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Pavergtosios tautos dar kartą žvelgia i Vakarus
LAISVIEJI TURĖTŲ TARTI RUSIJAI NE TIK 

GRIEŽTA ŽODĮ, BET IR VEIKTI
Komentatorius Roscoe Drummond iškelia aktualius klausimus

AMERIKA NENAIKINS BAZIŲ
Dean pareiškimas nusiginklavimo konferencijoje

Y/

WASHINGTON, D.C—Veng
rijos klausimas vėl yra Jungti
nių Tautų politinio komiteto 
darbotvarkėje. Chicago Sun - 
Times (gruodžio 15 d.) politinis 
komentatorius R. Drummond 
pabrėžia, kad to klausimo spren 
dimas šiais metais dar svarbes
nis, negu jis buvo praeityje; čia 
išaiškės laisvojo pasaulio nusi
statymas kovoti už visų tautų 
laisvę ir nepriklausomybę. Iš
vakarėse Vengrijos klausimo 
svarstymo ir Rusijos pasmerki
mo dėl sutriuškinimo Vengrų 
laisvės revoliucijos ir kruviniau- 
sios Vengrijos okupacijos 1956 
metais, nesimato to entuziazmo 
ir rengimosi naujai apkaltinti 
Sovietų Rusiją, reikalauti so
vietų karinių dalinių pasitrauki
mo iš Vengrijos ir jai grąžinti 
nepriklausomybę.

Geriausiu atveju Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir jų sąjun
gininkai galėtų pravesti rezoliu
ciją, reikalaujančią rusus pasi
traukti iš Vengrijos, panašiai 
kaip įvyko Austrijoje, ir leisti 
Vengrijai būti neutraliai austrų 
pavyzdžiu. Jungtinių Tautų 
priežiūroje pravesti laisvi rinki
mai parodytų ko trokšta Veng
rija.

Blogiausiu atveju Jungtinės 
Amerikos Valstybės pravestų 
tik silpną formalią rezoliuciją, 
kuria būtų nepripažįstama da
bartinė Vengrijos komunistinė 
vyriausybė, bet nedaroma jokių 
žygių padėties pakeitimui, iš
imama Vengrijos byla iš Jung
tinių Tautų darbotvarkės (prog
ramos). Tuo žinoma būtų nu

Sahara-paslaptingas kraštas
do, jog ir šioje dykumoje kadaiPARYŽIUS. — Dar neseniai 

Saharoje buvo 750 mylių (iš 
šiaurės į pietus) ilgio teritorija, 
kuri buvo vadinama “dykuma 
dykumoje”. Ta teritorija nebu
vo pereita nė vieno europiečio. 
Prieš 35 metus pirmą kartą 
vienas europietis geologas įžen
gė 20 mylių į tą teritoriją, bet 
vos vos grįžo gyvas. Ir pran
cūzų karininkams nepavykdavo 
pereiti tą “dykumą dykumoje”.

Dabar gi prancūzų ekspedici
ja iš 60 vyrų ir keliolikos sunk
vežimių sėkmingai atliko savo 
archeologinį uždavinį. Neaukš
tose Adraro kalnuose smėlinės 
dykumos krante rasta senųjų 
sodybų liekanos, kurios, geolo
gų nuomone, egzistavusios daug 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Rasta hipopotamo dantų, kroko 
dilų žiočių, žuvų kaulų, kurie ro
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ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

jė ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai saulėta, apie 40 laipsn.; 
rytoj — dalinai apsiniaukę, tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 7:11, leidžiasi — 
4:21.

žudoma viltis išlaisvinti iš Rusi
jos imperializmo ne tik Veng
rijai, bet ir visoms kitoms ry
tinės Europos valstybėms, ku
rios kenčia sunkią vergiją ir 
laukia laisvės ir išsigelbėjimo.

Dabartiniu metu Vengrijoje 
dar tebėra apie 80,000 sovietų 
kareivių, kurie pagelbsti išsilai
kyti Kadaro raudonajam reži
mui- Piliečiai neturi pačių pa
grindinių teisių, ir yra įbaugin
ti, persekiojami, kankinami. 
Panaši nepakenčiama sunki 
būklė yra ir kituose sovietų pa
vergtuose kraštuose.

Jei šioje Jungtinių Tautų se
sijoje Vakarai nusileis Sovietų 
Rusijos užmačioms, tada ir Va
karų ir Jungtinių Tautų presti-' 
žas tikrai smarkiai nukentės 
(nors ir dabar J. T. nepasižymi 
objektyvumu). Tada dar kartą 
bus parodyta, jog pasaulį valdo 
jėga, kuri su teisybe ir teise 
neturi nieko bendro. Azijos ir 
Afrikos primityvioms tautoms 
suteikiama nepriklausomybė, 
tačiau civilizuotoms tautoms 
Rytų Europoje toji nepriklauso
mybė atimta, nes to nori komu
nistinis imperializmas. Gal būt, 
pavergtos tautos atleis Jungti
nėms Tautoms už jų nepajėgu
mą išvaryti sovietų karinių da
linių iš Vengrijos, bet paverg
tieji Vengrijoje, Pabaltijo kraš
tuose, Čekoslovakijoje, Lenkijo
je ir visur kitur, kur sovietai 
neteisėtai viešpatauja, niekada 
nedovanos laisvajam pasauliui, 
jei jis net žodžiu, morališkai nu
stos kovoti ir ginti tuos nelai
minguosius, kurie patys save

se būta švelnaus, drėgno kli
mato. Rasta įrodymų, jog čia 
kadaise augo pinijos ir kipari
sai. O tai reiškia, jog kadaise 
čia būta tokio gamtos vaizdo, 
kaip Viduržemio jūros rajone.

Prof. Guezel iš Alžiro rado 
net 10 pėdų diametro kipariso 
kelmą, išgyvenusį Saharos iš
džiūvimą. Tam kelmui duodama 
3 - 4,000 metų amžiaus.

Pagerbti Pabaltijo
kraštų atstovai

PARYŽIUS. — Gruodžio mėn. 
8 d. Paryžiuje France-Baltiąue 
draugijos generalinis sekreto
rius H. ,de Montfort suruošė 
dėjeuner (pietus) Pabaltijo 
kraštų atstovų garbei. Iš pran
cūzų dalyvavo parlamento na
rys, France-Baltiąue garbės pir
mininkas Maurice Schumann, 
buvęs Senato vicepirmininkas 
Ernest Pezet, buv. senatorius 
ir draugijos pirmininkas gen. 
Ganeval. Iš baltų dalyvavo mi- 
nisteris Lozoraitis, J. Baltru
šaitis ir Pusta.

— Šiaurės jūroje vakar nu
skendo vokiečių prekinis laivas 
Nautilus. Žuvo apie 17 įgulos 
narių.

— Prezidentas Kennedy šian
dien televizinėje programoje 
peržvelgs savo dvejų metų val
stybinius darbus.

negali apsiginti ir išsilaisvinti.
Visi laisvinimo veiksniai turė

tų sukrusti, nes pagelbėjimas 
išsilaisvinti Vengrijai iš sovie
tinės priespaudos, taipgi pagel
bės ir kitoms pavergtoms tau
toms nusikratyti sovietinės 
vergijos pančių.

Europejinio sąjūdžio 
ir Rytų Europos komi

sijos susirinkimas
LONDONAS — Gruodžio m. 

10 d. įvyko Londone Europėji- 
nio Sąjūdžio centro ir Rytų Eu
ropos komisijos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo daug Vaka- j 
rų Europos asmenybių ir par-! 
lamentų narių. Iš Pabaltijos i 
kraštų Lietuvą atstovavo Pary
žiuje pasiuntinybės patarėjas 
profesorius J. Baltrušaitis, Es
tiją ministeris Torma. Tarp ki
ta ko susirinkimo metu yra nu
matyta ateinančią vasarą dide
lė Europejinio masto manifes
tacija Londone (kaip tai buvo 
jau 1951 metais).

Suruoštame bankete tarp kitų 
tarė žodį Tomas Amery, Angli
jos min. pirmininko žentas ir 
dabartinės vyriausybės narys 
(aviacijos ministeris). Suvažia
vimas vyko Lordų Rūmų patal
pose. Pirmininkavo Sir Edward 
Beddington Behrens, Britanijos 
Europejinio Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas.

Mirė kino teatro
žvaigžde Laughton

HOLLYWOOD, Calif.—-Char
les Laughton, 63 metų, sirgęs 
vėžiu, žymus aktorius, vaidinęs 
žymias roles per 30 metų, mirė 
gruodžio 15 dieną. Jis buvo bū
dingas aktorius.

Jo žmona aktorė Elsa Lau- 
chester buvo prie jo mirties, 
taipgi jo brolis Frank iš Angli
jos.

Diktatorius Castro
keičia diplomatus

MADRIDAS — Kubos dikta
torius Fidel Castro keičia dip
lomatus Europoje. Kai kurie 
kubiečiai diplomatai yra aplei
dę savo postus, o kiti atleisti.

Buvęs kubiečių ambasadorius 
Austrijoje Fernando Gaimzo 
Gonzalez atvyko automobiliu į 
Ispaniją, palikęs savo postą 
Vienoje. Jis prašo politinio 
prieglobsčio. Jo vieton paskir
tas Amado Palenąue.

JAV karinė jėga
PARYŽIUS — Jungtinės A- 

merikos Valstybės turi pakan
kamai atominių raketų apsigin
ti save ir sunaikinti Sovietų Są
jungą, jei ji užpultų šį kraštą, 

i Tai užvakar atskleidė patikimi 
JAV šaltiniai.

— Attorney General Robert 
Kennedy, JAV prezidento brolis,' 
vakar išskrido į Braziliją vizi-j 
tuoti prezidentą Goulartą. Jų 
pasitarimo tikslas: ekonominiai 
reikalai. Pats prezidentas Ken
nedy ketino vizituoti Braziliją, 
bet jo kelionė buvusi sutruk
dyta paskutinių tarptautinių 
įvykių.

Prezidentas Kennedy ir Britanijos ministeris pirmininkas Mac- 
•miilan tarsis Nassau mieste, Bahamas salose, gruodžio 19 dieną 
tarptautiniais klausimais, ypač palies raketos Skybolt gamybą.

Sirija telkia karinius dalinius 
prie Izraelio pasienio

Gal tai atsakymas į Ben-Guriono perspėjimą
JERUZALE, Izraelis - Sirija nio vakare, kad jo kariniai dali- 

sutelkė savo pusę armijos prie ; niai smogsią giliai siriečių teri- i 
Izraelio pasienio, ir didelis ka- j torijoje, jei užpuolimai nesiliau-
nms judėjimas pastebėtas sker
sai pasienio. Tai pranešė infor
muoti šaltiniai vakar.

Sirija taipgi pašaukė visus 
gydytojus karinėn tarnybon, bet 
neaišku, ar Sirija ruošiasi už
puolimui ar tik stiprina savo 
gynybos jėgas.

Pasak Izraelio vadų pareiški
mo, siriečių vyriausybė bandan
ti padidinti įtampą prie pasie
nio, nes nori nukreipti dėmesį 
nuo vidaus politinių problemų. 
Kita pusė armijos yra išskirs
tyta visame krašte-

Izraelio premjeras David Ben- 
Gurion perspėjo Siriją antradie-

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Popiežius Jonas XXIII va
kar jau pasirodė oficialioje au
diencijoje; jis pasveikęs.

— Prezidentas Kennedy, kal
bėdamas New Yorko ekonomi
niame klube penktadienį, pa
reiškė, jog jis 1963 metais pra
šys kongresą sumažinti asmeni
nius ir bendrovinius pajamų 
mokesčius. Kai kurie ekonomis
tai teigia, kad dėl tų mokes
čių sumažinimo iždo deficitas 
bus didesnis.

— Buvusį Venecuelos dikta
torių Manco Perez Jimenez Mia- 
mi mieste areštavo federaliniai 
maršalai.

WASHINGTON, D.C. — Ar
mija užvakar pranešė, kad 1,700 
kubiečių įstojo į JAV kariuo
menę. Jie buvo apmokami ispa
niškai kalbančių instruktorių.

GENE VA, Šveicarija—Jung
tinės Amerikos Valstybės gruo
džio 14 dieną pareiškė, kad jos 
palaikys karines bazes aplink 
Sovietų Sąjungą kol nusigink
lavimas nepasieks savo galuti
nės fazės.

Arthur H. Dean, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado
rius, pareiškė septyniolikos 
valstybių atstovų nusiginklavi
mo konferencijai, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra įparei
gotos sutartimi ginti vakarie
čių pasaulį prieš galimą sovietų 
užpuolimą ir jos negali atsisa
kyti savo atominės atgrasomo
sios jėgos pirmuose nusiginkla
vimo sutarties tarpsniuose.

Šį pareiškimą pateikė Decan, 
pakartotinai paaiškindamas, 
koks yra JAV nusiginklavimo 
planas. Joseph B. Godber, Bri
tanijos valstybės sekretorius, 
parėmė amerikiečio pareiškimą 
kaip nepaprastai naudingą.

Deano kalba sutapo su JAV 
gynybos sekretoriaus R. S. Mc- 
Namaros perspėjimu Paryžiuje 
Šiaurės Atlanto organizacijos 
tarybos konferencijoje, kad Na- 
to karinės jėgos turi būti pa
didintos prieš sovietų paprastų 
(konvencialinių) jėgų ir ginklų 
pranašumą.

Dean pabrėžė, kad Amerikos 
bazės yra „esminė sudėtis da
bartinio karinio vaizdo”. Bazės 
bus panaikintos pasiūlyto nusi
ginklavimo eigos gale, bet va
kariečių valstybės nedarys vien
pusiškų žygių pradžioje nusi
ginklavimo, kurie būtų palan
kūs sovietų blokui ir pragaiš
tingi laisvojo pasaulio saugu
mui, — pasakė jis.

Tai buvo Deano atsakymas

šią prieš Izraelio pasienio nau
jakurius.

TRUMPAI IŠ VISUR

Stiprinami puolimai

prieš Vatikaną
OKUPUOTA LIETUVA. — 

Lietuvos režimas straipsniais, 
nuotraukomis deda pastangas 
įrodyti tariamai artimus Lietu
vos dvasininkų ryšius su buv. 
nacių, okupacine valdžia, su lie
tuviais partizanais, šnipais ir 
pan.

Vilniuje leidžiamas iliustruo
tas žurnalas “Švyturys” (21 
nr.) paskelbė per du pusi. pa
veiksluotą reportažą “Firma — 
šv. Tėvas, Johann Kipp ir Co. 
adresas: Vatikanas — Lietu
va”. Vienoje nuotraukoje pa
vaizduotas arkivyskupas J. Skvi 
rėčkas laiminąs prez. A. Smeto
ną (esą, ark. Skvireckas laimi
nęs ir vokiečių karius...), kito- 
tokopija, aiškinama, kad J. 
Lelešius, tėvas Kaz. Čepulis, dar 
paskelbta popiežiaus rašto Lie
tuvos prezidentui, 1927 m., fo
tografija, aiškinama, kad J. 
Kipas buv. Jėzuitų gimnazijoje 
germanizavęs lietuviškąjį jau
nimą.

Kitomis nuotraukomis įtaigo
jama, kad lietuviai dvasininkai 
prisidėję prie partizanų veiklos, 
kai kurių šeimų išžudymo.

— Marokas importuos 20,000 
tonų neapdirbto cukraus iš Ku
bos per 1963 metų šešius pir
muosius mėnesius.

— Britanijos ministeris pirmininkas Harold Macmillan ir 
Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle gruodžio 15-16 d. d. 
tarėsi apie tolimojo ėjimo pasaulines problemas — nuo Rytų — 
Vakarų pasikalbėjimų iki Britanijos įsijungimo į Europos Bend
rąją Rinką.

Du vadai turėjo privačią konferenciją Chateau de Rambouil- 
let vietovėje, 30 mylių pietvakariuose nuo Paryžiaus.

Macmillan norėjo konferencijoje sužinoti, kokią Prancūzija 
užima poziciją. Britų premjeras Macmillan ir prezidentas Ken
nedy susitinka Nasau mieste, Bahamų salose, gruodžio sekantį 
trečiadienį ir ketvirtadienį.

— Raudonoji Kinija gruodžio, 15 dieną pasiūlė sukviesti ko
munistų valdomų valstybių viršūnių konferenciją, kad būtų pa
šalintas didėjantis skilimas tarp Peipingo ir Maskvos.

— Šiaurės Atlanto organizacijos (Nato) valstybių taryba, 
baigusi šeštadienį posėdžius Paryžiuje, pasižadėjo stiprinti savo 
neatomines karines jėgas.

— Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle, pasak žurna
listų Waverley Root ir Robert H. Estabrfook, bandąs Britaniją 
pavilioti savo pusėn nuo Jungtinių Amerikos Valstybių.

— Valstybės sekretorius Dean Rusk vakar grįžo į Wash- 
ingtoną iš Šiaurės Atlanto organizacijos (Nato) tarybos konfe
rencijos Paryžiuje. Iš Paryžiaus jis buvo nuskridęs į Dubliną, Ai
rijos sostinę.

— Indų premjeras Nehru išskrido amerikiečių lėktuvu ap
lankyti karinių dalimų, štabus Ladakhe, Kašmiro apylinkėje-

— JAV raketa Mariner II dabar jau skrieja aplink saulę. 
Dar per kokią 90 dienų bus girdimi jos radijo signalai.

— JAV vakar iš Wallup salos paleistas keturių tarpsnių sate
litas- Scout į tolimąsias erdves. Jo uždavinys: tirti mikrometeori- 
tus.

— Iš britų protektorato Burnei sukilėliai nacionalistai bėga 
į Borneo, bet vargu, ar jiems pasiseks pabėgti į Indoneziją.

— Filipinų vyriausybė pasiuntė 6 sprausmiinius kovos lėk
tuvus į Kongą. Jie ten prisijungs prie Jungtinių Tautų dalinių.

— Nepalis jau turi naują konstituciją.
— Indonezijos prezidentas Sukamo pakvietė raudonosios Ki

nijos vadą Mao Tse-tungą vizituoti indonezų kraštą.
—Kuboje dar yra 26,000 sovietų kareivių ir 650 tankų- Tai 

va kaip diktatorius Chruščiovas laikosi pažado išvežti savo ka
reivius namo!!!

— Keturių motorų prekinis lėktuvas, skridęs iš Bostono 
per Chicagą į Kaliforniją, nukrito penktadienį tarp namų San 
Fernando slėnyje, Cal. Devyni asmenys buvo užmušti nelaimėje.

į sovietų reikalavimus panai
kinti atominių ginklų pristaty
mo „vežimus” ir užsienines ba
zes nusiginklavimo pradžioje.

S. K. Sarapkin, sovietų atsto
vas, pareiškė, jog Deano pareiš
kimas esąs „keistas dalykas šio
je konferencijoje”.

Dean pareiškė, jog Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybe 
verčia taip elgtis jų tautiniai 
reikalai ir sutartyse pažadai, ir 
jos pažadas dirbti, kad būtų vi
suotinis ir pilnas nusiginklavi
mas.

Nusiginklavimo konferencija 
pertraukiama nuo gruodžio 21 
d. iki sausio 15.

Nauja oro linija
BOSTONAS. — Trans World 

Airlines lėktuvai pradėjo savai
tinę tarnybą tarp Bostono ir 
Romos per Shannoną, Pary
žių ir Zurichą.

GINKLŲ FABRIKAI KINIJOJ

Raudonoji Kinija turi įsiren
gusi daugiau kai 100 ginklų fab 
rikų. Indų paimti iš kinų gink
lai rodo, kad jie buvo gaminti 
pačioj Kinijoj. Kinai dabar pa
sigamina net ir tankus. Tačiau 
didžioji Kinijos silpnybė — ne
turi savo žibalo.

— Eugene M. Zuckert, Jung
tinių Amerikos Valstybių avia
cijos sekretorius, atvyko gruo
džio 12 dieną iš Okinavos į Tai- 
pei, Formozoje, pasitarti su pre 
zidentu Chiang Kai-sheku,
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Nenustokite soc. dr. kreditų

Kalėdos yra laikas davimui 
ir gavimui, bet nepadarykite 
šių metų jūsų socialinio draudi
mo kreditų išmetimu. Daugelis 
žmonių uždirba sočiai, draudi
mo kredtus kiekvienais metais 
šiuo metu, laikinai dirbant Ka
lėdų laikotarpy, — sako Mr. 
Marjan P. Staniec, South Side 
sočiai, draudimo distrikto įstai
gos vedėjas. Kiekvienas asmuo, 
dirbąs šio sezono metu, skubiai 
privalo gauti sočiai, draudimo 
kortelę, kurią turi įteikti savo 
darbdaviui. Mr. Staniec sako, 
kad kiekvienas, kuris gauna ne 
mažiau kaip $50 grynais algos 
per kalendorinį ketvirtį, gauna 
sočiai, draudimo kreditą už tą 
ketvirtį. Tai atlieka darbdavys, 
išskaitydamas algos dalį, ir to
kią pat savo sumą pridėdamas, 
pranešdamas kiekvieną ketvirtį 
valdžios iždui — the Distriet 
Director of Inernal Revenue. 
Jeigu jūs neįteikiate savo so
cialinio draudimo numerio savo 
darbdaviui arba duodate netei
singą numerį, jūs negalite gau
ti kredito už tuos uždarbius. 
Jeigu jūs duodate auką Kalėdų 
seneliui šiais metais — atkreip- 
kit savo dėmesį į socialinį drau
dimą ir jūs gausite atitinkamą 
kreditą, į kurį taip pat turite 
teisę, — baigė savo pareiškimą 
vedėjas Mr. Staniec, kurio įstai 
ga yra 1256 W. 69 St., Chica
go 36, III. pr. š.

TIK DVI SAVAITIS LAIKO
PRAŠYMAMS PADUOTI

Pabaltijo Advokatų -Teisinin
kų Rygos lietuvių skyrius pri
mena suinteresuotiems asme
nims, kad nuo nacių nukentė- 
jusiems kompensacijos prašy
mams paduoti terminas baigia
si už dviejų savaičių, t. y. 1962 
m. gruodžio 31 d. Aplikacijas 
reikia siųsti adresu: Bundes- 
verwaltungsamt, Hochhaus, Ru 
dolfplatz, Koeln, Germany.

Prašymus gali paduoti tie as
mens, kurie nuo nacių režimo 
tiek nukentėjo, kad neteko ne
mažiau kaip 25 proc. darbin
gumo. Prašymus galima rašyti 
nebūtinai išpildant specialius 
formuliarus - aplikacijas, ku
rių galima gauti iš Bundesver- 
waltungsamto. Kas dar tokių 
formuliarų nėra gavęs, o laiko 
nedaug liko, tas gali rašyti pa
prastus prašymus, pridant ati
tinkamus dokumentus preten
zijai paremti; Pažymima, kad 
tie asmenys, kurie yra padavę 
prašymus Aukšt. Komisarui Gs 
nevoje, jiems nepakenkia pra
šymai paduodami Bundesver- 
waltungui,. Koelne. Pagal turi
mas informacijas iš Aukšt. 
Komisaro Genevoje, iki šiol pa

tenkinta 665 prašymai JAV-ibė- 
se gyvenančių asmenų, kuriems 
paskirta $137,000. Prašymus 
galima rašyti anglų ir vokiečių 
kalbomis, pridedant reikiamus 
dokumentus-

Pakartotinai pabrėžiama, kad 
šis terminas (š. m. gruodžio 31 
d.) yra galutinas ir vėliau pa
duoti prašymai nebus svarsto
mi ir terminas nebūsiąs atnau
jintas. Pranas Šulas

fOS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

Ar reikia senesniems žmonėms 
dirbti?

Kl. Kodėl jūs siūlote senes
niems žmonėms dirbti tuo me
tu, kai krašte yra didelis ne
darbas? Jei senesnio amžiaus 
darbininkai dirbs, tai darbų 
įmonėse dar daugiau sumažės.

P. P
Ats. Aš nemanau, kad senes

ni žmonės turi atsisakyti nuo 
darbo dėl to, kad krašte yra 
bedarbių. Jie turi bet ką dirb
ti, kad fizinę ir dvasinę sveika
tą išlaikytų. Daugelis žmonių 
šiandien yra bedarbių eilėse 
vien dėl to, kad jiems trūksta 
bet kurios specialybės ir gyve
na ne toj geografinėje vietoje. 
Jeigu jie norėtų ką nors išmok
ti ir persikelti į kitas vietoves, 
daugelis jų galėtų rasti darbą. 

(Iš Chicago American) R. P.

i Soc. dr. pašalpų reikalais
Kl. Esu išdirbęs 12 m. ■ ir 5 

mėn. Dabar dirbtuvę uždarę ir 
mane iš darbo paleido. Kiek aš 
gaučiau pensijos, jeigu daugiau 
nebedirbčiau? Esu gimęs 1907 
m liepos 8 d. Norėčiau gauti 
kitą darbą, bet negausiu tokio 
atlyginimo, kaip pirma. Kalba
ma, kad jeigu dirbsiu už že
mesnį atlyginimą, tai manopen 
sija sumažės. 1950 m. esu už
dirbęs $3,500, bet aš nerandu 
tos kopijos. Gal man to nepri- 
skaitys? (Seka uždarbių lente
lė). F. M.

Ats. F. M. Kadangi nepasa
kėte, kada galvojate išeiti į 
pensiją, todėl jums pateiksiu 

|dvi pensijų sumas.
Pagal pateiktus uždarbių da

vinius, jei daugiau jau nedirb
tumėte, tai jūsų pensija, jums 
sulaukus 65 metų amžiaus, bū
tų apie $92. per mėnesį. Tačiau 

j jei pensiją norėtumėte gauti su 
laukę tik 62 m. amžiaus, tai su 
mažinta suma būtų apie $73.60 
per mėnesį. Jeigu dar ir toliau 
dirbtumėte, kad net ir už ma
žesnį atlyginimą, jūsų pensija 
padidėtų, tačiau jokiu būdu ji 
nesumažėtų. Nesirūpinkite dėl 
1950 metų uždarbių, nes jie ne
reikalingi. J. Šoliūjnas

K. š. m. lapkričio 5 d. “Drau 
ge” rašėte, kad reikia paskubė-

Jonas Šoliūnas, šio skyriaus vie
nas iš redaktorių, neseniai persi
kėlęs iš Baltimores, Md., j Chica- 
gą, III., ir dirba Socialinio draudi
mo įstaigoj.

ti turintiems per 65 metus am
žiaus asmenims paduoti prašy
mus soc ai. dr. įstaigai gavimui 
pensijos, nes minėjote, kad pa
gal padarytus pakeitimus so
čiai. dr. įstatyme 1960 ir 1961 
m. skirtų sočiai, dr. išmokėji
mų nebegausiu. Aš jau esu 70 
m. ir dar dirbu. Gaunu į sav. 
$48.45 už 40 darbo vai. Ar tiek 
uždirbdamas į sav. ir neatsisa
kydamas iš darbo aš galiu gau 
ti pensiją? Jeigu taip, kiek jos 
galiu gauti ir nuo kada? Ar 
būtinai reikia atsisakyti iš 
darbo, jeigu noriu gauti pen
siją? (Jeigu aš į metus uždir
bu daugiau, kaip $1,200). Jokio 
prašymo į sočiai, dr. įstaigą 
nesu padavęs. Esu viengungis.

J. D.
Ats. J. D. Visuomet yra pa

tartina paduoti pensijai gauti 
pareiškimą, nors jūs ir toliau 
tebedirtumėte. Nors perdaug 
uždirbant, galbūt, jūs ir nieko 
negautumėte, tačiau sočiai, dr. 
įstaiga turėtų daugiau laiko su 
tvarkyti visą jūsų bylą. O be 
to tada niekada nebūtų pavo
jaus prarasti bent dalį pensi
jos. Tiesiog į jūsų klausimą — 
ar uždirbant per sav. $48.45 
— dar galėtumėte ir keletą če
kių gauti negaliu atsakyti, nes 
nežinau jūsų nei gimimo datos, 
nei metinių uždarbių. Tačiau as 
meniškai vistiek patarčiau jau 
dabar įteikti pareiškimą ir ta
da tikrai sužinosite, ar galėsi
te ką nors gauti.

Kadangi nepatiekėte ankščiau 
minėtųjų duomenų, todėl nega
liu apskaičuoti ir jūsų mėnesi
nės pensijos dydžio. Niekas iš 
darbo jūsų išmesti negali dėl 
pensijos. Jei uždirbsite labai 
daug, galbūti nieko negausite 
tol, kol dirbsite. Tačiau, jei jū
sų uždarbiai nėra jau tokie di
deli yra galimybių gauti bent 
keletą čekių net ir vis dar te
bedirbant. J. Šoliūnas

Kl, Kas privalo palaikyti šva- 
< rą nuomojamuose namuose, ž. 
sklype, rūsyje?

Ats. Kiekvienas “lodging” na
mas ir kiekvienas nuomojamas 
namas turi būti laikomas šva
rus ir laisvas nuo prikrautos 
nešvaros, šiuklių (garbidžių) 
arba kitų medžiagų viduje ar 
lauke, ten pat arba kieme, pra
ėjimuose arba šaligatvyje, pri- 

i einančiame sklype. Viskas turi 
| būti laikoma geroj tvarkoj ir 
! pataisyta. Draudžiama laikyti 
į daugiau žmonių bute (over- 
crowding), kas sudarytų pa
vojaus sveikatai. Draudžiama 
miegoti ar pasilikti (remain) 

i rūsyje ir kitose pavojingose 
I vietose, kur pavojus susidaro 
; dėl ventiliacijos stokos ar drėg
mės, dėl nuodingų kvapų arba 

I esant kitiems pavojams. Nuo
mojame name rūsio sienos turi 
būti baltai išdažytos mažiausia 
kartą metuose (§96-15).

Nuo bal. iki lapkr. 15 d. kiek- 
, vienais metais reikia duoti nuo
mininkui sietelius, apsisaugoti 
nuo musių, išskiriant butus 
esančius virš 4 aukšto (§96-16).

Nuomojamuose namuose turi 
būti išvietės (water closets) ir 
ventiliacija, kur turi būti pa
laikoma švara, kad nepakenktų 
sveikatai.

Dujų vamzdžiai negali būti 
statomi be sujungimo su miesto 
požeminiais vamzdžiais (§96-18)

Kiekvienas namas turi turėti 
geram stovy esančius nuteka
muosius vamzdžius ir visas lie
taus vanduo nuo stogo turi bū
ti nuleistas į žemę, išvengiant 
sienų ar kiemo kelio' gadinimo. 
(§96-19).

Cisternose laikyti nuo stogo 
lietaus vandenį žmonių naudo

jai, sveikatos tarnybos asme- 
jnys, ūkininkai, įvairūs amati- 
ininkai, inžinieriai ir kit. profe- 
jsionalal Kas būtų susidomėjęs 
tarnauti Taikos korpuse, prašy 
kitę brošiūrėlės “Senior Citi- 
zens and the Peace Corps”, Se
nior Manpower Recruitment, 
Washington 25, D.C. Laiške nu 
rodykite savo užsiėmimą. Leo.
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TRUMPAI
— “Newsweek” praneša, 

kad prez. Kennedy naujam kon 
gresui pirmiausia pasiūlys su
mažinti pajamų mokesčius. An
tru punktu eitų federalinė pa
šalpa mokykloms ir senesnio 
amžiaus pensininkų nemokamas 
gydymas.

— Taikos korpusas ieško vy
resnio amžiaus žmonių, kurie 
bus pasiųsti į 40 įvairius kraš
tus Azijoj, Afrikoj ir Vidur. 
Amerikoj. Reikalingi mokyto-

♦ ♦♦♦

P. ŠILEIKIS, 0. P.■T Orthopedas. Protezlstas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

« dažai. Spec. pagalba kojoms 
I (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

i DR. J. k K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

i 5430 South Kedzie Avenue
; Priima ligonius pagal susitarimą,. 
| D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p.

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

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

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

rel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES EIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo .9 Iki, ii ryte lr nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubliė 7-2290.

Kolda turi būti teikiama 
temperatūra butuose?

Kl. Kokios yra nustatytos 
nuomojamuose butuose šilumos 
teikimo normos nuomininkams ?

Ats. Pagal Chieagos miesto 
išleistą potvarkį (Ord. §94-4) 
kiekvieno namų savininko prie
volė duoti nuomojamam butui 
60 laipsnių P. nuo 6:30 v. iš 
ryto, 65 laipsn. P. 7:30 v. iš 
ryto ir 68 laipsn. P. 8:30 v. iš 
ryto ir po to iki 10:30 v. v. 
šilumos vidurkį. Skundai raštu 
siunčiami paštu, jei pasirodytų 
šilumos trūkumas nuomojamam 
bute.

J. G. TELEVISION CO.
Į 2512 W. 47th St., FR 6-1998 
Į TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Dabar atidara ir sekm. MI v. iki 4 v.

; 4- 4-? '«•' '* «■ 'i- «ir > •»
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
YIUSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

J. M I G L I N fi S
! 2549 VV. 69th St. II a., PR 6-1063

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

anticipated dividend 
on investment accounts Chieagos 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 Chicągoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Avenue Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRTTAIKO akinius

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

Ofiso telefonas: PR 8-322#.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
2422 VV'est Marąuette Road 

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

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

keičia stiklus ir rčinus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.; 10 ryto iki 8 vak., trečiao. 
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki z p „
Rez. tel. PU 8.0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W, Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo taku 

chirurgija
7® G 8 S. VVestern Avė telS? E- 159th St” Harvey,

I11-, tel. EDison 8-4383; 30 N Mi 
ehigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 -

valandos pagal susitarimą

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

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

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

Rez HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
4KUŠERTJA IK MOTERŲ LTGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LIT 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
Btsiliepia skambinti Mi S-0001 DR ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 9->t7’7R 
arba 15542 S. Cicero. Oak .Forest, UI. 

Telef. FU 5-2026.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofisas: 3148 YVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 YYjest «Oth Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais

—-------------------- ———______________
Tel. REIiance 5-1811 DR. J. J. SIMONAITISnuo 7 iki 8. DR, WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai- Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street

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

Valandos- i_S D m. ,r 6_s m
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. ir kitu laiku paga. autartj. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. YVAlbrook 5-3048

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

58™ Kedzie Ave. PR 6-2635
v&n^.aki,s lr Pr“aiko akinius 
Visnal Tramlng — Contact Lensea
Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 d n 
antrad.,. penkt. 10:30 v. r __ 6 n n-

šešt. 10:30 v. r. — 6 p. p
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OJ/yinpic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. I5th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai, vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet .

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 '
Rezid. telef. YVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 So. Ashland Avenue
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 

j, V^L- vaki Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaiyta, priimama pa- 
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 2
V. IKI D v. ▼.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
VaĮ.: Kasdien popiet nuo 12—B vai 
vak. pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai' 

Trečiadieniais tik susitarus.

1 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 sutarti, 
sekm. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYgJTOJA IR CHIRURGE 

kūdikiu ir vaiku
SPECIALISTE TIG^ 

MEDICAL BUILDING
7156 Sonth VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad.
11 Xal' 1 val' D‘ D- ir nuo

", v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — l vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS V

Ofisas ir rez. 2652 VV, 59th Št.
n«^PR<’,SpeC‘„8’122S ar PR 6-5677 
Ofiso vai: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8
pįlkT,- S<3St' 2—4 v- p°Plet kitu
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Nainį} PR 8-0960

DR, E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Tel. ofiso HE 4.2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7Ist Street
Priima ligonis paga.l susitarimą. 

jJei valandos skambinti telef • TIE 
4-2123 nuo l iki 9 p. p. šeštadieni
£ltu 9olk\1 vaI’’ liitu ’a-iku tel. Glbson 8-6105.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545
, (OFISO ir REZ.) 

VALANDOS PAGAI, SUSITARIMĄ
Rez. GI 8-0873

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

d132 So. Kedzle Ava, VVA 6-2670 
Valandos pagal susitarimu. JeJ S3L 
atsiliepia skambinti MI 8-0001,

DR. A. MADIONAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
i'al.; pirmad. ir ketvirtad. 1-4 n n
tntrad. ir oenktad. 5-8 v. v.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2524 VVest 69th Street 
SpeclalybS: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

UIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki s 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. B. GAIŽIONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeclalybS akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 7 Įst Street 

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeclalybS — vidaus Ilgo.
2454 VVest 71«t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

o248 Sonth Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susltaruaDR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vidaus ir vaiku ligos

2737 VVest 71st Street
VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. lr kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017

DR, JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31M>

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąnette Road
Vai nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio ir leukemijos chemine tera
pija. PriSmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p, YVĄ 5-3388.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. ė 6-8 p.p 
Šeštadieniais 10-12 valandos 

Trečiadieniais uždaryta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai. 11 v ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

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

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS

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

6: antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8: 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sa. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo I iki 8 vai. vak. 
Treč. ir aekmad. tik .uaitarus.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NELEMTOJE ĮTAMPOJE
ANGLIJOJE AŠTRŪS SKERSVĖJAI

Ūkinis sustingimas ir nesėkmingos derybos su Europos ūkine bendruomene 
siūbuoja ir politinį gyvenimą

j DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 17 8

Stebėdami žmonių gyveni
mą ir vartydami istorijos la
pus, kuriuose kalbama apie to 
gyvenimo raidą, gauname įs
pūdį, kurį, gal būt, norėtume 
išreikšti klausimu, kažin ar 
kada nors buvo atliktas geras 
darbas, pasiektas aukštas tiks
las ar parodytas kilnus idea
las be trukdymų, be priešta
ravimo, be jų paneigimo. Žmo
nijos istorija ir visas gyveni
mas vyksta nuolatinėje įtam
poje. Kiekvienam pajudėjimui 
atsiranda kliūčių, kurias, sie
kiant tikslo, reikia nugalėti. 
Žmogaus dvasia, pajudėjusi iš 
vienos tiesos į kitą, arba mei
lės jėga pajutusi savąjį idea
lą ir jo siekdama, visada gy
venime sutiks kliūčių. Visi 
mūsų geri sumanymai turi per 
eiti sunkiu ir stačiu keliu ir 
turi būti ištirti kaip auksas 
ugnyje.

Sunku čia pasakyti, kodėl 
taip yra. Gal, kad tiesa būtų 
aiškesnė, gal, kad judėjimas 
būtų stipresnis. Lengvai at
liktieji darbai daug nelaimėjo 
ir apie juos mes šiandien nie
ko nežinome. Apie tautas, ku
rios nekariavo, nieko nežino
me, apie žygius ir laimėjimus, 
kurie lengvai atėjo, šiandien 
nieko nekalbame, žygiai ir 
darbai, kuriuose nėra įtampos, 
istorijoje nėra registruojami, 
o žmonių gyvenimui nėra pa
vyzdžiai.

Toje įtampoje visada išryš
kėja, kaip naktis ir diena, du 
kontrastai: veikėjas ir truk
dytojas. Šitai gal darosi dėl 
to, kad kūrinijos visatoje vy
rauja du pradai — gėris ir 
blogis. Veikimo tikslas atsto
vauja gėrį, o kliūtys, kaip tam 
gėriui prieštaravimo jėga, yra 
palinkusios į blogio pusę. Ši
tai, regis, galima būtų pritai
kyti visai žmonijai, kiekvie
nam žmogui, kiekvienai tau
tai ir mums, kurie esame vie
nokiu ar kitokiu būdu atskir
ti nuo savos tėvynės ir didžio
jo tautos kamieno.

* # *

Mūsų lietuviškąjį gyvenimą 
ir visą veikimą galima būtų 
taip pat sugretinti su minėto
mis apraiškomis — vieni vei
kia, o kiti trukdo. Galgi ir rei
kalingas tas trukdymas visa
tos dvilypume, bet jis labai 
kartus, o gal ir žalingas visai 
lietuviškajai buičiai. Neseniai 
turėjome kultūros kongresą. 
Jam besiruošiant, taip ir su
siskaldę veikėjai: vieni veikė, 
kad kongresas įvyktų, kiti 
darbavosi, kad jis neįvyktų. 
Kas būtų gero buvę, jeigu 
tas kongresas būtų neįvykęs, 
ir ką būtų laimėję anie ren
gėjų priešininkai? Būtų gal 
sakę, kad, va, ir sutrukdėm. 
Tai būtų buvęs jų džiaugs
mas. Tai yra trukdytojų 
džiaugsmas, kuris savo esme 
yra blogas.

Žinoma, dabar galime kri
tikuoti ir ieškoti, kas tame 
kongrese buvo bloga. Ieškoda
mi blogo, visada jo rasime. Ne 
dėl to blogo kongresas buvo 
ruoštas. Dirbantieji gali daug 
ko nepramatyti ir nepastebėti. 
Ir tik nieko neveikdamas, ar 
dar geriau, miręs žmogus

KATALIKŲ PASAULY

IŠ SAKYKLOS — GAIVINTI 
MIRŠTANTĮ

Širdies smūgį gavęs 72 m. am 
žiaus vyras Šv. Christoforo baž
nyčioje Marysvillėje buvo atgai
vintas kun. J. McEigunn, kuris, 
pastebėjęs nelaimę, išlipęs iš 
sakyklos gaivino sąmonės ne
tekusį dirbtinu alsavimu — pūs 
damas orą į burną, kol atvyko 
pirmoji pagalba ir gyvybė buvo 
išsaugota.

DRABUŽIAI PASAULIO 
VARGUOMENEI

JAV katalikai lapkr. 18—24

klaidos nepadaro. Atrodo, rei
kėtų daugiau džiaugtis, kad 
mūsų lietuviškasis gyvenimas 
vis dėlto juda, o ne ieškoti, 
kaip ir kas bloga pasakė. 
Spauda, kuri kongreso rengi
mą boikotavo, dabar tuo pa
čiu metodu bando mūsų visuo
menę skaldyti ir ardyti, pri
mindama, kas iš paskaitininkų 
kokią katalikišką organizaci
ją paminėjo ar praleido, tar
si iš to būtų buvęs kongreso 
pasisekimas ar nepasisekimas. 

* * ♦

Nagrinėdami mūsų lietuviš
kąją veiklą ir gilindamies į 
jos įtampos prasmę, daug da
lykų negalime taip pat leng
vai suprasti. Mes jaučiame, 
kad mūsų išeiviškas gyveni
mas, gavęs laisvą judėjimą, 
laisvę rašyti ir kalbėti, turi 
dideles pareigas visai paverg
tai mūsų tautai. Tai, ko Sibi
ro lietuviai tremtiniai ar žu
vusieji partizanai negalėjo pa
daryti, mes turime įvykdyti. 
Jų viltys ir troškimai turi bū
ti mums viso lietuviškojo ju
dėjimo idealas. Bet, kai tik 
kas to idealo linkme aiškiau 
pajuda, tai tuojau atsiranda 
kryžminėje ugnyje.

žinoma, visa pavergtoji tau
ta laukia ir tikisi, kad mes 
eisime, judinsime visą laisvą
jį pasaulį ir šauksime, kad ji 
laukia išgelbėjimo. Savo kal
bose visi moka Vasario 16 mi
nėjimų proga graudenti ir ra
ginti, kad lietuviai laisvėje 
eitų pas senatorius, rašytų 
laiškus kongresmanams, ju
dindami ten Lietuvos bylą, 
kad kovotume visais frontais 
prieš komunistų kolonializmą 
Lietuvoje ir t. t. O prieš kon
gresines rezoliucijas, kurios, 
regis, kaip tik tų tikslų siekia, 
kartais - tie patys kalbėtojai 
pradeda kovoti aršiau, kaip 
prieš komunizmą.

Niekaip negalima suprasti, 
kodėl ir kuo tie žmonės nusi
kalto. Ar dėl to, kad siekia 
tėvynės išlaisvinimo, ar kad 
turi progos prieiti prie kon
gresmanų ir senatorių ? Tegu, 
sakysim, jų metodai kam nors 
nepatinka, tai visada laisvė 
lieka veikti kitais metodais. 
Jeigu kam garbės pritrūko, 
kad ne jis pirmas tą bylą pra
dėjo, tai dar lieka šimtai bylų, 
kurias kiekvienas gali paju
dinti. Bet šiame reikale mes 
negalime skaldytis ir vieni ki
tiems trukdyti. Bet gal ir čia 
reikalinga tokia įtampa, kad 
reikalą visa lietuviškoji visuo
menė geriau įsisąmonintų? 
Iš kitos gi pusės, reikia nepa
miršti, kad mes, darbo nepra
dėję, visas jėgas aukojame tai 
nelemtai įtampai. Atrodo, kad 
ir tų rezoliucijų ruošėjai dau
giau vargo pakelia, daugiau 
laiko praleidžia; bekovodami 
su savais žodžiu kalbose ir raš
tu spaudoje, kaip ruošdami 
kongresmanams raštus ir ieš
kodami reikalingų kontaktų.

Panašias apraiškas rasime 
visame lietuviškame gyveni
me. Tačiau 'bendrieji tikslai 
kaip tik mus turėtų jungti, o 
ne skaldyti, kad jėgų veltui 
neeikvotume. V. Rim

d. padarė drabužių rinkliavą 
pasaulio varguomenei. Praeitais 
metais buvo surinkta drabužių 
ir avalynės už maždaug $20,- 
000,000. Jie buvo pasiųsti į 70 
kraštų ir jais pasinaudojo 15,- 
000,000 motinų, vaikų bei kitų 
neturtingųjų.

MIRTINAI SUŽEIDĖ 
MISIONIERĘ

Alžirijoje nuo užpuoliko pa
darytų žaizdų mirė seselė mi
sionierė Marie Madeleine Bar- 
din, Marijos Seserų Misijonie- 
rių vienuolyno narėj Ji buvo 
rasta sunkiai sužeista automo
bily, kuriuo važiavo. Jos ran
kinukas buvo pagrobtas.

Big Ben, didysis varpas, gar
siai skaičiavęs įtampos valan
das Nepoleono I ir Hitlerio siau 
tėjimo metais, šio pokario tarps 
nyje net keturis kartus buvo 
nustojęs mušti. Anglų pasidi
džiavimas buvo reikalingas mik 
lios rankos, kad vėl galėtų gar
siai skaičiuoti praslinkusias va
landas. Anksčiau jo garso klau 
sėsi didžioji Anglijos imperija, 
kurioje saulė nenusileido.

Nūnai Anglija teturi imperi
ją tik iš vardo, o ją pačią užgu
lė sunki nedalia. Didysis sko
lintojas po šio karo liko skoli
ninku. Įmonių nusavinimas dar-'j 
biečių valdymo metu, kaip ir j 
šio meto padrika jų veikla, di
dinanti ūkinės veiklos nedarną, 
neišsprendė esminių ūkinių 
klausimų. Konservatorių vy
riausybės sudarytoji Tautos ta
ryba apspręsti ūkinei politikai 
dar nesurado sau vietos. Garny 
bos sustingimas ir išvežimo su
mažėjimas verčia juos šaukti: 
daugiau prekių išvežti arba bad 
miriauti. Londono bankai dar 
turi svarų žodį tarptautinėje 
prekyboje, bet jie nepajėgūs 
spręsti plataus masto klausimų. 
Šį lapkričio mėn. nedarbas kai 
kuriose vietose tapo grasiu. 
Mažesnės apimties rinkimuose 
konservatoriai pralaimi beky
lantiems liberalams ir darbie- 
čiams.

Mažieji rinkimai — ne kelrodis
Šiais metais Anglijoje įvyko 

net 17 mažųjų rinkimų, kurie 
konservatoriams atnešė pralai-! 
mėjimų. Jų metu darbiečiai su- 
rinko 40%, konservatoriai 29% 
ir beprisikeliantieji liberalaij 
26% balsų. Konservatoriai pra
laimėjo 4 vietas, o rinkimus 
laimėję jau nebegalėjo pasi
džiaugti ankstesne persvara. 
Net nuosaikusis Londono dien
raštis The Times priminė, kad 
rinkimuose tik bandytas pasi
tikėjimas, kuriuo valdančioji 
partija negali pasigirti.

Tačiau šio tarpsnio vertinimas 
gali suklaidinti, 1958 m. kon
servatoriai pergyveno dar di
desnius sukrėtimus už nūdie
nius, tačiau 1959 m. visuotiniuo 
se rinkimuose jie laimėjo. Anuo 
metinį konservatorių laimėjimą 
apsprendė laikinas ūkinis tar
pimas ir Macmiliano pažadai 
taiką išgelbėti. Iki ateinančių 
rinkimų turime veik dvejus me
tus. Ar konservatoriams pa
vyks įtikinti balsuotojus šūkiu: 
konservatoriai — ateities parti
ja? Galimas dalykas, kad jie i 
daro didesnės apimties žaidimą.

derėdamiesi su Europos ūkine 
bendruomene, jog prieš rinki
mus gyventojai patirtų derybų 
išdavas.
Nedarbas — ūkinio sustingimo 

vaisius
Lapkričio mėn. bedarbių 

skaičius siekė 544,000. Bedar
biai tesudaro 2,4,% dirbančiųjų, 
tačiau jų skaičius žymiai pra
šoko ibet kuriuos šio pokario 
metus. Didesnį rūpestį kelia 
šiaurrytinė Anglija ir neturtin
goji Škotija. Ten jau dabar be
darbių skaičius siekia 5% visų 
dirbančių ir jis žymiai ūgters 
ateinančią žiemą.

Pramonėje vyrauja netikru
mas. Laivų statyklos pergyve
na sunkų tarpsnį, nors išvengė 
aštrių sukrėtimų, įvykusių šiais 
metais Hamburge. Eilė pramo
nės šakų, išskyrus plieno liejyk
las, pergyvena atoslūgį, turintį 
įtakos į geležinkelių važmą. 
Kai kurios įmonės, sumažinu
sios gamybą lūkuriuoja derybų 
išdavų Briuselyje.

Nedarbas pabudino Angliją 
sukurti ryškesnę ūkio politiką, 
rengimus ir pradėti didesnės 
apimties viešuosius darbus.

Didelės kliūtys Briuselyje
Spalio mėn. atnaujintos dery

bos Briuselyje užtiko dideles 
kliūtis. Prancūzijos atstovai rei 
kalavo, kad Anglijos delegaci
jos vadovas Heath priimtų es
mines ūkinės bendruomenės są
lygas, o vėliau leistųsi į išsamų 
jų aptarimą. Nuo spalio mėn. 
iki šio meto padaryta nežymi 
pažanga. Pasitarimai gali užsi
tęsti ir visus ateinančius me
tus. Jų metu iškilo ne tik An
glijos vyriausybių žemės ūkio 
rėmimas, bet ir Kanados, Aus

I
 ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS j

ISvcrtė P. Gaučys ||

Antroji dalis

Iškilo į viršų dumblino vandens stulpas, konvul- 
singai sujudėjo milžiniška masė, daugelį kartų pakilo 
į orą baisi uodega, griausmingai tėkšdama vandenį, 
ir pagaliau krokodilas apsivertė ir nutilo. Neįprastai 
didelis baltas pilvas plūduriavo paviršiuje, kraujuo
jant pervertom pažastim. Pacharotė su Marija Nieves 
išniro į viršų šaukdami:

— Dievas ir žmogus!
O iš kranto, besidžiaugiant žygdarbiu, nuaidėjo 

vienbalsis šauksmas:
— Bramadoro pabaisai atėjo galas!
— Taip pasibaigs visi “Baimės” burtai, nes da

bar mes turime atbūrėją.

VII

LAUKINIŲ BIČIŲ MEDUS

Brastos algarobas virpa, kaip melodinga arfa 
laukinių bičių dūzgime.

Įsliuogę į medžio šakas, kur jos turėjo pasidariu
sios savo lizdus, Melesijaus vaikaičiai jas baidė dvo
kiančiais žvakigalių dūmais, ir tamsiai rudi koriai ei
na iš berniukų į rankas mergaičių stovinčių medžio 
papėdėje.

Ne savu balsu šaukdamos, jos bėga, jeigu kuriai 
į plaukus įsivelia įniršusi bitė, bet tuoj grįžta atgal

GEDIMINAS GALVA tralijos ir Naujosios Zelandijos 
žemės ūkio gaminių pardavimas 
Europoje.

Macmillan šį rudenį įvykusia
me konservatorių suvažiavime 
sulaukė visuotinio pritarimo 
vesti pasitarimams su Europos 
ūkine bendruomene. Net dar- 
biečių vadas Gaitskell Paryžiu
je spaudos atstovams pareiškė,

■ kad jis ir jo partija nesą nusi- 
: statę prieš Europą, nėra beša- 
lliškumo šalininkai ar nacionalis 
tai, bet siekia, kad Anglija tik 
tam tikromis sąlygomis įsijung
tų į Europos ūkinę bendruome
nę.

Didesni sūkuriai atslenka iš 
politinių užkulisių. Paryžius sie
kia susitarti ne tik ūkiniais, 
bet ir politiniais klausimais. 
Londono artėjimas į Paryžių iš 
šaukė neaprašytus Achesono pa 
reiškimus, kuriuos anglai laiko 
įžeidimu, o McNamaros 1962. 

!XII. 11. labai neapdairus užpuo 
limas Anglijos krašto apsaugos 
ministerio iššaukė grasymą nu
traukti karinę sutartį su JAV.

Macmillan vyksta pasimatyti 
su JAV prezidentu ne tarpusa
vio nesklandumams pašalinti, 
bet aptarti Anglijos padėtį ir 
pirmūnų pasitarimo klausimą. 
Anglosaksai greičiausia vėl bus 
pradininkai sukviesti “didžiuo
sius” tartis tarptautinės politi
kos klausimais. Gruodžio 19 ir 
30 dienomis Kennedy ir Mac
millan Bahamos saloje bus pra
dininkai vėl bandyti atsisėsti 
šalia de Gaulle ir Chruščiovo.

Macmillan pareiškė žemuo
siuose rūmuose, kad jis siekiąs 
paruošti kelią nepuolimo sutar
čiai su Sovietais pasirašyti ir 
rytinėje Europoje sukurti nu
ginkluotą sritį, kuri primena 
ankstesnius lenko Rapackio po
lėkius.

Dr. Jonas Grinius pasirašo autografus savo knygai “Gulbės gies
mė”. Iš k. j d. dr. Kazys Ambrozaitis, inž. Stasys Kungys, dr. 
Zigmas Brinkis, inž. A. Pargauskas, Juozas Baužys ir Stasys Dau-

Gėdingoji Berlyno siena ir 
raudonųjų kulkos neleidžia tūks 
tančiams žmonių iš komunisti
nio “rojaus”, tikrumoje virtu
sio kalėjimu, prasiveržti į lais
vę. Negalėdami keliauti pavir
šiumi, žmonės kasasi požemio 
tuneliais. Vienas iš daugiausiai 
patarnavusių tunelių buvo iš 
vakarų Berlyno iškastas į rytų 
zonoje esančius namus Werner- 
strasse Nr. 63. Juo pabėgo į 
vakarus net 29 žmonės. Šis tu
nelis buvo 130 jardų ilgio, ėjo 
apačia trijų eilių namų.

Naujas politinis ryžtas 
studentuose

Vieni iš didžiausių entuzias
tų tą ir kitus tunelius planuo
jant bei iškasant — buvo stu
dentai. Dalis jų — užsieniečiai, 
atvykę studijuoti į vakarų Ber
lyną. Ir drauge su tuo uždavi
niu — padėti okupuotiesiems — 
studentuose bręsta naujas po- 
lil.'nis ryžtas. Vienas jų žurna
lo “Post” korespondentui (žiūr. 
š. m. gruodžio mėn. numerį) 
kalbėjo:

— Mūsų tėvai nieko nedarė 
kovoje prieš nacius, ir dabar 
mes ištisais metais tyloje juos 
dėl to smerkiame. Nenoriu, kad 
mano vaikai po 15 ar 20 metų 
manęs klausinėtų: “Ką darėte, 
kad būtų sulaikytas komuniz
mas?” Aš dabar ir noriu ką 
nors daryti. Vakariečiai — fui, 
jie tik notas siuntinėja... Kitas 
studentas vėl kalbėjo:

— Jūs, vakariečiai, vis nusi
leidžiate... Tai mes patys ima
mės iniciatyvos prieš komunis
tų nežmoniškumas. Mes nešame 
žmonėms viltį ir gelbstime jų 
gyvastis.

Vienas Laisvojo universiteto 
Berlyne profesorius korespon
dentui aiškino:

— Po karo Vokietijos jauni
me buvo nuotaikos: “Ohne 
mich” — be manęs. Bet dabar 
Vokietija atkuto ekonomiškai, 
jaučiamas naujas atbudimas 
jaunimo tarpe, ypač ryšium su 
ta Berlyno situacija.

Išradinga jaunimo akcija

Berlyno siena iš 25,000 Lais
vojo universiteto studentų at
skyrė apie 4,000, gyvenančius 
rytų pusėje. Vakarų srityje pa- 

, silikę studentai tuojau suskato 
I ieškoti būdų savo kolegas gel

j leipdamos juokais, besiginčydamos dėl saldžiai kar- 
i taus skanėsto.

— Tau jau užteks. Dabar mano eilė.
— Ne! Mano! Mano!
Taip septynios vaidijosi dėl korių, nes Genovaitė,

! vyresnioji, pasiliko šnekučiuoti su Marisele pašiūrėje, 
kur stovi aplink stalą kėdės. Geriau pasakius, su al
kūnėmis ant stalo ir veidu tarp delnų klausosi, ką jai 
pasakoja Mariselė.

— Anksti iš ryto atsikėlusi, einu maudytis. Koks 
malonus tas vėsus vandenėlis! Kad girdėtum, koks 
pakyla triukšmas, nes, kol vanduo krinta ant manęs, 
aš dainuoju ir kartu su manim vištos bei gaidžiai, 
antys ir guačarakos1) kedro medyje. Paskui aš einu 
į virtuvę pažiūrėti, ar jau išvirta kava, ir, kai Santas 
išeina iš savo kambario, aš jau nešu jam puoduką 
stipriausios, juodžiauios, nes tik tokią jis mėgsta. 
Vėliau tvarkau namus. Rankos man pradeda kaisti 
nuo tokio ilgo šlavimo. Jeigu reikia ką užadyti, už- 
adau ir tada sėdu prie pamokų. Ir, kai priartėja jo 
grįžimo iš stepės valanda, antrą kartą einu į virtuvę 
jam pagaminti pietus, nes jis šlykštisi virėja ir teval
go tik tai, ką aš jam paruošiu. Jis yra pamišęs šva
rai. Visą dieną turiu lakstyti paskui muses ir vaikyti 
vištas, kad neįsibrautų į namus. Jau jas pripratinau 
dėti į savo lizdus. Jis visada atneša stepių gėlių, bet 
vazos jau esti pripildytos tomis, kurių aš prisiskinu 
palei namus. Iš pradžių aš norėjau gėlėmis apkrauti 
viską, kur tik paklius, netgi palubes. Kas tai per 
kratinys! Kaip nusikvatojo, tai pamatęs! Aš įsiutau, 
bet paskui supratau, kad teisybę sakė. Ak! Ką aš 
tau pasakoju, mergaite! Tu nežinai, kad vakar į na
mus įsibrovė indėnai? Tuo metu aš buvau vienui vie-

1) Guacharaca — P. A. savotiška višta. Vert.

na namuose, nes jis su tėveliu ir kumečiais buvo išvy
kęs, o virtuvės moterys velėjo baltinius upelyje. Stai
ga girdžiu sakant:

— Bičiule, prisirišk savo šunis. — Aš iškišu 
galvą ir matau kokį dvidešimtį žarurų, įsiveržusių į 
salioną ir besijaučiančių kaip namie. Jau pakampiuos 
buvo sustatę savo strėles ir jau norėjo eiti toliau.

— Ir tu neišsigandai ?
— Išsigandau? Išėjau priešais, šaukdama: “Lauk 

iš čia, begėdžiai! Kodėl braunatės vidun nepasiprašę? 
Aš jus užsiundysiu šunimis!” — Vargšeliai! Tai buvo 
ramūs indėnai, rinkę stepėje skudurus ir prisiartinę 
prie namų prašyti druskos bei cukraus. Tu gi žinai, 
kad jiems nėra geresnės dovanos už gabaliuką cuk
raus. Bet vargas tam, kas gaus truputį daugiau už 
kitą! Jį reikia išdalinti po lygiai visiems. Bet aš ap
simečiau žiauria ir sakau: “Galvijai! Neklaužados! 
Žiūrėkite, kaip savo nešvariomis kojomis man suter
liojote grindis! Kad taip jus užkluptų kujibai, čia be- 
sisukalioją! Tai buvo lygu pašaukti velnią. Jie išpūtė 
akis ir mane paklausė: “Bičiule, ar tu matei kuji- 
bus?” — Bet... Kam aš tau tai pasakoju? A! Jau ži
nau. Kad būtum mačiusi kaip susirūpino Santas, pa
tyręs, kad indėnai mane vieną užklupo namuose. Net
gi vakare, duodamas man pamokas, vis tebebuvo su
simąstęs.

Genovaitė tylėdama į ją žiūri. O ji nerimsta ir 
šypsosi.

—Ne. Tai ne tai, ką tu įsivaizduoji. Nieko pana
šu. Jėzau! Moteriške, ko taip į mane spoksai?

— Kad labai graži. Nors tai tau jokia naujiena, 
nes tau apie tai jau bus daug sakyta.

— Gerai, bet tau nėra ko dėl to sielotis.
— Netikiu. Galiu kirstis lažybų, kad ir šiandieną 

buvai giriama.
(Bua daugiau)

BERLYNO STUDENTAI

Jų nauja psichologija. Kaip jie organizuoja 
pabėgimus tuneliais

JUOZAS DAUGAILIS

bėti. Pirmomis dienomis, kol 
dar buvo tiesiama siena, vakarų 
Berlyno studentai, prisirinkę iš 
savo pažįstamų pasų, vykdavo 
į Rytų Berlyną, ir su tais ne
atitinkančiais pasais geroką bū 
rį savo kolegų atgabeno į va
karų pusę.

Tuneliai ir komunistų žiaurios 
priemonės

Kai raudonieji įvedė kasdien 
išduodamų sienai pereiti leidimų 
sistemą, studentai sugebėjo pra 
šmugeliuoti tuos leidimus arba 
padaryti netikrus. Tada rau
donieji įvedė mirties zoną palei 
Berlyno sieną, nakčia pradėjo 
prožektoriais apšviesti, išvedė 
spygliuotų vielų užtvaras, pa
aukštino sieną, padidino patru
lių skaičių. Perėjimai sienos su 
leidimais pasidarė reti. Tada 
studentai ėmėsi slapta kasti tu
nelius bėgimui iš rytų Berlyno.

Komunistai, panaudodami sa
vo šnipus, labai tai seka. Ne 
kartą susekė pradėtus kasti tu
nelius, ir šie turėjo būti palikti. 
Buvo atsitikimų, kad susekė tu
nelius, kai jais jau bandė pa
bėgti iš rytų į vakarus. Pašovė 
bėglius ir jie pateko ligoninėn. 
Už padėjimą pabėgti į vakarus 
komunistai žiauriai baudžia: 
1962 m. sausio mėnesį iš Kalifor 
nijos kilęs 20 m. amžiaus stu
dentas Robert Mann buvo nu
baustas 21 mėnesiu kalėjimo už 
pastangas padėti pabėgti vie
nai mergaitei. Birželio mėnesį 
buvo teisiami trys vakarų Ber
lyno studentai už padėjimą pa
bėgti. 1962 m. rugp. mėnesį pen 
ki grupės Girrmann nariai už 
kasimą tunelio pabėgimui nu
teisti 10 metų kalėjimo. Nuo 
to laiko, kai buvo išvesta gė
dingoji Berlyno siena, rytų Vo
kietijoje nubautsi 1,025 žmo
nės už “špionažą” ir pagalbą 
pabėgti, o 895 areštuoti dar 
laukė teismo. Tai praneša Lais
vųjų Teisininkų komitetas Ber
lyne. Per pirmus 15 mėne
sių po Berlyno sienos pastaty
mo buvo nušauta 50 asmenų, 
bandžiusių pabėgti į vakarus.
Pabėgimas per sieną ir tunelis 

į kapines

Studentai organizuoja pabė
gimus ir per sieną. Bet tai kom 
pūkuotas ir didžiai pavojingas

(Nukelta į 4 psl.)
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Berlyno studentai
(Atkelta iš 3 psl.) i

dalykas. Tenka iš vakarų pusės : 
suorganizuoti kokį nors veiks- j 
mą kitame sienos sektoriuje, i 
kad būtų nukreiptas sargybinių į 
dėmesys, laiku permesti virvę { 
per sieną reikiamoj vietoj, iš j 
tamsumų pristatyti laiptus, į- į 
vykdyti spygliuotų vidų nukir-i 
pimus ir t.t., bet ir tokiu būdu Į 
pvz. pabėgo 19 metų studentė.

Pirmas sėkmingas tunelis bu
vo iš vakari) iškastas 1961 m. 
rugsėjo mėn. j kapines rytų 
Berlyne. Tada į kapines atėjo 
apie 20 rytiečių, su gėlėmis “ap 
lankyti mirusių” — ir dingo tu
nelyje. Vėliau tą tunelį pripuo
lamai atrado moteris su kūdi
kiu. Ir ji pabėgo į vakarus, bet 
prie tunelio angos paliko vaiko 
vežimėlį, iš ko raudonieji suse
kė patį slaptąjį tunelį.

Didysis elektrifikuotas tunelis
Vėliau tuneliai buvo kasami 

ilgi, gilūs. Jų žinoma 15 ir jais 
yra pabėgę apie 200 žmonių. 
Tunelis, kuriuo pabėgo 29 žmo
nės, buvo 15 pėdų gilumoje. 
Jame jau buvo sudėti ramsčiai, 
išvesti laidai, įvesta šviesa, te
lefonai, ventiliacija, turėtas e- 
lektrinis motoras, kuriuo buvo 
traukiamos žemės. Turėta ir 
Volkswagen mašina, kuri ga
lėjo išvežti 250 tonų žemių. Jo 
iškasimas kainavo apie $3,000. 
Lėšas parūpino beveik vieni stu 
dentai, sudėjo jų tėvai ir drau
gai. Tunelį statė 20 žmonių gru 
Pė-

Vienas iš pabėgusių tuo tune

I
Komunistinės Kubos vienas iš ‘ 

valdžios asmenų, Ernesto Guevara, ! 
žurnalistams .Europoje skelbia, 
kad Castro norėjęs atominiais 
ginklais sunaikinti Amerikos cent
rus.

liu — Gunter Lohmann — pa
sakoja:

— Kaipgi dažnai aš rytų Ber
lyne stovėjau savo namuose, 
kumštimis mušiau sieną ir ver
kiau iš pykčio ir desperacijos. 
Verkiau grynomis ašaromis, 
kad ir manoji žmona manęs 
net nebepažino; verkiau, nes 
nebegalėjau nieko, o nieko pa
daryti.

Kaip vyko pabėgimas
Tuo tuneliu jis išbėgo pirmas. 

Rytų Berlyne atvykęs į minėto 
namo Nr. 63 rūsį, jis pirma 
nusileido anga apie 5 pėdas že
myn, tada slinko' keletą pėdų 
pirmyn, ir tada vėl trejetą pė
dų žemyn, kol pateko į tunelį. 
Pirma slinko jo žmona, paskiau 
— kūdikis, pagaliau — pats 
Lohman. Tunelio pradžioje jie 
rado ginkluotą jaunuolį, kuris 
padėjo, bėgantiems. Jis telefonu 
buvo susirišęs su tunelio angą 
saugančiais vakarų Berlyne. Ry 
tų gi Berlyne tunelio angą sau
gojo penki ginkluoti vakarų Ber 
lyno jaunuoliai.

Tunelis buvo apie 5 pėdų aukš 
čio, pakrypęs į vakarų Berly
ną, kad būtų lengviau žemes 
kasti ir kad drėgmė ten nute
kėtų. Visur buvo elektros švie
sos. Kas 10 jardų buvo niša, 
kurioje stovėjo vakarų Berlyno 
jaunuolis padėti pabėgėliams. 
Tunelio grindyse buvo purvas, 
dvelkė šaltis. Į tunelį sunkėsi 
vanduo iš vamzdžių, kurie su
sproginėjo, kai juos palaikan
tieji žemės sluoksniai buvo iš
kasti. Vaikutis lengvai verkė 
tempiamas. Ties siena buvo ke
turiomis kalbomis užrašas: “Da 
bar jūs apleidžiate ‘Demokrati
nę Vokiečių respubliką’ ”, o už 
keletos žingsnių kitas užrašas: 
“Dabar jūs esate prancūzų zo
noje.”

Pabėgėliai tunelį perėjo per 
6 minutes. Vėlyvesniems teko 
sugaišti net iki 20 minučių, nes 
jau buvo prisisunkę vandens 
šešetas colių. Sekančią dieną 
tunelyje jau buvo pavojingai 
daug vandens, nors dar buvo 
galimas pabėgimas. Rytų Ber
lyno policija tik po mėnesio 
laiko susekė tunelio angą Wer- 
nerstrasse No. 63.

L A P Ė N O
Sąryšy su vertinga, nuosavybe, į 

kurią niekas nepareiškė nuosavy
bės teisių, ieškomas George M. 
Lapenas (Lapeno) ir jo žmona 
IEVA LAPINIENĖ (Lapeno). 
Jis gimė Lietuvoje 1886 metais 
sausio 3 d.; ji gimusi taip pat 
Lietuvoje 1892, gruodžio 17 d. Ilgą 
laikotarpį, tarp 1930—1945 metų, 
ši pora gyveno 4115 W. 15tli St., 
Chicago, Illinois.

HENRY R. FERRIS & CO.
228 N. La Šalie Street, Chicago, III. 

FRanklin 2-3209

DĖMESIO!> ♦ ♦ ♦♦♦ »♦♦♦»♦ ♦»♦♦♦♦♦<

Gražių vizitinių kortelių
reikiaDRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63 r d Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

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

PURKŲ IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
daže mos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95tb Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4339

MŪSŲ KOLONIJOSE
Gardner, Mass.

AUKSO SUKAKTIS

Gruodžio 1 d. Simonas ir Ona 
Mačioniai atšventė 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Puo
tą surengė jų duktė Elena Sar- 
gotienė ir žentas Jonas. Vaišė
se dalyvavo virš 100 giminių 
bei draugų. Buvo net iš Mon- 
trealio, Kanados. Po skanių pie 
tų buvo šokiai. Mačioniai buvo 
gausiai apdovanoti. Jų nuotrąu 
ka tilpo vietos laikraščio pirma
me puslapyje.

Mačioniai yra visų gerų dar
bų rėmėjai, dosnūs ir vaišingi 
žmonės ir su visais gražiai su
gyvena, Simonas yra kilęs nuo 
Raguvos parapijos, o Ona iš- 
Kupiškio. Visi linki Mačioniams 
sulaukti dar daug gražių ju
biliejų.

MERĖ LIETUVĖ
Neseniai mirė Karolina Kras- 

kauskiene, sulaukusi 92 m. am
žiaus. Gimus Bulovų šeimoj 
Rokiškio apskr. Čia išgyveno il
gus metus. Išaugino 3 sūnus, 
dabar biznieriai, kurie motiną 
gražiai prižiūrėjo ir gražiai pa
laidojo. Dalyvavo daug žmonių, 
jų tarpe 5 kunigai.

NAUJA VALDYBA
Lietuvių klubas išrinko nau

ją valdybą: Adamaitis—pirm.,

Pranskus — kas., Dapkantas— 
fin. sekr., Bernadišius — prot. 
rašt. Direktoriai: Kuleckas, 
Puida, Dirda, Nakutis, Zabela 
ir Necelis.

Klubas nutarė surengti Nau
jų Metų sulauktuves o vai. v.

Garnišlds

Miami, Florida

MAIRONIO MINĖ IIMAS

Gruodžio 30 d., sekmadienį, 
5 v. v. Miami Lietuvių Piliečių 
klubo patalpose, 3655 N. W. 34 
St., įvyks Maironio minėjimas.

Programoje numatyta rašyt, 
kun. St. Būdavo paskaita, vė
liau deklamacijos, Miami Lietu
vių choras ir solistai. Be to, 
mažytės Miami lietuvaitės pir-. 
mą kartą pasirodys scenoje.

Kviečiame visuomenę atsilan
kyti į šį iškilmingą, susirinki
mą. Ta proga linkime praleisti 
linksmai Šv. Kalėdas, ir laimin
giausių Naujų Metų.

Liet. Kult. Būrelis

APIE MANDAGUMU
!

Plačiai skaitoma knyga yra 
Kay Toy Fenner veikalas “Ame 
rican Catholic Etiąuette”. Čia 
gausu praktiškų mandagumo pa 
tarimų ir tėvams, ir jaunimui.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL E S T A T E

2 butų mūras. 4 ir S kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$25.000.

Del senatvės parduoda gerą mūro 
namą. $400 nuomos mėn. įmokėti 
$5,000.

Mūro namas. G kamb. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
gerų rankų. $17,900.

Rezidencija pagal madą. G kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba- 

I ryš. Daug vertingų priedų. 1G metų 
Įstatyba. Verta $32,000

Mažas, švarus namelis. Labai gra
žioj gatvėj. Platus lotas. $12,700.

5 nuomos naujame name. Pasto
viai duoda $500 mėn. Taksai ir iš
laidos mažos. Vieta gera. įmokėti 
$15,000.

I (i kamb. niūras. Arti GG-os ir Ca- 
llifornia. Moderni vonia, gazu šildy- 
jmas. Garažas. Verta $18,500.

8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich- 
mond. 1 % vonios, Įrengtas rūsys. Pi
gus UŽ $1 8,800.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦
REAL E S T A T E

Trys butai. Geras narnas, vieta ir 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės 
pamatyti. $17,800.

Neregėta proga. Liuksus raneh mū
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas, 
arti parko. $35,000.

Biznis ir 6 kamb. butas. 12 metų, 
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas. 
Arti parko. $31,500.

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėn. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44,400.

Arti Jaunimo Centro 2-jų butų 
mūras, gazu šildymas, Alumin. lan
gai. Mūro garažas. $18,S00.

Brighton Parke. 2 butai ir biznis. 
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 
pataisyti. Prašo $15,800.

6 butų mūras. Dideli butai, pla
tus sklypas. Geras namas, mūro ga
ražas. $46,000.

Kitur. Rooming house. 3 aukštų 
mūras, virš 20 kamb. ir didelė ta
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$11,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

Mūr. 5 apačioj ir 3 viršuj. Garą- l Mur. naujas, 2x5%, platus lotas,
zOs, _30 p. totas. M. p. $16,900. 

Mūr. 2x5. Atskiri šildymai gazu.
M. p. $21.500.

Mur. (i kamb. 30 p. lotas. Gara
žas. 67 ir Artesian. Tik $16.800.

atskiri šildymai. Gage p. $39,800. 
Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo

šildymas, M. p. $10,250.
Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug

priedų, M. p. Tik $20,600.

KAIRYS REALTY, 2501 W. &8fh St., HE 6-5151

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900-

2 imtų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

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

Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mū
riu, ir med. po 3 būt. Garažas, nau
ja elektra, atskir, a.pšild. Pajamų 
$320 mėn. Gage pk.. tik $26,000.

7 metų 2x5 mūr., 30 p. sklypas, 
nuom. už 2 aukštą $150 mėn., Į va- 

j kar. nuo Gage p., tik $34.500.
7 kamb. mūr. graži virtuvė, ply- 

tel. vonia, 2 a,, garažas, 30 p. skly
pas. M. parke, tik $16,5 00.

Viskas nauja ir modern., 2x3 %, 
dideli ir gražūs kamb. Šildym. gazu, 
alum. langai. 2 a., garažas, platus 
sklyp. Nuomos $190 mėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900.

12 m. 5 kamb. medin, platus skly
pas, garaž. Tik $12,300.

1% a. 6 ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž., 
2 a., mūr,, garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartment.ų nuosav.,' "rooming 
house”, moteliai su mažais jmokėji- 
mais.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Chicago 29, Ui.

HELP WANTED MOTERYS

REGISTERED NURSE 
ANESTHETIST

Needed At Once!
Salary Open

50-Bed General Hospital 
also

MEDICAL LABORATORY 
TECHNIGIAN

R.eg. Preferredly 
Malė or Female —- Salary Open

X-RAY TECHNIGIAN
Salary Open

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

LEMOS B. WARNE 
HOSPITAL & CLINIC

207-213 Mahontongo Street 
Pottsville, Pennsylvania

COOK
Woman to cook 

for bank lunch room
10:30 A. M. to 1:30 P. M. 

Four days per week 
Steady

THE IRVING BARK
6005 W. Irving Park Rd.

Ą! %

6 % kamb, visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450,

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, susaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16.400.

2 butų po 3 mCig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26.400.

5 luitai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,000.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

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

2 butu mūras- Geros pajamos, 
Gage p. $18,600.

Liuksus 6 kamb., 5 metų mūro 
raneh rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas polis, rūsys, 2 a. 
mūr, garažas, platus sklypas, daug 
vert, priedui. $32.500.

Gražus butas ir taverna su visais 
Įrengimais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,900.

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

72-rą ir Mozart, Mūr. bungalow, 
5 kamb., garažas, $18,700,

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

6 butų mūr, 2 metų Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bungalow. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

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

MĖSOS ir maisto krautuvė — ant 
6 3-etos St., labai geras biznis.

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

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7,00(1, įmokėti $1,000,

Naujas 3 mieg. rhūr. platus skly
pas, šild. gazu. $300 Įmokėti.

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

CICERO. Geriausias pirkinys, 2 
butai po 6 kamb. Tuojau galima 
užimti. Puikiam stovy. Naujos vo
nios; plytelių virtuvė su spintelėm, 
37 p. sklypas. 2% auto. garažas. 
Mokesčiai tik $238. $29,900: įmo
kėti $7,500. SVOBODA, 6013 Cer- 
tnak Rd., Cicero OLympic 2-6710 
arba BIshop 2-2162.

$6,500 už mūr. 4 kamb. namą. 
Karštu vand.-alyva apšild. 2 auto. 
garažas. Apylinkėje 27-os ir Troy 
St. Rūsys, pastogė. Įmokėti $1,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA. 1-7038

SU MAŽU IMOKĖ.IIMU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 3 7 

pėdų sklypas. 1 % mašinos garažas. 
Tik $15,900.

2x51/2 VISAI NAUJAS MPR.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš 
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA Iš 
CHTCAGOS_

6 metų 5% kamb. mūr. namas ant 
35 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1% mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga! $18,900.

9x4 — TIK 843,000
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da- 

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsi- 
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GYVETI
Ir kartu turėti kokią nors preky

bą — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
šildymas alyva. Dvigubas garažas. 
Šiuo metu namas duoda $20.0 mėn. 
pajamų. Kaina. $15,000 —— arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA, 3x3, 1x1
2 aukštų mur. Marąuette Pk. Ap

sauga nuo potvynio. Alum. langai 
$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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.
3 kamb. butas; ir atskiri kam- į real ESTATE. NOTARY PUBLIC 

bariai su atskirais įėjimais ir vo
nia. Pietvak. (miesto daly.

Telef. 925-9571

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

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

Su mažu įmokėjimu modernus 
5% kamb., 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild.
Automob. pastatyti “corport”. Arti 
83-eios ir Kostner. Tik $16,900.

3 butų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30,500.

Modernus 6 kamb. mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Saera- 
mento. $18,900.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
garažas. Rright. Pk. skubiam par- Ima- Garažas. Arti 6G-os Ir Mapie- 
davimui (19,900, | wood. Tič $17.000-

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 
ko.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6 H kamb.

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

$22,500.

ŠIMAITIS
2737 Wesr 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

CICERO—BERWYN
812.500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 

i Rūsys, pastoge, garaž. Gazo šiluma.
810.500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 ir

krautuvės patalpa., Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

83,000 — Įmokėdami dar prieš
Kalėdas galite ’ persikelti į pirmos 
rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
• 4936 W. 15 St., Cicere

I Tel: O L 6-2233; O L 2-8907

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St. 

LA 3-3384

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras S 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galorv. Prie 62-os ir California. 
Daug vertingų priedų. Žema kai
na.

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

OONTBAOTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69tb St„ Chicaso

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dun>
traukiai Pataisomi, Išsmallnami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “coo- 
per-alloy” rinas—"gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
Ir “galvanized”. Dažymas iš lauku 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną Ir naktį bei sekmadie
niais.

UA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-20IS

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiitu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Cbieago 23, IUinoIs 
Ofiso tel. 277-1442

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

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

CONSTRUCTION C0.

HELP AVANTKD — VYRAI♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
TOOL AND 

DIE MAKERS
A.-1 MEN ONLY

EKPERIENCED IN TOOL 
AND DIE SHOP WORK 

Ist AND 2nd SHIFT

LAYSTROM MFG.
3900 W. PALMER ST. 
Apply after 8:30 a. m.

PARDAVIMUI

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiim

GARBAGE DRUMS
WIrl’H COVERS & HANDUES 
30 A 55 gili. Eree delivery

1148 W. 63rd St. & 5622 S. Ratine 
Tel. 434-3232 & 434-1113

'llllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllll

5%

eurrent dlvidend.. . on lnvestment. bonus
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus niokairie 4>A'% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po 16% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

407i ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILUINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

Pasinaudokite “Draugo” CIassified skyriumi

HELP WANTED — VYRAI

HUGHES 
AIRCRAFT 
COMPANY

TUCSON, ARIZONA
Has immediate openings for:

TURRET LATHE OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS

MILLING MACHINE 
OPERATORS

GRINDER OPERATORS
DRILL OPERATORS

Three to five years recent experience in setting up and operating 
to exaeting tolerances.
Hughes offers ehallenging assignmėttts in the Faleon guided missile 
program.
A comprehensive schedule of benefits and an exeellent elimate add 
to your job satisfaction.
Air mail detailed resume to: Dept. L. N.

MR. J. S. ALSOP 
Employment Supervisor

Hughes Aircraft Company
P. 0. Box 11337 — Tucson, Arizona

An egual opportunity employer

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkinlui 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

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

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

♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ •

Pirkite JAV Apsaugos

B o n u s 1



senovinėje
VYTAUTAS CIŽAUSKAS

Nėra kito krašto pasaulyje, 
taip gausiai pertekusio žmogaus 
gomurį lepinančiomis gėrybė
mis, kaip laimingoji Amerika. 
Vienok tenka stebėtis, kad val
gis čia yra tokia dažna pasi
kalbėjimo tema. O tačiau, kai 
mūsų gražioji prezidentienė 
praeitą pavasarį suruošė ant 
Potomac upės kranto vaišes 
Pakistano prezidentui pagerb
ti, tai po jų spaudoje pasirodė 
nemaža užmetimų Baltųjų Rū
mų šeimininkams. Girdi, tai bu
vęs vien tik nereikalingas pi
nigų švaistymas, pasiekęs ket- 
virties milijono dolerių sumelę.

Tradicija ir pinigai

Sunku patikėti, kad šio už
metimo tikrąja priežastimi bū
tų buvęs tik dolerių perėjimas 
iš vienų rankų į kitas, vaišių 
sąskaitas apmokant. Daugeliui 
tikriausiai bus nepatikusi Jac- 
ąueline drąsa nukrypti nuo 
įprastų tradicijų. Tačiau, negi 
kabinėsies prie prezidento žmo
nos už tai, kad ji nematroniš- 
kai atrodanti, nesėdinti su mez- 
ginėliu prie židinio, o jodinė
janti, vandens slidėm važinė
janti, prezidentūros rūsiuose, 
antikvaruose, galerijose meno 
kūrinių ieškinėjanti ir dar vi
sokius kitokius “niekus” su 
dukrele Karolina išdarinėjanti. 
Bet tradicijos — jautri sritis 
ir dėkinga kritikai, ypač, kai 
mokesčio pinigėlis įveltas.

Bet argi išlaidumo “nuodė
mė” yra jau tokia nekasdieniš
ka ir niekada pasiturinčiųjų (o 
ypač juos pamėgdžiojančių jų) 
amerikiečių gyvenime nepasitai
ko? Anaiptol ne. Juk net pat
sai Henry Fordas II oficialiai 
didelėmis iškilmėmis ir dar di
desnėm išlaidom, rinktinei pub
likai pristatęs savo antrąją duk
terį, kai ši sulaukė 18-os metų 
amžiaus, juokais pastebėjo, kad, 
jeigu jis daugiau dukterų turė
tų, tai net ir jam būtų dide
lis pavojus subankrutuoti.

Prabanga senovėje
Taip yra šiais laikais, bet ne 

kitaip būdavo ir prieš krikš
čioniškąją erą. Susipažinę su 
vaišinimu prieš du tūkstančius 
metų pamatysime, kad labai 
jau nublanksta kaltinimai tur
tingiausio krašto šeimininkams, 
kiek originalesniu būdu pager
busiems draugingos Azijos vals
tybės svetį.

Nors pirmasis žmogus valgė 
nuo pat to momento, kai tik 
jis pajuto alkį, tačiau tikroji 
valgymo istorija prasidėjo su 
graikais ir pasiekė savo gar
bės Romos imperijos laikais..

Žmogus, atradęs ugnį ir su
formavęs pirmąjį molinį puodą, 
valgymą nuo paprasto maitini
mosi palaipsniui nuvedė į puo
tavimo karalystę. Nors jau ir 
Rytų karaliai mėgavosi išlai- 
džiose puotose, tačiau tai buvo 
Achilo ir Odisėjo graikai, ku
rie sugebėjo padaryti ką tai ne
paprasto iš duonos, vyno ir 
mėsos.

Jau tais Atėnų didybės lai
kais pietavimas buvo skaitomas 
prabanga, verta ir naujo pa
pročio — pasinaudojimo val
gant ir geriant kušetėmis. Ro
mėnai tęsė šį paprotį ir jų kil
mingieji skaitė etiketo būtinu
mu valgyti ne kitokioje padė
tyje, kaip tik gulint ant kairio
jo šono, atsirėmus kairiąja al
kūne. Šis jų paprotys turi ir 
lotyniškąjį terminą — Iectister- 
nium. Toks gulomis valgymas 
tęsėsi iki ketvirtojo amžiaus.

Romėną valgymo papročiai
Romėnai daug ko išsigalvo

davo, kad tik godžiau valgy
mu pasismaguriautų. Romėnų 
persivalgymas nėra tik istori
nis mitas. Jie naudodavo net 
dirbtines priemones savo per- 
kimštiems skrandžiams ištuš
tinti. Po to togomis pasipuošę 
anų laikų banketų dalyviai vėl 
iš naujo smaguriaudavo, o sun
kus stenėjimas prie stalų buvo

plačiai paplitęs Romos patrici
jų namuose.

Taigi ankstyvoji krikščiony
bė turėjo pakankamai rimtų 
priežasčių apsirijimą priskirti 
prie septynių didžiųjų nuodė
mių. šventasis Povilas, liūdė
damas ir verkdamas, kalbėjo, 
■kad “jų dievas yra pilvas” ir 
nedviprasmiškai įspėjo: “Ne
klyskite!. . . girtuokliai nepavel
dės dangaus karalystės. (I 
Kor. 6, 10).

Anų laikų maitinimosi tipo 
žmogus tam ir išlaidų negailė
jo. Pav. Lucullus, ankstyviau
sias godaus pasismaguriavimo 
apaštalas, skirdavęs savo virė
jui, mūsų pinigais skaitant, po 
1000 dolerių nuo asmens sve
čiams ruošiamų pietų išlaidoms 
padengti, šis romėnų genero
las, žymus savo turtais ir pra
banga, galėjęs tai pakelti.

Kartą, pietaudamas pats vie
nas, jis tikrai užsiuto ant savo 
virėjo; jo manymu, ir buvo už 
ką! Mat, sužinojęs, kad tiems 
jo vieno pietums buvo išleista 
mažiau, nei tūkstantis dolerių. 
Išsigandęs virėjas bandė pasi
teisinti: “Bet kadangi jūs pie
taujate vienas...” Ir čia piktai 
išsiveržė Lucullus: “Vienas? 
Tai kaip tik tada, kai aš esu, 
kaip tu vadini ‘vienas’, tie pie
tūs privalo būti ypatingai pui
kūs, nes tada Lucullus yra sve
čias Lucullo”.

Horacijaus laikai

Garsi literatūrinė šviesa Ho
racijus taip domėjęsis romėnų 
patiekalų sąrašu, kad jis tai 
temai skyręs ne vieną savo kū
rinių. Jis buvo Virgilijaus, “E- 
neidos” autoriaus, draugas ir 
abu, reikia manyti, netaupyda
mi naudojosi Mecenato dosnu
mu. Gavęs iš jo dovanų dvarą 
ir vilą Sabinų kalvose, Horaci
jus galėjo gyventi, kurti ir pa
sismaginti be rūpesčių. Neatsi
tiktinai jis yra ir “Carpe 
diem!” autorius.

Pagal jį, tipiški kilmingų ro-

Vasario 16 d. gimnazijos trečioji klasė su auklėtoju mok. Skėriu. 
Gimnazija visiems rėmėjams ir globėjams švenčių proga linki pa
sisekimo ir sveikatos. Sėdi (iš k. j d.) Flindervtė, Milda (prieš 
dvejus metus atvykusi iš Lietuvos), Gražulytė Janina, Janulytė 
Aldona, mokytojas Fr. Skėrys, Bajerytė Lina (prieš tris metus 
atvykusi iš Lietuvos), šmigelskytė Rita ir Rajauskaitė Elzbieta. 
Stovi (iš k. į d.) Steinbachaitė Rožė, Kasparaityte Virginija (prieš 
dvejus metus atvykusi iš Lietuvos), Packevi'čius Arūnas (prieš 
tris metus atvykęs iš Lietuvos), Klimaitis Algis, Gailius Algirdas, 
Buračas Petras, Juodzevičius Antanas, Tumėnas Sigutis ir Ver
šelis Šarūnas.

menų pietūs susidėdavo iš dau
gelio patiekalų: šalta laukinė 
šerniena sū visokiomis raugin- 

I tomis daržovėmis; austrės ir 
įvairūs vėžiagyviai padaže; dvi 
rūšys plekšnių, kurios ir šian
dien populiarios; kitas patieka- 

į las buvo didelė žuvis, tartum 
i plaukianti tarp šrimpsų ir ape- 
I titą keliančių prieskonių, pada
rytų iš Ispanijos žuvies, grai
kiško vyno, acto ir baltųjų pi
pirų; po to būdavo paduodama 
laukinė paukštiena su kukurū
zais; sekė — kepenėlės baltos 
žąsies, nupenėtos maistingomis 
fygomis; nepamiršta triušio 
petelių, keptų varnėnų ir kar
velių. O pabaigai — juodosios 
šilkmedžio uogos. Ir čia Hora
cijus pabrėžia, kad jos esančios 
geros tik tada, kai nuskinamos 
dar prieš saulei aukštai paky
lant.

Nereikia nė stebėtis, kad gar 
šiųjų odžių autorius šitokių 
pietų rezultatus valgiusiems iš
reiškia ne per daug poetišku 
lukumu: “Mes atsikeliame nuo 
stalo išblyškę nuo persivalgy
mo”.

Prie tokių patiekalų įvairūs 
vynai būdavo labai pageidauja
mi. Jų kaina buvusi nustato
ma priklausomai nuo vyno am
žiaus arba jo kilmės vietos. Ro

JOIN OUR
LENOX WARE

1

CLUB

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 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. šie 
LENOXWARE komplektai gau
na garantiją, dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu pareikalavimaiL 
nepriimami. | w ,nvestment

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

prie stalo, kad pakviestasis ne
būti) išstatytas jam nemalonių 
kvapų pavojun, kas atsitinka, 
kai žmonės susodinami per arti 
vienas kito.

Tačiau visos puotos, ilgiau 
ar trumpiau užtrukusios, bai
giasi. Ir ne visada, o ypač ne 
visiems, linksmai. “Ars poeti- 
ca” autorius ir šį atvejį yra 
numatęs. Nuo pagirių jis pata
ria bandyti pasigydyti valgant 
šrimpsus ir Afrikos sraiges. 
Pobaliniais rytmečiais šis pa
skutinis patarimas, nors duo
tas prieš du tūkstančius metų, 
ir šiandien yra toks pat aktua
lus kiekvienam, kuris ant ry- 

; tojaus jaučiasi nešiojąs sveti- 
I mą galvą ant savo nuosavų pe 
čių. . i

Krikščionybė mėgino ir tebe- 
mėgina parodyti žmogaus kil- 

j numą ir susitvarkymo reikalą, 
j Žmogui reikalinga visuomet va- 
! dovautis protu.

mėnai gėlių ir įvairių chemika
lų pagalba bandydavę tuos vy
nus pastiprinti.

Savo kūrinyje “Ut Nasidieni 
iuvit (II.8) Horacijus pasikal
bėjimo forma klausia Fundani- 
jų, kaip jam patikę pietauti pas 
turtingąjį Nasidieną: “Pasa
kyk, koks buvo pirmasis patie
kalas, kuris patenkino tavo 
grobuonišką apetitą ?” Funda- 
nijus jam atsako: “Tai Luka- 
nijos šernas, pagautas, — taip 
šeimininkas pasakė mums, — 
kada minkštas pietų vėjelis 
pūtė.”

Bet romėnams trūko švaros

Nors romėnų kilmingieji ir 
labai daug dėmesio kreipė į sta 
lo malonumus, bet jiems, gar
siųjų maudyklių ir vonių lan
kytojams, trūko paprasčiausios 
švaros. Horacijus pažymi, kad 
staltiesės būdavo nešvarios, 
netgi labai purvinos. Viename 
savo pakvietime draugui jis 
prižadėjo, kad jos tikrai nebus 
tokioje padėtyje, kuri verstų 
svetį pasišlykštėti ir įsižeidus 
nusukti šalin nuo jų nosį. Bet 
jis nebuvo tik švaros čempio
nas. Savo pakvietime jis garan
tavo draugui ‘ir apsčiai vietos

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

via gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymari 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky 

i mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
kSrd St.. Chicago 29. Dl.

i-— ; —j"- • - •

I

TIKRAI GRAŽI, NEBRANGI 
KALĖDINĖ DOVANA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
vaikams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENfiS knygą
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Paskolos, perkant namas, daromos Ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl inftrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

,1. F. Fl IUJklS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 'iz ' LIET

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108 01

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. A.

Pijus Paznokas
Mirė gruod. 15 d.. 1908 m., 

sulaukęs 88 metų amžiaus.
Gimė J.ietuvojo, o Amerikoj 

išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Mary Goodyear, sūnūs: 
Clement, Krank ir John. 11 
anūkų, 8 proanūkai, ir kiti 
gimines, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Kga.lt kopi. 
— 8700 W. 63rd St. Laidotu
vės įvyks antrad., gruod. IS d. 
Tš kopi. S: 15 va), ryto bus at
lydėtas j St. Syinphorpsa par. 
bažnyčia, kurioj įvyks ged. pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų Ims nulydėtas ) šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, anū
kai ir proanūkai.

Laidot. direkt. K gan, Telef 
LU 2-2000.

KARALAITĖS GINTARĖS
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdint? 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės’ 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Kaip apsaugoti savo vaikus nno 
nusižengimų? Žinių rasite tik ką 
išėjusioj knygelėj

Nusižengimii išvengimas

šią 'knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 et. Pini
gus su užsakymais siųsti:

"D R A U G A S"
4545 W. 63rd St. Chicago 29. III.

kt
PASINAUDOKITE 

DRAUGO SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

Dienraatis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėmis ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas Bpaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
<itus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

Laidotuvių Direktoriai

•Mf Sa WESTERN AVB.

TRYS MODBRNIBKOfl
AIK-CONDITIONB> KOPLYČIOS

SSpubUc 7-S8M BSpttUU 7-SSK

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR, NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ultn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių
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X Lietuvos Vyčių sendrau
gių susirinkimas įvyks gruo
džio 18 d. 8 v. v. Vyčių salėj. 
Visi nariai nuoširdžiai kviečia
mi susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo, bus įdomi programa- 
paskaita. Prašome atsivesti 
naujų narių.

/X Jonas Jasaitis, LB Centro 
Valdybos pirmininkas, buvo iš
vykęs į Bostoną, kur dalyvavo 
Bostono apygardos apylinkių 
atstovų suvažiavime ir buvo 
pagrindiniu kalbėtoju Bostono 
LB dienos programoje ir apy
linkės dešimtmečio' minėjime. 
J. Jasaitis savaitę prieš Kultū
ros kongresą su paskaita da
lyvavo East St. Louis apylin
kės surengtame Maironio minė
jime.

X Pianistas Antanas Smeto
na po savo rečitalio Chicagoje 
iš savo honoraro paskyrė Litu
anus žurnalui 200 dol.

X Knyginė dovana mūsuose 
vis populiarėja. Švenčių proga 
atsilankydami “Drauge” daug 
knygų įsigijo kun. A. Grauslys, 
Marija Palubinskienė, Aleksan
dras Šatas, V. Liulevieius, Bi
rutė Briedienė, P. Plakis, Adol
fas Kriaučeliūnas ir kt.

X Ona Lukauskienė, uoli vi
suomenės veikėja, sunkiai su
sirgo ir yra paguldyta Šv. Te
resės ligoninėje, Waukegane, 
III. Ji yra gydoma dr., J. Taučo. 
Dabar jau jos sveikata gerėja 
ir galimas daiktas, kad Kalėdų 
šventes švęs namuose, Wauke- 
kan, 712 May st.

X JAV LB Centro Valdyba 
apylinkių valdyboms skirtu ben 
draraščiu ragina apylinkių Val
dybas suaktyvinti kultūrinę 
veiklą sudarant sąlygas mūsų 
kultūrininkams ir kultūriniams 
vienetams pasireikšti. Valdybos 
raginamos rengti dailės paro
das, solistų ir chorų koncertus, 
literatūros vakarus, o taip pat 
neužmiršti ir lietuviškos kny
gos platinimo. Ypatingai krei
piamas dėmesys į didesnes apy 
linkės ir apygardas, kurios gali 
sudaryti sąlygas mūsų chorų ir 
kitų kultūrinių vienetų judėji
mui.

X Vytautas Saulius jau ku
ris metas yra perėmęs Liet. 
Bibliografinės tarnybos 
komos Knygų Lentynos
mą. Leidinys sustiprėjęs tech
niškai ir yra gavęs patrauklią 
išvaizdą. Be to, V. Saulius yra 
išleidęs eilę leidinių, Vokietijoj 
redagavęs Šviesos sambūrio žur 
nalą Šviesą. Ir šiuo metu jis 
aktyviai dalyvauja Šviesos - 
Santaros sambūrio viekloj Chi
cagoje.

X Cicero Lituanistikos mo
kyklos rengiama Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 29 d. 5 vai. p. 
p. Šv. Antano mokyklos salėje. 
Programoj Aldonos Valeišaitės 
baleto studijos šokėjos, Litua
nistinės mok. mokinių choras, 
vedamas mokyklos vedėjo J. 
Kreivėno, deklamacijos, Kalėdų 
senis iš Lietuvos ir žaidimai. 
Už Kalėdų senio dovanas tėvai 
prašomi iš anksto įmokėti po 1 
dolerį už kiekvieną vaiką Štan- 
genbergerų krautuvėj .kamp. 15 
st. ir 50 avė. Į programą kvie
čiami ir suaugusieji. Prie įėji
mo aukojama.

X Sutik Naujus Metus Cice
ro, kuriuos ruošia LB Cicero 
apylinkė. Gros Markausko or
kestras. Kaina asmeniui 6 dol., 
už kuriuos bus duodama valgy
mai ir gėrimai. Salė bus puikiai 
išpuošta, kvartetas padainuos 
linksmų dainų. Prašoma vietas 
rezervuotis pas K. Dočkų, telf. 
OL 2-4410. (Pr.)

tvar-
leidi-

X Dr. Jono Griniaus drama 
Gulbės giesmė jau beveik iš
parduota. Beliko “Drauge” ke
letas egzempliorių ir, galimas 
daiktas, jų dar vienur kitur yra 
pas platintojus. Kylę ginčai dėl 
kongreso išreklamavo autorių, 
todėl knyga buvo greit išgrob
styta, kaip retai mūsuose atsi
tinka.

X Ant. Mažiulis Pasaulio Lie
tuvių Archyve pora dienų rin
ko iš tautosakininko Juozo Bū
gos rinkinių rašomoms studi
joms medžiagą.

X Skaučių Seserijos vadija 
I. Laisvėnaitės bute turėjo po
sėdį, kuriuo užbaigė šiuos veik
los metus, kiekvieno skyriaus 
vedėjai duodant nuveiktų dar
bų apyskaitą. Buvo taip pat pa
sitarta dėl ateinančių metų vei 
klos, skyrių registracijos, jubi
liejinių metų plano reikalais ir 
kt. Į posėdį buvo iš Detroito 
atvykusi ir vyr. skautininkės 
pavaduotoja K. Kodatienė.

X Konstancija Striupieltiė, 
7656 S. Sangamon st., mirė 
gruodžio 13 d. Laidojama šian 
dien šv. Kazimiero kapinėse. 
Buvo Zarasiškių klubo narė.

CHICAGOS ŽINIOS
KARDINOLAS APRENGS 

VAIKUS
Chicagos arkivyskupas kardi 

nolas Albert Meyer seks savo 
pirmtakūnų pavyzdžiu ir pir
madienį nuo galvos iki kojų pa
rūpins pilną aprangą 100 netur
tingų vaikų Fair krautuvėje.

. GRASĖ UŽMUŠTI, JEI 
IŠEIS IŠ RŪSIO

Namų savininkas Irving Le
vin, 3755 N. Cicero, buvo areš
tuotas, kai jis kirviu sužeidė 
iš pašalpos biuro atvykusią kai 

i mynų iškviestą patarnautoją 
ištirti gandą, kad Levin laiko 
belaisvę Idą Jack, pašalpos ga
vėją. Rasta, kad Levin ją lai
kęs namų rūšyje šešerius me
tus ir grasinęs ją užmušti, jei 
ji iš rūsio išeisianti.

GREITAI NUSKRIDO Į 
PARYŽIŲ

TWA sprausminis lėktuvas 
nuskrido iš Chicagos į Paryžių 
per 6 valandas, 54 minutes. Tai 
naujas greičio rekordas tarp tų 
dviejų miestų.

ATIDARĖ NAUJĄ GREIT
KELĮ

Šeštadienį buvo atidarytas 16 
mylių ilgumo naujas Dan Ryan 
greitkelis nuo 130-os gt. iki 
Congress greitkelio Chicagos 
centre.

prie Marijos altoriaus Šv. P. Marijos Gimimo bažnyčioj Marąuette 
Parke, Chicagoje, (Nuotr. Vyt. Maželio)

Scenos darbuotojai Dario Nieeodemi Gatvės vaiko repeticijoje. Iš 
kairės į dešinę sėdi: A. Kėzelienė ir A. Brinką; stovi: E. Radvila, 
E. Blandytė ir režisierius A. Dikinis. Veikalo premjera Jaunimo 
Centre sausio 5—6 d.

IŠ ARTI IR TOLI
PRANCŪZIJOJE

— Prancūzų spaudoje dažnai 
užtinkame žinių apie Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo tautas. Le 
Nouvel Alsacien, lapkričio 5 d. 
duoda žinią apie Katalikų Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoje. 
Libertė rašo, kad iš Lietuvos 
išvežta į Sibirą 300,000 tikin
čiųjų. 743 kunigai eliminuoti, 
nuncijus ištremtas. Le Nouvel 
Alsacien, lapkr. 18 d. išspaus
dino iš “Tylos Bažnyčios“ pa
rodos Lietuvos skyriaus foto
grafiją.

— Lietuviai spaudoje. La
Nation Francaise aprašo Buda
pešto sukilimo sukaktuvių mi
nėjimą, kuriame dalyvavo šim
tai vengrų, lenkų, lietuvių, gru
zinų ir t.t. L’Humanitė, lapkri
čio 15 d. įdėjo Guy Leclerc dra 
mos recenziją iš rezistencijos 
laikų, kurioje “šefu’’ yra lietu
vis, buvęs tarptautinių brigadų j 
narys.

VOKIETIJOJE
— Memmingene Kultūros na

muose gruodžio 1 d. įvyko Mai 
ronio 100 metų minėjimas. Mi
nėjimą atidarė apylinkės valdy

IEŠKOS TREČIOS KADEN
CIJOS

Chicagos meras Richard Da
ley, išgirdęs iš gydytojų 
apie gerą savo žmonos sveika
tos stovį, ašarodamas pareiškė, 
kad jis bus kandidatu į merus 
trečią kartą kitų metų balan
džio rinkimuose.

bos pirm. kun. dr. J. Petraitis 
ir pasveikino susirinkusius lie
tuvius ir kitus svečius. Paskai
tą lietuvių ir vokiečių kalbo
mis skaitė Vasario 15 gimna
zijos lietuvių kalbos ir literatū
ros mok. St. Povilavičius - Vy
kintas, choras “Darna”, vado
vaujamas muz. M. Budriūno, 
padainavo keletą dainų. Eilėraš 
čius deklamavo ir pašoko ke
letą tautinių šokių vargo mo
kyklos mokiniai, vad. D. Rad
zevičiūtės.

— Schveizingeno kuopos vy
rams gruodžio 8 d. buvo pa
ruošta Eglutė. Tenka paminėti, 
kad šios kuops 8591 LSCo. lie
tuviai vyrai gruodžio pradžioje 
tris dienas trimis didelėmis ka
riškomis mašinomis Vasario 16 
gimnazijai iš Karlsruhes ir Man 
nheimo vežė iš Badeno—Wuert 
tembergo krašto vyriausybės 

įpirktus baldus.
- Uhleborne įvyko apylinkės 

nario studento Vinco Totorai
čio sutuoktuvės su Lydija Mil- 
kaityte.

— Heidesheimo apylinkė iš
kilmingai paminėjo Lietuvos ka 
riuomenės įsteigimo 44 m. ir 
Maironio gimimo 100 metų su
kaktuves. Pamaldas laikė Sielo
vados direktorius tėv. Alf. Ber
natonis. Iškilmingai akademijai 
vadovavo Heidesheimo LB apy
linkės pirmininkas ir 4204 LS 
kuopos vadas kpt. 'Juozas Ma
tulaitis. Paskaitą laikė Vasario 
16 gimnazijos mok. Stp. Povi
lavičius - Vykintas. Meniškąją, 
programą išpildė solistė M. Pan 
se - Simaniukštytė, fortepijonu 
palydima V. Pundzevičiaus, pa
deklamavo Vasario 16 gimnazi
jos moksleiviai R. Tamošaitytė 
ir A. Vitkus, peteliškę pašoko 
solistė Kristina Nikolojavaitė, 
Vasario 16 gimnazijos mažo
sios šokėjos ir “Lenciūgėlio” 
vienetas pašoko kitus šokius.

— Pagerbti trys veikėjai. L- 
1RK pirm. Jonas Norkaitis (70 
m. amž.), Vliko URT valdyto-

m.
(60
pa-

jas Petras Karvelis (65 
amž.) ir Juozas Kairys 
m. am.) — Vliko narys, 
gerbti gruodžio 15 d. Reutlin- 
gene.

— Kalėdų atostogos Vasario 
16 gimnazijoje bus nuo gruo
džio 16 d. iki sausio 7 d. Prieš 
išsiskirstant įvyks Kalėdų eg
lutės iškilmės, organizuojamos 
abiejų konfesijų tikybos mo
kytojų — Fr. Skėrio ir kun. J. 
Riaubūno, 8591 LS lietuvių 
kuopa, vadovaujama kpt. J. Va 
liūno ir amerikiečių kariai 
Schwetzingene, Tompkins Bar- 
racks. Dovanas moksleiviam ta 
proga įteiks taip pat viena Ben 
sheimo organizacija, atstovau
jama direktoriaus B. Steiner ir 
advokato H. Blochner. Progra
moje bus kalėdinis montažas,

IR PO DVIDEŠIMT METŲ 

BUS ATSILIKĘ

Komunistinis, “idealus bu
tas” 1980 m., šalia būtiniausių 
baldų, dar būsiąs aprūpintas 
viena siuvimo mašina, radijo 
priimtuvu, šaldytuvu ir... kas 

! trečiame bute dar numatytas ir 
I televizijos aparatas. Pagal 1961 
j m. Sovietuos kainas, tokio bu- 
i to įrengimas kaštuotų apie 700 
— 800 rublių. Tai aiškiai per 
maža suma ir 1980 metų idea
lių sąlygų belaukiąs sovietinis 
pilietis už tokią sumą tegalėtų 
įsigyti apie pusę visų būtiniau
sių buto įrengimų. Pagal sovie
tinius oficialius apskaičiavimus, 
štai kokios buvo pastarojo me
to kainos: dviejų kambarių ma 
žo butuko baldai — 810 rb., 
siuvimo mašina — 125, radijo 
priimtuvas — 50-70, šaldytu
vas — 156, televizijos aparatas 
—157-280, virtuvės indų komp- 
lėktas — 64, kilimas — 88 rb. 
ir t.t. Visa tai rodo skirtumą 
tarp fantazijų ir komunistinės 
tikrovės.

Kaip sovietiniai planuotojai 
dumia gyventojams akis, pa

paruoštas mokyt. E. Tamošai
tienės (kostiumai ir dekoraci
jos dail. Alfonso Krivicko), 
mokyt. K. Motgabio diriguoja
mo choro kalėdinės giesmės ir 
eilėraščiai anglų ir vokiečių 
kalbomis.

— Abiturientų egzaminai pra 
sideda prieš Kalėdų atostogas. 
Juos laiko 7 kandidatai: B. 
Forsterytė, E. Kelerytė, H. Lo 

i renčas, Ž. Povilavičiūtė, R. 
Rožaitis, A. šmidtas ir H. Va- 
liauga. IX-tosios klasės auklė
tojas yra vyr. mok. S. Anta
naitis.

Prasidėjus šalčiams, pagedo 
valgyklos ir klasių barako šil
dymas. Klasės turėjo būti per
keltos į pagrindinius rūmus. 
Barake nebus taisomi senieji 
šildymo įrengimai, o bus įves
tas naujas centralinis šildymas, 
kuris vėliau bus perkeltas į 
naująjį pastatą. Šildymo įrengi
mai kainuos apie DM 15,000.

— Nauji krašto valdybos j- 
galiotiniai.. Bavarijos įgalioti
niais sutiko būti kun. dr. J. 
Aviža, ir kun. A. Bunga, Bre
mene — senj. A. Keleris, Hes- 
sene — A. Mariūnas, Rheinlan- 
de - Pfalze ir Saaro krašte 
kun. Br. Liubinas. Išvykstant 
iš Ž. Saksonijos I. Apyrubiui, 
jo pavaduotojas dar nesuras
tas.

— Mueuchene Maironio 100 
metų gimimo sukaktis buvo pa 
minėta Ludwigsfelde, “Jauni
mo namų” salėje, kuri lengvai 
sutalpino virš 60 minėjimo da
lyvių. Dalyvių tarpe matėsi ir 
iš toliau atvykusių svečių.

Minėjimas buvo pradėtas 
Maironio daina “Lietuva bran
gi”, kurią sudainavo visi daly
viai. Po to sekė dr. J. Saka
lausko paskaita. Po paskaitos 
įvyko solistės M. Pansės-Sima- 
niukštytės iš Karlsruhes Mairo 
nio ir liaudies dainų koncertas. 
Solistei akompanavo muz. V. 
Banaitis. Tarp dainų buvo į- 
pinta ir Maironio poezijos. Dek
lamavo: A. Hermanas, I. Vyš
niauskaitė, A. Brakauskas, Vė
liau sekė malonioje nuotaikoje 
praėjęs pobūvis, kurio parengi
mui vadovavo apylinkės valdy
bos sekretorė V. Hermanienė.

Puikiai iliustruotos 
gražios pasakos — 

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA 
Sonės Toimarienės

Saulės Vestuvės
Vlados Stančikaites iliustracijos 

Kaina 2 dol.

Gaunama DRAUGE

vaizduoja ir SOvietijos gyvento 
jų aprūpinimas butais, jau at
sidūręs apverktinoje padėty. 
Pvz., šiems metams buvo nu
statyta planas pastatyti gyve
namojo ploto 95,6 mil. kv. mtr., 
o per pirmuosius šešis mėne
sius tesėta pastatyti tik 20 mil. 
kv. mtr. (Plg. “Pravda”, 1961. 
12.7 ir 1962. 8. 9.). Panašiai 
vyksta kasmet. Sovietinė vy
riausybė, nepajėgianti tvarkyti 
butų statybos, vis dėlto kom. 
partijos naujoje programoje iš
drįso paskelbti neįtikėtiną tei
ginį, jog “Pirmame dešimtme
tyje (1960-1970) šalyje jau ne
bebus butų stokos ir kiekviena 
šeima turės patogiai įrengtą bu 
tą” (“Izvestijos”, 1961, 11. 2). 
(E.)

Sušaudytas už elektros 
tvorą

Latvijoj bulvių daržo savinin 
kas buvo pripažintas kaltu dėlei 
bulvių vagies, kuris buvo už
muštas elektros srovės paleis

KALĖDŲ ŠVENTES DŽIUGINA
visus, kaip didelius, taip ir mažus. Tas džiaugsmas bus žymiai di
desnis, kai turėsite lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia į pa
galbą ateina BRIGHTON BAKERY sav. Feliksas
Mackevičius, kuris yra užsitarnavęs visų pasitikė
jimo, o ypatingai šeimininkių, kurioms jis teikia 
pagalbą iškilmių progomis, bet svarbiausiai tai KA
LĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

F. Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune, 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o dabar jau yra visų 
lietuvių ir kitataučių mėgiamas Čikagoje.
AUROROJE — Stienes Delicatessen, River & Galina Sts.; ST.
CHARLES, Blue Goose kraut., 301 W. Main St., ROCKFORDE, 
Pacesmaker kraut., 519 Martisano St., ir ELGIN’E, Mack’s Grocery, 
4th St-, prie Lord’s Park.

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad užsakymus duotų kaip galima 
anksčiau, kad galėtų visokiais gaminiais -aprūpinti laiku ir visus. 
Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, dabar 
kepa ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi 
gaminiai bus pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir 
atatinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu Vlrginia 7-1250 tuojau 
pat ir galėsite ramiai laukti Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

PASKUTINE DATA YRA GRUODŽIO 21 DIENA

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place, Chicago 32, III.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

KALĖDŲ SENELIS CRANE SAVINGS BENDROVĖJE
Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti 
įėjimo dovanas (door prizes).

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

tos per vielų užtvarą. Pripažin
tas socialiniai pavojingu daržo 
savininkas buvo sušaudytas. 
Šita žinia buvo pateikta “So
vietų Latvijos” laikraštyje.

^Dflinn ELECTROniCSGajaEBBKSuEnm
TV - RADĖJAI -3UOST. REKORDERIAI 

<STSTEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELE 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPU
EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI

Viskam tamlauslos kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St - CLiffside4-56651

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, IU.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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