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Kosyginas eina Stalino ir Chruščiovo pėdomis
PARYŽIUS. — Sovietų Rusi

jos premjeras A. Kosyginas 
penktadienį perspėjo prancūzų 
tautą, kad Rusija ir Vakarai 
privalo būti pasiruošę sustabdy
ti nacių pajėgos atgimimą Va
karų Vokietijoje.

Sovietų vadas, antroje dienoje 
savo vizito Prancūzijoje, pareiš
kė, kad situacijai Europoje 
prieš II pasaulinį karą — kai 
įvykiai “išėjo iš kontrolės, taip 
pat valstybės, kurios turėjo jė-

Kaip atrodo "šaunusis'
valo neleisti vėl pasikartoti 
tiems įvykiams. (Argi jis ne
žino, kad kelią tiems įvykiams 
paruošė Kremliaus vadovai, su
sidėję su naciais-hitlerininkais)

Bet jis pabrėžė, kad fašizmo 
jėgos vėl rodosi “dienos švieso
je” Vakarų Vokietijoje, “net 
arogantiškai”.

1gos sulaikyti agresiją” — pri- Oficialaus vizitoriaus svaidy-

NESKLANDUMAI VLIKO 
POSĖDYJE

j PRANEŠIMAS IŠ NEW YORKO

NEW YORKAS — Lapkričio trukdys numatytu laiku Vliko 
30 Vliko tarybos posėdyje Vliko seimui įvykti — dar neaišku,
valdybos pirmininkas V. Sidzi
kauskas painformavo apie kai 
kurių Vliko žmonių dalyvavimą 
New Yorko šviesos - Santaros 
lapkričio 19 d. susirinkimee, ku
riame vyko dialogas su Sovietų 
Rusijos eksponentu. Tarybos 
nariams pasikeitus nuomonėmis, 
buvo pasiūlyta tų Vliko žmonių 
nereagavimą vietoje pripažinti 
nesuderinamą su jų padėtimi 
Vlike. Vliko tarybos daugumai 
pasisakius, kad toks siūlymas 
nesvarstytinas, Vliko valdybos 
pirmininkas pareiškė atsistaty
dinimą. Po jo pareiškimo šeši 
Vliko tarybos nariai iš posėdžio 
pasitraukė (Vliko taryboj yra 
15 narių).

Ar šis Vliko tarybos nuomo
nių išsiskyrimas dėl išvadų Vli
ko eksponuotų žmonių neapdai
rios laikysenos atvejais nesu-

nes galutinis Vliko nariu-orga- 
nizacijų nusistatymas paaiškės 
tik Vliko grupių vadovybėms 
padėtį aptarus.

Lietuvos Laisvės komitetas 
priėjo išvadą, kad Lietuvos de
legacijos Pavergtųjų Europos 
Tautų seime nario laikysena ta
me Šviesos-Santaros susirinki
me yra nesuderinama su delega
cijos nario padėtimi.

Pavojjai
VARŠUVA— Kardinolas Wy- 

szynski šiomis dienomis kalbė
damas Plocke, įspėjo tikinčiuo
sius apie Lenkijos ateizmo nau
jas formas, kurios reiškiasi vis 
didėjančiu agresyvumu. Toliau 
kardinolas savo kalboje pabrėžė, 
kad ateityje Lenkijos katali
kams gresią trys dideli pavojai, 
būtent — ateizmas, religinis in
diferentizmas ir vis labiau pa
sireiškiantis supasaulėjimas 
(sekuliarizacija).

Nubausti du kunigai už
Popiežiaus vėliavą

VARŠUVA. — Komunistinės 
Lenkijos teismai Poznanėje ir 
Wiolko Polski Ostrove neseniai 
nubaudė du katalikų kunigus 
po tūkstantį dolerių pinigine 
bauda už Popiežiaus vėliavos iš
kėlimą.

Minint Lenkijos krikšto 1,000 
metų jubiliejų minėti kunigai iš
kabino popiežiaus baltai-geltoną 
vėliavą šalia bažnyčios. Už tai 
jie buvo apkaltinti neleistinai 
pavartoję svetimos valstybės vė
liavą...

NEW DELHI, Indija — Val
dančioji kongreso partija užva
kar atsisakė marksistą V. K. 
Krishną Menoną nominuoti į 
parlamentą iš šiaurės Bombė
jaus. Buvusio gynybos ministe
rio prašymas buvo atmestas par 
tijos centro rinkimų komiteto 
susirinkime.

Kongreso partijos pareigūnas 
pranešė, kad komiteas nomina
vęs S. G. Barve, planavimo ko
misijos narį. Menon atstovavęs 
konstituciją parlamente nuo 
1957 metų.

Menon neatskleidęs savo pla
nų, bet manoma, jog jis kan
didatuosiąs į parlamentą nepri
klausomu nariu.

Kalendorius
Gruodžio 5 d.: šv. Sabas, šv. 

Krispina, Vintilas, Alanta.
Gruodžio 6 d.: šv. Mikalojus, 

šv. Asela, Tolutis, Taute.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien ga
limas lietus ar sniegas.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:20

Naujas Californijos gubernatorius Keagan (kairėje) apsilankė pas 
dabartinį Californijos gubernatorių Edmundą G. Browną. Reagan 
gubernatoriaus postą užims sausio 2 dieną.

retų nupirkti 712 milijonų do-
| lerių vertės prancūzų pramoni
nių įrengimų per penkerius me- 

prieš mo, bet tik pastebi vokiečių slin- j tus, baigiantis 1970 m.

Prancūzijos ir Sovietų Rusijos prekybos paktas
masis tokiais žodžiais
Prancūzijos sąjungininką buvo 
tarptautinės etikos (apsiėjimo 
būdo) sulaužymas, kuris nuste
bino ir pritrenkė prancūzus.

Prancūziją su V. Vokietija 
jungia draugiškumo sutartis, 
kurią pasirašė buvęs vokiečių 
kancleris Adenaueris ir pran-

kimą dešinėn dėl nepasiteenki- 
nimo pokarine didžiųjų politika, 
kuri erzina ne vieną.

Prezidentas de Gaulle priva
čiai buvo susitikęs su Kosygi
nu dviem valandom penktadienį. 
Jų pasikalbėjimo svarbiausiu 
objektu buvęs ekonominis 
klausimas, kuris kelia rūpesčio,

cūzų prezidentas de Gaulle. To- Prancūzijai ryšium su jos pre.
dėl Prancūzijos pareigūnai ne 
paprastai buvę nustebinti ir su
erzinti provokiškomis Kosvgino 
tiradomis, įžeidžiančiai mesto
mis miesto salėje priėmime. Tik 
storžievis užsienietis vadas, o 
be to, siekiąs savo komunistinių 
tikslų, ga'ėjo taip nediplomatiš- 
kai pakalbėti Paryžiuje, bet jis 
kalbėjo kaip Stalino, Chruščiovo 
mokinys.

Kosyginas susijaudinusiai ir 
piktai kalbėjo dėl nacionalistų 
demokratų sustiprėjimo V. Vo
kietijos Bavarijos ir Hesse vals
tijų seimuose. Bet politiniai 
stebėtojai šiuose įvykiuose ne
mato nacių ir fašizmo atgimi-

kybos sutartimi su Maskva. 
Prancūzų ekonomikos ministeris 
Michel Debre buvo pakviestas 
į Kosygino ir de Gaulle’io dis
kusijas, netrukus prieš jiems iš- 
siskirstant.

Užpraėjusią savaitę Debre pa
reiškė, jog jis esąs nusivylęs 
ambicingu prancūzų ir rusų pre
kybos paktu. Sovietų Rusija tu-

Bet Sovietų Rusija nenuperka 
per metus nustatyto prekių kie
kio, kokį yra numačiusi sutar
tis, pasakė Debre, gi prancūzai 
išpildo pilniausiai prekybos pak
tą.

LAIVAS PARDUOTAS 
LAUŽUI

Hamburgas, Vokietija — 30 
030 tonų vokiečių keleivinis lai
vas Hanseatic, sužalotas gaisro 
New Yorko uoste rugsėjo 7 die
ną, buvo penktadienį parduotas 
laužui.

Paryžius. — Prancūzija įves 
spalvinę televiziją ateinantį spa
lį, pradedant su dvylika valandų 
savaitėje programą valstybinėje 
stotyje.

RAUDONGVARDIEČIŲ SUSIRĖMIMAI 

SU DARBININKAIS

SULYGINAMOS PRIVAČIOS 
MOKYKLOS SU 
VALSTYBINĖMS

Seniausia daktarė. — Dr Katheryn 
Swartz atšventė savo 105 metų 
gimtadienį senelių prieglaudoje 
Forest Park, III. Ji baigė Illinois me 
dicinos kolegiją 1896 m. Jos vyras 
gydytojas mirė 1916 metais.

PEKINAS. — Trečią mėnesį, 
sprendžiant iš Pekine raudon- 
gvardiečių (chunveibinų) pla
tinamų pranešimų, pirmajame 
Pekino medvilnės fabrike nesi-

diečiai ir iki šios dienos neturi 
gero vardo fabrike.

Daugelyje įmonių yra tokių 
pat reiškinių, kaip ir pirmajame 
medvilnės fabrike. Daugelis ki-

ADELAIDE. — Australijos 
ministeris pirmininkas Harold 
Holt neseniai paskelbė naujus 
nuostatus privačių ir konfesinių 
mokyklų atžvilgiu, kurios suly
ginamos su valstybinėmis. Tin
kamam mokyklų įrengimui ir 
švietimo programos plėtimui, 
per švietimo ministeriją paskir

ta aštuoni milijonai dolerių. 
Australijos katalikų episko-

paptas tą potvarkį sutiko su 
pasitenkinimu, nes vien katalikų 
privačiose mokyklose mokosi 
daugiau kaip pusė milijono 
moksleivių, kurie iki šiol nebu
vo pakankamai remiami iš vals
tybės pusės.

liauja susirėmimai tarp vadina-1 niečių intelektualų yra susirūpi- 
mų Mao Tse-tungo raudongvar-j nę dėl tų raudongvardiečių siau- 
diečių ((chunveibinų) iš vienos! tikėjimų, bet Sovietų Rusijos

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS 
KLAUSIMAIS

pusės ir fabriko vadovybės bei 
darbininkų iš kitos. Kiniečių 
komunistų vado*iviao Tse-tungo 
raudongvardiečiai kaltina dar
bininkus, kad, girdi, jie “nesu
pranta tikrosios padėties”.

Kova šiame fabrike jau pra
sidėjo dar rugsėjo 11 d., kai 
ten įvyko kruvini susirėmimai: 
prieš 151 raudongvardietį fabri
ke pakilo 500 darbininkų. Įvy
kusiame susirėmime fabriko dar 
bininkai apkūlė daugelį raudon
gvardiečių, kurie stojo prieš 
fabriko partinį komitetą. \

Mao Tse-tungo raudongvar-

premperas Kosyginas, dabar vi
zituojąs Prancūziją, užvakar pa
reiškė, kad Kinijos raudongvar
diečiai “negraso taikai”, nes jie 
‘‘esanti smulkmena” kiniečių 
gyvenime.

WILSONO IR SMIT110 SUSITARIMAI
LONDONAS. — Premjeras 

H. Wilsonas, vakar grįžęs į Lon
doną iš pasitarimų su Rodezijos 
ministerių pirmininku I. Smithu 
Viduržemio jūroje kreiseryje

Įvairios žinios
— Vietkongo komunistai mor-

‘Tiger”, pareiškė, jog susitarta 
dėl Rodezijos ateities.

Susistarimas tarp Britanijos 
ir P. Rodezijos bus paskelbtas 
šiandien 10 vai. (Londono lai
ku). Bus paskelbti šeši susitari
mo punktai, vienas tų punktų 
yra Rodezijoje turi būti daugu
mos vyriausybė, kitaip tariant

tiromis apšaudė Saigono Tan : afrikiečių daugumos; dabartinė 
Son Nhut aerodromą. Taip pat Sroitho vyriausybė yra baltųjų
.. - j- t - mažumos. Premjeras Smithasjie apšaudė JAV-ių kanų bus- J
tinęs Saigono vidurmiestyje, P.'
Vietnamo sostinėje. Dvidešimt 
amerikiečių karių liko sužeisti.

1965 metų lapkričio 12 d. pa
skelbė Rodeziją nepriklausoma 
valstybe su baltųjų mažumos 
vyriausybe. Ir per tą laiką Ro- 
dezija nesusmuko ekonomiškai, 
kaip buvo kai kurių politikų 
laukiama.

Jei Rodezinja atmestų susita
rimus, Britanija eitų į Jungtines 
Tautas prašyti taikyti ekonomi
nę blokadą prieš Rodeziją, pa
reiškė Wilsonas.

TRUMPAI IŠ VISUR
Tai įvyko penktadienį.

— Maršalas G. Žukovas, So
vietų Rusijos vienas garsiausių 
II pas. karo karių, vakar at-

— Kardinolas Spellmanas, jerą Wernerį sudaryti naują 
New Yorko arkivyskupas, po i vyriausybę, kuri pakeistų koa- 
dv.’ejų savaičių vyksta į Viet-! licinę vyriausybę, kritusią pra
namą Kalėdų švęsti su ameri
kiečiais kariais.

vakar at-1 — Liuksemb.: rgo kunigaikš- i ja pasirašė sutartį, kuria kinie-
'ventė savo 70-tąjį gimtadienį, tis Jean užvakar paprašė prem- čiai pasižada pastatyti naują 

parodų salę Alžire, alžiriečių 
sostinėje.

— Jau kelinta diena, kaip por
tugalų kolonijoje Macao vyksta 
komunistų kiniečių demonstra- 
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LAISVĖS RAŠYTOJAMS

PARYŽIUS. — Lenkų kalba 
Paryžiuje spausdinamas litera
tūros žurnalas “Kultūra” pas
kutiniame savo numeryje pra
neša gavęs nemaža sovietinių 
rašytojų ir mokslininkų laiškų, 
kuriuose reikalaujama grąžinti 
laisvę Sovietų Rusijoje nuteis
tiems rašytojams Andriejui 
Sinjavskiui ir Juliui Danieliui.

Tokie laiškai, pasirašyti net

ėjusią savaitę.
— Alžirija ir raudonoji Kini-

kelis kiniečius komunistus demokslininkų, esą pasiųsti Prav i
das” ir “Izvestijos” dienraš
čiams, Sovietų rašytojų sąjun
gai, literatūros žurnalams, val
džios atstovams ir dvidešimt 
trečiajam komunistų partijos 
kongresui.

monstrantus. Portugalų koloni
ja Macao yra netoli raudonosios 
Kinijos pakrančių.

Pasikeitimas
atstovais

ROMA. — Jau į Romą atvy
ko naujasis Jugoslavijos atsto
vas Vjekoslav Curlje prie šv. 
Sosto.

Prieš išvykdamas iš Jugosla
vijos. Curlje buvo priimtas mar 
šalo Tito, kuris įteikė jam sa
vo asmeninį laišką popiežiui 
Pauliui Vl-jam.

Be to, naujasis atstovas ap
silankė ir pas Zagrebo arkivys
kupą Franjo Šeper, kuris vra 
Jugoslavijos vyskupų konferen
cijos pirmininkas.

Taip pat šiomis dienomis į 
Belgradą iš Romos išvyksta Va
tikano pasiuntinys Jugoslavijai 
arkiv. Cagna. Kaip žinoma, š. 
m. birželio mėnesį Belgrade bu
vo pasirašyta susitarimas tarp 
Vatikano ir Jugoslavijos dėl 
diplomatinių santykių atnauji
nimo ir taikingo įvairių klausi
mų tarp Bažnyčios ir valsty- 

I bės sprendimo.

Jugoslavijos specialus 
įgaliotinis

VATIKANAS. — Naujasis 
Jugoslavijos specialus įgalioti
nis prie Šventojo Sosto dr. Vje
koslav Cvrlje jau oficialiai įtei
kė savo skiriamuosius rašius 
Vatikano valstybės sekretoriui 
kardinolui Cicognani, o ne Šv. 
Tėvui, kaip tai įprastai daro
ma kitais atvejais. Tai pada
ryta laikantis tarptautinių dip
lomatinių nuostatų, kurie nu
mato, jog specialūs įgaliotiniai, 
ne ambasadoriai ar pasiuntiniai, 
savo skiriamuosius raštus įtei
kia valstybės sekretoriui.

VIZITAS
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI-sis užvakar priėmė Zam-

‘i LIUKSEMBURGAS. — Liuk- 
1 semburgo radijas savo laidpje 
į Krikščionys pasaulyje šiomis 
dienomis davė pasikalbėjimą su 
Konstantinopolio stačiatikių pa
triarchu Athenagoru apie visų 
krikščionių vienybę.

Mūsų idealas —k albėjo Athe- 
nagoras yra greitai sulaukti tos 
dienos, kada bus sukviestas 
naujas visuotinis Bažnyčios su
sirinkimas Rytų ir Vakarų Baž
nyčių unijai paskelbti.

Į žurnalistų klausimą, kas yra 
tas vadinamas — Athenagoro 
planas — Konstantinopolio pat
riarchas atsakė: Tai nėra mūsų 
planas, o Dievo — skirtas mūsų

i laikams. Dar niekad nebuvo taip 
svarbu Bažnyčiai vesti pasaulį 
prie Dievo, kaip dabar. To at
siekti tebus galima tik tada, kai 
visi krikščionys duos paklusnu
mo pavyzdį, apsijungdami vie
nybėje pirmykšštės Bažnyčios 
dvasioje.

Apie santykius tarp Romos ir
Konstantinopolio Bažnyčių pa- 
riarchas pareiškė: — Atšaukus 
senuosius pasmerkimus, tolesnis 
žingsnis yra pašalinti visas kliū
tis, kurios trukdo Bažnyčių vie
nybei... To jau siekia iš abiejų 
pusių paskirtos komisijos ir 
greitu laiku reikia laukti teigia
mų susitarimų...

PORTUGALIJOS PRAMONININKAI 

PAS POPIEŽIŲ PAULIŲ VI
ROMA — Popiežius Paulius 

VI-sis šiom dienom priėmė Va
tikane Portugalijos katalikų pra 
monininkų sąjungos vadovybę ir 
narius.

Ta proga tartame žodyje iš
kėlė katalikų pramonininkų pa
reigas ir uždvinius socialinio 
teisingumo atžvilgiu.

— Garbingumas, patyrimas ir 
socialinio teisingumo pajutimas 
— kalbėjo popiežius yra tikro 
katalikiško pramonininko cha
rakteringos žymės. Garbingu
mas suponuoja katalikiškos są
žinės susiformavimą pagal pri
gimtojo įstatymo ir krikščio
nybės principų reikalavimus

Todėl siekiant visuomenės gėrio 
pirmiausia reikia vadovautis ne 
pelno ar uždarbia siekimu, o 
teisingumu ir sąžinės nurody
mais...

— Kadaras vėl perrinktas 
Vengrijos komunistų partijos 
pirmininku ir jis pasisakęs norįs 
geresnių santykių su JAV-mis. 
Vengrai jį tebelaiko savo tau
tos engėju ir prispaudėju.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės savo didžiuliame užpuoli
me strateginių taikinių Šiaurės 
Vietname neteko aštuonių lėk
tuvų, trylika pilotų dingo.

NAUJA JAPONIJOS VYRIAUSYBE

— Prezidentas Johnsonas šeš
tadienį susitiko su Meksikos
prezidentu Diaz-Ordazu meksi- bijos prezidentą K. O. Kaundą 

Šis faktas iki šiol dar niekur ■ kiečių teritorijoje apžiūrėti Rio i 35 minučių privačioje audienci- 
nebuvo Sovietų Rusijos spau-1 Grande užtvanką, pastatytą a- joje, kuri Vatikano pareigūnų 
deje iškeltas ar paminėtas. biejų kraštų bendromis jėgomis, apibūdinta “labai nuoširdžia”.

TOKIJAS. — Ministeris pir
mininkas Šato, kovodamas prieš 
mestus korupcinius kaltinimus 
buvusiai jo vyriausybei, užva
kar nominavo naują ministerių 
kabinetą. Japonijos premjeras 
parinko Miki nauju užsienio rei
kalų ministerių. šis pastarasis 
yra valdančios liberalų demok
ratų partijos pažangiojo sparno 
narys.

Pasak politinių sluoksnių, Mi- 
kio parinkimas užsienio reikalų 
ministerių nereišškia krašte pa
keitimo provakarietiškos užsie
nio politikos, Miki pakeičia E.

Šiną, kuris užsienio minister 
poste išbuvo 30 mėnesių.

Šato vėl išrinktas valdanči 
liberalų demokratų partijos pi 
mininku dviem metam ir aut 
matiškai vėl tapo minister 
pirmininku.

— Vengrijos sukilimo prieš 
komunitsinį režimą dešimtme
čio minėjime Buenos Aires mie
ste, Argentinos sostinėje, prie 
Laisvės paminklo Mayo aikš
tėje, dalyvavo ir Argentinos 
lietuviai su savo tautinėmis vė- 
liavo ris.
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JOS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
Ar Teikia mums sudaryti 

testamentą?
Kl. Pirkau namą su su žmo

na, pasirašėme pirkimo-parda
vimo sutartį, gavome paskolą, 
morgičius, kuriuos dabar kas 
mėnesį mokame. Jeigu vienas iš 
mūsų mirtų tai pasilikęs gyvas 
sutuoktinis ar automatiškai ga 
lėtų tą namą valdyti ir parduo
ti savo vardu? Ar mums reiktų 
dėl tos nuosavybės daryti atski
rus testamentus? J.

Ats. J. Nežinant, ar judviejų 
sutuoktuvės yra pirmosios ar 
antrosios, be to, jei antrosios 
sutuoktuvės, ir iš pirmųjų su
tuoktuvių >u. yra vaikų, tai te- 
tamentas turi būti surašytas 
ir smulkiai išdėstyti jame teisi
niai punktai. Jeigu tai bfitų pir
mosios sutuoktuvės ir būtų šei
mos, vienam iš jų pasitraukus 
iš gyvųjų tarpo, jeigu nuosa
vybė būtų laikoma vad. joint 
tenancy forma, tai gyvam su
tuoktiniui nuosavybė pereitų au 
tomatiškai.. Tačiau pasilikęs vy 
ras ar moteris per kurį laiką su 
situoktų su kitu asmeniu ir su
silauktų naujos šeimos, jau su
sidarytų konplikuota padėtis — 
ir skriauda pirmai likusiai šei
mai. Todėl patartina ir šiuo 
atveju daryti testamentą, kad 
ateityje neįvyktų skriauda.

Adv. Ch. P. Kai"• n*. .. ■ ’

Kl. Man neaišku, kada nutrau 
kiamas savanoriškas apdraudi
mas pagal Medicare programą.

J. P.

i °
Ats. J. P. Tas asmuo, kuris 

savanoriškai pasirašė apdraudą 
pagal Medicare ir nemoka po 3 
dol. per 3 mėnesius iš eilės, 
nuostoja teisės į tą apdraudą. 
To apdraudimo atnaujinimas ga 
li įvykti naujame aplikacijų 
padavimo periode, kuris prasi
dės 1967 m. spalio mėn. 1 dieną, 
su ta sąlyga, kad jis pradės 
veikti nuo 1968-jų m. liepos 1 
d. ir mokėjimai bus didesni. 
Žinoma, tik tų asmenų, kurie 
gauna Sočiai., dr. pensiją, at- 
skaitant iš čekio 3 dol. savano
riškai apdraudai, tai neliečia.

Prašo pagalbos

Kl. Būkite man geri ir duo
kite atsakymą. Mane motina pa 
liko Lietuvoj prieš 57 metus, 
6 mėn. amž. auginti senai mo
čiutei ir tik dėka jos paaugau 
iki 10 metų. Po to beširdė mir
tis iš manęs išplėšė senutę ir li
kau vienišas. Tai buvo skurdo 
ir sielvarto dienos. Po II Pa
saulinio karo sužinojau, kad 
mano gimdytoja yra gyva ir ap 
sigyvenussi Amerikoj, Detroito 
mieste. Jinai susituokė su vy
ru, kuris jau 12 metų kaip žu
vo. Dabar ji gauna pašalpą už 
žuvusį vyrą po 59 dol. per mė
nesį; Ji pardavė savo namuką 
ir apsigyveno pas savo seserį. 
Savo Sutaupąs $8,000 norėjo 
padėti į banką, bet nemokėda
ma anglų kalbos ji nesugebėjo 
pasirašyti ant indėlio knygutės. 
Ji pappašė sesers dukterį, kuri 
savo. vardu gavo knygutę. Ma
ma jaU 84 m., silpnos sveika
tos ir proto. Ta moteris dabar 
neprileidžia kitų asmenų, kad 
motina padarytų testamentą ma 
no naudai. Malonėkite suteikti 
man patarimą. Ar aš turiu pa
grindo ieškoti motinos pinigų, 
jai mirus, nes esu tik vienas 
vaikas jeigu banko knygutė iš
duota kito asmens vardu, ne
sant man parašyto testamento? 
Jeigu įstatymai man leistų išieš

koti pinigus savo naudai, tai 
kur tuo reikalu man kreiptis?

J. R., Sakių raj. Jankų pšt.

Ats. J. R. Savo motinos pini
gų galėsite ieškoti, bet nurody
tus faktus teks jums įrodyti. 
Jums reikėtų duoti įgaliojimą 
ir prisiųsti savo ir motinos gi
mimo metrikus, perduoti bylą 
vesti vietos advokatui, kuris 
turėtų gauti atsakingus liudinin 
kus, kurie turėtų įrodyti tai, 
ką jūs laiške rašote. Advokatai 
tokiais atvejais gali paprašys 
50% honoraro. Tačiau jei se
sers duktė tuos pinigus išėmė 
arba išimtų iki bylos užvedimo, 
tada joks advokatas tekios by
los nesimtų vesti. Tokį pažymė
jimą galėtų padaryti vietos ku
nigas, kad jus ir jūsų motiną 
pažinojo.

Ar galėsiu gauti kompensa
ciją?

Nuo 1959 m. dirbau vienoj 
įmonėj uždirbdamas į metus ne 
mažiau $5,000. Į pensiją išė
jau 1966 m. kovo mėn. ir 1966 
m. dar esu uždirbęs $1957.19 
Išėjęs į pensiją kompensacijos 
negalėjau gauti, kadangi pats 
iš darbo pasiliuosavau. Esu su
sitaręs su vienu krautuvės sa
vininku po Naujų Metų pas jį 
padirbti 4 savaites, o po to jis 
įmanė iš darbo atleis. Ar aš tu
rėsiu kaip bedarbis gauti kom
pensaciją? Krautuvėje be ma
nęs daugiau samdomų darbinin
kų nebus. V. J.

Ats. V. I. Nedarbo kompen
sacija mokama atleistiems iš 
darbo tik tokių įmonių, kur 
dirba nemažiau 10 darbininkų 
(Illinois valstijoj). Todėl jūs 
bedarbio kompensacijos negalė
site gauti.

Gyvulių parodoj Chicagoj dalyvauja ir vokiečiai. Čia jautį iš Hamburgo 
demonstruoja Erika Theing. 17 m. Ji tačiau atvyko ne su gyvulių 
paroda, bet yra čia laikinai apsigyvenusi kaip studentė.

Apie socialinio draudimo pensijas iš Vokietijos

Daugelis asmenų, kurie bu
vo padavę prašymus Vokieti
jos Socialinio draudimo įstai
gai gauna skirtingus atsaky
mus. Vieniems pripažįstamas 
kuklus atlyginimas (pensija — 
renta), o kitų prašymai atme
tami neva dėl neįredymo ar ki
tų priežasčių, štai vieno kari
ninko, prievarta mobilizuoto 
vok. kariuomenėn ir žuvusio II 
Pas. karo metu Rusijoj, tėvai 
gavo pranešimą apie atmetimą 
jų pensijos prašymo, esą ji su 
Įvyru turi $400 pajamų į mėn. 
(pensija ir nuompinigiai). Ape
liacijai duotas trumpas 1 mėn. 
padavimo terminas, o vek. kon
sulas pareiškė, jog šis gali ter
miną pratęsti daugiausia 2 sa
vaitėm.

Kitam asmeniui, kuris buvo 
sužeistas fronto zonoje prie ap
kasų, paskirta tik 45 DM į 
mėn. ir pagal pakeistą įstaty
mą tik už 3 praėjusius metus, 
nors prašymas buvo paduotas 
prieš daugiau kaip 5 metus. .

Vok. valdžia savavališkai ir 
šališkai aiškina atlyginimų įs
tatymus, juos taikindami (A- 
merikoj), kur yra aukštesnis 
gyvenimo standartas ir niekas 
neklausia, kokią pensiją ar pa
šalpas žmogus turi.

Žiūrint teisingumo, už perse
kiojimus, sveikatos ir gyvybės 
nustojimą turi būti pilnai atly
ginta. Reikia tas vok. valdžios 
daromas nukentėjusiems skriau

das kelti viešumon, skųstis A. 
Pabėgėlių komisionieriui ir val
džioms tų kraštų, kurių pilie
čiais esama. Tuose reikaluose 
informacijų teikia ir LB Socia
linis klubas (3548 S. Emerald, 
Chicago, III. 60609). Ars.

UŽDARBIO MINIMUMAS — 
NUO 25 CENTŲ IKI $1.60

Neseniai prezidentas pasira
šė kongreso priimtą naują ma
žiausio atlyginimo įstatymą. 
Pirmasis toks įstatymas buvo 
išleistas 1938 m., kuris nustatė 
25 centus už darbo valandą. 
Vėliau įstatymas minimalinį už
darbį pakėlė nuo $1.25 iki $1.40 
nuo ateinančio vasario mėn. ii 
iki $1.60 vienerius metus vė
liau. Įstatymas apims apie 8

At atpigins pensininkams važiavimą?

Jau rašėme, kad Chicagos 
Miesto tarybos susisiekimo tva 
rkymo skyrius priėmė pasiūly
mą atpiginti iki 10 centų važia 
vimą autobusais seniems pilie
čiams mažo judėjimo valando
mis Prieš tai buvo apklausi
nėjimai. Pensininkų interesus 
gynė tarp kitų, mero komisijos 
vyresnio amžiaus piliečiams glo 
boti atstovas Oliver, Chicagos 
vyr. amžiaus pilieių globos 
centro atstovas Kaplan, seniū
nas Fifielski ir valstijos atstov. 
Mikva. Per apklausinėjimus bu
vo pateikti šie argumentai: To
kios rūšies nuolaidos yra jau 
kituose miestuose: Bostone, 
Detroite, Clevelande ir Los An
geles. Daugiau pusės iš 500,000 
gyvenančių mieste vyresnių kaip 
60 m. amžiaus turi pragyventi 
iš metinių pajamų žemiau kaip 
3,000 dol., kas vyriausybės jau 
laikoma skurdo riba... Tipiška 
vedusių pora, gaunanti .senat
vės pensiją, apmokėjus buto 
nuomą turi pragyvenimui vidu
tiniškai 78,74 dol. į mėnesį. 
Daugely atvejų 50 ar 60 c. iš
laidos autobuso bilietui atitin
ka vieno dolerio maisto pirki
mo išlaidoms. Važiavimų nu olai 
da įgalintų pensininkus savo 
artimuosius aplankyti, naudotis 
valdžios klinikomis ir dirbti 
liną ir savanorišką darbą. CTA 
Pajamų sumažėjimas būtų išly
gintas pertekliumi, gautu iš 
pensininkų dažnesnių važiavi
mų autobusais

Minėtos komisijos rezoliucija 
bus nusiųsta miesto tarybai, 
tačiau negalima tikėtis, jog ši 
lengvata greitai ir lengvai pra-1

eitų. Pirmiausia, visi rezoliuci
jos priešininkai pateikė argu
mentą, kad ši byla priklauso 
valstijos legislatūrai, Be to 
CTA priešinga nuolaidoms, tvir 
tindama, kad tuo būdu bus di
deli nuostoliai.

Nežiūrint tų užmetimų, byla 
neatrodo beviltiška, tačiau rei
kalinga, kad visi suinteresuotie
ji asmenys ir jų organizacijos 
tai paremtų ir reikalautų, atsi
žvelgiant į sunkią pensininkų 
būklę. A.

— 17 m. akla mergaitė Su
zana Malby iš Oregono, įkopė j 
į kalną 9,165 pėdų, netoli Salem 
miesto. Sunkiausių perėjimų me 
tu ji buvo pririšta lynu prie 20 
m. savo brolio alpinisto.

mil. darbininkų, kurių mažiau
sio atlyginimo įstatymas iki 
šiol nelietė. Jis lies restoranų, 
skalbyklų, mažųjų prekybos įs
taigų darbininkus, taksi vai
ruotojus, žemės ūkio darbinin
kus ir t.t. Bet tie darbininkai, 
kuriems iki šiol nebuvo nusta
tyta mažiausio atlyginimo, ir 
pagal naująjį įstatymą negaus 
tiek, kiek tie, kuriems jau se
niau buvo nustatytas mažiau
sias atlyginimas. Iš tų naujųjų 
kai kurie tegaus $1 nuo kitų 
metų vasario 1 d., ir tas atly
ginimas palaipsniui tepakils iki 
$1.60 tik 1971 metais. K.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUB7TTE GIFT PARCEL SERV.
3 skyriai Chicagoje:

2608 W. OOth St. Tei. WA 5.2787 
2501 W. OOth St. Tel. WA 5-2787 
3212 So. Halsted St.. Tei. CA 5-1864

Lietuvių bendrovS, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitu prekių žemo
mis kainomis.

E. lr V. Žukauskai

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas
Apdraustas perkraustymas 

i WA 5-9209 Chicago, Illinois
i IIIlll■ll■■llIIII llllIIIIIII11 
I IIIII llllllll. Illl.llllllllltl

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2546 W. 69 St., TI auk., PR 6-1063

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 0-5084 
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštad. 9-1

.lllllllllllllllllllllllllll■llllllll■llitllllll|ll|lillOl■yllllllllllllilllllllllilUlllllll«lllllll|lllillllllllllllllllllll,mu,l

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9533

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadienlaa 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WA 6-5076
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• Redakcija straipsnius tai- įį
so savo nuožiūra. Nesunau- E
dotų straipsnių nesaugo, juos E
grąžina tik iš anksto susita- E
rus. Redakcija už skelbimų E

e turinį neatsako. Skelbimų =
kainos prisiunčiamos gavus —
prašymus. 5

• 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.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Narni} — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
VALKŲ LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba susi
tarus
Tel. ofiso PO 7-6000, rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 
8058 So. VVestern Avė.

Chicago, iii. 60620
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

6741 So. Mapletvood Avenue 
Chicago, III. 60629

TV - Radio - Stereo

BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63rd Street 
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K. šimulis

4%
INTE 
O N S

Member Federal 
Member Federal

RĘST 
A V I N G S
Reserve System 

Deposit Insurance Corporation

Marąuette National Bank
63 rd and Western Avenue 

GRovehill 6-5100

Free parking Open T hur s. night. Open Sat. ’til 2:00 p.m.

K

Rez. tel. 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOB 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
(Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius nagai susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS.

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2—4 lr 6—9 lr pagal susltarlma.

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 8241 YVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 Iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

Tel. RElianee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7691 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadienj

Tei. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL i .. Pirmad., antr., ketv.. penkt 
9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 

šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais h
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ly pritaiko akinlm. 

keičia stiklus lr renius
4455 S. California Avė., YA 7-738:
nuola?nenlAisP u^a-ryta; * šeštadieniai 
nuo 10 y, r. jįtj į vai. popiet

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 YVest 63rd Street 
Kampas 68-čios lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. YVAlbrook 5-8048

0R. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Illinoig
Tet ofiso HE 4-6849. rez. 388-2288

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVeet 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-6, treč. lr šešt. tik 
Susitarus.

Tet ofiso HE 4-5758; rez. HI 5.3235

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. Ir
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 19 v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitari ma. 
Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU (R 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pnlaskl Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atMlierta. skambinti MT 3 - 0001

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak.. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DB. IRENA KUBAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenne 
Pirmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p„ šeštad. 
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7.1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St 

Vai. antrad. nuo 2—5 popiety
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Ofiso telef. 776-2880 

______Rez. telef. PR 9-6730

ŪR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS' TR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 839-1071 

_______Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p p. ir nuo 7 iki 8 v. y.- ant? 
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v p p iį 
vakarais pagal susitarimą, P~ P' “

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street

Telefonas 925 - 8296 
Valandos: 2—8 v. v. .penkt. 10—13
v. r., -—8 vai. vak. šešt. 1__ 4 v v
Sekmad. ir trečiad. — uždaryto. '
_______ It<z tel. WA 5-3099

DB. VYT. TAUBAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ5 

bendra praktika ir motkk

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th S 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.. Pirm., antr treč
v^v'šeštad2 *2l *4Vat lr "'“o « 
laiku - ^ag^uaka^ * *

Of. tel. He 4-2123. Namė GI 8-6

OB. V. TUMASONIS
CHIRURGĄ S

„ "'ėst 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitart

Vai. 2—4 ik* t b. ir 6—-R ▼
>r ®®šta-d. uždaryta.

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest OSrd Street

Valandos: pirmad.. ketv. 6 — 8 vai. 
antrad. lr penktad. 1 — 4 

PrilmlnSJa tik susitarus.

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

Specialybė AKUŠERIJA IR „MOTERV m
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 lr 6 iki 8 v , Plrmfl5eštad’enia‘-1 utį 4 kr 
Pirmad., antrad. Ir trečiad. uždar

Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 VVest 7 Ist Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. vak

šešt 9 v .r. — 2 v. p. p.

DR.JULIAMONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: PUlIman 5-6766 
Namu BEveriy 8-3946

Prltmlmo vai.: Kasdien #—8 p. p. 
•ettad 1—B po p. Irti uždaryta

Tet PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIŲ

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG 

6648 S. Albany Avė.
Vai., pirm., antrad., ketv 6—1 

'r 2-4 POKitu laiku pagal susitarimt

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

ŪR. F. c. WINSKUNA!
GYDYTOJAS IR CHIRURG;

3107 VVest 71st Street
VTreč2 ir1Se«»VHP D‘ lr 7 lkt 8Treč. ir šeStad. pagal susitarln

Ofiso tol. 767-2141. Namu 636.

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURG, 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirm., antrad.. penktad.

W\*Wrt'4 6~8 "

V V:



Jungtines Tautos ir
-—----------------A-------

KOMUNISTINĖ KINIJA
Jungtinių Tautų asamblėjos 

sesija kasmet balsuoja priimti 
ar nepriimti komunistinę Kini
ją šios tarptautinės “pasaulio 
taikai atstatyti ir palaikyti” 
organizacijos nare. Prieš kiek
vieną sesiją vedami pasitarimai 
valstybių diplomatų tarpe, da
romos įvairios kombinacijos, 
plačiai skleidžiama propagan
da už įsileidimą į Jungtines 
Tautas Pekino režimo. Dau
giausiai dirba ir kombinuoja 
komunistinis blokas. Jis palen
kia savo pusėn nemažai vadi
namųjų “neutraliųjų” valsty
bių. Keista, kad tokia Sovie
tų Rusija, kuri jau kiek metų 
pykstasi su Kinijos komunistų 
vadovais, o pastaruoju laiku 
jų santykiai yra visai netoli 
nuo visiško suirimo, tačiau ir 
praėjusiais metais ir šiemet 
jos diplomatai išsijuosę dar
bavosi, kad Pekino režimas bū
tų įleistas į Jungtinių Tautų 
organizaciją.

Nesnaudžia ir komunistų įsi
leidimo priešai. Šiai valstybių 
grupei paprastai vadovauja 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bė bei jos diplomatai, šiemet ir 
jos jau jau buvo palinkusios 
prie nuolaidos. Nors ji gal ir 
nebuvo ryški nuolaida, bet vis 
dėlto nuolaida. Washingtonas 
jau buvo sutikęs su Italijos 
pasiūlymu klausimą atidėti vie- 
neriems metams ir per tą lai
ką jį nuodugniau pastudijuoti 
ir atsiklausti komunistinės 
Kinijos, ar ji iš tikro nori pri
klausyti Jungtinėms Tautoms. 
Keista, kad ir JAV artimiausia 
kaimynė Kanada buvo stipriai 
pasinešusi remti komunistinio 
bloko ir kai kurių “neutralių
jų” pastangas Pekino naudai. 
Prancūzija taip pat stovėjo 
komunistų pusėje.

Buvo pasiūlymų, įleidžiant 
Pekiną į organizaciją, palikti 
joje ir nacionalinės Kinijos 

* (Formozoje) vyriausybės de
legaciją. Bet šis pasiūlymas 
nedaug tesusilaukė paramos.

Pažymėtina, kad kai kuri 
spauda, ypač The New York 

' Times, labai nusivylė, kad net 
Italijos planas buvo ryškia 
balsų dauguma atmestas. Gir
di, tai buvęs geras planas, tu
rėjęs ir Jungtinių Valstybių 
pritarimą. Kaip gi esą galima 
ignoruoti valstybę, turinčią 
700 milijonų gyventojų ir lai
kyti ją lyg ir neegzistuojančia. 
The New York Times net su
prasti negalį, kodėl dabar per 
šešiolika metų nebuvo galima 
išspręsti Pekino režimo įsijun
gimo į JT klausimo.

The New York Times re
daktoriams ir kitiems pana
šaus nusistatymo ponams at
sakymas yra trumpas ir aiš
kus: Pekino režimas pirmoje 
eilėje neatstovauja kinų tau
tos. Jis nėra tautos rinktas. 
Jis yra diktatūrinis. Komunis

Spaudoj it gyvenime

LITERATŪROS KRITIKA LIETUVOJE
Vilniuje leidžiamas dienraštis 

“Tiesa” Nr. 258 lapkričio 3 įsidėjo 
A. Venclovos straipsnį “Kai kurios 
mūsų literatūrinio gyvenimo bėdos”, 
kuriame apie kritikos raštus sako
ma:

“Mūsų literatūros kritika savo už 
davinius atliks daug geriau, jeigu 
ji iš tikrųjų darbais, o ne žodžiais 
įrodys, kad ji pripažįsta ir vertina 
įvairius mūsų literatūros stilistinius 
braižus, įvairias formas, giliai įsisą 
moninusi pati ir įsąmonindama skai 
tytojus, kad tik žanrų, temų, stilis
tinių braižų, kompozicinių sprendi
mų įvairumas, atspindįs kūrybinių 
asmenybių gausumą ir įvairumą, li
teratūrą iš tikrųjų daro spalvingą, 
turtingą, nevienodų estetinių pomė
gių skaitytojams teikiančią džiaugs 
juo ir dvasinės naudos. Būti gerais 
sodininkais dideliame mūsų literatū
ros sode, kiekvieną medį ir mažą 
medelį kruopščiai prižiūrėti, ugdy
ti, mylėti — štai ko reikia kritikai.
Jeigu mes ugdysime tik tuos me
džius, kurie mums asmeniškai ku
riais nors sumetimais daugiau pa
tinka, o kitus užmiršime ir leisime

tinė Kinija yra valdoma dik
tatūrinėmis ir policinėmis prie
monėmis. Ji nukankino ir nu
žudė eilę Jungt. Valstybių ir 
kitų kraštų piliečių. Ji yra ag
resorė. Ji ne tik moraliai, bet 
ir medžiaginiai remia šiaurės 
Vietnamo komunistus, užpuolu
sius pietinę to krašto dalį tiks
lu ją pavergti komunizmui, sie
kianti ir visą pietrytinę Aziją 
užgrobti ir savo kontrolėn pa
imti. Ji jau ne vieną kartą ir 
Amerikai yra pagrūmojusi.

Kol Pekinas nesulaikys da
bartinių agresijos žygių, kol 
ji nepaliaus grūmojus Ameri
kai ir kitiems laisviesiems 
kraštams, jai neturi būti vie
tos organizacijoje, kurios tie
sioginis uždavinys yra sudraus
ti agresiją, atstatyti ir palai
kyti taiką pasaulyje.

Prie šių metų balsavimo 
raudonojo Kinijos režimo pri
ėmimo į JT reikalu pasiruoši
mai buvo daromi didesni ir rū
pestingesni, nes buvo baimės, 
kad komunistai ir jų bendra
keleiviai jau bus pakankamai 
sutelkę šalininkų savo tikslui 
pasiekti. Todėl ir ieškota nau
jesnių priemonių, kad, jei jau 
nebūtų galima visai atmesti 
Pekino delegacijos priėmimo, 
tai bent klausimą nukelti to
limesniam laikui, jį “studijuo
jant”. Mat, pernai tą klausimą 
balsuojant, gauta balsų 47 už 
ir 47 prieš. Kiti susilaikė. Tad, 
kaip atrodo, nedaug betrūko 
iki komunistų laimėjimo.

Bet išėjo geriau, negu buvo 
manyta. Prieš komunistinės 
Kinijos įsileidimą balsavo 57, 
už — 46. Tuo būdu Jungtinių 
Valstybių ir jų sąjungininkų 
bei draugų laimėjimas yra la
bai ryškus. Komunistų frontui, 
o gal net labiau jo bendrakelei
viams, kai kuriems “neutralie
siems” ir kitokio plauko komu
nizmui pataikaujantiems už
duotas nemažas smūgis.

Daug kur esama įsitikinimo, 
kad komunistiniams režimams, 
nė vienam jų, neturėtų būti 
vietos Jungtinėse Tautose, ku
rių tikslas yra rūpintis pasau
lio taikos atstatymo ir palai
kymo reikalais. Komunistams 
taika ne tik nerūpi, bet, prie
šingai, jie yra taikos priešai, 
nesantaikos, riaušių ir visų re
voliucijų kurstytojai ir agreso
riai. Jungtinėse Tautose So
vietų Rusija su savo satelitais 
yra sutrukdžiusi visus taikos 
planus. Jei komunistų blokas 
būtų dar labiau sustiprintas, 
o taip būtų įsileidus Pekino 
režimą, Jungtinių Tautų orga
nizacijos pajėgumas dar žy
miau sumažėtų. Todėl labai ge 
rai, kad Pekinas nebuvo pri
imtas, o dar būtų geriau, jei 
visos komunistinės valstybės 
būtų pašalintos iš Jungtinių 
Tautų.

juos užkeroti piktžolėms — nelinsks 
ma bus mūsų literatūros sode...”

Kodėl Venclova nebuvo reikia
mai atviras ir nepasakė didžiausio 
trūkumo okupuotos Lietuvos litera 
tūrinėje kritikoje. Didžiausiu dabar 
tinės Lietuvos rašytojų kūrybos 
smukdytojų yra vertinimas kūrinių 
ne pagal jų meninį lygį, o pagal su
gebėjimą prisitaikyti ar pataikau
ti kompartijai. Literatūrą žlugdo vi 
sa komunistinės diktatūros sistema, 
kur nėra laisvės rašytojui pasireikš 
ti. Fašistų, nacių, komunistų dikta
tūrose literatūra negali laisvai aug
ti. Diktatūrinė partija ją stengiasi 
padaryti savosios propagandos veiks 
niu, tuo pačiu žlugdydama kūrybi
nius polėkius. Kai totalitarinėje san
tvarkoje visos spaustuvės, visas 
knygų leidimas yra valdančios par
tijos kontrolėje, nėra sąlygų kū
rybai laisvai plačiau išsilieti.

J. Žvilb.

— Amerikoj 1975 m. univer
sitetai išleis per metus 10,000 
diktarų.

Naujojo Vokietijos kanclerio kelias
Jis nepritapo prie nacių, bet iš partijos nepasitraukė

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Šiais metais Federalinėje Vo
kietijoje įvyko du keisti reiš
kiniai. Nacionalistai, nedraugin
gi nūdienei vokiečių valstybinei 
santvarkai, vyriausybės užsie
nio politikai, pirmą kartą lai
mėjo Hesseno ir Bavarijos rin
kimuose. Kancleriu parenkamas 
buvęs nacis, tiesa, neįtakingas, 
kaip plaštakė patekęs į anuo
metinį srautą. Nacionalistai, ne
žiūrint palankių sąlygų, tik 
šiais metais pradėjo politinę 
žvejybą. Kraštutinį kairįjį spar
ną komunistus nuvarius į po
grindį, iškyla kraštutinio de
šiniojo sparno pavojus.

Jei Kurt Georg Kiesingeris 
būtų bandęs pasipiršti į kanc
lerius pvz. 1959 ar net 1965 m. 
jis būtų nudegęs. Kai dar vyko 
nunacinimo bylos, būtų užte
kę ne įniršio, bet švelnios pa
šaipos nacio polėkiams sutram
dyti. Jis bandė šliedintis Bon
noje, tačiau jo žygiai liko ne
sėkmingais.

Kiesingerio nusivylimas

Jis 1958 m. bandė kopti Bon
noje, tačiau nusivylęs grįžo. Iš
vaizda kiek panašus į Adenaue- 
rį: plačiakaktis, ilganosis, ta
čiau be mongoliškų skruostuose 
bruožų ir menkutėliu smakru. 
Jis tik tiek panašus į Adenau- 
erį, kaip lėlė į vyrą. Kiesinge
ris estetas aprangoje ir žody
je. Dar Adenauerio laikais Kie
singeris paglosto ranka aukš
tyn sušukuotus plaukus ir pra
deda Bundestage žaismingą kal
bą be jokių užrašų ginti užsie
nio politiką. Kancleris Aden
aueris, žinoma, jam padėkoja 
už paslaugą, tačiau nesuartėja. 
Porą kartų jis buvo pakalbin
tas būti užsienio reikalų minis- 
teriu. 1957 m. jam pasiūlytas 
teisingumo ministerio portfe
lis, bet atiduotas Fritz Schae- 
feriui. Net krikščionių demo
kratų partijos suvažiavimuose 
auksaburnis buvo nustumtas 
nuo pakopos. Ir dėl jo paties 
kaltės. K. Adenauerio nuomo
ne: “Er hat eine zu duenne 
Haut” — jautriaodis. 1950 m. 
partijos suvažiavime jis buvo 
išrinktas pirmininku balsų dau
guma, kurią K. Adenaueris lai
kė ganėtina. Jis siekė didesnio 
pasitikėjimo ir pralaimėjo. Pa
našiai nutiko jam varžantis su 
Ehlersiu dėl pirmavimo Bun
destage. Jo žemietis Bruno 
Heck pateikia Erhardo apibū
dinimą: “Jis nenori ir nesugeba 
žaisti užkulisyje. Pasitiki net 
perdėtai savo samprotavimais, 
kurie naudingi jo bylai”.

Kiesingeris nuošaliai laikėsi 
nuo partijos piautynių. Kai par 
tijos vilkai tarpusavy vaidijo-

RYTAI- VAKARAI
ANDKJUS NORIMAS 

Romanas

Staiga Viktoras net sustoja ir atsigrįžta. Akimis nu
lydi šaligatviu išdidžiai žingsniuojantį stambaus sudėji
mo aukštą skrybėlėtą vyrą. Gražia eilute apsirengęs, 
švarko atlape nešioja iš tolo aiškiai kabliakryžium švie
čiantį partijos ženklelį. Prisegtas švarkas nebeapima so
taus liemens, virtusio buržujišku pilvu. Sustoja Vikto
ras ne dėl to ženklelio ir ne dėl didelio žmogaus pil
vo, o dėl riebaus, sotaus šio partiečio veido. Šis nacis 
šimtą karty žydiškesnis už tik ką prieš jį praėjusį 
vargšą su užkarta ant krūtinės ir nugaros Dovydo 
žvaigžde! Rudos akys, charakteringos raukšlės apie rie
bią su kuprele nosį ir bumą. Kiek atlėpusios ausys. O 
svarbiausia — primerktu akiu žiauriai šaltas žvilgsnis 
neduoda Viktorui nė kiek suabejoti, kuris iš šių dvieju 
asmenų turi daugiau žydiško kraujo! ačiau kažkodėl ma
žiau į žydą panašus žmogus turi šlepsėti apiplyšusiais 

batais gatvės grindiniu, o ryškius žydiškumo bruožus 
turįs ramiai vaikštinėja šaligatviu, nes abejojantiems jo 
tautybe ir rase jis užsisegė krūtinės globojantį jį par
tijos ženklelį...

Ir vėl vėlai naktį aliarmas. Per radiją Viktoras su
žino, kad bombarduotas Zehlendorfo rajonas. Pataiky
ta į gyvenamus kvartalus. Tuoj pagalvoja apie Ireną. 
Ji tebegyvena senajame kambaryje.

Nujautimas neapgauna. Nuvažiavęs, randa namą 
sugriautą bombų. Kažkas rūksta... Dar tebestovi žmonės 
stebį čia pat triūsiančius gaisrininkus. Nepasijūtttū

GEDLMINAS GALVA

si, vienas kitam kando į gerk
lę, jis sėdėjo ant tvoros. Šių 
metų įtampos tarpsnyje besi- 
piaunantys veik vienu balsu 
sutarė: štai vyras tinkąs į kanc 
lerius, nors ir buvęs nacis, bet 
estetas ir nė karto mums ne- 
įspyręs.

Nacių gretose

Kurt Georg Kiesingeris 1933 
m., sulaukęs 29 metų, pakei
čia stovyklas. Jis atsisveikina 
su katalikais, socialinių refor
mų svajonėmis ir įstoja į NS 
DAP — nacių partiją. Po karo 
jis bando savo žygį pateisinti: 
mano draugai manė kuriuo nors 
būdu paveikti nacių partijos 
įsibėgėjimą. Jau 1934 m. jį su
krėtė Roehm malšinimas Muen-

Kancleris K. G. Klesinger (dešineje) su Berlyno burmistru W. 
Brandt (kairėje)..

chene ir ten pralietas kraujas. 
Bet jis estetas. Nors sudrums
ta sąžine, jis lieka partijoje ir 
1935 — 1940 m. advokatauja 
Berlyno vyriausiame teisme. 
1940 m. jis pakviestas užsienio 
reikalų ministerijos mokslinio 
bendradarbio pareigoms. Ne
trukus jis paskirtas radijo po
litinio skyriaus vedėjo padėjė
ju.

Nusikaltėlis?

Vargu. Greičiau vėjams pri
sitaikantis svyruonėlis? Mes ne
žinome, kas jį nuvedė pas na
cius. Jei jis tikėjo galįs nu
kreipti nacių srovę — politiš
kai buvo nesubrendęs. Gal jį 
vyliojo nacių svajonės visus vo
kiečius padaryti bajorais, ki
tas tautas naikinti ar gyvuo
sius padaryti nacių klusniais 
vergais. Šiai svajonei įgyven
dinti filosofuojantis estetas tik
rai netiko, nes nenorėjo savo

rankų krauju sutepti. Jis kai 
ką darė įsibėgėjimui pristab
dyti, tačiau nepadarė tinkamos 
išvados — pasitraukti iš par
tijos. Jis ne kovotojas, kad šok
tų į sraunią srovę, bet tylus 
mintytojas.

“Der Spiegei” savaitraštis, 
žydų redaguojamas, paskelbė 
saugumo raštą, kuriame Kiesin- 
gerio viršininkai, du referentai, 
skundžiasi, kad jis priešingas 
žydų naikinimui, siūlo tartis su 
anglais ir nepasitiki vokiečių 
ištverme karui laimėti. Ir tuo 
metu jis tik plepėjo, bet neiš
drįso stoti kovon. Ir anuo metu, 
kaip ir vaikystėje, buvo linkęs 
obelies pavėsyje svarstyti, kar
tais gal prasitarti, ką jis gal
voja, bet pasitenkinti vienišo 
likimu, kai organizuoti barba
rai žygiavo vokiškai “kultūrai” 
skleisti.

JAV žydai daro sąmokslą

prieš kanclerį. Jie nesidomi, ką 
Kiesingeris veikė būdamas na
ciu, ir net jo žygiais ginti nai
kinamus žydus. Jiems neįdo
mus net tautiečių paskelbtas 
dokumentas, teisinąs kanclerį.

Šį kartą žydai įrodė, kad jie 
niekada neatsikratys išrinkto
sios tautos komplekso, neklai
dingumo nusiteikimo. Žydai ta
riasi nekalti, kad jų rankomis 
buvo išnaikinta tūkstančiai lie
tuvių, jie nekalti, kad kaikurie 
žydai dirbo Geštapui, kai tūks
tančiai žydų buvo suvaryti į 
getus. Bet jie stoja kitus kal
tinti, kaip Jordano byloje ban
dydami įrodyti, kad ne žmog
žudžiai, bet kritusios aukos y- 
ra kaltos.

— Indianos valstybė įsteigta 
prieš 150 m.., 1816 m. gruodžio 
11 d.

— Nobelio premijos mecena
tas Alfred Nobel mirė prieš 70 
m., 1896 m. gruodžio 10 d.

klausiąs šalmuotą pareigūną:
— Ar bomba pataikė?
— Taigi... Yra rūsyje užgriautų žmonių...
Nuseka paskui gaisrininką, nešantį dalbą. Viktoras 

griebia iš jo rankų dalbą, palikdamas už diržo užkištą 
kirvį. Griauja mūro luitus, pravalydamas angą namų 
pamatuose.

— Čia gali būti mano žmona...
Kai pamato Ireną, lentgaliais apibertą ir ant rūsio 

grindų begulinčią, stveria abiem rankomis jos išblyšku
sį veidą. Jos galva bejėgiai nusvyra. Yra be sąmonės, 
bet dar su gyvybės ženklais.

Kažkas paduoda vandens. Viktoras pajunta, kad ji 
atsigauna. Kai atmerkia akis — jis beveik laimingas. Ji 
silpnai nusišypso. Silpnu balsu suaimanuoja:

— Galvą skauda...
Tik dabar Viktoras pamato jos kruvinus plaukus. 

Ir jo pirštai pajunta šiltą gleivėtą skystį. Atrodo, kad 
krintantis balkis ją buvo pritrenkęs.

Čia pat atsiranda sanitarai Viktoras eina šalia neš
tuvų. Prie ambulanso neštuvai pastatomi. Jis priklaupia, 
nes mato, kad Irena nori kažką pasakyti.

— Suieškok... Joną... Pranešk.
Sekundei lyg nuskriaustas vaikas norėtų apsiverk

ti. Kitą sekundę užlieja pykčio banga, tačiau jau tre
čiąją sekundę gailestis ir pareigos jausmas suvaldo lau
kinius jausmus.

“Negalima jos nervinti toki momentu. Juk gali ji 
mirti! Mirštančiųjų norai turi būti šventai vykdomi... 
Nors man ir nelabai patiktų.”

— Jis tarnauja... Slaptojoj policijoj... Friedrich- 
strasse. Ten paklausk...

Ireną jau įstumia su neštuvais į mašiną. Vyras sto
vi tarytum dar didesnio balkio parblokštas.

Baigdamas savo kalbą, šviet. 
tarybos pirm. kvietė mokytojus 
būti vieningais, vadovautis pro
fesine etika, nekaišioti vieni ki
tiems kojų, ir dėkojo JAV LB 
Centro valdybos pirm. J. Jasai
čiui ir Kultūros fondo pirm. Z. 
Dailidkai už didžiulį dėmesį ir 
paramą lietuviškajam švietimui.

Lituanistinės mokyklos , 
mokytojo problemos

J. Plačas savo paskaitoje “Mo
kytojo problemos šių dienų litua
nistinėse mokyklose” palietė me
todus, programas, vadovėlius, 
žodyno reikalą, mokslo priemo
nes, bendravimą su tėvais. Jo 
paliesti klausimai ir mintys daug 
kur sutapo su tik ką pasakytu J. 
Ignatonio žodžiu, todėl prelegen
tas, nenorėdamas čia pat karto
tis, turėjo kai ką praleisti. Jis iš
kėlė, kad, nors ir labai daugelio 
yra reklamuojami amerikietiški 
metodai, bet geri ir europietiški. 
Visa blogybė, kad Amerikos mo
kiniai išlepinti ir mokyklų pa
statais, ir gausiomis vaizdinėmis 
priemonėmis. Mokiniai noriau 
dirba, kai turi gerų priemonių. 
Mūsų mokykloms daug ko reikia 
— ir Lietuvos žemėlapio, ir įvai
rių paveikslų, ir plakatų, filmų, 
epidioskopo ir t. t. Amerikiečiai 
tam išleidžia milijonus, o litua
nistinėse mokyklose jų pasigami
na pats mokytojas, o pasigami
nęs neturi vietos padėti, nes įna- 
miauja.

Reikalingas tėvų bendardar- 
biavimas su mokykla. Mokinių 
žodynas mažas. Tėvai turi paaiš
kinti nesuprantamus žodžius, 
plėsti žodyną. Daromos konfe
rencijos su tėvais. Ateina tik da
lis, o ir iš tų kai kurie tik pasi
barti. Kiti tėvai, ir gerus norus 
turėdami, nežino, kaip savo vai
kui padėti.

Po paskaitos buvo diskusijos, 
kuriose dalyvavo Z. Grybinas, K. 
Jurgutis, P. Joga, J. Masilionis, 
S. Sližys ir I. Serapinas. Jose pa
sisakyta dėl vaizdinių priemonių 
ir dėl santykių su tėvais, tėvų 
komitetais ir LB apylinkių val
dybomis. Kai kur tėvų komitetai 
ar apylinkių valdybos, išrinkti 
vieneriems ar porai metų, sten
giasi viską perreformuoti, kišasi 
į mokyklos vidaus reikalus, pe
dagoginę sritį, kliudo darbą. 

(Buą daugiau)

Mokytojų konferencija, įvy
kusi lapkričio 26-27 d. Chicago
je, Jaunimo centre, praėjo labai 
darbingoje nuotaikoje ir tiksliai 
besilaikydama iš anksto nusista
tytos programos. Joje buvo užsi
registravę daugiau kaip šimtas 
dalyvių — mokytojų ir svečių — 
ne tik iš Chicagos, kurie, be abe
jo, sudarė daugumą, bet ir iš 
Grand Rapids, Mich. (P. Turūta, 
V. Jonaitis), E. St. Louis, III. (Z. 
Grybinas), Clevelando, Ohio (P. 
Joga, A. ir V. Miškiniai), Det
roito, Mich. (A. Bajalienė, G. Go
bienė, K. Jurgutis, St. Sližys). 
Tolimiausias vietoves atstovavo
E. Brazinskienė iš N. Jersey ir 
A. Abromaitienė iš Toronto, Ka
nados.

JAV LB Švietimo tarybos pir
mininko J. Ignatonio pakviesti, 
konferencijai vadovavo Č. Grin
cevičius iš Cicero, P. Joga iš Cle
velando ir Z. Grybinas iš E. St. 
Louis, o sekretoriavo E. Songi- 
nienė, G. Česienė (abi iš Chica
gos) ir G. Gobienė (iš Detroito).

Raštu konferenciją sveikino 
E. Ruzgienė (Brooklyn, N. Y.), 
V. Čižiūnas, kun. dr. Bašinskas, 
Vasario 16 gimn. dir., A. Mikuls
kis, PLB švietimo reikalų vado
vas, žodžiu P. Joga ir A. Abro
maitienė — Kanados švietimo 
komisijos vardu. Konferencijos 
pabaigoje žodžiu dar sveikino 
JAV LB pirm. J. Jasaitis.

Mokinių lietuvių kalbos 
žinojimo lygis

Pradedamajame žodyje JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. J. Ig- 
natonis, sveikindamas taip gau
siai susirinkusius mokytojus, 
džiaugėsi, kad mokytojų konfe
rencijos, pradėtos 1964 m., kas
met mokytojų gausiai lankomos 
ir, atrodo, duoda naujų minčių, 
atsinaujinimo. Mes negalime sa
vo darbo remti pigia ir paviršu
tiniška kritika. Auklėjimo ir mo
kymo sritis plati, reikia gilių 
studijų ir realios padėties paži
nimo. Mokytojai užaugę ir moks
linęs! Lietuvoje, pripratę prie 
savo metodų. Bet dabar, palygi
nus su Lietuvos laikais, daug 
kas pakitę. Pvz. mokiniai norma
liose sąlygose kasmet gaunami 
beveik vienodo lygio. Dabar gi 
jaučiamas kasmet mūsų mokinių 
lietuvių kalbos žinojimo ir mokė
jimo lygio smukimas. Taigi ir 
mokytojo vienas iš svarbiųjų už
davinių tą lygį kelti, duoti lietu
vių kalbai gyvybės.

Vaikai turi mokytis dvi kal
bas — anglų ir lietuvių. Kiekvie
na kalba^turi savo skirtybes. Ne 
viskas tinka lietuvių kalbai mo
kytis, kas tinka anglų kalbai ar' 
kuriai kitai. Kas tinka, be abejo,1

— Amerikoj 1966 m. žus apie 
50,000 žmonių auto katastrofo
se. Taigi per savaitę po 1,000.

— Walter Disney, žinomas
naudotina — ar tai būtų meto- kartūnistas, gimė 1901 m. gruo
dai, ar priemonės. džio 1 d.

“Slaptoji policija... Juk tai Gestapas! Štai įrodymas, kad 
jos Jonas ten tarnauja. Jis nėra paprastas vertėjas. Iš 
Lietuvos buvo perkeltas į Watenstedtą, o dabar čia. 
Matyt, svarbus ir atsidavęs vokiečiams... Jis tada vertė
javo, mane tardant dėl laiško dėdei... Aną kartą Ireną 
minėjo, jog jis mane išgelbėjęs... Verčiau būčiau kon- 
centracjios stovykloje, kaip iš jo malonės paleistas! Ir 
dabar Irena prašo mane ,savo vyrą, pranešti jam, jos 
meilužiui! Manęs ji nepageidauja. Ji nori, kad Jonas ją 
globotų ir ligoninėj lankytų.”

Giliai giliai sulaiko pagiežą. Juk vykdo lyg ir 
mirštančios prašymą. O tokie prašymai lygūs įsakymams. 
Susigriebia dar pasiklausti, į kurią ligoninę veža su
žeistuosius. Po to nukeliauja į miesto centrą ir iš ten 
namo.

Kitą dieną pasiprašo atleidžiamas porai valandų 
nuo darbo. Užjaučiantis viršininkas patenkina jo pra
šymą.

Išlipa Friedrichstrasse stoty, netrukus jau įžengia į 
Gestapo rūmus. Budinčio valdininko paprašo pakvies
ti Joną Antanavičių, kuris čia dirbąs. Po kelių minu
čių jam praneša, kad Antanavičiaus dabar nėra. Iš kar
to jam lyg ir lengvesnė jo misija pasidaro. Užrašo kelis 
žodžius vokiškai, nes nori parodyti vokiečiams valdinin
kams, koks tai svarbus pranešimas.

“Irena guli Wilmersdorfo ligoninėje po oro puo
limo sužeista. Prašo ateiti.”

Kiek svyruoja: ar pasirašyti. Dar kartą įsisąmonina, 
kad yra Gestape.

“Gal Gestąpo agentai manęs jau ieško? Kaip pabė
gėlio iš karinio fabriko... Verčiau pavardės nesirašysiu...”

(Bus daugiau)
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Akt. Mansfield pasilenkusi prie savo 6 m. sūnelio Thousand Oaks, 
Calif., ligoninėje, kur jis sveiksta po to, kai jį apdraskė liūtas.

PRIEŠ 50 METŲ
"Draugas", 1916 m. gruodžio 5 d.

Pabėgėlių vargai. — Vienas pa
bėgėlis “L. B. rašo: 1915 m. balan-į 
džio 15 d. Šiauliuose netikėtai kilo į 
panika. Pilnas miestas priplūdo pa 
bėgėlių iš Raseinių ir Telšių apskri- j 
čių. Valdininkai ir rusų kareiviai' 
bėgo galvotrūkčiais. Iš Šiaulių išbė-j 
gau ir atsidūriau Joniškyje. Netru
kus šį miestą vokiečiai apsupo. Po 
mūšių Šiauliuose ir Joniškyje buvo 
baisus reginys. Sunku ir įsivaizduo
ti, ką padarė praūžusi karo audra 
per vieną dieną. Šiaulių miestas maž 
visas sudegintas. 8 žmonės gyvi su
degė. Bažnyčios stogas nugriautas. 
O čia šautuvų traškėjimas, armotų 
kriokimas — baisu klausytis. Visi 
žmonės išbėgiojo. Maisto už jokius 
pinigus negalima gauti. Pro karei
vius negalima prasigrūsti. Mat, ne

toli nuo Šiaulių ėjo didieji mūšiai. 
Vokiečiai lanko lietuvių muziejų.

— “Dabartis” praneša, kad vokie
čiai domisi lietuvių menu, apie kurį 
daug rašo vokiečių spauda. Lietuvių 
muziejaus Kaune steigėjas ir direk
torius yra Tadas Daugirdas.

Kazragys M. J.................. 1.00
Prūsaitis Vytas ............... 100
Jankus Mikas ................... 1.00

“Draugo” Administracija

AUKOS KALENDORIUI

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
Nagingom žmogui proga. Geroje 

vietoje 5 butų apkaltas medinis. Yra 
beismentas, garažas, atskiri gazo SU- j 
dymai.. Apie $200 nuomos. PraSo 
$12,000,

švarūs 8-Jų butų mūras, 2 auto ga
ražas, karšto vand. šildymas. Visai 
arti parko $27,000.

Našlė už $21,000 parduoda gera 3- 
jų butų namų, garažų, 60 pėdų skly
pų Ir apie $260 mėn. pajamų. Neto
li mūsų ofiso.

Kitur. Apartmentinis, 13 butų, apie 
$14,000 nuomoa $10,000 {mokėti ir 
savininkas finansuosi Kaina $65.000.

4 butų mūras, prie parko. Gazu 
šildymas, alumln. langai, mūro ga
ražas. $45,000.

2-Jų butų mūras lr 2 kamb. bels- 
mente. 2 auto garažas. $27,500.

šviesus 6 kamb. mūras. Karštu 
vandeniu šildymas. Mūro garažas. 
Arti mokyklų. $20,900.

Modernus 0 metų mūras prie Na
bisco. 1 % vonios, gazo šildymas, kar
petai, platus lotas, mūro garažas. 
$22,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

HELP VVANTED — MOTERYS

S T E N O
For our industnial relations-purchas- 
ing depart. Good typing & shorthand 
are prereąuisites. Mušt be neat, with 
good appearance and personality.

OuLstjmdiųg KmployCe lleneflt 
Program!!

Interested parties contact 
•HM T. GAVRIL 

Industrial Rolations Supervisor 
8:30 a. m. to E p. m. Monday on 

(Belmont — Cicero area)

CONTINENTAL CAN CO. 
4588 VV. Roscoe Street

'rei. MD 5-0000
— An equal opportunity emDloyer —

EXPERIENCED TYPIST 
for small two giri office. Congenial 
working conditions.

CORK INSULATING CO. 
2139 N. VVayne 

528 -1800

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINISTS
EXPERIENCED

Mušt Be Able To Set-up and 
Operate 

AND

APPRENTICE
DAY SHIFT

OR 2ND SHIFT (15% BONUS)
Top Earnings 

Permanent Positions 
Literai Emloyee Benefits

GEAR GRINDERS 
TOOL GRINDERS 
BENCH HANDS 

SLOTTER HANDS
MILLING MACHINE 

INSPECTORS
Familliar With Turning 

Milling, Slotting 
and Gear Inspection

HELP VVANTED — VYRAI

STATIONARY
ENGINEER

Mušt have Chicago Engineers Li- 
cense and at least 2 years experi- 
ence in high pressure boilers, air 
conditioning eųuipment, etc. Hos
pital experience preferred. Age 
under 50. Mušt be willing to rotate 
shifts.

CONTACT
PERSONNEL DIRECTOR

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th Street HE 4-6700

MECHANICS
Top wages. Many company benefits. 

6 day work week. Permanent 
position.

APPLY IN PERSON

RODI CHRIST 
CRAFT

2550 So. Ashland Avė.

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemės ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4986 W. 15th St., Cicero 652-4348

GEN’L OFFICE
Typing, light steno, filing, gen’l 
office routine. Excellent co. ben
efits. Northwest location NA 2-8750 

Ask for Miss Gizzo.

First Class First Piece

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Avė., CL 4-7450

Restoranui reikalinga padavėja 
šeštadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet. 
4915 W. 14 St., Cicero, TO 3-9371.
IEŠKOMA MOTERIS 2-jų vaikų 
priežiūrai. Oak Lawn apylinkėj.

Skambint 779-3083.

lnterviews Monday — Friday 
9 A.M. to 5 P.M.

Saturday, 9 A.M. to 2 P.M. 
Write or Wi.re

SIER BATH 
GEAR CO.

9252 KENNEDY BLVD. 
NORTH BERGER, N. J.

An Equal Opportunity Employer

AUKOS DRAUGUI
Visiems aukotojams nuoširdžiai 

dėkojame už paramą.
Adams J............................. 50.00
Knights of Lithuania
Mid Central District .... 25.00
Mackevičius Felix .......... 15.00
Janušaitis Jurgis .......... 5.00
Ilginytė Danguolė .......... 5.00
Bulika Juozas .................. 4.00
Ivanauskas Stanley .... 4.00
Matulionis Antanas.......... 3.00
Ostrauskas A. ir R.......... 3.00

3.00
Bajorūnas L..................... 2.00
Milas Jurgis .................. 2.00
Gricius Juozas ................ 2.00
Josen Emilija ................ 2.00
Musteikis Albertas........ 2.00
M. Smelstorius ............ 2.00
Peteraitis J....................... 2.00
Valiukevičienė Marija . 2.00
Endzelis Victoras ........ 1.00
Gudaitis Vyt..................... 1.00
Juška B............................ 1.00
Dainius A......................... 1.00
Cenas Theodore ............ 1.00
Kalvynas Petras ............ 1.00
Tilenis A.......................... 1 00
Matuzas A........................ 1.00
Jasiūnas Aug. ................. 1.00
Bradūnas J....................... 5.00
Šepetys Jonas ................ 3.00
Kudulis Pranas ............ 2.00
Daučauskas Adomas ... 1.00
Radz E. A........................ 1.00
Tamošiūnas Elena ........ 2.00
Galinis J. V....................... 2.00
Petronis J.............. .......... 2-00
Vyšniauskas Petras . .. 2.00
Hofmanienė Konstancija 2.00
Čepulis A........................... 2.00
Bigus Irena ................ 2.00
Šliekis Agota ................ . 1.00
Prunskytė A.................... . 1.00
Garūnienė .................... . 1.00
Kunevičius Juozas ........ . 1.00
Dr. Žemaitis John ........ . 1.00
Milius Felix .................... . 1.00
Žiurinskas Juozas ........ . 1.00
Blazaitis Vincentas........ . 1.00
Dovidauskas S................. . 1.00
Gauronskas Petras ........ . 1.00
.Turkšas Jonas ................ . 1.00
Merkevičius Vincentas . . 1.00
Aleksa Petras ................ . 1.00

Lapiene Anna ................
Korsakas M.......................
Sabutas Robertas............
Petraitis Marijona ........
Matulis Ladis ................
Rimkus Jok.......................
Kučinskienė C...................
Aleksandravičius S. . ..
Rachynskas VValter........
Baziliauskas P.................
Sedlickas Juozas............
Wasukonis K....................
Aleksa J............................
Freidankas G....................
Masis Povilas .................
Landsbergis J............... ...
Pliskaitis A........................
Krancevičius A................
Naiduškevičius Pranas . 
Gruodis Jonas ... i .....
Josutis Stasys ................
Šukys Petras ................
Mikalauskas Stanley . . .
Padalaucis E....................
Kelečius Petras ............
Getner Joseph ................
Maciukas Sofija ............
Vanagas K........................
Koziris J............................
Olekas S............................
Kazakevičius Juozas . . .
Bružas Kostas................
Rumšą Zigmas ..........
Kreivėnienė Ona............
Zakaras Natalija ..... 
Sasnauskas Jadvyga . .
Miežinskas Jonas ........
Zurlis L...........................
Graužinis J......................
Valaitienė A...................
Norbutienė Angelė ....
Meckauskas J.................
Jurksaitis Stanley ....
Žemgulienė L...............  .
Remienė Marija ..........
Petrauskaitė E................
Labrancas Jonas..........
Kazlauskas Kazys .... 
Staškevičius Juozas .... 
Totoraitis Juozas ....
Jusys Juozas ..............
Dvilaitis J.......................
Wenckus Della ..........
Petrauskas Stasys ....
Andriliūnas J.................
Indriūnas J................... ..
Junkeris O......................
Linkus K........................
Predkelis Stasys ..........

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie ^Ave., PR 8-2283
Mūras B butų po 5 kamb. Geros 

pajamos 5 maš. garažas. Tik $50,000.
'Marųuettc pke auto garažas ant 

gero kampo. Tinka taisyti ir parda
vinėti auto mašinas. $40,000.

Marąuette pke. Mūr. 1 ’/į aukšto, 
2 po 5 kamb. 11 metų senumo. 
Įrengtas rūsys. $27,900.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7 - 9515

TYP ISTS
Good starting salary. Many co. bene
fits. Eacperienced preffered. Call 

Mr. Loi-ek — 762—7000.

Armstrong Paint & Vamish VVorks 
1330 So. Kilbourn, Chicago, III.

VVE NEED A STENO —
With fidure aptitude. Wc will train 
beginner or someone returning to 
work. Congenial working conditions.

NORTHERN FINANCE CO.
32 VV. Randolpli — Rm. 1720

Tel. ST 2-0600

PRESSMAN
VERTICAL

Work in small print shop. 
Experienced preferred, būt will 

train an able beginner. 
FREE LIFE INSURANCE 

HOSPITALIZATION 
PROFIT SHARING. 

APPLY IN PERSON.

JOANNA VVESTERN MILLS 
2141 S. Jefferson

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPPORTITNITY

IN DENVER, OOLORADO, FOR A

T A I L O R
(Second Man) .

In colorful Denver, Colorado. City’s 
finest men’s store. Permanent open
ing. Liberal empolyee benefits. Etftab- 
lished pension plan. Please apply by 
mail.

GANO - DAVVNS 
CLOTIIING COMPANY 

16th and Stout 
Denver, Colorado 80202

VVANTED AT ONGE
EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

OPERATORS AND 
SĖT UP MEN

Mušt be experienced on Davenports 
and New Britains. Steady work 
for ąualified men. Good working 
conditions. Fringe benefits & over- 
time

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

6511 Strong,Detroit, Mich. 
313 — VVA 1 -2846

FACTORY HELP
Man to do general factory work, 

Loading trucks. Run machines. 
Good pay and benefits.

TRIO METAL CAP CO. 
317 No. Francisco, Chicago

EXPERIENCED

SANDER & UPHOLSTERER, 
FURNITURE FRAME 

ASSEMBLER
Good pay, excellent working condi
tions. Fui or part time.

S. J. CAMPBELL COMPANY
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. — 472 - 7333

PRODUCTION

CLERK

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 VV. 69th Street, RE 7-8399
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NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS • NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX
Čia gaunama soc. draudimo knygelė 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-60IS

Experienced giri needed for clerical 
records in fabrication office. Prior 
plant clerical experience helpful. 
Excellent starting salary. Many 
fringe benefits.

Apply in person —

SOLAR LIGHT MFG. 
COMPANY

1990 N. Mannheim Rd. 
MELROSE PARK, ILL.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOMOJAMI GYDYTOJŲ KA
BINETAI iki 5 kambarių su pri
ėmimo kambariu. Pirmam aukšte. 
Air-conditioned. Arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės. PR 6-4863.

STOCKMAN
Immediate opening. Stockman duties 
include sorting and packlng orders, 
loading and unloading shipments. 
Excellent salary, excellent wor,king 
conditions and opportunity for ad- 
vanęement.. Call —

INTERNATIONAI, 511 nuraus 
& CHEMICAL CORP.

5401 Old Orchard Rd.,
Skokle, Illinois ,

YO 6-3000, ext. 2520
“An Eųual Opportunity Employer"

IMMEDIATE OPENINGS AT
H. K. PORTER C0. INC.

FOR
• ASSEMBLERS
• GRINDERS (CASTING)
• PUNCH PRESS OPER’S
• STOCK HELPERS
• SOLDER/TINNER.
Interviews 8:15 a. m. to 10 a. m. 

daily.

2437 W. Fulton, SE 3-3200
"An Equal Opportunity Employer”

Įst & 2nd shift bindery workers. No 
experience necessary. Apply in per
son — Mr. Noverini.

JUPITER PRESS 
2000 Arthur Avenue 
Eik Grove Village

EXPERIENCED PAINT 
SPRAYER

Excel. company benefits.
Free insurance

KNOBLOCH
25 N. Green St., 733-5778

Mixing Eąuipment 
Operator

To mix Chemical produets (from 
formulas provided by chemists). Ex- 
perience with powder and pašte mix- 
ing machines helpful.

Also needed

Janitor-VVatchman
Liberal co. benefits include: Dentai 
& Medical insurance programa, paid 
vacations and holidayš. pension plan, 
longevity bonus plan. Free daily 
coffee. If interested visit Mr. Victor 
Murray between 9:00 a. m. to 3.30 
p. m. -b

COE LABORATORIES, INC.
6033 Wentworth, Chicago, Illinois 

Tel. — MU 4-4300
An equal opportunity employer

Platinkite “Draugę”. ’ “

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
i nes jis plačiausiai skaitomas lie-I
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

IMMEDIATE OPENINGS

INSURANCE
PAYROLL AUDITOR - ENGINEER

Experienced insurance payroll auditor engineer willing to locate in or 
near Peoria to Service Central Iii. territory. Nominal amount of travel. 
Bxcellent car allowance provided. Relocating expenses covered. Ag- 
gressive, multiple-line Co.

PERSONNEL DEPARTMENT

AMERICAN STATE INSURANCE COMPANY 
542 N. Meridian St. Indianapolis, Ind. 46206

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A.&L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas Patarnavimas

STATYBININKAI

Išnuom. 6 kamb. butas arti 55 ir 
Damen. Apšildomas. Išdažytas. Skam
binti vakarais 776-2994.
Išnuom. 4 kamb. butas 2-me aukš
te. Brighton Parke

Telefonas — 247 -1949

PORTER
Trustworthy & reliable. Night shift 
midnight — 8 am. Good pay — 
call days, any day in the week & 
Sunday. WH — 4-8860

Ask for John.

PBOGOS-OPPORTUNITLES

TAVERNA IR 2 BUTAI. Geras 
biznis. $19,500 arba geriausias pa
siūlymas. Tel. CL 4-7698.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

“Draugo” Administracija - —

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilnv remonto darbą 

IR DAŽOME.
Decor Home Builders, Ine.

A. Markauskas 
Telefonas 863 - 4666

MISCELLANEOUS
IIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

CONTRACTORS

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų 
2443 VVest 63rd STREET 

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

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

miiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
A. ABALL ROOFING C0.

Įstegta prieš 49 metus. 
Dengiame vislų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus Ramintus. ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra — “tuck- 
point.tng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES 

30 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

VVANTED AT ONCE — 
EXPERIENCED

MACHINISTS 
HORIZONTAL BORING 

MILL
RAD1AL DRILL 

ENGINE LATHE 
VERTICAL MILLING 

EXTERNAL - INTERNAL 
GRINDER

Second shift, excellent hourly 
rate and fringe benefits.

Steady work.

Apply, Write, Wire or Call

THE V. D. ANDERSON C0.
1935 VVest 96 St., Cleveland, Ohio 

216 651 - 1900 Ėxt. 278

IBM CORPORATION
VVE NEED: Ambitious young men to work in our Chicago Parts 
Center VVE OFFER:

• Excellent Opportunity for Advancement
• Excellent Starting Salary
• Excellent Benefit Program
• Dovvntotvn Location Easily Accessible to CTA 

Transportation, Union & Northivestern Station.

TEL. — 341 -2223
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

DRAFTSMEN

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau Se
nus! visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
karnai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI-

4444 S. Weetem, Chicago O, HI. 
Telefonas VI 7-3447

J & S CONSTRUCTION CO. 
JULIAN SEDLAUSKAS 

100 Boylston St., Boston, Mass. 
Atliekame įvairius namų darbus U 

vidaus ir iš lauko. 
Nemokamiems apskaičiavimams, 

skambinkit
Telef. — 338-7700

SOUTH SIDE BANK 
Has Inuncdiate Openings For

EXPERIENCED TELLERS
Pleasant Atmosphere Fringe Bene
fits. Fo,r Appointment Call MR. 
LINYARD.
645 E. 87th Str., Tel 487-4800

MOVING 
A. VILIMAS
Apdraustai perkraustymas 

įvairių atstumų 
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

MECHANIC SUPERVISOR
for mid vest multi plant operation. 
Mušt have extensive experience in 
overhaul repair and modification of 
bedding machinery, sewing machines!, 
including special mattress machines. 
Salary open with opportunity for 
grovrth. Excellent benefits including 
vacation, hospitalization, major medi
cal and life insurance, pension plan.

etc.

JVrite Box No. D-150 
4545 W. 63rd Street

"An Eąual Opportunity Employer”

National truck-trailer manufacturer Ilsis immediate openings 
for design draftsanen. Mušt be high school graduate with a 
minimam of 2 to 3 years experience.

EXCELLENT SALARY AND FRINGE BENEFITS 

Call — T. B. EVVERS

STRICK CORPORATION
731 -1100

"An Equal Opportunity Employer”

Perskaitę "Draugų", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Excellent Openings! Top Wages! 
INSPECTORS - LATHE OPERATORS 

BULLARD OPERATORS 
BRIDGEPORT OPERATORS

EXPERIENGED MEN ONLY, STEADY JOBS 
Call Mr. John P. Caval Collect: 203-666-4653 

between 9 am. to 5 p m., or write to:

Caval Tool 8C Machine Co.
665 NEVV BRITAIN AVĖ.,' NEVVINGTON, CONN. 06111



Me<J. 1% aukšto, 5 mieff. M. p. Ga
zo Slld. Tik $14,806.

Mur. 0 k., garažus, naujas šild. 
"“-—Mozart. $19,5Q0.

Mūr. 5 metu. Gagi- p. 2 butai lt 
ofisas. $37,800.

Med. labai geras. 3 mieg. M. p. 
skubiai už $16,900.

Mur. S kamb., naujas guzo šildy
mą*. I^abai gera Vieta, $17,500.

Mūr. 2x514 k. Gage p. 10 meti). 2 . 
gazo šild. Garažas. $41,900.

Mūr. 4 butai po 6 H kamb. M. p. 
Platus sklypas. $46,800.

Mūr. 2 po 8 M. p. Naujas šildy
mas. Mūr. garažas. $28,900.

Mūr. iii a., 2 būt., 6 apafi Ir S 
virš., $21,500.

Mūr. 3 mieg. 10 m. M<arq pk.. ga 
rai.. ktlim. $21,600.

KAIRYS 2943 Mest 59th Street, Tel. HE 6-5151 

REAL ESTATE
. 2 P° 4 kamb. mūr., skiepas ir pa-

■toge. Garažas. Geri miegamieji. Ar- 
t> bažnyčios Brighton pke.

« butų mūr. Geros pajamos. Ge- 
ra-i prižiūrėtas. Neaukšta kaina.

Mūr. bungaloiv, 6 kamb. Dideli , mas. ’ Marąuette P-ke. 
miegamieji Centr. gazu šildymas.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — Cl 4-2390

Gage p-ke.
13 butų mūr. $16,500 metinių pa

jamų. Namas kaip 1816. Tik $26.000 
įmokėti.

2 po 0 kamb. mūr. Central, šildy.

Scena iš Alvudo v. teatro vaidinimo ‘'Karalaitė teisutė”. Karalaitė 
Teisutė — Violeta Sobieskytė, Danutė — Daiva Petersonaitė, kiškis — 
Arv. žygas. Nykštukai: L. špačkauskas, Rimas Viktorą, Stepas Viščius.

• kamb. apynaujis gražus mūras, tr $146 mSn. pajamų, 2 auto gara-
, vonios, karšto vandens šiluma 

Įskelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai. garažas. $22,000.

6 kamb. mūr. Karšto vandens ši
luma gazu, alumin. langai, spinte
les, plyteles, kilimai, 2 auto garažas. 
M. pke. $19.900.

Ijahnl puošni 7 kamb. rezidencija.
2 % dvigubos vonios, marmuras, ther- 
mo langai, centrai, vėsinimas, puikiai 
įrengtas poilsio rūsys, prijungtas 2% 
auto mūr. garažas Teiraukitės.

2 po 5 kamb. mūr. Atskiri šildy. 
mai gazu, modernios vonios, alumin.. 
langai, 2 auto. garažas, 38 p. skly
pas. Netoli mūsų įstaigos. $27,900.

2 PO 5 kamb. mūr., 2 kamb. rū
sy. gražiai įrengtas butas savininkui

riai. Savininkas 
$76.000

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471 - 0321

SALES MORTGAGES o MANAGEMENT

2-JŲ PELNŲ BUTŲ

žas. Tik $28,900..
2 po 5 kamb. mūr. M. pke. Nau- i 

Jos vonios, plyteles, nauja šiluma 
gazu, pusiau Įrengtas rūsys, 2 auto. 
mūr. garažas. Pasiteiraukite

labai švarus 5 kamb. medinukas, j 
Naujas šildymas gazu. Alumin. lan
gai. garaž. Netoli mūsų. Tik $14,900.

Dabai graži mūro rezldcnlcija, pri
jungtas mūro garažas, puikiai Įreng
tas rūsys, daug priedų. Tik $29,600. j

8 būti) mūr. Brighton pke. Naujas i 
centrai šildymas gazu 2 butuose, ki
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, i 
apsauga nuo potvynio, naujas stogas.
,aMarųuetto iTbu’to mūr. spektaklį jau buvo rašyta. Ta-
^*UJa^taJ?J^ū..?,deįatSraafiMnsucIja > čiau dar Paminėsime, kad Alvu-

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Apie Karalaitės Teisutės

M.mbcr oi M.U.5.

Main otttce 3727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6 - 2233
Branch ofc 2617 W. 7 lst St., Marąuette Parke, tel. 925-5256 

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ii 
išsirinkti iš katalogo.

ARBA JŪS NUGALĖSITE INFLIACIJĄ 
ARBA INFLIACIJA NUGALĖS JUS!

Darykite tai, ką visi protingi žmonės daro. Investuokite į nekilno-į 
j am o turto nuosavybę. Kam gadinti nervus ir širdį su investacijom, 
kurios vieną dieną pakyla, o kitą nukrinta, šimtai žmonių pirko ir par 
davė per mūsų, įstaigą! Prašome atsilankyti. Tikrai nebūsite apvilti!

VIENOS ŠEIMOS NAMAI!
CICERO Naujai atremontuotas; 

net nauji langai sudėti, 6 kamb., S 
mieg. Moderniška vonia ir virtuve. 
Nuosavybe® mokesčiai tik 114 dol. 
Bargenas už $16,900.00.

CICERO. 7 metų. 3 mieg. Liuksu
siniai Įrengtas svečių kambarys skie
pe. Aptvertas kiemas. Garažas. Gazo 
šilima. $24,500.00.

N. Riverside. Savininkas jau išsi
kėlė Namas tuščias! Raktai mūsų 
Įstaigoj. 47 pėdų sklypas. 5 kamb. 
Vėliausios mados Įrengimai. Gazo ši
lima. Centralinls šaldymas. O kaina 
tik $25,600.00.

LA GRANGE PARK — SHER- 
WOOD VILLAGE. Gražiausioj apy
linkėj. 6 kamb. residencija. 3 miega
mieji. Paauksuotos virtuves spinteles. 
Natūralus židinys poilsio kambaryje. 
Prie namo prijungtas garažas. Tik 
*86,500.00

WESTCHE8TER. Puikiausias pir
kinys profesionalui. 60’ x 140’ p8dų 
lotas. Dideli miegamieji. 8 tualetai. 
Plaukymo baseinas. Trumpai tariant, 
««kas karališkai Įrengta. $47,700.00.

fdo vaikų teatras lietuviukui 
vaikui yra moralės auklėtojas, 
estetikos ryškintojas, tautinės 
minties žadintojas, jos ugdyto
jas, o taip pat ir vaiko meninių 

•galių žadintojas, ugdytojas pil
na žodžio prasme.

Alvudo vaikų teatro vaidi
nimas Karalaitė Teisutė, įvykęs 
lapkr. 6 d. Jaunimo centre, yra 
jau trečias scenos veikalas iš 
eilės, o spektaklis, berods, bus 
ir 6. Karalaitės Teisutės spak- 
takEo žiūrovai jau galėjo ir pa 
sidžiaugti, kai kurių aktorių pa 
siektais scenos meno - vaidybos 
laimėjimais. Pradeda ryškėti 
mažųjų aktorių vaidybinis ta
lentas. Pvz. kad ir Violeta So
bieskytė, vaidinusi pačią Kara
laitę Teisutę, į rolę puikiai įsi
jautė, gražia dikcija ir laisvais 
judesiais, bet scenos meno rei
kalavimų apvaldytais, žovėjo 
žiūrovą. V. Sobieskytė vaidino 
profesionaliai. Pasigėrėtinai vai 
dino ir kiti keli vaikučiai, tai 
Rita Kėkštaitė — Barbutės ro
lėje, Arvydas Žygas — kiškio 
rolėje, Daiva Petersonaitė —

CICERO, šv. Antano parapijoj. 2 _ .. ... „ „ ....
po 4. 30 pėdų sklypas. 2 mašinų ga- Danutes roleje, B. Bružaite — 
ražas. Nuosavybės mokesčiai tik $187.
Pilnas rūsys. $18,500

CICERO, šv. Antano parapijoj.
Partneriai išsiskiria. Mūrinis. 5 & 6 
kambariai. 30 pėdų sklypas. Pilnas 
rūsys. Karšto vandens gazo šilima.
Tlk $15,900.00.

CICERO — PARKHOLME. Mūri
nis 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Palikimas. Todėl tik $20,500.

CICERO — BLVD. MANOR. Neto.
Ii Austin & 35th St. 8 kamb. 4 mieg. 
rezidencija ir dar 4 kamb. namukas 
ant gretimo sklypo išnuomuotas 
$80.00 mėn. Dvigubas 60 pėdų skly-

Katino rolėj. Gi darant palygi
nimą su anksčiau matytais spe 
ktakliais, tenka pastebėti, kad 
ir visi kiti aktoriai yra padarę 
pažangą, pasiekę laimėjimų vai
dyboje. Alvudo vaikų teatro vai 
dintojų amžius yra nuo 4 — 
14 metų. Šiai teatro studijai

pas. Tik $19,600,00. priklauso daugiau kaip 40 vai-
RERWYN. 5% & 4% kamb. 8 me- , .. .

tų mūrinis. 3 & 2 mieg. 30 pėdų Skly- kUCių, kurių tėveliai IS toliaU- 
pas. 2 maš. mūrinis garažas. Karšto 
vandens gazo šilima. Vėliausios ma
dos virtuvės ir vonios. Žmona pabė
go. Vyras atiduoda už $34.900.00.

BERWYN. 6 metų mūrinis po 3 
mieg. 2 atskiri boileriai. Ultra moder
niškos virtuves. Ceramlkos plytelSrr 
išklotod vonios kambariai. 2 maš. ga 
ražas. 33 pėdų sklypas. $48,900.00.

INCOME BUNGALOVVS!
CICERO, šv. Antano parapijoj. 6 A t kamb. švarus namas. Moderniškos 

vonios. Pilnas rūsys. Garažas. Karš
to vandens šilima. $14,600.00.

CICERO. Tik 2 blokai nuo Morton 
High School. Ilgas mūrinis. Ant kam
po. 6 & 4 kamb. Apsauga nuo potvy
nio. Naujai išdažytas. Grindys nuob
liuotos ir nauji vamišuotos. 2% maš.
ęaražas. Naujas boileris. Palikimas.

'uoj pat galite užimti. $26,900.00 ar
ba protingas psiūfythas.

BElUYYN. Mūrinis. 5 & 3 kamb.
Moderniškos virtuves ir vonios. 35 
pėdų sklypas. Tik 2 blokai iki Cer
mak Rd. $23,000.00.

APARTMENTINIAI
20 BUTŲ

Labai gerame stovyje. Virš $20,000.00 
metinių pajamų. Naujas gazo boileris. 
Savininkas nusipirko bizni. Teisingai 
įkainuotas, tik $149,000.00 

34 VIENETAI
26 butai Ir 7 krautuves. $34,000.00 

metinių pajmų. Advokatas Išeina ) 
pensija ir Išsikelia J šiltesni klimatą. 
Pats duoda paskola. Tik $20,000.00 
įmokėti. Pilna kaina — $99,000.00. 

8 BUTŲ
2 metų mūras. $12,000.09 metinių 

pajmų. $105,000.00.
12 BUTU

Bevelk naujas. $18,000.00 pajamų Į 
metus. $133,500.

21 VIENETAS
17 bntų. 2 krautuves Ir 2 daktarų 

kabinetai. $22,600.00 metinių pajamų. 
Visi butai išnuomuoti tik suaugu
siems. Labai gerame stovyje. Kaina 
$159,000.00. Duokit pasiūlymai

šia veža juos į repeticijas, kas 
sekmadienis ir valandomis jų 
laukia... Tai didelis tėvų pasi
šventimas ir tokiems tėvams 
priklauso didelis respektas.

Nenusigręžkime nuo kultūros 
istorijos, patikimos liudininkės, 
kuri ir liudija jog teatras bu
vo pavergtų, prislopintų tautų 
sąmonės žadintojas, kurio dė
ka tautos ir atgavo laisvę...

Z. Juškevičienė

PIETVAKARIŲ NAMŲ 'SA
VININKAI

Chicagos Pietvakarių Nuosa
vybių apsaugos ir namų savi
ninkų organizacijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko lapkr. 30 d.,

TAVERNOS, RESTORANAI, MAISTO KRAUTUVES, MOTELIAI, 2453 W‘ 59 St sale-Je' ŽmOnlU 
GAZOLINO STOTYS, AUTOMOBILIŲ REMONTO DIRBTUVES ir i pnsinnko pilna sale. Pirm. La- 11
FARMOSį Štai tik keletas pavyzdžių!

TAVERNA IR RESTORANAS
Virš $60,000.00 metinių pajamų. 

Tarp fabrikų. Pastovūs kostiumerial. 
Savininkas išsikelia i California. Tik

$66,000.00.
MAISTO KRAUTUVE

Didžiulis mūrinis namas su maisto 
krautuve, Iškaitant visus Įrengimus 
Ir prekes. $50,000.00 metlnhj pajamų. 
Tuoj pat galite perimt. Savininkas 
Išeina ) pensija.. Tik $59.000.00.

MOTELIS
Ant judraus kelio. Puse valandos nuo 

Chio»gos. 22 kamb. tr 4 kamb. butas 
savininkui. Virš $76,000.00 metinių 
pajamų. $279,000.00-

139 AKERIŲ FARMA
Tik pudš valandos nuo Chicagos. 

Vienas mūsų tautietis, nusipirkęs toj 
pačioj apylinkėj 80 akertų, už metų 
pardavė pelnydamas $140,000.00. Vi. 
gal netoli nuo tos farmos bus pra
vestas greitkelis. Tik už 4 mylių ku
lias! sunkioji pramone, žemės kaina 
kasmet kyla! Puikus investavimas! 
Tik $1,800.00 už akerl.

MARQUETTE PARKE 
2617 West 71 St 

Tel.: 925-5256 
PAJAMŲ BUNGALOW. 6 ir 4 kamb.

FOR BEST SERVICE IN REAL ESTATE

jparelo atidarė susirinkimą, o 
i fin. sekretorius padarė praneši
mą, pažymėdamas, kad buvo su 

! rinkta 1,500 dol. visai per trum
pą laiką. Atskaičius išlaidas, ka ( 

Pilnas skiepas. Moderniškos vonios soj liko virš 1,000 dol. Vienas j 
gazulrtTikS'$2iI600.oo.araŽaa' šlIdymas narys įteikė organizaciai auką

mūrinis. 4 miegamieji, ii me- $50 dol., prašydamas jo pavar
tų. 2 vonloš kambariai. Gazo šilima. ,. , ,
Garažas šalia namo; (važiavimas iš dės neskelbti. Keletas pivlegen- 
^vSap!rktoyslaUSiam 8tOVy pu‘kiau- tų kalbėjo apie šios organiza-

2-jų butų mūrinis, e & 5%. 2 maš. zaciįos reikalingumą. Adv. Ch. 
garažas. PlytelSm Išklotas rūsys.
$29,500.00. P. Kai kalbėjo apie sios organi-

7 kamb. vienai šeimai. 30 pėdų zapiinę civnrhfl ir nždftviniiig 
dklypas. Karšto vandens gazo šilima. zaclJos svarD4 ir UZaaviniUS.
2 maš. garažas. $13,800.00. Svarbią kalbą pasakė naujai

4 butų mūrinis. 4 po 6 kamb. Pil- . T,,. . , ,. .
nas rūsys. Karšto vandens šilima. Mo- ! išrinktas Illinois valstijos ru-
derniškos vonios ir virtuvės. 60 pėdų aMnvac MrAvnv Tis aien-sklypas. 4 mai. garažas. $47,000.00 mU atstovas MCAVOV. JIS Sten 

gsis įnešti įst. projektą, kad bu 
tų panaikintas ‘‘open oceupan- 
cy” nuostatų projektas.

Per š. m. lapkričio 8 d. rin
kimus Chicagoje McAvoy gavo i 
50,000 balsų, Pranas Savickas

susidarė toks balsų skaičius, 
i Apgailestaujama, kad lietuviai 
nematė reikalo balsuoti už savo 
tautietį P. Savicką. Jeigu visi 
lietuviai už jį būtų balsavę, tai 
jis būtų surinkęs daugiau negu 
50,000, tuomet lietuvių politi
nis svoris Marąuette Parko 
apylinkėje būtų padidėjęs.

Rašoma protesto peticija, kad 
Chicagos parko distriktas ne
padarytų maudymosi baseino 
tarp 61—69 W. pusėj Damen 
gat. Norį prie šio protesto pri
sidėti, prašomi surinkti dau
giau parašų šiose specialiose pe 
ticijose.

Ši organizacija atidarė tris 
pagelbines įstaigas: 1) 2410
W. 63 St., tel. PR 6-6580, 2)
2927 W. 63 St., GR 6-9574, 3) 
6455 S. Kedzie, PR 8-2233, Bell 
ir. estą. įstaigoj, kur vadovauja 
i Bacevičius, kuris susirinkime 

ALVUDO VAIKŲ TEATRAS gavo 40,000, gi Umparovicz ne pasakė įdomią kalbą, šiame SU
VAIKO UGDYTOJAS gavo 40,000, vadinasi, mažiau sirinkime dalyvavo Pr. Jusius, 

už Savicką. Pasirodo, kad už a. Gulbinskas, M. Karaitis ir 
Savicką balsavo daugiau kaip kiti. Susirinkimo dalyviai buvo 
15,000 rinkėjų, gi kiekvienas pavaišinti ir gardžiais keps- 
jam suteikė po 3 balsus, tai ir niais. Pr. Fabius

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS 4065 Archer Av. 
Chicago, IH. 60632, Tel. YA 7-5980

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namė, automobilių, 
gyvybės, sveikatos 

ir biznio
Patogios išsimokčji- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, Sc. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
•‘Draugas”.
.. .... tol—-''—‘-s;™

10%, 20%, 80% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pad

FRANK ZAPOLIS
8208% VVest »5th Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8S54 ir GR 0.4330
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RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertištkai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais plrmadie. 
niais 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2413
7150 South Maplewood Avenue 

Chicago, Illinois 60620 
K *4; $ ’ČI $ $ $ $ ‘f. $ *4i jči «♦* j4i jč* *♦* fr. *4i

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7088

A.-j-A.
JADVYGAI ANDRIUŠIENEI mirus, 

jos sūnui, dukterims, anūkui ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.

Sperausky šeima 
ir Bielkevičienė

A. -Į- A. CHARLES LILEIKIS, Sr.
Gyv. 1340 Park Avenue, Chicago Heights, Illinois.
Mirė gruodžio 2 d., 1966 m., sulaukęs 87 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Frances Wilson, 

Josephine Zobela, Dorothy Backus, 3 sūnūs: Charles ir An
thony Lileikis ir John Zobela, 12 anūkų ir 13 proanūkų.

Priklausė Liet. R. Katalikų sąjungai ir Šv. Kazimiero 
parapijai Chicago Heights, Illinois.

Kūnas pašarvotas Hirsch West End koplyčioj, 1340 Otto 
Blvd., Chicago Heights, Illinois. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 5 d. iš koplyčios bus atlydėtas į Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčią, kurioj 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti 
laidotuvėse. Nuliūdę: Dukterys, sūnūs ir kiti giminės-

Laidotuvių direkt. Hirsch, Telefonas — 755 - 9014.

A. -f A. APOLINARAS PETKUS
Gyveno 2502 W. 69th St., Chicago, III. Mirė gruod. 1 d. 

1966 m., sulaukęs senatvės. Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami. 
Priklausė šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioj, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio mėn. 6 dieną iš 

koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Panelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Švento Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Draugai ir pažįstami.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

A. -f- A.
VIKTORUI ŠIDLAUSKUI mirus, 

jo dukrai KRISTINAI, sūnui KOSTUI, sesei I. P0- 
DŽIŪNIENEI ir kitiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

A. ir V. Andriušiai
A. ir J. šilimai, S. ir E. Šmitai

ANNA STANKŪNAS
PO TĖVAIS BARTZ

Gyveno 6751 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė gruod. 3 d., 1966 m., 3:00 vai., sulaukusi senatvės,
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Pauline Tulauskas, 

anūkas YVallace, dvi seserys: Marie Bačiūnas, švogeris Joseph 
ir Estelle Stuckly, švogeris John ir jų šeimą, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 6 d. iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Šven
čiausios parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukra, anūkas, seserys ir švogeriai.
Laidotuvių direkt. Mažeika - Evans, Telef. RE 7-8600.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

P E T KUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345 - 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

fflMVANS

FUNERAL HOME

G

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities 

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELICNaI"
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tet LAlayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188 11S9

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą. 
Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1966 m. gruodžio 5 d.

fl Kl
X “Draugo” romano konkur

so premijos įteikimas bus kovo
5 d. Marijos aukšt. mok. salėje. 
Dainuos sol. L. Šukytė.

X Bridegporto Narnų savi
ninkų draugijos priešmetinis su 
sirinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 6 d., Chicagos Lietu
vių auditorijoj, 3133 S. Hal
sted St., 7:30 v. v. Visi nariai 
kviečiami į susirinkimą, nes bus 
renkama valdyba 1967 metams, 
o taip pat yra kitų svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės. Kviečia sekr. A. 
Kaulakis.

X Am. Liet. Montessori d-ja 
kviečia visus į prieškalėdinį su 
sirinkimą, kuris įvyks gruodžio
6 d., antradienį, 7:30 v. v., Vai 
kų nameliuose, 2743 W. 69th 
St. Pr. Gramontienė demons
truos šiaudinių kalėdinių orna
mentų gaminimą, o ved. J. Juk
nevičienė nurodys kaip įjungti 
mažuosius į šventiškų papuoši
mų ruošimą, naudojant jiems 
pritaikytus metodus ir medžia
gas. Atsilankiusius prašome at 
sinesti savo žirkles, “kitę” rū
šies siūlus ir storą, ilgą adatą. 
Šiaudukų bus galima įsigyti 
vietoje.

X Stasys Šalkauskis, filoso
fas ir visuomenininkas, miręs 
prieš 25 metus, bus prisimintas 
gruodžio 11 d. 4 v. Jaunimo 
centre. Dalyvauja solistė Pru
dencija Bičkienė, Petras Armo 
nas, Vladas Jakubėnas, Povi
las Matiūkas, Manigirdas Mote- 
kaitis. Paskaitą skaito dr. Juo
zas Girnius. Visi kivečiami, įė
jimas — laisva auka.

X Julius Pakalka, Chicagos 
Alto sk. pirm., jau dabar de
da pastangų, kad 1968 m. vasa
rio 16 d. minėjimas būtų išskir 
tinai atžymėtas.

X St. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus gruodžio 11 d. 
5:30 v. v. ruošia kalėdinį pri
ėmimą.

X Dipl. teis. K. Smalenskas, 
gyv. Chicagoj, rašo: —Siunčiu 
dar vieną šimtinę prie mano 
“einamosios sąskaitos”, linkė
damas, kad Lietuvių fondas ko- 
greičiau pasiektų bent minima- 
linę sumą — vieną milijoną. 
Linkėčiau, kad šio fondo reikš
mę suprastų kiekviena lietuviš
ka šeima ir pavienis lietuvis. 
Būtų gražu, kad lietuviai savo 
vaikams sudėtų gražiausią krai
tį, kurie jau ima į savo rankas 
lietuvių išeivijos kultūrinio gy
venimo vairą, (pr.)

X Atvykit išsirinkti kalėdi
nę dovaną iš Telefunken spal
votų TV, hi-fi stereo, radijų 
—pas Gradinską. Ten jų daug, 
gali tuoj gauti. 2512 W. 47 St., 
PR 6-1998. (sk.)

X Lietuvių Fondo Cicero apy
linkės vajaus komiteto pirmi
ninkas kun. Pr. Baltrumas pa
reiškė centro valdybai pasiten
kinimą, kad apylinkėms yra nu- : 
statytos surinkti sumos. Tas, 
sako, padeda komitetams orien
tuotis darbo apimtyje. Ciceriš- 
kiai yra pasiryžę iki 1968—ju
biliejinių—metų pabaigos jiems 
skirtą kvotą išpildyti, nes Lie
tuvių Fondas yra mūsų dova
na būsimai laisvai Lietuvai.

(pr.)

X Tėvas Kubilius praėjusį 
sekmadienį laike šv. Mišių tu
rėjo Angina Pectoris spazminę 
ataką, su dideliu kraujo spau
dimu. Išbuvęs savaitę namuose 
prof. dr. J. Meškausko priežiū
roje, išvežamas tolimesniam 
gydymuisi į Knapp Springs sa
natoriją. Tėvas Raibužis eina 
jo pareigas, (pr.)

Chicagos
žinios

AUKOS ITALIJOS NUKEN- 
TĖJU3IEMS

Vakar visose Chicagos kata
likų parapijose buvo skaitytas 
arkivysk. John Cody laiškas, 
raginantis kitą sekmadienį au
koti Italijos potvyniuose nuken 
tėjusių šelpimui.

IŠBĖGO 10 ŠEIMŲ
Dešimts šeimynų išbėgo iš 

degančio 4 aukštų namo, 1759 
W. Madison St. Nuostolių pa
daryta apie $40,000.

PAGERBĖ PREMIJOS 
LAIMĖTOJUS

Daugiau 1,000 Chicagos pa
žibų ir mokslininkų Palmer 
House viešbutyje pagerbė 1966 
m. Nobelio premijų laimėtojus 
— Chicagos universiteto pro
fesorius dr. Charles Huggins 
ir prof. Robert Mulliken, kurie 
gruodžio 10 d. premijas atsi
ims Stockholme.

PASKUTINĖ AKADEMIJOS 
LAIDA

Paskutinė Chicagos policijos 
akademijos šių metų ląida gruo 
džio 23 d. užbaigs mokslus. 
Šiais 1966 metais akademija iš 
leido 1,100 naujų policininkų.

PAKĖLĖ MOKESTĮ UŽ 
MOKSLĄ

Chicagos universitetas nuo 
1967 m. rudens pakelia moke
stį už mokslą $270. Nuo tada 
už akademinius mokslo metus 
reikės mokėti $1,980. Tuo bus 
bandoma išlyginti pramatytus 
deficitus.

NORI PADIDINTI ALDER- 
MANŲ ALGĄ

Aldermanas Leon Despres 
(5-to wardo) pasiūlė miesto 
tarybai padidinti aldermanų al
gą $500. Jie dabar gauna $8,000 
metinės algos ir $3,000 kitoms 
išlaidoms.

NAMŲ STATYTOJŲ 
PARODA

Amerikos namų statytojų 
sąjunga gruodžio 4—8 d. laiko 
23-čiąjį metinį seimą ir kartu 
ruošia naujausių namams įren
gimų parodą McCormick salėj. 
Bus 500 eksponatų. Tikimasi su 
laukti 35,000 lankytojų.

Sharon Lee Percy, 21 m., išteka 
už J. D. Rockefeller kovo mėnesį.

ŠLMTAMETINĖ ŽINIA
Chicago Tribūne prieš šimtą 

metų paskelbė žinią, kad Mor
monų sektos galva, Brigham 
Young, vedė 45-tą žmoną. Jau 
buvo palaidojęs 24-tą žmoną. 
Skliauteliuose pažymėta, jog 
Young mirė 1877 m., sulaukęs 
76 metus.

GRAŽIAUSIAS PASTATAS
Fortune žurnalas talpino strai 

psnį parinkusį 1966 m. Ameri
koje pastatytų 10 gražiausių 
pastatų. Pirmoje vietoje yra 
Chicagos naujas Civie centras.

YEVTUSHENKO SKAITYS 
POEZIJĄ

Yevgeny Yevtushenko gruo
džio 6 d. 8:30 v. v. rusiškai 
skaitys savo poeziją Chicagos 
universiteto Mandel salėje. Jo 
eiles vers angliškai kalbąs ak
torius.

Dalis LSS seserijos vadijos praėjusioje kadencijoje. Iš kairės: s. A. 
Augustinavičienę, s. Kliorienė. s. M. Jonikienė, v.s. Ona Zailskienė, v.s. 
O. Roznikienė. Antroje eilėje: v.s. S. Gudauskienė, viešnia iš Detroito 
s. J. Pečiūrienė, v.s. F. Kurgonienė, s. M. Remienė, ps. kun. Pr. Garš
va, v.s. J. Bobinienė ir v.s. G. Meiluvienė.

Nuotr.J. Gierštiko

/£ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Inž. Algirdas Keblinskas
su žmona Vida atostogų metu 
buvo nuskridę Pietų Amerikon. 
Lankėsi Kolumbijos Bogotoj ir 
Medeline. Peru valstybėje, gė
rėjosi pasauliu nuo Andų kal
nų 9,000 pėdų aukštumose ir ten 
kalnų katalikų bažnyčioje pri
siminė savo mamytes ir tėve
lius. A. Keblinskas dirba hid
roelektrinės stoties statybos ad- 

! ministracijoje (Panamoje— Vi
durinėje Amerikoje) nuo 1965 

i m. liepos mėn. Algirdas ir Vida 
Keblinskai Jaunimo metų pra- 

| vedimui atsiuntė iš Panamos 
stambią — 200 dol. — auką.

Jie gyvena kalnuose, kur spe 
cialiai jų šeimai buvo pastaty
tas gyvenamas namas, kuriame 
buvo iškilmingai priimtas Pa
namos prezidentas ir arkivysku 
pas, kai buvo atsilankę apžiū
rėti vykstančios statybos. Pasi
kalbėjime buvo prisiminta ir 

! Lietuva.
— Nauja lietuviška šeima. 

Lapkr. 19 d. Los Angeles šv. 
Kazimiero bažnyčioje moterys
tės sakramentą priėmė inž. Min 
daugas Petokas su Ina Aloyza 
Stadalninkaite. Šią lietuvišką 
šeimą sujungė ir šv. Mišias at
laikė prel. Jonas A. Kučingis. 
Mišių metu giedojo sol. B. Dab
šienė ir parapijos choras, ku
riam Ina priklauso. Vestuvėse 
dalyvavo didelis būrys svečių. 
Iš Chicagos dalyvavo jaunojo 
tėveliai Stasys ir Aleksandra 
Petokai ir jaunuosios dėdė Sta- 
dalninkas su ponia iš Cleveland, 
Ohio..

— Nijolė M. Riškutė, baigu
si Urbanos universitetą, atvy
ko į Los Angeles gyventi ir Lo- 
mita mieste gavo gerą darbą. 
Ją jau aplankė iš Chicagos ir 
jos mamytė, kuri labai susiža
vėjo Californija.

— Izida Petravičiūtė, Chica
go, UI., baigusi universitetą, at
vyko į Los Angeles ir pradėjo 
mokytojos darbą Eagle Rock 
aukšt. mok. Ji yra dail. Petra
vičiaus dukra.

— B. Rutkūnas iš Philadel
phijos viename laiške rašo: 
“Šiuo metu skaitau Liet. Dienų 
išleistą be galo įdomią, vertin
gą knygą “Rinktinės mintys”, 
sustiprinančias dvasią. Esu la
bai dėkingas “L. D.”, kad at
siuntė man šį vertingą veikalą 
kaip šv. Kalėdų dovaną. Skai
tau kasdien po porą puslapių. 
Baigęs skaitysiu vėl ir vėl. Tai 
lyg koks šventraštis man, kurį 
irgi skaitau kasdien vokiškame 
vertime, atsiųstame man prof. 
dr. J. Ereto”.

Knyga “Rinktinės mintys” 
yra gaunama “Drauge”.

DIDŽ. BRITANIJOJF
— Derby LAS skyrius pami

nėjo savo įsikūrimo ir veiklos 
dešimtmetį. Lasiečių pramogoje 
dalyvauti ir juos pasveikinti su 
sirinko daug vietos ir aplinki
nių kolonijų lietuvių. Dešimt
mečio veiklą apibudino ilgame
tis skyriaus pirm. P. Serapinas. 
Po oficialių pranešimų vyko me 
ninė dalis, kuriai vadovavo B. 
Zinkus.

i — Wolverhamptone Vilties
klubas paminėjo savo sportinės 
veiklos 12 m. sukaktį. Klubo 
pirm. L. Adamkavičius supažin
dino dalyvius su nuveiktais dar 
bais ir ateities planais. Numa
tyta steigti meno grupę, kurion 
kviečia įsijungti įvairių sričių 
meno veikėjus.

SUVALKŲ TRIKAMPY
— Gražina Pečiulytė, Puns

ko lietuvaitė, 23 m., tragiškai 
žuvo susisiekimo nelaimėj. Dir
bo Juodeliškių pašte. Pastaruo
ju metu rengėsi atvykti į Ka
nadą.

AUSTRALIJOJ
— Australijos lietuvių ka

talikų federacija paskelbė aukų 
vajų naujam spaustuvės linoti- 
pui įsigyti, kuriuomi renkama 
“Tėvynės Aidų” savaitraščio 
tekstai. “Tėviškės Aidus” reda
guoja kun. Pranas Vaseris.

KANADOJE

— N. šernaitė laimėjo kon
kursą. Kanados Pabaltiečių Mo
terų taryba, kuriai šįmet vado
vauja lietuvės, paskyrė premi
ją $50 rašinio konkurso laimėto 
jai N. Šernaitei. Rašinio tema: 
“Kodėl aš vertinu tautinę 
kilmę”. Rašinys buvo perskaity
tas po premijos įteikimo estų— 
lietuvių — latvių susirinkime, 
Estų namuose, Toronte, lapk
ričio 25 d.
Reikėtų pasveikinti ne tik kon 

kurso laimėtoją, bet jos mamy
tę, kuri mokėjo ją užauginti 
su meile savo tautai ir pasidi
džiavimu savo kilme: bei sti
prybe atsispirti prisitaikymo pa 
gundai. Estų ir latvių jaunuo
liai konkurse nedalyvavo, nors 
jie buvo pakartotinai kviesti.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
PRANAS SAVICKAS KALBĖ
JO NAMŲ SAVININKŲ SUSI

RINKIME

Lapkričio 25 d. Venegliausko 
salėje, Brighton Parke, įvyko 
labai įdomus Brighton Parko 
namų savininkų susirinkimas. 
Vadovavo pirm. A. Marma, ižd. 
Simanavičius ir sekretorius. Ka 
dangi buvo pakviesti Illinois 
seimelio atstovai, respublikonų 
McAvoy ir demokratų Pr. Sa
vickas, tai susirinkimui vesti 
buvo pakviestas Pranas Šulas, 
kuris ir pristatė abu naujai iš
rinktuosius atstovus.

Mr. McAvoy pasisakė, kad 
Chicagos pietvakarių rajone gy
venąs daugiau negu 20 metų, 
kelis kartus buvęs Illinois ats
tovų rūmų nariu ir per visą lai
ką rūpinosi, kad ši apylinkė iš
laikytų savo vertę ir švarumą. 
Todėl jis kovojęs ir kovosiąs 
prieš “open occupancy” nuosta
tų priėmimą, ypač šiais ir atei
nančiais metais balsuosiąs 
Springfielde prieš panašių įsta
tymų projektus. Po savo prane
šimo jis atsakinėjo į visus pa
klausimus, kuriuos susirinkimo 
dalyviai iškėlė.

Vėliau kalbėjęs Pranas Savi
ckas taip pat pasisakė prieš 
l“open occupancy” nuostatus. 
Kai jis nuvyksiąs į Springfiel- 
dą, tai jis žadąs aktyviai įsi
jungti į namų savininkų, ypač 

i lietuvių interesų gynimą. Pr.
1 Savickas kvietė kreiptis į jį, 
j kai kas iš lietuvių turės kokių 
reikalų, ir jis pasižadėjo, kiek 

i jam leis sąlygos, padėti kiek
vienam lietuviui.

Susirinkimo dalyviai nuošir
džiai seimelio atstovams gau
siais plojimais padėkojo. Po to 
buvo svarstomi savi reikalai,

' kaip padidinti narių skaičių, 
tam reikalui išrinkta valdybes 
narė mokyt. Girdvainytė, kuriai 
padėti pasižadėjo P. Izokaitie- 
nė; juodvi žada eiti po namus 
ir raginti savininkus įstoti į 
šią draugiją. Valdybai suteikta 
teisė kooptuoti pagal reikalą į 
valdybą naujų narių, šiuo kar
tu į valdybą susirinkimas išrin
ko vieepirm. Pr. šulą, kad pa
gyvintų šią organizaciją. A. 
Gulbinskas padarė įdomų pra
nešimą apie koordinacinio komi 
teto veiklą, pažymėdamas, kad 
ateinantį pavasarį galį vėl pra
sidėti demonstracijcs į lietuviš
kas kolonijas. Dar kalbėjo A. 
Marma, Simanavičius, Venclb- 
vas, Ilginis, Liūdžius, Budrio
ms ir kt. Padėka priklauso M. 
Kuraičiui už minėtų atstovų 
iškvietimą ir jų transportaciją.

Pr. Petitas

RICHARD’S LILAC LODGE 
RESTORANO PAMATŲ PRA

KASIMAS

Pirmas Lilac Lodge resto
ranas buvo pastatytas 1887 m. 
1962 m. jį nupirko Wilkos šei
ma, naujai pertvarkė ir sėk
mingai veikė, palaikydami seną 
istorinę restorano praeitį ir į- 
vesdami naujų patobulinimų pu 
blikos patogumui, nesigailėda
mi nei darbo nei lėšų visiems 
pagerinimams. Ištikęs 1964 m. 
gaisras sunaikino gražų resto
raną, bet Wilkos šeima nenu

stojo vilties ir vėl pasiryžo toje 
pat vietoje 22nd ir Wolf Road 
pastatyti modernišką restora
ną, tuo pat istoriniu vardu Ri- 
chards Lilac Lodge. Pamatų 
prakasimas įvyko šiomis dieno
mis, o pilnai įrengti mano 1967 
m. gegužės mėn. ir tikisi su
laukti senų ir naujų lankytojų.

D.

NAUJA VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ S-GOS VALDYBA

Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Chicagos sk. susirinki
mas įvyko Jaunimo centre lap
kričio 20 d. Susirinkimą atida
rė pirm. Vai. Šimkus ir pasiūlė 
susirinkimui vadovauti Julių Pa 
kalką ir St. Šukelienę. Valdy
bos vardu pranešimą apie meti
nę veiklą padarė V. Šimkus. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad svar
biausia darbo pareikalavo pa
ruošimas Vilniaus dienos, kuri 
buvo pravesta su dideliu pasi
sekimu ir kurioj aktyviai daly
vavo ir ukrainiečiai su savo 
banduristais.

Kasos stovį pristatė Vinciū- 
nas. Kasoje yra keli šimtai dol. 
Į naują valdybą išrinkti: Vai. 
Šimkus, dr. Šalna, Gasparienė, 
A. Stankus ir Bužėnas. Ir į re
vizijos komisiją: J. Valauskas,

J. Pakalka ir J. Lakas. Peda- 
’ goginio Lit. instituto vienkarti
nei paramai iš skyriaus kasos 
nutarta duoti $25. Skyriaus 
narys, Chicagos Tarybos pirm. 
Julius Pakalka paaukojo $50 
.ir Baronas iš Toronto, dalyvau
damas susirinkime, pažadėjo 
$25. p- E- D

— Seniausias pasaulio uni
versitetas randasi Fezo mieste, 
Moroke. Jis buvo įsteigtas IX 
amžiuje ir išsilaikė iki mūsų 
laikų.

Kapt. Jane Carson. armijos slaugių 
korpuso patarėja, apdovanoja 
pažymėjimu dainininkę Connie 
Francis New Yorke, už {dainavimą 
į plokštelę Gladys Shelley kompo
zicijos, “A nurse in the U.S. Army”.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252 .
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. ! 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 5 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

12
current dlvidend

5%
on investment bonna

DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS./ 
'Už 1 metų investavimo bonus mokama 414% dividendų kas pusmeti lr; 

dar išmokame po 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. :
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:30 v. p. p. 

Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. iki 8 v. v.

■ D/"* | I ITT T \/ & RADIO (LIETUVIAI 
ItlnltUI I I-V- Sav DAN LTUTIKAt
NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS 

GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.
2412 ĮVEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEI____ 471 2446

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki 
6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

Prakasilmo iškilmės: iš k. į d.: Joseph Wilkos .tarybos pirmininkas, jo 
sūnus Robert, pirm. Richard Lilac Lodge restorano, Jack Vallerugo. 
pirmin. Richard restorano ir John Litvin .vedėjas būsimo Lilac Lodge 
restorano.

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$15.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

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




