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Kinai paleido 
žurnalistą

HONG KONG. — Kom. Kinų 
spauda išleido du metus laikytą 
namų arešte Britanijos Reuter 
agentūros žurnalistą Anthony 
Grei, 31 m. Jis buvo suimtas 
todėl, kad britai Hong Konge 
suėmė 13 kinų žurnalistų, kurie 
dalyvavo antibritiškose demons
tracijose. Iš viso Kinijoj dar 
yra suimta 44 svetimšaliai- 9 
amerikiečiai, 12 britų, 14 japo
nų, 6 Vak. Vokietijos vokiečiai 
ir vienas belgas.

Pakels kongreso 

nariams pensijas

WASHINGTONAS. — Sena
tas nubalsavo pakelti kongreso, 
senato ir kitiems pareigūnams 
pensijas, kurios bus dabar 34,- 
000 metams. Šen. J. J. Milliams 
(R. Del.) pareiškė, kad toks pa
kėlimas vestų prie infliacijos ir, 
jie kovodami su infliacija, nega
li daryti tokio pakėlimo, tačiau 
56 balsais prieš 8 buvo nutarta 
pensijas pakelti.

Prancūzijos prezidento 
keliones

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prez. Georgės Pompidou vasa
rio mėnesį lankysis Amerikoje, 
o 1970 m. pabaigoje Maskvoje.

Suimti du 
amerikiečiai

BERLYNAS. — Du amerikie
čiai suimti Rytų Vokietijoj. Tai 
Jack Strickland, 27 m., iš Santa 
Barbara, Calif., ir Lyke Jenkins 
iš Massachusetts. Jie kaltinami, 
kad norėjo padėti vokiečiams, 
norintiems pabėgti iš komunis
tinio rojaus.

VENTA PLAUKIA MAZUTAS
Net ir žuvys dvokia žibalu

Okup. Lietuva. — Lietuvoj o- 
kupantas stato įvairių įmonių, 
kurių gaminius daugiausia gabe
na į Sov. Rusiją. Į įmones pri
veža kolonistų rusų, kurie ne
kreipia dėmesio į jokias žmonių 
ir krašto gyventojų apsaugas. Ši
taip “Tiesoje” rugsėjo 30 straips
nyje “Venta plaukia mazutas” 
rašoma apie Ventos upės užterši
mą:

“Gal tai vienkartinė avarija? 
Deja, ne. Tai Daugelių ir Akme
nės statybinių medžiagų kombi
natų vadovų aplaidumas.

1966 metais Daugelių statybi
nių medžiagų kombinatas, pra
kiurus mazuto rezervuaro pašil
dymo gyvatukui, kartu su garo 
kondensatu išleido į Ventos upę 
apie 10 tonų mazuto. Sekančių 
metų pavasarį iš kombinato į 
Ventą ištekėjo apie toną mazu
to. Kombinate neeksploatuoja
mi ir nevalomi laikini mazuto 
gaudytuvai, teritorijoje prilaisty
ta naftos pruduktų.

Praėjusiais metais iš abiejų 
kombinatų tekėjo mazutu užterš
tas vanduo. Respublikinė vande
nų tyrimo laboratorija iš Dauge
lių statybinių medžiagų kombi
nato nutekančio vandens litre 
rado 28 miligramus naftos pro
duktų, o gruodžio mėnesį — net
51,6 miligramo. Iš Akmenės sta
tybinių medžiagų kombinato iš- 
leistuvo vasario mėnesį su litru 
vandens naftos produktų tekėjo 
119 miligramų. Toks didelis naf
tos produktų kiekis nutekamame 
vandenyje stipriai užteršė upės 
vandenis. Ne veltui žvejai skun
džiasi, kad žuvys dvokia nafta, 
žibalu.

Kombinatų vadovai stebėjo nu
tekamojo vandens užteršimą ma-

ŠIAURĖS VIETNAMAS 
RUOŠIASI OFENZYVAI

Tokia JAV generalinio štabo viršininko nuomonė

SAIGONAS. — Gen. Earle 
Wheeler, Amerikos jungtinio 
štabo viršininkas, atvykęs į Sai
goną pareiškė spaudos atsto
vams, kad dabartinis Vietnamo 
ramus karo periodas yra laiki
nas. Kalbėdamas spaudos kon
ferencijoj Tan Son Nhut aero
drome, jis pasakė noris ištirti 
padėti, atitraukiant iš Vietnamo 
60,000 karių prieš gruodžio 15 
d. Generolas atvyko čia praėjusį 
šeštadienį ir išbus ketvertą die
nų.

štabo viršininkas pastebėjo, 
kad prez. Nbconas karių atitrau
kimą grindžia trimis pagrindais, 
tai siekdamas pažangos Pary
žiaus taikos konferencijoje, su
mažėjus aktyvumui frontuose 
Vietname ir norėdamas daugiau 
pareigų pavesti patiems vietna
miečiams.

Gen. Wheeler pažymėjo, kad 
vadinamas toks fronte neakty
vus laikotarpis, jau dabar besi
tęsiąs ketvertą savaičių, nebū
siąs ilgas. Amerikiečių karo 
lauko vadai tiki, kad komunistai 
parodys puolimą ir šiuo metu 
jie tam puolimui ruošiasi, ga
bendami vyrus ir medžiagas. 
Komunistai ruošiasi šiai ofen
zyvai. Paklaustas, kodėl Šiaurės 
Vietnamas nepuolė stipriau jau 
nuo vasario ir kovo mėnesių, at
sakė, kad gen. Abrams, JAV ar
mijos vadas Pietų Vietname, su
naikindavo jų ketinimus.

Slapti JAV ir Hanoi 
pasitarimai

Patikimuose sluoksniuose kal
bama, kad prez- Nixonas vedąs

prie-zutu, tačiau nesiėmė visų 
monių, kad Venta nebūtų teršia
ma.

Ir štai šių metų pavasarįVenta 
vėl plaukė mazutas. Ne geresnė 
padėtis ir Akmenės statybinių me 
džiagų kombinate: nutekamojo 
vandens valymo įrengimai užplū
dę mazutu, tepalų ir degalų san
dėlis nesutvarkytas, nenukeltas 
nuo kanalo šlaito, iš degalų cis
ternų teka dizelinis kuras. Nu
matytos priemonės vandenims 
nuo užteršimo apsaugoti neįvyk
dytos”.

Nepaisant raštų ir kitokios 
biuriokratijos, gražioji Venta už
teršta alyvos atliekomis, nes o- 
kupantui pirmoj eilėj rūpi pro
dukcija, o ne užgrobtojo kraš
to upių sveikatingumas ir grožis.

'• Tunisijoj vėl grąso nauji 
potvyniai dėl didelių liūčių. Li
gi šiol potvyniuose žuvo 350, 
o 95,000 liko be pastogės.

Apollo 12 astronautai Charles Conrad (kairėje) ir Alan Bean praktikuojasi išlipti mėnulyje. Jie iš Surveyor 
IU bando išimti fotografavimo aparatus. Dešinėje Conrad ir Bean pasiruošę tolimesniems bandymams. 
Astronautai i mėnulį išskrenda lapkričio 14 d.

slaptus pasitarimus su Hanoi, 
todėl norįs, kad būtų nustatytas 
laikas, kada nekritikuojama jo 
politika Vietnamo klausimu. 
Apie tai paklaustas Baltųjų rū
mų spaudos sekretorius Ronald 
Ziegler pareiškė, kad jie seką 
viską, kas vyksta Pietų Vietna
me ir pagal tai veikia, tačiau 
apie tai nutarę nieko nedisku
tuoti. Manoma, kad Washingto- 
nas nori patirti, kokia dabar 
Hanoi vadų nuomonė po Ho Chi 
Minh mirties.

Daug eksportuoja 
plieno

WASHINGTONAS. — Skel
biama, kad Amerika labai daug 
eksportuoja plieno. 1968 m. eks 
portuota 2.1 mil. tonų, gi šįmet 
eksportas pasieks 5 mil. tonų. 
Tai bus aukščiausias eksportas 
nuo 1957 m., kada eksportuo
ta 5.5 mil. tonų.

Vis dar ieško grobiko

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijoj jau apklausinėta 1,000 
asmenų, ryšium su ambasado
riaus Burke Elbrick pagrobimu, 
tačiau tesurasti tik du įtariami. 
Iš viso pagrobime dalyvavo 13 
asmenų.

Daug turistų
WASHINGTONAS — Ko

mercijos departamentas skelbia, 
kad turistų iš užsienio šjmet 
liepos mėnesį buvo 18% dau
giau, negu tą patį mėnesį 1968 
metais. Iš viso liepos mėnesį 
iš užjūrio lankėsi 245,357 asme
nys.

Našle prašo pinigų

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo agento našlė Chyen prašo, 
kad jai Amerika mokėtų kon- 
pensaciją per 31 metus, kas su
darytų 60,000 dol. Ji tai pareiš
kė amerikiečių ambasadoj Sai
gone. Jos vyras, išdavinėjęs ko
munistams sąjungininkų planus 
Vietname, buvo nukautas.

Vėlausiomis žiniomis ji gaus 
kompensacijos 65,000 dol.

Klausys paskaitų, bet 
negaus kreditų

LOS ANGELėS. — Angelą 
Davis, juodukė 25 m. profesorė, 
kuri sakosi esanti komunistė, 
gavo teisę toliau dėstyti univer
sitete kursą apie filosofiją neg
rų literatūroj, tačiau jos kurso 
klausą studentai negaus užskai
tų. Ji kaip komunistė buvo pa
šalinta rugsėjo 19 d., nes Cali- 
fomįjos universitete draudžia
ma dėstyti komunistams. Davis 
toi kaltino rasizmu, tačiau ji 
gali dėstyti ir taip pat gaus al
gą.

Amerikiečiai 3-čios divizijos kariai vyksta į Da Nang bazę, iš kur jie bus pargabenti į JAV, vykdant karių

atitraukimo iš Vietnamo planą.

KOMUNISTINES KINIJOS 
ATOMINIAI BANDYMAI

TOKIO. — Kom. Kinija at
mosferoj išsprogdino hidrogeni
nę bombą ir taip pat vieną iš
sprogdino po žeme. Apie tai 
pranešė Pekinas. Hidrogeninė 
bomba išsprogdinta praėjusį 
pirmadienį, o po žeme išsprog
dinta rugsėjo 23 d. Abu sprog
dinimai pasaulyj buvo užregist
ruoti, tačiau komunistai ligi da
bar to viso neskelbė. Kinų ir 
anglų kalba Pekino radiajs pa
skelbė, kad abu sprogdinimai 
pavykę ir tai esą didelis morali
nis pastipritiiihas vietnamie
čiams ir kitiems, kovojantiems 
prieš JAV agresiją. Tačiau pri
dedama, kad Kinija niekada 
pirmoji nepanaudos atominių 
ginklų. Kinijos pirmoji hidroge
ninė bomba buvo išsprogdinta 
1969 ni. birželio 17 d. Ji buvo 
išmesta iš lėktuvo. Taip pat bu
vo išsprogdinta atominių bom
bų ir anksčiau, kurių sprogimus 
vakariečiai užregistravo, tačiau 
kinai nieko apie jas nekalbėjo. 
Iš viso pati pirmoji atominė 
bomba kinų buvo išsprogdinta

Įvairios žinios
• Čilėje Nelson Sanchez, 22 

metų, jau 1 metus išgyveno su 
jam įdėta svetima širdimi.

• Ispanijoj sprogimas alyvos 
refinerijose padarė 21 mil. dol. 
nuostolių. Žuvo 1 asmuo. Iš a- 
pylinkės buvo evakuota 5,000 
gyventojų.

• Ispanijoj gen. Francisco 
Franco jau paminėjo 33 metų 
sukaktį, kai jis yra valdžioje.

• New Yorko katalikų krikš
čioniškojo mokslo brolija, kar
tu su protestantų Bažnyčiomis, 
televizijos programose pradėjo 
naują seriją katechetinių pas
kaitų jaunimui, pavadintų “Do
vydas ir Galijotas”. Programose 
siekiama supažindinti jaunimą 
dabarties problemomis ir kate
kizmo mokslu, raginant kartu

1964 m. spalio 16 d.
Paskelbusi žinią apie hidro

geninės bombos sprogdinimą ki
nų agentūra Hsinhua, nieko ne
skelbė apie bombos dydį. Japo
nų mokslininkai teigia, kad bom 
ba yra taip vadinama “švari”, 
kadangi Japonijos mokslininkai 
neužregistravo radioaktyvių kri 
tūlių. Kinų žinių agentūra skel
bia, kad atominiai bandymai 
yra būtini krašto gynybos rei
kalams ir taip pat norint sulau
žyti atominių ginklų monopolį, 
kurį turi Amerikos imperialis
tai ir Maskvos sociali mperialis- 
tai.

Daug erdvėje 
satelitų

COLORADO SPRINGS, Colo.
— Prieš 12 metų Sovietų Rusija 
paleido pirmą satelitą į erdves. 
Nuo to laiko į erdves išmesta 
įvairių objektų net 4,111. Iš to 
skaičiaus skrieja 1,745. Kiti nu
krito arba buvo nuleisti žemėn.

ir tėvus aktyviai dalyvauti krikš 
čioniškojo mokslo platinime.

o Floridą palietė naujas vie
sulas. Kol kas žuvusių ir dides
nių nuostolių neužregistruota.

• Australietis Roger Neidlin- 
ges, 25 metų, per 33 dienas vie
nas perplaukė laiveliu Atlantą, 
iš Amerikos, pasiekdamas Pran 
cūziją.

• Jugoslavija praneša, kad 
nuo rusų - kinų pasienio abu 
kraštai po truputį atitraukią 
armijas.
• Australijos darbo partijos 

vadas skelbia, kad jei jis laimės 
rinkimus, iš Vietnamo atitrauks 
visus 7,500 karių. Rinkimai vyks 
ta spalio 25 d.

Meksika siūlo nebevykti į 
JAV, kadangi ši tikrina kelei
vius, ar jie neveža narkotikų 
ir taip sumažino Meksikai tu
ristų ir dolerių skaičių.

• Povandeniniuose laivuose 
H-jo pas. karo metu, kaip da
bar paaiškėjo iš išleistos kny
gos “Iron Coffins” žuvo daug 
jūrininkų. JAV prarado 52 pov. 
laivus, 18%, ir 3,505 vyrus, 15 
%. Vokiečiai prarado iš 842 lai
vų, 779 laivus ir 29,000 vyrų.

• Peru valstybė pripažino 
Bolivijos revoliucinę vyriausy
bę. Ją pripažino jau Argentina 
ir Brazilija.

• Brazilijos prez. Costa e Sil- 
va, 67 m., šiek tiek pasveiko, 
jam pasakyta, kad vyriausybę 
užgrobė būrys karininkų.

Paskelbė apie Lietuvos 
kunigų persekiojimus

LONDONAS. — Anglijoj lei
džiamas mėnesinis žurnalas 
“East - West Digest1” rugsėjo 
laidoj perėmė iš anglų kalbai lei
džiamo Eltos’ biuletenio infor
maciją apie trijų Lietuvos kuni
gų (Dumbliausko, Tamulevi
čiaus, Zdebskio) memorandumą 
dėl naujų kunigų mokymo su
varžymų Lietuvoj ir apie sovie
tinių įstaigų represijas prieš 
tuos kunigus. Paminėta, kad ir 
du Lietuvos vyskupai laikomi 
namų arešte ir yra sukliudyti ei
ti pareigas. (E)

Kas daugiausia 
išleidžia reklamai

CHICAGA. — Bendrovės A- 
merikoje išleidžia milijonus do
lerių. Daugiausia išleidžia Proc
ter & Gamble b-vė — 270 mil. 
dol. General Motors — 214 mil., 
General Foods — 154 mil., Col
gate - Palmolive —- 122 mil., 
Ford Motor Co. — 119 mil., 
Sears, Roebuck — 115 mil.,
Bristol - Myers Co. — 114 mil., 
American Home Products — 
87 mil., Wamer - Lambert — 
83.5 mil. R. J. Reynolds — 81.8 
mil. dolerių.

RCA suprojektavo aparatą ir jį pradės pardavinėti 1970 m. kuris 
galtfa užrašyti televizijos garsą ir paveikslą ir taip gyventojas galės 
pakartoti norimą vaizdą. Aparatas bus spalvotas ir kainuos apie 
400 dol. čia matyti prie jo tarnautojas Charles Carrell. Aparatas 
vadinasi Selectavision.

KALENDORIUS
Spalio 6 d.: šv. Brunonas, šv. 

Fidelė, Buivydas, Guoda.
Spalio 7 d.: Švč. Marijos Ro

žančiaus šventė, šv. Augustas, 
šv. Osita, Butrimas, Eivenė.

Saulė teka 6:51 v., leidžiasi 
6:26 v.

ORAS
Malonus oras, temperatūra 

žemiau 80 1. Vakare galimas lie
tus.

Vliko pirmininkas 

išvyko į Europą

NEY YORK. — Dr. J. K. Va
liūnas, Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto pirminin
kas, spalio 5 d. išskrido į Euro
pą. Lietuvos laisvinimo ir lietu
viškos informacijos reikalais il
giau sustos Ispanijoje, taip pat 
lankysis Prancūzijoje, Vokieti
joje ir kitur. Kelionėje išbus 
apie tris savaites.

" Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo komiteto seimas bus New 
Yorke šių metų gruodžio 6—7 
dienomis.

Argentinoje gatve 

pavadinta Lietuvos 

vardu

BUENOS AIRES. — Avella
nedos mieste, tiksliau, stambia
me sostinės Buenos Aires prie
miestyje, rugsėjo 14 dieną, vie
tos lietuvių pastangomis, ligšio
linė Chicagos gatvė pavadinta 
Lietuvos (Lituania) gatve. (E)

Izraelio ministeris pas 
Šv. Tėvą

VATIKANAS. — šv. Tėvas 
šiandien priima Izraelio užs. 
reik. min. Abba Eban, kur pri
vačioj audiencijoj bus kalbama 
apie Vidurinių Rytų padėtį.

Svetimšalis teisėjas

BOMBĖJUS. — Pirmą kartą 
Indijos Maharashstra krašto 
valdžia svambioms taikos teisė
jo pareigoms paskyrė svetimša
lį katalikų misionierių olandą 
Leoną Jungblut, jau 36 metus 
dirbantį Bombėjaus katalikų 
aukštojoje mokykloje ir pasižy
mėjusį tropinių ligų gydyme.

Gina Dubeeką

PRAHA. — Komunistų parti
jos vadas Gustav Husak esą už
blokavo, kad buvusiam reformų 
vadui Aleksandrui Dubčekui bū
tų iškelta byla už vadinamą 
krašto įvedimą į sunkią padėtį. 
Skelbiama, kad bylą kelti reika
lauja kietojo stalinlstinio reži
mo buvę šalininkai.

Dovanojo bažnytines 

žemes

San Salvadoras. — San Sal
vadoro respublikos katalikų vys
kupai, duodami pavyzdį visiems 
krašto žemių savininkams prisi
dėti prie žemės ūkio reformos į- 
gyvendinimo, visas turimas baž
nytines žemes San Vincente vys
kupijoje padovanojo bažnytinėse 
žemėse dirbantiems ūkininkams 
ir bežemiams.
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JŪSŲ PAGREITINTASIS 

SOCIALINIS DRAUDIMAS
1967 metų Socialinio draudi

mo papildymai, kurie preziden- 
zui Johnsonui 1968 metų sausio 
2 dieną pasirašius, tapo įstaty
mu, sudaro didžiausią atskirą gry 
nais pinigais išmokų bendrą pa
didėjimą socialinio draudimo 32- 
jų metų istorijoje.

Jeigu esate vienas iš daugelio 
milijonų žmonių, kuriuose be
tarpiškai paliečia kai kurie iš tų 
papildymų, jus asmeniškai turė
tų dominti naujasis įstatymas. 
Be to, žinodami įstatymą, jūs ga
lėtumėte kitiems suteikti apie ji 
vertingų žinių. Šis straipsnis išdės 
to kai kurias atmainas, kurios su
darys jums ypatingo intereso dėl 
kurios vienos ar dėl šių abiejų 
priežasčių.

Jeigu esate 64 metų ar vyres
nis, arba netrukus sueisite 65 
metus, aiba, jeigu jūsų šeimos 
narių arba draugų tarpe kas yra 
65 metų arba artėja prie šio am
žiaus, jus gali ypatingai domin
ti skyrius, pavadintas “Medicare 
pakeitimai”.

Jeigu jums mažiau negu 65 
metai amžiaus, jums gal labiau 
tiesiogiai rūpės pasikeitimai pro
gramose, kurios liečia pensijon, 
paveldėtojus ir draudimą invali
dumo atveju.

Atmainos išėjimo pensijon, 
paveldėtojų ir invalidumo drau

dimo srityse

Seka frumpa svarbiausių at
mainų santrauka:

.Metinių pajamų suma, pagal 
kurią gali būti apskaičiuojami 
išmokėjimai grynais pinigais, 

padidinta ligi 7,800 dol. 
Daugelis atvejų papildymai pa

kelia būsimąsias išmokas grynais 
pinigais net aukščiau dabartinių 
išmokų. Tatai atliekama, pake
liant pajamų sumą, pagal kurią 
gali būti apskaičiuojamos išmo
kos, nuo metinės 6,600 dol. su
mos ligi 7,800 dol.

Ateities metais, kada įstatymo 
padengiamosios vidutinės darbi
ninko pajamos galės pasiekti 
7,800 dol., išėjęs pensijon ar dar
bingumo netekęs darbininkas ga
lės gauti ligi 218 dol. per mėne
sį, o išmokos šeimai galės siekti 
434.40 dol.

Išmokų reikalui skaičiuojant* 
nuo 7,800 dol. metinių pajamų, 
veikiai pastebimas skirtumas. Pa
sukim pavyzdžiui vyrą, būda
mas, 50: metų amžiaus, 1968 plo
tais uždirba 7j800 dol. Jeigu jb 
uždarbis pasiliks toks pat, 
iki jis pasitrauks pensijon, suėjęs 
65 metus, jis gaus mėnesinę pen
sijos išmoką 188.80 dol. — tai 
daugiau, negu pagal senąjį įsta
tymą, 22.80 doL arba 21.8 pro
centų.

Jeigu tebedirbsite ir po to, kai 
turėsite teisę į pensijų išmokas, 
galėsite užsidirbti metams 1,680 
dol. be jokio atskaitymo iš išmo
kų. .

(Pastaba: Skirtingi nuostatai, 
numatantieji medininio pobūdžio 
sumetimus, taikomi darbo atve
ju tiems asmenims, kurie gauna 
Išmokas dėl invalidumo).

Pradedant 1968 metais, nau
juoju įstatymu padidinama nuo 
1,500 dol. ligi 1,680 dol. pajamų 
suma, kurią socialinio draudimo 
išmokų gavėjas gali užsidirbti 
per metus, nenustodamas nieko 
iš savo gaunamųjų išmokų.

Jeigu jūs 1968 metais užsidirb
site ne daugiau 1,680 dol., jokių 
atskaitymų iš jūsų gaunamų iš
mokų nebus daroma. Jeigu jūsų 
uždarbis viršys 1,680 dol., už 
kiekvienus 2 dol. jūsų pajamų, 
kurios bus virš 1,680 dol. ir ligi 
2,880 dol. iš jųsų pensijos iš
mokų gali būti sulaikyta po 1 
dol. pajamų už kiekvieną uždar- 
Jrio doleri gali būti išskaitytas 1 
dol. išmokų.

Nežiūrint, kokią bendrą su
mą jūs užsidirbsite per metus, 
nebus daroma jokio užskaitymo 
už mėnesi, kurio bėgyje jūs arba 
neuždirbsite daugiau net 140 
dol./arba neatliksite reikšmingo

darbo, kaip asmuo, dirbantis pats 
sau.

Kaip ir seniau, nebus daroma 
jokių atskaitymų iš išmokų už 
mėnesi, kurio metu jūs būsite 72 
metų amžiaus arba senesnis, ne
žiūrint, kiek jūs beuždirbtumėte 
per ištisus metus.

Sunkaus invalidumo atveju 
našlė, našlys arba paveldėtoja 
išssiskyrusi žmona dabar galės 
gauti mėnesines išmokas, suėjus 
50 metų amžiaus, užuot laukus 
60 metų (našlės atveju) arba 62 
metų amžiaus (našlio arba iš
siskyrusios žmonos atveju).

Sunkiems invalidams paveldė
tojams šiuo metu pakeitimu su
teikiami mokėjimai sumažinto 
kiekio, sulaukus 50 metų, kai pa
gal senąjį įstatymą jie tebūtų ga
lėję gauti išmokas 60 ar 62 me
tų.

Nesulaukęs 31 metų amžiaus 
darbininkas, tapęs invalidu, gali 
gauti invalidumo išmokas, ma
žiau laiko išdirbęs, negu buvo 
reikalaujama pagal senąjį jsta- 
tatymą.

Senuoju įstatymu invalidai dar 
biniųkai, bendrai paėmus, galėjp 
gauti išmokas tik tuo atveju, jei
gu socialinio draudimo reikalui 
jiems buvo užskaityta mažiausiai 
pe’nkeri metai darbo iš dešim
ties metų, ligi jię tapo invalidais.

Naujuoju {statymu darbinin
kai, tapę invalidais, dar nesulau- 
kę 24 metų amžiaus, gali gauti 
išmokas, jeigu jiems užskaityta 
pusantrų metų darbo 3-jų metų 
bėgyje, prieš jiems tapus invali
dais. Tapusieji invalidais tarp 24 
ir 31 metų amžiaus gali gauti iš
mokas, jeigu jiems užskaityta pu
sė laiko tarp 21 metų ir tada, 
kai jie tapo nedarbingais.

Karinių pajėgų nariai ir jų šei
mos gauna didesnę apsaugą
Senuoju įstatymu socialinio 

draudimo reikalui buvo užskaito
ma tiktai pagrindinė karinė al
ga. Naujuoju {statymu numatyti 
papildymai, užskaitymai, apskri 
tai paėmus sudarantieji 100 dol. 
už kiekvieną aktyvios tarnybos 
mėnesį po 1967 metų. Už tuos 
kreditus nebus daroma papildo
mų atskaitymų iš atlyginimo če
kių.

Naujuoju įstatymu moters dar
bininkės išlaikomieji' šeimos ųąr 
riai ir paveldėtojai ' lengviau 
gaus išmokas, paremtas jos už
darbiu.

Senuoju įstatymu buvo tokių 
atvejų, kada išmokos galėjo būti 
mokamos darbininkės vaikams 
(arba jos vyrui, arba našliui, 
jeigu ji buvo rūpinusi pusę ar 
daugiau jo išlaikymo) tiktai tą- 
da, jeigu iš pastarųjų 3 metų 
jai buvo užskaityta socialinio 
draudimo reikalui pusantrų me
tų,

Dabar išmokos gali būti mo
kamos kai kurių vaikų, vyrų ir 
našlių naudai, jeigu moteris bu
vo pakankamai ilgai išdirbusi ap- 
draudai pagal socialini draudi
mą, net jeigu ji nedirbo 3 metų 
bėgyje, ligi išėjo pensijon, tapo 
invalide ar mirė.

Nauji plastikinių motociklų modeliai pasirodė Paryžiuje, prie Eifelio bokšto. Vieno jų kaina 630 dolerių. 
Jie yr(a' varomi elektros jėga (baterijomis).

MOSU KOLONIJOSE
East St. Louis, III.

KRINTANČIU LAPŲ 
VAKARAS

ALT S-gos East St. Louis apy
linkės skyrius, vykdydamas vi
suotino narių susirinkimo nutari 
mą, rengia šių metų spalio mėn. 
25 d. 6:30 vai. vakaro ponų Gum 
belevičių rezidencijoje jaukų ir 
malonų krintančių rudens lapų 
vakarą Holiday Inn patalpose,1 
Route 157 ir greitkelio 270 san
kryžos ribose netoli Southern Il
linois University Edwardsville 
campus. Tai labai jauki ir pat
raukli vieta.

Ruošiama graži programa ir 
jaunimas kviečiamas ją drauge 
su vyresniais, išpildyti: jaunimas 
kviečiamas dalyvauti vakare. Ti
kimasi svečių iš Čikagos, Spring- 
field’o ir kitų vietovių. Tai bus 
vienas iš tų malonių lietuvių su
buvimų, kur visi turės džiaugs
mo savitarpyje ir malonaus atsi
kvėpimo po visokių darbų ir rū
pesčių, kaip kad po vasaros der
liaus nuėmimo.

Visi atsilankantieji prašomi 
pranešti apie savo dalyvavimą 
Vladui Tervydžiui, tel. 344-1913 
arba jam laišku: 802 N. Morri- 
son, Gollinsville, III., nes yra rei
kalinga svetainei užtikrintai pa
sakyti, kokiam skaičiui žmonių 
turi būti paruoštas maistas.

Skyrius visuotiniame susirinki
me nutarė paremti Altą, paskir
damas iš kasos .10.00 doL Korp. 
Neo- Lithuania -10 dol. visada 
nuoširdžiai jungiasi prie lietu- 
kos veiklos parapijos ir kolonijos 
ribose.

Išvykus parap. klebonui vysk. 
A. Deksniui, parapiją veda 
kun. J. Gasiūnas. Dažnas svečias

yra Šv. Juozapo parapijos klebo
nas iš St. Louis miesto kun. dr. 
P. Gieliešius, kuris dalyvaus 
ir rudens lapų vakare. B.T. 

Omaha, Nebr.

RUOŠIASI VESTUVĖMS

Gražina Mickevičiūtė, Stasio 
ir Marijos Mickevičių duktė, gyve 
nanti Omahoje, Nebr., išteka už 
Jerry Ward. Išleisdamos į naują 
gyvenimą jos draugės suruošė ke
letą priešvestuvinių pokylių. Rug
sėjo 16 d. jos bendradarbės, U- 
nion Pacific įstaigos moterys, su
ruošė pagerbimą viename resto
rane. Rūgs. 23 d. vyresnės sesės 
skautės prisiminė Gražiną susirin 
kime Juiitos Burzdienės namuo
se. Rūgs. 28 d. jos vestuvių pa
mergės: G. Dauknytė -Weaver, 
M. Burzdžiūtė, Elė Kovaitė ir 
Lana Graskowiak iškėlė mergva
karį lietuviškos kepyklos salėje. 
Visur buvo nuoširdžiai sveikin
ta ir gausiai apdovanota.

Vestuvės įvyks spalio 11d. šv. 
Antano bažnyčioje, vaišės vaka
re parapijos salėje.

CHORAS GRĮŽO IŠ 
ATOSTOGŲ

Pasibaigus vasaros karščiams 
“Rambyno” choras vėl susirinko 
darbui ir rugsėjo 21 d. pradėjo 
giedoti bažnyčioje, lietuviškų 
pamaldų metu. Chorui vadovau
ja muz. Bronius Jonušas, tačiau 
negaluodamas, gydytojo pataria
mas, laikinai nuo dirigavimo su
silaiko. Diriguoti pakviesta cho
ro narė Kristina Kartanienė, ku
ri ir solo dažnai pagieda.

Administracinius reikalus tvar

ko choro valdyba: pirm. Pranas 
Kovas, tenorų seniūnas Vitalis 
Gaidelis, bosų seniūnas Eduardas 
Misiūnas, ir sopranų šen. Julita 
Burzdienė. Altų seniūnė bus iš
rinkta vėliau.

Kiekvienais metais choras su
ruošia kolonijai kultūrinių pro
gramų. Numatoma ir šiais metais 
tokių programų suruošti. J.D.

— Kas kalba be liežuvio? — 
Knyga. (Lietuviška mįslė).

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLCS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 n'ert OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
^ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
llen) uždaryta. Ligoniai priimami su 
sltarua..

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rea. telef. IVAlbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINffi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulask] Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepta, skambinti 874-801t

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

TeL 695-0538 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, niinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tek VVAlbrook 5-8048

Tel. ofiso HE 4-5842, rea. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-2, 
antr., penktad. 1-5, treč. ir žežt. Uk 
< usl tarus.

5 THE LITHUANIAN WOBLD-W1DH dailv

= 4545 VVEST 6Srd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 |
■S ■ 1 •—1 .... ....- ..... . 1 • 11 ■ ———— ————_ g
S Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, • 
S except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian E 

Catholic Press Society

■ Subscription: $17.00 per yr. ln Cook County, IUinois, $15.00 per E 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries. =

Prenumerata:
Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metams Į6 metų 3 mėn. 1 mėn. E

• Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

$17.00
$15.00
$18.00

9.00
8.00
9.50

5.00
4.50
5.50

2.00 = 
1.75 =
2.25 E

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

ATSISAKfi GRĮŽTI

Karei Jezdinflki, Prahos ra
dio korespondentas Belgrade, 
atsisakė grįžti čekoslovaikijon 
ir paprašė politinio pabėgėlio 
teisių. Jezdinski pasiuntė atvirą 
laišką Jugoslavijos vyriausybei, 
Čekoslovakijos atstovybei ir 
spaudai. Jis kaltina dabartinius 
Čekoslovakijos vadus staliniz
mu. Esą jis negalįs eiti radio 
korespondento pareigų, nes nau 
jieji vadai įvedė (brutalią žinių 
cenzūrą. Jezdinski sako, kad 
yra persekiojami čekoslovakų 
žurnalistai, 'kurie rėmė Dubče
ką. Jezdinski nusprendė kovoti 
prieš krašte restauruotą (grą
žintą) stalinizmą.
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savings certificates Qf $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagie passbootcaeeount whtch pays 
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Regular passbook savings eam 4%% per annum. 
Inferest Is compounded daily, paid ųuarterly.
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Oflao — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 West 7 Ist Street

(71-os lr Campbell Ava kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

BR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tek — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ
2618 W. 71st St. — Tel. 787-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

“contact lenses’’.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trteč.

Ofa 786-4477, Rez. PR 8-6060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building
6440 So. Pulaski Itoad 

Valandos pagal susltarlma

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. b 
šeštad 8 v. r. Iki 8 v popiet.

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija

6182 S. Kedzie Ave.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69tb Street

(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus —• 

(By appointment)

Ofiso tet PR 8-2220
Namų rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki S vai ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 
CHIRURGIJA

Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 

ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o
Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. 448-5545

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-0960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita 
rus. DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cloero, Oak Forest, DI
Kabineto tel. 687-2020

Namų tel. 839-1071
Vizitai pagal susltarlma

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 W. 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6

Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Oftoo tel. REUanoe 6-4410
Rez. GRovelhiU 6-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
tr vakarais pagal susitarimą.

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad 
ir šeštad. tik susitarus. DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir ohlrurgita 

Ofisas 2750 W. Tlst Street. 
Telefoną* — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—S 2 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. Wi 5-3099

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vaL p. p., 
trečlad. uždaryta. DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

TcL PRospeet 8-1223 
Atostogose nuo spalio 6 d. iki 27 d. 
Reikalai esant, kreiptis pas Dr. P. 
Strimaiti, 2750 VV. 71 St. — 925-8296.

Tol. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečladienlua 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

PrUmtnSJa ligonius tik susitarus 
VaL 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTfi

MEDICAL BUILDING
7156 Soutb VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vaL lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
• — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vaL p.p., šeštad 
11 vaL ryto lkl S vai. p.p.

Oftoo telef. RB 7-1168
Rea teL 289-2919

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue
VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vaL 
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą
DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 
2817 West 71flt Street

Telef. HEmlock 6-8545
(Ofiso lr rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. lr 7 Iki 8 v. v. 

Treč. tr šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tol. PR 8-7778. Rea PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv., S—8 vai., 
antrad. tr penkt. 1—4 vai. 

PritmtnSia tik nunitariiR

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v., ketvirt, 6-8 v. vakaro.

VM.
Remkite “Draugą”.
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SOLIDARUMO MOKESTIS
Nesuklysime pasakę, kad

'-"'T’St, VYSKUPU SINODUI SUSIRENKANT
Katalikai susidomėję sinodo sprendimais

visų mūsų, net ir pačių idea
liškiausių organizacijų veikla 
remiasi finansiniais pagrin
dais. Ir tai visi gerai supran
tame, nes gyvename žemėje. 
Todėl kiekviena organizacija 
yra nustačiusi savo nariams 
nuolatinius metinius, pusmeti
nius ar mėnesinius mokesčius. 
Vadinasi, organizacijos narys 
j savo organizaciją įneša ne 
tiktai darbo, bet ir finansinį 
įnašą. Skaičiumi gausių orga
nizacijų nariai, kad ir mažai 
temokėdami, kasmet sudeda 
didesnes sumas, kurių pagalba 
galima ir didesnius darbus at
likti.

Reikia pastebėti, kad senųjų 
ateivių organizacijos geriau už 
naujuosius ateivius suprato 
nario mokesčio svarbą ir laikė 
jį vienų iš pagrindinių narys
tės žymių. Sumokėti nario mo
kestį — agrindinė pareiga ir 
jos neatlikęs dažnai automa
tiškai nebelaikomas draugijos 
nariu. Tenka dar pastebėti, 
kad beveik visose senųjų atei
vių organizacijose nario mo
kestis nebuvo didelis ir per
daug neapsunkindavo netgi vi
sada planingai jį mokančių 
pensininkų.

Mūsų visuomenėje yra ma
sinio pobūdžio organizacijų, 
kurių nariai, nors ir mažus 
metinius nario įnašus kasmet 
mokėdami, gali sukaupti ir su
kaupia stambesnius kapitalus. 
Prie tokių organizacijų reikia 
priskirti mūsų fraternalinės 
organizacijas ir lietuvių bend
ruomenę.

Prie pastarosios tenka kiek 
ilgiau sustoti ir ją išskirti. Tai 
masinė lietuvių organizacija, 
pagal Lietuvių chartą apjun
gianti visus ne tėvynėje gyve
nančius lietuvius.- Kiek šian
dien gyvosios lietuvybės turi
me JAV-bėse, neturime žinių, 
tačiau galime spėti, kad lietu
viškai kalbančių, lietuviškoms 
parapijoms, organizacijoms pri 
klausančių, lietuviškus laik
raščius skaitančių ir kitu bū
du lietuvišką gyvybę rodančių 
skaičius gal galėtų siekti apie 
200,000. Rodos, kad pusė jų 
tikrai nesunkiai galėtų sumo
kėti labai mažą, tik poros do
lerių metinį tautinio solidaru
mo mokestį. Jeigu tai įvyktų, 
kasmet susidarytų nuolatinė 
200,000 dolerių suma.

Bet skelkime ją dar per pu
sę. Atrodo, kad 100,000 dole
rių tikrai galėtų nesunkiai su
mokėta, nes reiktų tik 50,000 
lietuviškai galvojančių tautie
čių, kurių kiekvienas po porą 
dolerių kasmet temokėtų arba 
ne ką daugiau, kaip pusę cento 
kasdieh.

Mes neturime po ranka ži
nių, kiek lietuvių bendruome
nės nariai nario mokesčio kas
met sumoka, tačiau atrodo,

Spaudoj ir gyvenime

‘VILNIS’, ‘LAISVE’ -
Šiemet Vilniuje išėjo iš spau

dos Ant. Venclovos atsiminimai 
“Vidurdienio vėtra”. Šios knygos 
puslapiuose skirta daug vietos 
apie raudonųjų okupuotos Lie
tuvos pareigūnų gyvenimą Sovie
tų Sąjungoje, po to kai prasidė
jo vokiečių rusų karas. Knygos 
207 puslapy Venclova pasakoja, 
kaip jis ir Kostas Korsakas 
iš provincijos buvo iššaukti į 
Maskvą ir Kremliaus “bosai” 
jiems liepė organizuoti medžia
gą Amerikoje leidžiamai “Lais
vei”, Vilniai”, “Šviesai”.

Taigi, atvirai pasakoma, kad 
tie laikraščiai, tarnauja Maskvai, 
kad Maskva stengiasi parūpinti 
jiems medžiagą, teikia paramą, 
kaip ištikimiems savo tarnams. 
Tie laikraščiai, naudodamiesi 
demokratine laisve, nesigėdi tar
nauti Kremliaus tironų diktatū
rai, remti raudonąjį imperializ
mą ir palaikyti bolševikų kolo
nializmą.

kad ši suma vos keletą ar ke- 
lioką tūkstančių tesiekia.

Pasikalbėjus su bendruome
nės pareigūnais, kurie nario — 
tautinio solidarumo mokestį 
renka, aiškėja, kad pastoviau
siai nario mokestį moka “ne
turtingasis luomas”, jeigu taip 
būtų galima pavadinti. Sako, 
kad stropiausiai moka mažai 
uždirbantieji ir pensininkai lie
tuviai. Kai kurie rinkėjai tvir
tina, kad, kylant uždarbiams, 
beveik proporcingai mažėjąs 
nario mokesčio mokėjimas. 
Tai būna dėl įvairių ir toli gra
žu ne dėl blogos valios. Daž
niausia tokie asmenys neturi 
laiko nario mokestį pasiųsti, 
ė rinkėjai arba jų neaplanko, 
arba namie neranda.

Tačiau tautinio solidarumo 
mokestis yra viena pagrindinių 
mūsų lietuvybės žymių ir 
bendruomeninių institucijų iš
laikymo šaltinis, į kurį neten
ka ranka numoti. Jeigu jis bū
tų kasmet planingai mokamas, 
laiku išrenkamas ir kur reikia 
įnešamas, visai kitaip atrodytų 
ir daug lengviau spręstųsi visų 
mūsų didžiųjų kultūros darbų 
finansavimas. Sutelkus kas
met 100 - 200,000 dolerių, bū
tų galima labai efektingai pa
remti mūsų lituanistines mo
kyklas, įvairius lituanistinius 
kursus, jų lankytojus, vadovė
lių, knygų, laikraščių paruoši
mą ir išleidimą, kultūrinių vaiz 
dinių priemonių kūrimą, lietu
vių radijo bei televizijos pro
gramas, jaunimo organizaci
jas, stovyklas, konkursus, fi
nansuoti jaunimo namų bei 
salių statybą ir kt.

*
“Dėk grūdą prie grūdo — 

pripilsi aruodą”, sako lietuviš
kas priežodis. Tik centras ar 
jo pusė kasdien lietuviškam 
reikalui skiariama galėtų tie
siog lietuviškos veiklos kalnus 
nuversti.

Taigi kiekvienas lietuvis te- 
nepamiršta, kokią didelę žalą 
daro savo lietuviškai bendruo
menei tautinio solidarumo mo
kesčio nemokėdamas. Apylin
kių valdybos ir ypač iždininkai 
bei tokių mokesčių rinkėjai 
tegu supranta, kokie didelė at
sakomybė jiems uždėta. Cent
riniai organai težino, kad jų 
veiklos finansinis pagrindas 
slypi ne tiek atskirų pasiturin
čių tautiečių dosnume, kiek pa
čioje bendruomenės narių ma
sėje ir kiek daug būtų galima 
padaryti, jeigu kiekvienas lie
tuvis atliktų, rodos, labai ne
sunkią, bet be galo reikšmingą 
pareigą.

Tenka dar pridėti, kad tau
tinio solidarumo mokestis turi 
ne tik finansinę, bet dar svar
besnę dvasinę reikšmę: jį mo
kąs lietuvis tuo pačiu yra ir 
sąmoningas bendruomenės na
rys. b. kv.

MASKVOS TARNAI
Daug kartų buvo atsitikimų, 

kai įvairių šalių komunistai nau
dojo nacių ir fašistų metodus, 
žudydami savo politinius priešus, 
galimą opoziciją, tačiau šie 
laikraščiai, būdami ištikimi Krem 
liui, niekada tokių naciškų, fa
šistiškų barbariškumų nepa
smerks, jei juos atlieka komunis
tai. Jie niekada nekels balso prieš 
tautų pavergimą, ar tai lietuvių, 
ar čekų, jeigu tą vergiją neša 
komunistai, Kremliaus imperia
listai. J. Žvilb.

RINKIMŲ PASEKMĖS
Įvykusiose konstitucinės kon 

vencijos delegatų rinkimuose
2S-tiame distrikte pralaimėjo 
Kazimieras Oksas, bet 27-tame 
distrikte kandidatu į delegatus 
pasilieka Juozas Račiūnas. Rin 
kimai bus lapkr. 18 d. Konstitu 
cine (konvencija prasidės gruo
džio 8 d. sostinėje Springfielde.

Artėja diena, kada susirinks 
popiežiaus Pauliaus VI sušauktas 
vyskupų sinodas į nepaprastą se
siją pasisakyti labai svarbiu ir ak
tualiu klausimu, kaip suderinti 
popiežiaus primatą ir vyskupų 
kolegiališkumą. Kaip tik šia te
ma ir šiuo klausimu sinodo iš
vakarėse iškilo polemika, kurio
je dalyvauja kardinolai, vysku
pai, teologai.

Belgų kardinolo nuomonė

Polemikai pradžią davė Belgi
jos primas kard. Suenens savo 
pareiškimu, tilpusiu prancūzų ka
talikiškame savaitraštyje “In- 
formations Catholiąues Intema- 
tionales”, kur reikalavo, kad vys
kupų kolegija būtų įtraukta į 
svarbiuosius katalikų Bažnyčios 
gyvenimo sprendimus. Kardinolo 
Suenens tezę toliau vystė žino
mas vokiečių teologas Hans Ku- 
eng, kuris tvirtino, kad reikalin
ga Bažnyčią sudemokratinti, pa
keičiant ligšiolinę jos struktūrą 
tuo būdu, kad visa valdžia Baž
nyčioje išplauktų ne iš viršūnės 
(popiežiaus), bet iš bazės, kaip 
yra pasaulietinėse demokratijose. 
Panašiai pasisakė ir Torino kar
dinolas Pellegrino, siūlęs kito
kią popiežiaus valdžios santvar
ką, įjungiant į ją vyskupų kole- 
giališkumo principą, tuo būdu 
apribojant pačią popiežiaus val
džią.

Į tokius drąsius naujus siūly
mus reagavo Genuos kardinolas 
Siri. Jo leidžiamas žurnalas “Re 
novatio” įdėjo straipsnį, kuria
me statomas klausimas, — ar 
Bažnyčioje gali būti demokrati
ja? Duodamas atsakymą į tą klau 
simą, tas laikraštis primena, kas 
tuo reikalu yra Šv. Rašto ir Tra
dicijoje, kurią aiškinti yra kaip 
tik mokomojo Bažnyčios autori
teto kompetencija. Dievo žodis 
yra amžinas ir todėl negali būti 
tempiamas prie įvairių laiko reiš
kinių. Klausimas ir atsakymas čia 
neturėtų prasmės, jei viskas bū
tų tik reliatyvu.

Bažnyčios savybės
Prileidus, kad Bažnyčios san

tvarka yra paties Kristaus nusta
tyta, aišku, kad joje nėra vietos 
demokratijai.Bažnyčia nėra vien 
juridinis vienetas, jos santvarka 
yra Dievo norėta,, todėl ji tokia 
yra iš esmės. Toliau tas laikraš
tis iškelia esmines Bažnyčios sa
vybes, kurios kaip tik sudaro Baž
nyčios pagrindą. Jų negalima 
pakeisti pagal savo norą. “Baž
nyčia yra tokia, kokia yra”.

Bažnyčios santvarka, toliau aiš
kina “Renovatio”, yra hierarchiš
ka, o ne demokratiška. Popiežius 
turi primato valdžios pilnybę, o 
tai reiškia, kad jis “gali daryti

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Tiesa, ji jų kažkodėl nenorėjo. Sakydavo, kad 
neįdomūs. Bet aš nieko įdomaus ir tame jos Johne ne
matau. Jau Rimas kitoks ,— vis negalėjo užmiršti Kli
mienė. Vyras tik nusisukdavo.

Pačiame vidurvasaryje, kai miestas buvo taip įkai
tęs, kad net namai ir gatvės karščiu garavo, Chicagon 
atvažiavo Rimas.

Auksė pasitiko jį su tokiu džiaugsmu, kad net Joh
nas nustebo. Bet ir jis buvo patenkintas matydamas 
Rimą.

—Na, ir pirtis čia, — tik įėjęs į kambarį sušuko 
Rimas. — Kaip galit čia gyventi?

— O ką darysi? Negi ant ežero kranto persikraus- 
tysi, — nusijuokė Auksė. — Reikia priprasti ir negalvo
ti, kad karšta.

— Tokioj temperatūroj net protas gali ištirpti. Bent 
vėsintuvą įsitaisykit! Tas ventiliatorius tai tik daugiau 
karšto oro iš lauko pripučia, — jau antrą šalto vandens 
stiklinę gerdamas kalbėjo Rimas.

— Šeimininkai neleidžia. Sako, elektros kamščiai 
išlėks, jei visi pradės šaldytis, — kiek nepatenkintas Ri
mo kritika aiškino Johnas.

— Ot, tau ir laisvė! Net laisvai atsišaldyti negali- 
1 ma, — nusijuokė Rimas. — Važiuok pas mane, Aukse,
; iš tavęs čia per dieną tik šlapia vieta liks. Turiu du 
kambarius ir, kaip senai draugei, duosiu vieną, o ten 
vėsu, malonu, tik sėdėk ir norėk!

— O vargšas Johnas?
— Vargšas Johnas namuose nesėdi, o jei sėdės, tai 

gerai jam, kam nesutvarko šeimininko?.*

J. VAIŠNORA, MIC

visa, kas reikalinga Dievo karalys 
tei be jokio bet kieno sutikimo 
ar pritarimo”.

Vyskupai, aiškina “Renova
tio”, valdo atskiras jiems paves
tas bendruomenes (Bažnyčias), 
“kaip Kristaus pasiuntiniai ir le
gatai”, savo žodžiu (mokymu), 
pavyzdžiu ir dvasinės valdžios 
autoritetu. Bet ir jie šiose parei
gose nėra reikalingi tikinčiųjų 
pritarimo, juo labiau jie nepri
valo paklusti tikintiesiems. Jei 
taip būtų, tai ir Kristus, kurio jie 
yra įpėdiniai ir pasiuntiniai, tu
rėtų priklausyti nuo tų, kuriuos
jis yra sutvėręs ir atpirkęs. Tai ra sistema žemiškuose
yrą absurdas,

Demokratijos esminė savybė 
yra ta, kad valdantysis gauna 
valdžią ir mandatą iš pavaldi
nių. Bet Bažnyčioje yra priešin
gai—visa valdžia yra iš Kristaus; 
tą valdžią jo vietininkas popie
žius perduoda kitiems. Šių prin
cipų šviesoje kartais santykiai 
tarp popiežiaus ir vyskupų kole
gijos yra aiškinami klaidingai.

Vyskupų kolegiališkumas
Toliau, minimas laikraštis, pri

minęs, ką pasakė UVatikano su
sirinkimas apie vyskupų kolegia
liškumą, daro išvadą: “Popie
žius gali visa be vyskupų kolegi
jos ir vyskupų kolegija negali 
nieko be popiežiaus”.

Įvedus demokratijos principą į 
Bažnyčios santvarką, dėsto “Re
novatio”, būtų panaikintas tų 
dviejų organų (popiežiaus ir vys
kupų kolegijos) skirtumas. “Po
piežius būtų sąlygojamas vysku
pų kolegijos, o vyskupų kolegija-

Amchitkos salelėje prie Aliaskos, Aleutų salų grupėje, buvo išsprogdinta naujai JAV branduolinė bomba. 
Čia matoma atominės komisijos paruoštus specialius pastatus

popiežiaus”.Tačiau tokia demo
kratizacija būtų griežtai prie
šinga dogmatiniam sprendimui 
apie popiežiaus primatą, nus
pręstą I ir II Vatikano susirinki
mų. Jei demokratija būtų įvesta į 
Bažnyčios santvarką, būtų sugriau 
ta ir pati Bažnyčia.“Kalbant ne 
juridiniais terminais, bet atsi
žvelgiant į faktinę padėtį, Bažny
čios esminėje santvarkoje rasime 
ir vienų kitais pasitikėjimo, ir as
mens pagerbimo, ir atsakomybės 
pasidalinimo ir žmonių pagal 
jų nuopelnus įvertinimo - taigi 
visi demokratijos pozityvūs ele- 
mentai.Tačiau tai nereiškia,kad 
turi būti pakeista Bažnyčios san
tvarkos esmė. Demokratija yra ge

mūsų laikų dalykuose, nors kar
tais ir ji nepajėgia sudaryti pas
tovių ir autentiškų demokrati
nės valdžios formų.

Praktiškai, baigia “Renovatio” 
savo išvedžiojimus, kolegialinis 
vyskupų dalyvavimas Bažnyčios 
valdyme reikia suprasti, kaip 
“funkcionalinis ir operatyvinis”. 
Dalyvavimas vyskupų Bažny
čios sprendimuose reiškia teiki
mas reikiamos ir naudingos pa
ramos šių laikų Bažnyčiai, kuri 
praktiškai yra neribota ir kuri, 
hierarchiškai sutvarkyta, yra val
doma popiežiaus, turinčio pri
mato galią ir valdžią.

Besireiškiant tokioms skirtin
goms pažiūroms į popiežiaus ir 
vyskupų kolegijos funkcijas Baž
nyčioje, įdomu bus, ką tuo reika
lu asakys būsimu vyskupų sino
do sesija.

— Pasisekimas saldžiausias 
tiems, kuriems niekad nesiseka.

— Emily Dickinson

— Nepulk mano Johno, jis sunkiai dirba, o buto 
keisti dėl poros mėnesių aš nenoriu, man čia patinka, 
— užsistojo Auksė vyrą, kuris tikrai atrodė pavargęs. — 
Jūs pasikalbėkit, o aš eisiu paruošti vakarienę, — pridė
jo ji.

— Palauk, palauk, nesiskubink, — sulaikė ją Ri
mas. — Šiandien jūs mano svečiai, o aš nė nemanau 
čia kaisti. Eisim į restoraną.

Auksė klausiamai pažiūrėjo į Johną.
— Į restoraną galim eiti, — kiek abejingai jis at

sakė, — bet svečias tu esi, ne mes.
— O ne, ne šiandien! Aš dar neišvažiuoju, paskiau 

parduosiu jūsų valiai, bet šiandien yra mano diena, — 
nusprendė Rimas, ieškodamas laikraštyje gerso vietos.

— Va, radau! — sušuko patenkintas. — Net su 
programa iš užsienio!

— Tau kaip tik reikėtų vietinį meną žiūrėti, — 
nusijuokė Auksė.

— Aš gi ne naujokas! Ką, tu manai, aš dariau New 
Yorke? — mirktelėjo akimi Rimas.

— Gal paskambinti Ruthai? — prisiminė seniai 
nematytą draugę Auksė.

Rimas surimtėjo. Atrodė, kad kovojo su savimi, bet 
greit apsisprendė ir tik pasakė:

— Geriau ne.
Ruthos prisiminimas, lyg prislopino pakilią nuo

taiką, ir Auksė gailėjosi prasitarusi. Ji stengėsi būti dar 
meilesnė Rimui, lyg norėdama atsiprašyti. Johnas nela
bai suprato, kas čia darosi, ir nemaloniai žiūrėjo į tarp 
Rimo ir Auksės vykstantį duetą, kuriame jam nebuvo 
vietos.

Kaip ir paprastai šeštadienio vakarą, gatvės buvo 
pilnos žmonių. Jie vaikštinėjo, juokėsi, vieni ėjo į kiną, 
į kavinę, kiti. išėjo, ir niekas nesiruošė anksti gulti. Ir 
atsigulus būtų sunku užmigti, nes drėgnai karštas oras 
lipte lipo prie kūno, lyg šlapia mazgotė.

Rush gatvė žibėjo lyg prieš šventes, o pro nuolat

varstomas duris sklido muzikos garsai ir veržėsi šalto 
oro srovelės. Žmonės didesniais ir mažesniais būreliais 
stoviniavo prie įėjimo, lyg neapsispręsdami kur eiti.

Rimas greitai surado restoraną, kurį pasirinko. Vi
duje buvo vėsu ir tamsu. Įėję iš apšviestos gatvės yos 
įžiūrėjo, kur sukti. Aplinkui kerojosi kažkokios šakos, pa
našios į išskėstom rankom šmėklas, o pro jas, lyg akys, 
spindėjo raudonos, žalios ir mėlynos švieselės. Iš kiekvie
nos pusės sklido skirtingi muzikos garsai. Tame tamsos, 
spalvų ir garsų chaose vadovavo Rimas. Atrodė, kad to
kia aplinka jam gerai pažįstama. Netrukus visi sėdėjo 
prie staliuko pilnoje žmonių salėje. Atsirado ir patar
nautojas su vyno bonka, kurio nudulkėjusį kaklą laikė 
rankose su karališkam skeptrui priderama pagarba.

— Gerai! — pasakė Rimas apžiūrėjęs vyną.
Kinietiškai apsirengusi mergina atnešė proklamaci

jos dydžio valgių sąrašą.
— Steikas su grybais, —nusprendė Rimas ir nie

kas neprieštaravo. — Tai delikatesas, pamatysit, — ir 
mirktelėjo padavėjai.

— Aš net nežinojau, kad Chicagoje tokių vietų e- 
sama, — dairėsi aplinkui Auksė ir jautėsi pradedanti 
nuotykingą gyvenimą.

— Johnai, kur tu laikai savo žmoną? Kultūringiau
sių miesto vietų net neparodai? — užpuolė jį Rimas.

— Dėl kultūros tai reikėtų ginčytis, — abejingai at
sakė Johnas, — bet, kai laiko nėra... — mėgino jis 
aiškinti, tik Rimas staiga sušuko, rodydamas į duris:

— Tai mano kolega iš Italijoss Dar nesimatėm... 
Ar nieko prieš, jei jį pakviesčiau? — ir pradėjo moti:—• 
Peter, Peter!..

—Žinoma, kodėl ne, — burbtelėjo Auksė pažvelgus 
į Johną, bet jis tylėjo. Šiandien jis buvo neįprastai san
tūrus.

— Rimas! Kas per staigmena! Iš kur tu čia da
bar atsiradai? — linksmai sveikinosi atėjęs.

XBui Baugiau)

KINIJOS ŪKIS
Protarpiais pažangą daranti pramone per silpna kraštą 
apginkluoti

GEDIMINAS GALVA

Kinų komunistų partija retai 
teužsimena du svarbius klausi
mus: ūkio pažangą ir apsiginkla
vimą. Šie klausimai glaudžiai su
siję. Nuo pramonės pažangos ir 
jos pajėgumo pareina Kinijos ap
siginklavimas. Žemės ūkio atsi
likimas, nepajėgumas krašto gy
ventojų prieauglio išmaitinti, ver 
čia Kiniją veržtis svetur, kovoti 
dėl žemių ir sričių, kurios praei
tyje atiteko kitoms valstybėms.

Atsilikęs žemės ūkis spiria Ki
nijos vyriausybę kelti politinius 
klausimus, tačiau silpna pramo
nė neleidžia apsiginkluoti ir veik
liai įgyvendinti kinų veržlą sve
tur.

Atsilikęs žemės ūkis

Kinų komunistų partija darė 
bandymus žemės ūkio gamybai 
skatinti. Žemės nusavinimas, ko
munų įvedimas, organizaciniai 
persitvarkymai nepatarnavo na
šumui didinti.

Savybės karui pasibaigus, 1950 
m. grūdų gamyba, siekė 125 mil. 
to. 1957 m. pagamino 185 mil. 
to, kai 1968 m. 180 mil. to. Per 
parėjusius 12 metų nepadidėjo 
grūdų gamyba, kai per tą tarp
snį priaugo apie 150 mil. naujų 
bumų. Joms išmaitinti jau neuž
tenka geresnio žemės įdirbimo, 
tikslesnės sėjdmainos. .Šio klau
simo neišspręs ir Mao siūlymas 
geriau ir ilgiau dirbti žemės ūky
je. Kinų ūkiui pakelti reikia mok
slinės pažangos ir technikos prie
monių, kurioms pagaminti rei
kia organizuoti pramonės įmones 
ir į jas įdėti didelį kapitalą.

Kliūtys gamybai skatinti
Komunistų partijai pavyko už

gniaužti didžiuosius badmečius 
atskirose krašto srityse, bet ji 
nepajėgė pakelti žemės ūkio našu 
mo. Maisto nepriteklius lopė Ka
nados kviečiais ir iš kitų kraštų į- 
vežtais maisto gaminiais. Komu
nistų partija net po “kultūros 
revoliucijos” dešiniosios opozi
cijos apvaldymo nesijaučia tvir
tai balne įsėdusi. Ir kairiajame 
sparne vyksta aršios varžyybos, 
kurios gali padidėti mirus Mao. 
Partijos vidaus nesutarimai truk
do atsidėti žemės ūkio gamybai 
skatinti.Jau ne kartą žemės ūkio 
gamybos klausimų nepajėgumas 
savo metu išspręsti vertė val
dančias kinų dinastijas pasitrauk
ti. Vargu ar komunistų partijai 
pavyks išvengti istorinio spren
dimo, jei ji neišeis iš akligatvio. 

Pramonės gamybos svyravimai
Nelengva kinų pramonę ap

tarti, kai šiek tiek patikimesnius 
jos duomenis teturime iki 1958 
m. Pastarojo dešimtmečio prieš
taraują duomenys teleidžia kal
bėti apie pramonės gamybos kryp 
tį, posūkius, tikslus, bet negalima 
daryti palyginimų.

1949 -1952 m. pradėtas pramo
nės įmonių atstatymas. Didesnė 
pažanga pramonės gamyboje pa
daryta per sekantį penkmetį, 
1953-57 metais, sulaukus Sovie
tų paramos. Prasidėjus kinų-ru- 
sų nesutarimams, atšaukus ru
sus talkininkus, Sovietams nutrau 
kus techninę ir finansinę para
mą, Kinijos pramonė pergyveno 
pakrikimo tarpsnį. 1961 m. vėl 
prasidėjo pramonės atkutimas, už 
sitęsęs iki 1966 m. vadinamos kul 
tūrinės revoliucijos, kurios metu 
dalinai pakriko pramonės gamy
ba, bet jai nepadaryta didelės 
žalos. ,

Pramonės pobūdis

1949 — 1960 m. tarpsnyje bu
vo skatinama sunkioji pramonė. 
.Anuo metu kinai padarė nema
žą, šuolį gamindami anglis, plie
nu, naftą, elektros energiją, maši
nas if trąšas. 1950 m. buvo pa
gaminta 0,6 mil. to, plieno kai 
1968 m. jo gamyba, esą pasiekusi 
12 mil. to. Šuolis didelis, tačiau 
jji patenkina tik mažą dalį pa
klausų milžiniškame krašte. Tą 
j afį galima pasakyti apie naftą, 
kurios gamyba nuo 1,5 mil. to, 
pašoko iki 10 mil. to. Cheminių 
trąšų gamyba nuo 70,000 to pa
šoko ligi 9 mil, to, bet vis dar 
nepajėgia patenkinti krašto rei
kalavimų.

(nukelta į 5-tą puslapį)
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Kaip išsaugoti sveikatą

ATSARGIAI SU VAISTAIS
Gydytojas Morgan J. O'Con- 

nell atkreipia dėmesį, kad ame
rikiečiai darosi piliulių ėmėjų 
tauta. Kai kurie turi tokį pasiti
kėjimą vaistais, kad juos ima dėl 
menkiausios priežasties. To po
veikyje jie psichologiškai, o kar
tais ir fiziškai įgauna palinkimą 
į tų vaistų naudojimą.

Yra ir kitokių žmonių — ku
rie tiek daug yra girdėję apie vais 
tų žalą ir apie jų blogą įtaką į 
negimusius, kad jie atsisako im
ti bet kokius vaistus.

Dr. O'Connell primena reika
lą skirti vaistus į dvi rūši: 1) tik
rai nuostabūs, turintieji ypatin
gos gydomosios galios prieš kai 
kurias ligas; jie yra tikri gyvybės 
gelbėtojai; 2) tokie, kurie tikru
moje negydo, bet tik pašalina 
kai kuriuos ligos simptomus ir li
goniui kiek palengvina.

Jeigu atsisakoma imti pirmo
sios rūšies vaistų, tai tikra kvai
lystė, bet jeigu atsisakoma an
trųjų, tai žala gali būti mažesnė 
ir jų atsisakantis asmuo turės iš
bandyt savo kantrybę...

Dr. 0‘Connell pažymi, kad pai
kai elgiasi tie asmenys, kurie rei
kalauja vaistų, greit pašalinan
čių net ir menko nesijautimo 
ženklus. Viena šitokio blogumo 
negerovė tai išsivystymas bakte
rijų atsparumo, kas padaro, jog 
paskiau ir dideliame reikale tie 
vaistai darosi mažai veiksmingi.

Iš kitos pusės — duodant vais
tus, kuriais greit pašalinami li

gos simptomai, nepašalinant pa
čios ligos, gali būti tik uždelsia
mas laikas ir nesiimama tikro 
gydymo ligos pradžioje, kada li
gą būtų galima daug lengviau 
pašalinti.

Kai daktaras prirašo vaistus, 
reikia juos imti taip, kaip gydy
tojo nustatyta. Jeigu vaistai suke
lia neigiamus pašalinius padari
nius, reikia apie tai pranešti gy
dytojui. Kokius vaistus mes be- 
imtume, turime žinoti, kas tie 
vaistai yra — jų pavadinimą ir 
vaistų rūšį; be gydytojo žinios 
jokiu būdu nevalia nei vaistų di
dinti, nei mažinti. J. Daugi.

MISCELLANEOUS

M O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus b 
kitus daiktus. Ir IS toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
3047 W. 671 h Plaoe — WA 5-8063

SIUTINIA1 Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRE8S

2608 \V. 00 St. 
2501 VV. 00 St. 
33:53 W. Halsted

Tel. VVA 5-2787 
Tel. VVA 5-2737 

Tel.. 254-8320
Didelis įvairia prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. Ir V. Žukauskai. .

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių lr vietinių auto taisymai. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3358 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

]. MIGLINAS 
Krautuvė Marąuette Pke.

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

GES

PROGOS — OPPORTUNITIES

Valykla ir rūbų taisymo biznis. — 
$250.00. Gyvenimui patalpa. Prieina
ma nuoma. 434-0692.

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0.

2467 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

REZIDENCINIAI. 
jKOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastatai!

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditlonlng — ’ 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAI 
4444 S. VVestern, Chicago 0, IU.

Telefonas VI 7-8447

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. miegamas kambarys'tvar
kingam vyrui (gali būti ir pensinin
kas). Galima naudotis virtuve. 
Marąuette parke. Tel. 476-5014

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri “radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

Medinis — 5 ir 4 kamb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 ir Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public
2787 W. 48rd St. — CL 4-2390

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors

585-5285

Order Dept. CLERK

Exper’d sharp gal for all around 
diversified work in our Order Dept. 
Processing orders, credit, etc. Ex- 
cellent opport’y for advancement, 
to supervisory position. 5 day wk., 
good starting salary, plūs a full 
range otf company benefits.

For lntervievv phone: 
VIRGINIA KAY — 884-1200

HELP VVANTED _ VYRAI

MONOTYPE KEYBGARD OPER.
Union shop. Many benefits. Day si- 
tuation now might turn into nights.
Want man willing to work on tapė 
punching unit. Steady. Over-scale 
Ask for Don or Ken * 663-1213

RECEPTIONIST 
For Co-Ed Airline Training Center 
Mušt have nice personality to meet 
the public. Will train for switch- 
board. Some typing necessary.

All Benefits. Salary to $490 
MR QUINN TEL. ST 2-5947

MEN W A N T E D
METAL

FABRICATING
No Experience Necessary.

Fringe Benefits

DIVISION LEAD COMPANY
7742 VVest 61st Place

Summit, Illinois 60651
TEL. — RE 5-8600

Illlilllllllllllllllllllllllllnillllllllllllllllli |

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rflšlų grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
llltlIHIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllt

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Cineinnati trafiko policininkas Walter 
Dewalt buvo pirmasis, kuris atvyko į 
įvykio vietą, kai trys plėšikai, įsiveržę 
į banką suvarė keturias moteris į vie
ną kambarį ir jas nušovė. Viena tų 
moterų buvo policininko žmona.

LIETUVIŲ FONDUI 

* AUKA
Š. m. spalio 2 d. atvyko į Lietuvių 
Fondo būstinę senesnės kartos lie
tuvis Mateušas Kaupas, čikagietis, 
ir įteikė Lietuvių Fondui $600.00. 
Jis pats įstojo į LF narius su $300. 
00 įnašu ir įamžino Fonde savo 
mirusią žmoną a. a. Amaliją Kau
pienę taip pat su $300.00 įnašu. 
Jam LF nuoširdžiai dėkoja. LF ad- 
sesas: 6643 S. Maplevvood Avė., 
Chicago, III., 60629, telef. 778-2858

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namu, (fyvybfc, 

automobilių,
sveikatos. biz-
nio.
Patogias išsi-
mokėjimo S»-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West OSrd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 
Telef. FBontier 6-1882

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies tr automo. 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% VVest 05tb Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4-8654 ir GR 6-4S8S

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

Perskaitę "Draugą", duo 

kitę jį kitiems pasiskaityti.

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERUOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai

• BERNINA
• NECCIII
• ELNA
• VIKING
• PFAFF
• SINGER

ELECTROLUX
1IOOVER
EUREKA
KIRBY
ROYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame lr taisome siuvimo mašinas, 
dulktų siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis.
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesSuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sevving machines and Vaounm oleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, UL Tel. 927-4702 

Vedėjas Arvydas M. DIKINIS

D fi M E S I O l

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 cL

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

RUDENIOP BE NAMŲ!
4 butų niūras. Gazu. šildymas. Mū

ro gai-ažaa. Pelningas $52,000.
Prie Ford City — 9 metų, 5% 

kamb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. $22,700.

štai 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 numai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
įmokėti.

Mūr. bungalovv Marųuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 kamb, 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga- i 
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marų. Parke, $11,000.

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

SKOKIE, ILLINOIS
Responšible & Challenging Position 

In Sales Department. 
Salary Commensurate With Ability

Varied Duties

For lntervievv Call
MR. LARSON — 675-7850

I C P INC.
An eųual opportunity employer

COOK
Food produetion position available 
in institutional setting with food Serv
ice contract company. Excellent 
starting salary, benefit program, op
portunity for promotion and advance
ment. Desire a mature person with 
previous hospital food service ex- 
perience.

To arrange appointment. contact 
MR FRENCH, 426 Wisconsin 
Mon. thiiu Fri., 9 a..m. — 5 p.m.

MATERIAL *
HANDLERS
$3.25 per hr. start

Liąuid Carbonic Corporation, a 
leading manufacturer of compress- 
ed gasses has immediate openings 
for Material Handlers, High school 
graduates reąuired.

Qualified catodidates will receive^ 
complete fringe benefit package. 
For immediate interview call:

MR. PAVELKA — 352-6690
LIQUID CARBONIC CORP.

20th & BEACH STREET 
LA GRANGE PARK. ILL.

An eųual opportunity employer

WAREHOUSE MAN
Experienced Preferred 

To work in modern plant. Good 
pay and benefits.

7550 Oak Park Avė.. Niles, III. 
TEL. — 647-0044

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galovv. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,060.

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

CASHIER WANTED
FOR CAR WASH

Mušt be good in mathematies. 
Easy vvorking conditions and 

pleasant conditions.
Phone for lntervievv 261-4082 or 

Apply In Person 
AT

MILLER’S CAR WASH 
818 So. Cicero Avenue

ARC WELDERS
Good Pay — Day Shift 
Co. paid hospitalization 

insurance 

APPLY AT

INDUSTRIAL CONVEYOR 
DIVISION

1336 West Fullerton '

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery 
5622 So. Racine. 434-1113

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income T««

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedde Avė. — PR 8-2283 
Mflr. 2 butai po 4 kamb. Ir raš-

Tvarkingaa, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

2 po G kamb. didelis mūr. namas 
prie 66 ir California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mūr. ga
ražas. $31,900.

lį? aukšto švarus nted. prie 65 tr 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

kamb. naujas mūr. bungalovv 
prie 67 ir Kedzie. ltį vonios, virimo
pečiai. $25,000.

4 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 71 lr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas. Į 
$19,500.

114 aukšto, 10 metų mūr.: 5 kamb. 
(8 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca
llfornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metų, ž-jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tel. 925-6015
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
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NURSES
OPEN’GS NOW AVAILABLE IN

Operating Room

Medical & Surgical
in leading hospital across the bay 
from Šato Francisco. Enjoy the ad- 
vantages of beautiful Berkeley:

Wages start at $680 per month 
for RNs with 6 or more months ex- 
perience.
Write or Call Personnel Director

HERRICK MEMORIAL 
HOSPITAL

2001 Dwight Way 

Berkeley, California 94704 

PHONE — (415) 845-0130

BUS MECHANIC AND
BUS CIJEANEK

to nork nights 
SEE MR. MAYBIULE

LA GRANGE TRAN13TT CO.
710 E. Slst St., ha Grange Park

352-2720 OR 352-2721

MACHINISTS
JOURNEYMEN

To set-up and operate a 4 H-72 
DeVlieg jig mill and-or Giddings and 
Levvis horizontai boring mills.. Also 
Engine lathes, turret lathes, Bullard 
Dyna-Trol, Man-Av-Trol and mil- 
ling machine. Able to work to close 
tolerances. Top vvages for top ma
chinists. We offer hospitalization, 
life insurance. paid holidays, paid 
vacations and profit-sharing. Job 
openings on day shift and night shift 
with overtime hours. Apply in person 
or phone 678-8510 for further in- 
formation.

MASTER MACHINE AND 
TOOL CO.

9900 Franklin Avenue 
FRANKLIN PARK, ILLINOIS

HELP VVANTED — VYRAI

Skelbkitės “Drauge”.

REA L ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL TeL OL 6-2288 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaiga 
ir išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

8009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

GENERAL SHOP 

Welders & Machinists

Ability to read blue prints. Excel. 
vvorking cond. Matoy benefits. Mušt 
have own trans. Good starting sal
ary with overtime. Call

626-8040 or 543-4565

ULTRAMATIC EQUIP’T C0.
848 VVestgate Drive, Addison, III.

JANITOR
Opening for steady reliable man 
for gen’l custodial work in pleaaatot 
surroundings. Days only. Alternate 
tveek end. Full time steady work. 
FIELD MUSEUM — Tel. 922-9410

W E L D E R
Good for misc. light to medium 

work. Also some machine operation. 
Good rates and exceptional ben’ts.

Comtmercial Vehicle Parts, Ine. 
9425 Seymour, Schiller Pk. 

Tel. 678-4055

ENGINEER
STATIONARY

High pressure system- Mušt be li- 
censed. Cal! MR, CARRION after 
9 ajn.

PHONE — 922-9410

Skelbkitės “Drauge”.

SHIPPING 
DEPARTMENT 
Needs Young Men

To Crate Signs
APPLY

ACME - WILLEY CORP.
2480 Greenleaf Avenue
Eik Grove Village, Dl.

TEL. — 437-1950 
An Eųual opportunity employer

AUTO BODY MAN
Guaranteed hrly. base, rate of $5 
per hr. or commission, 50-50. Paid 
vac.; hol.; Oppty. to eam up to 
$500 per week.

Call Sam — 251-7859.
LABORERS — Netv Galvanizing 

Plant ■ i-v-
7 a. m. to 3:30 p. nu 

Ali benefits and profit sharing 
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.

10909 Franklin Avė. Franklin l‘k. 
Tel. 625-0354

Plastic Molders

Experienced both injection and 
Compression.

Top hourly rates plūs produetion 
bonus. 10% extra for night work. 
Liberal employe benefits.

Auto Point Co.

1801 Foster Avė.
An Eųual opportunity etoployer



Dar iŠ Lietuvių darželio Clevelande 40 m. sukakties minėjimo iškilmių 
Prie J. Basanavičiaus paminklo kalba PLB centro valdybos pirm St. 
Barzdukas. Toliau stovi F. Eidimtas ir K. S. Karpius.

Nuotr. V. Bacevičiaus

MOSU KOLONIJOSE
Dayton, Ohio

— LKM Akademijos židinio 
sueigoje Bieliauskų ūkyje, Har- 
rison, Ind., rugsėjo 28 d. įdomų 
pranešimą padarė dr. Jonas Ka
šubą kalbėjęs apie Bettelle, Co
lumbus, Ohio, tyrimų instituto 
veiklą. Moksliniai to instituto ty
rimai , prie kurių darbuojasi apie 
tūkstantis inžinierių, padeda 
pręsti įvairias industrijos proble
mas. Prelegentas, kuris tame in
stitute yra mašinų mechanikos 
inžinierius, žodžiu ir skaidrėmis 
pavaizdavo, kaip su atominiais 
reaktoriais ir komputieriais vyk
domi įvairūs mechanikos projek
tai. Jaunasis mokslininkas dr. J. 
Kašuba gabiai visus klausimus 
paaiškino.

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas 
padarė trumpą pranešimą apie 
buvusį praeitą vasarą Italijoj su
važiavimą tarptautinės katalikų 
organizacijos mediciniškų-psicho- 
logiškų problemų sprendimui. 
Susirinkimui pirmininkaująs dr. 
Edm. Drukteinis visų vardu pa
reiškė džiaugsmą, kad šio židi

Marty Mim Mack, 8 metų berniu
kas iš Santa Monicos, Calif., ne
laimingu atveju neteko rankos. 
Jam buvo pritaisyta dirbtinė ran
ka, kurios pagalba jis renka de

nio organizatorius ir buvęs pir
mininkas dr. V. Bieliauskas bu
vo išrinktas tos tarptautinės or
ganizacijos pirmininku.

Seimininkų vaišinami dalyviai 
džiaugėsi gražia gamta.

— Cincinnati, Ohio, arkivys
kupas Karolis J. Alter, nuo spa 
lio 2 d, išeinąs į pensiją, yra lie
tuviams parodęs daug prielanku
mo. Keletą kartų jis yra davęs 
stambią auką Religinei šalpai. 
Jis gerai suprato ir palaikė lietu
vių tautinius troškimus savo vys
kupijoje. Neužmirštamas bus jo 
pamokslas lietuvių šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Vyčių seime 1967 m. 
raginant palaikyti tautines ir re
ligines tradicijas. Dabar, atsakant 
į padėkos ir linkėjimų laišką lie
tuvių parapijos klebonui arkivys
kupas rašo: “Turiu gražių prisi
minimų iš šv. Kryžiaus parapi- 
JOS .

— Stasys Kavy ( Kavalauskas), 
lietuvių šv. Kryžiaus parapijos na 
rys, naujojo Cincinnati, Ohio, 
arkivyskupo Pauliaus F. Leibold' 
jaunystės ir mokslo draugas spe
cialiai pakviestas į arkivyskupo 
instaliaciją š.m. spalio 2 d. Cin
cinnati katedroje. A.

Hartford, Conn.

NENORTOS DVIGUBA 
SUKAKTIS

Nenortų rezidencijoj — dvi
guba sukaktis — Vaclovo Nenor
to -vardinės ir 60 m. amžiaus 
sukaktis. Ta proga suruošta šau
nus banketas, kuriame dalyvavo 
40 svečių, artimi giminės ir bi
čiuliai.

Svečiams supažinus p.Tijunė- 
lis pakvietė visus į salioną ir pa
prašė V. M. Čekanauską tarti žo
dį. Šis sveikino sukaktuvininką V. 
Nenortą, palinkėjo jam ilgiausių 
metų ir įteikė dovaną — gražų 
Vytauto albumą, iliustruotą 
Lietuvos prezidentų, ministerių, 
valstybininkų, kariškių, ir kitų 
žymiųjų Lietuvos žmonių nuo
traukomis. Lietuvoje išleista 19- 
30 m.

Įteikdamas dovaną — albumą 
V. M. Čekanauskas pasakė aukš
tai vertinąs V. Nenortos veik
lą Lietuvos kariuomenėje, admi
nistracijos tarnyboje, ramovėnų 
organizacijoje, lietuvių bendruo
menėje.

Vertindamas sukaktuvininko 
žmonos darbus, pasakė: “Negaliu 
pamiršti Nenortienės, mūsų pe
dagogės, eilę metų dirbusios litu
anistinėje mokykloje, kilusios iš 
garbingos Matulaičių šeimos, ku
ri bendradarbiavo su a.a. dr. V. 
Kudirka, dr. J. Basanavičium, ir 
Kraučiūnu, ir kt. veikėjais „Au
šros ir Varpo” metais, keldami 
lietuvius iš letargo miego.”

Jai taip pat įteikė kuklią dova
nėlę, gražią staltiesę juodame fo
ne, išaustą lietuviškomis spalvo
mis, viduje tautiniai simboliai.

Ramovėnų vardu A. Maslaus- 
kas sveikino sukaktuvininką. P. 
Simanausko vadovaujami svečiai 
padainavo: “Ilgiausių metų”.

M. C.

Providence, R. I.
KUKLI, BET TURININGA 

KLEBONO SUKAKTIS
Rugsėjo 28 d. Providence lie

tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, BALFo pirmininkas

kun. Vaclovas Martinkus, atšven
tė savo 60-tąsias vardines. Para
pijos salė buvo pilna prisirinku
sių parapiečių bei sukaktuvinin
ko artimų bičiulių iš Worceste- 
rio, Bostono, Brocktono ir kitų 
kolonijų. Kaip kasmet, taip ir šie
met jubiliejines vardines rengė 
pats klebonas. Iš tikrųjų jubilie
jinės vardinės niekuo nesiskyrė 
nuo įprastųjų kasmetinių: nebu
vo ilgų sveikinimų kalbų, nedaly
vavo organizacijų ar visuomenės 
atstovai ir neįteikė jokių sukak
tuvininkui dovanų. Iš šalies ste
bėtojui atrodė truputį keistoka, 
žinant, kad kun. V. Martinkus 
nėra eilinis asmuo, bet veiklus 
kunigas, jaunimo organizatorius, 
veikėjas, BALFo pirmininkas. Su
sidaro įspūdis, kad mūsų organi
zacijų ir visuomenės atstovai tik 
ten iškilmingai dalyvauja ir graž 
byliauja, kur jiems ant kojų už
minama, bet patys savo inicia
tyvos neparodo, net ir būtinais 
atsitikimais.

Pobūviui vadovavo Pr. Pau- 
liukonis iš Worcesterio. Kalbėjo 
prel. Juras, d'r. Matulionis, žemai
čių mažeikiškių atstovas Man- 
deikis, Bostono LB vardu dr. Ja
saitis, parapiečių vardu Eduardas 
Čiočys, ateitininkų vardu Pr. Pau 
liukonis, skautų vardu P. Molis 
ir kun. Jurgelaitis.

Kalbėjusieji trumpai palietė 
kun. V. Martinkaus, buvusio Židi 
kų parapijos klebono ir didelio 
statybininko nuopelnus, kaip jau
nimo organizatoriaus ir ypatin
gai kaip labdaros veikėjo. Kai pa
sibaigė imigracija kun. V. Mar
tinkus dar surado galimybių par
sitraukti keliolika šeimų iš Vo
kietijos ar Pietų Amerikos. Jis 
norėjo atgaivinti naujomis jėgo
mis ir besilpstančią parapiją, bet 
nauji ateiviai Providence ilgai 
nešilo, ieškodami geresnio gyve
nimo, išsikėlė į kitas kolonijas.

Meninę programą atliko para
pijos vargoninkas M. Gelage, 
padainavęs dvi arijas, ir Worces- 
terio Meno mėgėjų ratelio penke
tukas, vadovaujamas Aušros Var
tų-vargoninko V. Burdulio. Jubi- 
lijatui buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų”l

Kun. V. Martinkus padėkojo vi 
siems atsilankiusiems ir progra
mos atlikėjams.

Dalyvis

— Koikios gražios tavo kojos, 
kad ir šuo negraužtų. (Švenčio- 
niišlkių patarlė).

— Akys kaip šakės, nosis 
kaip tošis, dantys kaip vargo
nai, (šeduviškių patarlė).

A. + A. MATTHEW JUOZAITIS
Gyveno 2835 W. 23rd St., Chicago, Illinois.

Mirė spalio 4 d., 1969 m. 11:25 v. v., sulaukęs 90 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos pa

rapijos, Papiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 66 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agnės, trys sūnūs — 

George, marti Mhlvina, Matthevv, marti Irene, ir Frank, marti 
Gladys, 3 anūkai, 1 proanūkas ir sesers sūnus Julius Rimkūnas.

Kūnas pašarvotas Lack (LackaAvicz) koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks antrad., spalio 7 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. a

i Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. Prašome gėlių nesiųsti. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, VI 7-6672.

šimtukus 
cijoje

"March of Dimes’” ak-

KINIJOS ŪKIS
(Atkelta iš 3 pusi.)

Kinai buvo priversti tik savo 
jėgomis plėsti ir naujas pramo
nės įmones statyti. Komunistų 
partija ir jos skirti vadovai pramo 
nei vadovauti įvairiais bandy
mais padarė nemažai klaidų.

Lengvoji pramonė
1960 m. buvo padarytas posū

kis iš sunkiosios pramonės į len
gvąją krašto gyventojų porei
kiams tenkinti. Per pastarąjį de
šimtmetį gaminta daugiau teksti
lės, avalynės, popieriaus, cigare
čių ir dviračių. Dar daugelis me
tų praslinks, iki kinai pasieks da
bartinio Sovietų pramonės lygio, 
rusai buvo priversti pasitelkti va
kariečius, pvz. automobiliams ga
minti. Kinai nepasitiki vakarie
čiais. Jie bando savo jėgomis iš
siversti kurdami net visai naujas, 
pvz. branduolinei energijai ga
minti įmones.

Mao nepasitiki šviesuomene, 
bet deda pastangas kinų išsimok
slinimą, svetur įgytą, panaudoti 
krašto pramonėje. Jo sugalvotas 
būdas darbininkams pavesti lai
kinai įmonių vadovavimą, o va
dovus skirti darbininkais, padarė 
daug žalos pramonei ir sustab
dė jo:> pažangą.

A. + A.
Motiejui Baciui - Bacevičiui 

mirus, jo žmonai GENUTEI ir sūnui BRONIUI su žmo
na ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia

L. B. Roselando Apylinkės 
Valdyba ir nariai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1969 
m. rugsėjo 27 dieną, 2 vai. popiet, sulaukęs 69 m. amžiaus, mi
rė mūsų mylimas vyras ir tėvas

A. A. JURGIS TEKORIUS
Gyveno Indianapolis, Indiana

Gimė Lietuvoje, Mariampolės apskr,, Kumelionių kaime. 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

Lietuvos kariuomenėje tarnavęs artilerijos pulke kaip vy- 
resn. puskarininkas. Prienų policijoje tarnavęs 15 metų.

Palaidotas Indianapolyje rugsėjo 30 dieną.
Nuliūdę liko žmona Sofija (Mankauskaitė),

dukterys Anna Hylton ir Dale Goodin, 
sūnus Algimantas Tekorius ir Antanas 
Tekorius sn šeimomis.

INTEREST 
O N SAVINGS 
CERTIFICATES
Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

Marquette National Bank

Free parking

63rd and Western Avenue 
GRovehilI 6 - 5100

Open Thursday night. Open Saturday ’til 2 pan. =

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk.

CENTER,

6211 So. Westem V. LIEPONIS
PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki »:S0. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 6 v. v.

FRANK’S TV and RADIO, INC;
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

“u...

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

.................
£'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj||llllllllllllllllllllllllllllll£

IŠSIRINKITE DABAR —■ MOKĖKITE VĖLIAU

! PETER TROOST 
! MONUMENT 

COMPANY
6440 S. Pulaski Road,

Chicago, III. 60629
ČESLOVAS VITKAUSKAS

District Manager
Tet s 585-0242 ; 585-0243

=ūllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr—

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-np ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-95SS 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms proeoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HHJjS GftLINYCIA 
8443 W. 6Srd Street. Chicago. niinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0831

SKBUBKRM® “DRAUGM”
ni

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAl HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas VLsame Mieste.
Telef — CEdarcrest »- 6335

*<«nas blokas nuo kadmių.

MAZHKA&EVAN§
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacitos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(IjACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpnblie 7-1213 
2314 VV. 23rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. California Avė. Tet LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tet YArds 7-8401 1446 S. SOth Ava* Cicero, DI. Tet OL 2-1008

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted ttreet Tet YArds 7-191]

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Are. Tel. YArde 7-1188-1139

VASAITIS - BUTKUS
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X Prof. Bronius Vaškelis, ži
nomas lingvistas, šiuo metu 
profesoriauja Lafayette kolegi
joje Easton, Pa., Padėkos die
nos savaitgaliui atvyksta į Chi
cagą ir Mokslo ir kūrybos sim
poziume praves mokslinį posėdį 
lietuvių kalbotyros klausimais.

x Irena ir Juozas Polikaičiai 
rugsėjo 15 d. susilaukė dukters, 
kurią pavadino Rima Irena. 
Daibai džiaugiasi sesyte Darius 
ir Audrius.

X Liuda Germanienė, baigu
si kursus Midwest Montessori 
Teacher’s Training centre Chi
cagoje, šiais metais eina asisten 
tės pareigas Amerikos lietuvių 
Montessori draugijos vaikų na
meliuose, 2743 W. 69th g-vėj. 
Aukštesnius mokslus baigė Uni 
versity olf Illinois, ir giliai do
mėdamasi priešmokyklinio am
žiaus vaikų auklėjimu, ji nuo 
pat Vaikų namelių įsteigimo 
yra įsijungusi į Montessori veik
lą. Taip pat, yra daug bendra
darbiavusi spaudoje, ir yra au
torė neseniai išleistos priešmo 
kyklinio amžiaus vaikų knyge
lės “BITĖS”, kurią galima įsi
gyta Drauge.

X Natalija ir Viktoras Satū-
nai buvo išvykę j svečius pas 
savo dukrelę ir žentą. Natalija 
yra žinoma moterų s-gos veikė
ja, centro valdybos iždininkė, 
Victor Satunas yra policijos ka
pitonas, Abudu dideli labdarin
gų darbų rėmėjai.

x Anastazija Tunkiene, žino
ma visuomenės, ypač moterų 
organizacijų veikėja, ilgus me
tus laikytą krautuvę Town of 
Lake kolonijoje pardavė ir įsi
gijo keturių butų namą 3312 W. 
66 PI. Ta proga ią, aplankė 
draugės ir maloniai sveikino.

X Cicilija Kinčinas, 4441 So. 
Honore St., išvyksta kelioms 
savaitėms atostogų į Meksiką. 
Cicilija yra dukrelė žinomų vei
kėjų Anelės ir Jono Kinčinų.

x Matulaičio Namuose, Putnam, 
Conn. senelių slaugymui reikalinga 
registr. gailestingoji sesuo (R N.) 
Galėtų gauti patogų kamb. ir mais
tą vietoj. Kreiptis asmeniškai ar 
telefonu: Sesuo M. Bernadeta —r 
928-7977. (sk.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $22,500 ver
tės namą už 3 metų draudimo 
polisą 132 dol., pas Frank Za
polį jūs mokėtumėt 103 dol., su
taupydami 29 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo tradicinė metinė vakarie
nė šiais metais ir vėl įvyks Ra
lio Pakšto salėje, būtent spalio 
mėn. 11 d., .7:30 v., šeštadienio 
vakare. Bilietai dar gaunami 
pas J. Jokubką 4039 S. Maple- 
wood, Brighton parke arba pas 
bet kurį Valdybos narį. Pataria
me iš anksto užsisakyti stalus 
skambinant dienos metu B. Se
bastijonui 436-4540 arba vakar 
re po 6 vai. J. Šidlauskui telf. 
776-5927. (pr.)

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Rašykite: Draugas, AD- 
8317, 4545 W. 63rd St., Chica
go, Dl. 60629. (sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

(sk.)

X Lituanistinės mokyklos
turi didelių nuopelnų. Be kitų 
dalykų tai liudija pačių jas lan
kančių atsiliepimai. Neseniai 
mok. M. Pėteraitienė gavo iš 
vieno savo mokinio laišką, ku
riame rašoma: “Aš tiktai norė
jau pasakyti raštu ačiū, kad jūs 
mane taip gražiai išmokėte kal
bėti ir rašyti lietuviškai. ...Jums 

linkiu sveikatos ir daug metų 
skirti lietuvių vaikų auklėjimui. 
Be žmonių, kaip jūs, lietuvybė 
žūtų... Aš ateityje dirbsiu dėl 
Lietuvos laisvės. Mes Lietuvą 
iš komunistų rankų atkovosi
me...” Nors laiškas turi gausiai 
vaikiškumo žymių, bet jame ir 
daug nuoširdumo lietuviškam 
reikalui.

X Skaitytojai nepamiršta 
savo dienraščio, kuris juos kas
dieną aplanko. Pratęsdami pre
numeratą ar apmokėdami kitas 
“Draugo” sąskaitas, aukų at
siuntė: po 3 dol. — Pr. Gedvilą, 
John Jankus, J. Švaras; po 2 
dol. — J. Masteika, K. Kupetis, 
Ant. Rakauskas, S. Vilinskas;

I po 1 dol. — St. Surkus, J. Sa
baliauskienė, A. Juodka. Vi
siems rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame.

x Alina Mikaitis, 5629 So. 
Wood St., jau trečia savaitė 
serga, bet taisosi. A. Mikaitie- 
nė priklauso prie daugelio liet. 
draugijų, kurių narės linki jai 
sveikatos.

x Dr. Vyt. Tauras muio š. 
m. spalio 6 d. išvyko trims sa
vaitėms atostogų. Jo pacientai 
gali kreiptis pas dr. P. Strimai
tį, 2750 W. 71st Str., telef. 925- 
8296. (pr.)

Dalia Kučėnienė

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 33-čio se.mo atstovės ir viešnios prie Šlv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos 
bažnyčios, Grand Rapids, Michigan. Sėdi (iš k.) Ohio direkt. Julė Salasevičienė, N. Anglijos direkt. Marcelė 
Watkins, redaktorė Dale Murray, iždo globėjos Marij ona Drukteinienė ir Sofija' Bartkaitė, ižd. Natalija Ša- 
tunienė, II vicepirm. Marijona Žemaitienė, kun. Jonas Žvirblys, kun. Antanas Treška, pirm. Julė Medinienė, 
I vicepirm. Julijona Rotsko, rašt. Donna Žilis, seimo rengimo kam. pinm. Marijona Medlin, Stipendijų kom. 
pirm. Elzbieta Pauzarienė, seimo rengimo kom. vicepirm. Stefanija Kryger. Seimo prezidium. pirm. Eliza
beth Pauzaras (Detroit), V. P. Donna Kamm (Chicago), Lietuvių rašt. Kunigunda Keblinskienė (Brock
ton, Mass.), Anglų sek. M. A. Gercius, pagelbininkė Dale Murray (South Bend, Ind.).

CHICAGOS ŽINIOS
AMERIKIETĖ IŠRINKTA
VIENUOLIŲ VIRŠININKE
Sr. M. Josephine Tominac, 

vadovavusi Asyžiaus Kalino 
•pranciškiečių vienuolynui Lemon 
te, šiomis dienomis išrinkta vi
so vienuolyno vyriausia vadovė 
su centru Romoje. Vienuolynas 
šįmet švenčia 100 metų sukak
tį. Jam visame pasaulyje pri
klauso apie 2,000 narių. Sesuo 
Toiminac yra pirma amerikietė 
išrinkta į tą aukštą vietą.

BERNADETA NEATVYKSTA
I Bernadeta Devlin, Ulsterio 
atstovė prie Anglijos parlamen
to ir katalikų mažumos vadovė, 
dėl susidariusių aplinkybių at
šaukė spal. 7 d. pramatytą pra-

Faustas Strolia
X Sol. Dalia Kučėnienė, vai

kų literatūros Popietėje, spalio 
mėn. 12 d. pristatant Birutės 
Pūkelevičiūtės kūrybą vaikams, 
padainuos dainelių, kurioms 
muziką parašė Faustas Strolia. 
Šių dainelių tekstas paimtas iš 
B. Pūkelevičiūtės šaudai pa
ruoštos knygelės “Pasakos”.

(Sol. D. Kučėnienei akompa
nuos muz. Faustas IStrolia,.

Vaikų literatūros popietė 
įvyks Jaunimo centre, 3 vai. 
vak.

Bilietai -gaunami “Marginiuo
se ir pas platintojus. (pr.)

X Gražus baldas, puikiau
sias paveikslas — tai Sylvania 
spalvota TV ispaniškam stiliu
je. Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sik.)

Spalio mėn: 1 Itų dieną, 
šeštadienį. 

7-tą valandą vakaro
JAUNIMO CENTRE

/Š ART/ /R TOL/

! X “Aušros Vartų“ skaučių 
tuntininkė s. Danutė Eidukienė 
praneša, skaučių tėvų dėmesiui, 
kad Skautės, perėjusios į steigia 
mą jūros skaučių “Nidos” laivą, 
automatiškai daugiau nebepri
klauso “Aušros Vartų” tuntui.

x Lietuvių mokytojų s-gos 
Chicagos skyrius spa’io 26 d., 
5 vai. p. p. Jaunimo centre ruo
šia simpoziumą tema; “Kas pa
siekta lituanistiniu švietimu per 
20

kalbą apie naują Airijos revoliu
ciją, kurią turėjo pasakyti Ro- 
sary kolegijos patalpose, River 
Forest.

SENAS VIENUOLIS 
Kun. Adolph Burgner, SVD,

94 metų, šiomis dienomis atšven 
tė 80 metų vienuolinio gyvenimo 
sukaktį. Jis Amerikoje buvo 
Dieviškojo žodžio vienuolijos 
pionierius misijonierius, padėjęs 
įsteigti misijų seminariją Tech- 
ny, III. Jis vienas iš dar gyvą 
likusių ir pažinojusių kongre
gacijos steigėją kun. Arnoldą 
Jansseną.
PARDUODA AUTOMOBILIUS 

SVARAIS
Miller-Krueger Dodge auto

mobilių parduotuvė, Libertyvi- 
lle, sugalvojo naują būdą par
duoti automobilius. Juos parduo 
da svarais. Pavyzdžiui, už 1968 
metų Ponbiacą ima 68 centus 
už svarą, už 1988 Dodge ima 63 
centus, už 1967 Mustang ima 
62 centus, už 1963 Fordą ima 
tiktai 16 centų. Agentūra nu
rodo, kad svaras jautienos daug 
brangiau kainuoja.

AUKA UNIVERSITETUI
Texaco korporacija paaukojo

PIRKS 125,600 
NAUJŲ AUTOMOBILIŲ

Hertz korporaeija, Chicagoje 
turinti daug automobilių nuo
mavimų škyrių, žada nupiir|ktti 
125,000 naujų 1970 automobilių 
ir sunkvežimių. Už juos užmo
kės apie 505 mill. dolerių. ĮSIky- 
rių turi ir kituose Amerikos 
miestuose.

LIUKSUSINIS LAIVAS
Turtuolio Luther Blount liuk

susinis 113 pėdų laivas Mount 
Hope su 40 keleivių atplaukė į 
Chicagą. Jis vidaus krašto van
denimis apiplauiks rytinę Ameri 
kos dalį atlikdamas 5,000 my
lių kelionę, kuri truks apie 40 
dienų. Nepasakyta, kiek kelei
viai turėjo užsimokėti. Laivas 
turi 14 vyrų įgulą.

MĖNULIO AKMENYS
Chicagos gyventojai nuo spa 

lio 10 d. iki lapkr. 9 d. galės 
pamatyti iš mėnulio parvežtus 
akmenis Field muziejaus patial- 

ipose prie Lake Shore drive ir 
Grant Park. Vienintelė kita vie
ta, kur publikai leidžiama juos 
pamatyti yra Smithsonian insti
tutas VVashingtone.

J. A VALSTYBĖSE

— Kun. Kęstutis Žemaitis,
drauge su istoriku kun. Rapolu 
Krasausku, buvo nuvykę į New 
Yorką, kur tarėsi Religinės šal
pos reikalais. Be kitų veikėjų, 
aplankė prel. J. Balkūną.

— Dail. Albino EIskaus kūri
nių paroda įvyks gruodžio 6—7 
dienomis Woodhavene, Kolum
bo vyčių salėje. Parodą rengia 
kunigaištienės Birutės moterų 
draugija.

— Jadvyga Tįjūnaitienė spa
lio 9—12 dienomis šv. Kryžiaus 
parapijos salėje, Mt. Carmel, 
Pla., rengia lietuvių kultūros ir 
meno parodą.

— New Yorko Balfo darbuo
tojai vykdo lėšų telkimo vajų 
laiškais - atsišaukimais nuo spa 
lio 15 d. iki lapkričio 15 d. Va
jus baigiamas koncertu su so
listais Oitvaru ir L. Senfcen bei 
J. Matulaitienės tautinių šokių 
grupe lapkričio 15 d., šešt., 7 
v. v. Maspetho parapijos salėje, 
64-14 56th Rd., Maspeth, N. 
Y. Koncerto metu bus dar labai 
gausių laimėjimų paskirstymas.

Janina Mathews, sol. Juodytės dūk 
ra, vėl vaidinai Broadway Bert 
Wheeler teatre pagrindinę Curley 
rolę. Vaidina kasd en, išskyrus pir 
madienius ir ant.adienius, šeštadie
nį įr sekmadienį net du kartus. Vei 
kalias su pasisekimu vaidinamas 
jau treti metai. Tarp kitko jos nuo
trauka buvo įdėta ir “Life” žurnale 
birž. 13 d. Nuotr. Vyt. Maželio

DIDŽ. BRITANIJOJ
— A. a. gen. štabo pulk. B. 

Jakutis mirė rugsėjo 28 d. po 
ilgos ir sunkios plaučių ligos 
Edimburghe, Anglijoje. Velionis 
jau buvo 79 (nuo sausio 13 d< 
metų amžiaus. Palaidotas spa
lio 2 d. Senosios gvardijos eilės 
pamažu retėja. Velionis paliko 
našlę Emiliją, kuriai reiškia gi
lią užuojautą jų draugas pulk. 
R. Liormanas. Jis praneša ir 
apie a. a. pulk. B. Jakučio mirtį. 

ITALIJOJE
— Vyskupas Antanas Deks

nys iš Romos buvo nuvykęs^ 
Liurdą. Grįždamas pakeliui bu
vo sustojęs Andoros valstybėlė
je. Kelionėje jį lydėjo kun. K. 
Žalalis, OFM, ir kun. J. Duoba, 
MIC.

KANADOJ
— A. a. Aleksandro Stulgins

kio, H-ojo Lietuvos respublikos 
prezidento pagerbimą jo mirtie^ 
proga ruošia Toronto lietuviai 
spalio 12 d., Prisikėlimo parapi
jos salėje.

_  Toronto lietuvių skautų
rudeninė mugė įvyks lapkričio 
8 dieną Prisikėlimo parapijos 
salėje Toornte.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Aukščiausias medis Lie

tuvoje yra viena eglė Prienų 
šile. š'uo metu jis aukštis siekia 
45 metrus skersmuo — 86 cm.

— 68,666 stirnų šiuo metu 
yra okup. Lietuvos teritorijoje. 
Taigi kiekvienam 100 hektarų 
miško ir krūmų plotui tenka po 
4 stirnas. Stirnų skaičius yra 

I labai išaugęs, nes po karo te
buvo likę tik 8500 stirnų. Pa
didėjus stirnų skaičiui, būsią 
leista apie 20 proc. jų sumedžio
ti.

— Storiausi medžiai Lietu
voje yra šie; Stelmužės ąžuolsA: 
jo amžius siekia 1500 metų, 
yra 18 m aukščio, skersmuo 
2.8 m. Už jį stambesnis yra bu
vęs D. Poškos Baublys, kurio 
skersmuo siekė ligi 4,5 metro. 
Drūtumu pasižymi Alkūnų ąžuo 
las (2,4 m), GUntižl'.dų — 2,2 
m, Radzivoniškių — 2m, Dru- 
cišikių — 1,8 m. ąžuolai.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
m“tų”. Kviečiami mokytojai, $150,000 Nortbwestern univer- pa VYKUS TĖVŲ MARIJONŲ rukus ir kitais -būdais, yra su-

tėvai ir visi šiuo klausimu su- siteto pirmo penkmečio praplė- 
interesuoti tautiečiai. rimo projektų įvykdymo veda-

X Aldona ir Juozas šulaičiai mam k'"iu,J metu tikL
iš La Grange, Iii., sugrįžo I na- masi sutelktl 180 mlL 

mus, aplankę devynius Euro
pos kraštus. Jie labai patenkinti 
kelione, kurioie pamatė tiek 
daug senovės istorinių pamink
lų ir buvo sužavėti Europos 
gamtos grožiu, jos kultūra ir 
civilizacija.

X Mikalina Kondratienė, 6916 
So. Maplewood Avė., rugp. 29 d 
atžventė savo gimimo dieną ir 
vardines. Buvo pasveikinta sa
vo šeimos ir artimųjų. Kondra- 
tai yra žinomi gerų darbų rėmė
jai ir “Draugo”’ skaitytojai.

X Bronius Macevičius, Chi
cago, Iii., aktyviai dirba Lietu
vių Bendruomenės Chi-cag-os 
apygardoje kaip kultūrinių rei
kalų vadovas. Neseniai Detroite 
įvykusiame Altos kongrese jis 
atstovavo DB apygardai, o grį
žęs padarė valdybai pranešimą 
apie kongreso darbų eigą.

X Lina Kisielienė, mūsų dien 
raiščio skaitytoja, šiuo metu va
saroja San Diege, Kalifornijoje, 
iš kur atsiuntė mums malonius 
sveikinimus ir 10 dol. auiką 
spaudos reikalams. Žinodama, 
kad knyga yira geriausias- bfčiu 
lis, ji paprašė “Draugo” knygų Vituanic?s tunto pik J šarausko 

r ° jo't draugoves skautai stato dr-ves pa
stovyklės vartus šios vasaros tun
to stovykloje. Nuotr. G. Plačo

RĖMĖJŲ PARENGIMAS (telkęs kėhasdešimt tūkstančių
Tėvų Marijonų 35 skr. paren- dolerių ir sušelpęs netoli šimto 

•girnas, įvykęs pereitą sekmadie mokslus einančių mūsų studen- 
nį sikyr. pirmininkės Anelės' tų, daug kam pagelbėdamas 
Skrabutien.es namuose, gerai pradėti, tęsti ar baigti studijas, 
pavyko. Buvo atsilankęs dva- Išduota visa eilė negrąžinamų 
sios vadas kun. J. Kardausikas stipendijų lituanistinėms studi- 
ir kun. Nockūnas. Visos rėmė- J0018- Fondo lėšomis pereitais

metais buvo išleistas vienas 
“Mūsų Vyčio” žurnalo numeris, 
paskirtas Vydūnui, šiais metais

jos linksmai praleido laiką. A.
Skrabutienė visus maloniai pri
ėmė ir pavaišino pyragaičiais, 
kavute. Ruošiant parengimus, Fondas, norėdamas padėti stip- 
daug pasidarbavo skyr. pir.'irinti ^tuvybę mūsų jaunųjų
A. ISkrabutienė, M. PakeRienė, tar^> stambl* pytojo
B. Bltrumskienė, E. Viežindie
nė. A. Skrabutienės sūnus su 
marčia daug padeda mamytei 
visų parengimų metu.

IŠ VYDŪNO FONDO 
VEIKLOS

Jau 17 metų Chicagoje veikia

R. Spalio veikalą “Gatvės ber 
niuko nuotykiai”. Yra ir kitų 
gražių darbų padaryta, plačių 
užsimojimų turima.

Susirinkime išrinkta naujas 
Fondo tarybos prezdiumas: S. 
Girdauskienė, E. Korzonas ir 
Br. Kviklys (pirm.). Tačiau

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

katalogo, kad galėtų jų pasi
rinkti. Nuoširdžiai dėkojame.

kuklus ir nedaug kam žinomas faktiškai Fondo reikalus/' tvar- 
Dr. Vydūno šaipos fondas, įkur- j^o valdyba, Vytauto Miklino
tas Akademinio skautų sąjū
džio rūpesčiu. Tvarkosi nepelno 

3 jtikslų siekiančios organizacijos 
** I pagrindais, turį savo direktorių 

tarybą ir valdybą. ISlpalio 3 d. 
Jaunimo centre ir buvo sukvies
tas metinis tarybos narių su
sirinkimas, kuriam pirmininka
vo E. Korzonas.

Iš valdybos pirmininko Vyt. 
Mikūno pranešimo paaiškėjo, 
kad fondas per eilę metų auko
mis, leisdamas kalėdinius atvi-
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ŠVIESA IR ELUORAUO

Anatolijus Kairys
Trijų veiksmų tragedijėlė, ku

rioje vaizduojama kenčianti tau
ta Ir jos laisvės siekimas:

‘‘Nejaugi gali būti laisvu lai- 
komas tas, kuris gyvendamas lais
vėje, negali, nenori ar nesugeba 
padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame yra daug erdvės pa
sireikšti skaitytojo vaizduotei.

Knyga yra gražiai išleista, kie
tais viršeliais, tinka ir šiaip pasi
dėti 5 proc. mokesčiams.

Prie knygos kainos prašom pri- ą 
skaitymui. Kaina $3.00, gauname

(3425 W. 73rd Str., Chicago,
Rl. 60629) pirmininkaujama.

Vydūno Fondas kuklus, bet 
geros širdies. IStudijuojantieji, 
litai juos užgula finansiniai rū
pesčiai, gali atsiminti, kad be 
kitų geradėjų yra ir Vydūno 
Fondas. Tiesa, jis liesas, kaip ir 
pats Vydūnas kad buvo, bet 
reikalui esant visada išties pa
galbos ranką mokslus einan-1 DRAUGE, 
čiam jaunuoliui. (b) , <|||||||||||||||||1|||||||||||||||||||||||||||||H|||

LITERATŪROS IR DAINOS ŠVENTĖ
Lietuvių Rašytojų draugijos premija įteikiama Mykolui Vaitkui ir Švietimo tarybos jaunimo premi

ja įteikiama Danutei Brazy tei - Bindokienei. Meninę dalį atlieka sol. Valentina Kojelienė, akomp. Darius 
Lapinskas. Laureatai paskaitys savo kūrybos.

Bi lietai gaunami
platintojus ir Marginiuose, 

pas
2511 W. 69th Street. 

Rengia LB Gaga Pko. apyl

Skrabutien.es

