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Raudonoji Kinija nepriimta j Jungtines Tautas
Indija ir Britanija balsavo 

už Kinijos priėmimą
Kinijos priėmimas į Jungtines Tautas padėtas į lentyną

NĘW YORKAS. — Vakar; 
Jungtinių Tautų pilnaties susi
rinkimas 56 balsais (42 pasisa
kius už priėmimą ir 12 susilai
kius) atmetė Sovietų pasiūly
mą priimti raudonąją Kiniją į 
šią tarptautinę organizaciją. 
Jau tryliktą kartą komunistų 
valdomos Kinijos priėmimas j 
Jungtines Tautas padėtas į len
tyną.

Indija, kariaujanti dabar prieš 
raudonąją Kiniją ir paprašiusi 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių ginklų, ir D. Britanija bal
savo už komunistinės Kinijos 
priėmimą į Jungtines Tautas.

— Sovietų Sąjunga siūlė na- 
cionalinę Kiniją išmesti iš Jung
tinių Tautų ir j ją priimti rau- I 
donąją Kiniją. Bet Maskvos siū 
lymą Jungtinės Tautos atmetė.

Berlyno policija susikirto su 
raudonaisiais

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno policija susikirto su rytų 
vokiečių geležinkelio policija, kų 
ri bandė areštuoti vakarų ber
lynietį.

Mokslas ir menas priklauso vi- i 
sam pasauliui. — J. W. (Joethe I

TRUMPAI IŠ VISUR
—- Maskvos bičiulystė su Bel

gradu. Britų laikraščio “The 
Guardian” nuomonė;

“Tarptautinio gyvenimo ste
bėtojams, žinoma, nėra ko nu
stebti, matant prezidentą Ti
tą bičiuliaujantis su aukštai
siais sovietų pareigūnais. Nuo 
Bulganino - Chruščiovo viešė
jimo Belgrade 1955 m. jau ke
lis kartus pasaulinio komu
nizmo motina buvo susitaikiu
si su vyriausiuoju savo kai
menės eretiku; bet iki šiol vis 
ateidavo toks laikas, kad po 
kiekvieno susitaikymo būda
vo iš nauj'o išsiskiriamą. Ta
čiau apskritai iš tų susitaiky
mų daugiau laimėdavo Sov. 
Sąjunga, o ne Jugoslavija.” 
IVASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Kennedy ketvirtadienį 
3 vai. p. p. (Chicagos laiku) tu 
res spaudos konferenciją.

(Karihiai vadai pas prezidentą Kennedį — Atslūgus pasaulinei įtampai ir blokadą palikus (tik dviem 
dienom ji suspenduota — Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus U Thanto vizito Kuboje me
tu), prezidentas Kennedy peržvelgia dabartinę padėtį su gen. David Shoup, jūrų kareivių (marinų) 
dalinių vadu, ir adm. George M. Anderson, JAV laivyno veiksmų viršininku. Pasitarimai įvyko 
Baltuosiuose Rūmuose.

JAV priešlėktuvinių sviedinių iššovėjas pastatytas Key West paplūdimyje, Fla.. (UPI

I

KAS GAVO „TRAMDOMUOSIUS MARŠKINIUS
Diktatorių Nikitą Chruščiovą reikėtų pakaukti j teismą dėl 

tautų pavergimo ir jų naikinimo
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Tarus JAV prezidentui Kenne
džiui ryžtingesnį žodį ir paskel
bus laivyno blokadą prieš Kubą, 
pavergtos Lietuvos komunistų 
laikraštis “Tiesa” spalio 25 d. 
(Nr. 252), ištikta baimės dėl ko 
munizmo ateities, persispausdi
no “Pravdos” vedamąjį (spalio 
24 d.), kurio kai kurias ištrau
kas pateikiame savo skaityto
jams. Laikraštis iš peties dro
žia:

— Visą pasaulį apskriejo 
nerami žinia: Amerikos impe
rialistai griebėsi neturinčių 
precedento agresyvių veiks
mų, sukeldami pasauliui ter
mobranduolinio pasaulinio ka
ro grėsmę. Sutelkusi savo At
lanto laivyną Karibų jūros ra
jone, Amerikos vyriausybė 
prezidento Kennedžio lūpomis 
įžūliai, kaip niekad, pareiškė 
ketinanti įvesti Kubos respub
likos jūros blokadą ir paruošė 
savo ginkluotąsias pajėgas ko 
vos veiksmams.

Amerikos imperializmas, I 
prisiėmęs tarptautinio žanda
ro vaidmenį, jau seniai raiz- 
go provokacines pinkles ap
link Kubos respubliką. Visi 
dar atsimena įvykius Plaja 
Chirone. Viso pasaulio pasi
piktinimą sukėlė Amerikos j 
samdinių išsišokimai, jų sa- j 
vavaliavimas atviroje jūroje, 
banditiški antpuoliai prieš tai
kius Kubos miestus ir kaimus.!

Valdančioji Amerikos viršū- i 
nė tada mėgino dangstytis 
melagingais pareiškimais, kad' 
ji neturinti nieko bendro su 
šiais veiksmais. Bet dabar kor 
tos galutinai atskleistos. Vi
sam pasauliui aišku, kad da
bartiniais veiksmais logiškai 
užbaigiamas tas nusikalsta
mas planas, kurį Kennedžio 
vyriausybė paveldėjo iš Eisen 
howerio administracijos ir ku 
ris buvo vykdomas Pentago
no nurodymu.
Gaila, kad “Tiesa” nepainfor

mavo savo skaitytojų, kad dik
tatorius Fidel Castro Kubą pa
vertė kalėjimu. Kubiečiai dar
bininkai engiami, išnaudojami, 
jų teisės ir pareigos užgniaužtos 
raudonųjų.

Laikraštis, įsibėgėjęs, sušu
ko:

— Veiksmais, kuriuos vyk-! 
do valdantieji Amerikos sluok 
sniai, grubiai pažeidžiamos e- 
lementarios tarptautinės tei
sės normos, visi tarptautiniai 
papročiai. Tai nesuderinama 
su SNO įstatų principais. Tai 
iššūkis visoms taikingoms tau 
toms. Tokiais veiksmais tie
siogiai atgaivinama piratystė 
ir tarptautinis plėšikavimas, 
kuriems žmonija tikėjosi pa
daryti galą visiems laikams, 
nuteisusi Niurnberge ir Tokio 
svarbiausius karinius nusikal
tėlius, atsakingus už tai, kad 
buvo sukurstytas II Pasauli

nis karas, už nusikaltimus, į- 
vykdytus prieš taiką ir žmo
niškumą.
Šios citatos pabaigoje ko- • 

munistų laikraštis pasakė tiesą. 
Taip, Niurberge nebuvo nubaus-: 
ti Stalinas ir jo pagalbininkai,' 
pvz. dabartinis diktatorius Chru 
ščiovas, sukėlę II Pasaulinį ka
rą, pasirašius Vokietijos užsie
nio reikalų ministeriui Ribben- 
tropui ir Sovietų užsienio reika
lų ministeriui Molotovui nepuo
limo sutartį 1939 m. rugpiūčio 
mėnesį. Dabar reikėtų Chruščio- j 
vą ir kitus komunistus patrauk- [ 
ti į teismą dėl tautų naikinimo, j 
Dar daugiau, Chruščiovas tuo
jau privalėtų ištraukti savo ka
rinius dalinius iš Lietuvos ir ki
tų pavergtųjų kraštų.

“Tiesa” ėmė net grasinti 
“Pravdos” lūpomis:

— Tačiau dabar ne tokie
laikai, kad piratai galėtų veik 
ti nebaudžiami. “Jeigu agre
soriai sukurstys karą, — ra
šoma šiandien spausdinama
me Tarybų Sąjungos vyriau
sybės pareiškime, — tai Ta
rybų Sąjunga smogs galin
giausią atsakymo smūgį”. Ta
rybų sąjungos vyriausybės pa 
reiškimas rūsčiai įspėja tuos, 
kurie netenka proto. Tarybų 
Sąjunga, socializmo šalys ir 
taikingosios tautos turi pa
kankamai jėgų ir priemonių, 
kad galėtų užvilkti agreso-

RAUDONOSIOS KINIJOS - INDIJOS KARAS 
IR SOVIETU SĄJUNGOS PROBLEMOS

Himalajų sniegynai pasruvo krauju. — “Mes turime atmušti 
tą didžiąją grėsmę", — skelbia Nehru

Dvi didžiausios savo gyven
tojų skaičiumi Azijos valstybės: 
Kiniją, turinti netoli 700 mili
jonų gyventojų, ir Indija, turin
ti 400 mil., prapliupo šūviais ir 
didžiųjų Himalajų kalnų snie
gynai pasruvo krauju, kuris liu
dija Mao Tse-tungo komunisti
nio režimo žiaurų agresyvumą. 
Indijos neutralumas, net pas
tangos raudonąją Kiniją įvesti 
į Jungtines Tautas — neišsau
gojo nuo komunistų invazijos.

Sovietų Sąjunga kryžkelėj
Sovietų Sąjungai šis karas su 

daro nelengvų .problemų. Padė
dama raudonajai Kinijai, ji nu
kreips Indiją į vakariečių pu
sę ir išsklaidys mitą, kad Sovie
tai visada palaiko neutraliuo
sius. Iš kitos pusės, jei ji padė
tų Indijai, kas nesiderina nei su 
Sovietų ideologija, nei su jų ry
šiais su raud. Kinija, tai tas 
jau būtų laužymas tvirto raudo
nųjų fronto, kas nublokštų į nu 
sivylimą kitų kraštų komunis
tų partijas. Todėl Sovietai sten 
giasi savo pozicijos labai neiš
ryškinti, neakcentuoti, tačiau 
tykiai — raudonoji Kinija nau
dojasi Sovietų transporto lėktu
vais ir helikopteriais, kaip būti
na priemone Himalajų kalnuose 
ir sniegynuose, kur nėra kelių. 
Rusija iki šiol Indijos pagalbai 
yra, kaip skelbia “Chicago Tri
būne”, davusi apie $800 mili-

jonų, tačiau dabar ir tų “pri- 
sigerinimų” išsižadėdama, kad 
ir maskuotai, linksta į raudoną
ją Kiniją.

Indija dabartinėse kovose taip 
gi panaudojo iš Rusijos gautus 
lėktuvus ir helikopterius, tačiau 
šiaip šis kraštas daugiau kari
nės pagalbos yra gavęs iš vaka
riečių, ir dabar Nehru oficialiai 
šaukiasi amerikiečių ginklų. Ma 
tyt derybos su Rusija dėl nau
jų Migų -21 gavimo neatnešė 
lauktų rezultatų.

Bu kautynių frontai
Užgrobę Tibetą, raudonieji ki

nai su Indija turi 2,500 mylių 
nusitęsiančią sieną. Kautynės

vyksta dviemis frontais, nutolu
siais nuo kits kito 1,000 mylių. 
Savo agresijai raudonieji kinai 
surado pretekstą: nepripažinti 
Arthuro Henry McMahon (dar 
britų valdymo laikais) nubrėž
tos sienos Indijos šiaurėje. Ki
nai savinasi, kad jiems dar pri
klauso 42,000 kvadratinių my
lių į pietus nuo tos linijos. Ko
vos vyksta: rytiniame fronte — 
North East Frontier Agency 
teritorijoje, kur gyvena vietinė 
gentis, iki šiol buvusi Indijos 
administracijoje; vakarų fron
te kovos eina Ladakhe, šiaurės 
Kašmire, kur raudonieji jau už
ėmė 12,000 kvadr. mylių.

(Nukelta į 7 psl.)

Iranas paleido komunistų 
vadą iš kalėjimo

riams tramdomuosius marš
kinius.
Jungtinės Amerikos Valsty

bės užvilko “tramdomuosius 
marškinius” diktatoriui Chruš
čiovui ir šis pažadėjo išardyti 
savo atomines ugniavietes ir ra
ketas parsigabenti į Maskvą.

Dabar Maskvos radijas ban
do sumažinti prezidento Kenne
džio žygio reikšmę Kubos at
žvilgiu ir diktatorių Nikitą Chru 
ščiovą apšaukė “taikos apašta
lu”. Kai Nikita buvo priremtas 
prie sienos, jis tapo “taikos iš
gelbėtoju”. Jis tik savo kailį iš
gelbėjo... bent šiuo metu.

TEHRANAS, Iranas. — Ira
no komunistų partijos vadas 
dr. Morteza Jazdi, 70. metų, ir 
šešiolika kitų komunistų buvo 
paleista iš kalėjimo. Tai pada
ryta, nes pagerėję santykiai 
tarp Irano ir Rusijos.

Uždaryta daugybė

cerkvių ir bažnyčių
MASKVA. — Sovietinė Gu

dijos spauda skelbia, kad Bres
to apygardoje 1960 - 61 m. lai
kotarpyje uždarytos 108 pro- 
voslavų cerkvės, “iširusios 8 ka 
talikų parapijos ir 7 baptistų 
sektos”, keletas stebuklingų vie
tų “demaskuota”.

Gardino apygardoje, tos pa
čios spaudos duomenimis, nuo 
įjungimo Sovietijon iki 1962 m. 
uždaryta 40 cerkvių ir 20 kata
likų bažnyčių.

— Indijos kariniai daliniai va 
kar pirmąjį kartą pradėjo o- 
fenzyvinius žygius prieš Kinijos 
raudonųjų dalinius.

Naujausios
žinios

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės suspendavo laivyno blo
kadą prieš Kubą dviem die
nom — kol Kuboje bus Jung
tinių Tautų generalinis sekreto
rius U Thant, atvykęs derėtis 
su diktatorium Fidel Castro.

Kubos tremtiniai nepripažįs
ta Castro diktatūrinio režimo. 
Todėl U Thanto pasitarimai su 
diktatorium Castro neturi jo
kios reikšmės. Tai pareiškė ku
biečių tremtinių vadas Cardona. 
Jis patarė U Thantui aplankyti 
Kuboje kalėjimus, kur tūkstan
čiai kubiečių politinių belaisvių 
uždaryta.

— Karalienė Elzbieta II, ati
darydama Britanijos parlamen
tą, vakar pareiškė, kad britai 
rems Indiją kovoje prieš rau
donąją Kiniją. Toliau ji pridė
jo, jog Vakarų Berlynas turi 
būti ginamas, bus sudarytas pla 
nas, kurį parlamentas patvir
tintų, kad Anglija galėtų įsi
jungti į Europos Ekonominę 
Bendruomenę (Bendrąją Rin
ką).

— JAV generolas Lemnitzer 
atvyko į Paryžių ir ketvirtadie
nį pradės vadovauti Amerikos 
kariniams daliniams Europoje. 
Gi Šiaurės Atlanto sąjungos 
(Nato) dalinių vyr. vado pa
reigas pradės eiti sausio 1 d.

— JAV vakar virš Johnston 
salos Ramiajame vandenyne iš
bandė vieno megafono atomi
nę bombą.

JAV ryžių eksportas
WASHINGTON, D.C. — Že

mės ūkio departamento leidinys 
užsienio derliaus ir rinkų klau
simais sekmadienį paskelbė, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ryžių eksportas 1962 metų rug-

Paryžius turės atominį
laivę 1969 m.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
pirmasis atomine, jėga varomas 
povandeninis laivas, apginkluo
tas su 16 Polaris rūšies sviedi
niais, pradės veikti 1969 metais, 
pasak prancūzų laivyno štabo 
viršininko admirolo Georgės Ca- 
banier pranešimo.

Adm. Cabanier pateikė žurna
le “Revue Militaire d’ Informa
tion” (šio mėnesio laidoje) in
formaciją, kad 7,000 tonų po
vandeninis laivas galės pasilikti 
jūroje 90 dienų.

tus, palyginant su praėjusių me
tų tuo pačiu periodu.

Albanų delegacija 
Kinijoje

TOKIO, Japonija. — Penki 
Albanijos delegacijos nariai už
vakar atvyko į komunistų val
domą Kiniją pagal kultūrinio 
bendradarbiavimo susitarimą.

Libanas gali netekti
JAV pagalbos

WASHINGTON, D.C. — JAV 
vyriausybės ekspertai galvoja 
galimybes sulaikyti Jungtinių 
Amerikos Valstybių ekonominę 
pagalbą Libanui, nes libaniečių 
laivai veža Sovietų krovinius į 
Kubą.

— Indonezijos prezidento Su
kamo paveikslai dalinami Va
karų Naujoje Gvinėjoje. IŠi teri
torija, seniau buvusi valdoma 
olandų, dabar yra Jungtinių Tau 
tų administruojama. Indonezija 
Vakarų Naująją Gvinėją pradės 
valdyti sekančių metų gegužės 
mėn.

KALENDORIUS
Spalio 31 d.: šv. Liucilė, šv. 

Volfgangas, Tyris, Sargė.
Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji, 

Kaributas, Vaivada.
Lapkričio 2 d.: Vėlinės, Šal

na.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — da
linai apsiniaukę, galimas lietus.

Saulė teka 6:21, leidžias 4:48.
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ŽVILGSNIS ANAPUS KAPO

KOVOJA PRIEŠ KOMUNISTŲ 
SAUVALĘ

Lenkijoje komunistai kas kart 
labiau varžo tikybos dėstymą 
valdinėse mokyklose. Tokiu at
veju tikyba dėstoma bažnyti
niuose pastatuose ir jau veikia 
15,000 tokių tikybos mokyklė
lių.
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Žmogus miršta, kaip ir vis
kas, kas yra žemėje. Bet jis ne
išnyksta su paskutiniu lapkri
čio lapų drebėjimu ar Vėlinių 
žvakučių mirguliavimu. Jis iš
lieka gyvas ne tik savo minti
mis, idėjomis, darbais, bet ir 
savo dvasia, kuri praskrodžia 
medžiagos stangrumą, pralen
kia laiką, praskrieja erdves. Mi
ręs žmogus yra buvęs žmogus 
tik kapų glūdumoje, bet jis vi
są laiką gyvena savo nenyks- 
tančia ir nesunaikinama siela, 
bylodamas iš beritės amžinybės 
į tuos, kurie kadaise gyveno su 
juo ir kurie, -peržengę gyvenimo 
slenkstį, vėl su juo susijungs 
jau nebepertraukiamais ryšiais.

Vėlinių rimtis ir Velykų pri
sikėlimo džiaugsmingas varpų 
skambesys lydi kiekvieną žmo
gų nuo jaunystės iki prinokusio 
amžiaus. Kapinių paminklai, de
gančios žvakutės, siūruoją me
džiai rudens pakastų lapų spal
vingumu sujungia tą gūdžiąją 
naktį visus kapų tylos susikau
pimui. Tai primena kiekvienai 
gyvai būtybei, kad ir jos žemiš
kasis kelias baigiasi po tais šal
tais paminklais. Bet neišnyki- 
mui ir užmarščiai, o priešingai 
— prisikėlimui ir gyvenimui. 
Prisikėlimui, kai paskutinis pa
sibaigusio laiko varpo dūžis pa
šauks į gyvenimą, kuriame ne
bus jau nei baimės, nei skaus
mo, nei liūdesio, nei mirties ago 
nijos — tik gyvenimas, gyveni
mas Kūrėjo prieglobstyje.

Vėlinės yra rimties šventė. 
Tačiau rimtis nereiškia nuliūdi
mo, o pasitikėjimą ir drąsų lau

PRIE NAUJAI SUPILTO KAPO
Mes grįžome nuleidusios gal

vas ir liūdnos pilnomis širdimis, 
palydėjusios į amžino poilsio 
vietą sesę Salviniją Geštautai- 
tę. Mirtis negailestinga ranka 
staiga nuskynė šią gražią, jau
ną gyvybę automobi io katast
rofos metu. Kas gali apsakyti 
tėvų ir seserų širdgėlą, draugių 
ir seselių - skaučių gailias aša
ras ir ne vieno lankytojo gilų 
liūdesį, pažvelgus į baltais rū
bais apvilktą, karste begulinčią 
Salviniją.

Pačiame jaunystės žydėjime 
mirusi Salvinija per gana trum 
pą amžių atkeliavo tolimą gy
venimo kelionę. Salvinija gimė 
1943 m. balandžio 27 d. Vilniuj. 
Vos vienerių metų amžiaus tė
veliai išsivežė ją iš Lietuvos į 
Vokietiją, o vėliau ir į J. A. Val
stybes. Chicagoje Salvinija pra 
dėjo ir baigė Šv. Panelės Ma
rijos Gimimo parapijos mokyk 
lą, Marijos Aukštesniąją mo
kyklą ir buvo pradėjusi studi
juoti Fox College.

Salvinija buvo puiki duktė 
šeimoj, gera ir pažangi moki
nė mokykloje ir pavyzdinga 
skautė “Kernavės” tunte. Jos 
mokytojų šv. Kazimiero sese
lių atsiliepimai buvo nuoširdūs 
ir gražūs. Kernaviečių riedan
čios ašaros be žodžių kalba apie 
mylimos ir brangios sesės ne
tekimą. Negreit pamiršime gar 
tės sargyboje prie karsto sto
vinčių sesių ašaromis sudrėkin 
tus skruostus, žvakių ir “Ker
navės” tunto skautininkių ap
suptą karstą bažnyčioje ir ant 
karsto sudėtas rūtas kapuose.

Salvinija priklausė sktn. J. 
Krutulienės vadovautai “Živilės 
II” draugovei kartu su savo se

kimą. Tas, kuris nugalėjo mirtį, 
iš kapo uolos prabyla Velykų 
rytą. Tas pats kalba mums ir 
Vėlinių naktį iš kiekvieno kars
to, mūsų artimųjų nebyliomis 
lūpomis primindamas, kad Jis 
iyra “kelias, tiesa ir gyveni
mas”. Kas tiki į Jį, gyvens per 

[amžius. Kas gyveno Jo idealais,
1 tarnaudamas Dievui, tėvynei ir 
artimui laikinajame gyvenime, 

'tas savo sielos amžinybėje gy
vens nesibaigiančiu, dievišku 
gyvenimu.

Gedulingos Vėlinių spalvos 
bažnyčioje negali užtemdyti pa
sitikėjimo ir vilties mūsų laiki
nume, kai mūsų gyvenimas at
remtas į Kristaus tarnybos ir 
Jo pasiuntinybės atlikimą savo 
artimųjų tarpe. Tai kalba 
mums mūsų artimieji iš kapų 
glūdumos ,tai primena mums 
kiekviena amžinybėn nukeliavu
si siela, gyvenusi prisikėlimo vii 
timi.

Bet geras skautas viena visa
da prisimena, — kad jo geri 
darbai neužsibaigia tik gyvai
siais, bet turi apimti ir tuos, 
kurie jau atsiskyrę, kurie lau
kia aukos, maldos ir meilės iš
tikimybės. Vėlinių rimties pras
mė ir glūdi tuose geruose dar
beliuose, kurie mirusiųjų sko
las, padarytas iš žmogiškojo 
trapumo žemėje, jais atlygina 
amžinajam Teisingumui. Mūsų 
maldos nūnai turi pasiekti tas 
sielas, kurių kūnų dulkės jau 
trūnija anapus kapą dengiančio 
akmens, anapus gėlėmis papuoš 
tos žemės. Pr. Gr.

šute Jūrate. Vadovių įvertinta 
kaip puikaus charakterio, lie
tuviškai susipratusi ir gabi 
skautė, ji buvo paskirta jau
nesniųjų skaučių “Šešupės’’ d- 
vės adjutante. Vėliau, dėl laiko 
stokos, iš tų pareigų pasitrau
kė. Savo būdo švelnumu ir rim
tumu ji buvo užsitarnavus visų 
skaučių pagarbą ir meilę.

Jau praėjo mėnuo laiko, kaip 
(Salvinijos nebeturime savo tar
pe ,bet, prisimindamos kun. Za 
karausko prie kapo tėvams pa
sakytus paguodos žodžius, no
rėtume ir kernavietės prie jų 
prisijungti: “Viešpatie, priimk 
šią mūsų auką.”

JAUNOJI MENININKĖ
“Kernavės” tunto skautės su 

i džiaugsmu ir pasididžiavimu se 
I ka “Šešupės” dr-vės drauginin- 
kės sesės Birutės Bulotaitės 
darbą menininkų eilėse.

Šiuo metu atidarytoje jaunų-

Nevv Yorke užsidegė muilo fabrikas ir griūvant dviejų aukštų na
mo sienai užmušta penki ugniagesiai ir sužeisti septyni kiti.

jų menininkių parodoj sesė Bi
rutė turi išstačiusi 6 paveiks
lus, iš kurių “Estiška Simfoni- į 
ja” yra išrinkta į Čiurlionio ga 
leriją. Paveikslas atliktas aly
va.

Parodos atidarymo metu se-! 
sei Birutei buvo įteiktas pagy
rimo lapas. Mielai sesei linkime 
ir toliau sėkmingai klestėti me
no srityje.

Visos sesės skautės kviečia
mo aplankyti jaunųjų meninin- Į 
kų parodą. Sesė Birutė V.

“KERNAVEI” KETURI 
METAI

Sukaktuvinė “Kernavės” tun
to sueiga įvyko spalio 7 d. Jau
nimo Centro patalpose. Šią va
sarą nestovyklavusios kernavie 
tės susirikiavo salėje, o stovyk
lavusios “Pasandravio” stovyk
loje atžygiavo su daina ir sto 
vyklinėmis gairelėmis. Po vė
liavų įnešimo stovyklos komen
dante vyr. sk. Ramunė Jurkū
naitė perdavė stovyklą tunto va 
dijai. Buvo perskaityti stovyk
los viršininkės įsakymai, padė
kojant visoms stovyklavusioms 
už gerai atliktas pareigas. Sto
vykla buvo užbaigta kernavie
čių stovykliniu šūkiu, kuris, be 
abejonėe, daug geriau skambė
jo miške negu salėje.

Tuntininkės įsakymu visa ei
lė stovyklavusių skaučių buvo 
pakeltos į vyresniškumo laips
nius. Po to jaunesniųjų skau
čių įžodį davė Vilija Kerelytė, 
su ašaromis papuošdama įžo
džio tekstą, šlipsą užrišo tunti- 
ninkė L. Luneckienė, o mazge
lius mamytė J. KereJienė ir 
“Šešupės” d-vės draugininke 
Birutė Bulotaitė.

Po įžodžio kalbėjo sktn. L. 
Luneckienė, pasidžiaugdama, 
kad kernaviečių eilės viena pa
didėjo, ir kartu prisimindama, 
kad taip neseniai viena suma
žėjo. Visos kernavietės buvo 
pakviestos prisiminti a. a. se
sę Salviniją Geštautaitę vienos 
minutės tyloje.

Tunto adjutante sktn. V. Ale 
knavičienė pakvietė sktn. O. Si- ( 
liūnienę tarti žodį. Sesė Siliū-1 
nienė pasidžiaugė kernaviečių: 
eilių padidėjimu keturių metų'

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

4! % 5%
on lnvestment. bonuscurrent dividend

4^% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį lr 

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. p. 

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

bėgy. Buvo palinkėta vis augti 
skaičiumi ir dvasios turtais.

Sktn. L. Luneckienė prisimi
nė, kad prasideda lietuvių skau 
tų sukaktuviniai metai, kurių 
bėgy sekančią vasarą bus su
kaktuvinė Amerikos skautų sto 
vykia prie Atlanto vandenyno. 
Visas paragino skautiškai veik
lai. kad būtų gerai pasiruošta 
ateinančiai stovyklai.

Vėliavų išnešimu pasibaigė 
oficialioji sueigos dalis, o link
smoji susidarė iš J. Krutulio 
parodytos “Pasandravio” sto
vyklos susukto filmo. Sklido 
juokas ir plojimai, pamačius 
kiekvienos skilties palapines bei 
komiškai išėjusias skautes.

Po tunto sueigos į kernavie
čių eiles prisirašė dar penkios 
naujos skautės. Sesė Birutė

- PLANUOTOJAI IŠ 29 TAUTŲ

Dabartiniam visuotiniam Baž 
nyčios susirinkimui yra gerai 
pasiruošta. Buvo sudaryta 15 
komisijų, kurios ruošė medžia
gą. Vien centrinis komitetas su
sidėjo iš 1Q2 narių, priklausan
čių 29 tautoms.

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
"homo owners” apd.raudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einami) kainų.
IšraSonrte ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDKAVDŲ AGENTŪRA 

6155 S. Kedzie Ave., l’R 8-22S3

GltAUlVSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

PERK ii IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

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

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

(Arch Supports) ir Lt.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Hl. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tei. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 8-0001.

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

Rezid.: 3241 VVest 66tb Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. 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 
Kampas 68-čios ir California 

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

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

Rez. tVAlbrook 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 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlrt., 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 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvlrt. 2-9
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v. 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenne 
(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso tr rez. WA 5-2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namu - re*> PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 8 Iki
4:80; antr. lr penkt. nuo 4 lkl 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai,

E Prenumerata: Metams
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
E JAV ir Kanadoj $11.00

• Redakcija straipsnius tai
so savo/ nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehlll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER 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 OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street. Cicero 

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 .vai,, vak.. 
Išskyrus' trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Ofiso telef. LAfavette 3-3210, Jei 
neatsiliepia. šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ TR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Sonth VVestern 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 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad 1-4 p. p.
antrad. lr penktad. 6-8 v. y.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgo.
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 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.

Trečirdieniais uždarvta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

% metų 3 mėn. 1 mėn. 
$7.00 $4.00 $1.75
$6.00 $3.50 $1.50

• 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 West 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 lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus lr rėmas 
4455 S. California Ave., Y A 7-7S81 
VAL.: 10 ryto lkl 8 vak.. trečlad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p o 

Ofisas uždarytas iki lapkr. 5 <j.
Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuiis
Inkstų, pūslės lr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Ave. tel 
GR 6-0091; 892 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 8-4388; 80 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. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Porest, III.

Telef. PU 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. RElianoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehlll 6-0617 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual Tralnlng — Contact Lenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p D 
antrad., pemkt. 10:80 v. r. — 6 p' v.-

šest. .10:80. v. r. —- 5 p. p,
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2890
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—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LTGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6190

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 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 lr MOTERŲ 

1 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 

6248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. lr 7 lkl 8 v. V. 

Treč. Ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 
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Lietuviai politikoje ir

BUSIMIEJI RINKIMAI
KOMUNIZMO PRIEBLANDA AZIJOJE

Ūkines sistemos sugriuvimas graso komunizmui

DRAUGAS, trečiadienis, 1862 m. spalio mėn. 31 d.

Sovietiniam kolonializmui turi
Amerikos lietuviai nedaug 

turi laimėjimų Jungtinių Vals
tybių politikoje. Prieš keletą 
dienų šioje vietoje buvo rašyta, 
kad tokiam gausiam lietuvių 
centre, kaip Chicagoje, ligšiol 
tik šeši lietuviai politikai te
buvo išrinkti į renkamąsias vai 
džios pozicijas. Ir lapkričio 6 
d. rinkimuose tik vienas lietu
vis kandidatas (teisėjas Alfon
sas Wells) tėra įtrauktas į kan 
didatų sąrašus. Gera, kad bent 
vieną kandidatą turime. Kituo
se “lietuvių miestuose” yra 
dar blogiau.

Praėjusį pavasarį Cleveland, 
Ohio, lietuviai dėjo pastangų, 
kad jų tautietis Juozas P. Mull
- Muliolis, buvusio Lietuvių R.
K. Susivienijimo Amerikoje pre 
zidento sūnus, būtų nominuo
tas kandidatu į Atstovų 
rūmų narius, kongresmanus. 
Nepavyko. Bet nei jis, nei 
kiti dėl to bandymo nepa
sisekimo neturėtų nusivilti. Ki
tą kartą jam ir kitiems reiktų 
dar labiau organizuotai verž
tis, kad būtų nominuotas ir iš
rinktas į siekiamą poziciją. Rei 
kia pasakyti, kad lietuviai cle- 
velandiečiai yra gana veiklūs 
šio krašto politikoje. Jie buvo 
išrinkę savo tautietį į Ohio vai 
stybės seimelį (legislatūrą).

*
Kietosios anglies kasyklų ra 

jonuose Pennsylvanijoje (Lu- 
cerne, Lackavvanna, Schulkil 
apskrityse, kur patys pirmieji 
lietuviai išeiviai apsigyveno, 
kur jie sukūrė pirmuosius lie
tuvių centrus, politikos gyve
nime pirmiau ir gyviau pradėjo 
reikštis. Wilkes Barre apylin
kėse per daugelį metų labai 
aktyviai politikoje dalyvavo 
Vincas T. Kvetkus, dabartinis 
LRKSA sekretorius, kuris sa
vo laiku ir valdžioje ne men
ką vietą užėmė. Šiuo metu tos 
vietos lietuviai turi ir teisėją
— Edvardą Lopatto, buvusį 
LRKSA teisinį patarėją. Jis 
buvo išrinktas 1960 m. rinki
muose. Jo tėvas adv. Jonas 
Lopatto, pirmasis “Draugo” ad 
ministratorius (“Draugui” pra 
dėjus eiti 1909 m. Wilkes Bar
re mieste), taip pat buvo veik
lus politikoje. Daugelyje Wib 
kės Barre ir Scranton miestų 
apylinkių miesteliuose yra iš
rinktų į jų valdžios postus ne
mažas lietuvių skaičius.

Shenandoa, Pa., miestas dau 
gelį metų buvo valdomas lietu
vių. Pradedant meru, baigiant 
mažiausiu valdininkėliu, būda
vo visi lietuviai. Taip buvo tol, 
kol lietuviai savo skaičiumi ten 
buvo gausisgesni, negu kitos 
tautinės grupės. Taip pat dau 
gelį metų ir Westville, Illinois, 
miestelis buvo lietuvių valdo
mas.

Baltimore, Md., mieste lie
tuviai taip pat šį tą pasiekė 
politikoje. Adv. Vincas Laukai
tis keliais atvejais buvo išrink 
tas to miesto teisėju. Dabar gi 
jis yra to didmiesčio pašto 
viršininkas ir savo pareigas

Spaudoje ir gyvenime

NEI TIESOS. NEI LITERATŪROS
Be abejo, ne vienas susidomėjęs 

lauke “Pergalės” žurnalo 9 nr., 
kuriame Chicagoj gyvenąs, pabė
gęs nuo bolševizmo, autorius Albi
nas Morkus parašė apysaką Pabė
gėlė. šiame komunistiniame žurna
le pačiu pirmuoju ir eina Morkaus 
tariama apysaka, kuri tačiau yra 
neįsivaizduojamai silpna tiek tik
rovine, tiek literatūrine prasme.

Tariamai tikri vardai
Esame skaitę bolševikinėje spau 

doje, pvz. “Tiesoje”, Morkaus ge
resnių kūrinių. “Baltasis mieste
lis”, nors ir labai niekina Ameri
ką, bet dar galimas laikyti bele
tristiniu kūriniu. Gi Pabėgėlė nėra 
nei feljetonas, nei reportažas, nei 
apybraiža, juo labiau apysaka. Au
torius čia vaizduoja, kaip pabėgėlė 
Ilona Paryžiuj pabėgo nuo bolše
vikų, tariamai norėdama susitikti 
poetą Zigmą Andriūną. Čia labai 
šaržuotai pavaizduoti pasiuntinys 
Stasys Račkys, be jo, dar yra- mi
nima pavardė Lanskipausko. Gi 
Amerikoje veikią veiksmai Leonai!

taip gerai atlieka, kad, net fe- 
deralinei vyriausybei pasikei
tus, tose pareigose tebelaiko
mas. Jis buvo paskirtas virši
ninku respublikono prezidento 
Eisenhowerio. Prieš keletą me
tų į Maryland seimelį — le
gislatūrą buvo išrinktas adv. 
Nadas Rastenis.

Nevv Yorko, Brooklyn, N. 
Y., ir apylinkių lietuviai, ku
rių ten gyvena gana daug, taip 
pat yra darę pastangų išrink
ti savo tautiečius į įvairius vai 
džios postus. Bet jiems tai ne
pavyko. Nepavyko labiausiai 
dėl to, kad jie ten gyvena iš
sisklaidę po didmiesčius ir apy 
linkės ir nė viename rajone 
nesudaro bent kiek didesnio 
skaičiaus. Todėl politinių par
tijų vadovybės į jų reikalavi
mus dėmesio ir nekreipia.

Connecticut valstybės lietu
viai, ypač Hartfordo ir Water- 
burio, turi daug įtakos į poli
tines partijas ir politiką, ta
čiau ligšiol tik vienas lietuvis 
tėra išrinktas į valstybės le
gislatūrą. Bet ir tai gerai. Tai 
pirmieji bandymai.

Massachusetts lietuviai irgi 
yra veiklūs. Jie savo veiklos 
dėka gauna paskyrimų į mies
tų, o ypač Bostono, valdžios 
vietas. Ten yra veiklus teisinin 
kas Jonas Grigalius, teis. M. 
Šalna, teis. Šalnienė, teis. 
Young ir kai kurie kiti. Lauk
tina, kad jie pasistengtų pra
vesti savo tautiečius kandida
tais renkamoms valdžios po
zicijoms, kurios yra žymiai 
svarbesnės, negu skirtinės. To
kių progų, berods, gali atsi
rasti Bostono ir Brocktono, o 
gal ir Worcesterio lietuviams.

•*
Suminėtos tik kelios vieto

vės, kur lietuviai bent kiek gy 
viau reiškiasi politikoje ir kur 
jie turi kiek daugiau galimybių 
ten prasimušti. Tai darome da
bar, prieš rinkimus, norėdami 
paraginti savo tautiečius eiti 
balsuoti, kad tuo parodytų sa
vo politinį subrendimą, savųjų 
pilietinių pareigų supratimą ir 
jų vykdymą. Svarbu yra pade
monstruoti ir lietuvių balsuo
tojų skaičius, su kuriais par
tijų viršūnėlės labiausiai skai 
tosi. Tai būtų lyg ir pasiruo
šimas 1964 metų prezidenti
niams rinkimams, kurie duos 
daug galimybių paveikti į po
litinių partijų centrus įtrauk
ti į kandidatų sąrašus ir lietu
vių politikų, kvalifikuotų už
imti valdžioje atitinkamas vie
tas, ar jos bus lokalinės ar fe
deralinės.

Kai būsime geriau organizuo 
ti, veiklūs, kai vieni kitiems 
nepavydėsime, o padėsime, kai 
dirbsime sistemingai ir ryžtin
gai, ir šio krašto politikoje pra 
simušime. O tai yra labai svar
bu tautiniam prestyžui ir var
dui iškelti. Turint daugiau sa
vo tautiečių valdžios pozicijo
se, ir Lietuvos išlaisvinimo dar 
bus galėsime efektingiau ir 
sėkmingiau dirbti.

Kultūrinė sąjunga (Associa
tion for Asian Studies) Bosto
ne, susidedanti iš universitetų 
profesorių, politikų ir Azijos rei 
kalų specialistų savo metiniame 
diskusiniame susirinkime išlei
do išsamų biuletenį apie komu
nizmo vystymąsi ir jo ateitį A- 
zijos kraštuose. Jo įdomesnės 
mintys či? patiekiamos.

Komunizmo krizė
Daugelyje Azijos kraštų ko

munistų partijos šiuo metu yra 
atsidūrusios kryžkelėje, ir ko
munizmo ateitis Azijoje priklau 
sys pagrindiniai nuo pasisekimų 
ar nepasisekimų ateinančių mė
nesių ir metų eigoje. Azijoje 
komunizmas buvo pasiekęs di
džiulio prestižo savo įsigalėjimu 
Kinijoje. Dar daugiau šis pres
tižas išaugo Indokinijos kare 
prieš Prancūziją. Tačiau šios 
pergalės jau prarado savo pir
mykštę garbę ir yra nustelbia
mos naujų įvykių.

Šiaurinis Vietnamas
Š. Vietnamas, vadovaujamas 

Maskvos auklėtinio Ho Chi- 
minth, suorganizavo 35,000 vy
rų armiją, apginkluotą rusiš- I 
kais ir čekiškais ginklais. Ši ge-: 
rai organizuota ir drausminga 
armija šiandien yra laikoma 
stipriausia karine jėga pietinėje 
Azijoje. Su šios armijos veik 
tik viena divizija 12,000 vyrų,

das Mumutis, Myk. Dardyla, Pijus , 
Karklaitis, kurie sušaržuoti ir nei 1 
literatūriškai, n e i gyvenimiškai į 
netikri. Nepaisant kad apeliuo
jama. į tikrovę, tačiau ta 
tikrovė tokia neįtikima ir 
naivi, kad, kas bent truputį pa
žįsta Amerikos lietuvių ar iš viso 
Amerikos gyvenimą, niekuo nebus 
įtikintas. Ypač tiesiog juokingas 
yra Madison gatvėj ieškojimas vai 
kata. pavirtusio poeto Zigmo An- 
driūno, tariamo pabėgėlės Ilonos 
Rūgytės sužadėtinio. Juokingas ir 
Ilonos bandymas persipiauti riešus 
ir daug panašių neįtikėtinų daly
kų.

Apysaka tokia, silpna ir lai p ne- ; 
įdomiai suregzta, kad reikia, labai 
prisiversti paskaityti šį kūrinį, ku 
ris, kaip komunistinė “Pergalė" 
sako, “pavaizduojąs vaduotojų vi
sišką degradaciją”. Autorius rašo 
visai ne beletristiniu, net ir ne žur 
nalistiniu, o kažkokiu silpnai lie
tuvišką sakinį režgiančio stiliumi. 

(Nukelta į 6 psl.)

kl. VIZBARAS - SCI) A VAS

Š. Vietnamas visai izoliavo Kam 
bodiją, demoralizavo Laoso vy
riausybę ir pastatė pietinį Viet
namą į tokią kritišką padėtį, 
kad jis sugeba egzistuoti vien 
su didele Amerikos parama.

Nenuostabu, kad dauguma A- 
merikos vyriausybės narių ir 
viešoji opinija kelia susirūpini
mo balsą apie Amerikos įsipa
reigojimų. vertę, gelbstint P. 
Vietnamą.

Ar jis pavirs antrąja Korėja?
Jeigu Amerikos vien pata

riamoji rolė P. Vietname rodytų 
bent kokių pasisekimo ženklų 
ir, jeigu komunistai būtų privers 
ti prisipažinti pralaimėję parti
zaniniame kare, tai jie tuojau 
paverstų šiuos partizaninius 
veiksmus didelėmis karinėmis 
operacijomis, kaip jie yra pasi
elgę Korėjoje. Tačiau, kaip į- 
vykių plėtotė rodo, Š. Vietna
mo raudonieji to nenori, nes par 
tizaninis lėtas karas čia vyksta 
jų naudai.

Iš antros pusės žiūrint, jeigu 
ir Amerikos karinė intervenci
ja sugebėtų išgelbėti P. Vietna
mo prezidento Ngo Dinh - Din 
nepopuliarų režimą, tai tas ne
pateisintų Amerikos milžiniškų 
sumų ir kraujo aukų, į jį įdėtų.

Įvykiai Indonezijoje
Indonezijoje komunistų parti

ja yra didžiausia ir stipriausia.

Indijos gyventojai Gangtok mieste protestuoja prieš Kinijos inva
ziją. Nuolat Indijos pirm. Nehru proteguojami Kinijos komunis
tai užpuolė Indiją ir 1,000 mylių fronte veržiasi pirmyn.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

nas nebuvo įtraukęs į savo planą, norėdamas iš kar
to užimponuoti Luzardui.

— Aš nežinojau, kad tamsta turėjai atvykti va
kar. Dabar tik matau, kad čia esi. Taip sakydamas,

! manau, kad tamsta esi šeimininkas, jeigu su manim 
kalbi.

— Teisingai galvoji.
Bet Paiba jau atsipeikėjo iš to staigaus sumiši

mo, į kurį jį buvo nubloškus! netikėtai griežta Lu- 
zardo elgsena, ir jis, norėdamas atgauti prarastą dir
vą, tarė:

— Gerai. Aš jau atsiprašiau. Dabar, man atro
do, tamstos eilė, nes tonas, su kuriuo į mane prabi
lai... Iš tikrųjų... Aš nesu pratęs, kad taip kas su ma
nim kalbėtų.

Neprarasdamas ramumo ir su lengvu ironišku 
šypsniu, Santas atšovė:

— Betgi tamsta nesi labai reiklus.
— Turime vadą! — pagalvojo Pacharotė.
Ir Balbinui iš karto pradingo noras smarkauti ir 

viltis ūkvedžiauti.
— Tamsta nori pasakyti, kad esu atleidžiamas, 

ir kad čia pasibaigė mano vaidmuo?
— Dar ne. Dar tamsta turi man pateikti savo 

veikimo apyskaitą. Bet tai įvyks vėliau.
Ir atsuko jam nugarą, tuo tarpu Balbinas murk

sėdamas ištarė:
— Kada tamsta panorėsi.
Antanas žvilgsniu ieškojo Karmelito ir Pacharo- 

tės ir, kreipdamasis į Mariją Nieves bei Venancijų, 
buvusius užtvare ir laukusius pokalbio išdavų ir ta
riamai užsiėmusius paruošimu virvės galų supančioti 
rudį, jiems sušuko dvigubos prasmės žodžiais:

— Ei, vyručiai! Ko jūs ten krapštotės, kad dar 
nesupančiojote kumelio? Žiūrėkite, kaip jis virpa iš 
įsiutimo, kad net baisu. Ir toks pasidarė vien tik pa
matęs pančius. O kas bus, kai jį patiesime ant še
lmės?

— Ir kas begali būti? Pamatysime, ar nusimes 
šituos pančius, kaip buvo nusimetęs anuos, — pridū
rė Marija Nieves su Venancijum, nusikvatojimu pri
tardami bičiulio dviprasmiškiems žodžiams, kurie tiek 
tiko BalbinUi, tiek kumeliui.

Smarkus, liaunos ir gražios išvaizdos, švytinčia 
oda ir ugningu žvilgsniu nesutramdytas gyvulys iš 
tikrųjų sutraukė pančius, kuriais, jį sugavus, buvo 
supančiotas ir, instinkto įspėtas, esąs kumečių ruošia
mos operacijos objektas, gynėsi mėgindamas visada 
būti viduryje arklių būrio, kuris užtvare strioksėjo 
iš vienos vietos į kitą.

Pagaliau Pacharotei pavyko pačiupti virvės ga
lą, kurią paskui save vilko. Kojomis stipriai įsirėmęs 
į žemę ir visu kūnu atsilošęs, jis atlaikė sulaukinėju- 
sio gyvulio galingą truktelėjimą ir jį parvertė ant 
Žemės.

— Bičiuli, griebk jį už uodegos! — sušuko Ma
rija Nievės. — Neleisk jam atsistoti.

Bet tuojau rudis pašoko ant kojų, drebėdamas iš 
susierzinimo. Pacharotė jam leido aprimti ir atgauti 
pasitikėjimą, o paskui po truputį ėmė artėti, norėda
mas užmesti akidangčius.

Virpėdamas ir nuo pykčio krauju pasruvusiomis 
akimis kumelys jam leido prisiartinti tačiau Antanas 
įspėjo jo ketinimą ir Pacharotei suriko:

Saugokis! Tas gyvulys tau spirs!
Pacharotė iš lėto ištiesė ranką, tačiau negalėjo 

uždėti ant akių dangalo, nes, kai tik palietė jo au
sis, kumelys puolė spirdamas jam į veidą. Vikriu 
šoksniu į šalį žmogui pavyko išsigelbėti, nusikeikiant:

— Ak, tu, pagedęs kekšės vaike!
Bet tos trumpos akimirkos užteko kumeliui vėl 

pabėgti į prijaukintų arklių būrį, žiūrėjusį į vykstan
čią sceną ištiestais kaklais ir stačiomis ausimis.

— Pririšk jį, — įsakė Antanas. Užmesk jam las
so.

(Bus daugiau)

Jo susimąstymą nutraukia aistringi balsai šalia 
užtvaro:

— Šis kumelys priklauso daktarui Luzardui, nes 
buvo sugautas Altamiros stepėse, ir tamsta man ne
sek pasakų, kad jis yra iš “Baimės” ūkio. Jau čia pa
sibaigė vagiliavimai.

Taip pasakė Antanas Sandovalis, stovėdamas 
priešais tik ką atvykusį žmogėną, kuris jį puolė už 
paliepimą surišti rudąjį kumelį.

Santas suprato, kad atvykėlis turėjo būti jo ūk
vedys Balbinas Paiba, ir pasuko į užtvarą, norėdamas 
užbaigti ginčą.

— Kas atsitiko? — juos paklausė.
Kadangi nei Antanas, uždusęs iš įsiutimo, nei ki

tas, nemalonėjęs duoti paaiškinimų, neatsakė į jo 
klausimą, jis, priėjęs prie atvykėlio, autoritetingai pa
kartojo :

— Klausiu, kas atsitiko?
— Tasai vyras mane įžeidė — atsakė žmogėnas.
— O tamsta, kas esi? — pasiteiravo Luzardas, 

lyg nenusivokdamas, kas jis galėjo būti.
— Balbinas Paiba. Tamstos patarnavimams,
— A! — sušuko Santas, tęsdamas žaidimą. — 

Vadinasi, tamsta esi ūkvedys! Laiku pasirodei. Ir 
atvyksti ieškodamas priekabių, užuot atsiprašęs dėl 
savo nebuvimo vakar, kaip buvo tamstos pareiga.

Sekė ūsų paglostymas ir atsakymas, kurio Balbi

Savo skaičiumi ir veikla ji do
minuoja visoje pietinėje Azijo
je. Ir čia ji visai neturi opozi
cijos. Komunistų partija Indo
nezijoje turi savo kontrolėje 
jaunimo ir veteranų organizaci
jas, moterų sąjungą, darbo u- 
nijas ir kultūrines grupes. Šitą 
plačią įtaką Indonezijoje komu
nistai pasiekė dėka prezidento 
Sukamo, didelio Maskvos drau 
go Prez. Sukamo vadinama va 
dovaujamoji demokratija Indo
nezijoje palaipsniui panaikino 
visas pagrindines demokratines 
laisves, surašytas krašto kons
titucijoje. Dėlto visai nenuosta
bu, kad Maskva taip skubotai 
ginkluoja Indoneziją, parduoda
ma net karo laivus.

Papuasų Gvinėjos atėmimas 
iš Olandijos taip pat įvyko su 
Maskvos parama ir, žinoma, ne 
malonu konstatuoti — su Wash 
ingtono pritarimu. (Tai puikiai 
aprašė savo straipsny Gedimi
nas Galva, š. m. Draugas nr. 
236).

Tačiau nuostabus dalykas, In
donezijos armija, nežiūrint di
delės Sovietų Sąjungos para
mos, yra grynai prieškomunisti- 
nė. Ir rezistencija komunizmo 
užmačioms armijoje kasdien 
didėja.

Dėl Sukamo sveikatos silpnė
jimo ir jo galimo pasitraukimo 
iš valdžios, Indonezijai gresia 
armijos diktatūra. Vien tik efek 
tingi dramatiniai ivykiai neto
limoje ateity galėtų palankiai 
nuteikti Indonezijos masių dė- 
mesi komunizmo užmačių nau
dai.

Komunistų skilimas Indijoje

Jau keletas metų, kai komu
nistų partija Indijoje neturi vie
nybės Vienas partijos sparnas 
yra grynai priešrusiškas. Ant
ras partijos sparnas yra prie
šingas raudonajai Kinijai dėl 
Tibeto užgrobimo ir dėl Indijos 
teritorijos Ladakh provincijos, 
kur šiuo metu eina kariniai veik 
smai tarp indų kariuomenės ir 
raudonųjų kinų. Paskutiniu me
tu Indijos komunistai neteko 
savo partijos vado Ajoy Ghosh, 
kuris vienas turėto autoritetą 
jungti abi priešingas partijos 
frakcijas.

Šiame kritiškame be vadovy-

būti padarytas galas!
Raudonosios imperijos valdo

vai turi daug sunkumų savo 
vidaus gyvenime: ūkinės, poli
tinės, tautinės ir socialinės ne
gerovės visiems — tiek paverg
tiesiems, tiek ir užsieniui — yra 
regimi faktoriai, vis didiną įtam 
pą sovietinėje imperijoje.

Kad nukreiptų gyventojų dė
mesį nuo savo vidaus negero
vių, Kremliaus vadai pakartoti
nai kelia tarptautinius neramu
mus, kuriais, kaip savo laimė
jimais, nori nustelbti savo vi
daus gyvenimo didžiąsias žaiz
das. Jie išprovokavo Korėjos ka 
rą, puolė Laosą, Vietnamą ir 
daug kur kitur varė savo im- 

i perialistinę ekspansiją. Paga
liau Sovietai pradėjo krauti sa
vo branduolinius ir kitokius gin 
klus JAV pasienyje, t. y. Ku
boje. Iš šios savo bazės Sovie
tai numatė savo agresiją plės
ti į kitas Pietų Amerikos že
mes ir tuo grasinti ir Šiaurės 
Amerikos žemynui. Be to, Va
karų Berlyno pretekstu neat- 
laidžiai veržiasi ir į Vakarų Eu
ropą.

Atsiradus Amerikos palangėje 
Sovietų Sąjungos karinėms ba
sėms su visokiu rūšių puolamai
siais ginklais, "VVashingtonas pri 
trūko kantrybės stebėti visoke
riopus sovietų karinius pasiren

gimus, ir vieną kartą preziden
tas Kennedy pasakė ir paskelbė 
blokadą ginklams gabenti į Ku
bą, Tai istorinis žygis, kuriuo 
sovietinei ekspansijai į Ameri
kos žemyną užkertamas kelias.

Mes, kurie daug kartų esame 
; prašę konkretesnių žygių prieš 
Lietuvos okupantą Sovietų Są
jungą, aukštai vertiname šį A-

, merikos ryžtą išeiti į atvirą ko
vą prieš sovietinę imperialisti
nę ekspansiją. Ir Lietuvos ir 
JAV priešas yra ta pati Sovie
tų Sąjunga. JAV, pradėjusios 
stipresnę su šiuo bendru priešu 
kovą, stiprina ir lietuvių tautos 
viltis greičiau atgauti laisvę.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, sveikindamas 
Amerikos realų ir stiprų pasi
priešinimą Sovietams, deda vil- 

kad Jungtinės Amerikos
Valstybės nekreips dėmesio į siū 
lvmus, iš kur jie bekiltų — iš 

i vidaus ar užsienio — pasukti 
i Kremliaus statomųjų pinklių 
kryptimi.

Tikėsime, kad prezidento Ken
nedy pradėtasis žygis nesiribos 
Kubos nuo sovietinės bazės ap
valymu, bet pasieks ir pavergtų
jų Europos tautų, tarp jų ir Lie
tuvos, laisvės reikalus.

VLIKO PREZIDIUMAS

čių,

bės laikotarpy Indijos komunis- metu yra nukreiptas į Afriką 
i ir per Kubos prietiltį — į Pietų 
į Ameriką.

tai pasmerkti nykimui.
Komunizmas Burmoje ir 

Japonijoje
Burmoje komunistų partija 

i yra suskilusi į tris besivaržan
čias frakcijas ir dėl stiprios bu
dizmo akcijos prieš komunizmą 
ji čia neturi sąlygų plėtotis.

Japonijoje komunistai yra pri 
sišlieję prie didžiosios socialis
tų partijos. Čia jie visai neturi 
pasisekimo tarp Japonijos in
telektualų. Komunizmas Japo- 

I nijoje neturi jokių vilčių kada 
nors įsigalėti valdžioje, nebent 
ypatingos aplinkybės sudarytų 
progą jiems užgrobti valdžią. 
Kitose mažesnėse Azijos tauto
se komunizmas neturi pasiseki
mo: jis yra susiskaidęs ir dok- 

i trininiai nėra vieningas. Mask- 
! vos užmačios įsigalėti Indijoje, 
Burmoje, Irane ir arabų kraš
tuose neturėjo pasisekimo. Dėl 
to komunizmo spaudimas šiuo

Komunizmo nesėkmių Azijoje 
priežastys

Visais amžiais Azijos kraštai 
dėl didelio gyventojų prieauglio 
jautė maisto nedateklių. Maitini 
mo problema čia yra viena iš 
svarbiausių. Raudonojoje Kini
joje, nepaisant baisaus teroro, 
Maskvos paramos ir komunisti
nės disciplinos, maisto trūku
mas ne tik nepašalintas, bet 
net sugriovus senąją ūkinę sis
temą, gyventojų maitinimas yra 
katastrofiškas..

Šiandieninė kom. Kinija yra 
bado išvakarėse. Š. Korėjoje, 
kur nėra gyventojų pertekliaus 
;r įvykdyta didelė krašto indust 
rializacija, maisto problema yra 
pagrindinis komunistų partijos 
rūpestis. Jų tikslas užgrobti der 
lingas provincijas į pietus nuo

("Nukelta j 4 psl.)



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 31 d. dienų apsisprendimo laikotar-
_________________________________ ___  pis. Operacijai daryti reikalingi

trijų gydytojų parašai. Jei mo
teris turi tik 1—2 vaikus, tai i 
operacija įvykdoma tik visiem , 
motinystės klinikos gydyto- I 
jams, kurių dabar yra 12, pri- I 
tarus.

NELEISTINOS PRIEMONĖS 
MEDICINOJE

Moters sužalojimu negalima pakelti gyvenimo lygio 

DR. DOMAS JASAITIS

Praėjusio rugsėjo mėn. Wa- sia moters sveikatingumui ar 
shington, D. C., įvyko Ameri- gyvybei. Bet Virginijos įstaty- 
kos Sociologų s-gos kongresas, mas prie minėtų priežasčių pri- 
To kongreso 20 dalyvių (jų tar- jungė dar ir soči alek onominius 
pe buvo keletas atstovų iš kitų . motyvus.
kraštų) padarė iškylą į mažą Į 
miestelį Warrenton, Va. Iškylos ■ 
tikslas buvo susipažinti su ten Į 
esančios Fauąuier ligoninės veik 
la. Kaip vėliau matysime, tai 
yra savotiška, gal šiuo laiku 
net vienintelė šiame krašte su 
specialiais uždaviniais ligoninė.

vo įkurta Fauąuier ligoninė. Ji diskusijų. Ir dėlto jų nekilo, 
yra integruota, neuždarbinė, Bet moters sterilizacija, kaip 
bendruomeniška įstaiga. Ją priemonė nėštumui išvengti, nė 
tvarko direktorių taryba, į ku- ra vien mediciniška problema, 
rią įeina ir keli nekatalikai dva- Ji neatjungiamai susieta ir su 
sininkai. Pacientus ligoninei doriniais dėsniais. Apsisprendi-

Virginijoje dėl sumažėjimo j sjunįįa Fauąuier apskričio lab- mas daryti sterilizaciją ar jai 
anglių ir kitos rūšies pi amonės | darybės departamentas. Jie visi pasiduoti išeina iš siauro medi- 
atsirado chroniška ūkinė dep- yra nepajėgūs apmokėti gydy- ciniško samprotavimo ribų. čia 
resija ir ji atsidūrė atsilikusių mo įgjaidas. dorinis sprendimas yra neišven-

Blogos priemonės gyvenimo 
lygiui pakelti

kraštų kategorijoje. Dabar yra! 
labai populiari nuomonė, kadĮ

giamas ir lemiantis. Kai tik
Fauąuier ligoninės veiklos duo- 

tokių kraštų gerovę galima pa-į ^rmzacųa lemzmma uaryu pagkelbti viešumai>
kelti tik žmonių prieauglio su- įtekėjusioms ar netekėjusioms tuojau atsiliepė jvairios įnsti- 
mažinimu. Atrodo, kad, tą klau- moterims, turinčioms 21 m. am
simą sprendžiant, ir buvo nuei- ^aus ir ne mažiau trijų vai. ų. į jančio,3 dorinę sampratą šmo
tą tuo savotišku keliu. Va’sty- Jl Vra savanoriška. Virginijos N n-.
bės legislatūra pakartotinai at- Į^atymas įpareigoja gydytoją '
metė priverstinos daugiavaikių išaiškinti moteriai operacijos Katalikų pažiūra labai aiški 
moterų sterilizacijos įstatymą, reikšmę ir kad jos padariniai | pjrmas prabilo P. A. O’Boyle 
be^ visgi 1950 m. išleido įstaty- yra nu°latiniai, nes operacijos Katalikų, Washington, D. C., ar
mą, leidžiantį moterims, turin- metu abudu Falopi- kivyskupas, kurio arkivyskupi-

• t • ., t jaus vamzdžiai, Kuliais Kiausi- Sri-ip ivvKo Tninota scciolos'u Koiičioms tris ir daugiau vaikų, da- d-či .-g. nusileidžia 3°je >vyko minėta sociologų Ron...... nelis, is a.cių įsejęs, nusntiazia ferenci-,a lr kur didieji spaudos
ryti savanonską sterilizaciją, j gimdą. Neilgam laikui praėjus, organaį išgarbino tą moters
Iki paskutinio meto JAV-se bu- vamzdelių sienelės suauga ir jie nuvaisinimo būdą “Nekaltų in- 
vo leidžiama sterilizacija tik užanka visiems laikams.
tais atvejais, jei nėštumas gre-

Žmonių pagerinimo draugija
(The Human Betterment Asso- na buvo labai nelaiminga, 
ciation), kurios centras yra1 Medicinišku požiūriu Falopi- 
New Yorke, suteikė stambią pi- jaus vamzdelio užsmaugimas 
niginę paramą, ir tuo būdu bu- nėra naujiena ir negali sukelti

Moters pažeminimas
Sterilizacija leidžiama daryti

dividų sterilizacija — savano- 
Po tekio išaiškinimo seka 30 riška ar prievartinė — yra iš

Nuo pradžios ligoninės veiki- 
Į mo, t. y. per 33 mėn., buvo ste
rilizuotos 63 moterys. Iš jų bu- 

į vo apytikriai pusė baltų ir tiek 
pat negrių. Didelė dauguma bu
vo ištekėjusios moterys. Viena ; 
netekėjusi turėjo net dešimti 
vaikų. Keturiasdešimts keturios 
buvo po operacijos apklausinė
tos. Keturiasdešimts iš jų jokių 
nusiskundimų nepareiškė. Vie-

Vienas iš JAV išstatytų pabūklų raketoms leisti j Kubą, Key 
West, Fla., vietovėj.

pagrindų k’aidinga ne tik dėl 
to, kad taip Katalikų Bažnyčia 
sako, bet ir dėl to. kad ji tie
sioginiai pažeidžia natūralinę 
teisę, kuri yra taip giliai šven
ta, kad valstybė negali jos 
atimti iš individo, ir individas 
neįteisintas perduoti ją valsty
bei’’. Ta teisė sruvena iš Dievo, 
ir žmogus negali su ja elgtis, 

ikaip jam patinka.

“Valstybė negali niekad tei
siškai uzurpuoti žmogaus gim
dymo galią net su individo su
tikimu... Yra keista ironija, 
kad sterilizacija pradėta Virgi
nijoje, kurioje gimė Thomas 
Jeffersonas, nepriklausomybės 
deklaracijos autorius. Jis pasi
piktintų, sužinojęs, kad turtin
giausioje visuomenėje jau da- 
dar e’giamasi su neturtingais 

:— baltomis ir juodomis moteri- 
imis — ne kaip su netatsakin- 
igais vaikais, bet dar blogiau,— 
' kaip su silpnapročiais ar moro- 
nais, kuriuos reikia skatinti, su 
laužant nepakeičiamus dorinius 
dėsnius, pasiduoti baisiai sava

žodžiai, nes '‘sterilizacija, kaip 
ir mirties bausmė, rodo sociali
nio kūrybingumo bankrotą, dra 
konišką, absoliutų sprendimą 
problemos, kuri galėtų būti su
tvarkyta kitais žmoniškesniais 
būdais” (The Commonvveal, 
1962. 9. 28.). Šalis, išleidžianti 
krašto gynybai penkiasdešimt 
ir kelionei į mėnulį 20—30 bili
jonų dolerių, neabejotinai yra 
pajėgi surasti lėšų ir daugiavai 
kių šeimų reikalingai paramai.

noriškos sterilizacijos negar
bei.”

Gyvenimo lygiui pakelti reikia 
ieškoti žmoniškų priemonių
Ark. O’Boyle taip pat primi

nė, kad vienas iš svarbiųjų mo 
terų sterilizacijos tikslų yra su 

.mažinti skaičių žmonių, gau
nančių medžiaginę paramą iš 
labdarybės įstaigos, kuri yra į- 

Į pareigota šelpti neturtingas 
I daugiavaikes šeimas. “Jei mes 
'negalime išvengti viešos labda
rybės atsitiktinio piktnaudoji- 
mo, nepanaudodami nemorali
nės steri’izaciojs priemonių, tai 
yra tik, viena logiška išvada, 
kad iki šiol neregėta mus su
panti gerovė pagraužė mūsų do 
rinius audinius ir padarė mus 
ištižusiais ir sudribusiais”, nes 
sterilizacija yra “absoliutiškai 
nemorali, sociališkai nepateisi- j 
narna”. Jos vykdymas “atsklei-, 

! džia JAV-ių sugebėjimo stoką 
j šios šalies ūkines ir socialines 
problemas spręsti”.

Tai skaudūs, bet ir teisingi

Suskilusios dvasios problema

Nors sunku prileisti, kad ark. 
O’Boyle kalb paveikė didesnį 
skaičių asmenų, nepripažįstan
čių natūralinių įstatymų ir iš 
jų iširedančių neatimamų indi
vido teisių, bet vistiek buvo 
svarbu, “kad Bažnyčia skelbia 
labai aukšto lygio žmogaus kū
no integralumą (The Common- 
meal, 1962 m. rugsėjo 28 d.). 
Fauąuier svarbiausia problema 
yra “beveik feodalinė nelygybė^ 
tarp pono ir baudžiauninko, 
tarp milionieriaus ir beturčio. 
Tos nelygybės nepakeis ir ne
mokamai teikiamo gydymo ap
imtis, nė sterilizacija... Kai 
kas, išgirdęs tų priemonių rė
mėjų kalbas, gali pradėti gal
voti, kad tai yra geriausias bū
das pagerinti beturčių gyveni
mo sąlygas. Mums gi tos kal
bos skamba, kaip posakis, kad 
tą nemalonią problemą reikia iš 
matomos vietos sušluoti po ki
limu” (B. Brinker, New York 
Times, 1962. 9. 13.), nors iš 
tikrųjų tai “bus Amerikos vi
suomenės potencialinė nelaimė, 
jei ji bus plačiau pamėgdžioji
mą” (Ark. O’Boyle).

(Bus daugiau)

Komunizmo prieblanda

(Atkelta iš 3 psl.)

38 paralelės, kad tuo užtikrinus 
vis didėjantį maisto nepritek
lių krašte.

Panaši padėtis yra ir š. Viet
name. Jų veržimasis į derlingą 
Meckongo upės slėnį, pietų Azi
jos ryžių aruodą, kaip tik turi 
tikslą išspręsti maisto klausi*
mą.

Bendrai, visuose pasaulio kra 
štuose, kur įsigali komunistinė 
santvarka, rezultatai yra tie pa 
tvs. Komunistai sugeba pakelti 
krašto pramonę, bet sugriauna 
ūkines sistemas, kas priveda 
kraštus prie bado.

Komunizmas savo išlikimui 
ieško priemonių

Specialistų nuomone, komu
nizmas tiek Azijoje, tiek ir ki
tuose kraštuose savo egzistavi
mui ir plėtimuisi pateisinti ieš
ko triumfo, kad tuo pakeltų par 
tijos prestižą masių akyse, šio 
prestižo siekdami, komunistai 
naudoja visokias priemones — 
mokslines, propagandines ir ka- 

i rines. Šiandieniniai kariniai veik 
smai tarp Indijos ir kom. Kini
jos nor nukreipti badaujančių 
masių dėmesį nuo vidaus proble 

j mų. Berlyno ir Kubos įtampos 
slepia Sovietų Rusijos vidaus 

į silpnumus. Pergalė komunistų 
naudai bet kuriame fronte su- 

| stipriną visų komunistinių par- 
I tiju prestižą. To komunizmas ir 
, siekia pasaulio užvaldymo pro
grama.

žmonių istorija yra tik žmogaus 
kelionė nuo savo atsiplėšimo nuo 
Dievo iki sugrįžimo prie Jo.

G. Papini

JUST H0W VALID IS THE TAX 1SSUE?
You’ve heard many Bes recently about taxes. NOW READ THE TRUTH. As a public 
Service we present some facts that bring the tax issue into true perspective so the voters 
may make up their own minds concerning the situation in Chicago and Cook County.

... B E P R O U D

Our tax sources are the latest available, and include the Comparative Statement of Tax Rates, 1961, 
Cook County Clerk’s Office. THESE ARE FACTS and they make us proud of Chicago vvhether we 
live in the city or in one of the magnificent Cook County suburbs. Comoare the facts and

OF CHICAGO!

COMPARE THE COSTS TO THE PROPERTY (Figūras based on direct costs payable by a typical property
mvner, family of four, home assessed at $10,000, market 

VrIrfVd* price of approvimately $30,000, average water consum'ption).

City, Town 
or Village

Totai
Property Tax

Water and 
Sewer Charges

Garbage and 
Rubbish Charges TOTAL

lity, Town 
or Village

Totai
Property Tar

Waterand 
jiewcr Charges

Garbage and 
Rubbish Charges TOTAL

t Midlothian ........ ................... $562.80 $103.00 $ 6.00 $671.80 22. Glencoe ................... ............$503.00 $57.00 $18.00 $578.00
2. Oak Forest........ ...................  566.20 96.50 — 662.70 23. Melrose Park.......... .............  494.80 83.00 , - 577.80
3. Markham .......... ...................  570.60 61.00 28.00 659.60 24. Elmwood Park........ .............  467.00 98.00 8.40 573.40
4. Tinley Park........ ...................  553.80 96.00 — 649.80 25. Blue Island............. .............  522.40 48.74 r 571.14
S. Arlington Heights ...................  554.00 67.84 27.00 648.84 26. Wilmette................. ............. 486.00 58.00 24.00 568.00
6. Park Forest .... ...................  547.40 79.00 18.00 644.40 27. Maywood ............... .............  463.40 98.00 561.40
7. Hotnewood........ ................. .  504.80 78.00 54.00 636.80 28. Dolton ..................... .............  495.20 63.50 558.70
8. Glenview........... ...................  536.80 61.08 36.00 633.88 29. Worth ..................... .............  537.20 We II water 21.00 558.20
9. Calumet City .... ...................  564.00 65.00 629.00 30. Chicago Ridge ........ .............  496.60 47.00 13.20 556.80

10. Oak Lawn.......... ...................  530.80 78.00 12.00 620.80 31. Evenuun Park........ ............. 476.00 ' 76.10 ____ 552.10
11. Harvey ............. ................... 551.20 64.60 — 615.80 32.‘North Lake. . . . . . . . .............  494.00 57.80 551.80
12. SouthHolland ... ...................  502.20 102.00 — 604.20 tt. Benw«rtT................. ............. 480.60 54.00 12.00 546.60
13. Mount Prospect . ................... 533.40 55.00 15.00 603.40 A

14. Hazelcrest ........ ...................  515.20 85.60 — 600.80 34. CHICAGO ........... .... 516.00 29.50 — $545.50
15. Hinsdale ............ ................... 492.00 79.80 28.80 600.60
16. Forest Park........ ................... 494.60 102.00 — 596.60 35. Skokie..................... .............  458.00 56.00 514.00
17. Lansing ........... ...................  493.60 89.00 9.00 591.60 36. Evanston................. .............  463.00 46.90 __ 509.90
18. Park Ridge........ ...................  509.00 81.00 — 590.00 37. Oak Park................. .............  443.60 60.88 — 504.48
19. Flossmoor.......... ...................  514.40 69.40 — 583.80 38. Berwyn ....... ............ .............  391.80 75.00 __ 466.80
20. Alsip ................. ....................  507.40 56.00 20.00 583.40 39. Cicero ..................... .............  396.00 38.00 432.00
21. La Grange .......... ................... 457.60 100.00 25.80 583.40 40. Sticknev ................. .............  334.00 88.09 — 422.09

NOTE THAT 33 OUT OF 40 COMMUNITIES ARE HIGHER THAN CHICAGO!

CHICAGO ISA 
GREAT CITY 

l BECAUSE OF:

• Finest schools \
• Best crossing-guard proteetion for children
• Unlimited filtered lake water
• Finest proteetion against polio, other dread diseases
• Cleanest big city in America
• City of parks, beaches and playgrounds

• Outstanding mass transportation system
• Every residential district newly lighted
• Largest library system
• Paved and widened streets
• Most modern police communication system and crime lab
• World’s best fire department AND COUNTLESS OTHER BENEFITS

CHICAGO...FIRST IN SERVICES, LOWEST IN COSTS!
PAID FOR BY THE TAXPAYERS CIVIC COUNCIL, 134 N. LA SALLE ST., CHICAGO, ILL.



BOSTONO ŽINIOS
n-RASIS KULTŪRINIS 

SIIRATVAKARIS

Subatvakarį atidarė inž.- Ed. 
Cioas ir pakvietė rašyt. Stasį 
Santvarą vadovauti subatvaka- 
riui.

St. Santvaras padarė kultūri
nę apžvalgą. Pasidžiaugė išleis
tomis knygomis: K. Grigaitytės 
“Veidu prie žemės“, dr. Matu
lionio ir našlės Nagevieienės —

kų pieštus paveikslus. Jie laiko
mi pas M. Kavaliauską ir yra 
parduodami.

Inž. Jonas Mikalauskas paro
dė spalvotą filmą iš praeitų me
tų subatvakario atidarymo. Bet 
pirm nei jis pradėjo rodyti savo 
susuktą filmą, jis paaiškino, kad 
jam gulėjo ant širdies ir ko fil
me neužfiksuota. Jo rūpestis lie 
tuviška knyga, lietuviškas žo
dis, lietuviška melodija, lietuvių

“Generolas Nagevičius”, kurioje dailininkų paveikslai. Esą, net ir 
rašoma apie Karo muzėjaus į- pasilinksminti lietuviškai užmir- 
kūrimą, J. švaisto “Žiobriai plau šome. Sekmadieninės laidos ame 
kia”, dr. J. Griniaus “Gulbės rikoniškų laikraščių užgulamos

Šis CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS sudainuos “Į kovą”, A. 
Račiūno, L. K. Birutės koncerto baliaus metu, ruošiamo š. m. 
lapkričio S d. Iš k. į deš.: pirm. eil. D. Staniškis, M. Motiejūnas, 
A. Gilys. Antr, eil. M. Aukštuolis, P. Kudukis, F. Kaminskas. Treč. 
eil. G. Motiejūnas ir V. Raulinaitis. Diriguoja Rytas Babickas.

Diplomatijos šefo 
laiškas italui

spaudai

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 31 d.

atkreipti dėmesį į pavojų dės- j kuriems visuotinio Bažnyčios su 
sirinkimo nariams ir Italijos po 
litikams.

peraeijos, kuri galėtų kilti Lie-
ROMA. - Kai kurie Romos' tuv<>s kalalil"J ‘arpe’ jelJie pa’

, .... , sijustų visų apleisti ir dargi i-laikrasciai, pranešdami apie ka- , ,l ... identifikuojami su savo žiauriais,
„aunmko a ankev,c,au8 at-. „ Toks jau Dievo įstatymas, kad
vykimą } Ii Vatikano susirinki- „ . x | negalima žmonių išganyti jų ne-m», vadino jį ir kitus tariamai Lalak0 nuoraaas pa3,’)stas ka<yli»t. H. knįyve

/Romon atvykusius Lietuvos ku
nigus “Sov. Sąjungos katalikų 
mažumos atstovais”.

giesmė”, J. Aisčio “Partizanų 
dainos”, surinktos iš įvairių šal
tinių, kurias sukūrė ir dainavo 
Lietuvos partizanai; anglų kal
ba: dr. A. Šapokos “Vilnius” ir 
L. Valiuko “Land of Heroes”, 
kurioje rašoma apie lietuvių kai 
bą, Lietuvos istoriją, kovas 
prieš Maskvos grobikus ir pan. į nė programa.
Kadangi anglų kalba knygų apie Visi kviečiami dalyvauti šio 
Lietuvą yra labai mažai, tai šios didžiojo Lietuvos dainiaus mi- 
ypatingai paskutinioji bus pra- nėjime.
varti kaip informacinio pobū- — Kazys Merkis prieš kurį 
džio. Lietuvių Enciklopedijos laiką nusilaužė koją Dar tebė
jau išėjo 26-tas tomas ir jau gulį miesto ligoninėj, 
baigiamas rinkti 27-tas. Be to, į — Dana Giedmintaitė Chica- 
J. Kapočius, Lietuvių Enciklo- gos universitete ruošiasi magist 
pedijos leidėjas ir J. Bačiūnas ro laipsniui, šį pavasarį ji yra

vaikų ir tėvų, o lietuviška kny
ga ir laikraštis paliekamas nuo
šaliai.

— Maironio minėjimas įvyks 
lapkričio 4 d. 2 vai. po pietų So.

DIPL. INŽ. J. STANKAUS 

PASISEKIMO PASLAPTIS

Be to, italų spauda, skelbda- [ 
ma susirinkimo narių pasiskirs
tymą kraštais, Lietuvos vardo 
vietoj minėjo Rusijos vardą ir , 
todėl sudarė įspūdį, kad Lietu- j 
vos katalikų Bažnyčios atstovai ; 
atstovauja ne šiai pastarajai, o 
Rusijos katalikų Bažnyčiai. Šių 
faktų akivaizdoj diplomatijos še |

rre • '. .. , • . • r. j • • i • • • • no ni.v,, fas min. St. Lozoraitis parašėTarp pirmaujancu. lietuvy bendrinta 90 akn, ze- Rom<)s a.
Bostono Municipal Bldg. IlI-čio statycmmkų ne eilinę vietą uz- mes Orland Parke ir tenai pa-, * £ J
aukšto salėje. Kalbės prof. Juo- ima diPk inž- arch- Jonas Stan- vasarį pradės 226 namų staty- qa-jnno-n« npteisin°-ai oku
zas Brazaitis ir bus graži meni- ^us, pastatęs jau 3 bažnyčias: bą. Stato chemikalų fabriką. ! ® S .

Maspethe, E. St. Louis, Rose- Darbai tiek išsiplėtė, kad ture- puota ir kad vad. Lietuvos jjun 
landė ir pristatęs portikus Šv. jo pasirūpinti naujomis erdvio-
Antano bažn. Cicero. \ mis patalpomis, 2741 W. 69th

Dipl. inž. architektas Jonas St., į kurias neseniai perkėlė šaulio vyriausybių, pirmoj eilėj
Stankus pastatė Justice miesto savo įstaigą. Sv. Sostas. Todėl Lietuva negali

Arch. inž. Stankus daug sta- būti laikoma Sov. S-gos dalimi, 
to komercinio tipo pastatų. Da Lygiai Lietuvos Bažnyčia negali 
bar Chicagos miesto mokesčiai būti identifikuojama su katali- 
yra tokie aukšti, kad daugelis

gimo” į Sovietų Sąjungą nepri
pažįsta daugumas laisvojo pa

žada išleisti Lituanistinės encik
lopedijos apie 8-nis tomus anglų 
kalba. J. Bačiūnas išleido P. An- 
driušio ir V. Radzevičiaus “Blez 
dingėlės prie Torenso”. Aidų

baigusi Northeastern universite
tą Bostone.

— Dr. Vytautas Čepas, prof. 
ir žymus skautų veikėjas mo
kytojauja Bostone, Dorchester

valdžios įstaigų rūmus, atnau
jino Vogei restorano patalpas 
($150,000 vertės darbas), pasta 
tė gydytojams kokį tuziną ka- 
binetų-namų, apie 10 gyvulių li- abejoja, ar apsimoka čia gyve-

Į goninių. Nuo 1955 m. jau pa- namus namus statytis, ypač, 
statė per 100 namų. Buvo atsi- kai taip pabrango statybos dar 
tikimų, kada vienu metu vedė bininkų atlyginimai. Medžiagų 
25 statybas kartu. Dabar su kainos, palyginamai, nebran

gios. Inž. Stankus, pasikviesda-

kų Bažnyčia Rusijoj, o Lietuvos 
vyskupai įtraukiami į susirinki
mo narių iš Rusijos tarpą. “Šis 
prašymas nenutylėti Lietuvos 
vardo — rašoma laiško pabai
goj — yra kartu... paraginimas

BALSUOKITE UŽ LIETUVĮ JI

ALFONSĄ F.

VVELLS
Aukštesniojo teismo

TEISĖJĄ

BALSUOKITE Už
(x) DEMOKRATUS

1962, lapkričio 6-tą

Chicagos balsavimo mašinose teisėjo Wells var
das yra paskutinis

Nr. 60 A.
Chicagos ir Cook apskrities balsavimo lapuose 

VVells vardas yra taip pat paskutinis dideliuose 
balsavimo lapuose (statė ballots). Ir Cook apskrities 
mašinose W e 11 s yra paskutinis vardas atskiroje 
Aukštesniojo teismo teisėjams (Superior Court 
fudges) eilėje.

paskutinysis Nr. skirtas didžia- High School, kurioje dėsto pran 
jam mūsų tautos dainiui Mairo- cūzų kalbą.
niui, kuriame rašo F. Kirša, Mi- __________
kuckis ir kiti.

Dirvos konkursą laimėjusi A- 
lė Rūta, kurios premijuoto j kny i 
goj “Kelias į kairę” yra spren
džiamos dviejų kartų proble-

Kainos šių dienų 
Lenkijoje

VARŠUVA. — Šiais metais 
Lenkijoje išleistas statistikos

mos. Veiksnias vyksta ūkyje to-: metraštiSj be kitų duomenų, pas 
liau nuo miestų. į kelbė apie atlyginimų dydį Vi.

Malonus įvykis buvęs Irenos dutinis tarnautojo atlyginimas 
Kamantauskienės dailės paroda, praėjusiais njetąįs buvo 1,717 
Be to, Bostono mišrus choras, zlotų (oficialiai keičiama 1 dol. 
kuliam vadovauja muzikas J. —; 24 zl.). Didžiausias atlygini- 
Gaidelis, vyksta t “Vienybės” mas buvo statyboje — 2,012 zl., 
koncertą New Yorke. Tai esąs žemiausias — ligoninėse — 1, 
kontroversinis reikalas, bet vis 325 zl., ir švietimo, kultūros 
dėlto, esą gerai, kad vyksta. įstaigose — 1,554 zl.

Vienas iš svarbesniųjų įvykių, Atlyginimai labai įvairuoja 
tai Kultūros kongresas. Tik ir — pvz. šlavėja per mėn. gauna 
čia esą sudrumsta daug van- 500 zų o įstaigos direktorius —

Inž. arch. Stankus

mas lietuvius darbininkus, ku
rie parodo daug nuoširdumo 
darbe, parinkdamas medžiagas, 
kur pigiau gaunamos, nors iš „ .
toliau, įstengia statybų varžy- mažėjimas mažųjų namų staty
bose pasiūlyti pigesnę kainą, Chicagoje e 1 e ių mo

1 Pvz. lietuvių bažnyčią Maspe- kesči^’ 0 Sausiau Vra komerC1' 
i the jis pasiūlė pastatyti 42,000 nių statybų. Amerikoje kasmet 
1 dol. pigiau negu pigiausias ki- i rinką išeina, vis naujų me- 

■ tas kontraktorius. Inž. Stankus džiagų, palengvinančių statybos 
skatina lietuvius mestis į vers- darbo eigą. Viskas progresuoja,

rūpintis, geriau nauji. Per pa
skutinius porą metų jaučiamas

%

Visi Cook Apskrities balsuotojai turi teisę balsuoti už 
TEISft.lĄ ALFONSĄ F. AVFLLS

Non-partisan Comm. lo Eleet Judge Alfonse F. VVells.

j i lūs. Čia nepaprastai daug gali
mybių.

Inž. J. Stankuš^yra kilęs iš 
Radviliškio. Ten baigęs progim
naziją, išėjo technikos mokyklą

nors ir be revoliucijos. Iš pre 
fabrikuotų gabalų statomi net 
didžiausi pastatai. Imama veng
ti dėti plytą ant plytos, o krau- į 
na statybines plokštes ant gele- !

dens. Dr. J. Grinius neigiamai 
atsiliepęs apie Škėmą. Kiti sto
ję Škėmos ginti. Bet savo gy
nime jie nepasakę, kodėl jie jį 
gina. Tikrumoje tai jie Škėmos 
ir negynė, o tik puolė dr. Gri
nių. Tai esąs nelaimingas atsi
tikimas, kuris nieko gero neat- 
nešęs. Tai nemaloni audra prieš 
tokį didelį įvykį.

Tame kongrese Bostonas irgi 
bus gerai atstovaujamas. J. Ka
činskas diriguos koncertui, į- 
vykstančiame ta proga. Bus iš
pildoma ir dalis J. Gaidelio sim
fonijos. Dail. V. Vizgirda yra 
parodos rengėjų komitete. At- | 
rodą, kad parodoje sutilps visi. !

Lyg kokiuo sutapimu, prof. 
M. Biržiška miręs savo gimta
dienyje, kaip ir dr. J. Basanavi- , 
čius, kuris gimęs vasario 16 d., 
pasirašęs Vasario 16 d. aktą ir 
miręs vasario 16.

Lietuviškoj spaudoj minima 
Balio Sruogos 15-kos metų mir
ties sukaktis. Bostone ruošia
mas Maironio minėjimas, kuris 
bus bene trečias iš eilės.

Miręs Stasys Grėbliauskas pa 
likęs 39 orig. lietuvių dailinin-

4,500 zl. Lenkijoje geriau atly
ginami protiniai tarnautojai, ne
gu fiziniai darbininkai. Rūbų, 
apavo kainos — aukštos. Pvz. 
viena eilutė (kostiumas) kainuo 
ja 1,700 zl. arba vieną mėnesinį 
uždarbį (geros medžiagos eilu-

pastaruoju metu Lenkijoje ro
domas didesnis susidomėjimas 
moterų ir vyrų madomis. Pvz. 
vyrų madų įstaigos “Adam” me 
tinė apyvarta siekia 250 mil. 
zl. (per 10 mil. dol.).

Kaune ir 1944 m. baigė univer- žies. Stiklo plotas namuose taip 
sitetą. Šveicarijoje kaip archi- gi didėja, panašiai vis daugiau 
įtektas dirbo prie ligoninių sta- panaudojama plieno, aliumini- 
tybų. Darbavosi Lietuvių Ben- jaus. Didžiuosiuose pastatuose 
druomenės, Raudonojo Kry- — plytų mažai.
žiaus, šalpos fondo centriniu o- Nepaprasta pažanga vidaus 
se postuose. Vienu metu suor- įrengimų patogumuose, pvz. vir

ELECTROniCS
TV-RAO1OAI -DUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAIV/lkam temlauslos kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St - ČLiffside4-56651

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 UStieatro. III

ganizavo išsiuntinėjimą 137,000 
laiškų, kurie per 8 mėn. atnešė 
$40,000 lietuvių šalpai. Daugu
ma gautų lėšų buvo nukreiptos

Moterų pasaulis vėl daug iš- į Vasario 16 gimnaziją.
leidžia kosmetikai, pvz. Lenki
jos rinkoje šiuo metu pardavi-

tė —2,700 zl.). Vakariniai mo-, nėjama 14 rūšių lenkų gamy- 
teriški rūbai' — 1,500 zl. (tuo l bos lūpoms paišelių, 9 rūšių la-
tarpu įstaigos sekretorės uždar
bis — 1,200 zl. mėn. arba 50 
dol.).

Iš kitų šaltinių patirta, kad

kas nagams (vienos, lenkų ga
mybos, bonkos kaina — 28 zl.). 
Tos rūšies užsienio gaminiai dar
brangesni.

KAZ IK FURNITURE CO.
5905 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

į- Specialus išpardavimas matracų — BURTON
>DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
HOLLYWOOD lovos ir kiti modemiški baldai. 

|| Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir- 
į^miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 

’ kitur.
.GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

JUOZAS IR MARIJA KAZIKAIČIAI

%

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARIJUETTE PK., 6211 S. Wesfern, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitam 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.

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
CURRENT RATE

4'/2%
SAVE BY MAIL 

MULTIPL.E TRUSTS ACCEPTED

FIRST FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

Pasakoja, kad Europos staty
ba nedaug kuo skiriasi nuo 
JAV. Tik pigieji namai čia sta
tomi daug paprastesnėm prie
monėm. JAV-se didelis medžia
gų pasirinkimas. Jos taip pri
ruoštos, kad galima greičiau 
statybą vykdyti. Darbai čia la
biau specializuoti — kiekvieną 
atlieka kitos specialybės žmo
nės.

Paklaustas, ar patartų staty
tis naujus namus ar pirktis jau 
seniau pastatytus, inž. Stankus 
aiškina: kas neturi daug pinigų 
ir gali pats namus paremontuo
ti, būtų prieinamiau kibti į an
ksčiau pastatytus namus. Jei iš
sigali ir neturi laiko remontais ties.

tuvių praktiškume, lengvesnia- 
me aptarnavime. Įvedama daug 
plastikinių medžiagų, kurios pi
gesnės, praktiškesnės. Ateities 
pastatai mažai teturės dujų šil
dymo. Elektrinių šildymas jau 
šios dienos reikalas — kiekvie
name kambaryje galima nori
mai reguliuoti. temperatūrą. 
Atominė energija ateityje atpi
gins elektrą. Jau ir dabar gau
siai statomi apartamentai su 
elektriniu apšildymu. Jau ir 
šiandien elektrinis apšildymas 
beveik daugiau nekainuoja.

Paklaustas, kame glūdi jo pa 
sisekimo paslaptis, aiškino, kad 
didžiausios reikšmės turi dar
bas. Pačioj pradžioj inž. Stan
kui tekdavo dirbti iki 1 ir 2 
vai. nakties, o ir dabar darbas 
dažnai nusitęsia iki 11 v. nak-

J. Pr. (Jurginis
f

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%

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 ir liepos mėn. 1 r.VAI AlinflC. PIRM- ir KETV............................... # v. r. Iki 8 p. p.VHLnnilUa: antrad. ir penkt..................... » ▼. r. Iki s p. p.
ŠEŠTAD. t < r Ikiu* «. Trečiad uidaryta.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4' „ „
Trečiad. uždaryta visą, dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 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 GRovehilI 6-7575

SS

J
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CHICAGOS ŽINIOS
KALĖDINIO KLUBO TAUP- BRANGI POLITINĖ REKLA- 

MENYS MA

Kalėdinių klubų tau-pmenys 
šiais metais siekia per pusan
tro bilijono dolerių. Klubo 13,- 
711,000 narių turi taupmenis 
pasidėję 9,000 įstaigų. Kiekvie
nas narys vidutiniai sutaupo 
$115. Apie tai praneša klubo 
pirmininkas Edward Dorset iš 
Chicagos.

DAUGELIS BALSUOS 
LAIŠKAIS

Chicagos rinkimų komisijo- 
nierių raštinė paštu išsiuntė 
balsavimo lapelius 8,745 asme
nims, kurie rinkimų dieną bus 
išvažiavę iš miesto ir negalės 
asmeniškai balsuoti rinkimų vie 
tovėse. Savo balsus jie paštu 
gražina rinkimų raštinei.
PASISLĖPĖ ŠUNS BŪDELĖJ

Prieš užsidarant Abercrombie 
& Fitch sportinių reikmenų 
krautuvei, 9 N. Wabash, vagi
lius William Bennett pasislėpė 
ten pat parodoje išstatytoje 
šuns būdelėj. Jis buvo sučiup
tas, kai bandė iš krautuvės iš
nešt tris lagaminus, prikrautus 
$20,000 vertės įvairių pard avi
nių.
SUSKUBO LAKŪNAI I BAZĘ

Prezidentui Kennedžiui pašau 
kus į aktyviąją tarnybą 14,000 
oro jėgų rezervistų, per 500 vy
rų, dauguma iš Chicagos, 12- 
kos valandų laikotarpyje prisi- 
statydino O’Hare aerodrome, 
kur jų 64-a eskadrilė turi savo 
bazę.

PRANEŠ APIE SĄMATĄ 
PRIEŠ LAIKĄ

Chicagos meras Richard Da- 
ley tikisi paskelbti sumažintą 
1963 metams miesto biudžetą 
prieš lapkr. 6 d. rinkimus, nors 
galėtų paskelbti uždelsiant iki 
lapkr. 15 d. Žinovai spėja, kad 
tai bus padaryta politiniais su
metimais.

Spaudoj ir Gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.)

Tai stebėtinai silpnas kūrinys, 
ypač, kad Morkus yra parašęs 
daug geresnių.

Kai kas ir naudinga 
Bet kai kas lietuviškam reika

lui iš tos apysakos ir gera. Pir
miausia okupuotos Lietuvos rašy
tojam parodo, kad j Lietuvą ver
žiasi tik grafomanai, kad tikrieji 
rašytojai yra ištikimi tėvynei ir 
savo kūrybiniam aš. Antra, lais
vėje esančiam rašytojui lietuviui 
paaiški. kad silpniausias, net rašy
toju nelaikomas lietuvis, paverg
toje Lietuvoje labai vertinamas, 
jei geresnis mūsų rašytojas pa
siųstų į Lietuvą savo kūrinį, ko
munistai būtų nustebinti. “Tiesa” 
irgi papeikė Morkų, kad šis silpnai 
rašo, bet Lietuvos gyventojam iš 
šios istorijos paaiškėja, kad, ne
paisant Sovietų saugojimo, žmo
nės pabėga iš ekskursijų, kad pa
saulis tokiais pabėgėliais domisi, 
kad laisvajame pasaulyje lietuviai 
veda kovą už Lietuvos išlaisvini
mą, kad laisvame pasaulyje eina 
eile lietuviškų laikraščių. Bolševi
kai savo spaudoje vengia minėti, 
kad laisvajame pasaulyje eina lie
tuvių dienraščiai, gi Morkus pami
nėjo, kad eina dienraštis “Bičiu
lis”, dienraštis “Atmainos” ir sa
vaitraštis “Sandoros Skrynia”. 
Lietuvos gyventojai iš šios sušar
žuotos ir blogai parašytos apysa
kos matys, kad laisvajame pasau
lyje lietuviai nemiega, o tai ir yra 
naudingoji to Morkaus pamfleto 
pusė. Kas privertė Morkų, valgant 
jį priglobusios Amerikos duoną, 
veržtis į bolševikinį pasaulį tokiais 
silpnais kūriniais, žinoma, tebelie
ka paslaptis. M. M.

NEW RESTAURANT
CHO1CE DALLAS, TEXĄS LOCATION 

NEW FINTURES • SIGNS • AWNINGS,
100 HEATING CAPACITY 

Our Investment $48,555 CIear 
Othcr business inlcrests neeešsitates immcdiate sąėrifioe.. 

TOTAL CASH PRICE $35,975
WILL CARRY $20,000 NOTE AT 5%

Write, Wire, or Call Ovvner
161 N. Evring, Dalias Pitone AVhitėhall 3-4541

(Area Code 214)

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

Vienas Chicagos politikas bū 
simų rinkimų proga už 20 se
kundžių politinę reklamą vienai 
te evizijos stočiai užmokėjo $1,- 
125.

AR TAI ŽINOJOTE?

Chicaga yra ketvirtas di
džiausias graikų apgyventas 
miestas visame pasaulyje. Chi
cagoje gyvena 125,000 graikų.

I -
UNIVERSITETAS ĮSIGIJO 

“SMEGENIS”

Chicagos universitetas įsigi
jo 2 mil. doį. vertės elektroni- 
ines smegenis iš International 
i Business Machines kompanijos. 
Tai naujausias ir pajėgiausias 
7090 modelis, kuris per minutę 

'išriša narplius klausimus. Išri
šimui seniems smegenims truk 
davo pusketvirtos valandos.

GREITAI NUSKRIDO Į 
LONDONĄ

Pan American Boeing spraus 
minis lėktuvas iš Chicagos į 
Londoną nuskrido su 57 kelei
viais per 6 vai. 35 min. Tai yra 
naujas greičio rekordas tarp tų 
dviejų miestų.

POLICIJOS EGZAMINAI
Chicagos 5,596 policininkai 

išlaikė trijų valandų egzaminus, 
skirtus patekti į seržanto ran
gą. Paskutinį kartą panašūs eg 
zaminai buvo 1960 m. balandžio 
23 d.

ALIUMINIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS Už NEBRANGIAS 
KAINAS!

Langs (23 rūšys): aliuminijaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

Durys (14 rūšių) ...... nuo $24.50
Įvairių rūšių stogeliai (awnings) 
Virtuvių ir vonių kambarių me
džio ar metalo kabinetai, veid

rodžiai ir prausyklos.
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkliai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760

NEĮVYKO STREIKAS
Pasirašius kontraktą, neįvy

ko Chicagoje alyvos bei gazoli
no išvežiotojų streikas. Jie 
tuojau gauna $3.25 už darbo va
landą bei kitų priedų.

IŠ SINAGOGOS PAVOGĖ 
KAILINIUS

Iš Nėr Tamid sinagogos, 2754 
Rosemont gt., pamaldų metu 
buvo pavogta 4 žebenkščių kai
liniai, įvertinami $5,300.

Liet. konsulato Chicagoje 
jieškomi asmenys

Kavaliukas Valentinas, Rapolo 
'sūnus.

Kuzauskas Stanislovas, Karolio 
sūnus, iš Kauno.

Labanauskas Pranas, Leonardo 
ir Veronikos sūnus iš Šilalės vals.' 

Langienė-Ornastauskienė Teklė
ir dukros Liuda ir Rene.

Ričkienė Stanislava, Mykolo 
duktė, Marijos Pilelienės sesuo.

Sakalauskas Juozapatas, iš Šiau
lių, atvykęs į Chicagą 1912 m.

Šalkauskai Kazys ir Stasė (Bart- 
kaitė) ir jų dukra Aleksandra, 
gyvenę Melrose Parke.

Vesterienė-Vosyliūtė Ona iš Ma- 
riampolės, atvykus į JAV 1908 m.

Vista rtienė-Šimkutė Antonia iš 
Šilalės, ir jos sūnūs Viktoras ir 
Petras.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į
LIETUVOS GEN. KONSULATĄ 

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago 29, III.

Telefonas — REpublic 7-8334

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KRAUTUVĖ
Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite.

REpublic 7-1672

Attention, Hardvvare Men! 
Grosses $60,000 Yearly 

Only One in Town 
No Competition

Hardware-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. 
Rent only $100 month. Sėli com- 
plete for $25,000. Illness forces 
sale. Deal dircct with ovvner.

Mrs. Neilie Boyer 
LeROY, ILLINOIS 

Tel.: (309) 962-4041

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

*W*»’»'* *«• ' < «**»i***»Jfe**5g5Kl*l*t*

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%. 30% pigiau mokėsite! 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-Į 
nobilio pas
FRANK Z A PO L I S

3208% West 05tli Street 
Chicago 42. Illinois 

Tel. GA 1-8651 ir GR 0-4330

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

J. MIGLINAS
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 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Mapietvood Avė.,

Chicago 29, RI.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

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 $29,50(h

t% aukšto, apie 10 metų mūras. 2 
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- 

, džiai. Garažas. 29,400.
Prie parko mūras. 4 butai po 6 

i kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

6 butu maras. .Apie $7,000 nuo- 
I mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria Higb. 
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 % aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69fh Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

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., puilt- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
panke. Įmokėti $30,000.

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklvp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
lr gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

(1-as ūkis j vak. nuo State g-vės>
CL 7-7388

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 Avė., tel. HU 3-9499.

6809 S. ROCKVVĖLL ST.
Medinis, apkaltas namas, su 

pajamom. Tuščias. Nebrangiai.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Community Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis į Miss Bagdon. 
5701 S. Wocd St. RE 7-4600

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

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

HELP VVANTED VYRAI

ROLL FORMING
WE NEED EXPERIENCED 

OPERATORS AND
SET-UP MAN

• Perinanent Ėmployment
• Good Salary
• Hospitalization and Insurance

PHONE MR. GIBSON
NA 5-6900

METAL TRIM, INC.
Franklin Park, Illinois

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

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

Pajamų bungalow, 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 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti Jeigu laiku 
matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,600.

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

Medinis apkaltas, S butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

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

7 ir 3 kamb., mur., 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.

6 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 mėti} mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

8 METŲ MŪR. NAMAS
Į vakarus nuo Gage Pk. 41% kamb. 

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

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

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

ŠTAI, $175 MĖN. PAJAMŲJ
3 butai ir krautuvė viename na

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

2 BUTŲ 5 METŲ MŪR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši- 

i luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
| $38,500 — arba geriausias pasiuly- 
■ mas!

TIK $16,750
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mūr. 

namas ant 40 pėdų 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 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butų. Geras pirkinys.

69-ta ir Oakley. Nauji bungalotv 
po 6% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 VV. 7lst St. RE 7-9515

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.

Mūr. 2—6, 1—4 Brigliton Park
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Parąuettc Parke parduodamas 
2-jų aukštų mūr. namas — gražus 
butas ir įsigyvenęs likerių biznis 
ir taverna. Puiki proga tinkamam 
asmeniui. Teisingai įkainuota.

RE 7-7200

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

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

Skambinti PR 8-3739 ‘

Išnuom. du kambariai su vonia, 
atskiru įėjimu ir garažas. 7150 S. 
Sacramento, telef. RE 7-9303.

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

Lithuanian Real .Estate Co.
Spring Valiey, III. Tel. 22811

Išnuom. 5 kamb. butas, gazu 
apšildomas. Kreiptis 1-me aukš
te — 5521 S. Laflin St PR 8-0654

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. Ui,

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

Mūr. 5 kamb., rūsys, garažas, 13 
i metų. arti M. p. $12,400.

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $1 3,300.

Mur. 4 mieg. 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

Med. 2x5, garažas, greta tuščias 
lotas, Brigliton p. $10,900.

Mūr. 2x5, garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ir baž. $5,000 įmokėti. 
$27.500.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sih St., HE 6-5151
(i luitų mur. po 5 kamb., 60 p. turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 

sklypas, mur. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara- 
| gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- žas. Tik $17,900.
ta kaina. $59.900. 

i 2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. 
i 55-os ir Kedvale. Didėli kamb. Ke
[•arnikos plytelių, vonios. Alyva karš- I $24,500. 
to vand. šildymas. Garažas $250 men. , 7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu-
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 1 ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
$31,900. j wood. Tič $17,000.

(i kamb. medinis. Nauja gazu šilu- | 1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb.
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. Modern. vonios. Gazu karštu vand. 

l Arti 59-os ir Pulaski. $1 3.900. Skani- . šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.
3 būt. mūrin. 4—5—S, nauj. at- 

rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 67 ir Campbell. Nužem, kaina. 
$24,900.

binti poniai Jakubenienei
2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33

p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai

Draadimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
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. PRospect 8-2233

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

Mūr. 2 po 6, geraa, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,C00. 
Mfir. S metų, 2 po 5% kamb.

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

$22.500.

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

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 8-3384

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, 
senatvė verčia parduoti. įmokėti tik 
$500. Savininkas duos morgičiu 5%.

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

6 kamb. mūrinė resid.. šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16,500.

7 metu namas, garažas, sodas. 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lemont, Ui., CL 7-6675

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 VV. 69th St.. Chicago

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air eonditioning į nau
jus lr 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 METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, DI.

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »♦»♦♦♦♦♦♦•
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Mūrinis 2x4, garažas, 30 p. litas. 
Gage p. Tik $22,900.

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

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

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

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

Mūrinis 3 butai, šalia mūsų įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

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

2 butų mur. 5 ir 5 kamb. Karšto 
Arti vand. šildymas. Alumin. langai. Ga

ražas. Arti 60-os ir Fairfield. Tik

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

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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 sumažintų, kaina.

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

DĖMESIO J

Ar vargina tarakonai, pelės, 
skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 
tel. PO 7-8852.

SKELBKJTES “DRAUGE”

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas "eop. 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalt 
ir "galvanized” Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena ir naktj bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

Vlenintėllal iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAI.
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI,
1KOMERCINIAI,
Į MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai

1
J 2501 West 69 Street J| HE 4-7482 436 -5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 CL 7-2094 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklulul 

GA 5-8867

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!
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KALIFORNIJOJ POLITINIS 

KATILAS VERDA

Kas laimės — Nixonas ar Brownas? 

JUOZAS VIEKŠNYS

Visame krašte šiuo metu prieš 
rinkiminė atmosfera yra labai 
įkaitusi, nes iki rinkimų likę vos 
kelios dienos. Tačiau yra keli 
taškai, į kuriuos krypsta poli
tinių ekspertų akys: New Yor- 
kas, Pennsylvania, Ohio ir Ka- 
lifornia.

Dabartinis New Yorko guber 
natorius Nelson Rockefelleris, 
spėjama, neturės didelių sunku
mų išlaikyti savo postą, ypač, 
kad jo oponentas Morgenthau 
nelabai žinomas, o jo tėvo, buv. 
Roosevelto kabineto nario, pa
vardė nėra patraukli. Preziden
to pastangos pakelti Morgen
thau populiarumą vargu atneš 
kokių rezultatų. Didelis klaustu
kas, ar respublikonai — Ohio 
George Romney ir Pennsylvani- 
jos William Scranton — įstengs 
paveržti gubernatorių kėdes iš 
gan populiarių demokratų — 
David Lawrence ir Michael Di 
Šalie. Tačiau pagrindinė ir įdo
miausia politinė kova vyksta 
Kalifornijoje tarp buv. vicepre
zidento Richardo Nixono ir da
bartinio demokrato gubernato
riaus Pat Browno.

Nixonas kryžminėje' ugny
Prieš Nixoną sukilę abiejų 

sparnų ekstremistai — iš kairės 
ir dešinės. Kairėje rikiuojasi A- 
merikos liberalai, kurie niekad 
neužmirš Nixono rolės Alger 
Hisso byloje. Jei ne tuometinis 
senatorius Nixonas, tai Hiss, 
didžiausias šio krašto išdavikas, 
gal šiandien sėdėtų Valstybės 
departamente garbingųjų eks
pertų eilėse. O Hissas anuomet 
buvo laikomas žymiausiu Har
vardo dvasios reiškėju ir libe
ralinio sparno pasididžiavimu. 
Tad nenuostabu, kaip liudiją, žy
das žurnalistas Morrie Ryskind 
(L. A. Times, 1962.X.24), kad 
negrų rajonuose platinami lape
liai, kuriuose cituojama Eleono
ra Rooseveltienė, būk Nixonas 
esąs pavojingas rasistas, ispanų 
kalba išleistose brošiūrose Nixo- 
no nuotrauka dedama šalia Ku 
Klux Klano baidyklių, gi žydų 
rajonuose įkurtose demokratų 
būstinėse iškabinami šūkiai, skel 
bią Nixono antisemitizmą ir an- 
tikatalikiškumą.

Iš kitos pusės Nixonas spau
džiamas John Birch dr-jos šali
ninkų. Jiems Nixonas per libe
ralus ir nepriimtinas. Organizuo 
jamas sąjūdis nebalsuoti nei už 
Browną, nei už Nixoną, o įrašy
ti Joseph Schell, buv. Nixono 
oponentą pirminiuose rinkimuo
se.

Kova kieta

Didžioji kova vyksta dėl gu
bernatoriaus posto, tačiau už
pakalyje pagrindinių kovotojų 
rikiuojasi ir kiti rinkiminės ko
vos dalyviai, daugiau ar mažiau 
reikšdami pirmųjų idėjas ir poli
tinę filosofiją.

Demokratų kovos vėliavas ne
ša California Democratic Coun- 
cil (CDC), kuriam respublikonai 

j lipdo kairiųjų ekstremistų etike
tę, nes jie reikalauja raudono
sios Kinijos priėmimo į JT, pa
naikinimo priešamerikinei veik
lai tirti kongresinio komiteto, 
panaikinimo ištikimybės priešai 
kos, laisvės komunistų kalbėto
jams naudotis mokyklų patalpo
mis ir t.t. Nors Brownas, Nixo- 
no spaudžiamas, nuo kai kurių 
CDC siekių viešai atsiribojo, ta
čiau šią organizaciją aukštai ver 
tina ir jos parama naudojasi.

Kai kuriuos dar kairesnius 
kandidatus, k. t. Ralph Richard- 
soną (kand. į viešųjų mokyklų 
superintendantus), Richard Ri-1 
chards (kand. į JAV senato
rius), Stanley Mosk (kand. į 
valstybės gynėjus) oficialiai in- 
dorsavo SANE Nuclear Policy 
organizacija, reikalaujanti pil
no ir visuotino JAV atominio 
nusiginklavimo, nežiūrint, ką 
Rusija darytų. Jų tarpe yra ir 
kand. į Kalifornijos steito se
natorius Thomas Rees, kuris šie 
met kalbėjo Los Angeles pabal- 
tiečių rengtame baisiųjų birže
lio įvykių minėjime ir, reikšda
mas CDC idėjas, advokatavo, 
kad komunistai turėtų laisvę 
naudotis valstybinių mokyklų 
salėmis ir t.t.
Komunizmas, mirties bausmė, 

narkotikai
Respublikonai kaltina, kad ne 

tik CDC, bet ir pati Kaliforni
jos demokratų partija esanti 
stipriai komunistų infiltruota. 
Yra žinoma, kad Kalifornijos 
aukštosios mokyklos, darbo u- 
nijos ir filmų pramonė yra ta
pusios pagrindiniu . JAV komu
nistų partijos taikiniu. Nixonas 
siūlo efektyvias priemonės ko* 
munietinci infiltracijai Kalifor
nijoje sustabdyti. Gubernatorius 
Brownas spaudos konferencijo
je pripažino šį pavojų ir nepa
neigė fakto, kad du demokra
tai assemblymenai Phillip Bur
tom ir John O’Connell dalyvavo 
San Francisco prokomunistinių 
riaušių organizavime, tačiau pa 
reiškė, jog nežinąs legalių prie
monių raudonuosius iš partijos 
išjungti. Nixono siūlomas prie
mones vadina diktatūrinėmis.

Kandidatai skiriasi ir "kai ku
riais kitais klausimais, k. t. mir
ties bausmės panaikinimo, nar
kotikų plitimo sustabdymo, mo
kesčių ir k. Brown, Mosk, Ander 
son, Rees siekia Kalifornijoje 
panaikinti mirties bausmę, nes 
ji nusikaltimų nesulaikanti, o 
esanti paprasta žmogžudystė, 
bet ne bausmė. Nixon, Christo
pher, teisėjas Coakley (Mosk 
oponentas), McGee ir kt. nuro
dinėja, kad policija dažnai sui
manti pavojingus plėšikus su 
užtaisytais ginklais ir tik mir-

' ties bausmė juos sulaikanti nuo

Jungtinių 'Tautų sekret. U Thant susitinka su Sov. Sąjungos už
sienių reik. min. Kuznetcovu aptarti Kubos klausimą.

Suaugusių švietimo centrai

Daugelis suaugusiųjų yra su
sirūpinę laisvalaikį atiduoti gi
lesniam savo žinijos patobulini
mui. Šalia privačios skaitybos, 
tam gerai patarnauja suaugu
sių švietimo įstaigos. Chicago
je ir artimose apylinkėse veikia 
septyni katalikų įsteigti suau
gusių švietimo centrai: Munde
lein kolegijoje, 6363 Sheridan 
rd.; Notre Dame aukšt. mokyk
loj, 7655 Dempster Str., Niles; 
Nazareto akademijoje, Ogden 
Avė. & Park Avė., La Grange; 
Šv. Edmundo parapijoje, 188 S. 
Oak Park Avė., Oak Park; Šv. 
Ksavero kolegijoje, 103 St. & 
Central Park Avė; Sv. Petro 
bažn. globoje, 110 W. Madison 
St.; šv. Marijos par., Lake Fo
rest.. Čia dėsto per 40 lektorių, 
dauguma pasauliečių.

Registracijos mokestis — $6 
(vedusių porai — tik $7.50). 
Priimami visi, kurie tik nori gi
linti savo lavinimąsi, šį rudenį 
tuose suaugusiųjų švietimo 
centruose dėstomi tokie daly
kai: žmogaus sąžinės reikalavi
mai ir atominis karas; Dievas 
ir žmogus moderniajame pašau 
lyje; JAV katalikas pasaulie
tis; katalikų — protestantų dia 
logas; gilesnis žvilgsnis į Nau
jojo Testamento knygas; įva
das į filmų vertinimą; naujo
sios kalbos (prancūzų, ispanų, 
rusų).

Smulkesnių informacijų apie

tų kursų lankymą galima gauti 
centre: Adult Education Cen
ter, 21 W. Superior Avė., Chi
cago 10, II.; tel. MOhawk 4- 
0344. Čia darbuojasi, visą savo 
dienos laiką panaudodamas, dr. 
Russel Barta, suaugusių švieti
mo egzekutyvo direktorius. Jis 
yra daktaro laipsnį gavęs Not
re Dame universitete. Aplankiu 
šiam jį “Draugo” redakcijos at
stovui papasakojo, kad jų cent 
re dirba 5 žmonės, neskaitant 
lektorių. Rudens semestrą suau 
gūsių švietimo centruose lanko 
apie 900 asmenų.

Šis suaugusiųjų švietimo cent 
ras taipgi organizuoja viešas 
plataus masto paskaitas — 
John Ryan Forum. 1963 m. sau 
šio 25 d. tokiame forume Mc
Cormick rūmuose kalbės Darbo 
sekretorius, atvykęs iš Wa- 
shingtono. Taipgi sudaryta fil
mų programa. Skolinami, de
monstruojami specialūs filmai. 
Vasaromis suorganizuojamas 
biblinių studijų institutas kuni
gams. Šiemet tokio instituto 
paskaitas lankė apie 200 kuni
gų.

Suaugusių švietimo centrų 
metinis biudžetas yra $50,000. 
Lėšos susidaro iš arkidiecezijos 
tam skirtų sumų, registracijos 
mokesčio, iš įvairių švietimo 
fondų. Pačiame suaugusių švie
timo centre nuotaika šilta ir 
miela. Dr. Barta atsilankiusiam 
parodė daug nuoširdumo.

J. Pr.

KINIJOS - INDIJOS 
KARAS...

(Atkelta iš 1 psl.)

Indijos sunkumai ir Amerikos 
pagalba

Amerikiečiai jau šią savaitę 
nugabens savo pagalbą Indijai. 
Tačiau amerikiečiai nemano, 
kad ten galės tęstis karas žie- 

; mą, kai sniegas užgriauna tarp-
■ kalnius tarp viršūnių, turinčių 

12 -14,000 pėdų aukščio. Kaš- 
miro srityje Indijos transporto 
sąlygos sunkesnės: jie tegali ka 
rius ir kitus reikmenis gabenti 
lėktuvais, kai tuo tarpu kinai, 
pasinaudodami lygumomis, gali 
pasiekti žemės keliais. Rytų 
fronte taipgi kinai geriau pa
siruošę: jau yra išvedę kelius, 
gali savo sunkvežimiais priva
žiuoti keletą mylių iki fronto, 
kai Indija ir čia tegali naudotis 
tik lėktuvų susisiekimu.

Raudonosios Kinijos - Indijos
■ pasienio susidūrimai jau prasi
dėjo rugsėjo 9 d., bet stipres
nes kovos išsivystė tik' spalio 
10 d. Indija skelbia netekusi 
2,500 karių — kiekvienai sienos 
myliai atitenka žuvęs karys. Ir 
sužeistieji nedaug vilčių teturi 
išlikti, nes trūksta transporto 
lėktuvų, o išnešti ant pečių rei
kia 8 žmonių kiekvienam sužeis 
tajam ir, be to, ilgos, varginan
čios kelionės.

Indų savanoriai ir moterys 
Šios kovos visam pasauliui 

atskleidė raudonųjų gruoboniš-

A A

Charles K. Šilius
(SHIBI'S)

Gyveno 10754 S. Indiana Avė.
Mii‘6 spalio 29 d.. 1962, 3

v. p. p., sulaukęs senatvės.
Gimė Biotuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr.. Žarėnų parapijos, 
Keglųukio „sodos.. .

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Antonina (Ruinpait.6), 
duktė Bernice Strom, žentas 
Guslav. 2 sūnūs: Alex, marti 
Barbara ir John. marti Angeli
ne, 10 anūkų, brolio vaikai: 
Peter Szelus ir Stella Carr ir 
jų šeimos, 2 švogertaos Sophia 
Jogminas ir Juzefą Mitkus ir 
-jų šeimos, švogeris Walter 
Rumps. jo žmona Helen ir šei- 
ma, (kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Petras 
su šeima.

Priklausė S. B. A. 63-čiai 
kuopai.

Kūnas bus pašarvotas treč. S 
v. v. Beonard Bukausko kop
lyčioje, 10821 S. Michigan avė.

Baidotuvės jvyks šešt.. lapkr. 
3 d., iš koplyčios 8:30 v. r.
bus atlydėtas į Visų Šventų 
parap. bažnyčia, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, duktė, sū
nus, marčios, žentas Ir anū
kai.

Baid. direkt. Beonard Bu
kas. tel. COmmodore 4-2228.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 31 d. 7

ką agresyvumą, nuo ko jų ne
sulaiko nei toks draugingas neu 
tralumas, kokį parodė Indija, 

į Pačioje Indijoje tai sukėlė dide- 
! lį patriotinį ryžtą. Prie dabar 
turimos pusės milijono vyrų ar
mijos pasisiūlė savanoriais trys 
milijonai atsarginių. Darbinin
kai, geležinkeliečiai, valstybės 
tarnautojai, kaip skelbia “News

Du seni Maskvos gyventojai skaito Pravdoje, kad diktatorius 
Chruščiovas savo ginklus iš Kubos atitraukia. Be abejo ir jie pri- ■ 
pažįsta, kad kruvinasis Chruščiovas nėra toks jau galingas.

ginklų panaudojimo. Plėšikų, 
seksualinių iškrypėlių, vaikų pa
grobėjų veiksmai dažnai bai
giasi žmogžudystėmis ir, panai
kinus mirties bausmę, šios rū
šies nusikaltimų procentas dar 
labiau pakiltų. Nixonas eina dar 
toliau: jis siūlo, kad ypatingais 
atvejais mirties bausmė būtų 
taikoma ir pavojingiems narko
tikų spekuliantams.

Kas laimės?

Kalifornijos rinkimai visada 
pilni netikėtumų. 1952 m. šen. 
Knowlandas prieš savo oponen
tą laimėjo veik milijono balsų 
persvara, o 1958 m. prieš Brow- 
ną pralaimėjo veik tuo pačiu 
santykiu. Kas laimės šiemet: jau 
nas, gabus, pasaulio problemose 
gerai besiorientuojąs Nixonas su 
kitais pajėgiais savo grupės kan 
didatais — Christopher, Coak
ley, McGee ir kt., ar lėtas, daž
nai sunkiai apšisprendžiąs, iš
pūstos administracinės biurokra 
tijos apsuptas Pat Brown su sa
vo ekipa, kurios kai kurie na
riai pavojingai nutolę į kairę? 
Atsakyti sunku, ir patyrę eks
pertai bijo pranašauti.

A. -J- A.
ANTANINA LINKEVIČIUS

(LINKUS)
BAD U KA IT f;

Gyveno šv. Šeimos Viloje. Orland Park, 111.
Mirė spalio 29 d.. 1962, 5 v. pi p., sulaukus 84 m. amžiaus.
Gimė .Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.,
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Helen Tvankina, žentas Vin

cent, 5 anūkai: Elitine Wozniak, Sylvia Scliaue.r, James. Ann ir Ju- 
ne Tvankina, 3 proanūkai. kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Maldos Apaštalavimo ir Tretininkų draugijom; Kei
stučio Pašalpos klubui ir Upytės Draugiškam Klubui.

Kūnas bus pašarvotas treč., 2 vai. p. p. Backavvicz koplyčioje, 
2314 W. 23rd Place.

Baidotuvės įvyks penktad., lapkr. 2 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

' Prašome nesiųsti gėlių.
Nuliūdę: Duktė, žentas^ anūkai ir proanūkai.
Baidotuvių direktorius Steponas Backatvicz. Tel. VI 7-6672.
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OKEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: OLEKO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
OK GENERAL SALES MANAGER ‘ O K ’ 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVE.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

Skaitykite ir platinkite dienrašti ‘‘Drauda’

week”, aukoja savo algas, o 
šimtai tūkstančių Indijos mote
rų neša savo auskarus, žiedus 
ir kitas brangenybes gynybos 
reikalams. Išsijudino ir neran
gaus neutralumo suparaližuota- 
sai Nehru, įvesdamas karo sto
vį ir ryžtingai paskelbdamas:

— Mes turime atmušti tą di
džiąją grėsmę. .J. Pr.

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

J. F. EFDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS S 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWIGZ
2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIOHAS
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 31 d.

X Naujas Lietuviij Fondo na 
rys, Lietuvių Bendruomenės Ci
cero, Ill.į apylinkė įnešė fondo 
sąskaiton du šimtus dolerių. 
Valdyba tikisi, kad apylinkė 
tuoj įneš į LF visą tūkstanti
nę. Cicero apylinkei vadovauja 
energinga valdyba: Stepas In- 
gaunis — pirm., Gabrielė Roč
kienė — sekr., Kostas Dočkus 
— ižd., Jonė Bobinienė — švie
timo vadovė ir nariai — A. J'uš 
kevičius, J. Vasaitis, V. Zalato
rius.

X šv. Kryžiaus ligoninėj ren 
giami motinos - vaiko kursai. 
Jie prasidės lapkričio 7 d. ir tę- 
tis 6 savaites. Vyks trečiadie
niais 7:30—9:30 v. v.

X Karolis Kareckas, turįs 
vaistinę 5000 West 16 gatvėje, 
Cicero, III., šiom dienom buvo 
išvykęs su šeima į Cincinnati 
Ohio. Kelionės tikslas buvo ap
lankyti sūnų Jeronimą, kuris ei
na mokslus jėzuitų Xavier ko
legijoje. P. Kareckas nuolat re
mia lietuviškus darbus.

X Nekalto Šv. P. Marijos 
Prasidėjimo parap. Maldos Apa
štalavimo d-jos narių susirinki
mas įvyks šį penktadienį, po 
vakarinių pamaldų, mok. salėj.

X Aldona ir Feliksas Daukai, 
Barčus šeimos radijo vedėjai, 
susilaukė dukrelės ^Sofijos Apo 
lonijos.

X Mozarto Figaro vestuvės, 
Verdi Rigoletto yra sekantys 
Lyric operos sezono pastaymai, 
kuriuose galėsime išgirsti Pru- 
denciją Bi.žkienę, o kartu pasi
džiaugti jos pasisekimu ne tik 
mūsų visuomenėje, bet ir sveti
mtaučių tarpe. Šį sezoną operos 
lankytojai girdėjo ją Borodino 
Prince Igoryje, Jerosavnos drau 
gės vaidmenyje.

X D. Lukošiūnaitė dekoravo 
salę ir sceną Montessori dr-jos 
rengtoje spalio 21 d. madų pa
rodoje.

X 25-toji Žurnalistinė popie
tė, kurią ruošia L. Ž. s-gos 
Chicagos skyriaus valdyba., į- 
vyksta šį šeštadienį, lapkričio 
3 d., 7 v. v., Jaunimo Centre. 
Tema — II Kultūros kongresas 
ir žurnalistų spaudos sekcija. 
Pranešėjas — Vyt. Zalatorius. 
Be to bus politinė apžvalga, 
žurnalistinės aktualijos ir kt. 
Kviečiami nariai ir svečiai da
lyvauti.

X Korp! Gaja lapkričio. 4 d. 
ruošia savo mirusių korporan- 
tų prisiminimą. Ta proga 10 v. 
r. marijonų koplyčioje, 6336 S. 
Kilbourn Avė., bus atlaikytos 
šv. mišios ir pasakytas pamoks
las. Po pamaldų bus pusryčiai 
ten pat t. marijonų patalpose, o 
po'to vyksim į Šv. Kazimiero 
kapines aplankyti mirusiųjų. 
Kviečiame visus korporantus ir 
jų svečius gausiai minėjime da
lyvauti. (Pr.)

X Lietuvių Studentų s-gos į 
Chicagos skyrius ir kitos stu-1 
dentų organizacijos, norėdamos 
paremti žurnalo “Lituanus’’ va
jų, ruošia pianisto Antano Sme 
tonos rečitalį, kuris įvyks gruo
džio 8 d., 7:30 v. v., Jaunimo 
Centre. (Pr.)

X Terros parduotuvė, 3237 
W. 63rd St., dabar ypač turtin
ga europėjinio lino, gintaro, pui
kių moterims papuošalų, kris
talo, porcelano, Ikora ir kt. si
dabro, liuksusinių odos dirbinių 
ir kt. dovaninių prekių pasirin
kimu. Iki pat Kalėdų parduo
tuvė jau atdara ir sekmadie
niais, nuo 12 vai. iki 4 vai. v.

(Sk.)

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių Krikščionių De

mokratų sąjungos, New Yorko 
sk. ruošia seminarą, kuris įvyks 
lapkričio 4 d. 4 v. p. p. Atletų 
klubo patalpose, 1332 Halsey 
St., Brooklyn, N. Y.

Seminaro tema — Lietuvos 
laisvinimo organizacija. Bus ko 
lektyviai nagrinėjant paliestas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo komitetas, Amerikos Lietu
vių Taryba, Diplomatinė Tarny 
ba, Lietuvių Bendruomenė ir kt. 
Seminare kalbėtojais bus dr. A. 
Trimakas, Stasys Lūšys, dr. V. 
Vygantas, Bronius Bieliukas ir 
Cezaris Surdokas.

Visi New Yorko ir apylinkių 
lietuviai yra maloniai kviečia
mi dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.

AUSTRALIJOJE
— Lietuvių Katalikių Moterių 

draugijos ruošiamasis žodžio ir 
melodijų šiupinys įvyko spalio 
28 d. Lietuvių Katalikų Centre 
tuojau po vakarinių pamaldų. 
Programoj parapijos jaunimas 
pirmąjį kartą pasirodo su S. 
Čiurlionienės linksma operete— 
Kuprotas oželis. Be to, solo dai 
nos, duetai, savo kūryba ir kiti 
linksmi da'ykai.

— Uldukiai išvyksta į Ame
riką ir jiems lapkričio 3 d. ruo 
šiamos išleistuvės.

ARGENTINOJ
— Argentinos lietuviu laikra 

ščiai praneša, kad Tucumano 
un-to agronomijos fakulteto 
rektoriumi (dekanu.) paskirtas 
to paties fakulteto dekano pa
vaduotojas lietuvis prof. A. Kr a 
povickas. Tai esąs pirmasis Ar
gentinos lietuvis, pasiekęs to
kios aukštos mokslinės vietos.

URUGVAJUJ
— Urugvajaus lietuvių veikė

jai ;yra jau sudarę “Antro Pie 
tų Amerikos Lietuvių kongre
so” organizacinį komitetą, ku
riam pirmininkauja Vytautas 
Dorelis ir sekretoriauja Gvidas 
Mačanskas.

, Organizacinis komitetas jau 
atsiuntė Argentinos lietuviš
koms organizacijoms ir spaudai 
pirmą oficialų pranešimą su pa 
kvietimu dalyvauti II-jame Pie
tų Amerikos Lietuvių kongre
se, kuris įvyks Montevideo mie
ste ir numatytas sušaukti 1963 
m. vasario 23 ir 24 dienomis 
([Vasaros atostogų metu).

X Nauji modeliai, naujos kai
nos — grynais ar išsimokėtinai 
— Gradinsko televizijų, radijų, 
patefonų, magnetofonų, vokiš
kų hi-fi stereo aparatų krautu
vėje, 2512 W. 47 St. FR 6-1998.

(Sk.)

Chicagoj ir apylinkėse
MOTERŲ S-GOS 46 KP. 

ŠVENTU

Marąuette Park Moterų s-gos 
46 kp. atšventė savo 9 m. gy
vavimo sukaktį, brolių Sharkų 
restorane.

Evos Lukas, kuri surengė vis 
ką savo pastangomis ir dovano
mis, darbas nebuvo veltui, nes 
viskas gražiai pavyko. Dalyva
vo virš 50 svečių. Visi už pa-į 
rengimą dėkingi Evai. Lukas.

Valdybos pirm. Eva Lukas,

Eva Lukas
Moterų s-gos 46 kp. pirm.

vicepirm. Ona Ivinskaitė, fin. 
rast. Marijona Srupša, C. R. 
Viktorija Leone ir narės, nupir
ko vieną stalą bilietų į tėvų 
Marijonų Bendradarbių apskri
čio banketą. M. Sr.

SCENOS DARBUOTOJŲ PA
RENGIMAS

Lietuvių Scenos Darbuotojų s- 
ga spalio 27 d. AVestern Ball
room salėje, Chicagoje, suruošė 
tradicinį balių. Lietuviškoji vi
suomenė mažai į šį balių teat- 
silankė ir baliaus balansui ga
lėjo tuo kiek pakenkti. Progra
moj buvo pašiepiančiai pade
monstruotos Moterų mados. Sce 
noj praėjo kuoduota gražuolė, 
lig linų pundelį nešina ant gal
vos, grakšti poniutė ant pava
dėlio pravedė kudlotą šunytį ir 
kt.

Labai patiko žiūrovams, kai 
šių mados numerių intenpreta- 
torė akt. Kevalaitytė, vykusiai 

l paryškino ką jie scenoje matė.
Balius praėjo pakilioje nuo

taikoje ir kultūringo pasibičiu- 
liavimo ženkle. J. Būbelis

RRIGHTONPARKIEČIAI AK
TUALIAIS KLAUSIMAIS

Spalio 26 d. Vengeliausko sa
lėj susirinko nemaža ne tik na
rių, bet ir apylinkės lietuvių,

Iš rinkimų Prancūzijoj, kuriuose gyventojai pasisakė, kad prezi
dentas būtų renkamas tiesioginiai pačių gyventojų, o ne rinkėjų.

atsiliepdami į Liet:. Nuosavybių 
Savininkų Susivienijimo valdy
bos kvietimą. Atvyko teis. Al. 
Wells, kurį publikai pristatė 
dir. A. Baliūnas, pažymėdamas, 
kad tai vienintelis lietuvis pa
statytas kandidatu į aukštesnį 
teismą. Teis. A. Wells pasisakė, 
kad jis gimęs, mokęsis Brigh
ton Parke, dabar- gyvenąs Mar
ąuette Parke su tėveliais. Jis 
paaiškino rinkimų kvarką, ir 
kvietė aktyviai dalyvauti rinki
muose, renkant patikimus asme 
nis, neužmiršti, kad jo pavardė 
rinkimų mašinoj alfabetiškai 
stovinti pabaigoj. Teis. AVells 
atsakinėjo į paklausimus: dėl 
blue ballot, dėl mokesčių — kad 
šį kartą jie nepastatyti balsa
vimui, pažymėjo, kad remtinas 
sveikatos bilius (Medicare), nes 
pensininkai neįstengią apmokė
ti ligos sąskaitų. Susirinkimo 
dalyviai karštai plojo ir pasiža
dėjo balsuoti už teis. A. AVells.

Dir. A. Baliūnas padarė pra
nešimą apie naujus mokestinius 
įstatymus, dividendų praneši
mą, industinėms įmonėms len
gvatas (7% pajamiĮ nurašymo 
naujų mašinų įgijimui), gydy
tojų ir kt. profesijų 10% paja
mų padėjimą senatvės pensijai. 
Be to, Baliūnas paaiškino apie 
atominių bombų apsaugos prie
monių pavartojimą. Patarė įsi
gyti knygelę “Civil Defence”, 
kur yra naudingų informacijų. 
Publika pranešėjui padėkojo plo 
jimais.

Vėliau žodį tarė iš Marąuette 
Parko Namų Organizacijos vice 
pirm. Balys Brazdžionis. Jis 
pažymėjo, kad reikia šaukti vi
sų namų savininkų draugijų 
atstovų pasitarimą. Susirinkimo 
dalyviai pritarė B. Brazdžionio 
mintims, karštai plodami.

,Su naujomis idėjomis pasiro
dė Vytautas Račkauskas iš Ci
cero, kuris sakė, kad jų apylin
kėje nepageidaujami destrukty
vūs žmonės ir jų jie pas save 
neįsileidžia.. Jie išrinko Kimbar- 
ką, kuris lietuviams padeda. 
Cicero esąs respublikoniškas 
jie pasisako už Blue ballot pro
jektą, nes teismams reikią re
formų, kurie yra pasenę 100 me 
tų, atsilikę nuo gyvenimo. Po 
to kalbėjo Grybauskas, Marcin
kus, Širvinskienė, Klimienė, Šu
las ir kt., kurie pabrėžė, kad 
mums reikia visiems balsuoti 
už teisėją A. AVells, nepaisant 
kas yra demokratas ar respub
likonas, nes pirmiausia reikia 
būti lietuviais. Susirgo dr-jos 
kasininkas J. Simanavičius ir il
gesnį laiką bus nedarbingas, jo 
pareigas laikinai pavestos Mrs. 
Marmai, kuri aktyviai reiškia
si. Susirinkime dalyvavo virš 
50 asmenų. Susirinkimui vado
vavo Pr. šulas, o sekretoriavo 
ir mokesčius rinko sekr. A. Liu- 

1 džius, padėjęs daug pastangų, 
kad daugiau žmonių atvyktų. 
Į dr-ją įsirašė 5 nauji nariai. 
Malonus mums buvo salės sa
vininkas Vengeliauskas, kuris 
duoda visada dr-jai patalpas ne 
mokamai, už ką Susivieniniji- 
mas jam dėkingas. V. Račkau
skas padaręs keletą nuotraukų 
su teis. A. AVells, kuriam publi
ka kėlė ovacijas už jo teisingu
mą ir lietuviškumą. Pr. šul.
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Vėlinių naktį

Partizano kapas. Birutės Paliulytės konkursinis piešinėlis

Vieną kartą ūkininkui susir
go vaikas. Tai buvo Visų Šven
tųjų naktį. Apie 12 vai. išėjo į 
miestelį, kad gautų pagalbos 
(daktaro ir vaistų).

Eidamas pro bažnyčią, pa
matė apšviestus langus. Viduje 
girdėjo vargonų ir giesmių gar
sus. Matė einant į bažnyčią ir 
žmones, keistai apsirengusius. 
Vyrai juodais kostiumais be 
batų, be paltų ir be kepurių. 
Moterys ilgais rūbais, taip pat 
'be batų. Susidomėjo. Eina ir jis 
pasimelsti už savo vaiko svei
katą, ir pasižiūrėti šių, neįpras
tu metu vykstančių, pamaldų.

Bažnyčioje mato kunigą lai
kantį mišias. Vargonininkas

Konkursinis rašinėlis 
j JONUKAS

Vieną gražų vasaros rytą Jo- 
i nukas ir Onytė išėjo pasivaikš
čioti. Beeidami sugalvojo sene
lei uogelių parinkti. Priėję prie 
upės pamatė daugybę uogų. 
Tuojau ėmė rinkti. Rinko, rin
ko ir nė nepastebėjo, kaip sau
lutė nusileido. Ėmė uodai kan
džioti. Onytė ėmė verkti. Abu
du norėjo eiti namo, bet neži
nojo kuriuo taku eiti. Ėjo, ėjo 

1 ir priėjo urvą. Įėjo į urvą. Ta
me urve ugnis kūrenosi. Nu
džiugo abu, nes suprato, kad 
turi būti žmogus, kuris, gal, 
parodys kelią namo. Prie urvo 
sienos sėdėjo senelis. Senelis,

NAUJA ORO SPĖJIMO 

STOTIS

Jungt. Am. Valstybių oro 
spėjimo biuras gruodžio mėnesį 
atidarys naują $200,000 vertės 
radaro oro spėjimo stotį prie 
5801 Dorchester av. Nauja sto
tis radaro pagalba galės “pa
matyti” oro sąlygas 200 mylių 
ratu aplink Chicagą. šis rada
ras bus 10 kartų pajėgesnis, 
negu esamasis prie Midway ae
rodromo.

Busime lietuviais
Vaikučiai .mes tėvelių, 
Vaikučiai mes Lietuvos.
Už meilę jos — vargelį,
Tu verta mūs padėkos.
Kalbėsim mes maldeles, 
Apdainuosi m dainelėm: 
Kauną ir Nemunėlį,
Dubysą — šešupėlę.
Ir Palangą prie jūres, 
Tėviškėlę Birutės;
Šventos ugnies aukurą,
Ir josios vaidilutes.
Miela plačioji Neris,
Per Vilnių srauniai teka;
Ir apie Gediminą,
Tyliai visiems mums šneka.

Nijolė Viščiūtė, 
Šv. Jurgio Lit. M-los mok.

—o—

Oi lekia, lekia
groja vargonais, žmonės gieda. . 
Pamatė ir pažįstamų veidų, ku- ■ 
rie jau buvo mirę. Jų tarpe ir 
savo motiną. Motina skubiai 
priėjo prie jo ir pasakė, kad 
tuoj išeitų iš bažnyčios, nes 
šios pamaldos skirtos ne gy
viesiems. Jei greit neišeis, vė
lės jį nukankins. Jis dar neno
rėjo patikėti savo motinos žo
džiais. Vėlės ėmė nervingai 
žvalgytis ir uostyti. Pamačiu- 
sios ūkininką, ėmė artintis prie 
jo. Jis išsigandęs bėgo durų 
link. Netoli durų jį pasivijusios 
vėlės gerokai apžnaibė. Jo kū
ne liko mėlynės.

Ar taip buvo nežinau, bet 
man taip pasakojo mano mamy
tė. J. P.

IR ONYTE
sužinojęs, kad jie negali grįžti 
namo, pažadėjo padėti. Jis už
sidėjo kepurę, kuri buvo iš la
pės odos. Užpakalyje kepurės 
kabojo lapės uodega. Vaikai pa
klausė kodėl jo tokia kepurė. 
Senelis paaiškino, kad jis esąs 
didelis gyvulių draugas. Vaikus 
mylėjo taip pat. Gabalą paėjęs, 
parodė vaikams jų namus. Vai
kai padėkojo ir nubėgo.

Grįžę namo, dovanojo, sene
lei uogas. Papasakojo kas buvo 
atsitikę ir nusiprausę skubėjo 
gulti, nes buvo labai pavargę.

Gintas Šukelis, 10 m.

Piešė G. Plačaš

Oi lekia, lekia 
Gulbių pulkelis, 
Tėvynę ginti 
Ragiu brolelius.
Kitų išjojo 
Jauni broleliai,
O mūsų nėra 
Netgi kam joti.
Tėvelis senas, 
Brolelis mažas, 
Broleliui joti, 
Broliui nejoti?

Viena seselė 
Brolelį rengė, 
Antra seselė 
Žirgą balnojo.
O ši trečioji,
Kuo jauniausioji, 
Vartus atkėlė 
Ir palydėjo.

Liaudies 
—o—

TAŠKŲ LAIMĖJIMAI
1) Zita Girginaitė — 37; 2) 

Audronė Arštikytė—30; 3) Ai
da Palytė — 30; 4) Vytautas
Spačkauskas — 27; 5) K. K. 
Martinkai—23; 6) Dalia Kava
liūnaitė — 21; 7) Birutė Pa
liulytė—17; 8) Levinia Staky
tė—16; 9) Aldona Pračkailaitė 
— 12; Daina Jaraitė — 9; kiti 
mažiau.

__•__
GALVOSŪKIAI

I
Maža kirmėlytė lipo į medį. 

Naktį ji įlipdavo 8 jardus, die
ną nušliauždavo žemyn 4 jar
dus. Pagaliau dvyliktą naktį 
kirmėlytė pasiekė medžio vir
šūnę. Kokio aukštumo buvo me
dis? (5 taškai)

II
Keturios pušys liemenimis 

mušės, vidury kunkuliukai ver
da (asiliukas žvengia ir pan.)

(3 taškai) 
Atsiuntė Birutė Paliulytė

III
Koks skirtumas tarp elektros 

lemputės (bulb) ir trimito?
(1 taškas)

Galvosūkių atsakymai 
I

1) Dubysa, 2) Algirdas, 3)

Ragainė, 4) Ivinskis, 5) Ūmė
dė, 6) Saulius, 7) Intakas, 8) 
Radvila, 9) Gegutė, 10) Irka, 
11) Rugys, 12) Ėjimas, 13) 
Napalys, 14) Aukuras ir 15) 
Susivienijimas. Skaitant žemyn, 
iš pirmųjų raidžių susidaro. Da
rius ir Girėnas.

II
5 9

LAPKRIČIO PIRMOJI
Lapkričio 1 dieną yra Visų 

Šventųjų šventė. '• Lietuvoje tą 
dieną žmonės eidavo į bažny
čias melstis. Po pamaldų eida
vo į kapines pasimelsti už mi
rusius. Vakare, ant savo arti
mųjų kapų, uždegdavo žvaku
tes. Būdavo labai gražus vaiz
das, ypač miestuose.

(Iš tėvelio pasakojimo užrašė) 
Birutė Paliulytė

Y

Žiedas.

ŠVARA
I Policininkas: “Dar nema

čiau parko taip prišiukšlinto, 
kaip šiandien”.

II Policininkas: “šiandien 
miesto savivąldybė dalina lape
lius gyventojams, ragindama 
laikytis švaros. Tuos pačius la
pelius čia ir matai.”

liiiiiiiii

Mergaitė ir voveraitė




