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Premjeras Nehru perspėjo indu tauta
Kinija gali pulti

Indijos miestus
Indų ministeris pirmininkas dėkoja Amerikai ir Britanijai

NEW DELHI — Ministeris 
pirmininkas Nehru užvakar pa
reiškė, kad Rusija atsiųs Indi
jai MIG — 12 spraūsminių ko
vos lėktuvų, kurie, gal būt, bus 
panaudoti oficialiai nepaskelb
tame pasienio kare prieš rau
donąją Kiniją.

Premjeras pareiškė parlamen
to patariamosios komisijos už
darame posėdyje, jog keliolika 
spraūsminių lėktkųvų atvyksią 
gruodžio viduryje.

kalaujamų ginklų Indijai, kad 
pagelbėtų atmušti kiniečių ko
munistus įsibrovėlius. Prieš sa
vaitę į Indiją pradėti amerikie
čių ginklai siųsti iš Vakarų Vo
kietijos.

Jei Indija paprašys Ameriką 
dar daugiau ginklų atsiųsti, šis 
kraštas patenkinsiąs jos pra
šymą.

|š Vilniaus dienos minėjimo Čikagoje lapkr. 11 d. Iš kairės į dešinę: 
A. Dundulis, aktorius A. Brinką, muz. F, Strolia, muz. J. Bijanskas, 

dail. D. Virbickaitė, aktorius A. Dikinis ir Vyčių choro dalis
Nuotr. V. Noreikos

VIENI GINKLAI IS

KUBOS IŠVEŽAMI,

O KITI PASLĖPTI
MIAMI. Pasak kubiečių po

grindžio veiklos grupės praneši
mo, visoje Kuboje diktatoriaus 
Castro režimas turi „požemi
nius įrengimus”, kur sudėti 
sviediniai ir patalpinti lėktuvai.

Revoliucinis studentų direk- 
toriatas pareiškė, kad požemi
niai įrengimai yra visose še
šiose provincijose.

Scena Vilniaus dienos minėjime Jaunimo centro salėje — kompozi
cija dali. D. Virbickaitės. Nuotr. V. Noreikos

Indija užsakė Sovietų Sąjun
goje spraūsminių lėktuvų dar 
gerokai laiko prieš pradedant 
raudonajai Kinijai ofenzyvą 
spalio 20 dieną dviejuose Hiifia- 
lajų frontuose palei Indijos 
šiaurinius pasienius, šeši lėktu
vai, manoma, užsakyti pristaty
ti gruodžio mėnesį ir šeši kiti 
būsią vėliau atsiųsti.

— Premjeras Nehru pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga atsiųs In
dijai greitesnių už garsą spraus- 
minių lėktuvų. Vakariečiai dip
lomatai galvoja, jog Nehru no
ri priversti Rusiją įvykdyti pa- 
žądą pristatyti spraūsminių lėk
tuvų.

Parlamento komisijos nariai 
korespondentams pranešė, kad 
slaptai buvo vedamos derybos 
gauti spraūsminių lėktuvų iš 
Sovietų Sąjungos.

Prisiminė ukrainiečių 
unitų metropolitų 

Andriejų Šeptyckį

Pasigavę Spiegelį, puola 

Vakarų Vokietiją
Pridėjo savo trigrašį ir Vilniaus radijas

Indija nusiuntė lengvuosius 
tankus į Chushul apylinkę, kad 
ten būtų sulaikytas kiniečių 
tankų žygiavimas ir-karinių da
linių stiprinimas. Kiniečių kari
niai daliniai naudoja rusų ga
mintus AK - 47 automatinius 
šautuvus. Jungtinės Amerikos 
Valstybės nusiuntė Indijai M-14 
automatinių šautuvų.

Ministeris pirmininkas Nehru 
vakar perspėjo indų tautą, kad 
raudonosios Kinijos lėktuvai 
gali bombarduoti didesnius In
dijos miestus, pvz. New Delhi, 
Kalkutą ir kitus.

Nehru vakar padėkojo Brita
nijai ir Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms už karinę pagalbą. 
Ir jis tikisi, jog ši pagalba bus 
tęsiama ir toliau.

ROMA. Suėjus 18-toms meti
nėms nuo ukrainiečių unitų 
metropolito Andrtiejaus šeptyc- 
kio mirties, šiom dienom šv. 
Petro bazilikoje atlaikytos iškil
mingos pamaldos bizantiškai 
ukrainietiškomis apeigomis. Pa
maldas laikė ukrainiečių metro- 

Į politas Maksimas. Hermaniuk, 
gyvenąs Winnipege, Kanadoje, 
koncelebruojant ukrainiečių a- 
paštališkam vizitatoriui Euro
poje arkiv. Bučko ir Čikagos 
ukrainiečių vyskupui Gabro.

Pamaldose dalyvavo visas uk
rainiečių unitų episkopatas — 
15 vyskupų, kurie dalyvauja vi
suotiniame Bažnyčios susirinki

BONNA — Vakarų Vokieti
joje iškilus savaitinio žurnalo 
,,Der Spiegei” bylai, atsiradus 
daug atgarsių visuomenėje, 
spaudoje, ir sovietinis radijas, 
spauda ta proga pasistengė iš
kelti tariamą spaudos laisvės j 
laisvės stoką Federalinėje Vo
kietijoje.

Per Vilniaus radiją. ši orų. die-. 
nom paskelbtame komentare 
pulta Bonnos vyriausybė, ypa
tingai gynybos ministeris F. J. 
Strauss, o žurnalas „Der Spie

gei” (Veidrodis) pavadintas 
„pažangiu laikraščiu”.

Šis žurnalas puolė ir Jungti
nių Amerikos Valstybių valdžios 
žygius dėl Kubos.

Dažnai „Der Spiegei” keliant 
įvairias negeroves, sovietinė 
spauda jau ne nuo šiandieną su 
pomėgiu cituoja žurnalo pa
skelbtas ar kęliamas „reveliaci- 

’jas” ar’ kritiką, nukleiptą prieš 
Vakarų Vokietijos ginklavimosi 
reikalą ir panašius klausimus.

me.
Metropolitas šeptyckis, ilga- 

emtis unitų ganytojas, švento 
gyvenimo vyras, daug iškentė
jęs sovietams užėmus Lvovą, 
kur buvo jo sostas, mirė 1944 
m. Yra užvesta Romoje jo be
atifikacijos byla.

Castro ir Mikojano 
pasikalbėjimai

WASHINGTON — Valstybės 
departamento pareigūnai užva
kar pranešė, jog Jungtinės A- 
merikos Valstybės jau pristatė 
5 milijonų dolerių vertės rei-

„Brangūs svečiai iš 
laisvosiom Kubos”

HAVANA, Kuba — Sovietų 
Sąjungos vicepremjeras Mikoja- 
nas, atvykęs į Havaną „įtikin
ti” diktatorių Castrą, kad jis 
„pritartų” rusų raketų išgabe
nimui iš Kubos. Abu pasikal
bėjimus' pertraukė laikinai, nes 
sviediniai jau išvežami. Mikoja- 
nas bando “įtikinti Castro”, 
kad reikia išvežti sviedinius.

— „Miręs” Jemeno karalius 
Badr (seniau buvo pranešta, 
kad jis nužudytas jemeniečių 
sukilėlių) lapkričio 10 dieną su
tiko užsienio korespondentus su 
šautuvu savo rankose ir durklu 
pašonėje. Jis prisiekė, jog ro
jalistų kariuomenė sudoros e- 
giptiečius įsibrovėlius Jemene ir 
juos ten palaidos.

Mirė mokslininkas 
Muckermannas

BERLYNAS — Žiniomis iš 
Berlyno, mirė kun. Hermann 
Muckerman, jėzuitas, žymus et
nologas ir biologas, dirbęs lais
vajame Berlyno universitete. 
Velionis buvo sulaukęs 86 m. 
amžiaus. Kun. Muckermannas 
buvo 1927 m. įsteigęs specialų 
institutą šeimos problemų stu
dijoms, bet jis buvo nacių pa
šalintas, kai neleido to institu
to panaudoti rasistinėms idė
joms.

KLAIPĖDA, Okup. Lietuva. 
— Spalio mėn. pabaigoje atvy
kę į Klaipėdą Kubos žuvies pra
monės atstovai lapkričio mėn. 
pradžioje susipažino su sovietų 
tvarkoma žuvies pramone, pa
siekimais toje srityje. Kubiečiai, 
komunistų partijos įsakymu, 
buvo iškilmingai sutikti, jiems 
įteiktos gėlės, buvo daromi su
sitikimai su darbo žmonėmis. 
Jie visur buvo pristatyti kaip 
“laisvosios Kubos” atstovai.

Žinoma, Klaipėdos gyventojai 
gerai numano, kodėl Kubai reiš
kiama tiek daug simpatijų ir 
kokios „laisvės” režimas šiuo 
metu viešpatauja tolimosios Ka
ribų jūros saloje.

— Japonija ir raudonoji Ki
nija pasirašė prekybos sutartį.

KALENDORIUS

Lapkričio 12 d.: šv. Martynas 
I, popiežius; Austomas.

Lapkričio 13 d.: šv. Didakas, 
šv. Eugenijus, Narvydas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsn.,

Saulė teka 6:35, leidžiasi 4:34

Billie Sol Estes nuteistas kalėti
aštuoneriems metams dėl apgau
lės. (UPI)

Luis Fernandez Rocha, gru
pės generalinis sekretorius, pa
reiškė, jog senoje kasykloje, na
tūraliose daubose ir angaruose 
sutalpinti Migai ir sviediniai.

Havanos provincijoje yra du 
kariniai aerodromai pietuose 
nuo Havanos. Ten požeminiuose, 
įrengimuose yra Migų ir bombo
nešių.

140,600 ATSIVERTIMŲ
Apie 140,000 suaugusių ame

rikiečių kasmet pereina į kata
likų tikybą.

Ja iz Vilniusa arba 

šventiniai pasikalbėjimai

y

Matanzos provincijoje yra 
du aerodromai. Colon aerodro
mas turi Migų ir sviedinių po
žeminiuose įrengimuose.

Santa Clara provincijoje La 
Malezos aerodrome Santa Clara 
mieste, turi įrengimus 100 lėk
tuvų šešiuose didžiuliuose ur
vuose.

Camaguey provincijoje turi 
požeminius angarus.

Rusai vienus ginklus išveža 
iš Kubos į Sovietų Sąjunją, o 
kiti pasilieka požeminiuose į- 
rengimuose...

JAV Mariner II skrieja 
į Venerą

WASHINGTON, D.C. — JAV 
aeronautikos ir erdvės adminis
tracija lapkričio 10 dieną pra
nešė, jog tą dieną 7 vai. rytą 
raketa Mariner II buvo 15,254,- 
058 mylios nuo žemės ir 12,055,- 
057 mylios nuo Veneros — nuo 
jos taikinio.

Raketos Mariner II radijo 
signalai buvo geri. ši raketa iš
šauta rugpiūčio 27 dieną, pra- 
skrisianti 20,000 mylių nuoto
lyje nuo Veneros gruodžio 14 
dieną.

Vilniaus dienos minėjime Čikagoje lapkr. 11 d. Vyčių chorui akomponuoja muz. J. Bijanskas ir diri
guoja. muz. F, Strolia. Nuotr. V. Noreikos

VILNIAUS DIENA ČIKAGOJE
Užvakar Čikagoje buvo mi

nima Vilniaus diena. Programa 
atlikta Jaunimo Centre. Minėji
mas pradėtas Amerikos himnu, 
kurį pagiedojo sol. A. Brazis. 
Programos vedėjas aktorius A. 
Brinką pakvietė paskaitaiį 
„Laisvosios Lietuvos” redakto
rių A. Kaulėną. Šis nušvietė 
Lietuvos istorinius ryšius su

Vilniumi. Publika net du kar-i 
tus pertraukė kalbėtoją ploji
mais.

Meninę dalį išpildė solistai 
Danutė Stankaitytė, Algirdas 
Brazis, aktoriai Elena Petro- 
kaitė-Rukuižienė ir Algimantas 
Dikinis. Pianinu palydėjo muz. 
Jonas Bijanskas. Meninėje pro
gramoje gražiai pasirodė Vyčių

Darbininkai lyg vergai liejo prakaitą ir... keikėsi
OKUP. LIETUVA — Lietu- Mes čia pridurtume — negi 

voje, žinoma, ir visoje Sovietų sustabdysi atėjūnų įsigalėjimą 
Sąjungoje, lapkričio 6-7 d. buvo Lietuvoje, kai su tuo sutinka ir 
minimos spalio revoliucijos 45 režimo valdžia? (Žinoma, Krem- 
metinės. Įprastu būdu žemdir- liaus primesta pavergtai Lietu- 
biai, darbininkai, inteligentai vai). (E.)
vėl buvo raginami dar labiau! -------------
pasitempti, dar sparčiau dirb- i STALINO SEKĖJAI 
ti, viršyti normas bei planus. MASKVA. - Maskvoje sen- 
Viskas Spalio garbei... Lapkričio .. , _., ... . saciją šukele žinomo poeto Jev-7 d. Vilniuje ir kituose mies- J r
tuose įvyko paradai, radijas ir 
spauda be pertraukos skelbė 
apie didžiuosius „spalio laimė
jimus” ir „milžiniškus pasieki
mus bei nuostabią ateitį”, o 
kolchozininkai, darbininkai dar 
išvakarėse lyg vergai liejo pra
kaitą ir... keikėsi.

tušenko eilėraštis, pavadintas 
“Stalino palikuonys”. Jame po
etas simboliškai kreipiasi į so
vietų vyriausybę, prašydamas 
patrigubinti prie Stalino kapo 
sargybą, kad mirusysis, o su 
juo kartu ir visa praeitis ne-
prisikeltų. Jevtušenko paaiški- 

Vilniaus radijo bendradarbiai j na, ką jis laiko stalinine praei- 
okupuotos Lietuvos miestuose ’ timi: nebojimą liaudies gerovės, 
ir kaimuose pirmomis lapkričio pramanytus kaltinimus ir areš- 
dienomis įvykdė vadinamą “ra- į tus nekaltų žmonių. Eilėrašty- 
dijo estafetę”. Jie apklausinė jo je skundžiamasi, kad dar daug 

žemėje yra Stalino palikuonių.pravažiuojančius šoferius. Vil
niaus priemiestyje tie korespon
dentai išaiškinę, kad per 1 mi
nutę pravažiavę 19 mašinų... O 
prieš 20 metų — dabar teigia
ma — toje pačioje vietoje būtų 
buvę pastebėta viena vežėčia, 
vienas, kitas dviratininkas ir... 
klumpėti valstiečiai

“Man vaidenas — rašo lyrikas, 
— kad prie Stalino karsto pri
jungiamas telefonas, kuriuo 
duodami nurodymai Hodžai”. 
Padaroma aliuzija ir į Kiniją, 
kuri irgi gal gaunanti įsakymų 
iš mirusio diktatoriaus. Net ir

Korespondentai klausia ma- Paties Poeto kraste dar es^ 
šinų vairuotojų: ar čia jūsų daug pavojingų diktatoriaus pa-
nuosava mašina? Taip. — Nuo- dkuonių. “Ne, Stalinas nepasi-
sava? Nustemba. Kaip ilgai va- davė! Jis mano galįs savo mir- 
žinėjate? Treji metai, mano tį laikyti neįvykusią. Mes išne- 
žmona — gydytoja, o aš — bu- i šėme jį iš mauzoliejaus, bet 
haltcris rajono vykdomajame, kaip mes išveisime Staliną iš 
Kiti vairuotojai, lietuviškai už- palikuonių?” — klausia poetas, 
klausti — nesupranta. Klausia- Maskvoje sukamos galvos, 
mi — nesupranta. Klausiami ru- konkrečiai Jevtušenko tu- 
siskai ot kuda vy. My iz jnjjjjy, jįs apie “kai
Vilniusa. Čto veziote (ką veža- 
te) ? Karbit. Pasirodo, toliau ir 
visa eilė rusų vairuotojų.

Korespondentai nusiskundžia: 
negi sustabdysi visas mašinas 
Lietuvos keliuose?

kuriuos žmones” savo eilėraš
tyje šitaip parašė: jie plūsta 
Staliną iš tribūnos, tačiau sap
ne ilgisi senųjų stalininių lai

kų.

choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios. Minėjimo pro
gai ypač labai tiko gražiai iš
pildyta liaudies daina “Vežė 
mane iš namų”, kurią yra su
harmonizavęs muz. Faustas 
Strolia. Programa baigta Lietu
vos himnu. Deja, publika salės 
neužpildė.

Socialistiniai šlageriai 
Rytų Vokietijoje

neturi pasisekimo
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos profsąjungų organas “Tri
būne” rašė: “Kaip Vokietijoje 
yra dvi kultūros — viena, kuri 
tarnauja Vakarų Vokietijos im
perializmo pražūčiai, ir antra, 
kuri tarnauja vokiečių tautai, 
taip turi būti dviejų rūšių šlage
riai.

Kitas laikraštis paryškino šį 
reikalavimą: “Kiekvienas orkest 
ras turi savo repertuare turėti 
dalykų iš humanistinės šokių 
muzikos. Šitaip reikalas vystėsi 
vokiečių demokratinėje respub
likoje” (Rytų Vokietijoje). Bet 
gi neatrodo, kad šis reikalas 
būtų toli nužengęs. “Pažangūs” 
šlageriai grojami per radiją, 
bet praktiškai šokių salėse pub 
lika reikalauja Strausso valsų.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Vakar Washingtone Ar- 

lington kapinėse gynybos sek
retorius McNamara pasakė kal
bą, minint I ir II Pasauk kare 
žuvusius karius.

— Sovietų Sąjungos diktato
rius Nikita Chruščiovas atsiun
tęs raštą Jungtinių Tautų auk
lėjimo, mokslo ir kultūros or
ganizacijos (UNESCO) sesijai 
Paryžiuje, ragino lapkričio 10 
dieną įvykdyti visuotinį nusi
ginklavimą griežtoje tarptauti
nėje kontrolėje.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant pareiš
kė, jog šią savaitę būsią susitar
ta su Taptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovais, kad jie pa
tikrintų laivus, plaukiančius į 
Kubą.

JAV-se yra 4,700,000 verslo- 
viečių. Apskaičiuojama, kad a 
-pie 475,000 jų šiemet bankru
tuos ir apie 350,000 kitų pereis 

į naujų savininkų rankas.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
T R DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Motėrv darbininkių darbo sulaukęs 62 m. paprašiau pen- 
g<lygos Vokietijoj sij°s- BedarbilI pašalpa Illinois 

valstybėj mokama dabar 6 mė-
Vak. Vokietijoj moterims dar negiug GirdėjaU; kad ją

W. WlLLARD WlRTZ 

Naujasis JAV darbo sekretorius
bininkėms, dirbančioms įmonė- gus galėsiu vėl 6 mėn. gauti
se ar įstaigose mokamas % ma- pašalpąj jei uždirbsiu 116 dar. 
žesnis uždarbis, negu vyrams vovietėje> kurf moka už darbi.
už tokį pat darbą. Nežiūrint to, 
darbininkių uždarbis nuolat di-

ninkus į bedarbių fondą. Drau
ge skaičiau berods jūsų atsaky 

deja. 1950 m. bruto moters dar mąkad gaunant sumažintąpen 
bininkės uždarbis buvo $38.95 siją> ga]jma reikalauti nedarbin 
mk„ 1980 m. - uždarbis padb pengijos Ar yra tam rei.
dėjo iki 81.67 mk., gi ,1962 m. kaluį terminag ir koks> nes i§ 
uždarbis padidėjo iki 100.50 jūsų pranešimo per «Margutp 
mk. Moters darbininkės tiks- radijo Chicago tat neaiškUi ng. 
las - ištekėti, nes fabrikas galima buvo susižinoti tų įstai. 
joms - “pereinamoji stotis”. gų adregus Ar gaJįma gautį gu. 
Pvz. Christine Rener, 19 m. am- į mažintą pensiją ieškant 
ziaus, mezgėja (dirba masina), j nėg įr bedarbių pašalpą? 
uždirba 85 mk. į sav., o permė- Jei gaunį kad ir sumaiįntą ar 
nesį sutaupo 150 mk. pilną pensiją (kuri galėtų būti

Moterims Įstatymai draudžia mažesnė už nedarbingumo pen-
dirbti naktinėj pakaitoj. Tie pa
tys įstatymai moterims numa
to ypatingą apsaugą. Merginos 
po darbo eina į plaukimo basei- Ats. Pensininkui. Socialinio 
ną nusimaudyti, vėliau į spor- draudimo mėnesinę pensiją, šu
to halę, į fabriko knygyną, kur mažintoje ar pilnoje sumoje, ga 
yra 25,000 knygų. Čia Viena ki Įima gauti' net ir tada, kada 
tai rodo fotografijas, padary- yra gaunama nedarbo pašalpa, 
tas atostogų metu kalnuose. Soc. dr. pensijos nieko bendro 
Jos gauna fabriko gydytojo ne- neturi su nedarbo pašalpomis, 
mokamą medicinišką sveikatos j Tenka pastebėti, jog vieną 
patikrinimą ir fabriko psicholo- 'kartą pradėjus gauti sumažin- 
go testus. Jos gauna 8 dienų tą pensiją ji tokia ir pasiliks 
nemokamą gydymą metuose, net ir tada, kada sulauksite 65 
Tokių dirbančių moterų V. Vo- im- amžiaus, 
kietijoje yra 7.5 mil., kurios at- ! Socialinio draudimo nedarbin

siją), tai jau negali pakeisti?
Pensininkas.

lieka įvairų darbą įvairiose įmo 
nėse 'bei įstaigose.

Čia pateiksime pora konkre
čių pavyzdžių iš vokiečių mote
rų gyvenimo.

Mariahne dirba nuo 7 v. r. 
iki 4:30 v. v. Ji dirba akordinį 
darbą. Dėl to ji kas penktadie
nį parsineša namo 100 mk. Ji 
turi kambarį su baldais, už ku
rį ji nuomos moka 120 mk. Jai 
lieka 280 mk. per mėnesį įvai
riems reikalams. Didžiausią už
darbio dalį ji palieka moteriškų 
rūbų krautuvėje ir pas plaukų 
kirpėjas. Ji dar negalvoja 
apie taupymą. Marianne yra

gurno (disability) pensijos nėra 
niekados sumažinamos.

J. Šoliūnas
Ar aš galiu užsieny gyventi 

neprarasdamas pilietybės?
Kl. Prieš 20 m. aš gavau J- 

AV pilietybę. Dabar aš gaunu 
socialinio draudimo pensiją. 
Man būtų lengviau gyventi už
sieny, kur pigesnis yra pragy-! 
venimas. Ar aš gyvendamas už
sieny neprarasiu JAV piliety-' 
bės? M. Š. I

Ats. M. Š. Pagal dabar vei-, 
kiantį įstatymą, natūralizuotas 
pilietis, kuris šiame krašte iš-

graži mergaitė, nesukako jai gyVeno nemažiau 15 m. (pirma 
dar 18 metų amžiaus. Ji nori buvo 25 m.), nepraranda pilie- 
būti gerai apsirėdžiusi ir gerai . tybes gyvendamas užsieny, jei 
atrodyti. Dėl to ji savo gyvena- tai nebus jo gimtasis kraštas ar 
mam kambary turi pliušinį meš įen natūralizųotasis. 
kutį, nemaža muz. plokštelių ir
kristalinių stiklų.

Helga Meier, 30 m. amžiaus,
dirba laboratorijoj; ji yra naš
lė. Per mėnesį ji uždirba 420

pr-

Kur kreiptis dėl invalidumo ir 
turto nusavinimo ?

Kl. Aš su dukterimi neseniai
mk., už 2 kamb. butą ji moka ! atsikėliau iš Australijos galuti- 
50 mk., augina 7 m. amž. sūnų, nam aPsigyvenimui į JAV. Pa- 
kuris ilgai laukia mamytės grįž turimus dabartinius duome-
tančios iš darbo. Ji turi nuosa
vą automobilį. pr. š.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Prašau per laikraštį iš
aiškinti, ką reiškia prezidento 
naijai pasirašytas įstatymas, lie 
eiąs pensijas ir mokestį tax de- 
duction for self - employed?

A. D.
Ats. A. D. Prezidentas Ken

nedy jokio įstatymo, kuris tie
sioginiai liestų esamas sociali
nio draudimo pensijas, šįmet, ne 
pasirašė-

Atrodo, kad jūs savo Klausi
mu lįečįate valstybinius mokes
čius, kurie tiesioginiai liečia kai 
kurių sava prekyba besiverčian 
čiųs žmones. Pagal naująjį įsta 
tymą berods daktarai, kurių dau 
gumas: nėra socialinio draudimo 
padengtų galės savo darbo iš
laidomis laikyti ir tuos mokes
čius, kuliuos jie atskaito į savo 
pensijų fondą.

Kl. Dėl nepakeliamų sąlygų 
pasitraukiau iš darbo ir nese
niai padaviau pareiškimą bedar-

nis yra išėję naujų susitarimų 
dėl atlyginimų ir lietuviams, 
kurių turtas laike karo buvo 
nusavintas, arba padaryta kūno 

i ir sveikatos žala. Prašau paaiš
kinti ar dėl turto ir dėl invali
dumo pensijos reikia kreiptis į 
tą pačią įstaigą? Koks yra tos 
įstaigos adresas, kur ir kokias 
formas ir kokius duomenis rei
kia tuo reikalu pateikti? S. M.

Ats. S. M. Už nusavintą tur
tą karo metu Lietuvoje ir dėl 
nustoto darbingumo prašymai 
paduodami vokiečių įstaigoms, 
rašant šiuo adresu: Bundes- 
vervvaltungsamt, Hochhaus, am 
Rudolfplatz, Koelu, Germany. 
Taip pat dėl karo pretenzijų 
(pagal War Claims Bill) infor
macijų galite gauti iš komisijos 
(FSCS) pirmininko įstaigos, 
kuri yra Was'hington 25, D. C. 
— Du 2-3133. Pr. šul.

Kl. Daugelis mūsų čia dirba
me sezoninius darbus apie 8 
mėnesius kiekvienais metais ii’ 
tik per tą laiką yra mokami 
sočiai, draudimo fondui. Per 
nedirbamus gi mėnesius gau
name bedarbių pašalpas. Malo-

mėnesinį vidurkį sočiai, drau
dimo pensijai apskaičiuoti bus 
imama dėmesin faktūrai kiek
vienais metais dirbtų mėnesių 
skaičius, ar pilni metai (12 
mėn.)? Pvz.: Jei dirbta 10 me
tų po 8 mėnesius per metus, 
tai ar per tą visą laiką už
dirbta suma bus dalinama iš 
80, ar iš 120 mėnesių? J. K.

Atsak, J. K. Apskaičiuojant 
socialinio draudimo mėnesinės 
pensijos dydį, yra visada nau
dojama visų metų mėnesių 
skaičius, neatsižvelgiant, ar tu 
retieji metiniai uždarbiai buvo 
pelnyti vieno, ar dvylikos mė- 

1 nėšių laikotarpyje. Vadinasi, 
jeigu apskaičiavime bus nau
dojami dešimties metų uždar
biai, tai, norint išvesti mėne
sinį uždarbių vidurkį, bendroji 
uždarbių suma bus dalinamą iš 
120 mėnesių.

Kl. Esu 73 metų senumo ir 
dirbu. Ar galiu gauti senatvės 
pensiją ir dirbti toliau? Esu 
sveika ir stipri. Kai važiavau 
į Ameriką, tai sumažinau sa
vo amžių 10 metų. Neturiu gi
mimo metrikų, nei tikrų metų 
įrodymų. Rašiau į Lietuvą dėl 
metrikų, bet jie nieko neatsa
kė. Ką turiu daryti, kad galė
čiau dirbti ir gauti senatvės 
pensiją? Ar jau užtenka man 
metų senat. pensijai (pilnai) ? 
Mano duktė ligonis ir reikia 
daug pinigų daktarams ir vair 
stams. A. S-

Atsak. A. S. Kiekvienas so
cialinio draudimo pensininkas, 
sulaukęs 72 m. amžiaus, gali 
dirbti ir gauti mėnesinę pen
siją. Jam jokių uždarbio su
varžymų nėra. (Savo amžiui į- 
rodyti yra būtini kokie nors 
dokumentai. Jei neturite gimi
mo metrikų, bandykite kito
kius senus dokumentus suras
ti. Bet koks senas dokumentas 
gali padėti jūsų amžiaus įro
dymui. Juo senesnis dokumen
tas, tuo jis geresnis. Norint 
gauti pensiją, turite paduoti 
pareiškimą artimiausioje socia
linio draudimo įstaigoje. Jeigu 
esate jau 73 metų, patarčiau 
pareiškimą paduoti kuo sku
biausiai, nes kitaip prarandate 
savo teisėtus mėnesinius če- Į 
kiųs, į kuriuos jūs turite tei- , 
sę. J. Šoliūnas

bio pašalpai gauti. Kartu, kaip ; nėkite paaiškinti, ar išvedant

Kaip aš galiu gauti naują 
natūralizacijos dokumentą?

I
Kl. Prieš keletą metų aš bu

vau natūralizuotas Amerikos pi 
liečiu. Užsienio pasui gauti aš 
turiu pristatyti pilietybės įrody 
mo dokumentą, bet aš negaliu 
rasti natūralizacijos pažymėji
mo. Ar yra bet kurie keliai, ku
riais aš galėčiau gauti naują 
dokumentą ? A. š.

Ats. A. š. Yra galimybių 
tiems, kurie originalinį natūra
lizacijos pažymėjimą yra pame
tę arba sunaikinę arba pavardę 
yra pakeitę pagal teismo spren
dimą arba vedybomis ir kurie 
nori naujo pažymėjimo. Jie 
gali paduoti aplikaciją for
ma N-565. Už tokį pažymėjimą 
paprastai reikia mokėti $5. Mo
kesčio mokėti nereikia tiems as 
menims, kurie savanoriškai tar 
navo JAV armijoje bet kuriuo 
laiku, kai JAV kariavo, pr. š.

TRUMPAI
— JAV-bėse bedarbių spalio 

mėn. buvo 3.3 mil., kas sudarė 
5.5 proc. dirbančiųjų.

— 500 amerikiečių fabrikų 
skyriai yra Prancūzijoj, kuriuo
se dirba apie 100,000 darbinin
kų. Jų 40% dirba traktorius ir 
kt. mašinas.

— 37 žymiausių Anglijos gy
dytojų komitetas po 4 metų 
studijų paskelbė pranešimą, ku 
riame nurodoma, kad sveikatos 
tarnyba gyventojus gerai aptar 
nauja. Daily Telegraph prane
ša, kad 9 iš 10 britų bendrai 
yra patenkinti teikiamu medic. 
patarnavimu, kurį atlieka Na
tional Health Service. Tuo pa
tarnavimu 90% moterų yra pa
tenkintos, gi vyrų — 86%. 
Tuo pačiu reikalu 92% aukštes
nės klasės žmonių per apklausi
nėjimą išreiškė pasitenkinimą 
teikiamu sveikatos patarnavimu 
ir tiktai 87% žemesnių klasių 
žmonės išreiškė savo pasitenki
nimą. - A. š.

— Yra 1 'A mil. daugiau vyrų ir
moterų šiais metais dirbančiųjų, 
negu anksčiau, — pasakė J- 
AV Darlbo sekr. W. Wirtz.

— Moksl. ir inžinierių JAV 
industrijoj samda paaugo 6% 
nuo 1961 m. sausio mėn. iki 
1962 m., pasiekdama 900,000. 
—pareiškė Darbo sekr. W. W. 
Wirtz.

— 34 mil. dol. federalinė val
džia paskyrė Illinois steitui ne
turtėlių šelpimui. Dir. Hosh pra 
nešė, kad ši suma skiriama 3 
mėn., gi visiems steitams iš fe
deralinio iždo tam pačiam lai
kui yra paskirta 664 mil. dol.

— Siamo Imte, kurias mėgsta 
amerikiečiai, į JAV buvo įvež
ta apie 1885 m. iš Anglijos. Pa
gal Comptons Paveikslų enciklo
pediją, jos buvo įvežtos į An
gliją iš (Siamo apie 10 metų an
ksčiau.

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, 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 AkinflC. PIRM. ir KETV. . .. 9 v. r. iki 8 p. p.VHLHHHUd. ANTRAI), ir PENKT » v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. 9 v r iki 11 « < Trečiad uždaryta

— Viena iš kačių giminės 
vad. cheeta, neturi įtraukiamų 
nagų. Visos kitos kačių gimi
nės gali įtraukti ir išleisti na
gus pagal savo norą. Pagal 
Compton’s Paveikslų enciklope- . 
diją, katės turi 18 nagų, iš ku- ’ 
rių 5 priešakinėse kojelėse ir 4 I 
— užpakalinėse pėdose. ,

GBAUIVSKAS
J. G. TELEVISION CO. 

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

M P, ŠILEIKIS, 0. P.SV Orthopedas. Protczistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

« dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 lr 6-8. šeStadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 Sonth Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lieni uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-S229.
Rez. telef. VVAlbrook 6-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. Skambinti MI 3-0001.

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7808

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 63-čios ir California 

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

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

Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Kente 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., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį,
sekm, uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. Ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., 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

Specialybč akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - r«z. PRospeet, 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 YVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:30; antr. lr penkt. nuo 4 iki 8;
teit. nuo 1 kl 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES EIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

Telefonas: GRovehili 6.1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest 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. Bl 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vak vak, 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210 lei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 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
GY5X?0JA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Sonth YVestern 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 — l vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki S 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. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p p
antrad. Ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71»t Street 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

PrISm. vai.: kasdien 6-9 v. v., žešt. 
1-4 ▼. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tei. ofisu 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. 

Trečiadieniais uždaryta-
Ofiso telefonas CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenae 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč, lr cekmad. tik euzitarua.

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

keičia stiklus ir rčmus 
4455 S. California Avė., Ya 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. lo v. r. iri 2 p.
Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuth
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. Western Avė telH? t?°9C 392 E' ,59th St, HarveJ; 
III., tel. EDison 8-4383; 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. Pnlaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III

Teief. FU 5-2020.
Va-landos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

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

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S, Kedzie Avė. PR 6-263Ž 
aki^ ir Pataiko akinius

1 Tra,“,n?n — Contact Lenses
Pirmad., ketv? 10:30 v r __ 7n n
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 d’d-

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
____________Treč. uždaryta.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenae 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6 vąl- vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v, ▼.

DR. VYT. TAURAS
GXDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
UGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

UGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai.
_______Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 Sonth Kedzie Avenae 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tei. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai., 11 v ryto iki 8 v. p.p., fi-7 v.v.

DR, STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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LAISVINIMO VEIKLAI
Jau dvidešimt su viršum, 

metų, kai Lietuva neša vergi
jos jungą. Ji neša jungą oku
pacijos, kuri savo žiaurumu 
pralenkia daugelį istorijoj ži
nomų žiaurųjų laikotarpių. 
Ypatingai yra sunki dabarti
nė Lietuvos vergija, nes lais
vės spinduliai ne tik dar ne- 
artėja, bet daugeliu atžvilgių 
net tolsta. Lietuvos laisvės 
kelias dar vis ilgas ir sunkus, 
juo turės eiti, jei nepasikeis

> politinė situacija, dar ir bu
simosios mūsų kartos. Prie
šas žiaurus ir stiprus, o mū
sų jėgos nuolat senka ir silp
nėja. Užtat jau dabar reikia 
giliau apsvarstyti ilgų atstu
mų kovos priemones, kad da
barties kova neužsibaigtų pra
laimėjimu.

Mes jaučiame pareigą padė
ti tėvynei atgauti laisvę. Todėl 
net išeivijoje turime keletą 
veiksnių, kurių pirmasis tiks
las — kova už Lietuvos išlais
vinimą. Šie laisvinimo veiks
niai mėgina apimti visas sri
tis ir surasti būdus, kurie yra 
reikalingi laisvinimo kovai 
vesti ir naujoms jėgoms pa
ruošti, kad šią veiklą pratęstų,

> kol ji bus reikalinga.
■ Laisvinimo kova šiuo metu 

ypatingai sunki, jos vaisiai 
dažniausiai nepastebimi. Už
tat ji turi atsiremti ne tik ge
riausiomis mūsų jėgomis, bet 
ir nepalaužiama ištverme, pla
čiu politiniu įžvalgumu ir nau
jų šiam darbui jėgų paruoši
mu. Politinei veiklai šiandien 
neužtenka atsitiktinių darbuo
tojų, bet reikalinga tokių, kū
ne matytų visas progas, ku
riomis galima pasinaudoti, ir 
lemtųsi visa lietuvių visuome
ne, kuri sudaro jų veiklai ma
terialinį ir moralinį užnugarį.

Sunkiose sąlygose ir dabar
ties politiniam miglotume dar
buojasi ir Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo komitetas, 
kuris šiuo metu turi savo me
tinę sesiją. Užtat reikia at
kreipti dėmesį, kad lietuvių 
v'svomenė išeivijoje tai paste
bėtų ir su jo darbais bei užmo
jais plačiau susipažintų.

*
Vliko ateitis priklauso ne 

nuo jo vieno gerų norų, bet 
ir nuo daugelio aplinkybių, 
kurios sudaro jo egzistenci
jos pagrindą. Pirmoj eilėj šis 
pavergtos Lietuvos laisvinimo 
vadovas mėgina iškelti kovos 
vėliavą, kad ją matytų visi 
lietuviai — tiek okupuotame 
krašte, tiek išeivijoje. Tačiau 
to dar neužtenka. Jis turi bū
ti žinomas, kaip visų lietuvių 
ii- skriaudžiamos tautos atsto
vas, kuris drąsiai gali kalbė- 
ti pasauliui visų laisvės iš
troškusių savo tautiečių var
du. Pasaulio politikos tvarky
tojai turi žinoti, kad lietuvių 
tauta laisvės ir teisių į nepri
klausomą gyvenimą nėra atsi
žadėjusi, kad ji kovą už savo 
prigimtinę teisę ves iki lai
mėjimo.

Jei pirmoj srity Vlikui dar 
ir nepavyko iškilti į viršūnes, 
tai antrojoj — pareikšti pa
vergtajam kraštui ir laisva
jam pasauliui savo tautai da
romas skriaudas — jis atlie
ka neginčijamos reikšmės už
davinius. Informacijos biule
teniai, kurių medžiagą panau
doja didžioji pasaulio spauda, 
radijo valandėlės į pavergtą 
Lietuvą, laukiančią tiesos žo- 
džio, yra nepamainomi ginklai 
šioj žūtbūtinėj kovoj už lais

vę. Ypač tai reikia įvertinti, 
kada tos žinios organizuoja
mos, tie informaciniai leidiniai 
platinami tik nuotrupomis, 
gaunamomis iš pasauly paskli
dusių ir jau gerai įsikūrusių 
mūsų tautiečių. Jei būtų ga
lima dar ir daugiau informa
cinės bei propagandinės me
džiagos svetimomis kalbomis 
pageidauti, tai šį reikalą reik
tų perleisti tiems, kurie lais
vinimo vardu lėšas renka.

Reikia tikėti, kad ši Vliko 
sesija persvarstys ne tiek 
tuos reikalus, kuriuos spėjo at
likti, kiek pažvelgs į ateitį, 
nubrėždama veiklos planus, 
kad šis laisvinimo veiksnys pa
siektų platesnes lietuvių vi
suomenės sritis, kad apimtų 
visą politinį mūsų gyvenimą 
išeivijoje ir kad suderintų tas 
institucijas, kurios suderinimo 
reikalingos mūsų kovos už 
laisvę vedimui platesne apim
timi ir gilesniu įžvalgumu.

¥

Jokia veikla, juoba politinis 
darbas negali išsiversti be atra 
mos pl atesne visuomene, be 
reikiamo lėšų panaudojimo ir 
be tinkamos organizacijos. 
Kad Vliko moralinis autorite
tas iškiltų į aukštumas, reika
linga jį sudarančių grupių, jo 
vadovybės ir laisvės trokštan
čios visuomenės tarpusavio 
susipratimo. Reikalinga ir vie
nybės, bet ne uniforminės — vi 
sų suniveliavimo pažiūrų atžvil 
giu, o tikslo ir kelio vienybės, 
kad visi rastų paruoštą dirvą 
bendram darbui. Tikrai vieny
bei neužtenka pareiškimo, kad 
visi gali jungtis, bet reikalin
ga pozityviai veikti, kad visi 
susijungtų. Tai priklauso ir 
nuo Vliko, ir nuo įvairių kitų 
veiksnių bei junginių, kurie 
galėtų ir sugebėtų dirbti lais
vinimo baruose.

Materialinio pagrindo suda
rymui Vlikas yra įsteigęs Tau 
tos fondą. Bet apie šią tokios 
didelės reikšmės instituciją tik 
retas težino. O juk Tautos fon 
das turėtų šiam laisvinimo 
veiksniui egzistenciją užtikrin 
ti ne nuotrupomis, bet organi
zuotu lėšų rinkimu, tiesioginiu 
savo tautiečių įtikinimu, kad 
jie Lietuvos laisvinimui kiek
vienas per metus bent vienos 
dienos uždarbį paaukotų. Ma
terialinį pagrindą užsitikrinus, 
politinė veikla prasiskintų pla
tesnius savo veiklai kelius. 
Užtat Tautos fondas savo už
davinį turi atlikti, kiekvienais 
metais skirtą: dieną organizuo
damas lėšas laisvinimo, infor
macijos ir propagandos reika
lams.

Reikia manyti, kad Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo ko
mitetas, išsilaikęs jau netoli 
dvidešimt metų ir įsigijęs rei
kiamos patirties darbuose, 
kiekvienam gyvenimo ir poli
tikos iškeltam reikalavimui at
sakys nauju žodžiu, naujais 
darbais ir didesnio ryžto bei 
apimties veikla. Tektų tik pa
linkėti, kad jis aukščiau iškel
tų mūsų tautos laisvės vėlia
vą ir nubrėžtų dar aiškesnes 
politinės veiklos linijas. O to 
juk laukia pavergta tauta ir 
kiekvienas laisvės savo tėvy
nei trokštąs lietuvis. Pr. Gr.

SOCIALINĖS STUDIJOS 
VOKIETIJOJE

Septyniose Vak. Vokietijos 
diecezijose yra įsteigta 130 so
cialinių studijų seminarų, ku
riuose kursas tęsiasi trejus me- 
tus.Juos lanko 3,500 asmenų. 
Pradžią yra davusi Muensterio 
diecezija, tokį seminarą įsteigu
si 1950 m. Paskaitininkai yra 
istorijos, ekonomijos, pramo
nės, verslo, teisės, sociologijos,

socialinės krikščionybės doktri
nos specialistai. Paskaitų klau- 
'sytojų 60% vyrų. Pagal profe
sijas — 36.5% raštinės darbi
ninkų, 22% paprastų darbinin
kų, 10% studentų.

KUBOS GAILESTINGOSIOS 
SESERYS

Dešimt iš Kubos pabėgusių 
gailestingųjų seserų pradėjo 

.dirbti Parkland Memorial ligo- 
1 ninėje Dalias, Tex.

Apie naują kongresą ir prezidentinius rinkimus

VYTAUTAS VARDYS

Ką tik praėję ne prezidenti- , 
nių metų rinkimai buvo bene 
patys įdomiausi per paskuti
niuosius trisdešimt metų. Jų re 
zultatai buvo nelaukti. Pažiūrė
kime ką rinkimai rodo dėl nau- 
jo 88-to kongreso ir būsimų 
1963 m. prezidentinių rinkimų. 

Sulaužė seną taisyklę
s

Visų pirma rezultatai sulau
žė nerašytą JAV politikos tai
syklę, kad ne prezidentinių rin
kimų metais daugumos, t. y. 
prezidento, partija praranda 
daug vietų kongrese. Šiame 
šimtmetyje Vidurkis praranda
mų vietų Atstovų rūmuose bū
davo 43-44, senate — 7-8. Šį 
kartą prezidento partija, gali
ma sakyti, neprarado, bet lai
mėjo. Atstovų rūmuose buvo 
netekta praktiškai tik dviejų 
vietų. Demokratų — respubli
konų santykis buvo 263—174, 
dabar bus 259—176. Respubli
konai, kitaip tariant, laimėjo 
tik dvi vietas, nors tikėjosi 
bent 40-ties. Demokratai iš tik-; 
rųjų prarado keturias vietas, 
tačiau, kadangi Atstovų rūmų 
narių skaičius buvo sugrąžin
tas į 435, vietoj buvusių 437, 
nuostolis reiškė tik dviejų vie
tų netekimą. Tokio dalyko rin
kimuose nėra buvę nuo 1934 
m., kai prezidentas Rooseveltas 
laimėjo dar daugiau.

Tačiau dabartiniame senate 
Kennedy partija laimėjo net 
stipriau. Naujam senate, kuria
me, skaičiuojama, demokratai; 
išlaikys daugumą mažiausiai 
iki 1966 m., bus net keturiais 
demokratais daugiau (jei Ala- 
bamo’s Lester Hill išsilaikys ir 
pietinės Dakotos McGovern lai 
mės; šeštadienio vidudienį 
tai dar nebuvo aišku. Naujas 
santykis senate bus 68 demo
kratai, 32 respublikonai.

Galima pridėti dar vieną sta
tistiką iliustracijai. Nuo pat 
1928 m., kada Atstovų rūmų 
narių skaičius nuolat buvo nu
statytas 435, dabar tik antrą 
kartą daugumos partija pasie
kė tokį aukštą skaičių. Atstovų 
rūmuose dauguma turėjo dau
giau kaip 260 tik 1934 m. Se
nate tik vieną kartą dauguma 
turėjo daugiau—69, — tai 1938 
metais.

praradus tris dideles, preziden
tiniams rinkimams labai svar
bias valstybes: Michigan,
Pennsylvania ir Ohio. Tokiu bū 
du dabar demokratai vadovau
ja tik dviem nepietiečių valsty
bėm, kurios turi daugiau, kaip 
po dvidešimt prezidentinių rin
kikų. Tos yra Illinois, kur gu
bernatorius nebuvo renkamas, 
įr Kalifornija, kur Nixonui ne
pasisekė nuversti demokrato 
Brown, New Yorke Rockefel- 
leris buvo perrinktas. Kartu su 
Ohio, Michigan ir Pennsylvania 
respublikonai dabar Valdys vais 
tybes, kurios vienos keturios 
duoda beveik pilną pusę balsų, 
reikalingų prezidentui išrinkti. 
Tuo pat metu demokratų pozi
cijos jų bastione -— pietuose — 
susilpnėjo.

Pietuose, optimistai sako, 
prasideda tikra dviejų partijų 
sistema.. Iš tikrųjų respubliko
nai laimėjo ne tik Kentucky, 
bet pasiekė stiprių laimėjimų ir 
šiaurinėje Karolinoje, Florido
je, Alabamoje, Texas, Okla- 
homoj. Šioje pirmą kartą isto
rijoje laimėjo gubernatūrą. 
Prie to paties betgi reikia pri
dėti, kad šį kartą dviejų parti
jų sistema išplito dar plačiau, 
t. y. į JAV šiaurės rytus —■ 
Vermont, Maine, New Ham- 
pshire. Vermonte pirmą kartą 
per 108 m. demokratai laimė
jo gubernatūrą. Atrodo guber
natorių laimėsią ir New Ham- 
pshire bei Rhode Island, kur

balsai paštu balsuojančių dar 
nesuskaityti. Tačiau ši kom
pensacija prezidentiniuose rin
kimuose, lyginant ją su Texas 
ar kitomis, yra nedidelė. Bet 
svarbus pats faktas, išeinąs iš 
dabartinių rinkimų: galima sa
kyti, dviejų partijų sistema jau 
gyva Visame krašte, šitai reiš
kia regionalinio partijų pobū
džio keitimąsi, kas istoriškai 

' yra buvę itin svarbi JAV par
tijų charakteristika.

Pagaliau, ketvirta, šiuo metu 
reikia pridėti, kad keitėsi bal
savimo pobūdis ir šiaurės vals
tybėse. Ypač įdomu ir svarbu, 
kad demokratų partijos “maši
nos” didžiuosiuose miestuose 
pasirodė esančios silpnos. Taip 
buvo Chicagoje, Detroite, Phila 

’ delphijoj, kur dėl to pralaimė
jo į senatorius einąs Yates, Mi- 
chigano demokratas guberna
torius Swainson ir demokratas 
kandidatas į Pennsylvania gu
bernatorius Dillworth, pats bu
vęs Philadelphijos meras. Jeigu 
taip vyktų ir per prezidentinius 
rinkimus 1964 m., demokratas 

į prezidentinis kandidatas 1964 
m. yra tikram pavojuje, nes be 
didžiųjų miestų labai didelės 
daugumos (pvz. 3:1 Detroite) 
ta partija prezidentūros laimė
ti negali.

Iš kitos pusės, buvo įdomu 
matyti, kad respublikonai ne
buvo taip stiprūs, kaip Visada, 
savo tradicinėse pilyse — ma
žuosiuose miesteliuose ir tarp

Tik du —daugiau niek©
J= A. Valstybes Ir Sov. 

VYT. SIRVYDAS

The Wall Street Journal ben
dradarbis Washingtone cituoja 
vieno JAV pareigūno pareiški
mą: “Tegul pasaulis (ir mūsų 
talkininkai) dabar pamato, kad, 
ar tai būtų Kuba ar Berlynas, 
dalykas galiausiai atsiduria, 
kur yra tikroji mūsų pasaulio 
tikrovė: akis į akį, vienas prieš 
kitą atsistoja du atominius gin
klus turį priešai — Amerika ir 
Sovietai.”

Knygynuose lentynos lūžta 
naujais šio esminio susidūrimo 
leidiniais.

Štai, JAV Valstybės departa
mento pareigūnas Miltonas 
Kovneris išeina veikalu The 

Challenge of Coexistence: A 
Study of Soviet Economic 
Diplomacy (išleido Public Af- 
fairs Press, Washingtone, 130 
pusi.). Autorius koegzistencijos 
klausimą apžvelgia nuo bolševi
kų revoliucijos pradžios ir suri
kiuoja vadų pažiūras, palaips
niui kitusias dėl sugyvenimo su 
kapitalistinėmis valstybėm i s. 
Pradžioje sugyvenimas buvo 
skaitomas laikinu dalyku: revo
liucija, girdi, netrukus įsilieps-

: ūkininkų, žodžiu, per praėju- 
į sius rinkimus ryškėjo JAV be
einą politiniai pasikeitimai ir 
nauji partiniai lojalumai. Visa 

Į tai turi didelės reikšmės krašto 
i ateičiai.

Susilpnėja demokratų politine 
įtaka

Tuo pat metu tačiau, kai de
mokratai praktiškai sustiprino 
savo pozicijas kongrese, jų po
litinė įtaka 1964 m. prezidenti
niams rinkimams susilpnėjo,

Prel. J. Balkūnas kalba demonstracijose New Yorke, kurios įvyko lapkričio 4 d. prieš Jungtinių 
Tautų rūmus. Demonstracijose buvo reikalaujama, kad sovietai pasitrauktų iš Lietuvos. Tą pačią 
dieną demonstravo ir vengrai. Demonstracijos susilaukė iš amerikiečių visuomenės ir spaudos 
didelio susidomėjimo. Nuotr. V. Maželio

nosianti ir pramoningame užsie
nyje, nes kapitalizmą neišven
giamai griauna nepagydomas 
vidaus prieštaravimas — vyks
ta klasių kova tarp išnaudotojų 
mažumos ir išnaudojamos dau- 

j gumos. Pranašystė neišsipildė. 
Todėl sudilo ir šitokia bolševikų 
pažiūra apie laikinumą sugyve
nimo, nors Chruščiovas ir šūk- 

Įteli: “mes jus palaidosime ”
t

Jos vietą užėmė mintis, kad 
koegzistuoti gal teksią nežino
mo ilgumo distancijose, kurios 

į metu kapitalizmo pasaulis ko- 
; vas vis pralaimėsiąs prieš sėk
mingai įsigyvenančią ir turtė
jančią komunizmo santvarką. 
Karingo susikirtimo gal ir ne
reikėsią, nes kovos lauku bū
siąs ekonominis, politinis, diplo- 
matis ir žmonių galvojimo fron 
tai. Vadovaus ne tarptautinis 
komunizmo sąjūdis, bet Sovietų 
valstybė, kuri savo pavyzdžiu, 
politika ir žygiais įtikins ne ko-‘ 
munistinį pasaulį jai palinkti. 
Dar gyvename šį tarpsnį, nors 
jau yra žymių, kad Sovietai 
praranda, vadovaujamą rolę.

Notre Dame u-to leidykla iš
leido prof. Kerteszio suredaguo
tą Diplomacy in a New Era 
(601 pusi.). Čia JAV valstybės 
departamento pareigūnai, urii- 

1 versitetų profesoriai ir vienas 
francūzas akademikas nušviečia 
Amerikos diplomatijos kelius 
nuo 1945 metų. Pagrindinis da
lykas buvęs neišgydoma ideolo
ginė kova tarp Sovietų ir lais
vojo pasaulio. Abu priešai turi 
ginklų ir techniško išsilavinimo 

’ sunaikinti vienas kitą ir kartu 
! visą civilizaciją, šalia šios ko
vos, visuose pasaulio kampuose 
liepsnoja nacionalizmas. Vienu 
žodžiu, sąlygos labai nepalan
kios taikesniems diplomati
niams sprendimams.

Dar karui tebesiaučiant, Ame 
rika, nors jau matė Maskvos 
ženklų imperialistiškai išsiplės
ti, siekė prisuokti Sovietus pa
dėti pasaulį apraminti ir Euro
pą ant kojų vėl pastatyti. Ne
pavyko. Maskva išskėtė savo 
nagus virš visos Rytų Europos 
žiauriu įžulumu ir begėdiškumu 
sulaužydama savo pažadus. 
Amerika, iš savo pusės, atsisa-

Į ke pripažinti teisėtais Maskvos 
j agresijos laimėjimus Rytų Eu- 
i ropoję. Ji pradėjo ieškoti taikių 
|būdų pavergtuosius išlaisvinti, o 

(Nukelta į 4 psl.)

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Bet pirštai jai atsako:
— Esame šiurkštūs ir nieko nejaučiame. Nuo 

šakalių ir dyglių surambėjo oda.
Kodėl nejaučiame savo pačių grožio, kaip jaučia

me skausmus?
Jis jai paliko du švelnius dalykus.
Vandens vėsumą skruostuose, kuris dabar kelia 

joje anksčiau nepatirtus pojūčius. Taip, grožis yra 
jaučiamas! Tie nauji ir švelnūs pojūčiai negali turėti 
kitokių priežasčių. Panašiai turėtų jausti medis savo 
kietoje ir raukšlėtoje žievėje švelnumą atūgių, kurie 
staiga prasikalė. Panašiai turi suvirpėti stepė, kai vie
ną dieną, sudegus senai žolei, pasijunta pasipuošusi 
žaliu kilimu. Taip pat jai paliko susijaudinimą niekad 

i anksčiau negirdėti žodžiai. Juos kartoja ir girdi, kaip 
i nuaidi jos sielos dugne, ir kartu įsisąmonina, kad jos 
■širdis buvo kažkas juoda, gilu ir tuščia. Bet kartu su 
tuo skambu, kaip šulinys šalia jos namo, tamsus, gi
lus ir su vandens veidrodžiu dugne. “Kokia daili 
mergaitė!..” Ir balsas aidi, gilus, nelyginant šulinyje, 
kai kalbama šalia rentinio.

Taip pat ir pasaulis už jos nebėra toks, koks ligi 
tol buvo: tankus miškas, kuriame renkami žabai, 

j vienišas palmynas, kuriame buvo galima išbūti valan
dų valandas išsitiesus ant smėlio, ligi pat sielos gel

mių nejudant, nejaučiant ir negalvojant. Dabar paukš
čiai čiulba ir malonu jų klausytis, dabar liūnas at
spindi peizažą ir yra gražus tas stovinčiam vandenyje 
atsimušęs palmynas, tas padangės dugnas; dabar iš 
ant šakų apsivyniojusių vijoklių žiedų dvelkia kvap- 
nis ir malonu ja kvėpuoti. Grožis nėra vien tik joje 
— jis yra visur: lygumų strazdo suokime, baloje su 
jos gležnios žolės apvadais, giliam ir permatomam 
palmyne, beribėje stepėje ir švelniai besiartinančiam 
vakare, tyliam ir nuauksintam. Ir ligi šiol ji nežinojo 
visa tai esant sukurta tam, kad tuo galėtų džiaugtis 
jos akys!

Pirmą kartą Mariselė neužmiega išsitiesusi ant 
plaušinio. Jai yra keistas nešvarus šiurkščių lapų 
guolis, tarsi ji būtų atsigulusi į jį su nauju kūnu, ne
pratusiu prie patogumų. Ji piktinasi tais taukiniais 
skudurais, iš kurių neišsirengdavo nė eidama gulti, 
lyg tik dabar būtų pradėjusi juos vilkėti. Josios jaus

imai kratosi įprastų pojūčių, kurie staiga jai tapo ne- 
| pakenčiamais, tartum joje būtų susidaręs daug švel- 
įnesnis jautrumas.

Be to, jai neleidžia užmigti tik ką prabudusi mo- 
jters siela, sukomplikuodama jos gyvenimą, ligi tol 
visad buvusį panašų vėjui, kuris visomis kryptimis 
sukiojasi po stepę. Neaiškūs jausmai pradeda judėti

ąsočiu jas iškelk ir išliek ant savęs. Jos paliks tave 
švarią ir spindinčią, kaip jos pačios.

Tuo pačiu laiku patekėjo saulė ir nusileido mė
nulis, palmynas virpėjo, kaip šventoji giria aušros 
tyloje.

Be atvangos ąsotis nusileidžia į šulinį ir pagy
la, ir požeminis vanduo, nepažinęs šviesos, liejasi jau
nu, nuogu kūnu.

XII

KURIĄ DIENĄ BUS TIESA

josios širdyje: džiaugsmas, kuris labiau panašus
skausmui, baimės drebinama viltis, reikalas pakraty
ti galvą, kad nubaidytų mintį, ir tuojau vėl nurimti, 
kad toji mintis sugrįžtų. Dar yra daug dalykų, ku
riuose ji negali susigaudyti.

Jau pradėjo kalenti gandras, skelbdamas besi
artinančią dieną:

— Kelkis, Marisele; gaivus šulinio vanduo. Jį at
šaldė žvaigždės, kurios visą naktį išbuvo bežiūrėda
mos į rentinę. Dar kai kurios tebėra jo dugne. Eik, su

Didelis buvo Antano nustebimas, kai sekančią 
dieną, atlydėjęs Santą į Makanillalį, parodyti, kaip 
brovėsi pirmyn “Baimės” ribos pamatė Mondragortų 
lūšną pasitraukusią į savo buvusią vietą.

— Ją vakar perkėlė! — sušuko. — Tamsta žiū
rėk, štai, kur buvo įbestos ežios stulpas. Ve, dar te
bėra duobelė...

— Gerai — tarė Luzardas. — Dabar jis stovi 
savo vietoje, ir tuo atžvilgiu neturėsime sunkumų, 
bent šiuo tarpu. Kad ateityje išvengtume panašių per- 
keldinėjimų šia kryptimi užtversime tvorą.

Bet Antanas priešinosi!
— Vadinasi, tamsta sutinki su ta siena? Tamsta 

esi patenkintas tomis bylomis, kurias donja Barbora 
taip suktai laimėjo ?

— Jos jau įvykę faktai, turį teismo sprendimų 
autoritetą. Jeigu ne dėl visų, tai dėl daugelio tų teis
mų sprendimų buvo galima sėkmingai apeliuoti, tačiau 
aš nemokėjau rūpintis savo reikalais... Be to, nepai
sant visko, žemės dar yra užtenkamai. Nematau tik 
galvijų. Vos vienas kitas būrys.

(Bus daugiau) , . :



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 12 ! sė ir tas milžiniškas tautinio 
" auklėjimo darbas per tiek metų

j atsispindės ir sukaktuvinėje sto 
vykioje.MŪSŲ KOLONIJOSE

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Baltimore, Md.

LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ 
RĖMĖJAS

Rugsėjo 29 d. įvykusiame Lie
tuvių Bendruomenės koncerte 
Lietuvių svetainės salėje bal- 
timorietis veikėjas Jonas Lie
tuvninkas įteikė L. B-nės pir
mininkui J. Šilgaliui 100 dol. 
čekį kaip auką L. Bendruome
nės Baltimorės apylinkei. Tai 
tik pirmoji jo aukos dalis. Po 
ateinančių Naujų Metų gerasis 
aukotojas pažadėjo pridurti dar 
400 dol. Tad iš viso bus paau
kojęs L. B-nei 500 dol. Pirmi
ninkas J. Šilgalis atsidėkoda
mas įteikė gerb. rėmėjui padė
kos adresą.

Tačiau tai dar ne viskas. Ki
tus 500 dol. J. Lietuvninkas 
aukoja Balfui. Baltimorės sky
riaus pirmininkei dr. E. Arma- 
nienei jis jau įteikė 400 dol. 
čekį, žadėdamas po Naujų Me
tų pridėti likusius 100 dol.

Jonas Lietuvninkas į Ame
riką atvyko 1903 metais. Kaip 
ir visi to meto lietuviai emi
grantai, vertėsi nelengvai. Dir
bo baldų dirbtuvėje, vėliau Pen- 
sylvanijos anglių kasyklose ne
toli Pittsburgho. Tačiau didžiau 
šią savo gyvenimo dalį pralei
do Baltimorėje, kur daugiausia 
vertėsi bizniu.

J. Lietuvninkas yra giliai 
susipratęs lietuvis ir didelis pat
riotas. Tvirtai tiki, kad Lietuva 
ir kitos pavergtos šalys atgaus 
nepriklausomybę. Jis priklauso 
Lietuvių Bendruomenei, Balfui, 
Am. Lietuvių Tautinei sąjun
gai ir bendradarbiauja lietu
viškoj. spaudoj (“Dirvoj”).

Amžiaus jau irgi susilaukė

Derėtų ir gausiems stovyk
lavusių būriams kaip nors daly 
vnuti šiame jubiliejuje. Kas ga
li, galėtų atsilankyti dvidešim
tojoje stovykloje, kitos galėtų 
atsiliepti laiškais, kitos para
šyti šį bei tą į tradicinį sto
vyklinį laikraštėlį Kibirkštėles 
ir t.t.

O visos galėtų sujusti orga
nizuotai dalyvauti talkoje grei
čiau įkurti naują stovyklavie
tę, kuri pramatoma įrengti. Su
kaktuviniai metai galėtų būti 
skambi pradžia. A. S.

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

Jonas Lietuvninkas, žymus gera
darys ir visuomenininkas, šįmet 
atšventęs 80 m. sukaktį.

garbingo. Gimė 1882 metais Vii 
kaviškio apskrity, Viščiakaimio 

Į kaime. Šiais metais gerbiamas 
| rėmėjas atšventė 80 metų am- 
1 žiaus sukaktį. Ta proga jis bu- 
jvo baltimoriečių atitinkamai pa
gerbtas. Virbelis

Putnam, Conn.

AR KOMUNIZMAS IŠ ESMĖS 
GALI KEISTIS?

Komunizmo esmė reikalauja, 
kad jis būtų stiprus ir agresy
vus. “Liberalizacijos” fazės at
siranda, kada reikia suteikti jė- 

. gas naujam šuoliui ir smūgiui. 
Tada komunizmas darosi “libe
ralus”. Komunizmas betgi iš es- 

|mės tegali būti tiek liberalus, 
kiek velnias leistis apkrištija- 
mas. Jei pastarasis galėtų krik 

i štytis, o komunizmas sulibera- 
, lėti, tai velnias nebebūtų vel- 
, nias ir komunizmas nebūtų ko
munizmas. (“Darb.”)

Ant kampo mūras. 2 butai ir :i 
kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,60(1.

Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu Šildymas. Gara
žas. $12.900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19,800.

1 */i aukšto mūras. S metu. 4 ir 3 
kamb. imtai. Gazu šildymas. Gara
žas: Gelež. tvora. $24,500

2 hutų mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
šildymas/ Reikia pigiai parduoti. 
$26.500. '

10 metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32,700.

Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. įrengti plati, gyventi. $35,000.

Didelis bungalo\v arti 63-os ir Ca- 
lifornia. Išpuoštas rūsvs. Alyva šil
dym. $19,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44.900.

Naujas mūras. 5% kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18.500.

6 kamb. bungalotv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13.700.

2-jų aukštų mūras, .šviesūs, dideli 
2 butai. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. $24,500.

Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
mūras. Nauja statyba. $31.000.

.Mūr. bungaknv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. lolo. $19,500.

Biznis ir 3 butai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$20i( nuomos. Alyva šildym. 1S.O00.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis j«iili viską nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

fi butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing". Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

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

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

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

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

Mur. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų, M. p. Tik $20.600.

Mūr. 2x1 ir 2 k. rjjsy, M. p. Ga- 
i ražas. 30 p. lotas, $19,500.

Mūr. 1 % a., Gage p'.. 6 ir 4 vir- 
į Su j su dviem įėjimais. $21,500.

Mūr. I į/> a., 30 p. lotas, 5 ir 3
viršuj. M. p. $17.500.

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

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37^4 p. 
lotas 7 2 ir Kedzie. $18.600.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Bth St., HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild.. 2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 

garažas. Bi iglit. Pk. skubiam par- j p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- 
davimui. $19,900. anas. Gera proga giminingai šeimai

fi butų mūr. po 5 kamb., 60 p. turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara-
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- žas. Tik $17,900. 
ta kaina. $59.900. _ , , _ . .i kamb. mūrinis. liauja gazu šilu

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesl 69th Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- 

į ramikos plytelių vonios. Alyva karš- 
I to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. \ • aukšto mūr. 5 ir 4 kamb.
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
$31,900. šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

« kamb. medinis. Nauja gazu šilu- s būt. mūrln. 4—5—S, nauj. at- 
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai, rem., atskira gazu šiluma, garaž.. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13.900. Skam- arti 57 lr Campbell. Nužem. kaina, 
binti poniai Jakubėnienei $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

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

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

ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
i ivood. T16 $17,000.

TIK DU — DAUGIAU NIEKO

(Atkelta iš 3 psl.)
sulaikymo politika pasipriešino 
tolimesniam Sovietų Rusijos iš
plitimui Vakaruose. Maskvai at
sisakius prisidėti prie Maršalio 
plano, Amerika vykdė jį viena, 
Europai talkininkaujant. Čia 
gimė ir NATO sąjunga.

Chruščiovas atsisakė Stalino 
politikos plėstis tik sovietinės 
valstybės pakraščiais gana siau 
rokos. Jos vieton jis pradėjo 
remti visus prieš Vakarus nu- i 
kreiptus nacionalizmus koloni- ! 
jose ir buvusiose kolonijose. 
Amerika atsiliepia siekdama pa 
remti tautas, kurioms gresia 
komunizmo žiotys, parūpinant 
progų savas pajėgas teisėtai 
plėtoti.

Dvidešimtoji mergaičių stovykla 
1963 m.

Putnumas garsus visoje A- 
merikoje mergaičių stovyklo
mis, kurias kas vasarą čia su
ruošia Nek. Pr. M. M. seserys.

Kitais metais jau bus dvide
šimtoji tokia mergaičių stovyk
la.

Gal apie 1,500 mergaičių per
ėjo tas stovyklas. Daugelis jų 
net kelias vasaras praleisdavo 
Putname bestovyklaudamos.

Pirmosios stovyklautojos jau 
išaugo, savarankiškai eina gy
venimo keliais, kitos sukūrė šei
mas, kitos tebeina mokslus ir 
t.t. O visos mena tas gražią
sias dienas tose įdomiose sto
vyklose.

Seserys, žinoma, dvidešimta- 
jai stovyklai tinkamai pasiruo-

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated ) 
EDVARDAS ŪGIS, «av.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago. RI-

Kas tik turi 
Viskę perka

gerą skonį, 
pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

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

2x4J4 beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

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

Liuksus 7J4 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 6 ir 4 kamb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marų. 
parke. Įmokėti $30,000.

5 ir 0 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

2x4į£ mfir., Iškelti vamzdž., atskir- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,500.

2x« gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26,800.

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

Labai gražūs 2x4 ir 2 atskir. 
kamb., plyt. vonios, kilimai, alum. 
langai. 2 a. mur. 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
rnai po 3 lr 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $28,000.

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

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par
ke.

Mfir. 2 po 4, Brighton Pke. $17,800. 
Mfir. 3 metų, 2 po 5 >4 kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 0 kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

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

lima 2-jų auto. garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,600. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

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

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotus $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $10,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

Prie MariĮuette P-ko naujas bun- 
galow, 5% kamb. $17,300.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62.000.

Pajamų bungulovv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $1 8,900,

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

25 akrai ųžuol.vno, su namais
$7,000, įmokėti $1,000.

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

6 kainb. mūrinė resid.. šild. gazu,
$1,500 .mokėti, už $16.500.

7 metų namus, garažas, sodas, 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Eloridoj.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lemont, III., CL 7-0075

Dėl ligos parduodamas namas — 
taverna, salė ir gyvenimui patal
pos. 2700 S. Christiana Avenue. 
476-4559. Apžiūrėti sekmad. po
piet.

D fi M E S I O I

1)4 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Salima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2*4 kamb. išnuomota už $80.00 į 
men. Kaina $19,000.

10 METŲ MŪR. NAMAS
5 kamb. Marc;uette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR fi KAMB. BUTAS

Mūr. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
dekoruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29,500 arba geriausias 
pasiūlymas.

TIK S 18.000
6 kamb. 16 metų mur. ant 41 pė

dos Sklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.

10 metų 1% aukšto aukšto 10 
metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnro
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
lr "galvanized". Dažymas Iš lauko 
“Tuckpolnting”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena lr naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-0047, RO 2-8778

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

omenarna
|1O%, 20%, 30% pigiau niokėsitej 
Iuž apdrauda nuo ugnies ir auto- 
|mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 i/2 'Vest 05tb Street &
Chicago 42, Illinois B

Tol. GA 1-805-1 ir GR 0-4339

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos pu j., centr. šild. guzu. Mar
ąuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kainb. tvirtas bung. 
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnus 
beisiu, centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškus dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo, Lukus 
butas — geros pajamos. $35.000.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

STA N K U S
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 8-2018

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vieninteliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

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

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

Gražus 6 kamb. mūr. namas, 3 
mieg., 2 vonios. 40 p. sklypas. iy2 
auto garažas. Nauji: centr. apšild., 
vand. šildytuvas, stogas. Gazu apš. 
Iškelti vamzd. Kilimai. Arti 68 ir 
Lawndale. Sav. $19,900. LU 5-0346

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHKET METAL 

Telefonas VI 7-8447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, UI.

REZIDENCINIAI,
1KOMERC1NIAI, 
[medicinos IR 
kitokį PASTATAI!

2501 VVest 69 StreetHE 4-7482 436 - 5153

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

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 ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veds 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists • 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
.AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
'Draugas”.

-- r*

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

ctamai prie bažnyčių, valkų darželio 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 

' tinių lr rezidencinių sklypų. Sau
gam Investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

DftMESIO !

Gražiu vizitiniy korteiiy
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdIow 5-9500

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES. GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 OL 7-2094 Chicago, DI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklnlni 

GA 6-5807
HELP VVANTED — VYRAI

ISaJl T*ll*T I ilk? ASSETS OVER $22,000,000JL/JL55 UIU'l U(ll llllJO ESTABLISHED 1897

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦ CHICAGO 8 • PHONE 254-0104
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

MACHINISTS
CLASS A REPAIRS 

MACHINISTS
Per rebuilding and general maln- 
tenance of high-speed automatic 
produetion machines. Mušt be a 
trouble ahooting mechanic as well 
as a top noteh machinist. Opcn- 
ings on 2nd sliift. 3:15 to J 1:45. 
Steady, eloan modern shop. Excel- 
Icnt benefits. Mušt speak and un- 
dorstand English.

APPLY
W. H, Hufchinson A Sons

1031 No. Cicero Avemie

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VAD0V2LIS

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. (11.

»♦♦♦♦♦♦♦♦< ► ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦-«

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
įnos visiems prieinamos.
j

Perskaitę "Draugą", duoki 
te ii kitiems pasiskaityti.

Skelbkitės “Drauge” Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge”



T ' --- )Laiškas iš Europos

AUGUSTINŲ NEATSISVEIKINUS 
APLEIDŽIU VIENA

DR. GRIGAS VALANČIUS

Žinau, kad plaukioju plačiuo- gal ir ekscelencijų, eminencijų
se vandenyse, kad perilgai už
sikalbu apie viską ir apie nie
ką. Na, bet supraskite sielą 
žmogaus, įsimylėjusio į “pane
lę” Vieną.

Ar Kat. 'Bažnyčiai reikia 
reformų

Austrija yra 90% katalikiš
ka. Jos katalikai su savo spau
da, mokyklomis ir tradicijomis 
turi didelį svorį visos Europos 
katalikybei. Didžiausia politinė 
partija visą laiką buvo ir da
bar yra Oesterr. Volkspartei 
(buvę krikščionys socijalai), 
nors Vieną vis tebevaldo “lie
tuviški” socialdemokratai: bur
mistras Jonas, Sveikatos pa
reigūnas dr. Stanka.

Gražina pasakė būsiančios 
įdomios diskusijos, Vatikano II- 
jo susirinkimo klausimais — 
ar Kat. Bažnyčiai reikia refor
mų? Paskutinį vakarą nuėjau 
ir neapsivyliau. Kalbėjo dvi žy
miausios jėgos — prelatas ir 
rašytojas, lyg Austrijos Macei
na. Pradėjo prof. dr. Otto Mau- 
er, žurnalo “Wort u. Wahrheit” 
(Žodis ir tiesa) redaktorius, tę
sė storų knygų autorius dr. 
Wilfred Deim, užbaigė abu ir 
keliolika klausytojų. Išėjau to
limo galo nesulaukęs, ne tik iš
sigandęs perdėm radikalių “re
formų”, bet ir dėlto, kad rak
to į namus neturėjau.

Vyskupai Vatikane kalbės

3,000 vyskupų ir rašto žino
vų suvažiavę nebus vien tik 
statistai ir šaukėjai “taip”. Jie 
suvažiuos pasiruošę ir pergal
voję visus, jau dabar katalikų 
žurnaluose skelbiamus, per 1, 
000 naujų pasiūlymų, Kat. Baž
nyčia pasidarė milžiniška, uni
versalinė visų penkių kontinen
tų tarpt, organizacija. Didesnė 
decentralizacija bus neišven
giama. Bažn. provincijos įgys

titulų (bizantinė įtaka), nuo 
viso, kas išoriniai atbaido pro
testantus ir kitus monoteistus. 
Panaikintini bet kokie riteri- 
niai - militariniai ordenai, re
forma Romos aristokratijos, 
kilmingųjų. Suprastinti ceremo- 
nijalą, liturgiją, demokratizuo
ti hierarchiją, ją atjauninti (ne j 
iki gyvos galvos), autonomijai 
popiežiškiems universitetams - ' 
akademijoms ir teologijos pro
fesūrai. Šv. Tėvas neužsidaro ' 
Romoje, šventųjų skelbimų pro- ■ 
cedūros reforma, religinės pro
pagandos pritaikymas laikui 
ir t. t.

Šalia sėdėjusi vienuolė net 
aiktelėdavo protarpiais. Iš au
ditorijos padvelkė skeptiško są- 
myšio vėjelis. Diskusijų nebe
girdėjau.

Ir Vienoje yra spalvotųjų

Vieną dieną užėjau į Mensa 
Academica, esančią ne be Par
lamento, bet Juodispanių 
(Schvvarzspanierstr.) gatvėje. 
Suvalgiau mažą kotletą su ry
žiais ir liesos sriubos su dviem 
riekelėm už trečdalį kainos (35 
e.) vidutinio restorano pietų.. 
Maistas bendrai pigesnis kaip 
Vokietijoj. Visa kita brangiau. 
Studentų valgykloje radau dau
giau Afrikos juodukų ir ypač 
Artimųjų Rytų geltonodžių, 
kaip baltųjų.

Prisiminiau prof. K. Pakšto 
patarimą: kalbink jaunimą,
daugiau sužinosi apie svetimo 
krašto dabartį ir ateitį, negu 
iš senių, tekalbančių apie pra
eitį. Apie tai gali ir knygose 
pasiskaityti.

Kalbinau, ir jie mielai kal
bėjo, į klausimus atsakinėjo. 
Laiko ir pinigų (jiems užfun- 
dyti, — taip P. darė) daugiau 
turint, sužinotum įdomių daly
kų apie daug kraštų. Didelį 
stalą pusvalandžiui apspito 
studentai iš Persijos, Indijos,daugiau savistovumo. Kat. Ak- T - .. . ,.. v........... . . ' Hong Kongo, Jordanijos ir ke-cijos pasauliečiai įsijungs į mi- k, in Me

sijas ir kitokią veiklą. Jie pa
keis daug kur kunigus profeso
rių, redaktorių, direktorių kė
dėse. Atsiras pagelbinių pata
riamųjų, studijinių organų. Kei
sis liturgija, lotynų kalbos var
tojimas, šalia šventimų atsiras 
ir vien palaiminimai — garbės 
funkcijos. Susidarys pasitikėji- 
-Rio ir patikėjimo atmosfera.

lėto Afrikos kraštų; be to, vie 
nas bolivietis. Studentės neat
siliko kalboje ir iškalboje. Pui
kiai vokiškai išmokę.

Daugiausia fizikų - chemikų 
(inžinieriai — TH atskirai) ir 
medikų iš kaimyninių klinikų 
susirinko. Orientuojasi kaip 
diplomatai. Kiekvienas mėgsta 
turėti atskirą nuomonę. Jaunu-

Kils ir celibato klausimas ne nio ir gal taip pat primityvu-
Iotyniškų apeigų kraštuose. At
gis pirmųjų amžių dijakonų 
institucija. Išsiplės monoteisti
nių (vieno Dievo) religijų pa-

tiek laisvės, kiek aukštojoj mo
kykloj”, — puikiai pasakė 2 
metu Maskvoj ir 1 metus Leip- 
zige studijavęs Kebeda Wolde 
Jesus iš Addis Abebos. Pasku
tinį semestrą vien tik iš rytų 
Vokietijos atsikėlė apie 80 iš 
500 afrikiečių stipendininkų. Be 
religinių ir politinių, esama ir 
mokslo pabėgėlių.

Danijos karaliaus akivaizdoje

mo bruožas. Labai įdomios ir 
margos pažiūros apie tarpt- ko
munizmą. Gan didelė dalis iš • 
komun. “atbėgę”, — nepatiku- 

kanta, visuotinis judėjimas. In- si brukte brukama propaganda' 
dekso reforma principu “au-1 ir varžymai. “Varžomas moks- 
diatur et altera pars”, t. y. au- las nebėra mokslas, o tik jo 
toriai galės gintis arba pakaks profanacija. Niekur nereikia 
viešo pasmerkimo. Kai kurios
ekskomunikų formos bus suve
damos į nuodėmės kategoriją 
— sąžinės sferą. Bažn. vislab 
įgys misijų pobūdį, atsisakant 
valdžios galios. Užsibaigs vidu
ramžių palikimų likvidacija.

Brolis vietoj tėvo
Jau vien laisva diskusija yra 

geras dalykas. 78 pasauliečiai, 
net liberalai politikai, Nobelio 
laureatai, profesoriai plačiai American Express rasi visuo- 
pasisakė, ko jie laukia iš Susi- se Europos didmiesčiuose. Tai
rinkimo “Wort u. Wahrheit” 
žurnale. Laiko bėgy atsirado 
dalykų, nežinomų krikščiony
bės pradžioje: bizantinis mo- 
narchizmas, socialinis feodaliz
mas, autoriteto išsišakojimas. ‘ 
Brolio idėja turi pakeisti tėvo 
principą, kaip buvo pirmaisiais 
amžiais.

Apsivalytina nuo kai kurių 
neesminių formų ir apraiškų,

“Maedehen fuer Alles” JAV tu
ristams. Bankas, kelionių biu
ras, paštas, telegrafas ir vis
kas kartu. Vienoje per pusšimtį 
tarnautojų keliuose aukštuose. 
Pilna amerikiečių, net indų ir 
japonų.

Laiško neradęs nusekiau bal
tų žirgų karietas su baltais vai
kais. Prie Stepono jų dar ei-i 
lės stovi, o ir gatvėse, ypač'

Nobelio premijos laureatai. Kairėje - dr. John Kendrew, Angli
jos fizikas, pasidalinęs šių metų Nobelio fizikos premiją su anglu 
dr. Max F. Perutz už tyrimus hemoglobino ir myogobino proteinų 
sudėties. Dešinėje — Sovietų Sąjungos mokslininkas Lev Davi- 
dovec Landau, laimėjęs Nobelio chemijos premiją už padarytus 
heliumo tyrimus labai žemoje temperatūroje.

Pratery kaukši. Penki doleriai linius žmones (ir taip jau links- 
už 2-jų valandų baronišką pa- • mus vieniečius). Jam ir pamink- 
sivažinėjimą. Lietuviams isto- I lėlis — glorijetė pastatyta ne 
rinis Huebnerio Kurhauzas j kur kitur, o pačioj karališkoj
(Vyt. Did. čia minėtas) pagrin
dinai remontuojamas. Net Jo
nas Strausas su visom rožėm 
žemių apsemtas. Operos Pasa
že (požemy) vos nepasimečiau 
tarp žmonių masių ir liuksusu 
švitruojančių vitrinų. Išlipu 
vis ne į tą galą. Pagaliau pa
taikiau tiesiai į “Imperial” vieš
bučio centrines duris priešaky 
būrio žmonių su vėliavėlėm. 
Pašokęs nuo prieinančio polici
ninko, vos neužgriuvau, — ir ži
not ant ko? Nagi ant Danijos 
karaliaus admiroliškoj unifor
moj. Čia pat buvo ir karalienė

Schoenbrunn pily. Neaplankiau, 
nes Danijos karalių vidun įlei
do, o manęs neįleido.

Liūdnas sudiev

Atsisveikinimas su universi
tetu buvo liūdnas. Iš gilumos 
širdies susijaudinau, kai išvyk
damas dar kartą viduje ir lau
ke apėjau savo mieląją Alma 
Mater. Kiek čia daug manęs pa
likta kadaise, mano širdies ir 
jaunystės. Kiek ji matė mano 
džiaugsmų ir apsivylimų, juo
kų ir ašarų. Kiek čia mano mie-

su ružavų plunksnų skrybėle. Jų draugų jos slenksčiais vaikš- 
Buvo ir kitokių visokių, unifor- čiojo, vilčių kopėčias statyda- 
muotų ir frakuotų. Tris dienas ' mi į ateitį. Kai kurie iš jų jau

, mokėsi, kiti kitose VienosI
! aukšt. mokyklose. Viena davė 
į Lietuvai dešimtis daktarų, gy
dytojų, profesionalų, akademi
kų. Štai, universitetininkai — 
daktarai (mano atminty dar 
likę): gydytojai Kuzma, Sida
ravičius, Zubkus, Zubrickas, 
Sipavičius, Laucevičius, Kava
liauskas, Bžozauskas, Didrikis, 
Šeštokas; teisininkas Tamošai
tis, fizikas Puodžiukynas, geo
logas Pakuckas, chemikas Ja
saitis V., valstybininkai Urma- 
nas, Valančius, Jasevičius, Juo
deika, Paukštelis, Končius, Mar 
cilionis, Paukštys (pask. 5 bai
gė Grace), Kaškelis (b. Šv. 
Frib.) ; istorikas kun. J. Sta- 
kauskas, literatūros Balys
(Grace), Boruta; fiz. kult. A. 
Vokietaitis, Baronaitė, Juškevi
čiūtė; techn. Kulvinskas, Vai
tekūnas; kulturtechn. - mišk. 

i B. Augustaitis, Našliūnas, Čei- 
čys, Šklėrius, broliai Daugėlos, 
Variakojis; prekybininkai Stat
kus, Stadalninkas, Stančius, 
Staugaitis, Miškinis, Laucevi

Kopenhagos gatvėmis vaikščio
jau, ten jo nemačiau. Nei dvi
račiu važiuojant, nei ant žir
go jojant. O svetur, štai, akis
akin susidūriau. Visai nelauk- i tavęs mano tremties keliai,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiKiiiiniiiiiiiiiiiiiii

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. 3. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
r i n k i nr

čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gvvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Draugas”, 4545 VI ėst 63rd Street. 

Chicago 29. I1L
Platintojams duodame nuolaidas
lllillllitllillllllllilllillllllfllllllllllllillįlli

tai, reiškia, jau būsiu bene ket
virtą monarchą gyvenime ma
tęs. Pastarasis net atstovas se
niausios Europoj dinastijos, 
nuo pat Gormo Senojo X š. ta 
pati tebevaldo. Betgi ir demo
kratiškas. Šypsosi sau, kaip nie
kur nieko.

Kad nieko nebūčiau užmiršęs, 
padariau šuolį ir į Badeno gar
sųjį karštų sieros vonių kuror
tą, reumatikų Meką. Teisybę sa 
kė, nusmukęs baisiausiai. Ir per 
10 metų neatgaus savo žibėji
mo po rusų ilgos viešnagės. 
Prie Kurhauzo tesėdėjo vos ke
li žmonės. Parkas žailas, šva
rus, bet tuščias. Ir kas gi mau
dosi toj 15-koj karštų šaltinių? 
Kur nubėga tie 6V2 milijono 
litrų nemaloniai kvepiančio 
karšto skystimo kasdien? Per 
atstatomus namus, išraustas 
gatves nesuradau nė savo ka
daise turėtos grafiškos reziden
cijos.

To laiko vis stokoja
Vis dėlto ne viską apibėgau. 

Negirdėjau (tik svetur) gar
siojo Vienos berniukų choro. 
Prie “Senojo Dunojaus” nenu- 
vykau, kur irkluota ir maudy
tasi kadaise. Adresų biure ne
ieškojau senų pažįstamų. O 
svarbiausia, nei vieno, nei ant
ro Augustino neaplankiau. Vie
na turi du garsiu Augustinu. 
Vieną šventą, kitą štukorių. Į 
Augustinerkirche, kur impera
toriai kadaise meldėsi tiesiai 
koridorium iš pilies atėję, ei
davom sekmadieniais paklausy
ti nuostabiai gražiai giedamos 
sumos. Su smuikais, arfomis, 
varpeliais ir cimbolais. Dieviš
ka muzika! — sakydavo puns
kietis Česlovas.

Dažnas bus girdėjęs, ypač 
studentų visur dainuojamą 
linksmą dainelę “Ach du lieber 
Augustin, Auguatin — Geld ist 
weg Maedel hin”... Juk iš tik
rųjų toks linksmasis Augusti
nas gyveno ir tikrovėje. Gyve
no labai seniai, bene 14-me 
šimt. ir pagarsėjo kaip kara
liškasis dainininkas - minezin
geris, linksminęs karalius ir ei-

niekad neateis tavęs aplankyti, 
tau nusilenkti, Alma Mater. O 
ir aš vargu kada bepamatysiu 
tavo gerą veidą. Pertolimi nuo ;

SOPHIE BARČUS KABIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk-
Dn r filmpcinp dm- i,įr 1 tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- ■uar tikresne, ciar geresne uz nia)a ,r sekmadieniaia nuo 8:30 iki 

9:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad.
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 1
7150 So. Maplewood Avė., 

Chicago 20, UI.

nors tėvynė nepertoli. Ten te
begyvena mano kita Mater.

2 ' tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- 

tave. Ir anos nebegaliu beap- 
lankyti...

Kaip ekrane prabėgo būriai 
Vienos draugų veidų. Jauni, 
linksmi, nepražilę. Vieni čia

A. -f A.

M O NICA SAIZA
Gyveno 1243 South 49th Avenue, Cicero, Illinois.
Mirė lapkr. 9 d., 1962 m., 8:50 vai. vakaro, sulaukusi 

senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Eržvilko parapijos, Kavolių kai

mo. Amerikoje išgyveno 70 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime anūkas Antanas Mockus ir 

jo žmona Mary Lou, anūkė Darata Nowinsky ir jos vyras 
Peter, trys proanūkai, uošvė Mary Saizas, uošvis Joseph J. 
Mockus, sesers duktė Mary Steponaitis ir jos vyras Peter ir 
jų šeima, velionės mirusio vyro brolio vaikai: Bronė Links- 
mona.vičius ir Simonas Saiza bei jų šeimos, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų amžina 
narė, taipgi priklausė Dievo Motinos Sopulingos, Visų Šventų 
ir Tretininkų draugijoms.

Kūnas pašarvotas Ant. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Ciceroj. Laidotuvės įvyks antrad., lapkričio 13 d. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtą į, Šv. Antano parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Anūkai ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Petkus ir Sūnus, Telef. T0wnhall 3-2108.

A. + A.
PETRONĖLE RIMŠA

(PO TĖVAIS LASAUSKAtTĖ)
Gyveno 1331 South 49th Court, Cicero, Illinois.
Mirė lapkr. 9 d., 1962 m-, 4:50 valandą po pietų.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Batakių apskr., Melagiškių kai

mo. Amerikoje; išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Walter ir John, 

duktė Magdalen Mitchell, šeši anūkai — Walter Mitchell, Flor- 
ence Shipley, Mary, Kay, Susan ir Judy Rimshaw; 8 pro
anūkai, sesuo Marcella Peterson ir jos duktė Ann Cichon, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos, Gyvojo ir Amžino 
Rožančiaus ir Apaštalystės Maldos draugijoms.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus kopi., 1446 S. 50th Avė., 
Ciceroje. Laidotuvės įvyks antrad., lapkr. 12 d. Iš kopi. 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje į- 
vylts gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnūs, duktė, anūkai ir proanūkai.
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, Telef. OLympic 2-1003.

čius, Kaminskas, Balickas, Ba- 
barskiai, Akelaičiai, Nastopka, 
Dargis, Trapikas, Bartininkas, 
Varnas ir kt., konsular. akad. 
Veisaitė ir kt., veterinariją že
maitis, Švambarys, Tallat Kelp
ša, Nainys, Kalvaitis, Puodžiū
nas, Biečius, Bėkšta, Gaudu- 
šas, Medžikauskas, Poliulis ,ir 
daug kitų, tuo tarpu atmintin

j neateinančių. Būta nemaža 
! Kauno un-to atsiųstų speciali
zuotis suminėtų ir nesuminėtų 
— vienas ministeris, eilė profe
sorių, apie 10 jau mirusių.

Sutrinta širdimi nuvykau į 
kelionių biurą. Visais sąnariais 
tekėjo nuovargis. Astuonių die
nų įspūdžiai kunkuliavo, virė. 
Rytoj — į svečius pas Tito.

GUŽAUSKy 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. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus .Wr<
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 *

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAW1GZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIOHAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTAHAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

_____________________Į_
LEOHARDAS F. BUKAUSKAS

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tek COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugę”
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X Prel. I. Albavičiul mi
nint savo kunigystės auksinę 
sukaktį, iškilmingų, šv. mišių 
metu asistą sudarys sukaktu
vininko krikštyti kunigai — Šv. 
Kryžiaus par. klebonas kun. 
Eduardas Abromaitis ir kun. 
Julius Grinis.

X Šv. Kazimiero Rėmėjų 1 
sk. gausus susirinkimas įvyko 
lapkričio 4 d. Buvo kalbėta 
apie rengiamą Bunco Party. 
Rėmėjos sudėjo ir užprašė šv. 
mišias už naują kleboną kun.

Iš lietuvių demonstracijų New Yorke, lapkričio 4 d., kuriose buvo 
reikalaujama, kad kruvinasis komunistinis režimas pasitrauktų ne 
tik iš Kubos, bet iš Lietuvos ir iš visų užgrobtų sričių.

Nuotr. V. Maželio

mato; 100 pusi. Autorius ri
muoti jau pradėjo lankydamas 
Šv. Vincento kolegiją Lat.robe, 
Pa. Išėjęs Šv. Marijos semina
riją Cihcinnati, Ohio, kunigu 
buvo įšventintas 1915 m. gruo
džio 18 d. Erie, Pa. Visą laiką 
klebonauja toje pačioje vieto
je: St. Joseph’s Church, 15 
South Avė., DuBois, Pa

Chicagos žinios

IŠ ARTI IR TOLI

.. X Stasys Pieža, Chicago A- 
merican redaktorius, grįžęs iš 
Romos kaip to laikraščio spe
cialus korespondentas visuoti
niame Bažnyčios susirinkime, 
vėl pasinėrė plačiuose vietinio 
žurnalistinio' gyvenimo vande
nyse. Būdamas Romoje sutiko 
labai daug lietuvių kunigų (net 
iš Lietuvos) ir pasauliečių vei
kėjų. Taip pat padarė daug pa 
žinčių, reikalingų plataus ma
sto žurnalistui. Kaip dienraš
čio religinio skyriaus redakto
riui, kelionė į Romą ir kontak
tai su daugybe vyskupų, arki
vyskupų ir kardinolų, suvažia
vusių į visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą, buvo labai naudingi.

X Lietuvių Prekybos Rūmų 
Chicagoje susirinkimas įvyks 
lapkričio 14 d., trečiadienį, S

E. Abromaitį, kad Dievas pa- v. v. Dariaus Girėno posto sa- 
dėtų jam laimingai darbuotis lėj, 4416 S. Western avė. 
šv. Kryžiaus parapijoj. Po su-, x Portlande pastatytam pa. 
sirinkimo pasimelsta uz sunkiai J minklui gtatymo gkoloms ma_ 
sergančią seselę Lukreciją. papildomai aukojo LSS

X Lietuvių Studentų s-gos Seserijos vadija per v. skauti- 
visuotinis suvažiavimas įvyks ! ninkę 0. Zailskienę _ 59 dol. 
Chicagoj lapkričio 23-25 d. Komitetas yra aukotojams la- 
Morrison viešbuty. Programoj i bai dėkingas.
paskaitos, simpoziumas ir dis-1__________
kusijos. Paskaitas, be anksčiau 
skelbtų prelegentų, skaitys ir 
dr. Arūnas Liulevičius.

X “Ateities” tautinių šokių 
šokėjai, vad. Br. Shoto, šoks 
tautinius šokius lapkričio 25 d.
1:30 v. p. p. State St. kalėdi
niame miesto parade. Šokėjai 
turės specialų vežimą. Paradas 
tęsis 20 blokų. Bus filmuoja
mas ir transliuojamas per te

Chicagoje
UOLUSIS ŠAULIŲ JAUNI

MAS
Rudeniui užvaldžius gamtą, 

vėl virte užvirė Chicagos šau- 
liškojo jaunimo kultūrinė veik
la. Pasikvietę “Melodijos Bro
lių” orkestrą, sezono atidary- 

leviziją nuo 1:30 v. p. p. per 7 Į muį šeštadienįj lapkričio 17 j.,

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvos atstovas J. Ra

jeckas dalyvavo Pabaltijo val
stybių diplomatinių atstovų J- 
AV ir Lietuvos gener. konsulų 
pasitarime New Yorke spalio 
19 d. Jis taip pat dalyvavo Lin 
colno 100 metų Emancipacijos 
deklaracijos sukakties ir buvu
sio Čekoslovakijos prezidento 
T. G. Masaryko mirties sukak
ties minėjime.

tinklą.
X Muz. Zita Simutiene, šv. 

Ritos parapijos vargonininkė, 
yra išvykusi porai savaičių ato 
stogų į Los Angeles, Cal., pas 
savo seserį.

X Mok. A. Gulbinskas per
sikėlė į naują vietą. Dabarti
nis jo adresas 6750 S. Maple
vvood, Chicago 29, III. Telefo
nas lieka tas pats—PR 6-6476.

X Kultūros kongreso ruoši-

Vyčių salėje ruošia šaunų va
karą. Vaidintojų grupė nenu
ilstamai repetuoja būsimam 
dideliam šaulių vakarui visai 
naują veikalą. Sako, tasai vei
kalas neseniai tik parašytas ir 
dar niekur nevaidintas. Neno
ri sakyti nei veikalo pavadini
mo, nei autoriaus pavardės; čia 
esą būsianti staigmena scenos 
meno mėgėjams.

Nenurimsta ir auganti tau
tinių šokių grupė, į kurią vėl

mo komitetas prašo visus at- sugrįžo tautinių šokių moky- 
vykstančius iš toliau į kongre- , tojas Kazys Ulevičius. Gražio- 
są ir norinčius gauti nakvynes sios sesės šaulės šokėjos kvie- 
iš anksto kreiptis adresu: Kul- čia daugiau jaunų vyrų, kurie 
tūros Kongr. komitetas, 6234 j norėtų su jomis šokti tautinius 
So. Richmond St., Chicago 29, J šokius.
m.

X LB Centro Valdyba pra

šauliškas jaunimas su savo 
vaidinimais ir tautiniais šokiais 
jau daug kartų aplankė arti-

neša, kad lapkr. 8 d. Drauge mesnes jr tolimesnes lietuviš-
tilpusi žinutė Z. Dailidkos pa
skyrimą atstovu į Kultūros 
Kongreso komitetą neatitinka 
tikrenybei. JAV CV savo atsto 
vą V. Adamkavičių iš Kultū
ros Kongreso komiteto yra at
šaukusi. Baigminėse Kultūros 
Kongreso komiteto posėdžiuose 
Centro Valdyba turės tik ste
bėtoją finansiniams įsipareigo
jimams pildyti, nesiimdama at
sakomybės už kongreso prog
ramos sudarymą.

X n Kultūros kongreso ban
ketą ruošiant sutiko talkinin
kauti ponios: J. Adaškevičie- 
nė, Diminskienė, Jankauskaitė, 
P. Martinkaitienė, M. Pėterai- 
tienė, Z. Pupienė, J. Smilgienė, 
Strasevičienė, Toliušienė, Ta
raškevičienė, O. Norvilienė, 
Žumbakienė, Žilienė. /Pr.)

X Lietuviškos Simfoninės 
Muzikos koncertas jau čia pat. 
Bilietai sparčiai perkami. Ne- 
suspėjusieji bilietus įsigyti, jų 
gali gauti — Chicagoje: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. ir Ci
ceroj — Stangenbergo krautu
vėj, 51st St. ir 50th Avė. kamp. 
Simfoninis koncertas įvyksta 
lapkr. 25 d., 3:30 v. p.p. Maria 
H. S. auditorijoj. Koncertą di
riguoja komp. J. Kačinskas iš 
Bostono. Dainuos sol. J. Vaz
nelis. Koncęrtą užbaigs Chica
gos Liet. Operos choras. Kiek
vienas lietuvis jaučia tautinę 
pareigą dalyvauti šioje meno 
šventėje. (Pr.)

kas kolonijas. Tikimasi, kad šį 
sezoną organizacijos ir vėl 
kvies jaunuosius lietuviškojo 
meno puoselėtojus pas juos ap
silankyti. šaulių jaunimas to 
ir laukia. —av—

MONSTRANCIJA IR NE
ŠVARUS ŽODIS

Medžio drožinys "Monstran
cija No. 1” laimėjo $1,200 pre
miją jo kūrėjui David Packar- 
dui “Naujų Horizontų Skulptū

— Jonas ir Rronislava. Dzen j ros ’ Parodoje McCormick sa- 
kaičiai, Sudibury, Kanada, per- j lė3e- Po kiek laiko pastebėta, pardavimo taksų. Vien tiktai 
sikėlė gyventi į Los Angeles, ka<^ an^ vieno medžio gabaliu- J96J rn. 15 pardavėjų neįteikė 
Calif., ir sustojo pas Vasiliau
skus. Abu džiaugiasi vietos pa 
keitimu ir jau. baigia įsikurti.

— Julijos ir Jono Petronių,
Los Angeles, Calif., pirm gimę 
dukrelę kun. J. Kučingis pakri 
kštijo Dainos Onos vardais 
spalio 27 d. Krikšto tėvais bu
vo Justinas Rasa ir Salomėja 
Šakienė.

— Vaclovas Stancelis iš Chi
cagos atvyko į Los Angeles gy

i PARDAVĖJAI APGAUNA 
VALSTYBE

šešis mėnesius trukę tyrimai 
iškelia aikštėn faktą, kad ge
ras trečdalis Chicagoje auto
mobilių pardavėjų negrąžina 
Illinois valstybės iždui 3.5%

ko aiškiai yra įrėžtas nešvarus iždui $936,000. Jeigu visi per 
žodis. Kilus protestams, droži- ; pagRutinius 3 metus būtų sū
nys išimtas iš parodos.

NETIKRI INSPEKTORIAI 
IŠGAVO $1,000

Netikri dujų kompanijos in
spektoriai užėjo pas Lillian 
Haynes į namus, 9132 Cran-

mokėję taksus, valstybės iždo 
deficitas būtų išlygintas ir ne
reikėtų kalbėti apie taksų di
dinimą.

ŠEŠI SUSIŽEIDĖ RŪKE

Šeši asmenys buvo sužeisti
don av., ir iš jos išgavo $1,000. ,trįjose atskirose nelaimėse, ku
Užklausta apie tai, dujų kom- siaučiant dideliam rūkui)
panija jai atsakė, kad tą dieną gugidaužė keturi sunkve.žimiai
jos rajone visai nebūta inspek- - antomobiliai Calnn,pf

minga sueiga parapijos salėj ir kiečio krautuvėje. Stancelis Chi tr.rill p kl automol3inai caiumet
. v - j..„.s., . . tonų. greitajame kelyje tarp 127 ir

j 137 gatvių, Chicagos pietinėje 
dalyje.

tus lapkričio 3 d. pradėjo iškil venti ir pradėjo dirbti Prons- 
minga sueiga parapijos salėj ir , kiečio krautuvėje. Stancelis Chi 
sekančią dieną pamaldomis, ku cagoj turėjo laikrodžių taisy- 
riose visi skautai dalyvavo or- m0 ir pardavimo biznį, 
ganizuotai. Jubiliejaus metams
yra numatyta plati veikimo pro 

i grama.
— Prel. Mykolas J. Urbo

nas, DuBois, Pa., klebonas, 
yra sukūręs daug religinių eilė
raščių anglų kalba. Neseniai iš 
ėjo jo eilėraščių rinkinys: “One 
Hundred Religious Rhymes -

— Sol. Antanas Pavasaris iš 
Venezuelos atvyksta į Los An
geles gyventi ir laikinai sustos Į 
pas Kuzavinius, buv. venezue-1 
liečius. Pavasaris yra žymus

. PAVOGĖ CIGAREČIŲ IK . 
DAŽŲ

Nuo sandėlio prie 323 Polk 
St. pavogtas sunkvežimis su 
221 didele cigarečių dėže ir 90

dainininkas, dalyvavęs net Sca>“01"» Keinys įvertin

Spalio 22 d. Lietuvos atstovas Poems„ Eilėraščių temos _ 
ir O. Kajeckienė, valstybės sek vairiOg> dedant tikėjimo tie, 
retoriaus Dean Rusk kvietimu,
dalyvavo koncerte ir priėmime 
valstybės departamente, kuris 
buvo surengtas dipl. misijų še
fų garbei.

Šiomis dienomis jie dalyvaus 
Latvijos ministerio priėmime 
Latvijos nepriklausomybės šven 
tės proga ir Leihano ambasado
riaus priėmime.

— Šv. Kazimiero parapija 
Los Angeles lapkričio 18 d. 
rengia mugę, kurią numatoma 
aplankys 5,000 žmonių.

— Dr. S. Sukarevičienū, iš 
Clevelando, Ohio, buvo atvyku
si į Los Angeles. Buvo susto
jusi pas savo gerus draugus O. 
ir D. Mekišius, kurie gyvena 
Long Beach, Calif. Aplankiusi 
žymesnes Los Angeles vietas, 
lapkričio 4 d. išplaukė į Aust
raliją aplankyti savo sesutės. 
Ten mano prabūti 6 mėnesius, 
o paskui grįžta atgal į Cleve- 
ląndą. Daktarei Californija la
bai patiko, o ypač Long Beach.

— Lithuanian (įuartet, A. 
Barono, M. Katiliškio, Al. Lan 
dsbergio ir I. Šeiniaus novelių 
rinkinį angliškai užsisakė visa 
eilė Amerikos universitetų bib
liotekų, jų tarpe ir Upsalos 
universitetas Švedijoj. Knyga 
gaunama ir “Drauge”.

— Los Angeles skautai savo 
organizacijos jubiliejinius mė

somis, baigiant religinėmis 
praktikomis; taipgi yra įvairių 
proginių — šventėms ir t. t. 
Leidinys patogus kišeninio for-

los gastrolėse Venezueloj.

— Juozas Pajuodis, Kokomo, 
Ind., gyventojas, susižeidė dar
bovietėje kairę ranką. Prieš 
pusantrų metų buvo susižeidęs 
dešinę ranką. Guli Howard 
Community Hospital, kamb. 
205 B, Kokomo, Ind.

tas $30,000 sumoje.

Lietuviai demonstruoja New Yorke prie Jungtinių Tautų rūmų 
lapkričio 4 d., reikalaudami, kad iš Lietuvos pasitrauktų okupan
tas rusas. Prez. Kennedy ta proga, buvo pasiųsta telegrama.

Nuotr. V. Maželio

JAUNIMO SĄJŪDIS PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Los Angeles mieste yra cent
ras jaunimo prieškomunistinio 
sąjūdžio, kurio egzekutyvo sek 
retorius yra Charles W. Wine- 
garner. Sąjūdis leidžia biule
tenius, kuriuose iškeliami komu 
nizmo kriminaliniai nusikalti
mai. Pvz. vename iš paskuti
niųjų primenama buvusio ko
munisto Ben Gitlow atskleista 
paslaptis, kad savo veiklą ko
munistų partija finansavo Mas
kvoje pagamintais netikrais do
leriais. Iškelia komunistų vyk
domus prievartos veiksmus: 
jiems priešingų asmenų pagro
bimus ir žudymą, špionažo veik 
smus ir t.t.

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

Apsirengimas ir apavas

Apsirengimo ir apavo srity
je ir vėl kalbant apie sovieti
nes ateities normas, naudinga 
jas palyginti su amerikiečio 
darbininko šeimos (tėvai, 15 
m. amž. sūnus ir 8 m. amž. 
duktė) apsirengimo, apavo nor

siekė 0.89. iVyr. ir mot. kojinių 
srity “ideali” komunistinė nor
ma 1980 m. numatyta — 9.00, 
o JAV-se 1948 m. ji siekė 12,- 
35, odinių batų norma — So
vietijoje—3.30, o JAV-se 1948 
m. buvo 3.04. Iš šių subjekty-

41%

ŠV. PANELĖS MARIJOS 
SPALVOTAS PAVEIKSLAS

su žemaičių Kalvarijos bažnyčios 
altoriumi ir bažnyčia bei Kalvari
jų kalnais ir koplyčiomis, kuris 
buvo pagaminta^"’ 1905 metais, 
bus atiduotas spausdinimui. Jo 
didumas 12x17 inčių. Paveikslas 
labai gražus ir brangus prisimini- 

' mas. Paveikslo kaina be rėmų 5 
doleriai. Platintojas Laurynas 
Liaugaudas. Kas norėtų jį įsigyti, 
siųskite užsakymus su pinigais:

LAVVRENCE P. LEWGOWD, 
4167 Adams Str., Gary, Indiana

x ’

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

1321 S, Halsted St.- CLIFFSIDE4-566ŠĮ

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

5%

current dividend on investment bonus
l'/2% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 414% dividendų kaspusmetjir 

dar išmokėsime po 14 % 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. 

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

Kovai su džiova Kalėdų ženkliukų pirmą išpardavimą padarė 4 m. 
Anna Fitzgerald iš Cleveland, parduodama juos Baltuose Rū
muose prez. Kennedy.

momis. Buvęs Tartu universi-- viųjų normų JAV-se 1948 m. 
teto Estijoje, profesorius, o įbuvo patenkinta bent 83% gy- 
dabar Stockholme “Nachrich-j ventojų poreikių, o 1960 m.,
ten aus dem Baltikum”, 17 nr.) prof. E. Poom teigimu, bent 

; sugretina amerikines 1948 m. 93%. Šiuo metu jau netenka 
i normas su 1961 m. paskelbto- abejoti, kad apsirengimo bei 
mis sovietinės šeimos (taip pat apavo srity amerikings šeimos 
4 asm.) normomis. Vyrų ko- į ., . . .
stiumų srity komunistai 1980 J
metams numatė (vienam vy- Praneša komunistines “idealias 
rui) norma 0.33 per metus, o normas”, numatytas įgyvendin 
JAV—se 1948 m. toji norma ti... 1980 metais. (E.)

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

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 „
Aeštad. 9 12:30

auticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

J




