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Lietuva spaudos atstovu
v«

J CHICAGO. — Komunizmo 
grėsmė ir spaudos uždaviniai 
buvo penktadienį svarstyti ka
talikų spaudos suvažiavime 
Conrad Hilton viešbuty, Chi
cagoje.

Kongreso narys Edv. J. Der- 
vinski iškėlė eilę tarptautinio 
komunizmo silpnumų — jų že
mės ūkis kritiškoj padėty, jų 
pramonės laimėjimai yra iš
pūsti tomis kontribucijomis, 
kurias sovietai grobia iš pa
vergtų šalių. Mes perilgai už 
tikrą pinigą ėmėme sovietų pa 
sigyrimus.

Daug pasako faktas, kad 
kai sovietų aktoriai, sportinin
kai vyksta į užsienį, su jais 
leidžiama tiek daug seklių, kad 
saugotų nuo pabėgimo.

Ch. Mamly, “Chicago Tribū
ne” redakcijos narys, skatino 
geriau pažinti komunizmą.

JAV-se tarp liberalų, radi
kalų yra linkimas antikomu
nizmo sąjūdžius apšaukti anti- 
intelektualais. FBI yra nusta
čiusi, kad JAV-se yra 185 or
ganizacijos, kurios yra komu
nistų įtakoje. JAV-se sovietų 
pasiuntinybėje ir atstovybėje 
prie Jungt. Tautų yra 925 so
vietų tarnautojai, kurių 70— 
80% turi uždavinį šnipinėti.

JT sekretorius U Tant yra 
marksistas, palankus Maskvai, 

J spauda turėtų plačiau skleisti 
žinias, kurias apie komunistus 
surenka FBI; turėtų palaikyti 
planą, kad į JAV-bių mokyk
las būtų įvestos pamokos apie
komunizmo klaidingumą.

R. C. Pucinski, kongreso at
stovas, skatino prie gilesnio į- 
žvalgumo duodant informaci
jas spaudai. Neužtenka spau
doje tik kelti komunizmo klai
das, bet svarbu ir iškelti skai
drius tikros demokratijos prin
cipus, išryškinti laisvos visuo
menės pozityvius aspektus. 
Prašė nevartoti tokių terminų, 
kaip komunistinė Lietuva, ko
munistinė Lenkija ir t. t. Tie 
kratšai nėra komunistiniai, tik 
komunistų pavergti.

" D. Trezevant, vienas iš Chi
cago Sun Times” redaktorių, 
pabrėžė, kad Amerika gerai 
atlieka savo uždavinį komunis

suvažiavime
tų grėsmės akivaizdoje. Mes 
turime matyti raudonąjį prie
šą, bet ne per padidinimą stik
lą.

Kun. dr. J. Prunskis susirin
kusių į suvažiavimą redakto
rių prašė stipriau kelti balsą 
prieš sovietinį kolonializmą. 
Sovietai neva kovoja prieš ko
lonializmą kitur, bet yra kolo
nijomis pavertę Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir kt. Toliau, pra
šė netikėti melagingiems sovie 
tų kaltinimams ir papasakojo 
istoriją su Klaipėdos bažnyčia 
ir įkalintais jos statytojais ku
nigais. J. Daugi.

Indija ieško ginklų
NEW DELHI, India — Kaip 

j pranešama iš Indijos vėl kele
tas pozicijų po stiprių kovų ati
teko raudoniesiems. Min. pirm. 
Nehru, kurio vyriausybė pa
skelbė apsiausties stovį, prane
šė, kad tikimasi ginklų iš užsie
nio. Jis taip pat pažymi, kad 
kol komunistai neatsitrauks li
gi pradžioj turėtų postų, tol pa
sitarimai negalimi. Iš kur gink
lus gaus Nehru nepasakė, bet 
manoma, kad iš Anglijos ir 
JAV.

Kanada remia
OTTAVA, Kanada. — Kana

dos min. pirm. Diefenbakeris 
pareiškė, kad reikia remti JAV 
Kubos krizės atveju ir pažy-

JAV 26 armijos sunkvežimiai gabena amuniciją j Key West laivyno bazę, ryšium su Kubos krize.

Chruščiovas sutinka išgabenti 
raketas iš Kubos

Amerika pasiryžusi ir toliau tvirtai laikytis

Nauja ALTo valdyba
CHICAGO — Praėjusio šeš

tadienio popietį posėdžiavo A- 
merikos Lietuvių Tarybos nau
joji valdyba. Posėdis įvyko Chi
cagos Lietuvių draugijos pa
talpose. Dalyvavo visi valdybos 
nariai: E. Bartkus, T. Blinstru- 
bas, P. Dargis, dr. K. Drange- 
lis, dr. P. Grigaitis, inž. A. Ru
dis, dr. V. Šimaitis, L. Šimutis, 
J. Talalas ir M. Vaidyla,

Castro vėlai paskelbė
HAVANA, Kuba. Pranešama, 

kad Chruščiovo pažadėjimas iš 
Kubos atitraukti raketas, jei 
JAV atitrauks iš Turkijos, ne
buvo greit paskelbtas. Castro 
puikiai žinojo, kad toks paskel
bimas reiškia jo dabartiniam 
rėžimui Kuboje galą. Žinia apie 
tuos mainus tebuvo paskelbta

Svarbiausias šio posėdžio 
tikslas buvo pasidalinti pareigo
mis. L. Šimutis išrinktas ALT 
pirmininku, dr. P. Grigaitis pir
muoju vicepirmininku, kiti vice- . . .... ,„. . . . . m „į. , , pasiųstas sveikinimas dėl įo zy-pirmimnkai — T. Bhnstrubas, , ... J Ji, _ T, ta i- • a gių Kubos reikalu.P. Dargis, K. Drangelis ir A. į a *
Rudis. Inž. Eugenijus Bartkus ------------ -------------------------------
išrinktas pirmuoju sekretorium, 
antruoju sekr. — VI. Šimaitis, 
iždininku — Mikas Vaidyla, fi
nansų raštininku Jonas Talalas.

Steigiamas Chicagoje ALT 
reikalams tvarkyti centrinis 
biuras. Taip pat buvo aptarti

Baigiant susirinkimą, priim
tas bendras nutarimas: valdy
ba konstatavo, kad veiklos sėk
mingumui yra būtina sudaryti 
atskiras komisijas, kurios bus 
sudarytos sekančiuos posė
džiuos. Visuomenei pranešama, 
kad visi valdybos .nariai sutar
tinai sieks tų tikslų, kuriems tik kai Amerika atmetė tuos 
yra sudaryta AL Taryba. Gyve
namasis momentas reikalauja, 
kad laisvinimo reikalui visuo
menė būtų konsoliduota ir rem
tų visos Lietuvos išlaisvinimo 
pastangas.

Prezidentui Kennedy buvo

mainus.

Naujas JAV satelitas

CAPE CANEVERAL, Fla. — 
Vakar čia paleistas į erdves ne
didelis satelitas, tirti radiacijai, 
ryšium su JAV ir Sov. Sąjun
gos atominių bombų sprogdi
nimu.

mėjo, kad Amerika tokios griež 
tos akcijos turėjo imtis daug administraciniai reikalai 
anksčiau. 1 svarstyta ateities veikla.

kiti svarbesnieji organizacijos! ^enĮ Chicagoje įvyko demons

Invazija kubon daug kainuotu

Prancūzijos ir JAV 
draugystė

PARYŽIUS. — Naujasis A- 
merikos ambasadorius Prancū
zijai Bohlen įteikė prez. Ch. de 
Gaule kredencialus. Prezidentas 
pastebėjo, kad Prancūzijos ir 
JAV draugystė šiuo metu yra 
daug reikalingesnė kaip anks
čiau.

Prancūzijoje vakar įvyko bal
savimai ar prezidentas turi būti 
renkamas elektorių ar tiesiogi
niai pačių balsuotojų.

KALENDORIUS

Spalio 29 d.: šv. Narcizas, Že
maitė.

Spalio 30 d.: šv. Alfonsas, 
Skirgaila, Rūstutė.

Saulė teka 6:17 v., leidžiasi 
4:51 v. •

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien šalčiau. Temperatūra apie 
40 laipsnių.

Antradienį giedra ir šilčiau.

da į neabejotiną krizę ir tai 
. gali grėsti viso pasaulio taikai.

Castro taip pat pasiūlė Jung- 
I tinių Tautų sekret. U Thant at
vykti į Kubą ir vietoj aptarti 
Kubos krizę. Castro pažada su
stabdyti raketų bazių statybą, 
jei Amerika sutiks nuimti blo
kadą.
PASKELBTA MOBILIZACIJA

Pentagonas ryšium su Kubos 
krize paskelbė mobilizacija 24 
eskadronų, kas sudarytų 14,000 
vyrų, kurie reikalingi lėktuvų 
tarnybai, permetant karius į 
reikalingas bazes. Šis praneši
mas buvo paskelbtas trys va
landos po to, kai buvo paskelb
ta, kad Kuboje numuštas ame
rikiečių lėktuvas, kuriame buvo 
amerikietis maj. Rudolf Ander- 
son 35. Kariuomenės praneši
mai skelbė, kad vyras dingo ak
cijoj.

Kaip ginklavimos sekretorius 
McNamara skelbia, vyrai reikė
jo pašaukti ryšium su raudonų
jų nuolatinių bazių tvirtinimu 
Kuboj.

Nepaisant noro tartis, Ameri
ka yra pasiryžusi tvirtai laiky
tis. Chruščiovo pažadas išvežti 
ginklus sumažino įtampą ir ati
darė duris pasitarimams, tačiau 
kol nieko konkretaus nėra, ba- 
zių statyba, bent prieš parą, 
dar tebevyko.

WASHINGTONAS. — Wash- 
ingtone atidengta žinia, jog 
Chruščiovas sutinka pašalinti 
iš Kubos ofenzyvinius ginklus, 
kad būtų galima sumažinti 
įtampą, ši žinia pirma buvo 
pranešta per Maskvos radiją. 
Chruščiovas pažadėjo, kad visos 
raketos bus išgabentos iš Ku
bos į Sovietų Sąjungą.

Chruščiovas savo žodyje pa
žymėjo, jog jis nenori, kad in
vazija į Kubą sugriautų Kubos 
žmonių naujai pradėtą gyveni
mą.

Taip pat buvo kaltinama 
Amerika, kad ši vėl leidžianti 
ant Sovietų Sąjungos teritori
jos žvalgybos lėktuvus U-2.

Prieš tai prez. Kennedy buvo 
pasiūlęs Sovietų Sąjungai ati
traukti ginklus iš Kubos, su
švelninti padėtį ir tartis. Savo 
laiške Kennedy pastebėjo, kad 
JAV labai suinteresuotos įtam
pos sumažinimu, bet tam pa
grindinė sąlyga yra atitraukti 
ginklus iš Kubos.

Kaip žinoma į šeštadienį pa
darytą Chruščiovo pasiūlymą 
panaikinti bazes Turkijoj, 
Washingtonas atsakė, kad į to
kius mainus neisiąs. Chruščio
vas pripažino, kad Kuboje visi 
ginklai yra Sov. Sąjungos žinio
je ir be jos sutikimo Castro ne
galės jų panaudoti.

Prez. Kennedy savo laiške 
pažymėjo, kad nuolatinis Kubo
je raketų bazių tvirtinimas ve

Geriau lavonas, negu raudonas
Demonstracijose dalyvavo ir lietuviai

CHICAGA.— Praėjusį šešta-, ir proamerikietiškų demonstra
cijų.

Maskvoje kompartijos suva
ryti studentai, darbininkai ir 
tarnautojai, demonstravo prie 
JAV ambasados ir ją apmėtė 
rašalo bonkomis. Visa stebėjo 
policija, kuriai vėliau įsakius, 
demonstracijos per dešimt mi
nučių išsiskirstė.

Washingtone įvairių taikos 
šalininkų buvo suruoštos de
monstracijos prieš Kennedy, ta
čiau daug plakatų buvo, kad 
prez. Kennedy prieš kruvinąją 
komunistų diktatūrą turi imtis 
griežtesnių priemonių.

■ tradicijos prieš ir už dabartinę
Washingtono politiką. Vieni 
plakatai reikalavo Kennedy im
tis griežtesnės akcijos, kiti gi, 
kad reikia tartis, o dar kiti, 
“šalin rankas nuo Kubos”. Ta
čiau. buvo plakatų su užrašais 
“Geriau lavonas, negu raudo
nas” (Better Dead Than Red).WASHINGTONAS. — Inva- North Carolina ir Texas vals- 

zija Kubon dabar pareikalautų1 tybėse yra 85,000 strateginės 
daug municijos ir aukų. Kuboje komandos karių. Prieš pora sa-1 Kaip Chicagos dienraščiai pa 
yra raketų, kurios gali palies- į vaičių invazija būtų 
ti aerodromus ar kitus taikinius daug lengvesnė.
Floridoj, turi 20 bombonešių,

buvusi žymėjo, demonstracijose daly
vavo ir lietuviai, kurie kores
pondentams pareiškė, kad nuo
laidos komunistam, gali pada
ryti tai čia, ką komunistai pa
darė Lietuvoj. Demonstracijų 
buvo ir visame pasaulyje.

Turkijoj susimušė Castro ša- 
ridun Cemal Erkin pareiškė, j lininkai ir antikomunistai. Bu-
kad Turkija nemato jokio rei- vo Panaudota ginklai ir penki
. , v .. ,. , .„ demonstrantai žuvo. kalo pasalinti JAV bazes Tur-į
kijoj ir tokio klausimo iš visoj Buenos Aires, Argentinoje 

pajudėti. Floridoj, Georgia,! kabinete net nebuvo svarstoma.' taiP Pat buvo antiamerikietiškų

kurie gali atnešti į' Ameriką 
kiekvienas po 4 tonas bombų, 
šimtinę rusiškų sprausminių 
lėktuvų, 24 antiraketines rake
tas, taip pat greitus Sovietų 
gamybos kovos laivus, galinčius 
šaudyti raketomis už 15 mylių.

Tačiau Amerikos 4,000 mari
nų, esančių Guantanamo bazėj, 
pasirengė kiekvienu momentu

Turkija nori bazių
INSTANBULAS, Turkija. — 

Užsienių reikalų ministras Fe-

Aviacija saugo Floridą. — JAV aviacijos ir laivyno bazės (juo
dos dėžutės) gali būti panaudotos blokadai prieš Kubą.

Kubos blokados linija yra 24 paralelė (1). JAV laivynas praneša, kad pravažiavimai Windward 
Passage (2), Florida Strait (3) ir Yucatan Channel (4) yra pavojingi vandenys. Nuo 5 ligi 11 
numeriais pažymėtos valstybės remia JAV nusistatymą blokuoti Kubą, nepaisant kokios būtų pa
sekmės.

Misionierių veikla 
Japonijoje

TOKIO. — Katalikų misijos 
Japonijoj labai sustiprėjo po 
paskutiniojo pasaulinio karo; 
ten dirba daug katalikų misio
nierių ir jau nemaža vietinių 
kunigų japonų. Viena iš veik
liausių misionierių grupių yra 
tėvai jėzuitai, kurie Japonijoje 
dabar turi jau 426 narius, o 
karo pabaigoj buvo vos 87. Jie 
išlaiko tris aukštesniąsias mo
kyklas, kurios turi labai gerą 
vardą ir tarp nekatalikų: šešis 
ar septynis kartus daugiau mo
kinių nori į jas įstoti, negu gali
ma priimti. Šitose mokyklose 
daug jaunuolių randa katalikų 
tikėjimą. Ne retai pasitaiko, jog 
pirmais metais visa klasė yra 
pagoniška, o po ketverių metų, 
baigiant mokyklą, jau pusė ar 
daugiau būna tapę katalikais. 
Per vaikus nemaža tėvų ir gi
minių randa tikėjimą.

Krašto sostinėje Tokio mieste 
tėvai jėzuitai išlaiko Sofijos uni
versitetą. Nuo 1956 metų uni
versitete būna daugiau kaip 
4,000 studentų. Juos mokina 
262 profesoriai, tarp jų 84 jė
zuitai. Universitetas kasmet pri
ima apie 1,000 naujų studentų,

Sovietijoje žmonės ir toliau 
maitinami gražiais pažadais

BERLYNAS. — Sovietų Są
jungos Aukščiausioji Taryba iš
leido potvarkį, jog ryšiumi su 
“imperializmo didėjančia agresy 
vine veikla” atsisakoma plano 
laipsniškai panaikinti pajamų 
mokestį Sovietijoje.

Diktatorius Chruščiovas reiš
kė viltį, jog pajamų mokestis 
galutinai būs panaikintas 1966 
metais. Pajamų mokestis Sovie
tų Sąjungoje neturi tokios di
delės reikšmės kaip demokrati
niuose kraštuose, n,es nesudaro 
nė 10 proc. visų valstybės biu
džeto pajamų. Ta proga “Frank 
furter Allg. Zeitung” (225 nr.) 
primena, kad pajamų mokestis 
Sovietijoje pajamų teduoda maž 
daug apie 6 bil., jis tesudaro

o patekti norinčių yra apie 
8,000.

Paskutiniam karui baigiantis 
Japonijoj buvo tik penki jėzui
tai japonai ;dabar jų yra jau 77. j

penktadalį apyvartos mokesčio, 
tačiau, ryšium su finansine pa
dėtimi, vyriausybė to mokesčio 
neatsisako. Aišku, Kremliui rei
kia pinigų, teigia dienraštis, jam 
reikia didinti ginklavmią, toliau 
vykdyt brangiai kainuojančią 
pramonės skatinimo politiką ir 
atitaisyti visas klaidas žemės ū- 
kyje. Dar pridurtina, kad per 
pastaruosius metus sovietinė ū- 
kio politika nesiderino su visais 
pažadais pralenkti amerikietiš
kąją gerovę. Karui pasibaigus, 
rublis jau buvo du kart nuver
tintas.

Prieš penkerius metus buvo 
panaikinti nuošimčiai 260 bilijo
nų. rublių privalomosios pasko
los ir paskolos grąžinimas atidė
tas 20 metų, pagaliau ne taip 
seniai buvo pakeltos ir žemės 

j ūkio gaminių kainos. O gyvento- 
j jai verčiami ir toliau aukotis,
drauge juos maitinant gražiaisI

į kapitalistinių kraštų pasivijimo 
bei pralenkimo pažadais.



SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Neatidėlšskite kreiptis dėl išmokėjimų
— Kai kurie nedarbingi dar

bininkai,, gyveną Chicagos pie
tų pusėje, gali netekti išmokė
jimų sau ir savo išlaikomiems 
asmenims tik dėl to, kad jie 
savo laiku nesikreipia ir nepra
šo arba atidėlioja savo preten
zijas, — pareiškė Mr. Staniec, 
socialinio draudimo distrikto 
vedėjas. Jis pabrėžė, kad jo įs
taiga turi duomenų, kad vienas 
iš 3 soc. draudimo nedarbingų 
aplikąntų - prašytojų, laukia 
ilgiau negu 18 mėnesių, kol 
kreipiasi nedarbingumo išmokė
jimus gauti ir dėl to gali ne
tekti kai kurių čekių.

Pirmą žingsnį turi padaryti 
nedarbingas asmuo, o vėliau 
pati soc. draudimo įstaiga juo 
pasirūpins, kad jis gautų išmo
kėjimus.

-— Jei jūs pažįstate nedar
bingą asmenį, kuris iki šiol ne
sikreipė pašalpai gauti, pasaky
kite jam, kad jis sueitų į kon
taktą su artimiausia socialinio 
draudimo įstaiga be jokio ati
dėliojimo, — pasakė Mr. Sta- 
nieę,

Chicagos m. pietų dalyje so
cialinio draudimo įstaiga yra — 
1256 W. 69th St., Chicago 36, 
UL, tel. TRiangle 3-6200. Pr. š.

KIEK VALANDŲ ŽMOGUS 
TURĖTŲ DIRBTI

Kai Amerikos Darbo Federa
cija buvo suorganizuota 1886 
m., ji laikėsi pažiūros, kad yra 
“natūralu” žmogui dirbti 8 vai,, 
miegoti 8 vai. ir likusias 8 vai. 
praleisti valgymui, gėrimui, šei
mos gyvenimui, išsiblaškymui 
ir savęs gerinimui.

Tuo metu vidutiniška darbo 
savaitė industrijoj buvo 70 vai. 
ilgumo. Ji buvo sutrumpinta li
gi 60 vai. 1910 m., ligi 50 vai. 
1920 m. ir nuo 1940 m. ligi 40 
vai. arba penkių dienų 8 vai. 
darbo sav. Konsevatoriai prie
šinosi šiam ’aipsniškam darbo 
valandų sumažinimui, pranaša
vo ekonomijos katastrofą ir ne
moralų laisvalaikio leidimą, šė
tonas, sakė jis, visada randa 
Velniškų darbų tinginio rankom. 
Tačiau darbo valandų sutrum
pinimo ar atlyginimo pakėlimo 
rezultatai nedavė tokių baisių 
pranašysčių. Didėjąs sugebėji
mas ir techniški išsivystymai į- 
galino amerikiečius darbininkus 
pagaminti daug daugiau negu 
jų seneliai sugebėjo pagaminti 
per. 12 darbo vai. per dieną. O 
kas dėl piktadarysčių, kurias 
velnias turėjo surasti tinginio 
rankoms, šėtonui tai nepavyko. 
Trumpesnės valandos ir didesni 
atlyginimai davė ne tik geres
nio'ir daugiau valgio darbinin
kų šeimoms, bet ir daugiau mu 
zikoš jų namuose, paveikslų ant 
jų slėnų, daugiau knygų jų bi
bliotekose ir geresnio auklėji
mo jų vaikams.

Nuo 1938 m. minimalinis at
lyginimas buvo pakeltas nuo 25 
centų palaipsniui ligi $1,25 per 
valandą. Vidutinis atlyginimas 
už valandą dabar yra kur kas 
aukštesnis. Krašto ekonomika 
nesubankrutavo dėl didesnio at
lyginimo ir sumažintų darbo 
valandų.

AFL - CIO pradėjo vajų su
trumpinti darbo savaitę nuo 40 
vai. '.ligi 35, Jie tvirtina, kad su 
mažintos darbo valandos ir di
desni atlyginimai padės ateity, 
kaip ir praeity, pasiekti geres
nio gerbūvio lygio ir išspęsti 
nedarbo problemą.

Tautinė Manufaktorių draugi 
ja priešinasi darbo valandų su
trumpinimui be atitinkamo at
lyginimo sumažinimo. Jie tei

gia, kad tai iššauktų dar di
desnį nedarbą. Draugija prana
šauja, kad milijonai prarastų 
dalbą, nes pramonė su mažu 
pelnu bankrutuos. Ji negalėsian 
ti lenktyniauti, jeigu darbo iš
laidos didės ir pelnas mažės. 
Kompanijos didėjančias išlaidas 
perkeltų vartotojams. To rezul
tate įvyktų infliacija.

George Meany, AFL-CIO pre 
zidentas, atmeta šį argumentą. 
Jis sako, kad infliacija yra di
delis konservatorių gąsdinimas 
per metų metus. Pavojus yra 

| ne infliacijoje, bet stagnacijoje. 
Krašto ekonomika, jis mano, 
yra grąsinama recesijos ir di
dėjančio nedarbo. Reikia imtis 
priemonių, kad šiuos pavojus 
pašalinus. Darbo Valandų savai 

' tės sutrumpinimas yra būtinas.
AFL-CIO kovos už 35 valan- 

! dų darbo savaitę legislatyvinia- 
me fronte, stengdamiesi įtikinti 
Kongresą, pakeisti Teisingo 
Darbo Standardo Aktą (Fair 
Labor Standards Act) kolekty
vinio derėjimosi keliu. Pasibai
gus sutartims tarp unijų ir kom 
panijų, darbo organizacijos mer
gins, kad trumpesnės darbo va
landos būtų įrašytos į naujas 
sutartis.

George Meany yra realistas 
ir jis nesitiki greito trumpes
nės savaitės laimėjimo. Jis pri
pažįsta, kad reikės ilgos ir kie
tos kovos, kaip ir praeityje. 
Meany mano, kad bus sunkiau 
įtikinti Kongresą, negu laimėti 
iš darbdavių.

Galutinis AFL-CIO argumen
tas dėl darbo valandų sutrum
pinimo yra tas faktas, kad vis 
didėjanti automatizacija pakei
čia darbininkus greičiau negu, 
kad galima naujų darbų suras
ti. Am. Coun.

Lenkai pasižadėjo atlyginti
už konfiskuotą turtą

Šiomis dienomis čikagiškė len 
kų spauda skelbia, kad Lenki
jos valdžia prieš pusę metų su
darė su JAV vyriausybe sutar
tį atlyginti už konfiskuotą tur
tą. Dešimties metų laikotarpy
je Lenkijos valdžia išmokės 40 
mil. dolerių.

Kiek anksčiau lenkų nuken
tėjusių susirinkime tas klausi
mas buvo iškeltas. Viena mote
ris pareiškė, kad iš Lenkijos ga 
vo oficialų pranešimą, kad ji 
esanti namų savininke ir dabar 
Lenkijoj esą galima turėti ne
didelius namus ir žemės ūkius, 
tačiau reikia nemažus mokes
čius mokėti ir duoti pyliavas 
pagal valdžios nustatytas kai
nas.

Norima kelti klausimą dėl 
i turto tose srityse, kurios atite- 
; ko Sov. Rusijai, t. y. Vilniaus 
i krašte ir Suvalkų krašte. Ma- 
noma, kad kiekvienam iš tų vie 
tovių ši informacija įsidėmėti
na. Au Č.

Testamentų reikalais
Kl. Ar testamentas turi būti 

parašytas nustatyta forma (fra
zeologija) ?

Ats. Įstatymas nereikalauja, 
kad testamentas būtų nustaty
ta forma arba kalba techniškai 
tiksliai arba paskirta (exact or 
appropriate) parašytas. Pakan
ka to, kad dokumentas būtų iš? 
reiškiąs, rodytų testatoriaus in
tenciją, atsižvelgiant jo turto 
paskirstymą po jo mirties. Jei 
šios intencijos nematyti, doku
mentas negali būti laikomas tes
tamentu. Testamentas laiško 
forma parašytas, tinkamai įvyk-

Naujos pajamų mokesčių formos

Harold Merrold (kairėj), valdinių spaudinių įgaliotinis ir Intemal 
Revenue komisionierius Mortimer Caplan žiūri į naujas pajamų 
mokesčių formas, kurios dabar spausdinamos VVashington, D. C.

dytas, gali būti teismo patvir
tintas (can be admitted to pro- 
bate).

Kl. Ar testamentas privalo 
būti vien tik anglų kalba pa
rašytas?

Ats. Įstatymas nereikalauja, 
kad testamentas būtų parašy
tas anglų kalba; jis gali būti 
ir bet kuria kalba parašytas, 
tik teisme tvirtinant reikėtų 
turėti Vertėjų.

Kl. Ar teistamentas privalo 
būti raštu parašytas? (in writ- 
ing) ?

Ats. Dažniausiai taip, su kai 
kuriomis išimtimis (pvz. jūrei
viai, kareiviai karo metu gali 
savo paskutinę valią pareikšti 
žodžiu).

KI. Ar testamentas gali būti 
parašytas su dublikatu (nuo
rašu) ?

Ats. Taip. Kai kada testato- 
rius padaro testamentą su nuo
rašu; tuomet originalą jis gali 
laikyti pas save, o nuorašą gali 
padėti pas kitą asmenį, kad ap
saugotų nuo pametimo arba nuo 
apgavimo. Kai testamentas pa
teikiamas teismui patvirtinti, 
nuorašas turi būti pristatytas į 
teismą.

Kl. Koks yra bendrasis (mu- 
tual) testamentas?

Ats. Kai du asmenys daro at
skirus testamentus vienas kito 
naudai, tuomet jie vadinami 
abipusiškais (bendrais) testa
mentais.

Kl. Koks yra konkurencinis 
ar dalinis testamentas?

Ats. Asmuo, kuris valdo nuo
savybę skirtinguose steituose, 
kai kada padaro atskirus testa
mentus, kuriais paskirsto skir
tingas nuosavybes. Tokios rū
šies testamentas vadinamas 
konkursiniu arba daliniu testa
mentu. Pr. šulas

TRUMPAI
— Kas neturi specialiu for

mų nuo nacių nukentėjusiems 
kompensacijai gauti, gali rašyti 
paprastu laišku. Daugiau infor
macijų suteikia gener. sekret. 
Michael Preisler, 146-01 Lake- 
wood Avė., Jamaica 35, N. Y., 
tel. JA 3-1613. Tokiems prašy
mams terminas nustatytas š.

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

Dėl infermaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-774'/

i%2
current dividend on Investment bonus

4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAU VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4)^% dividendų kas pusmeti ir

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. d. 

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

4

m. gruodžio 31 d. Laiškus ra
šyti — Bundesverwaltungsamt, 
Rudolfplatz, Germany.

—. JAV Darbo departamento 
biuras išleido naują biuletenį, 
kuriame aiškinama medžiagų 
statika ir kinetika, mechaniški 
principai specifinėms apsaugos 
problemoms ir nurodoma, kaip 
naudoti techn. dėsnius darbui, 
kad nelaimė neįvyktų. Pavienį 
egz., pavadintą “Meehanics for 
the Safety Man’’ (Bulletin No. 
239), galima gauti iš Superin- 
tendent of Documents, Govern
ment Printing Office, Washing- 
ton 25, D. C., kaina 15 centų. 
Dovanai galima gauti kreipian
tis raštu į the Bureau of Labor 
Standards, U. S. Department of 
Labor in Washington. p. š.

— Gydytojo žmona Mrs. E. 
Wheddon, Stockbridge, Mich., 
parašė prezidentui Kennedy lai
šką, nusiskųsdama, kad jos vy
ras netenkąs Vis daugiau pa
cientų, nes jis kalbėjęs prieš 
prezidento sveikatos planą.

— “Illinois Public Aid Com- 
mission” praneša, kad 42% vai
kų, kurių tėvai yra bedarbiai, 
gaunantieji valdžios pašalpą, 
yra gimę iš nesusituokusių tė
vų. 24% tokių motinų turi 4 ir 
daugiau vaikų. Tokių vaikų 
6,146 motinos yra baltaodės, gi 
58,212 vaikų motinos yra įvai
rių spalvų.

— 50 metų sukako, kai Co- 
lumbijos universit. buvo įkur
ta Pulitzero žurnalizmo mokyk-

G lt AOI NSK AS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47 th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. VVestern GR 6-6592
Atdara 11-4 ir 6-8

O V e N G
R. ŠERĖNAS perkrausto blduž, 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

la. J. Pulitaer, Vengrijoj gimęs 
Amerikos žurnalistas ir leidė
jas the New York World, pa
aukojo 1 milijoną dolerių Co- 
lumbijos universitetui, kad mi
nimą mokyklą įsteigtų. Jo var
du įsteigta premija, kuri duo
dama pasižymėjusiems žurnaliz 
me ir literatūroje. ■

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Ortliopedas. Protezistas. 

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

(Arch Supporta) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8, šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IH. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. k K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—l vai. Trečla- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Tiso telefonas: PR 8-3228.
. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ UIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal .susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambint! MI 3-0001.

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

Rezid.; 3241 VVest OOtli Place 
Tel.: RĖpublIc 7-7868

DR. Š. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kanipas 63-čios ir Califomia 

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

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

_______Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 IVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt,, penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt pagal sutartį,
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Wešt 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.: 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. d. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ" IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue

(Prie Calif ornia Avė.)

Rez. GI 8-0878

DR. W?M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGOS 

6132 Sa. Kedzie Avė.,, VVA 6-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.; kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel ofiso Ir rez. WA 5-2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 63 Street 
i Vai.: Pirmad. tr ketv. nuo 8 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 kl 4 vai
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turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Boad 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso tel. BT 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OIjympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15fh Street. Cicero 
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vaL vak., 

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Sonth We,štern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai..- pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad. ir penktad 6-8 v. v,

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

DR. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

_____ Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RĖ 7-8818

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

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

Trečirdieniaisi uSdarvtft 

Ofiso telefonas —- OL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rentos 
4455 S. Califomia Avė., Ya 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p « 

Ofisas 'uždarytas iki lapkr. 5 <j.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. pr.j.87S0
Dr. W. Ross Dr. L. Seibuiss

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

7958 S. VVestern Avė. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
I1L, tel. EDison 3-438 3; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

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

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutartj.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual TOAirting — Contact
Pirmad., ketv. 10:30 v. r ___ 7 n n
antrad., penikt. 10:30 v. r — « d'n- 

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

. chirurgija
valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 ir
6 f. va!- vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo fi Iki a 
v. v. gešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

i LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta,

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

8248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C, VVINSKUNAS
GYDYTOJAS TH CHIRURGAS 

2420 VVest, Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. 2. ZALATORIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

182J South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZĮNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



') Keliaklupščiautojai okupantams ir TRECIASIS TRAGEDIJOS VEIKSMAS DRAUGAS^ pirmadienis, 1962 m. spalio 29 d.
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LIETUVIŠKOS
Vienoje savo paskutiniųjų 

kalbų Latvijos prezidentas Ul
manis yra pasakęs: “Geriau 
yra mirti stačiam, negu gyven
ti keliaklupščiam” (Darbinin
kas, 1962.X.23). Visus mus pas 
kutiniuoju laiku tiesiog supur
tė keletos išeivių keliaklupsčia
vimas okupantams bolševi
kams, braunantis “sužibėti” 
kruvinų Lietuvos kankintojų 
spaudoje (Lietuvoj ir čia), be
sistengiant įsiteikti Maskvos 
atėjūnams, nevengiant apspiau 
dyti net tuos, kurie kovoja dėl 
Lietuvos laisvės. Laimei, tai 
vis labai negausios išimtys to
kie keliaklupščiautojai, bet vis 
gi tokių atsirado iš mitusių 
laisvos Lietuvos duona, išmoks 
lintų sunkiomis aukomis kraš
to sukurtose savose mokyk
lose.

Tas viskas rodo, kad neuž
tenka mums jaunąją kartą tik 
lietuviškai išmokyti, bet rei
kia juos ir atitinkamai išauk
lėti, kad tai būtų taurios dva
sios patriotai. Vienu metu į 
Chicagą atvykęs mūsų kultū
rininkas Juozas Kapočius kal
bėjo : “Kalbame, sielojamės 
jaunimui įkvėpti lietuvybę. Bet 
ar turime į ką įkvėpti? Pir
maeilis dalykas — išugdyti 
žmogų, individą, asmenybę, 
kad jis būtų kultūringas, apsi
švietęs, moralus. Jei mūsų 
vaikai tokie bus, jie savaime 
bus lietuviai. Negi vien dėl to, 
kad gyvena Kinijoje, pasida
rys kinas, ar dėl to, kad gy
vena Afrikoje, liks negras? 
Ugdykime asmenybes. Į tuštu
mą lietuvybės neįkabinsi”.

* * *
Tai gilaus dėmesio verta 

mintis. Kitados didis Europos 
mintytojas ir kalbėtojas kard. 
Faulhaberis yra pabrėžęs: 
“Sielos kultūra visada pasiliks 
kultūros siela”. Neseniai pasi
rodžiusioje gen. Nagiaus - Na
gevičiaus biografijoje skaito
me, kaip jo motina be galo 
mylėjo savo sūnų, tačiau, ma
tydama jį kada netinkamai pa
sielgiant, kietai bausdavo, pa
brėždama: “Geriau tave maty
siu ant lentos mirusį, negu 
blogą žmogų”. Ir jai pavyko 
išauginti taurią asmenybę. 
Gen. Nagiaus motina vėliau 
didžiavosi savo sūnumi ir jai 
reiškiama jo meile.

Dr. Jonas Basanavičius vie
nu metu yra parašęs laišką 
Fraternitas Lituanica korpora
cijai. Džiaugdamasis korpora
cijos ryžtu eiti tautos kultūros 
takais, be kompromisų reika
lauti lietuvybės iš savo narių, 
jis ypač pasidžiaugė jų ryžtu

f

KATALIKŲ PASAULY

SENIAUSIAS VATIKANO
SUSIRINKIMO DALYVIS
Seniausias dabar vykstančio 

visuotinio Bažnyčios susirinki
mo dalyvis yra arkiv. Alfonsas 
Carinei, kuris lapkričio mėnesį 
sulauks 100 metų sukakties. Jis 
yra gimęs 1862 m. lapkr. 9 d. 
ir, būdamas 7 m. amžiaus, buvo 
tėvų nuvestas į praeitame šimt
metyje vykusį Vatikano suva
žiavimą. Arkv. Carinei yra bu
vęs Šv. Apeigų kongregacijos 
sekretorius, bet jau kuris laikas 
iš pareigų pasitraukęs. 
INDIJOS AMBASADORIUS —

KATALIKAS
Naujuoju Indijos ambasado

riumi Brazilijoje ir Venecueloje 
yra paskirtas Vincentas Her
bertas Coelho, žymus katalikas 
pasaulietis; paskutiniu metu jis 
buvo Indijos užsienio reikalų 
ministerijos sekretoriaus pava
duotoju.

NUBAUDĖ UŽ NEDORĄ 
FILMĄ

Teismas nubaudė $250 Cieve
lando, Ohio, kino teatro savi
ninką Nico Jacobelli už nepado
rų filmą, kuris, teismo žodžiais 
tariant, yra “už pinigus pardavi 
nėjama moralinė nešvara”.

ASMENYBĖS
“siekti gilesnės, ne paviršuti
niškos kultūros”.

* * *
Tautai teturi reikšmės tik 

žmonės su charakteriu ir ryž
tu. Minėtoje gen. Nagiaus bio
grafijoje dr. B. Matulionis pa
sakoja, kaip 1917 m. lietuviai 
medicinos studentai iš Rusijos 
vyko į Helsinkį, į lietuvių - 
suomių suvažiavimą. Mūsų 
studentai vyko rusų universi
tetų uniformomis, ir suomiai 
juos palaikė rusais. Pakeliui 
iš Petrapilio mūsų studentai 
stočių, bufetuose verždavosi 
gauti arbatos. Suomiai jų “ne
matydavo”. Pirma aptarnavę 
keleivius, prieš pat traukiniui 
išeinant, kai reikėjo skubėti į 
vagonus, jie paklausdavo rusų 
okupantų uniformomis vilkin
čių jaunuolių, ko norėtų, bet 
jau nebebuvo kada užkandžiais 
pasinaudoti. Toliau dr. Matu
lionis rašo: “Tada supratom, 
kad suomis lyg uola kietas ir 
nepalaužiamas, bekompromisi- 
nis kovotojas už savo krašto 
laisvę... Tada supratome, kad 
ir mes, lietuviai, laisvę atgau
sime ir ją apginsime ne opor
tunizmu, ne nuolaidomis ir pa
taikavimu mūsų tautos paver
gėjams, bet kietu, šaltu, be- 
kompromisiniu savo teisių gy
nimu”.

* * *
Galime sutikti, kad šiuo at

veju suomiai nebuvo reikiamai 
humaniški alkaniems mūsų 
studentams, ir tai buvo jų 
klaida, bet jų principų tvirtu- 
mąs laisvės siekime, jų be- 
kompromisinė opozicija paver
gėjams, jų nepalaužiamas cha
rakteris buvo ta didžioji suo
mių tautos jėga, kuri jiems 
davė stiprybės ir 1939 m. at
sispirti prieš grobuonišką So
vietų Sąjungos milžino ataką. 
Tą įstengia pasiekti tik tauta, 
kurios nariai turi tvirtus ide
alus ir nepalaužiamą valią 
juos ginti. Budėjimas laisvės 
sargyboje ir kovojimas dėl 
tautos laisvės reikalauja daug 
pasiaukojimo, kurio neįstengs 
parodyti minkšti patogumų ieš
kotojai, lengvai keliaklupščiau- 
ją prieš tuos, kurie jiems ska
nesnį kąsnį pasiūlys. Ir tik he- 
roiškos asmenybės ištesės 
laisvės kovų kelyje.

Aukso raidėmis tešvyti mū
sų akyse žodžiai, kurie buvo 
iškalti poeto Maironio pamink
le, pastatytame Kauno Karo 
muziejaus sodelyje: Be aukų 
ir be kovos / Laisvos nebuvo 
Lietuvos, / Nebuvo ir nebus.

J. Pr.

BAŽNYČIOS TĖVŲ RAŠTŲ 
RINKINYS

JAV Katalikų universitetas 
Washingtone leidžia pirmųjų 
krikščionybės amžių literatūros 
seriją, pavadintą “Bažnyčios tė
vai”. Duodamas naujas verti
mas, atliktas atitinkamų šakų 
specialistų. Jau atiduotas spau
dai net 45-tas tomas, kuris iš
eis 1963 m. bal. mėn. Vieno to
mo kaina $5. Rinkinyje randa
me šv. Augustino, Tertuliono, 
šv. Bazilijaus, šv. Jono Auksa
burnio, šv. Cipriono, šv. Leono 
Didžiojo, šv. Grigaliaus Didžio
jo, šv. Ambroziejaus ir kitų 
raštus.
$10.,000 POTVYNIŲ AUKOMS

Iš susiunčiamų pasaulio kata
likų aukų popiežius Jonas XXIII 

i paskyrė $10,000 nukentėjusiems 
nuo potvynių Sunchono, Korė
joje, gyventojams. Tos lėšos nu 
matomos panaudoti sltatymui 
pastogių neturtingiausiems.

VETERANAI UŽ MALDAS 
MOKYKLOSE

Amerikos Legiono suvažiavi
mas Las Vegas mieste vienin
gai priėmė rezoliuciją, kuria 
kongresas prašomas leisti kal
bėti maldas valdinėse mokyk
lose. .

Ar atoslūgis nepasibaigs tik pasitarimais
JAV, lyg Diados didvyris, 

Mirmidonų karalius Achilas jau 
tesi nepažeidžiamas, iki nebuvo 
surasta jo silpnoji vieta. Trojos 
apsupimo metu Dariui užteko 
paleisti užnuodytą strėlę į jo 
kulnį, garsusis didvyris žuvo.

JAV turėjo polėkių pavergtą 
pasaulį išlaisvinti, bet susvyra
vo vidurkelyje. Branduolinių 
sprogmenų monopolis — nepa
žeidžiamas skydas greitai nus
tojo reikšmės ir tapo grėsme. 
Rodosi visiškai tikras politinis ! 
ir ūkinis vyravimas pasaulyje 
buvo pažeistas. JAV sudarytas 
įgulų tinklas apsupti Sovietus 
šiandieną tik praeities ženklas. 
Raketos ir eilė kitų išrastųjų 
ginklų skaudžiai gali pažeisti 
JAV.

Sovietai išdrįso įsitvirtinti 
Kuboje, kurioje amerikiečiai lai 
ko savo įgulas. Ten ir prasidėjo 
tragedija, kurios tretįjį veiksmą 
pergyvename. Pirmame veiks
me Washingtonas talkininkavo 
Fidel Castrui įsigalėti. Antra
me daromas priešpuolis ryšium 
su amerikiečių kapitalo nusavi
nimu ir 1960. 2. 13 pasirašymu 
Kubos ir Sovietų sutarties tar
pusavio pagalbos. Spalio 22 d. 
prasidėjo tretysis tragedijos 
veiksmas, paskelbiant karinę 
blokadą.

Prezidento kalba

Spalio 22 d. JAJV prezidentas 
savo kalboje nurodo, kad jis 
apsisprendė daryti žygius, ry
šium su Sovietų įsigalėjimu Ku
boj, ginti kraštą ir visą pasau
lį.

Pirmasis žygis — karantinas 
laivais įvežti ginklus į Kubą. 
Karantinas reiškia, kad epide
mijos ar kitais atvejais laivai 
sulaikomi įplaukti į uostą. Pre
zidentas aiškiai nurodo, kad lai 
vai bus grąžinami tuo atveju, 
kai juose bus užtikti ginklai. 
Kurį metą jis tęsis? Šiuo metu 
neaišku. Spalio 23 d. jau išplau 
kė laivai tikrinti į Kubą atplau
kiančių laivų. Kuriuo būdu JAV 
patikrins prekinės važmos lėk
tuvus?

Jis dviejose vietose kaltino 
Sovietus skelbius netiesą, kad 
Kubos apginklavimas daromas 
tikslu gintis. Mes turime pri
minti, kad visai nesenai reiškė- 
me nusistebėjimą, kai ir JAV 
prezidentas tą patį teigė.

Politiniai žygiai paprastai 
vengia triukšmo. Tačiau reikia 
sveikinti prezidentą dėl ryžto 
bent šiuo metu imtis veiklos.

GEDIMINAS GALVA

JAV
Sovietų atkirtis

Sovietų atsakymas į 
prezidento kalbą pasižymi aš
triu asmens puolimu, tačiau 
vengiama pertempti stygą. Mas 
kva griežtai atmetė laivų tikri
nimo karantiną, kuris savo es
me yra Kubos apsupimas truk- 

i dyti ginklų tiekimą. Raštas yra 
šiurkštus savo išraiška: impe
rialistiniai sluoksniai, ciniškas 
pažeidimas tarptautinio santy
kiavimo ir J. T. nuostatų, pa- 
.mišėliškas siautimas jėga ir t. 
|t. Rašto esmę apima vienas sa
kinys: “Sovietų vyriausybė nu
rodo, kad visi turimi ginklai tar 
naus vienam tikslui — gintis 
nuo užpuoliko”.

Kitą dieną po JAV preziden
to kalbos Sovietų vyriausybė į- 
sakė kariuomenei būti paruoš- 
ties stovyje. Šis įsakymas tuo
jau buvo pakartotas Varšuvos 
karinės santarvės kariams, ku
riems vadovauja sovietų marša
las.

Sovietai jau senai pasižymėjo 
grasinimais. Ne kartą jie rašė 
įžūlius raštus. Daugelį kartų 
kalbėdami apie taiką nepamiršo 
priminti, kad jie turi ginklų nu
šluoti JA|V. Šį kartą vengė pa
kartoti šiuos žodžius ir aiškiai 
nenurodė, kuriam tikslui kariuo 
menė turi būti paruoštyje. Ki
tas įtampos žaizdras — Berly
nas šį kartą nutylėtas.

Kokios išvados
Abu kraštai aukštai iškelia 

pagalius ir rėkauja ,kad tvos,

Baltuose Rūmuose šiuo metu yra sustiprinta sargyba ir elektro
ninėmis priemonėmis patikrinamas kiekvienas asmuo ar neturi 
kokių nors ginklų.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gąučys

Pirmoji dalis

Karmelitas nesiteikė atsakyti, ir, kad neliktų 
draugas įžeistas, Marija Nieves įsiterpė:

— Kad ta moteris iš indėnų išmoko tokių daly
kų, kurių negali atlikti vyrai, kam tai neigti, jeigu 
ir ji pati to neslepia? Pavyzdžiui, aš žinau, kartą 
vienas asmuo, jos bičiulis, jai patarė būti budriai su 
savo mylimuoju, nes ją apvoginėjęs, ir ji jam atsakė: 
— Nei tasai žmogus, nei bet kas kitas be mano lei
dimo iš čia neišsives nė vieno gyvulio. Gali surinkti 
ištisą bandą ir ją varyti, bet ūkio ribų ji neperžengs. 
Ji išsilakstys ir vėl sugrįš į savo ganyklas, nes aš 
turiu, kas man pagelbsti.

— Aš tikiu, kad ji turi, kas jai pagelbsti: tai 
patsai nelabasis. “Bendrininkas”, kaip kad ji sako. 
Kam tad tie pašnekesiai, kas naktį vedami su juo 

■ kambaryje, į kurį niekam neleidžia įeiti ? — įsiterpė 
Venancijus.

Ir taip būtų kalbėję be galo apie donjos Barbo
ros burtus, jeigu Pacharotė nebūtų nukreipęs pokal
bio:

— Bet dabar visa tai baigsis. Rudojo jaučio blio
vimas, kurį girdėjo mano bičiulis Marija Nieves, yra 
įspėjimas, kad jau priartėjo jos valanda. Jau vien tik 
su daktaro atvykimu esame laimėję daug, nes dabar 

i pasibaigė don Balbino vagišiavimai. Ak! Koks jis

tačiau abu vengia prisiliesti. Šis 
tragedijos veiksmas nėra taip 
pavojingas, kaip atrodo, tačiau 
būtų neatsargu tvirtinti, kad 
mažas iššaukimas, nervų įtam
pa ar pripuolamumas neprivers 
sprogmenimis nušluoti milijoni
nius miestus. Visa tai pareina 
nuo silpniausios grandies, kuri 
dažniausiai niekam nežinoma.

Esama kaikurių pavojingų 
ženklų. Galimas dalykas, kad 
kuris nors kraštas jaučiasi tu
rįs ginklų persvarą, nors milijo
niniai miestai nuo branduolinių 
sprogmenų apsaugoti tik skry
bėlėmis.

Abi grasinančios šalys ka
riuomenėn šaukimo neskelbia. 
Ateinančios dienos parodys tra 
gedijos atomazgą. Galimas daly 
kas, kad burnodami baltutėlė
mis pirštinaitėmis bandys iš
vengti susinaikinimo. Visa tai 
nesako, kad įvyks taika ir tam
sūs debesys išnyks.

MIŠIOS LAIKRAŠTININKAMS

Kas sekmadienį vienas iš vi
suotinio Bažnyčios suvažiavimo 
dalyvių atnašaus šv. mišias į 
Romą suvažiavusiems laikraš
tininkams.

10,600 KATALIKŲ AKCIJOS 
MOKYKLOSE

Aštuoniuose didesniuose JAV 
miestuose šiemet buvo suorgani 
zuotos katalikų akcijos mokyk
los - kursai. Lankytojų iš viso 
buvo per 10,000. Vien Chicago
je tuos katalikų akcijos kursus 

jlankė per 3,000 žmonių.

apsukrus vyras pasisavinti svetimą turtą! Pasakius, 
kad jis pavogė netgi Achirelito Vėlę, jau pasakyta 
viskas.

— To nesakyk, bičiuli, nes aš žinau kitą, taip pat 
įkišusi savo pirštus' į šventosios Vėlės dėžutę, — pa
šaipiu tonu pareiškė Marija Nieves.

Achirelito ,Vėlė — daugelis dar kitų yra visoje 
lygumoje — buvo garsiausia Araukos slėnio gyven
tojų globėja, ir jie niekada nesileisdavo kelionėn ne
paprašę jos užtarimo, nei praeidavo pro Achirelito 
krūmus neprisiartinę prie tos vietos ir neuždegę žva
kutės ar nepalikę išmaldos. Tam reikalui ant vieno 
medžio kamieno buvo uždengtas palmės lapų stogelis, 
po kuriuo degdavo įžadinės žvakės; kabojo totumo 
dėžutė, į kurią praeiviai įmesdavo aukas, kurias 
kartas nuo karto paimdavo artimiausio miestelio kle
bonas ir už jas kas mėnesį atlaikydavo mišias. Niekas 
nesaugojo tų pinigų ir, sakoma, nebūdavęs retas da
lykas tarp jų matyti auksinukus ir netgi morokotas1), 
kaip įžadus padarytus didelio pavojaus metu. Pačioj 
legendoj nebuvo nieko fantastiško: prie to medžio 
rastas negyvas žmogus. Kitas, kuris vieną dieną 
pavojaus metu ištarė: “Achirelito Vėle, gelbėk mane!” 
Ir, kadangi laimingai išvengė pavojaus, prajodamas 
pro Achirelitą, nušoko nuo arklio, uždengė stogelį 
ir uždegė pirmąją žvakutę. Visa kita padarė laikas.

Nuskambėjus Marijos Nieves sąmoningai taiko
mai užuominai, Pacharotė atsikirto:

— Bičiuli, nepliek manęs tamsoje. Tas, kuris 
įkišo pirštus į Vėlės dėžutę, buvau aš. Kadangi kiti, 
čia esantieji, nežino to įvykio, aš apie jį papasakosiu, 
kad netikėtų ilgaliežuvių pasakoms. Aš buvau plikas 
kaip tilvikas ir norėjau turėti pinigų, o tai yra du

1) Morocota — 20 dolerių vertes aukso moneta. Vert.

draugai, beveik visada einą kartu. Praeinant pro 
Achirelitą, man atėjo į galvą mintis susisemti skati
kus, kurių man taip stigo. Prisiartinau prie medžio, 
nušokau nuo arklio, persižegnojau ir pasveikinau Vė
lę: “Kaip einasi, bendrininke? Kaip su rinkliavomis?” 
— Vėlė man nieko neatsakė, bet dėžutė mano akims 
tarė: — “Tarp krūvos centų turiu keturis sidabrinius 
dolerius”. Ir aš, besikrapštydamas pakaušį, nes vie
na mintis buvo pradėjusi mane kutenti, atsakiau: — 
“Klausyk, bičiuli, paloškime su šitais doleriais”. Aš 
esu tikras, kad nunešime visą banką pirmame mies
telyje, koks pasitaikys mano kelyje. Lošime iš pusės: 
tamsta padėsi pinigą, o aš gudrumą”. Ir Vėlė man 
atsakė, jų įprasta kalba, kurios negirdėti: “Kodėl 
ne Pacharotė! Imk, kiek panorėsi. Ar ilgai dar gal
vosi? Jeigu tuos dolerius ir praloši, vis vien jie dings 
klebono rankose”. Gerai: paėmiau pinigus ir atvykęs 
į Ačagvas, tiesiai nudrožiau į lošimo namus ir pasta
čiau dolerį po dolerio.

— Na, ir ką, nunešei banką? — paklausė Anta
nas.

— Panašiai, kaip tu, ten nebuvęs. Man tuojau 
juos sudorojo, nes tie lošimo namų velniai negerbia 
nė palaimintų vėlių. Švilpaudamas nuėjau miegoti ir, 
grįždamas pro Achirelitą, numirėliui pasakiau: “Jau 
tamsta žinai, kad lošimas nuėjo per niek, bendrinin
ke. Gal kitą sykį geriau seksis. Štai, tau čia atve
žiau dovanėlę”. — Ir uždegiau žvakutę — už pora 
centų! — Ir tai buvo visa šviesa, kurią ji būtų gavusi 
už tuos keturis dolerius, jeigu jie būtų patekę klebo
nui į rankas.

Ilgu nusikvatojimu buvo atžymėta Pacharotės 
' šelmystė. Paskui buvo gvildenami vėlybesnieji Vėlės 
stebuklai, ir pagaliau kiekvienas atgulė į savo ha
maką.

(Bus daugiau)

Sizifo bausme

Ar dar ilgai laisvasis pasaulis gaišys laiką derybose 
su Sovietais?

PRANAS DAILIDE

Iš gilios senovės yra užsilikęs 
pasakojimas apie Korinto kara
lių Sizifą, kuris už savo gyveni
mo nusikaltimus buvęs pasmerk 
tas po mirties risti sunkų akme
nį į kalno viršūnę. Toje viršū
nėje nebuvo vietos akmeniui už 
silaikyti ir kiekvieną kartą, kai 
Sizifas ją pasiekdavo, akmuo 
riedėjo žemyn. Ir taip be galo. 
Iš to pasakojimo ir mūsų lai
kais neturintis prasmės ir ne
galįs duoti jokių vaisių darbas 
bei pastangos yra vadinamas 
Sizifo darbu.

Bene taikliausiai tas pavadi
nimas gali būti pritaikytas lais
vojo pasaulio vedamoms su So
vietais deryboms. Iš ilgo prity
rimo yra žinoma, kad Sovietai 
tose derybose nesiekia rimto 
susitarimo, o veda jas tik pro 
forma, pasirodymui ir pasitei
sinimui prieš viešąją nuomonę. 
O jeigu pasirašo sutartis, tai į 
jas žiūri tik kaip į laikinį blogį 
ir be jokių skrupulų laužo, kai 
jos pasirodo nepakeliui jų užsi
mojimams. Laisvojo pasaulio 
santykių su Sovietais istorija 
yra užregistravusi jau šimtus 
tokių sulaužymų. Ir laisvojo pa
saulio vadai tai žino. Ir vis tik, 
kai Sovietai savo užmačiomis 
sukelia kurią nors problemą, už 
gaunančią laisvojo pasaulio in
teresus, jo vadai siūlo Sovie
tams derybas.

Dėlto kyla klausimas, už kokius 
gi nusikaltimus ta Sizifo bausmė 

skirta

Kiekvienas nešališkas dvide
šimtojo amžiaus įvykių stebė
tojas čia pasakys, kad didžiau
sias laisvojo pasaulio nusikalti
mas, už kurį jis yra dabar pas
merktas Sizifo bausmei, buvo 
lengvapėdiškas leidimas bolše
vizmo vėžiui apkrėsti žmonijos 
kūną. Kai bolševizmas yra ap
ėmęs dabar trečdalį pasaulio 
ir graso užgrobti likusius du 
trečdalius, su juo jau nelengva 
susidoroti. Visokia operacija jau 
gresia atominiu karu.

Ir ar nebus taikliausiai api
būdinęs susidariusią santykiuo
se su Sovietais padėtį Vakarų 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisteris Schroederis, kai jis, pa
sisakydamas derybų su Sovie
tais dėl Berlyno klausimu, pa

reiškė, kad, kaip ten ir bebūtų, 
bet vis yra geriau kalbėtis, ne
gu muštis. Ir tikrai, Vakarų po
litikai dabar negali prieiti kito
kios išvados, svarstydami nuo
lat kylančius ginčus su Sovie
tais, nes visi tie ginčai neatro
do jiems verti atominio karo 
ir jo nelemtų sunaikinimų. O 
Sovietai, tai žinodami, savo puo 
limą yra suskirstę kaip tik to
kiomis “nevertomis atominio ka 
ro” dalimis. Dėl tų “dalių” So
vietai neatsisako derėtis ir de
rasi, taikiu būdu pasiekdami tai, 
ko jie nebūtų laimėję ginklu.

Paskutinį tokio Sovietų laimėji
mo pavyzdį turime Laose

Dar pirmomis savo preziden
tavimo dienomis Kennedy žadė
jo ginti Laosą nuo raudonųjų, 
net jeigu kitos SEATO valsty
bės šio krašto neparemtų. Bet 
netrukus jo naujai pakviesti pa
tarėjai jį įtikino, kad Amerika 
džiunglių karui nėra pasiruošu
si, o patys laosiečiai, girdi, ne
są palinkę nuo raudonųjų gin
tis. Laoso gynimas buvo pakeis 
tas derybomis dėl jo neutralu
mo. Sutarus su Chruščiovu dėl 
to neutralumo Vienoje, derybos 
vargais negalais privedė prie La 
oso neutralumo paskelbimo. Bet 
kas iš to paskelbimo išėjo?

Washingtonas tikėjosi, žino
ma, kad raudonieji laikysis su
sitarimo ir išves iš Laoso virš 
dešimties tūkstančių karių, at
gabentų čia iš Šiaurės Vietna
mo. O kai per raudonųjų užim
tas Laoso dalis buvo siunčiami 
partizanai ir į Pietų Vietnamą, 
buvo laukiama, kad, Laoso neūt 
ralumą paskelbus, palengvės ko
va su raudonaisiais ir Pietų Viet 
name. Tuo tarpu tik Amerika 
atsiėmė savo karius iš Laoso. 
O raudonieji, kaip buvo, taip ir 
pasilieka jų užimtose vietose, 
per kurias tebeina parama par
tizanams Pietų Vietname. Kai 
Washingtonas pareikalavo iš 
tarptautinės priežiūros komisi
jos, kurią sudaro Kanada, Indi
ja ir Lenkija, kad Šiaurės Viet
namo ginkluotos., pajėgos būtų 
iš Laoso pašalintos, kaip sutar
ta, raudonieji pasiaiškino, kad 
jokių svetimų ginkluotų pajė
gų jų valdomose srityse nesą

(Nukelta J 4 psl.)

>
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Chieagoj ir apylinkėse
ORIGINALUS PARENGIMAS

Spalio 13 d. Aušros Vartų 
parapijos komitetas suruošė pa 
rapijos salėje visai originalų pa 
silinksminimą, kuris visiems su 
kėlė puikią nuotaiką. Pobūvis 
buvo pavadintas: “Kalendorinis 
pobūvis”. Pati salė — vaizdavo 
metus. Sustatyta 12 stalų — 
tai 12 mėnesių. Prie kiekvieno 
stalo pastatyta po 30 kėdžių — 
mėnesio dienų. Kiekvienas sta
las turėjo^ savo vardą, pagal 
metų mėnesių (sausis, vasaris 
ir t.t,). Kiekvienas iš tų stalų 
buvo atitinkamai ir išpuoštas 
(pagal to mėnesio charakterin
gus būdingumus): sausis—nau
jų metų charakteringumu. Va
saris — kylančios saulės, ir t.t.

T liepos — JAV nepriklausomy
bės šventės simbolika ir t.t.

Kiekvieno stalo svečiai buvo 
net atitinkamai ir apsirengę, 
kad laisviau įsijungtų į to mė
nesio nuotaiką. Originaliausias S 
buvo Havajaus stalas.

Šis pobūvis buvo nufilmuotas 
net dviejų privačių asmenų. Tik 
rumoje gi, tokią natūralią sce
ną galėtų panaudoti net didžio
sios filmų kompanijos.

Banketo pabaigoje buvo do
vanų. Prie kiekvieno stalo sė
dintieji galėjo laimėti to stalo 
svarbesniuosius dekoravimo at
ributus.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 aukštų rezidencija, 3 mieg., val

gomas, salionas, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir California. NašlS parduoda 
Už $29,500.

1% aukšto, apie 10 metų mūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina -— rimtas pasiūlymas.

ft butų mūras. Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing". Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dSl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12,300.

Nauja likerių prekyba — taverna 
ir puošnus butas. Kaina nudergta.

Viskas modern. 1 V> aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

Pajamų inmgalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
■ šildymas gazu. garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 8 
1 kamb, sausam rūsy, atskiri gazu 
i šild., mūro garažas. $27,700.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis lr medinis, keli blokai nuo par- 

I ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
i matysite.
i Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

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

Medinis apkaltas, S butai, šalia 
I tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 

| $20,000.

Mūr. 3 mieg. 8 metu, garažas. M. 
p. $22,800.

Mūr. 5 kamb., rūsys, garažas, 13 
metų, arti M. p. $1 2,400.

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $1 3.300.

Mūr. 4 mieg. 5 9 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

Med. 2x5. garažas, greta tuščias 
lotas, Brighton p. $16,900.

Mūr. 2x5. garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ir baž. $5,000 jmokėti. 
$27,500.

Mūr. 5 kamb. prie Maria Higli, ga
ražas, nauj. šildymas. $19.500.

Mūrinis 2x4, garažas, 80 p. litas. 
Gage p. Tik $22,900.

Murins, 2x5, mūr. garažas, taksai 
$130. Kaina $20,000.

Mūrinis, naujas, 3 mieg., netoli 
mūši, įstaigos, $18,500.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 87% p. 
lotas 72 ir Kedzie. i$18.500.

Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

Mūrinis S butai, šalia mūsų Įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas, 
M. p. Tik $20,000.

Dešimtukų maršo vajui 1963 m. 
, . j. , i parinktas Jimmy Bogges iš Coy,
visą tvarką vede klebonas kun. Ark., kuris iš prigimimo buvo su 

■ J. Savukynas, MIC. J. Brt. ' defektais, tačiau medicinos išgel- 
__________________ i betas.

Moterys yra išradingos, bet

KANADOS ŽINIOS
i

K. VALDIS REAL ESTATE 
2458 West 69th Street. Tei. RE 7-7200 or RE 7-8534

St. Catharines, Ont,
Niagaros pusiasalis

Šiais metais nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės atsikūri
mo 44 m. sukakties minėjimas į- 
vyks lapkričio 24 d. St. Catha
rines mieste. Jį ruošia Kaip ir 
kitais metais ramovėnai, nes 
tai jų vienas iš platesnių metų 
bėgyje pasireiškimas, kuriam 
jie skiria daug pastangų ir dar
bo, kad viskas gražiai praeitų. 
Šį kartą minėjimas susidės iš 
oficialiosios dalies, meninės ir 
subuvimo su vaišėmis. Malonus 
apylinkės tautiečiai ir organi
zacijos prašomi tą dieną jokių 
parengimų nedaryti, bet daly
vauti minėjime.

Sizifo bausme
(Atkelta iš 3 psl.)

ir visai neįsileido komisijos pa
tikrinti.

Neveikia ir ta išgarsėjusi neut 
rali Laoso vyriausybė iš neut
ralaus, raudono ir provakarietiš 
ko princų. Raudonieji su tos vy 
riausybės autoritetu nesiskaito 
ir tik laukia progos visą valdžią 
pagrobti į savo rankas.

Taigi derybos su raudonai
siais dėl Laoso išėjo bergždžios. 
Jos tik patvirtino jau nusisto
vėjusią pažiūrą, kad derybos 
su Sovietais prilygsta legenda- 
rinio Sizifo bausmei.

Ramovės inkorporacija

Arba inkorporavimo dokumen 
tas Nr. 22, registracijos Nr. 
1138, jau yra gautas iš Ontario 
provincijos pilietybės mmisterio 
John Yeremko, kuris skaitomas 
galiojančiu nuo liepos 13 d. 
1962 m. vardu: The Canadian 
Lithuanian Veterans’ Associa- 
tion “Ramovė” of Ontario.

Sąjungos veikimo ribos labai 
plačios, kaip ir kitų organiza
cijų, kurios įsteigtos ne biznio 
pagrindu.

Kad ir pavėluotai gautas šiais 
metais čarteris, bet vaidybos na 
riai jau kreipėsi raštu ir asme
niškai į Community Chest di
rektorių valdybą, šalnos gavimo 

Į reikalu.
Nepaprastai įdomu kaip to- 

■ liau bus, bet vizitavimo metu 
i patirtas labai malonus dėmesys 
į iš Community Chest Campaign 
! komiteto pirmininko S. P. Con- 
ner ir vyr. sekr. A. I. Wallis.

IEŠKO BALSŲ SU SĖKLOMIS
Wilmette gyventoja Antonia 

Rago Herbert yra vienintelė mo • 
teris kandidatė į apskričio ko
misijonierių postą. Ieškodama 
žmonių balsų, ji dalina 100,000 
dėžučių įvairių gėlinių sėklų.

Infor.

HELP VVANTED — VYRAI

CERAMIC
0R

CHEMICAL
ENGINEER

Coors Porcelain Company, lo
cated just fifteen miles from 
Denver, in business for 75 years 
būt expanding rapidly in the ce- 

I ramic industry, needs a graduate 
, Ceramic or Chemical Engineer to 
, work on process control projeets. 
Į Experience in ceramic or chemi- 
j cal produetion is reąuired fc>r this 
1 position which has the finest • of 
i benefits and growth opportunity. 
1 Give full Information including 
.minimum salary reąuirement and 
enclose resume with first letter. 

|Interivews will be arranged in 
Chicago.

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų. tik $22,000.

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

Prieš M. parką tik kelių metų, 6 
kamb., 1% vonios. $22,700.

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

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

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 pei- mėn. M. parke, 
tik $26,500.

2x4% mūr., iškelti varnzdž., atskir- 
šild., tik keliu metų, Brighton Par
ke. $29,500.

2x6 gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton pL, tik $26,800.

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

Labai gražūs 2x4 ir 2 atskir. 
kamb., plyt. vonios, kilimai, alum. 
langai, 2 a. mūr. garaž. M. parke. 
$32,500.

3 mieg., kelių metų mūr., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

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

visai nauji mūr. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

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

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

DĖMESIO!

TX8TOW NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

COORS

PORCELAIN CO. 
600 — 9th Street 

GOLDEN, COLORADO

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

damai prie bažnyčių, valkų darželio 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tlnių lr rezidencinių sklypų. Sau
gam Investavimui farmos, žemės 
Bklypal su medžiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, IU. 

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

Marąuette Parke — 14 butų. Pa
jamų virš $21,000 per metus. Tik 
6 % karto nuomos.

Marąuette p-lce. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 k., šildymas alyva. Tik $51,000.

Gage p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500.
1% a. mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE 6-4343

3-jų miegamų, mūr., 2-jų butų 
kampinis namas. Apšildomas. Pa
stogė, rūsys, garažas. Savininkas.
2532 W. 45th St. FR 6-3230.

2-jų butų, po 5 kamb., uždara 
veranda, 3-jų auto. garažas, dujų 
šiluma, plytelių virtuvė ir vonia. 
Savininkas, netoli 80-tos ir South 
Marshfield Ave., tel. HU 3-9499.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65th St., HE 6-5151
6 butų mūr. po 5 kami).. 60 p. turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 

sklypas, mūr. garažas, aiumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Ga.ra- 
• gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- žas. Tik $1 7,900.
■ ta kaina. $59,900. | 2 butų mūr. 5 jr 5 kamb. Karšto
i 2 butu mūr. 5 ir 5 kamb. Arti vand. šildymas. Alumin. langai. Ga- 
!55-OS ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- ; ra-žas. Arti 60-os ir Fairfield. Tik 
: ramikos plytelių, vonios. Alyva karš- j $24,500.
i to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. I 7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
, pajamų. Savininkas apleidžia miestą, ! ma. Garažas. .Arti 66-os ir Maple- 
$31,900. I wood. Tič $17,000,

ft kamb. medinis. Nauja gazu šilu- Į 1% aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
Arti 59-os ir Pulaski. $ 13,900. Skani- šildym. Arti 5.S-OS ir Kedzie. $21,500. 
binti poniai Jakubėnienci Į s but. mūrin. nauj. at-

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 i rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- ; arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina, 
mas. Ge,ra proga giminingai šeimai 1 $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE ■ NOTARY PUBLIC

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

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po ft, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,#00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

CICERO—BERWYH
2 butai —- 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $26,500- 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

8 METŲ MUR. NAMAS
Į vakarus nuo Gago Pk. 41/, kamb. 

Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
mašinų garažas. Labai geras pirki
mas už $20,750.

1% AUKŠTO MŪR.
5 ir 4 kamb. Švarūs, moderniški 

butai. Gazo' šiluma. Aluminiaus lan
gai. $24,500.

ŠTAI, $175 MŪN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

me ir kieme virš garažo dar 4 
Kamb. butas. Visa kaina tik $12,000.

2 BUTŲ 5 METŲ MUR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
$38,500 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK $16,759
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mūr. 

namas ant 40 pėdu sklypo. Nauja 
gazo šiluma. 2 mašinų garažas. Ar
ti mokyklų. _____

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. AVAlbrook 5-6015

Marąuette Parke, mūr. 1 % aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 6 
butų. Geras pirkinys.

69-tti ir Oakley. Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,600.

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

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė veržta 
parduoti, įmokėti tik $500. Savininkas duos morgičiu 5%.

Restoranas 1.0 vienetų Motei & 6 kambį butas ant 95-tos St.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, U2 $16,600.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St, Lemont, IU., CL 7-6673

Marą. P. mūr, 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy“ rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie. 
niais.

DA 1-8047, RO 2-8778

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

“Drauge’’ jau galima gauti įvai
ri,, kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti • užsakymus, nes 
nuo užsakymo ilfi gavimo praeina 
apie dvi savaites lailoo. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna laba.i apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
mu.

RINKINYS NR. 1
-A Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortele. Kaina $1.50.

B. Be to, dar galima gauti anks
čiau išleistų įvairių, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms , sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija 
Švabait.ė - Gylienė. Dėžutėje 21 kor
telė,. Kaina $1.50.

C. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus,
V. K. Jonyno, P. Kiaulėno, J. Pau
tieniaus. J. Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau . išleistų 16 sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00. .

RINKINYS NR. 2
Naūjos V. Tubelienčs Kalėdinės 

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

RINKINYS KR, 3
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 korteliu. 
Kaina $2.00.

2) Nau jos. Jop pačios pieštas “Ka
lėdų Senelis” su dovanomis. Dėžu
tėje 12 kortelių. Kaina. $2.00.

3) Lietuvos miestų herbai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje 8 kortelės. Kaina 
$.1.50.

RINKINYS NR. 4
Nauji. įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona. Holy Eamily, 
LittleAngels. Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siusti: , j
I

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

510%, 20%, 30% pigiau mokėsite' 
juž apdraudą nuo ugnies ir auto- 
| niobi Ii o pas
FRANK. ZAPOLIS g

3208% VVest 95tb Street g
Chicago '42, Illinois d

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4339 S

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

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmloek 4-2413 
7159 So. Maplevrood Ave., 

Chicago 29, Dl.

PRODUCTION
ENGINEER

Coors Porcelain Company, lo
cated just fifteen miles from 
Denver, in business for 75 years, 
has been expanding’ rapidly in 
both industrial eeraanies and alu- 
minum can produetion. We have 
immediate need in our Aluminum 
Department for a man with a B. S. 
in mechanical or industrial en
gineering to perform as produe
tion engineer working in such 
areas as cost, produet and pro
duetion control and assisting the 
superintendent in machinery de
velopment, preventative main
tenance and safety programs. A 
minimum of three years expe- 
rience in continuous, high volume, 
automated. produetion is reąuired 
for this position which has a good 
growth possibility for a man will- 
ing to work wh a te ve r hours are 
reąuired to do the job.

MAINTENANCE
SUPERVISOR

i .
Also needed is a man able to adopt 
to rapidly changing conditions and 
schedules, willing to work what- 
ever hours are reąuired in super- 
vising the maintenance group in 
our Aluminum Department. Mušt 
be experienced in both mechanical 
and electrical phases of eontinu- 
ous, automated produetion. Send 
full information including mini- 
mum salary reąuirements and en- 
elose resume in first letter if in- 
terested in either of the above po- 
sitions. Interviews will be ar
ranged in Chicago.

COORS
PORCELAIN CO.

600 — 9th Street

GOLDEN, COLORADO

HELP WANT,ED — MOTERYS^

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Community Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis j Miss Bag'don. 
5701 S. VVorid St. RE 7-4600

BRYAN MEMORTAU 
HOSPITAL 

in
DURANT, OKLAHOMA

has excelient 
immediate openings for 
REGISTERED NURSES

Salary open.
All shifts, general duty and super- 
visors, salaries eommensurate with 
ąuaįifications paid annual vacation, 
six paid solidays per year, college 
toįvn near beautiful lake Texoma.

Wire, write, or call. Dept L. N. 
Mr. R. M. Midi, Administrator

Dm'ant, Oklaboma 
or call WA 4-3080

Reikia greitai parduoti. 32 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 22 įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. Viskas moder
niška, geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mnr. 2—ft, 1—4 Brighton Park 
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS
4259 So. Maplewood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046

PROGOS-OPPORTUNITIES

STANKUS 
CONSTRUCTION C0. 1

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

HELP VVANTED — VYRAI

PARDUODAMA KRAUTUVE
Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite 

REpublic, 7-1672 ŠILDYMAS

MOVI N G
Apdraustas perkraustyinas iš 

įvairiu atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave.
Tek FRontier 6-1882

ROLL FORMING
WE NEED EXPERIENCED 

OPERATORS AND
SET-UP MAN

• Permanent Employment
• Good Salary
• Hospitalization and Insurance

PHONE MR. GIBSON
NiA 5-6900

METAL TRIM, INC.
Franklin Park, Illinois

Attention, Hardvvare Men! 
Grosses $60,000 Yearly 

Only One in Town.
No Competition

Hardvvare-Plumbing
And Heating Store

Population 3,000. Major industry 
agriculture. One factory, 4 schools, 
5 churches. Two story brick build- 
ing 25 x 120, conveniently located 
on Route 150. 6 room apartment 
above, all new. New glassed-in 
store front. All modern fixtures. 
Reni only $100 month. Sėli com- 

į plėtė for $25,000. Illnešs forces 
sale. Deal direct with owner.

Mi’s. Nellie Boyer 
I.eROY, ILLINOIS

Tel.: (309) 962-4041

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

E REZIDENCINIAI,
= KOMERCINIAI, 
^MEDICINOS IR 

KITOKĮ PASTATAI |

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

DĖMESIO !

Ar vargina tarakonai, pelės, 
skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 

•tel. PO 7-8852.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Marąuette Parke išnuom. 3 kamb. 
butas su baldais ar be baldų

Skambinti PR 8-3739

Išnuomojami: 4 kamb. namas, 
$45 mėn. ; ir 5 kamb. namas ant 
dviejų sklypų, $45 mėn. 'Tinka 
pensininkams. Kreiptis —

Lithuanian Real Ėstate Co.
Spring Valiey, UI. Tel. 22811

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Chicago 9, Hl.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 

PATAISYMUS PAGAL JOBŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0703 OU 7-2094 Chicago, Hl.

MASTER DEGORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5887

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

SKELBKITES “DRAUGE”
Remkite “Draugą”



Ten, kur auklėjami mažieji
Grįžus iš iškihnių liet. vaikų namuose 

PRANYS ALšfiNAS, Kanada

Spalio 14 d., po sumos Toron
to Prisikėlimo parapijos bažny
čioje, Lietuvių Vaikų namuose, 
57 Sylvan Avė., įvyko Šiluvos 
Marijos bareljefo šventinimas.

Šventinimo apeigas atliko sve 
čias iš JAV kun. prof. St. Yla. 
Iškilmėse dalyvavo gražus skai 
čius lietuvių — darželį lankan
čių vaikų tėveliai ir daug sve
čių, jų tarpe — vaikų namus 
vedančių Nek. Pradėtosios Švč. 
M. Marijos seselių vyresnioji — 
motinėlė M. Augusta iš Putnam, 
Conn., Lietuvos gen. konsulas 
Kanadai dr. J. Žmuidzinas su po 
nia, eilė kunigų ir- kt. Per visą 
vaikų namų lankymo laiką apsi
lankė apie pustūkstantį lietuvių 
ir nelietuvių, kurių vaikučiai 
lanko tą darželį.

Po šventinimo iškilmių vi
siems dalyviams buvo aprody
tos vaikų namų patalpos, vaikų 
darbų parodėlės ir ypač skonin
gai susuktas (dail. N. Kulpavi- 
čienės) filmas iš liet. vaikų na
mų gyvenimo. Ta proga — visi 
svečiai moterų vaikų namų rė
mėjų būrelio buvo pavaišinti ka
vute ir skaniais tortais ir py
ragaičiais.

Šiluvos Marijos bareljefas
Bareljefo autorius dail. skulp 

torius Jokūbas Dagys. Darbas 
didingas ir impozantiškas.

Bareljefo turinys ir vaizdas 
šitoks: ant akmens stovi Mer
gelė Marija. Dešinėj — gyvu
lėliai, avys, o kairėj — pieme
nėliai. Vienas iš jų, pamatęs 
Dievo Motiną, suklupęs ant ke
lių. čia pat, šalimais, numesta 
jo kepurėlė ir botagėlis. Kitas 
piemenėlis, tarytum truputį su
glumęs nuo pamatyto vaizdo, 
dar tebestovi. Vietoj botagėlio 
— tebelaikydamas rankoj primi 
tyviai nulūžusio botkočio ga
balą ir spausdamas po ranka 
kepurėlę.

Filmas

Filme pavaizduota ištisa die
nos programa, pradedant vai
kų sutikimu, atvedamų į darže
lį, jų pamokomis, žaidimais, po
ilsiu. Filme matoma namai ir 
jų aplinka — medžiai, gėlynai. 
Vaizdai tiesiog, egzotiški, kaip 
Californijoj ar kitur. Gi vaiku
čiai, tarpusavy draugiški, ra
mūs, gražiai elgiasi, žaidžia.

Dr. Gustaitienei pastebėjus, i 
kad vaikučiai gražiai sugyvena, ' 
pridūriau, jog gal būtų ir ne 
pro šalį filmo sukėjai dail. Kul- 
paviėn'ėi užfiksavus bent vieną 
ir vaikų peštynių epizodėlį.

Pagaliau, darželis ištuštėja. 
Pasilieka seselės vienos. Paro
domas ir jų vadinamasis “lais
valaikis”, kurio, deja, darbščio
sios seselės — beveik neturi, ta
čiau suranda ir seselės laiko sa
vajam “hobby”. Vienos mezga, j

Iš Kuboj esančios amerikiečių bazės Guantanamo išvyksta karių 
šeimos. 400 žmonių buvo išgabenta iš bazės JAV karo lėktuvais.

kitos siuvinėja, trečios rašo, 
ketvirtos paišo, tapo (turiu gal 
voj seselę dail. Kristiną).

Bendras vaizdas yra begali
niai gražus. Frontiniai vartai 
remiasi į erdvų Dufferin Par
ką. Prie vartų lietuviškas kry
žius su įrašu: “Esu ištremtas 
iš Lietuvos pakelių, luinose am 
žiais budėjau”.
Pokalbis su sesele Margareta

Ši Seselė — tai šio vaikų na
mo vyresnioji. Pagal jos infor
maciją, vaikučių turima apie 
80. Jų tarpe daugiau trečdalio 
lietuviukai ir lietuvaitės. Kai 
nusistebėjau, kad lyg ir mažo
kas dar lietuviukų skaičius, tai 
seselė Margareta man paaiški
no, kad, vis dėlto, procentus- ! 

i liai, tai esąs didžiausias lietu- 
i vių vaikų skaičius nuo jų įsi
kūrimo (1956 m.) Toronte. Tai
gi, pažanga, nors galėtų dar 
daugiau lietuviai pasispausti ir 
dar didesnis skaičius jų savo 
vaikučių priežiūrą ir auklėjimą 
patikėti seselėms. Jos 4 o laukia, 
nes svetimtaučių - daugiau 
jau nebepriima.

Vaikučių sudarytos trys gru
pės. Priimami nuo 3 iki 6 m. 
amžiaus. Namo skolos — pa
mažu esančios mokamos, nors 
geradariai ir pagalbininkai se
selėms iš skolų išbristi visuo
met nuoširdžiai laukiami ir pa
geidaujami.

Paslantin^a Naujosios 
Gvinėjos liga

Mokslininkai atnaujino tyri
mus paslaptingos ligos, kuri žu
do Naujosios Gvinėjos žmones 
Okapa rajone, kuriame moterys i 
ir vaikai labai dažnai tampa, tos 

1 ligos aukomis. Prie vyrų ši liga 
nekimba. Vietos gyventojai šią 

1 ligą vadina “juoko mirtimi”. 
Iki šiol iš “juoko mirties” ligos 
labai retas tepasveikdavo. Ši li
ga reiškiasi susilpnėjimu, po to 
eina lyg paralyžius, kuris pasie
kęs veido raumenis, juos riečia 
ir tuo lyg sukelia grubų juoką 
veido išraiškoje. Kai ligonio vei' 
das ima “juoktis”, tai tas “juo
kas” dažniausiai baigiasi mirti
mi. Iki šiol mokslininkams ne
pavyko surasti šios ligos sukė
lėjų, taigi ir vaistų jai gydyti.

RELIGIJA IR PSICHIATRIJA

JAV Religijos ir Psichiatri
jos fondas, kurio centras yra 
New Yorke, turi kliniką ir dva
sininkų paruošimo centrą, ku
riame vedami tyrimai religijos 
ir protinės higienos srityje. Sa
vo veiklą tas centras yra nu
sprendęs plėsti visose JAV-se, 
paruošdamas dvasininkus pasto
racinėje psichiatrijoje.

Sovietai turi 450 povandeninių laivų, t. y, dvigubai negu Amerika. 
Nuotraukoj matyti du tokie sovietų laivai. Laivus panaudojus 
prieš JAV blokadą gali sovietui prasiveržti, šios dvi nuotraukos 
darytos JAV gynybos departamento.

VOKIEČIŲ-RUSŲ FRONTAS 
LIETUVOJE 1944 M. VASARĄ

Ant II Pasaulinio karo griu
vėsių seniai jau prisikėlė laisva 
ir laiminga Vakarų Europa. 
Žmonės užmiršo anuos baisius 
karo laikus, atėmusius tiek gy
vybių, sugriovusius miestus, 
pramonę, ūkį. Bet sovietų oku
puotoje Rytų Europoje, net ir 
mūsų vargšėje Lietuvoje dar vis
tebešaudomi lietuviai II Pasaul. 
karo “nusikaltėliai”, nors ta
rybiniu “rojumi” sužavėti agen
tai smarkiai šaukia, kad Stali
no laikai Lietuvoje jau seniai 
pamiršti ir jis pasmerktas. Bet 
ten tebešaudomi tie lietuviai, ku 
rie kovojo prieš nuvainikuotąjį 
Staliną.

Apie II Pasaul. karo veiks
mus Lietuvoje lemtingąją 1944 
m. vasarą, kada Lietuvą antru
kart ilgam užėmė raud. armija 
if kada mes, lyg lava, bėgom, 
veržėmės į vakarus, knygose 
galima surasti įdomios medžia
gos su frontų brėžiniais, statis
tikomis. Anomis degančiomis 
dienomis mes to nežinojom ir 
pagaliau mums tai buvo nesvar
bu. Mus lycTčjo tik vienintelis 
troškimas — kaip nors išspruk-1 
ti iš artėjančių okupantų nagų.'

O įvykiai taip klostėsi. 1944 
m. liepos 3 d. raud. armija atsi-Į 
ėmė Minską ir ten apsupo 4-tą 
Vokiečių armiją. Vokiečiai nete
ko apie 70 tūkst. karki užmuš
tais ir apie 35 tūkst. paimtais 
į nelaisvę. Ši didelė raud. armi- ■ 
jos pergalė jai atvėrė laisvesnį 
kelią į Pabaltijį.

Liepos 7 d. ji pradėjo veržtis 
į Vilnių ir miestą galutinai užė
mė tik liepos 13 d. Apsupti vo
kiečiai Vilniuje gynėsi iš kiek
vieno namo, nes miestas buvo j 
paverstas tvirtove. Pvz. apie kie 
tą Vilniaus gynimą liudija ži
nia, kad liepos 9 d. į Vilnių vo
kiečiai dar metė savo parašiuti
ninkus. Kaip skelbia bolševikų 
statistika, Vilniaus kautynėse 
vokiečiai neteko 8 tūkst. užmuš 
tų ir 5 tūkst. paimtų į nelaisvę 
karių.

Kautynės dėl Kauno, kurį

A. -f- A.
LAVVRENCE WAICEL

(WAIDELL)

Gyveno 1441 Vinewood, 
Detroit, Mich.

Mirė spalio 26 d., 1962, 
6:15 vai. iš ryto.

Pasiliko dideliam nuliūdi
me sūnūs Bernard ir Law- 
rence, Jr. iš Chicagos. Gimi
nės Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Va] S. 
Baužą koplyčioje, 1930 25th 
St., Detroit, Mich.

Laidotuvės įvyks pirma
dienį, spalio 29 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldi} bus nuly
dėtas į Mt. Olivet kapines.

Nuoširdžiai kviečiams vi
sus giminės, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę SŪNŪS

Laidotuvių direktorius Vai. 
S. Bauža, tel. TA 5-1275.

raud. armija užėmė rugpiūčio 
1 d., buvo lengvesnės. Gynimosi 
kautynės vyko fortuose, nelais
vėn buvo paimta apie 1,200 vo
kiečių karių.

Raud. armijai užimant Lietu
vą vieną iš svarbiausių vaid
menų vaidino Lietuvos geležin
kelių centras — Šiaulių miestas.

A. -j- A. 
Martin Bakutis

Karo veiksmai, vykę šiame sek
toriuje, turėjo lemiamos reikš
mės ne tik Lietuvai, bet ir vi
sam Pabaltijui.

Puolimas Šiaulių kryptimi iš 
rytų prasidėjo liepos 20 d. Su
silpnėjus raud. armijos puolan
čioms jėgoms, liepos 26 d. prie 
Smilgių išmesti net desantinin
kai joms pastiprinti. Taip liepos 
27 d. pavyko užimti Šiaulius. 
Lygiai tą pačią dieną buvo pa
imli ir toli rytuose pasilikę Lat
vijos miestai Daugpilis ir Re- 
zeknė. Bet anos vietovės jau 
nebeturėjo strateginės reikšmės. 
Dabar svarbiausią vaidmenį lė
mė toli vakaruose įsikišęs stra
teginis Šiaulių miestas. Tuo tar
pu ir Lietuvos - Latvijos pasie
nyje vokiečiams dar tebepriklau 
sė erdvė iki Rokiškio rytuose.

Nuo Šiaulių raud. armijos ky
liai pasuko į Latviją. Liepos

Gyveno 13(1 Xo. Pamela Drive, 
Gllicngo Heiglits, Illinois.

Mirė 1962 m. spalio 27 ri., 
7:55 vai. ryte.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš na- 
Hoinlu apskr.. Girkalnės parap., 

■ liūdžiu kaimo.
Amerikoj? išgyveno 48 melus.
Pasiliko riirieliame nulifiriime 

rinkti* Estelle Plonis, žentas Jo
nas. ir anūkai Antanas ir My
kolas. sūnus Walter, brolis Ra
polas. broliene Ona ir ju šei
ma. ir ki i giminės Amerikoje.

Lietuvoje liko duktė Juzė, 2 
seserys — Elzbieta Mažintienė 
ir Marijona Zubvickienė ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopi., 3307 S. Liiuanie.i 
Avė. Laidotuvės Jvyks antrad., 
spalio 30 d. lš kopi. S:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Martin Bakutis gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti Jam pasku
tinį patarnavimą, ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka Duktė, sūnus, 
žentas, anūkai, brolis ir giminės.

Laid. direkt. Antanas M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3-10 1.

A. -f- A.
ARY L A U R

(LAURINAVIČIENE)
— pd tėvais Ežerskaitė —

Gyveno 6800 South Rockvvell Street, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 26 d., 1962 m., 8:45 vai. vak., sulaukusi 66 m. 
Gimė Ladde, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Elea- 

nor, pamotė Ona Ežerskienė, gyv. Granville. Illinois, dvi pus
seserės: Ona Bejanke. gyv. Mark, Illinois, Morta Pedzivviatr ir 
jos vyras Juozapas ir jų šeimos, gyv. Dalton, Illinois, du pus
broliai:' Bruno Ežerskis ir jo šeima ir Juozapas Ežerskis ir 
jo žmona Mary ir jų šeima, ir kiti giminės ir draugai.

Velionė buvo amžina narė Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų.
Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 2533 W. 

71st Street. Laidotuvės įvyks antrad., spalio 30 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės švenčiausios parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, pamotė, ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Petkus ir Sūnus, Telef. GRovehiil 6-2345.

M

28 d. buvo užimtas Joniškis, lie- j 
pos .30 d. jau pasiekta Žaiiamų- 
žė Latvijoje, o rugpiūčio 2 d. i 
Rygos įlanka. Taip rugpiūčio 
mėn. pradžioje frontas išsitie
sė 450 km. ilgyje vien Latvijos j 
ir dalinai šiaurinės Lietuvos te-| 
ritorijose. Fronto kulminaciniais 
taškais liko Ryga — šiaurėje, 
Šiauliai — vakaruose ir Biržai 
- Nemunėlio Radviliškis — ry
tuose.

Tiek vienos, tiek ir kilos ar
mijos karinės vadovybės šioje 
erdvėje suplanavo eilę naujų 
mūšių, kurie ilgesniam ar trum
pesniam laikui gal būtų lėmę ir 
Pabaltijo likimą. Tų mūšių eigo
je skaudžiai dundėjo šiaurinės 1 
Lietuvos ir pietinės Latvijos j 
laukai, jų skaudžią nedalią mi-

miems mūšiams vykstant, vo
kiečiai Pabaltijy jau turėjo 800 
tūkst. kareivių, 1,200 tankų ir 
400 - 500 lėktuvų, o šiems mū
šiams pasibaigus, Kuršiuose ligi 
pat karo pabaigos liko apsup
tos 35 vokiečių divizijos.

Almis Drulia

NEMIGO NAKTIS
Dr. Donald R. Broadbent, pra

nėjo dienomis ir naktimis neuž- i 
gestą gaisrai ir nekaltų žmo-

į nių kraujas.
1
I Įdomu tai, kad, tiems lemia- į

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 1 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda : 
Steponas J. Minkus. Biznio reika- : 
lais kreiptis j Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”.

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

PAULINE JAKUBAUSKAS 
(Jacobs)

Gyv. 10723 So. Forest Avenue.
Mirė spalio 28 d„ 1962 m.,

7:45 vai. ryto, sulaukusi senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bai
sogalos parapijos. Vainiūnų kai
mo. Amerikoje išgyveno 5S m.

Pasiliko riirieliame nuliūdime 
dvi dukros: Bernice Jacobs ir 
Stefa.nie Sueeney, vienas sūnus 
Peter Jacobs ir marti Leoną, 
dvi marčios: Eleunor Ir I-Jdna 
Jacobs. trys anūkai — John 
Swceney ir jo žmona Lols. Ani- 
ta Siveeney ir Celeste Jacobs, 
vienas proanūkes John IX 
Sweeney, sesuo Tekia Kh ii kuš
ky ir jos šeima, ir kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona miru
siojo Jono ir motina mirusiųjų, 
dr. Anthony Jacobs ir Adolf 
Jacobs. ,

Priklausė prie LRK Susivie
nijimo 33 kuopos. Apaštalavi
mo Maldos, .šv. Onos. Salezie
čių Rėmėjų, .švento Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų draugijų 
bei Idealių Moterų Klubui.

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko kopi., 10821 So. Michigan 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, spalio 31 d. Iš kopi. 8:30 v. 
ryto bus atlydėta Į Visų .Šven
tųjų parap. bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sieią. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka; Dukterys, sū
nus ir jo žmona ir visi kiti gi
minės.

Laid. direkt. I,. Bukauskas, 
telefonas COmmodore 4-2228.

N
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vedęs pakartotinus tyrimus Lon 
done, nustatė, kad dažnai po ne 
migo nakties žmogus gali pa
siekti dar sėkmingesnių rezulta
tų darbe.
SKIEPAI NUO KRUVINOSIOS 

Jeffersono Medicinos mokyk
los mikrobiologijos profesorius 
dr. Rolf Freter išrado skiepus, 
kurie 80 procentų įsiskiepijusių
apsaugo nuo dizenterijos.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-O8S4

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.1. F. l-I DlilKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
|LJ9 Tel. Yfl 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS W1rt|
MARŲUETTE FUNERAL HOME -U-K

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Afiociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVE. Tel. YArdi 7-3401

3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVE, CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1068
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X Ežeras su undinėm yra 
pirmas Draugo romano ko- 
kursui atsiųstas kūrinys, pasi
rašytas Narcizo Nortauto sla
pyvardžiu. Romano konkurso 
rankraščių įteikimo terminas 
yra lapkričio 1 d.

X Kazys Barzdukas, iš Chi
cagos, Liet. Knygos klubo na
rys, pats pirmasis užsisakė nau 
jausius klubo leidinius: dr. J. 
Griniaus “Gulbės giesmę” ir 
Alės Rūtos “Priesaiką”. Abi 
knygos yra labai vertingos ir 
kiekvienas jas turėtų įsigyti. 
Galima gauti “Drauge”.

X Dr. Leonas ir Irena Krįau- 
čeliūnai, žinomi lietuviškų kul
tūrinių reikalų rėmėjai, paau
kojo $100 “Tautos Praeities” 
IV knygos leidimui.

X P. Kurzikauskas, senosios 
kartos lietuvis patriotas, pado
vanojo Roselando Lituanistikos 
mokyklai metalinę spintą. Mo
kyklos tėvų komitetas ir moky
tojai jam už tai dėkingi.

X Zuzana Juškevičienė rūpi
nasi lietuvių parodos reikalais, 
kuri įvyks lapkričio 4 d. McCor- 
mick salėj, 1001 N. Dearborn 
st., tautų festivalio metu. Tarp 
2—6 v. pasirodys ir tautinių šo 
kių šokėjai. Lietuvius atstovaus 
Žilvitis.

X LVS “Ramovė” Chicagos 
sk. vėlinių dieną, lapkričio 2 d., 
9 v. v., L. Vanagaitienei užlei- 
dus dalį savo programos, per 
Margučio radiją, paminės visus 
žuvusius ir mirusius kovotojus 
už Lietuvos laisvę. Kalbės kun. 
dr. F. Gureckas.

X Shirley ir John O’Shea, 
6350 So. Richmand, spalio 13 
d. susilaukė dukrelės Sharon 
Marie. Helen ir William ISiebas- 
tian džiaugiasi anūke, o Malvi
na Medeišienė džiaugiasi pirmą
ja proanūke.

X Debatai sveikatos apdrau
dos (Medicare) klausimu įvyks 
sekmadienį, lapkričio 4 d. 3 v. 
p. p. Už sveikatos įstatymo rei
kalingumą kalbės Jonas Šoliū
nas, “Draugo” Socialinio sky
riaus redaktorius, gi opoziciją 
atstovaus dr. Kazys Ambrozai
tis.

X Lietuvių liaudies dainų ir 
operų ištraukų lapkričio 9 d. 8 
v. v. West Lugden Aukšt. mok. 
salėj padainuos sol. Lillian Mer 
nik, kurios nuotrauką įsidėjo 
Chicagos Daily News, pažymė
dama, kad solistė yra lietuvai
tė.

X Roselando Lituanistikos 
mokyklos Tėvų komitetas gruo 
džio 8 d. naujojoj (Visų šventų
jų parapijos salėj rengia kon
certą. Programą atliks sol. St. 
Baranauskas, Danutė Stankai- 
tytė ir pianistas A. Vasaitis.

X Operos baliaus meninė 
programa bus pradėta lygiai 9 
vai. vak. Todėl, kas norėtų iš
girsti labai įdomią programą, 
turėtų atvykti dar prieš pra
džią į Western Ballroom patal
pas, nes pačios programos me
tu nebus vedama prie staliu
kų ir vėliau atvykusiems teks 
palaukti salės vestibiuly. (Pr.)

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJ

— Mirė Antanas Petrauskas. 
Po trumpos ligos, turėdamas 67 
metus, mirė Antanas Petraus
kas. Velionis kilimo buvo iš Še 
duvos valse., Panevėžio apskr. 
Argentinon atvyko 1927 metais. 
Velionies žmona Rozalija Vai
čaitytė buvo mirusi prieš me
tus. Abu priklausė Gyvojo Ro
žančiaus draugijai ir buvo pa
vyzdingi katalikai.

— A. a. Petronėlė Mickevičie 
nė. Po ilgesnės ligos ir operaci
jos spalio 8 d., mirė Petronėlė 
Ignaciūnaitė - Mickevičienė. Jos 
vyras jau buvo miręs 1960 m. 
rugsėjo 4 d. Velionė kilimo bu
vo iš Naujojo Radviliškio, Bir
žų apskr. Velionė neturėjo vai
kų ir nepaliko giminių Argenti
noj, Lietuvoj yra dvi seserys. 

VOKIETIJOJE
— Bambergas. Šios apylinkės 

seniūnui J. Beniuliui pernai mi
rus, apylinkės veikla buvo su
stojusi. Balfo šalpos komisijos 
narys J. Ankudavičius praneša, 
kad yra surinkti iš Bendruome
nės narių solidarumo mokesčiai 
ir numatoma sukviesti susirin
kimas, kuriame bus išrinkta 
apylinkės valdyba ir kiti sta
tuto numatytieji organai.

— Duesseldorfas. Rugsėjo 20 
d. čia buvo susirinkusi posėdžio 
ZAF (Zentral verband Aus- 
laendische Fluechtlinge) aptar
ti naujų butų pabėgėliams pa- 
rūpinimo reikalu, emigracijos 
ir kt. rūpimais klausimais išsi
aiškinti. Ši organizacija yra nu 
mačiusi kiekviename Vokietijos 
Land’e įsteigti savo padalinius 
minėtais klausimais duoti pabė 
geliams patarimų. Vokiškosios 
įstaigos nusiskundžia, kad yra 
pabėgėlių, kurie turi būti prie
varta perkeldinami iš stovykli
nių barakų į naujus butus. Or
ganizacija padeda gauti nemo
kamai ir keliantiems į naujus 
butus baldus ir kt. ZAF numa
to ateity posėdžiauti kas tris 
mėnesiai.

Posėdyje lietuvius atstovavo 
Boem - Krutuly tė, PLB Vokie
tijos Krašto' valdybos įgalio- 

! tinė Nordrhein/Westfalijos kra 
štili.

— Hamburgas. Ir spalio mė
nesį Hamburgo lietuviai išleido 
savo biuletenį “Aušros Vartus”, 
kuriame apstu žinių iš Bendruo 
menės narių veiklos. Kaip žinia, 
šį biuletenį redaguoja veiklusis 
kun. V. Šarka.

Kaip biuletenis praneša, mi
rė Albertas Jokūbaitis 1962 m. 
rugsėjo 19 d. ir palaidotas Ham 
burg — OhlsdorU miesto kapi
nėse ir Pranas Badžius mirė 
1962 m. spalio 4 d., palaidotas 
Hamburg — Rahlstedt kapinė
se. Ypatingai visuomeninėj vei
kloj pasižymėjo a. a. Sadžius. 
Jis atstovavo lietuvius prie 
Hamburgo senato socialinio sky 
riaus, sekė ir palaikė lietuvišką 
spaudą, buvo religingas ir gra
žiai lietuviškoje dvasioje auk
lėjo savo vaikus.

— Pasikeitimai. Vieton E. Si 
monaičio, nuo š. m. spalio 1 d. 
Krašto Valdybos reikalų vedė
jas yra A. Mariūnas ir vieton 
pasitraukusio iš Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus pareigų 
kun. dr. L. Gronio — kun. Br.

! Liubinas.

Veiklioji Cicero Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdyba. Žemai 
švietimo reikalų atstovė Jone Bobinienė ir sekret. Gabrielė Roč
kienė. Viršuje (kairėj) ižd. Kostas Dočkus ir pirm. Stepas Ingau
nis. Valdyba yra išvysčiusi didelę veiklą. Jai pavesta parengia
mieji darbai tarptautinėj parodoj, kuri įvyks lapkričio 10—11 d. 
Navy Pier. Tuo reikalu rūpinasi J. Bobinienė. Neseniai valdyba 
suruošė įspūdingą rugsėjo 8 d. minėjimą, gi dabar ruošiasi tra
diciniam Naujų Metų sutikimui. Valdyba, gražiai ir vieningai 
dirbdama, rūpinasi visais mūsų aktualiaisiais reikalais. Lietuvių 
Fondui taip pat jau įnešė 200 dol., pažadėdama įnešti tūkstantinę.

Nuotrauka V. Račkausko

DAR VIENĄ MADŲ PARODĄ 
APLANKIUS

Š. m. spalio 21 d. Montessori ir. pritaikyta turkiško rašto su 
dr-jos suruoštoj madų parodoj knutė, perjuosta siauru dirže- 
mūsų lietuviška visuomenė tu- liu, akcentuota ir oranžine skry 
rėjo progos pamatyti savo tau- fcė’aite, sudarė nepaprastai gra 
tietę, neseniai atvykusią iš Ar- žiai vykusio kūrinio vaizdą.

rinėj siauroj, ilgoj, šviesiai ža
lios spalvos suknelėj su karo
liukais ir kristalais siuvinėtu 
švarkeliu. Labai gerai išpildyta 
savo stilium ir užbaigimu. Ne
blogai pasirodė ir kiti pavyz
džiai, įvairios kombinacijos šil
kų, nėrinių, mezginių ir vilnų, 

i Tenka atskirai paminėti pil
kai žalią šifono vakarinę suk
nelę dėl savo lietuviškos dva
sios. Be abejonės, kūrėja pri
siminė Baltijos išmestą mažutį 
gintarėlį ir nutarė juos įgyven- 

- dinti savo kūriny. Savo subti
liu stiliumi ši suknelė galėjo 

i būti dėvima pačios vaidilutės.
Pirmą kartą, tur būt, teko 

visiems pamatyti D. Mieželienės 
modeliuojamą tūbos išvaizdos 
suknelę, kurios siauros ranko
vės ir sijonas baigėsi praplatė
jimu. Tik pilnai kvalifikuota 
meistrė gali išgauti šią ypatin
gą formą, ją suderindama su 
medžiaga ir asmeniu, kuris ją 
dėvės. Pažymėtina, kad šio sti
liaus išgavimui vartojamas ly
gintuvas ir profesionalas lygin
tojas.

Dėl vietos stokos visų paro
dytų pavyzdžių neįmanoma ap
rašyti, bet, bendrai paėmus, I. 
Stašaitytės - Borgogni parodyti 
rūbai atitiko savo kvalifikaci
joms. Mes iš širdies linkime jai 
daug sėkmės pasirinktoje pro
fesijoje ir lauksime dažniau pa
sirodant savųjų tarpe.

Modeliai, nors ir neprofesio- 
nalai, bet atitinkamai paruošti, 
puikiai atliko savo naujas parei 
gas. Modeliavo: D. Mieželienė, 
L. Vėžienė, V. Janulevičiūtė, Ž. 
Duobaitė, L. Germanienė, A. 
Bendikaitė ir D. Parokaitė.

Be suaugusių, buvo1 rodomi ir 
vaikų rūbeliai, siūti pačių mo
tinų. Tai lyg iš Renoir paveiks
lo bežengiantys gražūs vaiku- 

j čiai, sujaudinę suaugusių šir
dis. Stebint vaikus, taip pat jau

Montessori dr-jos surengtoje madų parodoje spalio 21 d., Jaunimo Centre, modeliuotojai. Iš k. į 
d. (pirmoje eilėje)': R. Lintakaitė, O. Barškėtytė, D. Barškėtytė, K. Karėnaitė, L. Stončyte, D. 
Grybauskaitė, A. Kuršytė, S. Germanas ir R. Vanagas; (antroje eil.): R. Kazėnaitė, V. Dailid- 
kaitė, D. Vasiukevičiūtė, I. Norušytė, M. Norušytė, D. Stončyte, A. Kuršytė, R. Butvilaite, D. Endri- 
jonaitė, S. Dailidkaitė, K. Barytė ir kt. Nuotr. VI. Juknevičiaus

gentinos, diplomuotą modistę Taip pat savo ekstravagancija tesi/ stipri paruošimo ranka,
Ireną Stašaitytę

Chicagos žinios
VYSKUPAS GRĮŽTA IŠ VA

TIKANO
Vysk. Raymond Hillinger, 

Chicagos augziliaras, gavo lei
dimą apleisti Vatikano vykstan 
tį visuotinį Bažnyčios susirin
kimą ir grįžti į Chicagą, kur 
lapkr. 1 d. konsekruos į vysku
pus kun. Judge Prost. Konsek
racija bus Šv. Benedikto bažny
čioje, 2115 W. Irving Park rd.

GYNYBOS CENTRAS BUDI 
24 VAL.

Chicagos civiles gynybos cen
tras, paaštrėjus Kubos klausi
mui, dabar budi dieną naktį iš
tisas 24 valandas. Centras yra 
ugniagesių stoties rūsyje, 4911 
W. Belmont.

GAVO MIRUSIOS AKIS
Ida Simon, 3950 N. Lake Sho 

re dr. mirė spalio 21 d. Po 48 
valandų du kiti žmonės jau tu
rėjo po vieną jos akį ir po trijų 
mėnesių galės praregėti. Norin
tieji po mirties savo akis palik
ti gyviems neregiams gali kreip 
tis į Illinois Eye Bank, 220 So. 
State st., Chicago, III.

UŽSIDARO GOLFO AIKŠTES
Chicagos parkų distrikto ži

nioje golfo aikštės Jackson, 
Marąuette, Columbus ir Lincoln 
parkuose užsidaro spalio 31 d.

REIKALAUJA 51 MIL. DOL. 
IŠ UNIJOS

Jewel Tea kompanija Chica
gos federaliniame teisme iškėlė 
bylą prieš AFL-CIO mėsos piau 
stytojų ir skerdyklų uniją, rei
kalaudama trigubo 51 mil. dol. 
atpildo už patirtus nuostolius. 
Kompanija su unija bylinėjasi 
nuo 1953 m. Bylos priežastis: 
unija neleidžia savo nariams 
pardavinėti mėsos tos kompa
nijos krautuvėse po šeštos vai. 
vak.

PAŠTAS SAMDYS SUNK
VEŽIMIŲ

Chicagos paštui artėjančių 
Kalėdų proga bus reikalinga 
samdyti daugiau sunkvežimių 
pašto išvežiojimui. Suinteresuo 
tieji gali kreiptis Main Post Of
fice, 433 W. Van Buren, kamb. 
330.

YRA DAUG LIGONINIŲ
Chicagos šešių apskričių ra

jone yra 141 ligoninė su 51,743 
lovomis.

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Bl.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PlETKIEtVlCZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

D. Petru tytė (kairėj viršuj) įteikia dail. Petrikonio paveikslą 
laimėtojai S. Vaičaitienei (apačioje). (Nuotr. VI. Juknevičiaus)

jos sukurtas originalias madas, 
į Irena Stašaitytė - Borgogni 
: yra baigusi rūbų projektavimo 
i mokyklą Argentinoje, Meno In
stitute ir Ray-Vogue mokyklą 

i Chicagoje. Tai nepaprastai ga
bi, talentinga, madų kūrėja, šioj 
srity duodanti daug vilčių. Jau
noji modistė savo darniais rūbų 
pavyzdžiais ir jų aukštu stilium 
ne vienai žiūrovei pakėlė madų 
pulsą. Jos parodyta eilutė ne
paprastai skyrėsi nuo anksčiau 
matytų savo nepaprastu origi
nalumu, nuostabiais spalvų niu 
ansais ir laisvai krintančiomis 
linijomis. I Stašaitytė-Borgog- 
ni daugiausia specializuojasi vir Į 
šutinių rūbų eilute, todėl šios 
rūšies rūbų daugiausiai ir buvo 
pademonstruota.

Dalios Mieželienės modeliuo
tas šviesiai žalios vilnos, pakel
tu liemeniu paltas su plačiom, 
imituotom kiešnėm buvo' lyg 
savotiška žinia ateinančiais me
tais besikeičiančios mados, link 
siauresnių paltų ir grįžtančios 
“Josephine” linijos.

V. Janui evi čiūtės modeliuo
tas vilnonės medžiagos paltas

Borgogni ir ■ nustebino ir % ilgumo švarkas 
su tos pačios medžiagos sukne
le. Charakteringai atrodė nu
leisti švarko pečiai ir giliai pra- 
siverią šonai.

nes mažiausia, vos 2 metus ei
nanti modeliuotoja, nepasimetė 
publikos akyse, bet drąsiai ir 
gražiai atliko savo modeliavimo , 
darbą. E. Jokūbaitienė į

I. Borgogni parodė dar vieną 
savo talentą, būtent mezgimą 
gražiame angoros ir vilnos pal
te. Didelis pamėgimas dirbti su 
vilna buvo pastebėtas ir vaka-
f

TV-RAB13AI -DUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam temlauslos kBfnoą Ir garantija 

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665Į

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m- 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio lr liepos mėn. 1 r.
PIRM. lr KETV............................... 9 v. r. lkl 8 p. P.
ANTRAD. Ir PENKT..................... » v. r. Utį B p. p.
ŠEŠTAD .. 3 v i. «kl II t i. Trečiad uždaryta.

VALANDOS:

, ...............
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

IIEIUVUI PREKYBOS NAMAI
? TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
...............—.............................. -------------------------------------------

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki S po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą, dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki S po piet 
Penktad. „ 9 ,, 8 „ „
.Šeštad. 9 12:30 ,,

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

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

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




