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VAKAR BAIGTAS KULTŪROS KONGRESAS
CHICAGO — Pamaldos vakar 

8 vai. buvo Šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos bažnyčioje. Mišias 
atnašavo kun. Jonas Borėvičius. 
Pamokslą pasakė poetas kun. 
Leonardas Andriekus, pabrėžda
mas, kad kultūriniai ir religiniai 
dalykai yra žmogaus dvasinės 
stiprybės laidas.

Mišių metu giedojo solistė 
Danutė Stankaitytė.

Baigus pamaldas, kun. kleb. 
Edvardas Abromaitis pavaišino 
kavute Kultūros kongreso daly
vius. Vaišėse dalyvavo per 150 
asmenų, tarp kurių buvo matyti 
A. Damušis, rašytojas J. Jan
kus, P. Maldeikis, B. Babraus- 
kas, Lukoševičius, dr. J. Meš
kauskas ir kt. Kultūros kongre
so rengimo komiteto pirm. P. 
Gaučys padėkojo klebonui Ab
romaičiui už vaišes.

Rašytojas Jurgis Jankus ir 
R. Šarauskaitė padėjo vainiką 
prie žuvusiems už laisvę pa
minklo Jaunimo Centro aikšte-

lietuviu studentu sąjungos 
simpoziumas ir diskusijos

CHICAGO — Lietuvių Stu
dentų sąjunga, savo suvažiavi- 
moproga, suruošė lapkričio 23 
dieną simpoziumą ir diskusijas.

Simpoziumo tema: “Konser- 
vatyvizmas ir progresyvus tipas 
jaunoje kartoje”. Simpoziume 
dalyvavo: V. Gegevičiūtė, G.

_ Gedvilą, A. LiulėviČiuį?, R. 
šliažas, moderatorius H. Žibąs. 
Visi minėti asmenys yra gerai 
žinomi mūsų jaunosios kartos 
veikėjai. Simpoziume išreikštas 
mintis galima padalinti į dvi 
pagrindines dalis: konservaty- 

įmas ir progresyvumas klasi
ke antspalvėje ir konservaty- 
tmas bei progresyvumas mūsų 

labartinio jaunimo tarpe. Nors 
buvo keturi kalbėtojai, nebūtų 
galima pasakyti, kad jų mintys 
ar pasisakymai radikaliai sky
rėsi, nes teko apibūdinti tai 
kas esama, o ne naujas idėjas, 
ar kurias nors spekuliacines 
mintis pateikti. Kas yra progre
syvumas, konservatyvizmas ? 
“Progresyvumas yra visa tai, 
kas praturtina žmogaus gyve
nimą, nekeičiant to gyvenimo 
rbūdo ar eigos...” — Liulevičius.

“Konservatizmas, — tai iš
laikymas status quo! Progresy
vumas, siauresne prasme, yra 
kritiškas žvilgsnis į lietuvių 
kultūrą ir jos sąmoningas per
teikimas... — Gedvilą. Tai du 
gan tipiški konservatizmo ir 
progresyvumo apibūdinimai. Ti- 
kiuosiu, kad trumpai cituotos 
kalbėtojų mintys suteiks simpo
ziumo temos idėją.

“Ar mūsiškosios visuomenės 
bei jaunimo kavutės, posėdėliai, 
tradicinės kepuraitės ir juoste
lės nesukelia abejonės žmogaus 
racionalumu. Jaunimui Lietuva 
dabar tik lietuvis žmogus, o ne 
kraštas....” — Liulevičius.

Kolega Gedvilą, apibūdinęs 
progresyvumą ir konservatizmą

KALENDORIUS
Lapkričio 26 d.: šv. Silvest

ras, Švitrigaila, Žempūtis.
Lapkričio 27 d.: šv. Vergili

jus, šv. Valerijonas, Almantas, 
Girdutė.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 
4:23.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsn.; rytoj — dalinai 
apsiniaukę, švelni oro tempera
tūra.

Įėję. Trumpą žodį tarė L. Bend
ruomenės centro valdybos pirm. 
Jasaitis. Visi sugiedojo Tautos 
himną.

Užbaigiamajame posėdyje vy
ko diskusijos įvairiais klausi
mais ir priimtos rezoliucijos.

Kultūros kongresas vakar po 
pietų baigtas simfoniniu koncer
tu Marijos Aukšt. mokyklos sa
lėje.

Kiniečiai raudonieji 
apšaudė Quemoy

ir Matsu
TAIPEI, Formoza. — Kinie

čiai komunistai užvakar apšau
dė nacionalistų kiniečių valdo
mas Quemoy ir Matsu salas. Tai 
pranešė nacionalinės Kinijos mi
nisterija vakar. Pasak ministe
rijos pranešimo, komunistai pa
leido 91 artilerijos sviedinį į 
Quemoy ir 23 į Matsu, 150 my
lių į šiaurę.

politinėje plotmėje, konstatavo, 
jog mūsų jaunimas šiom dienom 
yra priėmęs taip vadinamą vi
durinės klasės morališkumą, ku
rios pagrindinė savybė yra bai
mė išsiskirti iš masės ir bendrai 
atsispindi kaip pažymys šių 
dienų jaunimo akiračio siauru
mo. ' (

• i
„Jaunimo tarpe nebeviešpa- 

tauja idėjiškumas..., o tik su
stingimas... be balsis... be nuo-1 
monės. Tai mūsų dabartinis jau
nimas! Vien mokslo pasirinki
mas šią kryptį nurodo, vien ten 
atsispindi materializmas, nors, 
tai nerodo, kad nėra jėgos, bet 
kad ji yra gana konservatyviai 
analizuojama...” — Šliažas.

„Progresyvumas yra rizika. 
Mūsų vyresnioji karta yra be 
abejonės konservatyvi ir tuo jie 
užkrečia jaunimą, esmėje, psi
chologiniai tariant, neduoda 
jiems (jaunimui) progos vysty
tis, klestėti. Būti konservatyviu 
nėra sunku. Tad jaunimas ir pa
sirenka lengviausią kelią; be to, 
dažnai bijo neįtikti vyresnie
siems...” — Gegevičiūtė.

Sunku per porą laikraščio 
skilčių apibūdinti, tai kas buvo 
diskutuojama per porą valandų, 
ir tuo labiau, kad nebuvo pri
eita prie jokių griežtų išvadų. 
Jaučiu, vis dėlto, kad klausyto
jai išsiskirstė gan gerai įtikinti, 
ir kai kuriais atvejais sugėdinti 
konstatuojamu polinkiu į kon
servatizmą, kuris betgi jauno 
žmogaus sielai turėtų būti to
limas.

Jonas Stakauskas

Redakcijos pastaba: Skaity
tojai geriau orientuotųsi, jei ko
respondentas būtų šį pranešimą 
įvilkęs į reportažinius rūbus. 
Tenka laukti, kad lietuviai stu
dentai duos išsamų savo suva
žiavimo reportažą. Teko girdėti, 
kad per 200 studentų užsiregist
ravo suvažiavime. Simpoziume 
buvo apie 400 asmenų, o ban
kete apie 800.

WASHINGTON, D.C. — Pre 
zidentas Kennedy pranešė, kad 
Čilės prezidentas Jorge Ales- 
sandri Rodriguez vizituos Jung 
tinęs Amerikos Valstybes se
kantį mėnesį. Washingtoną jis

! pasieks gruodžio 11 dieną.
I kesčiai.

INDIJA NORI

IŠSIAIŠKINTI
NEW DELHI — Raudonoji 

Kinija, įsibrovusi į Indiją, pa
rodė karinę jėgą, o dabar ji, 
paskelbdama karines paliaubas, 
vaidina taikingą tautą, ypač 
neutraliųjų valstybių akyse.

Indijos vadai vis dar bando 
sužinoti, kokios yra tikrosios 
karinių paliaubų sąlygos.

Indijoje pirmoji reakcija į ki
niečių raudonųjų paliaubas bu
vo jas atmesti ir toliau kovoti, 
kad įsibrovėliai būtų išmesti iš 
indų teritorijos. Aktorė S. Kielaitė skaito J. Kardelio, „Nepriklausomos Lietuvos“ redaktoriaus, pranešimą apie 

mūsų išeivijos spaudos pokario nueitus kelius. Prezidiume sėdi iš kairės į dešinę: kun. dr. J. Prunskis, 
D. Koklytė, P. Kaufmanas, S. Radvila, L. Kassel. Nuotrauka V. Noreikos..

RUSAS OKUPANTAS BANDO 
SUARDYTI MŪSŲ GRETAS

Popiežius Jonas XXIII vakar su
silaukė 81 metų amžiaus

Ukrainoje geras
derlius, Kazachstane - 

menkas
MASKVA. — Savo memoran 

dūme komunistų partijos ck-tui 
Chruščiovas pažymėjo, kad šių 
metų javų derlius Sovietų S-je 
— 147,5 mil. tonų — prilygstąs 
rekordiniam 1958 m. derliui. Jei 
Ukrainoje ir Volgos srityse der
lius buvęs geras, tai jis buvęs 
menkas plėšinių srityse Kazach 
stane. Čia tegauta vos 8.1 mil. 
tonų javų, nors buvo numaty
ta 15,5 mil.

Kaip paprastai, Chruščiovas 
apkaltino vietinius pareigūnus. 
Buvusios kaltos ir blogos oro 
sąlygos, tačiau daugelis kol
chozų, turėjusių panašias sąly
gas, vis vien pasiekė ne vieno
jo lygio produkciją.

— Sovietų vicepremjeras Mi- 
kojanas, „viešėjęs” Kuboje 3 
savaites, šiandien iš ten išvyks
ta.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių pareigūnai įsitikinę, kad 
tūkstančiai rusų kareivių grei
tai išvyksią iš Kubos.

— Raudonoji Kinija, pasiūliu
si Pakistanui pasirašyti tarp 
abiejų kraštų nepuolimo sutartį. 
Pakistanas yra nesantaikoje su 
Indija dėl Kašmiro.

Teisėjas Alfonsas F. Wells, jo žmona ir kun. Stanislovas Petrauskas. 
Šiandien sueina 26 metai, kai kun. S. Petrauskas palaimino jų mote
rystę Šv. Jurgio bažnyčioje. Teisėjas A. Wells, laimėjęs rinkimus j 
aukštesnįjį Cook County teismą, gavo paskyrimą prie skyrybų bylų. 

Jis turės tvarkyti ir spręsti išlaikymo ir kitus klausimus

CHICAGO — Kultūros kong
reso spaudos sekcijos posėdis į- 

I vyko penktadienį Jaunimo Cent- 
| re. Apibūdinęs lietuviškojo laik- 
I raščio reikšmę, sekcijos vado- 
| vas kun. red. dr. J. Prunskis pa- 
I kvietė į prezidiumą jaunimo 
• spaudos atstovus: „Ateities” — 
■ Petrą Kaufmaną, „Lituanus” — 
Skirmantą Radvilą, Skautų sp. 

i — D. Koklytę, „Vyties” — pa
nelę Loretta Kassel.

Į rezoliucijų komisiją buvo 
pakviesti šie asmenys: Bronius 
Kviklys, kun. dr. Ign. Urbonas 
ir Antanas Skirius iš Los Ange
les.

Kardelio referato svarbesnės 
mintys

Susirgus ir neatvykus iš Ka
nados J. Kardeliui, „Nepriklau
somos Lietuvos” red., jo refera
tą: „Mūsų išeivijos spaudos po
kario nueitas kelias” perskaitė 
aktorė Kielaitė.

Apibūdinęs lietuvių tremties 
ir išeivijos laikotarpius, J. Kar
delis konstatavo, kad nutautėji
mas plečiasi. Todėl spaudos 
darbininkai stovi prieš didelę 
problemą, nes lietuviškosios 
dvasios reikalai taip žiauriai 
užleisti, kad mes vieni kažin ar 
sugebėsime ką padaryti, ypač 
kai Lietuva su tautos šaknimis 
ir kamienu nuo mūsų atskirta. 
Lietuvos okupantui pakeliui 
mūsų nutautimas ir dingimas 
Lietuvai. Jis prisideda prie tų 
pastangų, kurios mus stumia į 
tautos kapus. Jis tam tikslui ne
sigaili jokių pastangų ir jokių 
pinigų, kurie remia Lietuvos 
okupaciją. Kaip matome, jis 
valdo ne tiktai anksčiau įtrauk-

Iš spaudos sekcijos darbų
tus į okupacinę tarnybą, bet jis 
bando jau suardyti ir mūsų gre
tas, savo kėslus prakišdamas 
pro vadinamą „objektyvizmą” ii 
„neutralią informaciją”. Vieto
je ligšiol turėję savo išeiviškąjj 
nutautimo frontą, dabar turime
jau antrąjį — Lietuvos okupan
to sudaromąją. Todėl mūsų pa
reiga taritai ir tėvynei darosi 
dvigubai svarbesnė ir atsako
mybė už tai dvigubai didesnė. 
Prieš tas negeroves reikalingas 
labai didelis ir galingas sąjūdis, 
kuris visa jėga sukrėstų išeivio 
lietuvio visą būseną. Sukrėstų 
taip, kaip megatoninė bomba 
sukrėtė neseniai stratosferą virš 
Ramiojo vandenyno.

J. Kardelis ragino atkreipti 
dėmesį į tą rusiškąjį, mums 
bandomą įveisti „neutralumo ir 
objektyvios informacijos” vėžį 
ir padėti susiprasti ir suprasti 
tą žiaurią klastą net ir dakta
rams, jei tokių pasitaiko. Mūsų 
sąmoningumas yra labai svar
bus veiksnys — padėkime tau
tiečiams susiprasti.

Baigdamas savo pranešimą, 
J. Kardelis pareiškė, kad mūsų 
lietuviškoji spauda vis dėlto 
yra padariusi pažangą. Ypač jis 
pabrėžė ir pasidžiaugė, kad visa 
mūsų spauda yra idėjinė. Bul
varinės spaudos neturime.

Po šios paskaitos kun. dr. 
Vaišnys, S.J., „Laiškai Lietu
viams” red., susitelkimo valan
doje už žuvusius ir mirusius 
spaudos darbininkus, priminė, 
kad turime pasišvęsti tikrai tie
sai ir meilei.

Po to Jonas Čiuberkis, „Dir
vos” redaktorius, koreferentas, 
papildė J. Kardelio pranešimą, 
pabrėždamąs, jog žygiai prieš 
nutautėjimą turi taipgi įsijung
ti organizacijos ir švietimo įs
taigos. Dėl antrojo fronto: prie
šas ne triukšmo bijo, bet tiesio
ginio šūvio.

Loenardas Šimutis, „Draugo” 
red., skaitė referatą: „Mūsų pe
riodinės spaudos ir laikraštinin
ko uždaviniai”.

Paskaitininkas pabrėžė, kad, 
kaip lietuvių tauta siekė taip ir 
sieks laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo, taip lietuvių periodi
nė spauda kaip stengėsi, taip 
ir stengsis išlaikyti savo išeivi
joje tautines ir kultūrines savy
bes bei vertybes.

J. Miklovas, turėjęs skaityti 
referatą: „Lietuvos gyventojų 
pageidavimas išeivijos spau
dai”, atsiuntė iš New Yorko 
sveikinimą, kurį perskaitė Ši
maitienė, pareikšdamas, kad

Stasys Pieža, Chicago Amcri-i 
can. dienraščio redaktorius, daro1 
pranešimą. Kultūros kongreso 
spaudos sekcijoje apie Lietuvos 
reikalų kėlimą pasaulio spaudoje.

Nuotrauka J. Noreikos

negali būti kultūrinio bendra
darbiavimo su krašto pavergė
ja

Algirdas Kaulėnas, „Laisvo
sios Lietuvos” red., papildė red. 
Šimučio paskaitą, teigdamas, 
kad visuomenė daug daugiau 
reagavo prieš Lietuvos pasiun
tinybės uždarymą Brazilijoje 
negu Vatikane (?) (ji tebevei
kia Vatikane ir p. min. Gird
vainis atstovauja laisvą Lietu
vą prie Šv. Sosto, ir jis kviečia
mas į Vatikano iškilmes kaip 
Lietuvos atstovas). Visai tei
singa jo pastaba, kad mes tu
rime būti kovingi lietuviškam 
reikalui.

Stasys Pieža, Chicago’s Ame
rican redaktorius, kalbėjo tema: 
„Lietuvos reikalų ir mūsų kul
tūrinių temų kėlimas pasaulio 
spaudoje”. Jis davė keletą pa
vyzdžių kaip lietuviai ir Lietu
vos reikalai yra patekę į plačio
jo pasaulio spaudą, ypač Ameri
koje. Kad didžioji spauda kalbė
tų apie lietuvius ir Lietuvą, St. 
Pieža ragina lietuvius būti pa
saulinio masto kūrėjais visose 
meno srityse. Štai keli kiti jo 
patarimai, kaip lietuviai gali 

(Nukelta į 5 psl.)

NEW YORKAS — Korėjos 
užsienio reikalų minihteris Choi 
Duskin užvakar atvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes pasi
kalbėti su valstybės sekreto
rium ir dalyvauti Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkime, kur 
bus svarstomas “Korėjos klau
simas”.

PREMIJOS 

UŽ KŪRYBĄ
CHICAGO — Antrojo Kultū

ros kongreso kolektyvinėje dai
lininkų suruoštoje parodoje Chi
cagoje paskirtos premijos už 
kūrinius.

Jury komisija, susidedanti iš 
dailininkų: Vytauto K. Jonyno, 
Povilo Kaupo, Broniaus Murino, 
Juozo Pautieniaus ir Viktoro 
Petravičiaus, susipažinusi su 
parodoje išstatytais meno kūri
niais, priėjusi vieningos nuo
monės, nutarė skirti aukščiau
sią premiją $225 prof. Adomui 
Galdikui, kaip šios parodos gar- 
jo bės dalyviui dėl nenuilstamos 
jo energijos ir nepaprasto kūry
binio įnuašo į mūsų meno loby
ną.

Komisija, taip pat vieningai 
priėjo išvados, kad šio meto 
sąlygose jaunuomenės paskati
nimas įsijungti į lietuvių daili
ninkų kūrėjų eiles yra pats 
svarbiausias mūsų kultūros ir 
pažangos faktorius, todėl nutarė 
kitas premijas skirti tik jauno
sios kartos parodos dalyviams: 
už tapybą — Vidai Kristolaity- 
tei — $100., ir Mindaugui Nas- 
vyčiui — $50. Už grafiką — 
Henrikui Blyskiui $40., ir Jur
giui Rackui — $40. Už skulp
tūrą — Donatui Buračiui — 
$50., ir Vytautui Raulinaičiui — 
$50. Kęstučio Zapkaus vertin
gus tapybos kūrinius komisija 
nesvarstė, kaip prašokusius nu
statytas parodos taisykles, for
mato atžvilgiu.

Parodos Jury komisija
Mums pranešė, kad piniginės 

sumos, skirtos kūrėjams, komi
sijos nebuvo skirstomos į pre
mijų kategorijas, bet jos buvo 
skirtos už jų kūrybą.

Meno paroda pratęsiama iki 
gruodžio 2 d. Atdara kasdien 
nuo 6 iki 9 v.v.

Lenkų iškilmės
VATIKANAS. — Popiežius 

Jonas XXIII lapkričio 13 dieną 
švento Stanislovo Kostkos šven 
tėję iš Vatikano nuvyko į šv. 
Andriejaus prie Kvirinalo baž
nyčią, kurioje yra lenkų tautos 
jauno šventojo palaikai. Ten 
popiežių sutiko Lenkijos kar
dinolas Višinskis ir 22 Lenki
jos vyskupai, pareikšdami po
piežiui savo pagarbą ir atsida
vimą.

Šventasis Tėvas, pasimeldęs 
prie šv. Stanislovo Kostkos ka
po, tarė labai jautrų žodį Len
kijos katalikų adresu. Jis gyvai 
prisiminė savo du kartu lanky
mąsi Lenkijoje 1912 ir 1929 me 
tais ir džiaugėsi lenkų tautos 
ištikimybe ir pamaldumu Švenč. 
Marijai ir jų prisirišimu prie 
katalikų tikėjimo. Dievas saugo 
tautas ir globoja savo ištiki
muosius per amžius!

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje šią savaitę Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Sovietų 
Sąjunga ir Kuba bandys išryš
kinti įvykius Karaibuose susi
tarimo formoje.

Lt. gen. J. M. Choudhery, nau
jas Indijos armijos vadas. (UPI)



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 26

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Prašykite aplikacijų iš Fed.
Vokietijos vyriausybės

Jungt. Tautų Aukštasis Ko
misaras Pabėgėlių reikalams 
aplinkraščiu įspėja suinteresuo 
tus asmenis, kad pretenzijų pa 
reiškimų dėl sveikatos neteki
mo ryšyje su tautybe aplikaci
joms paduoti terminas galuti
nas — 1962 m. gruodžio 31 d.

1960 m. spalio mėn. Jungt. 
Tautų Aukštasis Komisaras 
Pabėgėlių reikalams ir Federa
linė Vokietijos vyriausybė su
darė tarpusavyje sutartį, kuri 
numatė taisykles persekio- 
jiems asmenims nuo nacional
socialistinio režimo atlyginti 
dėl jų tautybės.

Aplinkrašty paibrėžiama, kad 
asmens, persekioti tiktai dėl 
rasės, religijos ar politinio įsi
tikinimo šia sutartimi negali 
gauti atlyginimo.

Pagal šios sutarties pirmą 
skyrelį, pabėgėliai, kurie palie
sti nuolatinių sužeidimų ar nu
stojo darbingumo dėl jų tautiš
kumo, dabar gali gauti kom
pensaciją ta pačia tvarka ii' 
tokio pat dydžio, kaip ir kiti 
persekiojimų ištiktieji asmens.

Pažymėtina, kad ši sutarties 
dalis pavesta vykdyti Fed. Vo
kietijos vyriausybei.

Paskutinis terminas savo pre
tenzijoms pareikšti yra 1962 
metų gruodžio 31 diena.

Tik toki asmens gali pildyti 
aplikacijas, kurie atitinka šioms 
sąlygoms:

1) kurie buvo pabėgėliais 
1953 m. spalio 1 d.,

2) buvo persekioti nacional
socialistinio režimo dėl savo 
tautybės, ■

3) dėl to persekiojimo nete
ko sveikatos ar nuolatinio dar
bingumo ne mažiau 25 pi*oc.

Tokie asmens raginami neati 
dėliojant asmeniškai kreiptis 
į — Bundesverwaltungsamt, 
Hochhaus, Cologne, Germany.

Turime pastebėti, kad reikia 
kreiptis asmeniškai arba per 
notarinį įgaliotinį. Mat, mes pa 
tyrėme, kai liet. organizacijos 
kreipęsi į nurodytą įstaigą, iš 
jos gavo atsakymą, kad suinte
resuoti asmens privalo patys 
prašyti aplikacijų. Pr. Šul.

Ir dirbantieji gali gauti 
pensijas

— Čia yra daug dirbančiųjų 
virš 65 m. amžiaus, kurie turė
tų užeiti į savo arčiausią sočiai, 
draudimo įstaigą, kur jiems 
išaiškintų jų galimybes gauti 
išmokėjimus (pensijas), — pa
reiškė Mr. Staniec, Chicagos 
Pietvakarių Sočiai Security įs
taigos vedėjas. — Daugelis 
žmonių vis dar galvoja, kad 
jei jie dirba ir uždirba daugiau 
negu $1,200 per metus, tai jie 
negali gauti jokių pinigų iš so
cialinio draudimo. Visdėlto to
ki vyresnio amžiaus darbinin
kai gali gauti tam tikrą pini
gų sumą, nors ir uždirbtų $1,- 
200 i per metus.

— Čia yra du faktoriai ku
rie padeda nustatyti, jei as
muo, uždirbęs daugiau ne
gu $1,200 per metus, gali gau
ti pensiją. Asmens uždarbių 
metinė suma yra svarbi. Pen
sininkas gali uždirbti iki $1,200 
per metus ir dar gauti pilną iš 
mokėjimą. Jeigu uždirbama 
tarp $1,200 ir $1,700, vienas 
doleris bus atskaitytas iš so
čiai. draudimo daromo išmokė
jimo už kiekvienus du dolerius. 
Jei uždirbama daugiau negu 
$1,700, tada vienas doleris yra

atskaitomos už kiekvieną už
dirbtą dolerį.

—Antra, reikia pasakyti, kad 
svarbu kuriam mėn. prašyto
jas yra užpildęs aplikaciją. Iš
mokėjimai daromi už bet kurį 
mėnesį, jei asmuo turėjo teisę 
pensiją gauti ir per jį neuždir
bo daugiau negu $100.

Pabaigoj Mr. Strniec patarė 
vyr. amžiaus asmenims sueiti į 
sąlytį su savo gyvenamos vie
tos sočiai, dr. įstaiga arba jos 
atstovu. Jūs sužinosite kokius 
išmokėjimus galite gauti. Tie 
asmens, kuriems suėjo 72 m. 
amžiaus, privalo užpildyti tuo
jau aplikacijas, nes tokio am
žiaus asmuo gali tęsti darbą 
ir tuo pat laiku gauti pilnus 
sočiai, draudimo išmokėjimus, 
neatsižvelgiant kiek jis beuž- 
dirbtų. Chicagos pietvakarių 
sočiai, draudimo įstaiga yra 
1256 W. 69th St., Chicago 36, 
Illinois. pr. š.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Mano draugai sako, kad 
jie turi draudimo sutartį, kuri 
padengia kiekvieną šeimos na
rį: vyrą, žmoną ir vaikus. Ai’ 
tai tiesa?

Ats. Jie, atrodo, turi “Šeimos 
sutartį”, kas yra palyginus nau 
ja gyvybės draudimo forma, 
kuri iš tikrųjų padengia kiek
vieną šeimos narį pagal vieną 
sutartį, įskaitant ir vaikus, ku
rie dar negimę, bet gims, be jo
kio pakeitimo sutartyje. Tokia 
sutartis susidaro iš vieno ar ke 
lių vienet., $5,000sum.oj nuolat, 
gyvybės draudimo tėvui ir 1,- 
000 dol. sumoje laikino draudi
mo motinai ir kiekvienam vai
kui.

Žmonos draudimas tęsiamas, 
kol jos vyrui sueina 65 metai 

į amžiaus. Vaikų draudimas tę
siamas, kol jie pasiekia 21 me
tus, o po to jie gali paversti 
savo draudimą į nuolatinę su
tartį, neatsižvelgiant j jų svei
katos stovį. Jeigu tėvas mirtų, 
šeima gautų jo gyvybės drau
dimą ir žmonos bei vaikų pro
tekcija tęstųsi be tolimesnių 
premijų mokėjimų.

Kl. Aš dažnai savęs klausiu, 
kas atsitiktų, jeigu pamesčiau 
gyvybės draudimo sutartį. Ar 
tai reikštų, kad nebegalėčiau 
gauti draudimo pinigų?

Ats. Jeigu pamestum draudi
mo sutartį, paprašyk savo drau 

[ dimo agento sutarties duplika- 
to. Saugumo dėliai nusirašyk 
draudimo sutarčių numerius ir 
kompanijų vardus ir juos lai
dyk atskiroje vietoje.

Gyvybės draudimo sutartys 
gali būti laikomos bet kur, kur 
tik yra saugu. Tik būkit tikri, 
kad jūsų šeima žinotų, kur tos 
sutartys yra ir kas yra agen
tas. Nutariant, kur sutartis lai
kyti, prisiminkit, kad pagrindi
nis draudimo tikslas yra apsi
rūpinti fondais, kai jų būtiniau
siai prireikia. Am. Coliu.

Kiek yra paduota prašymų 
įvažiavimo vizoms gauti

JAV Valstybės departamen
tas praeitais metais (1961. V. 
1) yra išleidęs sąrašą valsty
bių su paduotų prašymų įvažia
vimo vizoms gauti artimų gi
minių (c'ose relatives) skai
čiais (Visa Office Bulletin No. 
79). Tuos duomenis čir: ir pa
teikiame:
Kvotos ir Registruotų
valstybės prašymų

Australija...................... 134
Kinija............................... 114
Kiniečių asmenų.............. 2,327

Mirė aluminijaus karalius — Ar-
[ thur Vining Davis, pagelbėjęs 
įsteigti Amerikos aluminijaus pra
monę ir buvęs vienas Amerikos 
turtingiausių žmonių, mirė Flori
doje. Buvo 95 metų amžiaus.

Kipras ........................... 258
Barbados ....................... 362
Britų Gvinėja............... 251
Britų Virginijos salos . 227
Jamaika ......................... 992
Malta............................... 294
Trinidadas..................... 238
Graikija.......................... 6,999
Vengrija......................... 1,706
Indija.............................. 177
Iranas 156
Irakas ............................. 163
Izraelis........................... 234
Italija............................138,378
Japonija ......................... 733
Lebanonas ................... 193
Marokas ....................... 302
Palestina ....................... 337
Pilipinai ......................... 1,636
Portugalija ................... 3,888
Rumunija ..................... 790
Ispanija ......................... 756
Tunisija ......................... 217
Turkija ......................... 826
J. Arabų Respublika . . 580
Jugoslavija ................... 2,135
Kitos valstybės ..........  5,897

Iš viso. .171,210

Kur aš galiu išsiaiškinti kada 
atvykau į JAV?

Kl. Į JAV aš atvykau birže
lio mėn., bet nežinau ar 1913 
ar 1914 m. Mat, tuo laiku aš 
buvau mažas vaikas, bet man 
kaž kas sakė, kad mūsų laivas 
įplaukė į New Yorko uostą. Ma 
no tėvai prieš daugelį metų yra 
mirę ir aš negaliu nustatyti įva 
žiavimo tikslių metų, kas man 

Į reikalinga JAV pilietybei gau
ti. Kur aš turiu kreiptis ? A. M.

Ats. A. M. Jūsų atveju yra 
dvi galimybės. Jeigu jūsų tėvai 
buvo natūralizuoti ir jei jūs ži
note jų natūralizacijos datą, 
jūs galite prašyti Imigracijos 
tarnybos patikrinti jų bylą, ku
rioj galite rasti jums reikalin
gų informacijų. Kai gausite rei 
kiamas žinias, užpildykite pilie
tybei gauti aplikacijos formą 
N-400, ir tuo pačiu laiku pra
šykite tą pačią įstaigą reikalin
gų žinių .

Jeigu reikiamų žinių nebūtų

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 '/i%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nno vasario m6n. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami gausio Ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinrt6 PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.VHLAnUU? ANTRAD. ir PENKT..................... » ▼. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 1J v. d. Trečiad. uždaryta.

galima gauti, jūs galite užpil
dyti dėl teisėto įvažiavimo ap
likaciją, forma T-485, kurią ga
lite gauti artimiausioj Imigraci
jos įstaigoj.

Dar viena galimybė, būtent, 
jeigu jūs galite įrodyti, kad J- 
AV-bėse be pertraukos gyvena
te nuo 1924 m. liepos 1 d., tuo
met turėsite teisę natūralizuo- 
zuotis. Tačiau jei jūs visur ke
liavote ir negalite įrodyti, kad 
visą laiką buvote JAV-bėse, tai 
jūs turėsite įrodyti, kad teisėtai 
į šį kraštą įvažiavote ir prieš 
1940 m. birželio 28 d. gyvenote 

| šiame krašte, šiuo atveju ga- 
> lėšite natūralizuotis tik po 5 
m. aplikaciją įteikus arba po 3 
metų nuo tos datos, jei esate ve
dęs JAV pilietę. - Pr. šul.

TRUMPAI
— Kanados parlamentas svar- 

rsto Įstatymo projektą, įparei
gojantį darbdavius priimti dar 
bininkus virš 45 m. amžiaus. 
Šiuo metu Kanados pramonėje 
vyresnio amžiaus asmenims be 
veik neįmanoma gauti pasto
vesnį darbą. Ne kitaip yra ir 
JAV-bėse. Ir čia tokio įstaty
mo pasigendama.

— Gavus naujų užsakymų, 
American Motors Corp. Mil- 
waukėje fabrike darbo laikas 
pailgintas nuo 9 iki 10 vai. 
Dirbama dviem pakaitom. Ne
seniai darbas buvo prailgintas 
nuo 8 iki 9. Kiek laiko tęsis 
10 vai. darbo diena, priklausys 
nuo naujų užsakymų.

— Torsten Nilsson. 57 m. 
amž., kvalifikuotas mūrininkas, 
dabartinis naujasis Švedijos už- 

|sienių reikalų ministeris, per 
j 14 metų buvęs susisiekimo, so
cialinių reikalų ministeris. Kai 
priekaištavo, kad jis apie buv. 
mūrininko amatą nieko neiš
manąs, tuomet jis įrodė, prak
tiškai išmūrinęs rūsį.

— N. Y. viešbučių darbinin
kai gavo 35 vai. savaitę. Pagal

I M o V I N G
■I < UJJOKAITIS 

ligų metų patyrimas ii 
apdraustas perkraustymas-.

^"licaeo 1)1Af t. 7-<)Wd

fiRA»I5.NKAN
J. G. TELEVISION CO.

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

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto-i 
mobitio pas f
FRANK ZAPOLIS

320814 YVest 95th Street fe 
Chicago 42, Illinois A

Tel. GA 1-8054 ir GR 6-4339 1

__ ___
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, Iii. Tel. YA 7-5980

5 metų kolek. sutartį, visi vieš 
buęių darbininkai dirbs trum
pesnę darbo savaitę — 35 vai., 
išskiriant nuošimtinius (tip) 
tarnautojus. Sutartį pasirašė 
the New York Hotel Trade 
Council ir the Hotel Assn of 

[New York City. Sutartis apima 
35,000 darbininku, numato 

l aukšt. uždarbius ir įkuria įstai 
! gą, kuri aprūpintu didesnėm se 
nątvės pensijomis. Pr, š.

S P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas. 

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

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

e Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaine* prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

DR. J. Jr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą, 

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

DR. ANNA BALIUNAS
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. Trcčla- 
lien) uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-8229.
Rez. telef. YVAJbrook 5-50711

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). te,. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 West «3r<l Street
Te).: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 YVe-t OOtb Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

_______ Rez. YVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., 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 51 st Street 
(Bendra praktika lr Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priitna pagal susitarimą^.
j-------------------------------------------
| Tel. ofiso 247-1002, Kamą PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

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

SpecialybS akušerija Ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71 st Street

(3 i -os lr Campbell Avė. kampas;
Vai : kasdien 1—8 lr 6-—8 vai. vak 

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Vidaus lr valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

| Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus 
Tel ofiso Ir rez. WA 5-2017

Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 »oplet

j Ofiso telef. LAfayette 3-3210, lei
I neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

TVečiadienlais tik susitarus.

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio ir leukemijos cheminė tera
pija, Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. YVĄ 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LTGiOS 

2656 VVest 63rd Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

IC: antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 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. lr šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehiU 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 S5th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR,'WALTER I. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vni Pirmad. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:3O-8:3i> 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus lr remtu 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki i p. o. 

Rez. tel. PU 9-0563, Rez. PR. 9-6730

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

chirurgija
■ Ofisai: 79G8 S. Western Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. I59th St., Harvey' 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N MU 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5778 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

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

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

į DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR R.2R8A 
Tikrina akis ir pritaiko akiniuT

Tva,tninfa — C»ntact Lenscs
Pn mad., ketv. 10:30 v. r   7 n n
aptrad.,. penkt. L0:30 v. r’ — e p d • 

fieSt. 10:30 v. r. — 6 p. p.
_ _______Treč. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GY£™7,A m CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKI!
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv, lr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p p 
'titrad ir penktad 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ugo*
2454 VVest 71st Street 

(71-oa lr 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, III. 

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

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

rei. Ofisų RE 7-8818

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

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

Treėirdieniaia nždarv+R

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
lYDYTO.TAS TR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik sualtarus.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika Ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną, 2 -__ 4
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. ▼.

DR. VYT. TAURAS
„GYDYTOJAS ir chirurgas
BENDRA PItAICriKA IR MOTERŲ

, Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St
8-122:5 ar PK 6-5577 

Ofiso vai.: Pirm., ’ antr.. treč. Ir 
ponkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
chirurgas

2454 VVest 71 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 Iki S vai. popet,* kas- 
dlen, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas —■ GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadteniaia uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

IVAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315P

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avemic
Vai.. 11 v ryto Iki 3 v. p.p., 6-7 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.



Patarėjai ir ~ 7 ~ r-r^' ~————
PREZIDENTO ATSAKOMYBĖ

<K
Jungtinių Valstybių prezi

dento, kaip ir kitų valstybių 
vyriausybių pirmūnų, atsako
mybė yra labai didelė. Juo la
biau šiandien ji yra didelė 
prezidento Kennedy, nes, gy
venant didžiųjų ir galinčių iš
šaukti visuotinį pasaulinį ka
rą krizių metu, jam tenka da
ryti nuosprendžius, kurie gali 
turėti lemiantį vaidmenį.

Visi labai gerai suprantame, 
kad prezidentas vienas svar
besnių nuosprendžių nedaro. 
Jis tariasi su savo vyriausy
bės kabineto nariais, tariasi 
su kongreso vadais ir, be to, 
prie Baltųjų rūmų turi spe
cialius patarėjus tiek užsienio, 
tiek vidaus reikalams. Visų 
patarėjų vaidmuo yra svar
bus, bet tenka manyti, kad 
pastarųjų patarimai gal ir le
miančio vaidmens turi.

Kai prezidentas Kennedy 
formavo savo vyriausybės ka
binetą, kai jis skyrė ambasa
dorių prie Jungtinių Tautų ir 
kai jis rinkosi sau patarėjus, 
daug kas galvojo, kad gal jis 
bus pasirinkęs daugumą tokių, 
kurie perdaug yra linkę į kai
rę, kurie yra koegzistencijos 
ir glaudaus bendradarbiavimo 
su Sovietų Rusija ir kitais ko
munistiniais kraštais šalinin
kai. Apie kai kuriuos prezi
dento pasirinktus patarėjus 
neigiamai yra atsiliepusios ne 
vien tik opozicinės partijos 
respublikonų veikėjai, bet ir 
pačių demokratų partijos 
sluoksniuose buvo reiškiama
nepasitenkinimų.

* * *
Pastaruoju laiku dešiniųjų 

respublikonų vadas senatorius 
Barry Goldwater prezidento 
patarėjų klausimą iškėlė labai 
aštriai. Jis atvirai įtaria, kad 
kai kurie patarėjai skatina 
prezidentą laikytis “minkštos 
politikos” santykiuose su ko
munistiniais kraštais ir iš vi
so su komunizmu.

Prie tokių jis šiomis dieno
mis priskaitė: ambasadorių 
prie Jungtinių Tautų Adlai 
Stevensoną, Arthur Schlesin
ger, Jr., specialųjį Baltųjų rū
mų padėjėją, Chester Bowles, 
prezidento patarėją Lotynų 
Amerikos, Azijos ir Afrikos 
reikaluose, ir Richard N. Go- 
odwin, vieną valstybės sekre
toriaus padėjėją tarpameriki-
niams reikalams.

* * *
Senatorius Goldwater, bu

vęs Arizonos valstybės guber

Katalikų pasauly

RAUDONŲJŲ BUDELIŲ 
DARBAI

Romoje yra parodon išstatyti 
duomenys, rodantieji kruvinus 
bolševikų darbus nuo pat re
voliucijos, nuo 1917 metų. Pa
gal surinktas statistines žinias, 
bolševikai: nukankino 55 vys
kupus, kalino, deportavo ar lai
kė arešte 109, ištrėmė 90; ku
nigų — nužudė 32,500, kalino, 
deportavo ar laikė arešte 12,800, 
jėga vertė sekuliarizuotis 15, 
700; pasauliečių nužudė 2,500, 
000, kalino ir ištrėmė 10,000, 
000.

Be to, komunistai uždarė 3, 
334 katalikų seminarijas ir mo
kyklas, suvalstybino 5,000, už
darė 1,600 vienuolynų, uždarė 
ir pasaulietiškiems tikslams pa
naudojo bažnyčių 31,779, užda
rė 400 katalikų laikraščių;

Vartodami barbariškas tor- 
tūras, komunistai nekaltus žmo 
nes vietomis užkasė gyvus, iš
plovė akis ir liežuvį, šaudė kul
kosvaidžiais. Tą parodą Romo
je aplanko maždaug po 2,000 
žmonių kasdieną.

558,221,000 KATALIKŲ 
PASAULYJE

Šiuo metu visame pasaulyje

natorius, vienoje savo kalbo
je (lapkričio 12 d.), labai aiš
kiai pasakė, kad prezidentas, 
kuris pastaruoju metu pasuko 
užsienio politiką griežtesne li
nija ryšium su kilusia Kubos 
krize ir pademonstravo Ame
rikos jėgą, kas iš karto pa
kreipė dalykus į geresnę pu
sę, jis, prezidentas, turėtų nu
sikratyti iš savo administraci
jos visų tų, kurie visą laiką 
propagavo laikytis, kiek gali
ma, švelniau su komunistais 
Kuboje ir visur kitur. “Vyrai, 
kurie įtikinėjo prezidentą, kad 
jis turi sulaikyti lėktuvų pa
ramą, darant invaziją Kubon 
1961 metais, negali toliau bū
ti naudingi vyriausybės sie
kiamiems tikslams” — kalbė
jo senatorius Goldwater. Jis 
tik keturis teįvardind, tačiau 
vienoje spaudos konferencijo
je senatorius pasakė, kad to
kių yra žymiai daugiau. “Jie 
tiesiog nesupranta, kas yra ko
munizmas ir modernusis pa
saulis” — pridėjo.

* * *

Ambasadoriui Stevensonui 
senatorius daugiausiai dėmesio 
skiria. Jam labai nepatikęs jo 
pasisakymas, kas civiliam 
žmogui netinką, jog Jungtinės 
Valstybės esančios pasiruošu
sios rizikuoti apsiginklavimo 
sumažinimą ryšium su lenk
tyniavimu su Sovietų Rusija.

Tiesa, Stevensonas laišku 
senatoriui užginčijo, kad jis to
kį pareiškimą Jungtinėse Tau
tose yra padaręs. Jo pareiški
mas buvęs padarytas truputį 
kitoks, būtent: “Derybose mes 
vėl ir vėl demonstravome, 
kad mes esame pasiruošę kai 
ką. rizikuoti, kad sumažintų 
progas suintensyvintam gink
lavimosi lenktyniavimui... Ta
čiau mes nesame pasiruošę ri
zikuoti savo likimu... Mes ne
galime rizikuoti savo tautine 
egzistencija aklu pasitikėji
mu...”

Senatorius Goldwater gal ir 
pergriežtai kritikuoja prezi
dento padėjėjus ir patarėjus, 
dažnai gal ir pačiam preziden
tui perdaug priekaištauja, bet 
mes manytume, kad kiekvieno 
senatoriaus, kongresmano, net 
ir kiekvieno piliečio yra parei
ga nurodyti prezidento, vy
riausybės ar patarėjų klaidas 
ir paprašyti, kad jų, kiek ga
lima, būtų vengiama, nes tai 
dažnu atveju yra susieta su 
krašto saugumu.

yra apie 558,221,000 katalikų, 
kaip tai praneša “Register”. Ka 
talikai sudaro 18.2 procento gy
ventojų. Mažiausias katalikų 
skaičius yra Grenlandijoje — 
tik 7 katalikai iš 31,000 gyven
tojų. Didžiausias katalikų pro
centas — Andoroje, mažoje res
publikoje tarp Ispanijos ir Pran 
cūzijos; ten jų yra visas 100 
procentų iš 6,000 gyventojų. 
Sovietų Sąjungoje katalikų yra 
apie 10 milijonų. JAV-se yra 
42,876,665 katalikai, sudarą 23 
procentus visų gyventojų. Di
džiausias katalikų skaičius vie
noje valstybėje yra Brazilijo
je — 64,171,400. Italijoje ka
talikų 50,211,443, Prancūzijoje 
— 38,398,960, Meksikoje — 33, 
984,000, Ispanijoje — 30,293, 
000, Lenkijoje — 29,266,854, 
Vakarų Vokietijoje — 26,619, 
000. Kanadoje katalikų 8,230, 
000, taigi 44.2 procento visų 
gyventojų.

ATNAŠAVO 27,800 ŠV. MIŠIŲ

Arkivyskupas Alfonso Carin
ei Vatikane atšventė savo 100 
m. amžiaus sukaktį. Kunigu jis 
buvo įšventintas 1885 m. gruo
džio 19 d. Per 77 savo kuni
gystės metus, apskaičiuojama, 
jis yra atnašavęs 27,800 šv. 
mišių. Jis dar atsimena pirmą
jį Vatikano susirinkimą.

Kur tas lūžis tarp Maskvos ir Peipinfo?
Ar dera juo remtis šio krašto politikoje?

PRANAS DAILIDĖ

Tie dabartinės administraci
jos liberalai, kurie remia šilki
nių pirštinaičių politiką santy
kiuose su Sovietų Sąjunga, be 
ko kita, grindžia ją blogėjan
čiais Maskvos ir Peipingo san
tykiais. — Jeigu prieitų prie 
galutinio lūžio tarp Sovietų Są- Į 
jungos ir Kinijos raudonųjų, —i 
sako tie liberalai, — tai dabar-! 
tinis jėgos balansas pasikeistų 
dar labiau laisvojo pasaulio nau 
dai. Dėlto to pasaulio interesuo- i 
se yra minėtą lūžį skatinti ir jį 
pagreitinti. O tam tikslui tinka 
tik švelni šio krašto politika 
su Sovietais. Visoks tos politi-, 
kos sugriežtinimas gali tik pas
tūmėti Maskvą į jos santykių 
su Peipingu išlyginimą.

Tokia galvosena būtų visai 
teisinga, jeigu nekiltų abejoji
mų dėl jos prielaidos apie ne
išvengiamą lūžį tarp dviejų rau 
donųjų milžinų. Jų santykiuose 
paskutiniais metais, tiesa, pasi
rodė eilė nesklandumų ir net 
priešingumų, kurie, nežiūrint pa 
stangų išlaikyti juos paslapty, 
iškilo viešumon. Vieni tų ne
sklandumų yra asmeninio, kiti 
ideologinio pobūdžio. Bet ar yra 
tarp kilusių Maskvos ir Peipin
go santykiuose priešingumų to
kių, kurie lemtų “broliškų ko
munistinių kraštų” politinį iš
siskyrimą?

Kol kas atrodo jų santykius 
labiausiai drumsčia vadovybės 

klausimas

Kaip bolševizmo lopšys, So
vietų Sąjunga pretenduoja į va
dovavimą jam visame pasauly
je. O Kinijos Mao tse-tungas 
laiko dabartinį Sovietų Sąjun
gos diktatorių Chruščiovą klai
datikiu ir atsisako jo nurody
mų klausyti. Raudonojoje šei
moje tai yra, žinoma, nemalo
nus dalykas, bet ar Mao tse- 
tungas pirmas tą tradicinį klus
numą Maskvai yra sulaužęs? 
Juk apie titoizmą išgirdome dar 
prieš Mao tse-tungo susisker- 
savimą su Chruščiovu. O tikru
moje tautinio komunizmo idėja 
buvo kilusi nuo bolševizmo įsi
galėjimo Rusijoje. Tik niekur 
taip atvirai, kaip Jugoslavijo
je ir Kinijoje, Maskvos vadovy
bė nebuvo paneigta. Be to, ar 
tas vadovybės paneigimas reiš
kė išsiskyrimą iš raudonųjų šei
mos? Tito nesutarė tikrumoje

I
 ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS Į

g Išvertė P. Gaučys ||

Antroji dalis

Njo Pernaletė žiauriai žvilgterėjo į Muchiką ir 
jam tarė:

— Eik ir surask daktarą Luzardą. Pasakyk, kad 
ilgai neverstų laukti, nes ponia su misteriu jau čia.

Ir Muchikita išėjo iš įstaigos, blogos nuojautos 
slegiamas ir galvodamas:

— Aš nebūsiu aš, jeigu dėl šito pasiliksiu pa
reigose. Teisybę sako mano žmona: kas mane verčia 
būti išganytoju? #

* #
Kai netrukus sugrįžo, lydėdamas Luzardą, jau 

donjos Barboros elgsena buvo kitokia: ji buvo atga
vusi savo įprastą bejausmę išvaizdą, ir tik labai įžval
gi akis būtų galėjusi įmatyti tame veide išdavikiško 
pasitenkinimo pėdsakus, rodžiusius jąu ją susiuosčius 
su njo Pernalete. Tačiau pamačiusi Luzardą, akimir
kai sumišo: parbloškiąa nujautimas jai kuždėjo, jog 
jis jos gyvenimo dramos pradžia.

— Gerai, — tarė njo Pernaletė, neatsakydamas 
į Luzardo sveikinimą. — Čia yra atvykę ponai išgirsti 
skundų, kuriuos tamsta turi pareikšti prieš juos.

— Puiku, — atsakė Luzardas, pasiimdamas kėdę, 
kurios niekas jam nesiūlė, nes nei Pernaletė buvo 
mandagiai nusiteikęs, nei Muchikita galėjo parodyti 
savo draugiškumą, kuris jį dar labiau sukompromi
tuotų. — Prašau, ponia, man atleisti, kad tamstos rei
kalą atidedu, nes pirma kelsiu pono Dangerio bylą.

tik su Stalinu. O su Chruščio
vu jis lengvai randa bendrą kal
bą Mao tse-tungas gi buvo klus 
nūs Stalino tarnas. Jeigu Mask 
voje sėdėtų Stalino soste ne 
Chruščiovas, o Stalino garbin
tojas, vadovybės klausimas Mas 
kvos ir Peipingo santykiuose 
vargiai būtų kilęs.

Tai rodo, kad tas klausimas 
nėra esminis, kai kalbama apie 
“lūžio” pagrindus. Tą lūžį ga
lėtų greičiau sukelti sparčiai au
gąs Kinijos gyventojų skaičius 
ir jiems erdvės ieškojimas So
vietų Sąjungos teritorijoje. Ta
čiau ligi šiol nėra buvę atsiti
kimo, kad vienas raudonųjų vai 
domas kraštas būtų užpuolęs 
kitą. Ir Kinijos raudonieji puo
la tik laisvojo pasaulio kraštus. 
Vargiai yra pagrindo laukti, 
kad jie kada nors susikibs su 
Rusijos raudonaisiais. Priešin
gai. Jeigu kiltų trečias pasau
linis karas, mes rastume Kini
jos raudonuosius ne kur kitur, 
kaip Sovietų Sąjungos pusėje.

Du paskutiniai “lūžio” tarp Mas 
kvos ir Peipingo “įrodymai”

Tie, kuriems Maskvos ir Pei
pingo santykiai atrodo pakibę 
ant plauko, dabar mato įrody
mą Sovietų laikysenoje Indijos 
atžvilgiu jos kare su Kinijos 
raudonaisiais. Nehru pareiški
mu, Sovietai neatsisako prista

tyti Indijai jos užsakytų karo 
lėktuvų, nors Sovietų Sąjunga 
turi karo sąjungos sutartį su 
Peipingu ir gali susilaukti dėlto 
protestų.

Antrą vertus, einant Jungti
nėse Tautose deryboms dėl Ku
bos krizės likvidavimo, Peipin- 
gas pašiepė Maskvos taktiką, 
apšaukdamas ją užglostymu im 
perialistams. Čia vėl norima į- 
žiūrėti reikšmingą išsiskyrimą 
politikoje dėl naujai sudaryto 
Sovietų satelito, kur dar nese
niai Maskva su Peipingu gana 
sklandžiai bendradarbiavo.

Tuo tarpu abu minėti faktai 
nieko naujo kalbamu klausimu 
neprideda. Maskva jau ne vieną 
kartą yra panaudojusi spaudi
mą, kad užtikrintų Peipingo 
klusnumą, o Peipingas ne vie
ną kartą švaistėsi Maskvos ad
resu piktais epitetais. Iš tokių 
faktų pasikartojimo nereikia 
daryti per toli einančių išva
dų. Ir juo labiau nedera rem
tis tokiomis išvadomis, spren
džiant svarbius krašto saugumo 
reikalus, kaip yra atsitikę su 
Amerikos užimta pozicija dėl 
Sovietų įsitvirtinimo Kuboje.

sugriežtino tikinčiųjų prievarta 
vimą, tačiau pravoslavus, tepra 
dėjo spausti 1960 m. Vasario 
mėn. Karpovo Vieton stačiati
kių bažnytinės veiklos tarybos 
vedėju paskirta Kuroedovas, 
kuris ir pradėjo “ėsti” nuo Sta
lino susitarimo neliestą patriar 
chą ir pravoslavų dvasiškius.

Uždarytos dvi seminarijos: 
Kijeve ir Saratove. Įkurti nau
ji bedievybės organai: rusams 
Nauka i Religija, ukrainiečiam 
Vojoniči ateist (1959 m. ga
le). 1960 m. birželio mėn. iškel
ta pirmoji pravoslavų dvasiš
kiams byla: teista Kazanės ar
kivyskupas Jovas. Jiam prikišta 

• draugavimas su naciais, šiems 
i miestą okupuojant, ir nesumo- 
Įkėjimas pajamų mokesčių. Pa- 
' triarcho Maskvoje leidžiamam 
žurnalui uždrausta daugiau pra 
nešinėti apie parapijų gyveni
mą ir veiklą.

1960 m. pradžioje patriar
chas buvo priverstas prisiimti 
vyskupais į savo sinodą keletą 
jaunesnių “patarėjais”, šio pa
aukštinimo neužsitamav u s ių 
nei išmokslinimu, nei tarnyba, 
1961 m. birželio mėn. patriar
chas turėjo “pataisyti” nuo 
1945 m. veikusį cerkvėms ad
ministruoti statutą ir grįžti 
prie 1919 ir 1929 m. taisyklių, 
pagal kurias dvasiškiai tėra 
“kulto tarnai”, o visus parapi
jos finansų ir administravimo 
reikalus veda “parapijos komi
teto” trijulė, klusni vietos ko
misarams. Vyskupų protestas 
pasiliko neišklausytas. To vie- 

'ton, Volynės krašte uždaryta 
1180, Gudijoje 300 cerkvių, o 
i Besarabijoje 14 vienuolynų. 
!1961 m. lapkričio mėn. sudary
ta kita dvasiškiams byla: Čer
nigovo arkivyskupas Andrius 
teistas už “pinigų prievarta vi
liojimą”.

Po 45 metų visokeriopų tikė
jimo persekiojimų, diktatūra, 
matyt, apsisprendė, propagan
da pasirodė bejėgė, todėl nuta
rė griebtis išimtinai adminis- 
tratyvių prievartos priemonių, 
girdi, kad “apsaugotų netikin
čiuosius prieš bažnytinius” 
(Nauka 1 Religija, 1962, nr. 5). 
Siekiama, tarp kitko, atimti 
tėvų teisės, tikybiškai savo vai-

KEY WEST, Fla. — Dvide
šimt penkios tonos vielų ir ke
turios mylios elektrinių kabelių 
bus pasiųsta iš Maskvos į Kubą 
panaudoti naujuose fabrikuose 
ir elektriniuose įrengimuose.

Generolas Watson (kairėje) paaukštintas. Generolas Polk j Ber
lyną. Maij. gen. Albert Watson II, JAV karinių dalinių Berlyne 
vadas, pakeltas į leitenanto generolo rangą ir paskirtas trečiosios 
armijos Fort McPherson, Ga., vadu. Maj gen. James H. Polk iš 
4-tosiosi šarvuočių divizijos Europoje perkeliamas į Berlyną vado
vauti ten JAV įgulai. (UPI)

Ir pastebėjęs greitą žvilgterėjimą, kuriuo pirma- 
,sis pasikeitė su valdybos viršininku, suprato, kad jau 
Į buvo tarpusavy susitarę ir akimirkai sustojo, leisda
mas jiems pasidžiaugti savo sąmokslu.

— Reikalas toks, kad ponas Dangeris savo už
tvaruose laiko — ir tai man lengva būtų įrodyti — 
savo žyme atžymėtus gyvulius, kurie tačiau turi Alta- 
miros ženklus.

— Ką tamsta nori tuo pasakyti ? — paklausė sve
timšalis, nustebęs, kad puolimas pradedamas ne taip, 
kaip jis buvo laukęs.

— Kad jie tamstai nepriklauso. Labai aišku.
— O! Karamba! Tuoj matyti tamstą esant švie

žią lygumų reikaluose. Argi tamsta nežinai, kad žy
mės neturi jokios reikšmės, ir vienintelis įrodymas 
galvijo priklausomybės tam ar kitam yra reikiamai 
užregisruotas ženklas?

— Vadinasi, tamsta gali gaudyti galvijus, atžy
mėtus svetimomis žymėmis?

— Ir kodėl gi ne? Aš jau pavargau tai bedary
damas. Panašiai būtų ir su tamsta, jeigu anksčiau 
būtum pradėjęs rūpintis savo ūkiu. Ar ne taip, pulki
ninke?

Bet pirma, nei šis būtų parėmęs mr. Dangerio 
tvirtinimą, Luzardas tarė:

— Gana. Man tebuvo įdomu išgirsti tamstos pri
sipažinimą, kad tamsta gaudai neatžymėtus galvijus 
Barkerenjoje.

— Bet argi Barkerenja ne man priklauso? Kar
tu su savim turiu nuosavybės raštus. Negi tamsta 
mėginsi man uždrausti savo ūkyje daryti tai, ką tams
ta gali daryti savajam?

— Iš tikrųjų šį tą ruošiuos mėginti. Pulkininke, 
būk tamsta malonus pareikalauti poną Dangerį paro
dyti tuos dokumentus.

— Gerai, bet — atvertė njo Pernaletė. — Ką 
tamsta galvoji daryti?

— Įrodyti, kad ponas Dangeris nesilaiko įstaty

mo, nes neturi reikiamos žemės ploto, kurį Lygumų 
įstatymas nurodo kaip minimumą, kad turėtų teisę 
gaudyti nepažymėtus gyvulius.

— O! — sušuko mr. Dangeris, ir tuo pačiu me
tu pabalo iš pykčio ir negalėjo prieštarauti, nes buvo 
tiesa tai, ką Luzardas tvirtino.

Ir čia, neduodamas laiko atsipeikėti iš to nuste
bimo, užbaigė:

— Dabar tamsta matai, kad aš žinau savo teises 
ir esu pasiryžęs jas ginti? Tamsta galvojai mane at
vykus aiškintis ją užtverti, nes, neturint teisės gau
dyti neatžymėtų gyvulių, tamstos nuosavybė turi būti 
aptverta.

— Gerai! — vėl sušuko njo Pernaletė, trenkda
mas kumščiu į stalą, už kurio sėdėjo. —- Daktare Lu- 
zardai, koks gi mano čia vaidmuo? Tamsta kalbi tokiu 
tonu, lyg būtum valdžios atstovas.

— Visiškai ne, pulkininke. Kalbu tonu to, kuris 
valdžios atstovo akivaizdoje reikalauja įstatymo vyk
dymo. Ir, kadangi jau esu išdėstęs pono Dangerio by
lą, dabar pereisime prie ponios. Vėliau tamsta nusprę
si kaip tinkamas.

Tuo tarpu donja Barbora, nesikišdama į ginčą, 
su vis augančiu susidomėjimu sekė Santo kalbą. Jau 
gerai nuteikta, — visiškai prieš savo valią, — kai tik 
jį pamatė įeinant į įstaigą, jai dar labiau patiko jo 
sugebėjimas, kuriuo jis išplėšė iš visus niekinančio 
svetimšalio jam reikalingą prisipažinimą. Taip atsiti
ko iš dalies dėl paties gudrumo, kuriuo donja Bar
bora labiausiai žavėjosi kituose; dalinai dėl to, kad 
reikalas ėjo apie misterį Dangerį ir nieko jai nebuvo 
malonesnio, kaip pralaimėjimas to žmogaus, vieninte
lio, kuris galėjo pasigirti ją paniekinęs, ir taip pat 
vienintelio, kuris ligi šiolei jai buvo primetęs savo 
valią, laikydamas jos paslaptį ir pagaliau dėl to, kad 
jis buvo svetimšalis, o donja Barbora jų nekentė iš 

i visos širdies.
' (Bus daugiau)
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SUNKI KOVA PRIEŠ RELIGIJĄ 

Komunistai pradėjo kovoti ir prieš pravoslavus

VYT. SIRVYDAS

Bolševikų. diktatūra 1959 m. kus auklėti ir atiduoti juos į
mokyklas — bendrabučius.

1962 m. pradžioje visoj ■ So
vietų Sąjungoj (ir okupuotoje 
Lietuvoje) suruošta ypatingų, 
konferencijų kovai su “tikybos 
liekanomis”. Nauka i Religija 
redaktorius pareiškė, kad tikė
jimas yra vienintelis Sovietuo
se išlikęs ideologinis priešas. 
Stalinui gi prikišo: “Asmens 
kulto laikais, bažnyčios, ypatin
gai pravoslavų, gavo eilę privi
legijų, griežtai priešiškų Lenino 
dekretui atskiriančiam bažny
čią nuo valstybės. Tikybinės or 
ganizacijos gavo progų sustip
rinti finansus ir veiklos pozici
jas. Jos gavo daugiau svorio 
veikti į tikinčiuosius.”

1956 m. statistika (vėliau ji 
neskelbiama) sakė, kad Sovie
tuose gyvavo 73 pravoslavų die 
cezijos ir apie 20,000 parapijų 
su 30,000 dvasiškių. Buvo 10 
seminarijų, 69 vienuolynai 
(5,000 vienuolių). Pareigas ėjo 
31 vyskupas, 21 arkivyskupas 
iir 8 metropolitai.

Vienintelė prošvaistė tikintie 
siems yra pastebimas didesnių 
laisvių troškimas įvairiose So
vietų visuomenės gyvenimo sri
tyse. Diktatūra šiuos troški
mus visaip slopina, bet tai gal 
jos paskutinis pasispardymas 
prieš galą.

Prez. Kennedy žmona su duk
rele žengia per lietų Hyannis vie
tovėje, kur ji praleido Padėkos 
dieną. Lietsargį neša vienas avia
cijos vyrų.
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NEI MILTŲ, NEI PIENO MILTELIŲ

Daugelis' tremtinių«. seniau riuos pasaulio kraštuos siunti- 
kartais peikdavo Balfo miltus niais. Labai daug siuntinių su 
ir /vairius miltelius, deja, nuo naujomis medžiagomis siunčia- 
1963 metų Balfas jų nebegaus, ma į SSSR ir į Lietuvą, varto- 
Labai daug pastangų padėjom tų rūbų ir vaistų Lenkijon, o 
šiemet išgauti iš JAV valdžios taip pat ir įvairius kitus kraš- 
maistą lietuviams tremtiniams tus. Tai didelis ir sunkus dar- 
Vokietijoj. Neseniai atėjo iš bas ir didelės išlaidos. Atrodo, 
Wasliington, D. C., toks ątsa- kad į individualią šalpą teks 
kas: “...Vokiečių Federalinė pervesti ir Vokietijos lietuvius,
valdžia yra priešinga (Balfo) i Norint, Balfo Centras gali 
maisto įvežimui, nes nėra nei! patarnauti ir privačioms siun- 
ekonominės, nei politinės ba- į toms, tik reikia parašyti: Bal- 
zės tai programai tęsti 1983 j ^as> 1^5 Grand St.., Brooklyn 
m.” Žinia, vokiečiams taip pa- i -^T- Y.
reiškus, amerikiečiai atsisako Nėra Sandaros, o Balfe veikia

mas buvo matyti visų grupių 
ir pažiūrų žmones, prie bendro 
stalo besitariančius, kaip ge
riau padėti vargeliu patekusiam 
broliui lietuviui. Brocktone ne
teko girdėti jokio priekaišto 
Balfui, o Balfo reikalų vedėjas 
geresnio lietuvių visuomenės 
susiartinimo ir talkos Balfui 
negalėjo nė pageidauti.

Kun. L. Jankus

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS BR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
1008 Archer Avė. Tel. VI 7-3481 

(Incorporated) .
EDVARDAS UUIS, K»v.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE SEAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

maistą duoti.
Visa tai reiškia Balfui naują

rūpestį ir padidintas išlaidas 
tremtinių individualiai šalpai 
Vak. Vokietijoj. Mat reikės 
daugiau pinigų, daugiau indi
vidualių siuntų ir daugiau dar
bo Balfo tarnautojams, kad

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Budis

Tel. CLiffside 4-1050

sandariečiai
Sandaros organizacija, viena 

iš Balfo tėvų ir steigėjų, nera
do galima šiemet pristatyti XI 
Balfo seimui trijų kandidatų į 
Balfo direktoriatą. Tačiau pats 
seimas išrinko direktoriais kelis ŠERĖNAS perkrausto bldus>,

Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 
kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27.600.

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(4 aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
karnb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

2 butų mūras. 5 ir G 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 raneh. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35,000.

Didelis bungalovv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil
dym. $1 9,900.

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

Naujas mūras. 5 kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,5 00.

fi kamb. bimgaloyv. 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 aukštu 
mūras. Nauja statyba. $31.000.

Mur. bungaloiv. 2 butai pp 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

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

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18,000.

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 gali viską, nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

6 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 bungalotv, 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 $19,960.

Mūr. S mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų, M. p. Tik $20.600.

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy, M. p. Ga
ražas. 30 p. lotas, $19,500.

Mūr. 2xfi Brighton p. Garažas, 
naujas gazo šild. $26,800.

2 namai ant 1 ioto Marą. pk., ge
ros paj anvos. $19,900.

Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
šildymas. M. p. $16,800.

Mūrinis, naujas. 2x5%, Gage p. 2 
šildymai, 50 p. lotas. Kaina žema.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65th St., HE 6-5151

gerus sandariečius ir dar gėrės
nors šiek tiek išlygintų šį mais Į nius baltininkus. Gaila, “San
to nuostolį. Balfo organizacija dara” jau kuris laikas nespaus- 
yra gavusi virš septynių mili-1 dina ir Balfo Centro praneši-, 
jonų svarų įvairaus maisto, ku mų.
rį gabendavo tremtiniams mais Neseniai 
tui pagerinti.

Vienas atvyko be garantijų
Po pusės metų didelių pa

stangą/ Balfui pavyko atgaben- 
į JAV iš Prancūzijos lietuviš
ką Dudėnų šeimą. Darėm do
kumentus trylikai asmenų, o 
atvyko keturiolika. Vienas vai
kutis užgimė prieš pat išvyks
tant ir atkeliavo į New Yorką 
“Mozės lopšyje”. Dudėnai yra 
vilniečiai: jie daug vargo įvai
riose Europos DP stovyklose. 
Juos sutiko įkurdinti Clevelan
de vietos Balfo skyriaus pir
mininkas Povilas Banionis. Tai 
labai drąsus p. Banionio ryž
tas, kuris tik visų vietos lie
tuvių talka galės pasisekti. Du 
dėnų gausios šeimos atvykimą 
į JAV atžymėjo vietos ameri
kiečių spauda.

Prieš pusmetį Balfo atgaben. 
ta dešimties galvų šeima (Ilgi
niai), nuvykusi į Providence, 
R. I., susilaukė vienuolikto na
rio: jie kuriasi labai vargingai, 
jiems visko dar trūksta.

Judrios Balfo moterys
Šių metų Balfo vajų New 

Yorke veda moterys, vadov. dr. 
O. Labanauskaitės. Į jų prašy
mus aukų per dvi savaites at
siliepė 181 lietuvis—samarietis. 
Jie jau suaukojo 1,727 dole
rius. Metinis New Yorko auko
tojų Balfui skaičius būna 700 
ir aukų Balfas gauna per 6,000 
dolerių. Taigi ponioms balfinin- 
■kėms dar reikia palinkėti sėk
mės “belipant į kalną”. Nevv 
Yorko valstybėje šiuo metu ve 
darni Balfo vajai Great Neck, 
Yonkers, Amsterdam, Bingham 
ton, Rochester ir Utica, neskai
tant paskirų Balfo ambasado
rių. Jų visų metinis įnašas ben
drai lietuvių šalpai siekia 10,- 
000 dolerių.

Individualios Balfo siuntos
Balfas tebetęsia individualų 

lietuviškų šeimų šelpimą įvai-

Brocktone, Mass., 
Sandaros svetainėje, įvyko tik
rai šauni Balfo vakarienė, ku
riai surengti daug dirbo vietos 
sandariečiai. Gaila, neteko ma
tyti spaudoje platesnio tos va
karienės aprašymo, o tai buvo 
vienas iš pavyzdingiausių Balfo 
parengimų. Ypatingas džiaugs-

MOVING
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

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

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
garažas. Bright. Pk. skubiam par- ,p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- 
davimui. $19,900. mas. Gera proga giminingai šeimai

fi butų mūr. po 5 kamb., 60 p. ! turėti 2 virtuves pirmame aukšto, 
sklypas, mur. garažas, alumin. Ian- , kadangi viskas tam paruošta. Gara-
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- žas. Tik $17,900.
ta kaina. $59,900. ■ _ . , ...„ - - , . . I kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu-
,-2 , 5 IT. 5 kamb. ė.rtl Ima. Garažas. Arti 66-os ir Maple-
5o-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- Wood Tič $17 000
ramikos plytelių vonios. Alyva karš- ’ J ’ '
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. 1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą,, j Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
$31,900. šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

fi kamb. medinis. Nauja gazu šilu- \ 3 būt. mūrin. 4—6—3, nauj. at-
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. ! rem., atskira gazu šiluma, garaž..
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam- arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina, 
binti poniai Jakubėnienei $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

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

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

I fi % kamb. visai naujas mur., .2 
| vonios, alum. langai. Karšto vand.9047 W R7 PI WH iši,d ^a7U $22,450."U*t/ VV . 0/ FI. un J UUUij 5 kamb. mūras, nauja šiluma ga- 
1 zu. plytelių vonia, susaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas,

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Seštadie- j 
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad.
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmiock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė., 

Chieago 29, III.

arti
mūsų įstaigos. Tik $16,40,0.

2 a. apartmentinis. nauja šilima
gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 
$14,000, M. pke. Tik $59,000.

2 hutų ik) 3 meig. niūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

5 butai ir biznis. Dabai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $1 5,000.

Graži fi kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

3 inieg., 3 metu mūras. Brighton 
p. Tik $21,800.

2x5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai | ke.

Mūr. 4 kamb., 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po fi, geras, Brighton Par-
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30 p. sklypas. 2 a. garažas, prie 
Maria. H. S. Vertas prašomos kainos.

2 liūtų mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $19,000.

Liuksus fi kainb., 5 metų mūro 
raneh rezid., 1 jį vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mur. garažas, pintus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

Gražus butas ir taverna su visais 
įrengimais, geras biznis, M. pis. Tik 
$24,900.

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

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

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

$22.500.

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

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 4936 VV. 15th St., Cicero
Tel. CLiffside 4-2390 Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

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

Marą. P. mūr. 2x4 it 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 

aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit, parduoti. Geras 6 
karnb., 3 mieg. modernizuotas bun
galotv. Prie 6 2-os ir California. 
Daug vertingų priedų, žema kai- 

i na.

DĖMESIO J

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

Jose Gareia Orellana, vienas iš 
kubiečių sabotažninkų, FBI parei
gūnų areštuotas New Yorke.-

BUDRECKAS a. Herkus Real Estate
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-50301% AUKŠTO—7 KAMBARIAI

13 metų namas Oak Latvn. Gazo 
šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

10 METŲ MŪR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA TR 6 KAMB. BUTAS

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

TIK $18.000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

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

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

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—kurs
to vandens šildymo sistemos. $26,500.

5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.
10 metų lVz aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. j 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. ; 
37 pėdu sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst 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

REpublic 7-8949
2301 W. 69th St.. Chieago

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, I)nn>
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, E 
m. garantija. Dedame naujas “coo- 
per-alloy” rinas — ••gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir ‘.‘galvanized”. Dažymas iš laukų 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau- 
Bios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadia- 
niais.

LA 1-CO47, RO 2-8778

4 piece 
place setting to savers

šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos, 
šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERVVARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
kolmplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirą gabalą galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXVVARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupėš, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui. .. paštu pareikalavimai 
nepriimami. on |nvestment

Accounts

DISTRICT
SAVINGS

3430 South Halsted Street 1 Phone 254-0104

f
Kas tik turi gėrę skonį 
Viskę perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TUR! DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 62 N 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 

f 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Westem Avė. krautuvė.

; t

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų Įvairių rūšių bei
“hoine owners” apdraudomįš tei
raukitės mūsų agentūroje dei pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
AUDRAI DV AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmiock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Mapletvood Avė. 

Chieago 29, IU.

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 veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists - 
Gėlių bei dovaną krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN. 8-0489. Ten gaunamas ir
Draugas”

Geras med. 2—4. ir 1—3 kamb. 
aukštos paj., centr. šild. gazu. Mar
ąuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung. 
$16.200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beism. centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $35.000.
REAU ESTATE. NOTARY PUBUIO

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

72-ra ir Mozart, Mūr. bungalotv, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marąuette P-ko naujas būn- 
galow, 5% kamb. $17,300,

fi butą mūr. 2 metu Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bungalotv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $lS,900.

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

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsbnrgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Ig STIPRIOS ’R GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 Iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Cathollc Honi
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namą telefonas: 
PRospect ’8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chieago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSi
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
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 

Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mie-
gami. 827 W. 33rd Place.

YArds 7-5031

PROGOS-OPPORTUNITIES

Išnuom. TAVERNA su visais
įrengimais. Pigi kaina.

Tel. DA 6-5899

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI Ė

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

NEPRALEISKITE PROGOS!
Savininkas priverstas už suma- 

Restoranas 10 vienetų Motei & 6|žintą kainą parduoti shopping IycIUI IJ, L)Tltci.S cl-llt”. 9 O — tOS St,, j , * i • • nfrz - ■centre likerių biznį. Metine apy
varta virš $100,000. 'Teirautis —

25 akrai ąžuolyno, 
7,000, Įmokėti $1,000.

su namais

0 kamb. mūrinė resid., šild. gazu, 
$.1,500 .mokėti, už $16.500.

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

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Į/mont, RI., CLi 7-6075

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 2y2 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. Sav. CL 7-2094.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

WA 5-5362, J. Stanaitis.

DĖMESIO !

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu :

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 West 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlul 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chieago 9, HU

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792 

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus
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MŪSŲ KOLONIJOSE

Grand Rapids, Mich. MOTERŲ SUSIRINKIMAS

DALYVAVO IR LIETUVIAI Į Sekmadienį, gruodžio 2 d., 3 
Lapkričio 27 d. 8 v. v. Civic !val- P° P- LietuviP Moterų kiu-

Auditorium Black & Šilver 
Room tarp kitų stipresnių vie
netų .dalyvavo ir lietuvių tau
tinių šokių grupė, kuri davė sa
vąją programą. Ją parengė* J.
Puodžiūnienė, kuri yra atstovė 
iš lietuvių pusės ir aktyvi da
lyvė rengiant panašias progra
mas Gerri Gillete šokių studi
jos.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Gruodžio 9 d. 3 vai. p. p.

Švento Petro ir Povilo parapi
jos mokyklos patalpose Grand 
Rapids apylinkės valdybos ini
ciatyva rengiamas 100 m. Mai
ronio gimimo sukaktį. Bus pa- vusius karius, 
skaita ir meninė dalis. Philadelphijos ansamblis lap

Lietuviai, gyvenantieji Grand kričio 3 d. dalyvavo Baltimorė-

bas šaukia metinį susirinkimą 
Lietuvių Banke, 202 — 204 N. 
Broad St., kuriame p. Roma- 
nauskienė kalbės tema: Adven
to ir Kalėdų lietuviškieji papro 
čiai. Susirinkime kviečiamos da 
lyvauti visos moterys, o ypač 
jaunesniosios motinos, kurios 
Lietuvą apleido jaunutės ir šių 
papročių įsigyventi nesuskubo. 

TRUMPAI

Kariuomenės šventės minėji
mas vyksta gruodžio 1 d., šeš
tadienį, 6 vai. po pietų Šv. An
driejaus parapijos salėje. Iš ry
to bažnyčioje pamaldos už žu-

Petras Dirda ir kun. Petras Ažubalis, Šv. Jono parapijos Toronte 
klebonas, Kultūros kongreso dienomis lankėsi Chicagoje ir ap
lankė “Draugo” patalpas.

Rapids ar apylinkėje, maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
tuo pačiu pagerbti mūsų tautos 
dainių. P. T.

Philadelphia, Pa.
PASIRUOŠIMAI BAIGTI
Ateitininkų pobūvio — kon

certo, įvyksiančio šeštadienį, 
sausio 12 d., 6 vai. vakaro Re- 
gency salėje (311 S. Broad 
St.) parengiamieji darbai už
baigti. Šiuo metu pradedamas 
bilietų pardavinėjimas Phila- 
delphijoje ir New Yorke. Bilie
tas polbūvin vienam asmeniui 
kainuoja $7. Koncertinę dalį iš
pildys solistė A. Stempužienė ir 
Clevelando Vyrų oktetas. Po 
vakarienės šokiams grieš hava- 
jiečių orkestras. Pobūvio pelnas 
skiriamas Lietuvių Fondui.

SEKMADIENIO PIETŪS 
šeštadieninės mokyklos tėvų

je rengtame Maironio minėji- i 
me.

Saulius Česonis, 28 m. am- ; 
žiaus, mirė spalio 29 d. po sun
kios širdies operacijos.

Bernardo Žukausko šeima, 
Philadelphijoje išgyvenusi apie 
13 metų, išvyko į Chicagą. Atei 
tininkai šiam ilgamečiui veikė
jui surengė kuklias išleistuves.

Nuo Juozo Bakucko mirties 
jau suėjo ištisi metai. Spalio 
27 d. buvo pašventintas pamin
klas. Iškilmėse dalyvavo gau
sus būrys velionies šeimos bičių 
lių ir kaimynų.

Ateitininkų studentų susirin
kimas įvyks gruodžio 2 d. A. 
Gečiausko namuose. -yo-

New York, N. Y.
DIDŽIOJO NEW YORKO 

LIETUVIAI!
Čia noriu kalbėti Balfo Va-

teikdami, bet ar jie dėl to su- į tylinčią Bažnyčią, už giliai ti- 
biednėjo? Nereikia nė kiek abe, kinčią kenčiančią Lietuvą, 
joti, kad mažiau laimingi yra
tie, kurie niekam nieko neduo
da ir vis dejuoja, kad jiems 
dar permažai to, ką jie turi.

Žinokim, kad Lietuvoje yra
daug okupanto nuskriaustų lie
tuvių, kurie giminių Amerikoje kės E. Paurazienės laiškas, 
neturi ir kurių balsas vis daž- kreipiąąs . dėmesį į jaunametes, į 
niau ima pasiekti Balfo darbi- i naujų narių verbavimą ir 1963 
ninku ausis — ir tas jų balsas metų seimo vietos nustatymą, 
turi būti išgirstas ištiesiant i Penktoji — Worcesterio Šv. 
jiems pagalbos ranką. i Kazimiero kuopa sutiko pasirū

Bet ką reiškia tuščia, kad ir

Gyvos diskusijos iškilo amži
nai keliamų apšvietos reikalų, 
dėl jaunamečių organizavimo 
metodų. Diskusijose reiškėsi — 
M. Watkins - Vaitiekūnienė, St. 
Stanelienė, M. Židžiūnienė, K. 
Keblinskienė, U. Daukantienė, 
Urmonienė.

Iš kuopų pranešimų paaiškė
jo, kad rūpinamasi vienuolynų 
šelpimo, parapijų palaikymo 
reikalais.

Į pabaigą posėdžių atsilankė

centro dvasios vadas prel. P. 
Juras ir tarė gražų žodį.

Apskrities valdybon išrinkta 
pirm.—Genovaitė Kaneb, sekr. 
— Kunegunda Keblinskienė, vi
cepirm. — Alicija Perekšlienė, 
ižd. — Elena Pepper.

Meninėj programoj buvo pa- 
Posėdžius pravedė apskrities j minėtas Maironis. Paskaitą 

pirmininkė Genovaitė Kaneb,1 skaitė Uršulė Daukantienė, Mo 
daugiausia atkreipdama dėmesį, terLl sąjungos steigėja. Mairo- 
į jaunamečių organizavimą ir n^° dainas dainavo Nelė Sinke- 
rėmimą ’ vičibnė, Florence Manasa ir Mo

Perskaityta Centro pirminįn- nika Tunstall.
Maironio eilėraščius dekla

mavo — Onelė Vaitkutė, Mor
ta Kurlianskaitė ir Birutė Ra- 
čiukaitytė. Dainas išmokė kun. 
J. Steponaitis.

Meninę dalį pravedė Sinkevi-

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m, lapkričio mėn. 26

gietės: Nellie Savage, Julia Sin
kevičienė, Blanche Milerienė, 
Marija Lapinskienė, Lųizą 
Sprindžiūnienė, Ona Eidukaitie 
nė, Ona Gruvelienė, Blanche 
Sviklienė, Monica Santall, Ona 
Zydelienė.

Suvažiavimas baigtas giesme 
Marija Marija.

Apskrities Sekretorė

STUDENTŲ DRAUGAS
Prel. Daniel J. Keenan iš Hu 

ron, Calif., padėjo net 200 
jaunuolių išeiti mokslą. Jis turi 
71 m. amižaus ir per metus vi
dutiniškai leidžia po 5 studen
tus į aukštąjį mokslą. Nors jo 
alga tėra apie $90 mėnesiui, ta
čiau jis sumedžioja lėšų iš ki
tur.

J. F. KI OEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 Soufh 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

komitetas ir mokytojai, talki- jaus Komiteto vardu, prašyti : 
ninkaujant didokam būriui mo- jūsų aukos vardan tų, kurie’ ne 
tinų bei keliems LB valdybos bepajėgia iš Sibiro ar Arktikos1 
nariams, spalio 28 d., sekmadie- sričių išeiti, kurie, kad ir gyvi 
nį suruošė visuomenei pietus, į sugrįžo iš žiauraus ištrėmimo,, 
kuriuos atsilankė pora šimtų bet nebeturi jėgų įsikabinti į sa 
žmonių. Gautas pelnas skiria-, vo gimtąją žemę, nes okupan- 
mas šios lituanistinės mokyklos (tas ir dabar dar visaip sunkina 
išlaikymui. Pelnas, aišku, susi-, jų gyvenimą.
darė tik sunkaus darbo dėka. I Lietuvoje yra daug vargo vi-
Didžiausią naštos dalį savais 
pečiais atlaikė kelios tėvų ko
miteto narės. Jas dirbančias 
stebint, negalėjai suprasti, iš 
kur ėmė jėgų dviems sunkioms 
dienoms.

Trumpoje programėlėje pasi
rodė mokyklos vaikai, o pabai
gai Philadelphijos ansamblis 
sudainavo kelias dainas. Primin

siems lietuviams, bet labiausiai 
kenčia ir vargsta tie, kurių liz
dus priešas sunaikino, kurių 
šeimas išretino arba invalidais 
pavertė.

Ne visi turi Amerikoje gimi
nių — daugiau neturi negu tu
ri — todėl būtų didelis nusikal
timas prieš artimą sakyti, kad 
tegul giminės juo pasirūpina.

tina, kad ansamblis mokyklos Tokiu būdu išsisukti nuo parei-
pastangas ne tik daina parėmė: 
visi nariai dalyvavo pietuose,

gos būtų lietuviškojo gerašir
diškumo aptemdymas. Savo gi-

pirkę bilietus, be to, mokyklai minės begelbėdami Amerikos 
savos kasos pinigais padovano-' lietuviai jau yra sudėję dideles 
jo magnetofoną. ; aukas jiems tiesiogiai pagalbą

Y

Nauji nariai įstoję į Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois 
ceremonijų metu klausos narių priėmimo komisijos pirmininko 
John W. Pachankio kalbos.

draugiškai ištiesta ranka? Tuš 
čia ranka tik skausmą padi
dins.

Ar mes galime prie tokios 
padėties prileisti? Ne, ir dar 
kartą ne! Mes turime pripildy
ti Balfo ranką doleriais, kad, 
juos pavertęs gyvenimui reika
lingiausiais dalykais, Balfas 
galėtų suteikti paga'bą jos mai 
daujančiam lietuviui.

Užmirškim mes čia, Didžiojo 
New Yorko lietuviai, nors va
landėlei . visus savo mažus var
gus ir didelius patogumus, ir 
šį pat vakarą — taip, šį pat 
vakarą, po savo sielos užkam-

pinti suvažiavimui vietą Putna- . čienė. Kalbėjo vakarienės metu 
me, pas seseles. ' apskrities dvasios vadas, kun.

Putnamo seselės dėkoja savo 
laiške už paramą Matulaičio na 
mų statybos fondui.

J. Steponaitis, G. Kaneb, M. 
Watkins, Monika Katinienė.

Vaišino Aušros Vartų sąjun-

RUSAS OKUPANTAS BANDO...
(Atkelta iš 1 psl.)

Petkus
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 01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

čiant jam straipsnių įvairiais
..... . . klausimais. „Ateities” redakci-tapt, didžiosios pasaulines spau- jQS atstwas Kaufmanas te. 

dos „piliečiais : j Wjo kad p,ežos id4 buy0
1. Kiekvienais metais kiek- j įdomesnės nei Zalatoriaus, nes 

viename didesniame — ir net j jis kėlęs mintį, ar negeriau visą 
mažesniame — mieste reikia su- savo energiją sukaupti lietuviš- 
ruošti Lietuvių dieną. , kam veikimui daugiausiai tarp

savųjų. Skautų atstovei Kokly- 
tei nepatinka vyresniųjų nesu
tarimas bei peštynės.

Diskusijose tapgi dalyvavo

2. Didžiausias mūsų turtas — 
mūsų kalba, kurią nagrinėja fi- 

pius pasižvalgę, nuspręskim, i lologai ir kuri taip artima san- 
kokio didumo auką dabar Bal- 1 skrito kalbai. Prieš kelias sa- 
fui skirsime. vaites, būdamas Romoje, Pieša ! Prel. Krupavičius, _ Gulbinskas,

Nesikratykit tos pareigos nė sutikęs amerikietį profesorių iš, Dundulis, Skirtas,_ Slinkus, Juš-
su savin, nė su kaimynu kalbė- Ohio valstijos.' Sužinojęs, jog pelene. .Rimkunas, Sruoga, 
darni - priešingai, atstumkim lietuvis’ Profesorius tarė: Motekaitiene ir kt. Vmų pa

visas pagundas, mus raginan
čias nuo tos pareigos išsisukti.

Aukos didesnės ir visai ma
žos prašom, iš visų lietuvių — 
iš čia jau dešimtmečius pragy
venusių ir naujųjų grinorių, ve 
dusių ir viengungių, senų ir 
jaunų, vyrų ir moterų, net vai
kų. Kurių nepasiekia mūsų 
laiškai, tegul būna išgirstas ši
tas žodis.

Mes prašome, kad auką Bal
tui paskirtų ir kiekviena Di
džiajame New Yorke veikianti 
lietuviška organizacija.

Mes laukiame didžios para
mos iš visų mūsų biznierių ir 
profesionalų.

Mes turim dar vieną prašy
mą — siųskim savo auką tuo
jau ir dabar pasirūpinkim, kad 
tai padarytų ir mūsų mažiau ar 
daugiau pažįstamas bičiulis, 
kaimynas.

Duokim visi! Duokim greit! 
Duokim su pasididžiavimu, kad 
galime duoti! Duokim su šyp
sena, nes linksmą davėją ir Die 
vas myli!

Nuoširdžiausias ačiū visiems 
tiems, kurie savo auką jau yra 
atidavę. Iš anksto ačiū būsi
miems aukotojams.

Dr. Ona Labanauskaitė

Worcester, Mass.

Mūs apskrities Mass., N. 
Hamsphire ir Maine Moterų są
jungos rudeninis suvažiavimas 
įvyko Aušros Vartų parapijoj, 
69 — kp. globoje.

Spalių 21 d. šv. mišias atna
šavo kun. Justinas Steponaitis. 
Kun. Tamulevičius visus pasvei 
kino ir vakarienės metu pasakė 
nuoširdžią kalbą. Kun. J. Jut- 
kevičius posėdžio metu pasakė 
pagrindinę kalbą, primindamas 
komunizmo pavojų.

„Tavo kalba — turtas. Bran- grindinė mintis: rūpintis Lietu-
gink ją.” Kalbėkime apie savo 
kalbą pasaulio spaudoje, ir 
mūsų kultūra bus iškeliama.

3. Skirkime daugiau pinigo 
kiekvienam lietuvių kultūros iš
garsinimui. Pvz. JAV pramonė 
išleidžia 11 bilijonų dolerių gar
sinimams (propagandai), kaip 
cigaretėms, batams, plaukams, 
dažams ir aspirinui.

4. Kiekvienoje lietuvių ko
lonijoje turėtų būti aktyvus 
spaudos ryšiams komitetas, ku
ris rūpintųsi kiekvieno įvykio 
išgarsinimu toje kolonijoje.

5. Kiekviena lietuvių koloni
ja, bei didžiausioji organizaci
ja toje kolonijoje, turėtų išleisti 
spaudos ryšiams biuletenį, ku
ris galėtų patekti kiekvieno 
dienraščio redakcijai. Kasdien į 
Piežos rankas įstaigoje patenka 
penki ar šeši žydų biuleteniai.

6. Patartina rašyti padėkos 
laiškus redaktoriams, jei jie pa
talpina žinių apie lietuvius ir 
Lietuvą.

Koreferentas V. Zalatorius 
nusiskundė, kad lietuviškoje 
spaudoje informacija stipriai : 
šlubuoja. Girdi, laikraštyje sun
ku rasti tarp kalnų polemikos ir ! 
asmeninių vedamųjų grūdelis 
tiesos, atspindžio apie lietuviš
ką gyvenimą. Va kur reikalinga 
informacija ir lietuviškų reika
lų kėlimas — tarp mūsų pačių.

Savo pastabas baigė, pakar
todamas, kad mums reikia 
aukšto lygio lietuviškos spaudos 
ir radijo,x knygų ir koncertų, li
tuanistinių ir taurių lietuviškų 
šeimų.

Po paskaitų pirmiausiai buvo 
duotas žodis jaunimui. Radvila 
pareiškė, kad Lituanus nėra 
propagandinis laikraštis, bet 
kultūrinis, ir jo uždavinys-eiti į 
akademiniuis sluoksnius. Loret- 
ta Kassel (vyčių atstovė) pasi
džiaugė, kad vyčiai buvo pa
kviesti dalyvauti spaudos sekci
joje ir prašė lietuvių žurnalis-

vos laisvinimu ir lietuvybės iš
laikymu išeivijoje.

Kviklys pateikė rezoliucijas, 
kuriose raginama laikytis spau
doje objektyvumo ir vengti as
meniškumų ir užgauliojimų ; 
puolantysis turi pasirašyti savo 
pavardę; paremt bibliografą 
Ružancovą, kuris tiek daug pa
sišvenčia lietuviškam reikalui, 
žodžiu — visą spaudą turi ly
dėti lietuviška dvasia.

Spaudos sekcijos posėdį ir 
meno parodą nufilmavo WGN 
televizijos stoties koresponden
tai. šeštadienį 10 vai. žinių ap
žvalgoje per televizijos 9 ka
nalą buvo patekti vaizdai iš 
Kultūros kongreso.

Ragino melstis už kenčiančią tų paramos „Vyčiui”, atsiun-

A. A.
MARCELLA GRAKALSKIS

(po tėvais Audri (nuskils)
Gyveno 58 West 107th Str.
Mirė laukričio 24 d., 15*62

metais, 9:45 vai. ryto, sulau- 
kusi 74 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Laukuvos parap., 
Vaitkaičių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 49 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus i’cter Grakalskis, augin
tine duktė Vincenta Matulaus- 
kas ir jos vyras Charles ir jų 
vaikai — Charles ir Diane, se
suo Josephine Norbot ir jos 
sūnūs: Joseph ir John Norbo- 
tai ir jų šeimos, giminaite Ca- 
roline Norbot, švogeris Leonas 
Grakalskis ir jo šeima., ir daug 
kitų giminių,, draugi) ir pažįsta
nt ų.

Kūnas pašarvotas T.eonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė. Laidotuves j- 
vyks antradien.j, lapkr. 27 d. 
Tš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j Visų šventųjų par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielų, l’o pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, se
suo ir visi kiti gimines.

Laid. direkt. T.eonard Bu
kauskas, Telef. CO 4-2228.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2814 W, 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6872

PETRAS BIELIŪNAS
tS48 S CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
330, LITUANICA AVĖ. Tel. f Arda 7-340J

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
Į JI 1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, DLL. TeL OLymplo 2-1003

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63jrd 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
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X J. J. Bachunas, išvykda
mas j Australiją, su savimi 
pasiėmė tik ką išleistą Lietu
vių Meno ansamblio Dainava 
plokštelę, kurią įteiks Adelai
dės Lietuvių namams, jų ati
darymo proga. Chicagos lietu 
viams taip mielo ansamblio į- 
dainuotos dainos nuskambės 
tolimame kontinente perkel- 
damos mūsų sveikinimus Au
stralijos lietuviams. Plokštelės 
viršelyje išspausdintas motto 
“Tėvynei aukojame” yra gyvas 
bei ryžtingas ir Dainavos an
samblio įdėtas darbas išlei
džiant šią plokštelę yra sveikin 
tinas ir sektinas. Įrašymo tech 
nika bei plokštelės išleidimo 
darbas yra atlikti švariai ir tik 
sliai.

X Lietuvių Filatelistų drau
gijos Lietuva mėnesinis susirin 
kimas įvyks lapkričio 27 d. 
Jaunimo Centre. Prieš susirin
kimą viena valanda (nuo 7 iki 
8) vakare, skiriama pašto ženk 
lų biržai: pasikeitimui ženklais, 
nusipirkimui trūkstamų ženklų 
savo rinkiniams papildyti. Tu
rintieji antrinius ženklus prašo 
mi atsinešti 7 vai. vak., gi 8 v. 
įvyks draugijos akademinis su
sirinkimas, kuriame bus svars
tomi draugijos skubūs reikalai.

X Illinois Lietuvių Gydyto
jų d-jos susirinkimas įvyks 
lapkričio 27 d. 9 v. v. 2454 W. 
71 st. Paskaitą Širdies kate- 
terizavimas skaito dr. Nemic- 
kas.

X Marija ir Alfonsas Alek- 
siejūnai kartu su tėvais Magda 
Iena ir Leonu Simučiais prieš 
tris savaites atvyko iš Argenti
nos į Chicagą. Apsigyveno pas 
anksčiau atvykusį brolį ir sūnų 
Walterį Simutį Brighton Par
ke.

X Į Akademikiij Skaučių 
draugovės centro valdybą yra 
išrinktos iš Chicagos. t. n. Lai
ma Petrauskaitė, t. n. Aldona 
Pauliūtė, ir t. n. Dana Kriščiū
naitė, iš Urbanos t. n. Giedrė 
Stasiškaitė ir t. n. Gražina Bud 
ryte.

X Vadas Mingėla su savo 
dukterimi Liucija iš Detroito 
automobiliu atvykę į Chicagą, 
dalyvauja Kultūros kongrese. 
Liucija Mingėla V a ng u a r d 
Playhouse teatre su dideliu pa- 

j sisekimu vaidino “Threepenny 
j operoje”, kuri Detroite buvo 
Įkas vakarą statoma du mėne
siu.

X Ona Bironienė praėjusią 
savaitę atvyko iš Buenos Aires 
į Chicagą pas dukrą ir žentą 
Oną ir Narcizą Kreivėnus, ku
rie turi maisto parduotuvę 3263 
S. Halsted st. Bironienė atve
žė dovanų nuo Andriaus Jaku
bausko ir jo žmonos Jonui Ja
kubauskui, gyvenančiam Chica
goje. Savo trumpam laiške An
drius Jakubauskas rašo, kad 
dabar Argentinoj viskas bran
gu, darbai sumažėjo, pinigų 
žmonės neturi ir pradeda gy
vent primityviai. Bironienė ma 
no pabūt kiek laiko Chicagoje 
ir vėl grįžti atgal pas savo šei
mą Argentinon.

X Bridgeporto Marijonų 
Bendradarbių skyriaus ruošia
mas virtinukų vaišės įvyks tre
čiadienį, lapkr. 28 d., nuo 9 7al. 
ryto iki 5 vai. p.p. U. Petraitie- 
nės bute, 3231 So. Green St. 
Galima bus parsinešti ir į na
mus. (Pr.)

Prof. S. Sužiedėlis, istorikas, “Darbininko” redaktorius, atvykęs 
į Kultūros kongresą, užsuko j “Draugą”. Čia matyti su poete 
Julija Švabaite-Gyliene besidalinąs įspūdžiais iš Kultūros kon
greso.

IŠ ARTI IR TOLI

CHICAGOS ŽINIOS
MOKSLININKKAI GAVO NUPIRKO NAUJUS PRESUS 

PILIETYBĘ
Dr. Cristjo Cristofv, iš Bul-Į Chicago Daily Tribūne, nupir 

garijos pabėgęs mokslininkas, '-k° 32 naujus presus už $7,- 
priėmė JA Valstybių pilietybę 200,000. Šiais naujais presais
su visa savo šeima Chicagos fe 
deraliniamfc teisme. Jo išradi
mais JA Valstybės gali susekti 
atominius bandymus Rusijoj ar 
bet kurioj kitoj pasaulio daly. 
Cristofv gyvena Evanstone, 
Chicagos priemiestyje.

SUNKU PATEKTI Į POLI
CININKUS

Rugpiūčio mėnesį 1,190 vy
rų, norinčių patekti į Chicagos 
policininkus, laikė raštu egza
minus. Iš to skaičiaus 372 juos 
sėkmingai išlaikė. Šiomis die
nomis 273 pastarųjų neišlaikė 
sveikatos fizinio egzamino. Į 
policininkus bus priimti tiktai 
99. Jų tarpe antroje vietoje 
yra Charles Stankus, 3224 'S. 
Emerald.

bus galima atspausdinti 922,- 
000 56-ių puslapių laikraščių 
per vieną valandą. Kiekvienas 
presas sveria 60,000 svarų. Tri 
bune dienraštis kasmet sunau
doja 230,000 tonų laikraštinio 
popieriaus. Pernai sunaudota 
10,462,544 svarų rašalo. Rinki
mo skyriuje yra 84 linotipai ir 
29 intertipai.

SEIMŲ CENTRAS

Chicagos seimų biuras prane

J. A, VALSTYBĖSE
— Lietuvos Atgimimo Sąjū

dis, kaip skelbia “Laisvoji Lie
tuva”, išstojo iš Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos (LNT).

— Augustinas Voldemaras 
yra paminėtas “The Random 
House Vest Pocket Dictionary 
of Famous People”.

— Feliksas Andriūnas, gy
venąs Wyncote, Pa., ekonomi
stas, įsigijo dar vieną specialy
bę technikoje ir dabar “kovoja 
su elektronais”. Jo darbovietė 
gauna užsakymų net iš Prancū
zijos ir F. Andriūnas be kitų 
dalykų atlieka vertimus į ang
lų kalbą.

— Dr. V. Vygantas lapkričio 
18 d. lankėsi Pax Romana rei
kalais Romoje, kur susitiko su 
Philipinų kard. Santos.

AUSTRALIJOJE
— Adelaidėj lapkričio 17-18

d. įvyko moksleivių ir studentų 
ateitininkų suorganizuotas jau
nųjų talentų vakaras. Progra-
mos sujungėja buvo Sv. Kaži- _ Li,.hlviai
mtero mok. vedėja jr Jaunųjų Beveik Londono lietuvlai

i amžinajam poilsiui renkasi kat. 
ŠV. Patriko Leytone kapinėse. 
Jų ten jau yra tūkstančiai. Yra
gyvųjų, kurie vietas irgi užsi- 

šrelė ir Laimutė Blandytės, Ka ,rko 0 dar wt| nm.. irktls 
munčKlimaitė, Antanas Stepą-|Ta.jau p0 didžiules kapi.

visiems programos dalyviams 
ir koncerto klausytojams buvo 
suruošta arbatėlė.

Abejų koncertų programoje 
pasirodė šios sekcijos: instru
mentalistų sekcija, jai vado
vauja solistė Genovaitė Vasi
liauskienė, Tautinių šokių sek
cija, jai vadovauja Violeta Va
siliauskaitė, deklamatorių sekei 
ja, vadovauja Agota Steponie- 
nė, išraiškos šokių sekci
ja, vadovauja Elena Varnienė, 
menininkų . sekcija, vadovauja 
Vytautas Janulis, fotografų 
sekcija, vadovauja Vytautas 
Vosylius.

Po šeštadienio koncerto šo
kius visiems suruošė Australi
jos Lietuvių Studentų sąjungos 
pirmininkas medikas Antanas 
Stepanas, buhalterijos studen
tas Romas Jablonskis ir abitu
rientas Alfredas Vasiliauskas. 
(Šv. B.)

DIDŽ. BRITANIJOJE

X Petras Spctyla, iš Spring 
field, III., Kultūros kongreso 
proga apsilankė “Drauge” ir, 
įstodamas į Liet. Knygos Klu 
bą, įsigijo beveik visus klubo 
leidinius, o taip pat ir daug 
kitų knygų. Jis pirmasis užsi
sakė ir J1. Daumanto Partiza
nų naują laidą.

X Albert Aukers, District 
Savings Banko prezidentas, su 
savo žmona Ona buvo nuvykę 
į Washingtoną, D. C., kur daly
vavo U. S. Savings and Loan 
Assoeiation Lygos suvažiavi
me. Atliekamu laiku Aukers su 
žmona trumpai aplankė įdomės 
nes vietas.

X Naujų Metų sutikimą Lie
tuvių Fronto Bičiuliai rengia 
Šarkos restorane. Puikiose pa
talpose bus gera muzika ir 
linksma programa. Pelnas ski
riamas “Į Laisvę” žurnalui pa
remti. (Pr.)

MOKSLAS SULĖTINS 
SENĖJIMĄ

Dr. Jonas Salk, polio skiepų 
išradėjas, kalbėdamas Conrad 
Hilton viešbutyje Loyolos uni
versiteto Stritch medicinos mo
kyklos statybos vajaus proga, 
pareiškė, kad mokslas greitu 
laiku atras, kaip išlyginti hor
monų balansą ir sulėtinti per- 
ankstyvą širdies ir kraujo takų 
senėjimą. Bankete dalyvavo 
1,100 žmonių, kurių kiekvienas 
užsimokėjo $250.

PREZIDENTO GALVIJAI 
PARODOJE

Buvęs prez. Eisenhower iš 
savo ūkio Gettysburg, Pa., at
siunčia 9 Aberdeen Angus veis 
lės galvijus į tarptautinę gy
vulių parodą, vykstančią Chi
cagos amfiteatre.

Elena ir muz. Jeronimas Kačinskai, atvykę į Kultūros kongresą, 
lankydami lietuviškas įstaigas, buvo sustoję ir “Drauge”.

OKUP. LIETUVOJE
— Nepriklausomoj Lietuvoj 

ir dabar. Chruščiovas savo pra
nešime kp. ck plenumui 1962 
m. nurodė, kiek 1962 m. turi 
būti pagaminta, kad “poreikiai 
būtų pilnai patenkinti” ir kad 
pagrindinio maisto vienam asm. 
(pagal planą) per metus tektų: 
mėsos ir mėsos produktų — 42 
kg, pieno ir pieno prod. (per
vedus į pieną) — 266 k, kiau
šinių — 127 št., cukraus — 34 
kg.

Tačiau tikrumoje nei kraštas 
tiek nepagamino, nei asmuo 
tiek negauna. O štai Lietuvoje 
1936/37 m. vienam asmeniui bu 
vo suvartotas kiekis: mėsos ir 
mėsos produktų — 68.5 kg, pie 
no ir pieno produktų — 303.5 
kg, kiaušinių — 152 št., cuk
raus — 17.5 kg.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ
— Aucklando Meno galerijoj

vykstančioj rinktinėj Naujosios 
Zelandijos tapytojų ir skulpto
rių metinėj parodoj dalyvauja 
ir lietuvis dailininkas R. Gopas 
su trijais temperos darbais. 
Paroda vėliau bus kilnojama 
po didesnius krašto centrus. R. 
Gopas lektoriauja Canterbury 
universiteto meno mokykloje ir 
yra mėgiamas studentų kaip 
gabus lektorius ir tapytojas.

— N. Z. L. B. Aucklando 
apylinkės valdyba praeitą sa
vaitę surengė specialų vakarą 
lietuviams Aucklando Karo Mu

Ateitininkų globėja Elena Var 
nienė. šeštadienio koncerte pa
sirodė L. Kuncaitytė, Leonas 
Vasiliūnas, Algis Petrėnas, Au

nas, Marija Damaševičiūtė, Al
dona ir Dovilė Tugaudytės, Ju- 
liana Germanaitė, tautinių šo
kių grupė, kuriai vadov. Vio- 

ša, kad šiais metais 962 įvairių i leta Vasiliauskaitė, Rima ir Ju-

nes lieka kas sau išsibarstę. 
Todėl liet. parapija norėtų įsi
gyti tik lietuviams skirtą plo
tą. Tuomet galėtų geriau savuo
sius mirusius tautiečius pagerb ziejaus planetariume. Malonus 
ti, pastatyti paminklą, ruošti | aiškintojas žinodamas mūsų 
specialias ten pamaldas, gra-! jausmus pradėjo nuo Lietuvos 
žiai kapus papuošti. padangės. (G. P.)

liana Germanaitės, Marija Ker 
šytė, Antanas Stepanas, Nemi
ra Masiulytė, Aldona ir Dovilė 
Tugaudytės, Laima Daugalytė, 
Aušrelė ir Laimutė Blandytės, 
Klevas Rudzinskas.

Sekmadienio koncerte pasi-
Robert Burke, neturįs pašto-,rodg Lola Valiulytė, Vytautas 

vaus adreso, užpakalyje 309 S. Į Gudiškis, Raselė Kulbiliūtė, Da- 
Clark st., rado dėžutę su $2,-1 ‘Viliūnaitė, Rūta ir Danutė 
000. Pasirodė, kad tie pinigai Siurblytės, Birutė Latvėnaitė, 
suklastoti. Suma susidarė iš ne Rūta Bielskytė, Kęstutis Kun- 
tikrų dolerinių ir dvidešimkių. caitis, Joana Staugaitė, Romas 

Petraitis, Gintaras Kubilius, 
ŽUVO ANT IŠKABOS Vita Bardauskaitė, Valdonė Mi 

keliūnaitė, Violeta Jasiūnaitė,
George Tadin, 10211 S. Arte- Giedrė Straukaitė, Rima Stau- 

sian, pradėjo ardyti elektrinę gaitė, Virginija Keršytė, Laima 
iškabą prie Schuman Hardware Gusčiūtė. Ir po šio koncerto j 
krautuvės, Mt. Prospeet. Jo
galva ir veidas palytėjo vielą, 
turinčią 7,200 voltų elektros 
srovės. Ugniagesiams nepasise
kė jo atgaivinti.

įvairiausių seimų čia turėjo sa
vo susibūrimus. Kitais metais 
bus per 1,000 seimų.

RADO NETIKRŲ PINIGŲ 
DĖŽUTĘ

i

Dr. Vincas Maciūnas, literatūros 
istorikas, redaguojąs L. Enciklo
pedijos tomą apie Lietuvą, dirbąs 
Pennsylvania universitete, buvo 
atvykęs į Kultūros kongresą ir 
ta pačia proga apsilankė ir “Drau
ge”.

SMUKLĖS VEIKIA BE LEI
DIMO

Iki lapkričio 1 d., kada Chi
cagoje prasideda naujas pus
metis leidimų atnaujinimui, 
7,378 smuklės juos atnaujino. 
Policija pradės uždarinėti 868 
smukles, kurios neatnaujino 
leidimus.

PAVOGTI RADIJO APARA
TAI

Lapkričio 17 d. iš Telefun- 
ken sandėlių Chicagoje pavog
ta apie 200 radijų, radijo pa
tefonų ir magnetofonų. Reikia 
būti atsargiems Telefunken apa 
ratus perkant iš nežinomų par
davėjų. Visų pavogtų aparatų 
serijinių numerių sąrašas yra 
Gradinsko krautuvėje, tel. FR 
6-1998.

EGZAMINAI STOJANTIEMS 
Į SEMINARIJĄ

čikagiečiai jaunuoliai, norį 
stoti į Quigley parengiamąsias 
seminarijas (North ir South), 
galės išduoti egzaminus šešta
dienį, gruodžio 1 d., 9 v. r., 
Quigley North, 103 E. Chesnut, 

i ir Quigley South, 7740 S. Wes- 
į tern. Reikia su savim atsinešti 
Į savo klebono paliudijimą, plunk 
įsną ir paišelį.

Kun. J. Scharnus (kairėje) ir prel. M. Kemėšis dalyvavo prel. I. 
Albavičiaus kunigystės auksinio jubiliejaus iškilmėse, aplankė ta 
proga “Draugą” ir susipažino su lietuviškosios spaudos reikalais.

DINGO GIUETTE SKUSTU
VAI

Gelžkelio atvežti du Gilette 
skustuvais prikrauti sunkveži
miai dingo iš Pennsylvania gelž 
kelio stoties prie 361 W. 47 gt. 
Skustuvai ir skustuvėliai įkai
nuojami $100,000 suma.

RAUSTA DĖL DVIRAČIO

Chicago policininkai ieško, 
kas iš jų vado O. Wilson namų 
rūsio pavogė jo dukters dvira
tį. Policijos galva nuraudo, pa
siaiškinęs, kad jau mėnuo lai
ko, kai rūsio durys buvo palik
tos be užrakto.

TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

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

Viskam Romiausios kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.- CLiffside4-56651

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

J. MIGLINAS
3549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

iš

rf=
VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet 
Antrad. 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą, dieną.
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. „ 9 „ 8 ,. „
šeštad. 9 12:10

41% 5%
eurrent dlvldend on lnvestment bonus

4U% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 mėty lnvestmento bonus mokame 414% dividendų kas pusmeti Ir

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO S2, IM/INOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

anticipated dlvldend 
on lnvestment 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 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575




