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De Gaulle pasakė kalbą

GREITAI BUS ATNEŠTA TAIKA
AIŽIRIJAI I

Kodėl prezidentas de Gaulle nenori derėtis su Sovietų Sąjunga Berlyno reikalu. 
Prancūzai turės atominių ginklų

PARYŽIUS. — Prezidentas 
de Gaulle vakar per televiziją 
ir radiją pasakė tautai kalbą, 
ragindamas slaptosios kariuo
menės organizacijos vadus liau 
tis terorizuoti alžiriečius ir pran

I

I

Piliečiai — gripas rimta 
liga. ..

BERLYNAS. — Rytinėje Eu 
ropoję, ypač Lenkijoje, šių me
tų pradžioje kilo beveik epide
minio masto susirgimai gripu. 
Labai padaugėjo susirgimų skai 
čius ir Lietuvoje. Sanitarinis 
inspektorius šiom dienom per 
“Tiesą” gyventojams aiškino, 
kad gripas — pavojinga liga, 
o taipgi spaudoje pasirodė ir 
sanitarinio švietimo namų skel
bimai. Juose pripažįsta, kad Lie 
tuvoje susirgimai gripu padau
gėję.

cūzus. Ir pabrėžė, kad teroris
tai būsią sutvarkyti.

Kalbėdamas apie Alžirijos 
krizę, de Gaulle pabrėžė, jog 
jis nori kuo greičiausiai atnešti 
taiką alžiriečiams. Jau du kar
tu bandęs paskelbti Alžirijoje 
karines paliaubas, bet nepavy
kę.

Prezidentas de Gaulle pasi
sakė prieš vakariečių derybas 
su Sovietų Sąjunga, nes nori 
Europą išgelbėti nuo katastro-

fos, o, be to, dabar nelaikąs de
rėtis. Jis taipgi pabrėžė, kad 
metų gale prancūzai turės ato
minių ginklų.

Jo kalba buvo girdima ir Ai
žiojoje, išskyrus Oraną, nes ten 
slaptosios kariuomenės vyrai pa 
grobė TV radijo stoties techni
nį direktorių ir šešis štabo na
rius.

Kongo premjeras Cyrille Adoula sveikinamas Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus U Thant (kairėje), atvykęs į visumos 
susirinkimą pranešti apie savo krašto padėtį. (UPI)

Raudonasis paskelbė karu 
vakariečio ideologijai

Ideologinė koegzistencija negalima, pasakė 
sovietų teoretikas

MASKVA. — M. Suslov, ko
munistų partijos teoretikas, iš
kėlė savo kalboje, kuri užvakar 
buvo atspausdinta, įvairius nu
sikaltimus komunistiniame pa
saulyje ir pareiškė, kad koeg
zistencija su vakariečių ideolo
gija yra “negalima ir neįmano
ma”.

Komunistų partijos 
centro komitetas 
renkasi kovo 5 d.

SUTRUKDĖ DIDŽIOJO SKULPTORIAUS
LAIDOTUVES

Sovietuose nešę 
“žydę klausimo

JERUZALE. — Nors Izrae
lio užsienio reikalų ministeris 
Goldą Meir sausio 29 dieną vie
šai pareiškė savo susirūpinimą, 
Sovietų Sąjungoje uždarius vi
są eilę sinagogų, tą pačią dieną 
viešėdamas Vienoje, Austrijos 
sostinėje, žydų kilmės sovietų 
lt. gen. D. Dragunski nurodė, 
kad Sovietų Sąjungoje nesą jo
kio “žydų klausimo”. Antise
mitizmas išnykęs drauge su Be 
rijos likvidavimu. Jis prisipaži
no, kad žydams esama sunku
mų išvykti į Izraelį, tačiau ir 
kiekvienas sovietinis pilietis su
siduriąs su tokiais sunkumais.

MASKVA. — Kovo 5 dieną 
Maskvoje šaukiamame komunis! 
tų partijos centro komiteto po
sėdžio darbotvarkėje įtrauktas 
Chruščevo pranešimas “partijos 
uždaviniai gerinant vadovavi
mą žemės ūkiui”. Tai jau tre
čiasis pasitarimas kritinėje pa
dėtyje atsidūrusio žemės ūkio 

; klausimais.
1959 m. gruodžio mėn. įvykęs 

tuo reikalu pirmas posėdis bu
vo nutaręs “jau per sekančius 
metus mėsos, pieno ir šviesto 
gamyboje pavyti ir pralenkti 
Jungtines Amerikos Valsty
bes“. Tas tikslas nepasiektas. 
Kovo mėn. pasitarime Chruš- 
čevas, greičiausia, pasisakys 
prieš Stalino laikais, jo vertin
to R. V. Williams išpopuliarin
tą vadinamą žalieninę sistemą.

I
— Astronautas Glenn vėl ruo 

šiasi raketoje skristi aplink že
mę. Jo skridimas į orbitą numa 
tytas vasario 13 dieną.

Lietuvos baldu pramonė

Komunistai neleido vyskupui pasakyti pamokslo

ROMA. — Jugoslavijos parei 
gūnai trukdė didžiojo skulpto
riaus Ivan Mestrovic laidotuvių 
iškilmes, ypač žiauriai susiauri
no religines apeigas. Apie tai 
spaudoje paskelbė skulptoriaus 
sūnus Matthew Mark, pažymė- 

; damas, kad jis ir jo sesuo Ma- 
ricia yra giliai nusivylę, jog 
“Jugoslavijos pareigūnai nesi
laikė savo pažadų, duotų ma
no motinai ir mums visiems,^ nistų sutrukdė .Splito vyskupui 
kad mano tėvui bus galima teik 
ti pilną religinę pagarbą, 
jo kūnas bus atgabentas į 
mos mauzoliejų”.

Pirma negu skulptoriaus
nas buvo lėktuvu nugabentas 
į Jugoslaviją, buvo gautas to 
krašto pareigūnų patikrinimas, 
kad velionio kūnas galės būti 
dvi dieni pašarvotas Šv. Mor- Tai yra perspėjimas britų komu 
kaus bažnyčioje Zagrebe ir ki- n<stų laikraščio 
tas dvi dienas — Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Splite, o sausio 28 d. 
bus iškilmingai palaidotas šei
mos kriptoje Otavice.

Deja, velionio kūnas iš South 
Bend, Ind. (kur jis profesoria
vo Notre Dame universitete) 
buvo skubiai priimtas Zagrebe 
ir tuojaus iš miesto išsiųstas į 
Otavice miestą, visai neprane
šant bažnytinei vyriausybei. O- 
tavicuose. laidotuvių mišios bu
vo net pirma, negu atvyko šei
ma. Tada kūnas buvo paimtas 
į mauzoliejų, kur būrelis komu-

kai 
šei-

kū-

Belgradas išsikasė iš 
sniego

BELGRADAS,
MASKVA. — Sausio 19 d. Šiems palyginimams paimtas o- _

“Izvestijų” numeryje buvo iš- ficialios kainos ir, žinant milži- 
spausdintas puslapis apie baldų 
gamyDą Sovietų Sąjungoje, Pus 
lapyje ypač gerai vertinama 
Lietuvos baldų pramonė, jos 
naujoviški gaminiai. “Izvesti- 
jos” pabrėžia, kad Lietuva esan 
ti stambiausiu baldų gaminto
ju pasaulyje. Šią prielaidą laik
raštis daro pateikdamas baldų 
gamybos vienam gyventojui sta 
tistiką.

Pagal “Izvestijas” visoje So
vietų Sąjungoje vienam gyven
tojui per praėjusius metus bu
vo pagaminta baldų už 5,95 
rublio, Suomijoje — už 5,8 rub
lio, JAV — už 11 rublių, Če
koslovakijoje — už 12 rublių 
ir Lietuvoje — už 13,4 rublio.

• *•

i niškus kainų skirtumus Sov. 
Sąjungoje ir užsienyje, jiems 
sunku patikėti. Okupuotos Lie
tuvos spaudoje taip pat ne kar
tą paskelbti pranešimai apie tai, 
jog ištisos baldų siuntos išbro
kuojamos ir grąžinamos atgal 

Lietuvą.1

Estijoje nuteisti 
“fašistiniai karo 

nusikaltėliai”

į

Jugoslavija.
Tūkstančiai asmenų anksti 

užvakar kasėsi iš sniego Bel
grade.

Miesto taryba įsakė visiems 
vyrams nuo 18 iki 50 metų pa
gelbėti nuvalyti gatves, kuriose 
buvo daugiau kaip 3 pėdos snie 
go; dar tiek daug nebuvo snie
go per 40 metų.

Uosto darbininkų 
streikas

KALENDORIUS
Vasario 6 d.: šv. Dorotėja, 

Živilė.
Vasario 7 d.: šv. Romualdas, 

Ramutis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
apie 10-15 laipsnių; rytoj — 
sumažės šaltis.

Saulė teka 6:58, leidžias 5:11.

TARTU, okup. Estija. — Sau 
šio 16 d. (beveik tuo pačiu kaip 
Vilniuje dviejų kunigų ir kt. by
la) Tartu, Estijoje prasidėjusi 
trijų “karinių nusikaltėlių” by
la baigėsi, paskelbus nuospren
dį, sausio 20 d. Teisme dalyva
vo tik vienas kaltinamųjų — 
Joh. Juriste, kiti du nubausti 
už akių — Kari Linnas gyvena 
New Yorke ir Erwin Vik — 
Sidnėjuje, Australijoje. Visi 
trys nubausti mirties bausme. 
Kai žmonės karo metais buvę 
masiškai šaudomi, kaltinamieji 
buvę stovyklų viršininkais. (E.)

— Ryty Vokietijoje įsakyta 
registruotis vyrams nuo 18 iki 
22 metų.

SANTO DOMINGO, Dominin 
konų Respublika. — Daugiau 
kaip 5,000 uosto darbininkų vi
soje Domininkonų Respublikoje 
užvakar sustreikavo, negavus 
užmokesčio pakėlimo už darbą. 
Jie nori per valandą gauti $1. 
94 ir $3.00 už antvalandžius. 
Dabar yra 75 centai ir $1.12.

Franjo Franic pasakyti laido-

tuvių pamokslą. Kai vyskupas 
pradėjo kalbėti apie Mestrovi- 
čių kaip apie kataliką ir skulp
torių, komunistai pamokslo me
tu ėmė šaukti prieš vyskupą, 
kad šis yra “banditas” ir “fa
šistas”. Vengdamas sąmyšio, 
vyskupas pamokslą nutraukė ir 
įsakė kūną nešti į kriptą. Velio 
nio sūnus pranešė, jog asme
nys, kurie bandė atsakyti į ko
munistų šauksmus, buvo po pa
maldų areštuoti.

Kalba, pasakyta profesoriams 
prieš penkias dienas ir atspaus
dinta komunistų partijas laik
raštyje “Pravda” vasario 4 d., 
kritikuoja mirusį diktatorių Sta 
liną, Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito revizionizmą ir Albanijos 

jdogmatizmą, kurią Suslov api
būdino “labiausiai pavojinga i- 
zoliacizmo teorija”.

Į
Suslov nusiskundė, kad Ru

sijoje dar tebeegzistuoja “kapi
talizmo liekanos”, kurios atsi
spindinčios “tinginystėje, vagys 
tėję, kyšininkystėje, chuliganiz
me, biurokratijoje .religinėje i- 
deologijoje, pabrėžime buržua-

zinio nacionalizmo ir apskritai 
buržuazinėje ideologijoje.

Jis buržuazinę ideologiją pa
vadino “šlykščia propaganda 
prieš komunizmą ir begėdišku 
melu prieš socializmą”.

Bet Suslov pastebėjo, kad, 
girdi, gali būti “protingų nuo
laidų” tarp valstybių politiniuo
se reikaluose.

Trumpai iš visur
— Komunistu spauda vakar 

perspėjo, kad vakariečių “ban
dymas” Maskvoje spręsti Ber
lyno klausimą, gal būt, sugrius.

“Daily Wor- 
ker”, kurio korespondentas pra 1 
nešė iš Maskvos.

— Kongo premjeras Cyrille j 
Adoula vakar vizitavo Baltuo-: 
siuose Rūmuose prezidentą Ken j 
nedį. Prezidentas Kennedy pa
vaišino svečią. Abu aptarė ir 
Kongo reikalus.

— Atty. generaJ Robert Ken
nedy užtikrino vakar japonų 
premjerą Ikedą, kad ateityje 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ekonominė politika neapleis Ja
ponijos, vadovaujant jo broliuk

— Senatorius Barry GoLdwa- 
ter (R., Ariz.) vakar pareiškė, 
kad prezidentui Kennedžiui ne
pasiseks sudaryti miestų reika
lams departamento.

— Valstybės sekretorius Rusk 
vakar atstovų rūmų komisijos 
posėdyje gynė Amerikos pagal
bą Jugoslavijai, kad ją palaiky-
jti “neutralia”.

— Kubiečių atstovas vakar 
Jungtinių Tautų politinėje ko
misijoje apkaltino Jungtines A- 
merikos Valstybes, kad, girdi, 
jos planuoja agresiją prieš Ku
bą ir nori nuversti Fidel Cast
ro režimą. JAV ambasadorius 
Stevenson paneigė, kad Ameri
ka ruošiasi agresijai prieš Ku
bą.

— Atty. General Robert Ken
nedy, dabar vizituojąs Japoni
ją; gal būt, nevažiuos į Indo
neziją. Jakartoje indonezai ap
daužė JAV ambasadą.

— Priešas du lIAV oro laivus 
sekmadienį numušė atskirose 
pietryčių Azijos kraštuose — 

'vieną helikopterį, kuris vežė
vyriausybę. Vietnamo kareivius kovai prieš

r

— Portugalijos ambasado
rius Jungtinėse Tautose pareiš
kė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės, gal būt, neteks stra
teginės aviacijos bazės Azoruo
se, jei Amerika ir toliau Jung
tinėse Tautose balsuos prieš jo 
tautą kolonialiniame ginče.

— Prancūzijos vyriausybė at 
šaukė savo ambasadorių iš Ju
goslavijos, kadangi ji pripažino 
Alžirijos sukilėlių

komunistus, antrąjį C-46 lėk
tuvą, kuris nuleido žemėn Lao
so vyriausybės kareivius.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės neleidžia Olandijos lėktu
vams, vežantiems olandus karei 
vius j vakarų N. Gvinėją nu
sileisti Aliaskoje ir Havajų sa
lose.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės pradėjusios vykdyti 60 mi 
lijonų dolerių programą, kad

OKUP. LIETUVOJ
— Eksportuojami Klaipėdos 

gaminiai. Klaipėdos eksperimen 
tinis medienos kombinatas ga
mina medžio drožlių plokštes. 
Šios plokštės turi labai didelę 
paklausą Sovietų Sąjungoje ir 
užsienyje. Vilniaus radijas pra
neša, kad didelė tokių plokščių 
siunta išsiųsta į tarptautinę mu 
gę Leipcige (E.)

— Gynybos sekretorius Mc 
Namara nesako kokios kalbos 
aukštų kariškių buvo cenzūruo
jamos ir neleidžia tai sakyti ir 
cenzoriams, klausinėjant komi
sijai.

Suslovo kalba Maskvosį
pasitarime

MASKVA. — Sausio 30 d. 
Maskvoje prasidėjusiame aukšt. 
mokyklų visuomenės mokslų ka 
tedrų pasitarime didž. Krem
liaus rūmuose pasakė kalbą 

i Sov. S-gos kom. partijos teo
retikas M. Suslovas. Jis kalbė
jo apie ideologinius uždavinius, 

■ ryšium su kom. partijos suva
žiavimo nutarimais. Pasitari
mą, Maskvoje nesant Chrušče- 
vui, atidarė jo pavad. parti
joje Frol Kozlovas. Pasitarimo 
tikslas — iš aukštųjų mokyklų 
pašalinti “dogmatizmo atgyve
nas” ir parengti mokslo planus 
visuomenės mokslo katedroms. 
Pasitarimas užtruko keletą die
nų.

Šalia mokslo, į jį atvyko ir 
daug partijos atstovų iš paski
rų respublikų. Iš okup. Lietu
vos pasitarime dalyvavo: Lie
tuvos komunistų partijos dar
buotojai Barkauskas ir Grigo
nis, aukšt. ir specialaus vid. 
mokslo komiteto pirm. Vyt. 
Kuzminskis, akademikas J. Žiug 
žda, Vilniaus univ. prorekt. No- 
vickas, partijos istorijos insti
tuto dir. R. Šarmaitis ir kele
tas kitų partinių veikėjų.

I

nulei-

Pietų Vietnamas būtų pavers
tas karine baze prieš komunis
tų agresiją pietryčių Azijoje.

— JAV helikopteriai
do parašiutais 1,000 vietnamie- 

| čių kareivių Pietų Vietname. 
I Nusigandę sukilėliai pabėgo į 
į džiungles.

PARYŽIUS RUOŠIASI GINTIS
Prancūzija pergyvena naujo perversmo grėsmę. Slaptosios kariuomenės organizacijos nepapras

tai žiaurus teroras veda j kraujo praliejimą

GEDIMINAS GALVA

frontu. Prancūzijos piliečiai Al 
žirijoje sujudo. Jų nerimas ir 
įniršis rado atgarsio ir kariuo
menės vadovybėje, kuri sudėjo 
visas viltis į de Gaullį. Pervers
mas palydėtas šauksmu: Vive 
de Gaulle. Naujasis krašto šei
mininkas stvėrėsi spręsti Alži
rijos klausimą. Nauji neramu
mai ėmė siausti. Atėjo metas 
naujam šūkiui: de Gaulle į kar 
tuves. Kariuomenės vadovybė 
svyruodama ruošė perversmą 
praėjusį balandžio mėn. Atsar
gos gen. Raul Salan atskrido 
iš Ispanijos rikiuoti įvykius. Su 
kilimas nepavyko. Kai kurie 
generolai pateko į teisingumo 
rankas. Salan, lydimas nežy
maus skaičiaus karių, pasitrau
kė į pogrindį ir sukūrė slaptą 
teroristinį sąjūdį. Jis vadinasi 
CAS — Organisation de l’Ar- 
mee Secrete — Slaptoji kariuo
menės organizacija.

(Nukelta j 6 psl.)

Charles de Gaulle skelbtoji Įvyko sprogimai viešojo pobū- 
Prancūzijos didybė nustelbta ne • džio įstaigose ir 
ramumų. Prancūzijoje ir Alžiri
joje siaučia žiaurus ir šiurpus 
siaubas. Ne vienoje Alžirijoje 
kulkosvaidžiai groja velnio dai
ną į pasirinktąsias aukas. Ji 
nuaidi ir Prancūzijoje. Plastiki
nės sprogmenos (6 colių ilgio 
ir 2 pločio) sprogsta užsienio 
reikalų ministerijoje, valdinėse 
įstaigose, parinktųjų aukų bu
tuose, redakcijose ir gatvėse. 
Alžirijos radijo siųstuvas išlė
kė į padanges. Slaptosios ka
riuomenės organizacijos žymiau 
sias žudikas Philippe Jean Cas- 
tille buvo besikėsinąs išsprog
dinti Eifelio bokštą, Paryžiaus 
pažibą. Bet jis suimtas. 1958 m. 
jis kėsinosi Salaną nužudyti, 
šiandieną jo bendras. Mont- 
martre viešbučio kambaryje, 
kuriame jis gyveno, rasta aps
čiai plastikinių sprogmenų ir 
sprogstamosios medžiagos. Jį 
suėmus siaubas dar padidėjo.

“Paris Soir” 
(Tarti Pari Suar) laikraščio re
dakcijoje. Policija atidžiai sau
go pasikėsinimo aukas ligoni
nėse. Ar galima pasitikėti poli
cijai? Juk Prancūzijos saugu
mo valdininkai, pasiųsti iš Pa
ryžiaus, buvo sausio 27 d. išžu
dyti Alžirijoje. Valdininkų są
rašas, jų biografijos ir nuotrau 
kos pateko į Slaptosios kariuo
menės organizacijos rankas dar 
prieš jų pajudėjimą iš Pary
žiaus.

Slaptoji kariuomenės 
organizacija

Alžirija atliko žymų vaidme
nį Prancūzijos politikoje. Ket
virtoji respublika buvo pasmerk 
ta kai jos ministeris pirminin
kas Pierre Pflimlin užmezgė sanj 
tykius su mahometonais, FLN 
— Front de Liberation Natio- 

j nale — Tautinio išlaisvinimo
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INFLUENZAI SIAUČIANT
Pereitą sykį buvo pateikta 

statistikos ir kitokių duomenų 
apie influenzą. Taipgi buvo su
minėtos svarbesnės priemonės 
kaip išlaikyti kūne atsparumą 
prieš influenzos bacilas, įinant 
ir naujai išrastus skiepus imu
nizacijai nuo influenzos.

Skiepai nuo influenzos ne vi
sus apsaugoja. Iš įvairių vietų 
patiektos žinios rodo, kad iš 
kiekvieno šimto įskiepytųjų tik 
apie 60 žmonių nesuserga influ- 
enza; o likusieji 40r;, kad ir 
įskiepyti, vistiek tąja liga su
serga. Tad ir neaišku, ar tarpe 
tų įskiepytųjų visą 60Ų apsau
gojo nuo influenzos tik skiepai, 
o gal šiųjų tarpe buvo didis 
nuošimtis ir tokių, kurie turė
jo natūralų imunitetą. Juk jei 
kas turi natūralų imunitetą (at
sparumą) prieš inf'uenzos vi
rusus, tai tam jokių imunizuo
jančių skiepų nereikia. Bet ži
nok, tu. žmogau, kam reikia 
skiepų, ir kam nereikia Pasi
taiko neretai ir tokių, kuriems 
nfcfiuenzos skiepai gali labai pa 
kenkti.

Skiepai nuo influenzos paken
kia tiems, kurie negali valgyti 
kiaušinių ar vištienos, ar yra 
alergiški kai kuriems valgiams. 
Ypatingai reikia didelio atsar
gumo skiepijant nuo influenzos 
tuos, kurie turi alergiško pobū
džio odos ligą ar dusulį, ar tu
rėję kada nors savo gyvenime 
anafilaktinį sukrėtimą.

Nuo inf'uenzos skiepų labai 
dažnai, ypač pas vaikus apsi
reiškia nemalonios reakcijos:
(a) adatos dūrimo vieta paraus 
ta, sutinsta ir gerokai skauda;
(b) vaiką apima karštis, kar
tais vemia ir nusilpsta beveik 
taip, kai kad nuo pačios influen 
zos. Suaugusiems tokios reakci
jos rečiau pasitaiko.

Kaip apsisaugoti. Epidemijai 
siaučiant reikia užsilaikyti šva
riai išviršiniai ir išvidiniai. Rei-

kia valgyti daug sriubos ir ger
ti daug arbatos (tik ne stip
rios. ir ne degtinės), nes skys- 
tymas atmiešia toksinus ir eli
minuoja iš kūno visokias svei
katai kenkiančias srutas. O lai
ke epidemijos yra labai svarbu, 
kad kūno eliminacija būtų gera. 
Jei tavo kraujas bus stiprus ir 
jei užsilaikysi švariai ,tai išveng 
si influenzos. Prieš kiekvieną 
valgį ir pirm eisiant gulti rei
kia rankas su muilu gerai nu
mazgoti ir panages išvalyti.

Influenzos požymiai. Kai žmo 
gus pradeda sirgti influenza, tai 
beveik pas kiekvieną pasireiškia 
sekanti simptomai: pradeda 
kaktą sopėti, sąnarius gelti, 
strėnas skaudėti, — žodžiu, 
žmogus jaučiasi lyg sudaužytas. 
Paskui temperatūra pakyla iki 
102 arba net iki 104 F laipsnių. 
Nusilpimas yra vienas iš anks
tyvų ligos požymių. Nosyje .jau
čiasi karštis, o gerklėje sausu
ma; paskui iš nosies sunkiasi 
“vanduo”. Visa alsavimo siste
ma tampa smarkiai pa’iesta, ir 
tai gali išsivystyti 
arba į pneumoniją, 
sulys yra :kyrus ir 
ginantis, taip kad 
turintieji neištveria,
gerklę skauda ir balsas užkims- 

! ta. Neretai pasitaiko, kad geri 
dainininkai, persirgę influenza, 
jau daugiau dainuoti negali, nes 
balsas tampa sužalotas.

Kaip gelbėtis? Pajutus 
čiau minėtus, lyg į slogą 
šius simptomus, kai tik
pradeda skaudėti ar drebulys 
nukrečia ,ar bloga darosi, rei
kia tuojau mesti darbą, eiti na
mo ir lovon atsigulus ilsėtis. 
Klaidą daro tie, kurie ,senų pa
sakų prisiklausę, nusprendžia 
ligai nepasiduoti, ligą judesiais 
ir darbu “nugalėti”. Ne, taip tai 
jau influenzos nenugalėsi, o tik 
rimtoms komplikacijoms, to
kioms kaip plaučių uždegimui,

nefritui, sinusitui ir t. t. dirvą 
paruoši. Išmintingas žmogus ži
no ir gamta įsako žmogui tau
pyti savo kūno energiją kiek 
galint, ji yra reikalinga sėkmin
gam ligos nugalėjimui.

Kad apsisaugotų komplikaci
jų, geriau yra būti daktaro 
priežiūroje ir tik jo įsakymų 
klausyti kol pasveiksi. Vaistus 
reikia vartoti tik tokius ir tiek, 
kokius ir kiek daktaras pri
rašys.

DAKTARO ATSAKYYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia C. — Esu jau 65 m. 
amžiaus .veik metus laiko kaip 
pradėjo nutirpti dešinės rankos 
pirštai apart nykščio, nors ir 
kambaryje esu prie normalios

I

1

i bronchitą 
Tuomet ko- 
baisiai var- 
širdies ligą

Kai kada

auks- 
pana- 
galvą

— Negaliu įsivaizduoti, kad 
knyga galėtų būti gera, jeigu 
ji nedaro geresniais savo skai
tytoją. —J. J. Kousseau

. i

šilumos. Tik jeigu nedirbu ir 
nutirpsta ,o jeigu ką dirbu, tai 
tas nutirpimas pereina. Mano 
rankos iš jaunystės buvo šalčio 
baikščios. Prašau patarti nuo 
ko tas nutikimas pareina ir 
kaip reikia gydytis.

Atsakymas C. — Tamstos pa
teikti simptomai labai atitinka 
gan dažnai pasitaikančiai ligai 
vadinamai akroparestezija. Tos 
ligos kaltininkai būna dažnas ki 
Šimas rankos iš šilto vandens 
į šaltą ir iš šalto į šiltą; taipgi 
sužeidimas alkūnės (ulnar) nėr- , 
vo, arba kokio neoplazmo spau- 
dimas prie ulnannio nervo. Ak-
______ _______________________ w« 63rd bt, Chicago 29, 111

Tel. PRospect 6-5084roparestezijos naminėmis prie
monėmis nepagydysi: Patartina 
kreiptis pas savo šeimos gydy
toją.

KANADOS ŽINIOS

Sudbury, Ont.
Pavykę šakiai

KLM Sudburio skyriaus nau
joji valdyba gražioj ukrainiečių 
salėj, prie pat miesto centro, 
suruošė šokių vakarą, kuris pra 
ėjo pakilioj nuotaikoj, sutrau
kė daug lietuvių, draugų ir jau
nimo, ir davė gražaus pelno. 
Šokiams grojo puikus orkest
ras iš penkių. Bufeto šaltinė
liai išseko dar šokiams nesibai
gus. Loterijoj laimė atiteko Gli 
zickienei, kuri laimėjo I. K. Bal
čiūnų vertingą dovaną, o “Tė
viškėlės” ir Eatono dovanos 
titeko kitataučiams. Vasario 
minėjimas bus vasario 17 
"oj pačioj salėj.

I
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Turėsime stovyklą
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sa-
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G 11AIH5SKO
J. G. TELEVISION CO. 

2512 VV. 47 th St., FK 6-1998
TV RADIJAI HI-F1. VĖSINTI VAI
Pardavimai-tateymai Sek. uždaryta1 P. ŠILEIKIS, 0. P.

Ortliopedas. Protezistas 
Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

i Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDiJOS TECHNIKOS LAB

i

1

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal suaitarimą. 

Dčl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15'>2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

I

TME LITHUANIAN WORLD-WIOE DAILY

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Prenumerata: Metams % metų 3 mčn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
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8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
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taip pat tą lietuviškų vasarvie
čių grupę pakrikštyti. Eina gan 
dai, 
no”
viai 
kur

kad būsiąs duotas “Biršto- 
vardas. Malonu, kai lietu
vis gražiau įsikuria ir turi 
praleisti laisvalaikius.

— šeštadieninėj mokykloj 
tuo tarpu mokosi virš 30 lie
tuviukų. Sudburiškis

Katalikų kunigai Indijoj
Pagal Vatikano kongregaci

jos žinias, šiuo metu Indijoje 
yra 10 aukštų kunigų seminari
jų, kuriuose studijuoja teologi
ją ir rengiasi kunigystės pa
šaukimui 1,003 kandidatai. Be 
to yra dar 38 mažosios semina- 

| rijos, kuriuose mokosi 1.429 
auklėtiniai. Praeitais metais In
dijoje buvo įšventinta 111 vie
tinių kunigų, taip kad
vietinių kunigų skaičius pakilo 
iki 72 nuošimčių. Indijoj dabar 
priskaitoma 4,120,000 katalikų 
ir 78,693 katechumenai, besiren 
gią priimti katalikybę, tačiau 
katalikų skaičius, palyginus su 
bendru Indijos gyventojų skai- ’ 
čiumi, tesudaro tik vieną pro
centą visų gyventojų.

dabar

I DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
“858 VVest 63rd St 

kasdien 10—12 vai. ir 7—9

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofteo telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne 

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

v.Vai.- _ _ . . ..
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
iien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

Ofiso ir bato tel. OLympic 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.

1 DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.
Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

I

I

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER I. KIRSTUK

(1 dėtu vis gj jy tojaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:26-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Ofisas: 3148 VVest 6Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

D r. S. BIEŽ IS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broad'A-ay, Gary, Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki f-
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635

Res. Chicago BIshop 7-5833

Šiemet į valdybą įeina 
trys lietuviškų vasarviečių 
vininkai, kurie turi gražias 
sarvietes prie garsiosios French
River upės, būtent St. Krivic
kas, P. Gabrėnas, A. Juozapa
vičius, o prie jų prisideda ir P. 
Venskevičius. Dėl to valdyba 
projektuoja sudaryti sąlygas, 
kad Sudburio ir apylinkės lie
tuviai galėtų tenai praleisti po
ra savaičių ir pasidžiaugti gra
žia vasaros gamta. Žadama

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas-’ien nuo 6—8 vai vak. 

dešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą

PADĖKA

k. į d. A. Repšys, J. Švabaitė, K. Bradūnas. K. 
V. Zalatorius, B. Zalatorienė, kun. K. Baras.

(Nuotr. A. Gulbinsko

‘Draugo” bendradarbiai prie pusryčių stalo. Iš 
Bradūnienė, Povilas Dirkis, A, Gintneris,

Palikdamas Lietuvių Bendruo
menės Chicagos apygardos valdy
bą. jaučiu pareigą pareikšti viešą 
padėką spaudos žmonėms, apygar
dos informacinei komisijai ir tal
kininkams, įgalinusiems lietuviš
kajai bendruomenei pristatyti LB 
Chicagos apygardos valdybos dar
bus daugumoje JAV ir Kanados 
lietuviškų laikraščių.

Šie žurnalistai buvo apygardos 
informacinės komisijos nariai: Z. 
Juškevičienė, A. T. Antanaitis, AL 
Baronas, VI. Būtėnas, V. Kasniū- 
nas, P. Petrutis, J- Vaidelys, A. 
Valentinas, St. Daunys, o pradžio
je dar ir L. Mockevičius ir a. a. 
dr. J. Paplėnas. Foto koresponden
tas A. Gulbinskas, talkininkaujant 
Noreikai ir Lungiui.

JONAS VAIČIŪNAS, 
LB Chicagos apyg. valdybos 

buv. informacijos vedėjas

’ri. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-sč., š.ešt. pagal sutarti, 
■jekm. uždarj ta.

rei. ofteo HE 4-5758; Res. H1 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 v.; 
šeštad. 10 v. r 1k< 1 p p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

<4. ofteo ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St. Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 .ai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitartu

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res, tel. WAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIM4

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akte ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
S. California Avė. VA 7-7381

10 _ryto Iki 8 vak.. trečiad

1455
Vai.: ___  __  _ ____ _________
uždaryta, šeštad. 10 v. r. fkl 2 d. p.

OR. J. G. BYLA * BYLAITIS
Nervę-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
V'.landos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISIHAS

reL

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

vai. 
vai.

ofteo PR 8-7778, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

pirmad. ir ketvirtad. 1-4Vai.:
Antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

p p

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-98O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 7. r. — 1 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA^5-9209 Chicago, III

AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

LIGOS

5-2670.
Jei ne-

8-0001.

Ofteo HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija Ir moterų ligoe 

2454 VVest 71 st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—S ir 6—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

Plentai* uždaryte

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S , .------- *
PAGAL 

Tel.
Skambint 2 iki
ną.. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadie-

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

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Ave„ tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi-
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St 
Ofteo tel. REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-S p. m. Ir 6-8 p. m. 
_ Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekviena diena 2— 4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą- šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA LR MOTERŲ
LIGOS

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

t Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GT 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal surit&rtmv 
D51 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2825
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Spedalybč: AKUŠERIJA ir MOTFRr 
LIGOS 

valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai rak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie- 

' mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Currcnt Dividcnd up to 4’/i%

i

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligoe 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
rimniiL n-1tmn r>»y»1 miritertms

vak.,
P. -P

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

OR. JANINA JAKŠEVICIUS
(JOKšA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 8troet
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 tkl 
4:30: antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

I

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

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

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

Tel. ofisų re 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm,, ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 

į Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofteo PR 6-7800. Namu 925-7697

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rrit. G A 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenne 
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duoki
te ii kitiems pasiskaityti.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejate Ir susitarus.

TH. ofteo PR 6-6446, res. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. ▼. ir 7 iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Tel. ofteo CA 6-0257. rez. PR 6-6559 

Rez. 6000 So. Artenian Avenue
Vai.: 11 v. ryto 1ki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po piety 
Mgl S valandos ryto, kasdien.
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Penkeri metai naujose patalpose
i •

BENDRADARBIAI IR MES

• v»Kremliaus spąstai vokiečiams kelia atgarsį DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 6 d. S

Šiandien sukanka penkeri 
metai kai dienraštis Draugas 
buvo pradėtas spausdinti savo 
naujose patalpose ir naujuoju 
didžiuoju presu. Per tuos pen
kerius metus visi dienraščio 

^tarnautojai naudojomės švie
siomis ir patogiomis patalpo
mis, kas mūsų darbą darė ne 
tik našesniu, bet ir smages
niu. Užtat buvom ir esam dė
kingi tėvams marijonams ir 
Katalikų Spaudos draugijai už 
iniciatyvą imtis naujų rūmų 
statybos darbo, statybos va
jaus komitetui ir visiems au
kotojams bei rėmėjams. Nau
joji vieta davė galimybių vie
ną kitą šuolį pažengti į prie
kį, padaryti vieną kitą page
rinimą, ką skaitytojai, neabe
jojame, yra pastebėję. Leidė
jai, redakcija ir visas dienraš
čio personalas yra pasiryžęs 
nesustoti ėjęs šiuo pažangos 
keliu, kad duotų skaitytojui 
vis geresnį ir įdomesnį infor- 

^matorių apie kasdieninius pa
saulio įvykius, apie lietuvių 
veiklą ir gyvenimą, ir apie mū 
sų tautos vedamą kovą dėl Lie 
tuvos išlaisvinimo.

Lyg ir paminėjimui penke
ri ų metų sukakties nuo persi
kėlimo į naujas patalpas, pra
ėjusį sekmadienį Draugo Ben
dradarbių klubo valdyba bu
vo sukvietusi gausingą bendra 
darbių 6ūrį, kad tarp dienraš
čio leidėjų, redakcijos ir ben
dradarbių dar labiau sutamp- 
rintų ryšius, kad bendradarbia 
vimą dar labiau sutiksliiAų ir 
suintensyvintų. Ačiū Dievui, 
bendradarbių mes turime 
daug. Mes jais didžiuojamės 
ir džiaugiamės jų straipsniais, 
reportažais ir korespondenci
jomis. Jų dėka mes turime 
dienraštį, paįvairintą straips- 

- niais ir žiniomis iš visų mūsų 
F gyvenimd^ričių.

*
Bendradarbų gausumas ir 

jų pajėgumas, klubo ar klubų 
veikla, žinoma, nesumažina
pačios redakcijos vaidmens, tai, “smegenų plovėjai”. Mūsų 
atsakomybės ir darbo. Redak- spaudai, jos bendradarbiams 
ei ja turi gautąją medžiagą per čia yra plati dirva jaunimą au- 
žiūrėti, ją paskirstyti ir, pa- kieti, ir veikėjams pagelbėti jį 
galiau, įvertinti. Tai jau savai- traukti į patriotines lietuvių 
me yra darbas, ir atsakomy- organizacijas, 
bė. Ji atsako leidėjams; ji lai- *
kosi ir privalo laikytis jų, lei- Šie keli pasisakymai pagrin
dėjų, nustatytos linijos. Ir tai diniais dienos klausimais, ma- 
ji daro įsitikinimu, kad toji nome, dar kartą primins mū- 
linija yra ir gera, ir tiksli, ir sų skaitytojams ir per juos 
naudinga ne tik skaitytojams, visai visuomenei, kad mūsų 
bet visai lietuvių visuomenei, dienraščio linija tebėra tiesi,

Ideologiškai toji linija yra kaip ir buvusi. Mūsų stovėji- 
katalikiškai tautiškai grynai mas už religinių ir tautinių 
lietuviška, šio krašto politiko- vertybių saugojimą, už lietu- 
je grynai nepartinė. Tokia ji viškųjų parapijų palaikymą ir 
vra ir lietuviu nnlitiVnip stiprinimą, už atkovojimą Lie

tuvos žmonėms teises į laisvę 
ir nepriklausomą gyvenimą nė 
ra pasikeitęs ir nepasikeis.

nusistatymas bolševikų oku
puotosios Lietuvos klausimu 
yra visiems labai aiškus. Jis 
aiškus iš vedamųjų straipsnių, 
aiškus ir iš dienraščio teikia
mos paramos Lietuvos išlais
vinimo veiksniams. Su okupan 
tais bei jų bernais — lietuviais 
komunistais tiek Lietuvoje, 
tiek čia Amerikoje į jokius 
kompromisus bei ryšius nėjo
me ir neisime. Taip pat nėjo
me ir neisime ir į bet kokį 
bendradarbiavimą su komunis 
tais, nors jie save vadintų ir 
lietuviais kultūrinininkais. Jei 
būtų galimi ryšiai su pasilku- 
sais Lietuvoje lietuviais kultū
rininkais, kurie nėra sutepę 
savo rankų su kruvinomis o- 
kupantų rankomis, mielai ben
dradarbiautume, tačiau esamo 
mis sąlygomis tokių galimybių 
nėra ir vargu bus, kol okupan 
tai nebus priversti iš Lietuvos 
pasitraukti. Šiuo metu perša
mas bendradarbiavimas su Lie 
tuvos kultūrininkais nieko dau 
giau nereiškia, kaip norą pa
laužti išeijivos grynai tautinį 
nugarkaulį, išstumti iš aiškaus 
kelio, vedančio į laisvės ir ne- 
priklausomybės atkovojimą. 
Kad šitokios tragedijos laisvo 
jo pasaulio lietuvių tarpe ne
įvyktų, mūsų dienraštis su sa
vo redakcijos personalu ir vi
sais puikiais bendradarbiais 
kaip stovėjo, taip ir stovės 
sargyboje. Be to, teks kiek 
dažniau priminti tautiečiams, 
kad pragariškoji komunizmo 
mašinerija “smegenų plovimo 
politikos” vis dar nėra išsi
žadėjusi. Per pastarąsias ke
lias vasaras viliojo amerikie
čius ir kitų kraštų lietuvius 
vykti į Lietuvą su ekskursijo
mis, manydami, kad tai yra 
gera priemonė pakeisti kėliau 
jaučių nusistatymą ir palenk
ti juos okupantų link. Tenka 
akylai saugoti jaunimą, ypač 
lankantį vidurines ir aukštą
sias mokyklas, nes jų tarpe 
yra veiklūs komunizmo agen-

yra ir lietuvių politikoje.
. ... *th*-Musų ir mūsų pagrindinių 

bendradarbių orientacija bei

Spaudoje ir gyvenime

Chruščevas seka Stalino pėdomis Vokietijos atžvilgiu. Maskvos taktikos kaiteliojiniai turi tiks
lą. “Grubus bandymas”, bet vokiečiai jau užsimena apie derybas. Politikoje nieko nereiškia simpa

tija... Vieni kitiems prikaišioja iniciatyvos stoką.

POLITINIS KARAS
Jo tikslas

V. ALSEIKA, Vokietija
J. DAIN

Šių metų pirmųjų mėnesių Eu 
ropoję vis dar dėmesio centre 
buvo Berlyno reikalai, būsimi 
dėl jo pasitarimai, sunkiai vy
kusios derybos ūkio klausimais 
europinėje ūkio bendruomenė
je, visa eilė politinių pasimaty
mų, plačiai ir palankiai apžvelg 
ta prez. Kennedy “statė of the 
Union” kalba. Gyventojus kiek 
jaudino sausio mėn. gamtinės 
ir kitokios nelaimės, kiek domi
no ir Amerikos sniegas bei šal
čiai. Vis dėlto, kai sausio 10 d. 
vak. Vokietijoje buvo paskelb
tas sovietinis gruodžio 27-sios 
memorandumas, komentarai dėl 
jo ir dėl sovietinio manevro tiks 
lų ir iš viso būsimos politikos 
klausimais, galima sakyti, užval 
dė ne tik pačios Vokietijos, bet 
ir kitų kraštų spaudos skiltis.

biejų valdžios vyrų sutarimą. 
Kremlius, nesugebėjęs nuslėpti 
savo nepasitenkinimo, greito
mis ėmėsi naujų taktikos prie
monių, ir jų pagrindinis siekis: 
palaužti Bonos ir Washingto- 
no politikos sutarimą. Taigi 
Maskva pradėjo ir abišalius pa
sikalbėjimus su amerikiečiais 
(pasikalbėjimas su “Izvestijų” 
redaktorium, pakeitimas Wash- 
ingtono ambasadoriaus poste ir 
kt.). Įdomu tai, kad ir patys 
komunistiniai šaltiniai atvirai į 
pripažįsta, jog toji tariamo “ar 
tėjimo” su JAV taktika visai 
nereiškia noro susitarti su ame 
rikieėiais ir daugiau išreiškia | £ “ 

įąJ"nginin leistis Į bet kokius esminius pa
sitarimus dėl Berlyno ar dėl a- 
biejų Vokietijų sujungimo. Tai I •nesą įmanoma dabar, nė toli
mesnėje ateity. O tas memoran
dumas — tai daugiau taktinis 
ėjimas ir jo tikslas sukelti są
myšį Kremliaus priešų tarpe. 
Kad šis spėjimas atitinka tie
są, pakanka tik pažvelgti į so
vietinės spaudos puslapius ar 
pasiklausyti meistriškai veda
mos propagandos per Maskvos 
radiją. Tiesa, įvairumui kiek 

---------- --------- , ____  . keičiami šūkiai ir dabar pran- 
žai dėmesio kreipia į savąją vie sulauksime ir naujų ėjimų, štai, cūzams bauginti skelbiama: 
šąją nuomonę. Vis dėlto neten- Maskva visiškai rimtai susirū- “Bonos politikai svajoja atsta- 
ka abejoti, kad Maskva savo 
tikslą pasiekė: ji sukėlė sąmy
šį, diskusijas, pasisakymus ir 
vakarų vokiečių viešojoje nuo
monėje, spaudoje, per radijus.

Kai kas stebisi Chruščevo tak 
tiniais pasukimais ir šuoliais, 
tačiau esmėje tai nėra nauja 
taktika. Ją jau naudojo ir Chru 
ščevo mokytojas Stalinas, kai 
antrojo Pas. karo metu sovie
tai, sudarę vad. tautinį laisvo
sios Vokietijos komitetą, ėmėsi 
specialios politikos Vokietijos 
atžvilgiu. Dabar Chruščevas, 
nors kiek pakeitęs taktiką, ta
čiau siekia tokių pačių stalini
nių tikslų.
Tikslas — griauti Washingtono

- Bcnos solidarumą

žinomas vokiečių dienraštis 
“Die Welt” dėl tų nuotaikų A- 
merikoje paskelbė vedamąjį 
(nr. 2) ir paminėjo rimtos Ran- 
dom leidyklos išleistą knygą 
“Naujoji Vokietija ir senieji na
ciai”, kuri esanti kvailysčių ir 
netikrų informacijų kratinys, ta 
čiau atsirado jai palankių ver
tinimų spaudoje. Visa tai kelia 
kiek nerimo ir susidomėjimo.

Tik Liktinis Maskvos ėjimas
Vak. Europos spauda, pav. 

“Neue Zuercher Ztg.” (8 nr.), 
pasirėmusi gerai painformuo
tais komunistų šaltiniais iškelia 
tai, kad Maskva nerodanti jo
kio noro su vakarų vokiečiais

kus nustatyti prieš Baltuosius 
Rūmus. Panašius tikslus turi ir 
sovietų, švelniomis frazėmis iš
pintas memorandumas vokie
čiams Bonoje.Maskvai viešoji nuomonė nerūpi

Kai sovietai nutylėjo savo me 
morandumo turinį, jo viešai ne
skelbė, tai vak. spauda, pav. 
šveicarų puikiai informuotas 
dienraštis “Neue Zuercher Zei- 
tung” pabrėžė žinomą faktą, 
kad totalinis Chruščevo kraš
tas, kaip ir Stalino laikais, vi
sai nesirūpina ar bent labai ma- įr nereikia stebėtis, kad dar

Tas Maskvos noras “normali
zuoti santykius” su vakarų vo
kiečiais nėra manevras, atsira
dęs visai nelauktai. Jis greičiau 
yra atsakymas j buvusį Kenne
dy - Adenauerio pasimatymą 
lapkričio mėn. bei parodytų a-

Tikisi antivokiškių nuotaikų 
Amerikoje

Klystų tas, kas manytų, jog 
sovietinės taktikos, jų manev
ravimų, kylių kaišiojimo reper
tuaras jau būtų išsisėmęs. A- 
naiptol, jis pakankamai platus

pinusi sulaukti antivokiškų nuo tyti Bismarko laikų Vokietiją 
taikų pagyvėjimo JAV-se. Ji ■ 1871 m. sienose...
rimtai tiki, kad buvusioji Eich 
mano byla, įvairūs leidiniai, Hol 
lywoodo gamintojų tarpe nuo
stabiai pakilęs susidomėjimas 
sukti filmus apie nacius, kad 
visa tai kiek 
meriką, jog ji įsitikins savo są- kad Vakarai, jei ir bijosi tos 
jungininko Europoje viikiškumu Rapallo šmėklos (sovietų - vo- 
avies kailyje. Ne taip seniai ir (Nukelta į 4 psl.)

n

“Plump” bandymas, bet...
Vokiečiai šiomis dienomis ta

ria: mes pasitikime Vakarais, 
bet ar jūs pasitikite mumis?

“prablaivins” A- Spaudos komentatoriai svarsto,

Senator Symingtob Senator Byrd

Šen. Symington ir šen. Byrd tiria karinės reikšmės medžiagų sto

vį sandėliuose. Karinės reikšmės medžiagų yra už 7.7 bil. dolerių.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
MASKOLIAI RINKIMŲ VADOVYBĖJ 

LIETUVOJ
vanoriškos draugijos armijai, avia

cijai ir laivynui remti; Telšių rin

kiminės apygardos komisijos pir

mininko pavaduotojas bus Ivan 

1 Varfalamiejevič Vasiljev — nuo 

Varnių rajono komunistinės par 

tijos organizacijos; Trakų rinkimi- 

i nėję apygardoje nariu paskirtas 

Fiodor Aleksiejevič Chochlov 

nuo Lietuvos BRES statybos dar

bininkų, inžinerijos - technikos 

darbuotojų ir tarnautojų, o taip 

1 gi Ceslov Kazimirovič Ustilo — 

nuo Trakų rajono “Spalio” kol

ūkio kolūkiečių.

Ukmergės rinkiminės apygardos 

sekretorius yra Ksenija Panfilov 

na Kravcova — nuo Ukmergės ra

jono ligoninės gydytojų ir medici

nos personalo; nariais čia yra 

Svetlana Bondarenko — nuo Uk

mergės “Vienybės” šaldymo įren

gimų gamyklos, ir J. Dačka nuo 

Širvintų MMS darbininkų, inžine

rijos - technikos darbuotojų ir 

tarnautojų. Utenos rink, apygar

doj komisijos pirm, pavaduoto

ju — Grigorij Jepifanovič Man- 

zurov — nuo Molėtų rajono ko 

munistinės partijos; tos apygar- _ _ _________________ ______________

dos komisijos nariu yra Jokūbas masis į liepą. Meška ima rangiotis kamienu aukštyn. 
Tnfonovič Kostin — nuo Utenos - '

1 (Nukelta j 4 pusi.)

i
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PREMIJUOTAS ROMANAS

Okupantai ne tik diriguoja pa

vergtos Lietuvos gyvenimą iš cent

ro, bet ir provincijoje atsakingoms 

pareigoms įstato rusus, štai, “Tie

sos” Nr. 22 J. Paleckis skelbia 

įsaką apie* •.patvirtinimą apygardų 

rinkimų komisijų Lietuvoje, kur 

bus renkami atstovai į Tautybių 

A tarybą. Klaipėdos rinkiminės apy- 

• gardo* pavaduotoja paskirta Ema 

Fedorovna Veretenikova — nuo 

Klaipėdos rajono komunistines 

partijos: komisijos nare paskirta 

Roza Troįimovna Jermišina — nuo 

Klaipėdos Baltijos laivų statyklos 

darbininkų, inžinerijos - technikos 

darbuotoji)1 ir tarnautojų; Pane

vėžio rinkiminės apygardos komi

sijos pirmininko pavaduotoju pa

skirtas Kūnas Nikolajevič Novik 

— nuo Šeduvos rajono medicinos 

darbuotojų profsąjunginės organi

zacijos. gi tos apygardos komisi

jos nariu — Viktor Fiodorovič 01- 

šanski — nuo Laisvanoriškos drau 

gijos armijai, aviacijai ir laivynui 

remti; Raseinių rinkiminės apygar 

dos pirmmnjko pavaduotoju pa

skirtas Andriej Murnikov — nuo 

Kelmės rajono komunistinės parti

jos

Tauragės rinkiminės apygardos j 
r komisijos nariu paskirtas Anato- 

lij Ivanovič Lisenkov — nuo Lais-

ji

i

(Tęsinys)

Bet žirgą šalin pakreipęs, užgirsta moterišką 
balsą:

„Ei, jatigaila! Nepalieki!”
Vėl sustabdo žirgą. Ar tik ne miškinė laumė?
„Ei ei, išklausai! Gelbsti!”
Meška vaidalas, csva! Laumės balsu šaukia. Gal 

turi pasivogusi žmonių vaikų, kuriuos laiko kur į
nors girios kalne?

Gaudižadas paniursta, ryžtingai apgręžia žirgą 
ir sugrįžta ten, iš kur meška vėl matoma.

„Kukū!” — susipurto liepos viršūnė giedrioje ty
loje.

Gaudižado akys pašoka nuo meškos aukštyn į 
liepą.

Tarp šakų ir lapų lypi žmogystos pavidalas. Bet 
įžiūrėti negali: jaunė ar merga.

„Kan veiksi ten? — rikteli Gaudižadas.
„Laukini, kas bus,” — atsiliepia moteriška iš 

liepos.
„Kas ten ažuonešė?”
„Meška ažuovija.
Gaudižadas stebi, kurlink meška pasijudins.
Iš anapus dvikamienio pasirodo meškiukas. Jis 

atsistoja ant užpakalinių kojokių, priekinėm remda-

Gaudižadas nušoka žemėn ir riša žirgą prie ber
žioko. Lėta cidine eina prie liepos, kur nuo žemės

Politinis karas apgaulingai 
skamba švelniau, nei patrankų 
ar bombų karas, bet politinio 
karo pasėkos gali būti dar net 
baisesnės negu karštojo karo. 
Toks karas jau beveik 17 metų 
be pertraukos vyksta, vedamas 
Maskvos prieš laisvąjį pasaulį.

Šaltomis priemonėmis 
skverbiasi į tautų vidų

Politinis karas, — tai Krem
liaus veiksmų visuma ne kari
nėje plotmėje, bet viešajame 
kiekvienos tautos gyvenime. Tų 
veiksmų,, tikslas - — sunaikinti 
laisvės režimą iš vidaus ir įvesti 
diktatūrą absoliutinės ir totali
tarinės jėgos, kokia yra komu
nizmas. Jo pagrindinės veiklos 
priemonės: visų pirma promas
kviška propaganda, paskui in
filtracija, įsiskverbimas, korup
cija, sabotažas, riaušės, sukili
mai, partizaninė veikla, ven
giant tiesioginio įsitraukimo re- 

į guliariųjų Maskvos kariuome
nės pajėgų į karštąjį karą. Sa
vaime suprantama, kad ne visos 

i tos “priemonės” vienodu įtem
pimu ir visur realizuojamos. Ta 

i me kare visur ir visuomet sie- 
i kiama užimti arba bent palenk- 
jti Kremliaus pusėn pozicijas, 
kurios kontroliuoja krašto po

litinę liniją, tačiau 
' kad tos apvaldytos 
ganizacijos viešai 
nuo savo tiesioginių

Pastarasis bruožas Maskvos 
vedamą politinį karą skiria nuo 
normalios politinės veiklos, nes 
Kremliaus taktiką sudaro ver
timasis tariamumais, vengiant 
viešos veiklos, veikiant slaptai. 
Tame kare kovojama ne tiesio
ginėmis, atviromis karo prie
monėmis, bet klasta, intrigomis, 
demoralizacija, drauge veikiant 
skambiais šūkiais, nesigailint 
visai veiklai miliardinių sumų, 
metamų ne tų skambų šūkių 
realizavimui, o vien tik įsiskver 
b;mui į visuomenės vadovauja
mas raktines pozicijas, drauge VISUR josios gynėjus iki pasku- 
dėvint lojalumo kaukę, kol Mas t.niojo sunaikintų. Maskva vyk 
kvai tai yra reikalinga.

Ieškojimas palankumo 
nekomunistiniuose kraštuosi*

kraštuose, bet ir tas veiksmas 
turi daug “veidų”. Maj. Gaga- 
rinas, pirmasis rusų kosmonau- 
tas. ir dabar keliauja po įvai
rus kraštus. Apie jį parašyta 
įvairiausiomis kalbomis knygų. 
Apie Amerikos kosmonautą 
žmonės jau pamiršo, nes čia 

; auda turi daug svarbesnių už 
daginių. Promaskviška spauda, 
esanti laisvajame pasaulyje, bet 
gi nepamiršta ir dabar priminti 
apie Gagariną.

kitokių tos rūšies prie 
Sakykime, Chruščevo 
sušlubavo. Ir, štai 

pasaulis spėlioja, jog 
Chruščevo “įpėdi-

Yra ir 
menių, 
sveikata 
laisvasis
eventualus 
nis”, koks nors Suslovas, Koz- 
lovas ai dar kas būsiąs kitoks, 
nei Chruščevas, ir su naujuoju 
Kremliaus valdovu gal bus ga
lima susikalbėti. Deja, tokia 
galvosena, spėliojimai apie even 
tualų busimąjį Maskvos valdo
vą sudaro Maskvos vedamo po- 
iitn’.o. karo sudėtinį elementą. 
Tekia galvosena visuomet su
silpnina Laisvojo Pasaulio va
dovų budrumą bei atsparumą, 
o tai kaip tik ir reikalinga Mas 
kvai.

vengiant, 
jėgos, or- 
nukryptų 

uždavinių.

Laisvas pasaulis jau per brau 
giai yra sumokėjęs už tas Mas
kvos jam duotas pamokas, kad 
pagaliau galėtų suprasti, jog 
tame kare Kremlius panaudoja 
savo naudai ne vien tik puoli
mo. bet ir atoslūgio bangas, ku 
rių užmigdyti Vakarai nė nepas 
tebi naujų Maskvos žygių. Iki 
šiol Maskva nė trupučio neat
sisakė savo tikslų. Josios taria
mi pasitraukimai iki šiol buvo 
pasiekti ne tiek patrankomis, 
kiek demokratinės dvasios ap- 
nuedijimu.

Politinis karas — tai karas 
be pasigailėjimo ne tam, kad 
laimėtų kokias varžybas, bet 
kai su šaknimis išrautų neko
munistinę mūsų civilizaciją ir

Politinio karo sudėtinė dalis 
yra ir palankus komentavimas 
bet kokių Maskvos veiksmų, į- 
vykių komunistų valdomuose

dė ir vykdo dar Stalino pas
kelbtą dėsnį: “Supuvusių Va
karų ideologus komunizmas ne- 
sukemunistins. Jie bus komu- 
r.izmui nepavojingi tada, kai 
bus po velėna”. Tai turi neuž- 
mūšti visi pokalbių su komu
nistine Maskva mėgėjai.

tebežiūri aukštyn meškiukas. Artėdamas suloja, ska- Mergionė! Mešką mergionė pagaliu pažabojus!.... 
lijn | Žvėris pasodinta, priekinėm letenom į žemę at-

Žvėris paliauja kopusi aukštyn. Kriokteli. Liuli sirėmus. Galva kiek atgal atlaužta, žiodmenyse sker- 
kuduliuoja žemėn. Pašiauši keterą, rangu atsiduria sai PaSa^ys> kurį abipus žiaunų laiko gniaužtės. Mer- 
tarp savo vaiko ir Gaudižado. gionė mešką apžergus, tvirtai atsispyrus, įsiręžus.

Meškos akys žiba. Ji kriokčioja, striaubčioja ir Pažabotoji 
mauroja, žiopčiodama raudonomis žiotimis. Buoluoja stokodama 
dantys ir drimbančios putos. meška vėl

Nūnai kaunia jau neišvengiama. 
Gaudižadas pradeda eiti atbulas: gal žvėris liks 

ililliiiiiiiiiiiiiiii ir pasitrauks šalin.
Bet pridurmui pajuda neatsilikti ir meška. Ji 

panarina maugliną galvą ir dar labiau sukuprina ke
terą.

Baisas tuojau šoks.
„Pagelbsti mumus, Me-dei-neee!” — moteriška 

iš liepos šaukte kreipiasi į prabūtiškos girios dievo- 
nę. Atgarsi balsingas senmiškio atskalas.

Gaudižadas sustoja atbulavęs. Žvilgteri į šalis.
Paspiria sausuolį pagalį, besipainiojantį po kojomis.

Nūnai meška puola. Gaudižadas šokteli šalin, kad 
nebūtų žvėries parblokštas. Antrą šuolį žergtelėjęs, 
smogia peiliu, pats gaudamas letenos tvosnį. Pasipila 
kibirkščių. Prikurtina žvėries kauksmas. Prieš pat 
veidą kibirkštyse išnyra baisus snukis...

Gaudižadas iš visos jėgos suvaro peilį antrąkart.
Bet susyk vėl trenkiamas letena, kaip kuoka. Iš 
gniaužties išsprūsta rankena: peilis palieka įsodin
tas standžiame žvėries kūne...

Gaudižadas prisiploja prie lokio, apkabindamas 
ir įsitverdamas į gaurus. Šioje būklėje žvėris negali 
jo pasiekti nei letenomis, nei dantimis. Laimi porą 
akimirksnių, kad susivoktų...

Meška purtosi, sukiojasi, paskui krinta su juo 
žemėn. Abu raičiojasi. Čia Gaudižadą jau spaudžia, 

į čia jis vėl išsiverčia, greitai alsuodamas ir išprunkš- 
damas patekusius bumon plaukus...

Pasijunta jau svaigstąs ir silpstąs. Bet nustemba,
kad jį slėgusią mešką tarytum kelte kažkas nukėlė.

Gaudižadas pašoksta.

tvirtai atsispyrus, įsiręžus. 
dvėkuoja slėpsnomis ir dusliai kriokia, 
dvaso. Trumpu atkvapu atgavusi jėgų, 

sugaivalės gelbėtis iš pragaištingos padė-meška vėl
ties...

Peilio
Varnas kraujas srūva iš tos vietos. Gaudižadas prišo
kęs išlupa peilį ir vėl įbruka žemiau piršių. Žvėris abu 
sykiu krūpteli ir sugargaliuoja. Tada, sulinkstant 
priekinėms kojoms, nukniumba prie žemės...

Prie motinos pripuola meškiukas ir tarytum su
stingsta. Tik blizga akelės ir virpa šnerviukės. Meš
kiukas viską jau matė, kas buvo atsitikę. Kėpso prie
šais motiną: snukeliu į snukį, akelėm į akis. Tik vos 
tarpelis teskiria...

Meškelis krusteli — ir palaižo savo gimdytojos 
poakį. Sucypia — ir palaižo akį. Pirmutinėmis koje
lėmis grabinėja apie didelę galvą. Letenėle vėsčioja 
per motinos nosį, tarytum žadintų iš miego. Cypia, 
laigosi, meilinasi, tursinėja, gailiai mykinėdamas. Vėl 
laižo poakius ir akis. Ir inkia skurdžiai...

Gaudižadas nusisuka. Paeina ir paparčiais šluos
to peilį. Ašmens atgauna pirmykštį blizgesį...

Užgirsta — moteriška sakanti kažką. Atsigręžia.
Aure — ji jau paėmusi ant rankų meškiuką. Pa

lenkusi galvą ties našlaičiu. Supdama užjaučia ir guo
džia. Vienplaukė, net nė kyku nepridengta galva — 
mergionė.

Gaudižadas paržengia atgal.
„Kukū!” — lyg priekaištui ją pamėgdžioja.

• „Kukū!”
Ji dėvi baltais drobės marškiniais. Segi languotu 

sijonu. Ant kaklo — žalvarinis papuošalas. Turėtų 
būti ne laukininko, ne paprasto žmogaus, o kareivos 
duktė. ‘

rankena styro ištemptame meškos kakle.

(Bus daugiau)
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PASISAKYMAS GYVYBINIAIS 
KLAUSIMAIS

Nutarimai priimti LB Chicagos apygardos apylinkių 
atstovų suvažiavime

Jaunimo reikalu
Kadangi jaunoji karta vis 

greičiau ir greičiau nutautėja 
ir kadangi jaunimo išlaikymą 
lietuviais nulemia šeima, mo
kykla, parapija, jaunimo orga
nizacijos ir spauda, ir kadangi 
lietuvybei išlaikyti pastangos 
yra svarbiausios Lietuvių Ben
druomenės uždavinys — todėl

1. Tegul LB apylinkių vadovy 
bės kuo artimiau bendradar
biauja su mokyklų tėvų komi
tetais ir parapijų mokyklų va
dovybėmis ir jaunimo organiza
cijomis.

2. Tegul apylinkės padeda pa 
rūpinti priešmokyklinio amžiaus 
vaikams literatūros į susirinki
mo vietos darželius.

i 3. Tegul apylinkės sudaro są
lygas visiems vaikams lankyti 
lituanistines mokyklas.

4. Tegul apylinkės steigia 
remia jaunimo organizacijas 
spaudą.

5. Tegul apylinkių vadovybės 
skiria vieną narį vien jaunimo 
reikalams.

ir 
ir

Vasario 16 d. gimnazijos 
reikalu

Kadangi
zija yra Vokietijoje ir bendrai 
Europoje gyvenančių lietuvybės 
židinys if kadangi ta gimnazija 
ruošia naują lietuvių kartą, ku-

Vasario 16 gimna-

nė nulėmė mūsų nepriklauso
mybės atgavimą — mūsų tau
tinio idealo įsikūnijimą — to
dėl tebūna poeto 100-tasis gim
tadienis paminėtas kiekvienoje 
apylinkėje: mokyklose ir spe
cialiuose parengimuose.

Aukų klausimas
Kadangi L. B-ne daugelyje gandą ir dedasi darbo žmonių gy- 

apylinkių rengia Vasario 16-to
sios minėjimus, per kuriuos su
renka aukų ir kadangi tie pini
gai iš tradicijos buvo skiriami 
politiniams tikslams, gi apylin
kė yra permažas vienetas pras
mingai politinei veiklai išvysty
ti, todėl tegul kiekviena apylin
kė per Vasario 16-tos minėjimą 
surinktas aukas, pasilaikydama 
rengimo išlaidas, persiunčia 
JAV LB Centro Valdybai, kad 
ši aukas persiųstų Altui.

Padėka darbuotojams
JAV LB Chicagos Apygardos

“STEBUKLINGASIS” DARBININKAS 
BOLIVIJOJ

Vienas maryknolių vienuolis, tė
vas Donald Steed, nuvykęs į Bo- 

. liviją, pastebėjo, kad jo misijų vie
tovėje yra didelė komunistų įta
ka, kad komunistai savo susirin
kimuose veda antireliginę propa-

I

| nė jais. Tėvas Steed pats buvo nu
ėjęs į porą komunistų susirinkimų 
ir pagaliau tokį susirinkimą sušau
kė jis pats. Steed, kuris kilęs iš 
Medford, Mass., pasakoja, kad ta
me mitinge jis prikalbėjo vietos 
gyventojus siųsti savo vaikus ir 
patiems ateiti į mokyklą. Gyven
tojai pradėjo lankyti jo klases ir 
netrukus kiti jau senyvi pirmą 
kartą pažino raštą.

I

Namų statyba

Misionierius užpirko 
šimt sklypų ir pradėjo 
mų statybai. Prie šio 
namų bloko statybos 

į prisidėti visus gyventojus ir tam 
darbui paaukoti dvi savaitės dar
bo dienas. Pats misionierius mokė,

Žmogus, matydamas, kad juo rū
pinamasi, įgauna nuoširdumo ir 
pasitikėjimo. Nestebėtina, kad ne 
kartą šventieji tėvai yra paskelbę 
enciklikas, pabrėždami, jog darbi
ninkas turi būti atlyginamas tei
singai. Komunistai naudodamiesi 
skurdu, žada rojų, tačiau jie dar
bininką dar labiau nuskurdina. 
Bažnyčia skelbia amžinąjį gyveni
mą, tačiau ir šiame gyvenime ji 
stengiasi padėti. Tai liudija tūks
tančiai misionierių visuose pasau
lio kraštuose, tai pagaliau liudija 
ir šio misionieriaus “stebuklingo
jo” darbininko atvejąs.

M. Muraitis

"teTr^T
3237 W. 63rd St., Chicago 29. HL 

Tel. 431-1660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras. gintaras. aukso ir kitokios 
brangeny bes, etc.. etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

lAl as.
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ir GK. 6-4339. U
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i

Kremliaus spąstai 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kiečių susitarimo), tai toji bai
mė nesanti pagrįsta. Iš viso, 
daugumos spaudos nuomone, so 
vietinis manevras buvęs tik vo
kiškai tariant “plump” bandy
mas arba — grubi, netaktiška 
politika. Vis dėlto kai kurie rim 
tieji organai, pvz. “Die Zeit” 
(2 nr.) minėtą Maskvos rašinį 
laiko diplomatiniu veiksmu ir 
jame iškelia vieną paminėtą iš
mintį, būtent, kad “politikoje 
paprastai vadovaujamasi ne tik 
rosios simpatijos jausmais”. To 
liau — jei sunku tikėti, kad

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa 
liks neišdildomų vaizdų.

žemaičių žemėje 132 pusi., kai 
na $1.50.

a
►c įtsmoe■ -sabsr
Alyvc, anglys, kūrenimo uistemų 

pakeitimai ir pataisymai

BLL1EFIRE OIL CO.
DR 3-3683

.24 VAL TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880
— Tie, kurie Kristaus moks

lą vadina priešingu valstybei, 
tegul pabando duoti tokią ka
riuomenę, kaip Kristaus moks
las reikalauja iš kareivių, to
kius valdinius..., tokius mokes
čių mokėtojus ir valdininkus, 

seną traktorių, kuriuos gyventojai kurie turėtų būti pagal knks- 
pataisė, ir tada, įjungęs traktorių, čioniškojo mokslo taisykles. Ir 
pradėjo mašina maišyti cementą. j- *-- —i—u: i
Statyba augo, buvo daromi butai 
iš trijų miegamųjų, virtuvės ir 
gyvenamo kambario. Taip pat bu- 

. vo įvedama į namus vandens įren
gimai ir tai pirmieji šiame rajone. 
Šeimos dirbo naktimis. Moterys 
virė, vaikai švietė lempomis, pa
augliai padavinėjo tėvams plytas 
ir kitus reikmenis. Su nepaprastu 
užsidegimu gyventojai statėsi sau 
namus. Po visas džiungles paskli
do gandas apie misionierių, kuris 
yra “stebuklingas” statytojas tarp 
paprastų žmonių.

keturiasde- 
kviesti na- 
darbininkų 
jis kvietė

--------- ------ -------------- T -------------- . e , uu uicuoi. misionierius muhe, 
ri seks mūsų pėdomis ir kadan- apylinkių atstovų suvažiavimas kaip dėti plytas, stogus ir grindis. 

. . - - ...

(

gi ta gimnazija gyvena tik iš dėkoja tautinio darborėmė- 
JAV gyvenančių tautiečių pa- J3-1118, kurie pernai ypatingai gi- 
ramos, todėl, tegu apylinkės 
remia gimnaziją pagal išgales, 
talkininkauja rėmėjų būreliams 
ir padeda steigti naujus.

Maironio metai

lią vagą išvarė lietuvybės dir
voje.

Tie mūsų artojai buvo Apy
gardos valdyba, Švietimo komi
sija, Antrosios Dainų šventės 
komitetas, lietuviškoji spauda, 
lietuviškos radijo valandėlės, 
Vasario 16 gimnazijai remti bū
reliai su kunigu Benediktu Su-

Kadangi šie 1962 m. yra Mai
ronio metai, o šis mūsų tautos 
dainius turėjo nepaprastos įta
kos mūsų tautinės sąmonės at- gintu ir Antanu Gulbinsku prie

■gaivinimui, gi ta tautinė sąmo- šakyje.

ĮVEDAMA NAUJA MOKESČIŲ 
NUMERIŲ SISTEMA

Jis gavo iš vyskupo seną džypą ir
i

VESTUVIŲ NfOTRACKOS IR 
AUKŠTOS KOŠIES fotografijos 
M6SŲ SPKC1AUY BE.

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

<. lncorporated ) 
EDVARDAS ULdS, sa».

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

draugas 
4545 West 63rd Street

tada tegu jie drįsta sakyti, 
kad krikščionybė priešinga val
stybei. Iš tikro, jie nedvejoda
mi pripažins, kad krikščioniš- 

i kasis mokslas valstybei net la- 
bai naudingas, jei jo laikomasi.

—šv. Augustinas

M O V I N G
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

O kaip su religija?

Religinis gyvenimas tuoj pat at
gijo. Misionieriaus nuoširdus susi-i 
rūpinimas gyventojų žemiškuoju į 

Į gyvenimu juos patraukė- Gyven- j 
tojai pradėjo lankyti bažnytėlę, j 

i vaikus leisti kas šeštadienį prie j 
komunijos, įvyko keletas sutuoktu- 

: vių bažnyčioj. Kai kurios moterys

stitucijos, kaip tai bankai, tau
pymo bendrovės, draudimo įs
taigos ir kitos korporacijos pra 
nešimus apie išmokėtus dividen 
dus, procentus, komisijas turės įsijungė į Marijos legiono sąjūdį, 
nurodyti ir gavėjo mokestinį Patys gyventojai sugalvojo tame 
numerį. Elektroninės mašinos į 
kiekvieno 
sąskaitą įrašys visas jo iš bet tis misionieriaus švietimu ir sta- 

j kurių šaltinių .gautas pajamas, 
k. a. algas, procentus, dividen
dus, nuomas ir t. t. Elektroni
nės mašinos automatiškai pa
tikrins kiekvieno mokesčio mo-

_........ —~ ______ , Alėtojo pareiškimo tikrumą. An
mokesčiu mokėtoiu nareiški- ksčiau dėl mokestiniu Dareiški- 

i mus. Martinsburg, West Vir-imų gausumo (vidutiniškai kas- 
; ginijoje šiuo metu statomas pa- met mokesčių įstaiga gauna 
statas,

^milžiniškos elektroninės maši- reiškimų), vardų ir pavardžių ”
I nos, kuriomis bus renkamos ir panašumo .adresų įvairumo šis 
įrašomos visos informacijos darbas buvo neįmanomas. Da- 
apie kiekvieną mokesčių mokė- bar visą, tą komplikuotą darbą 
toją. Tikimasi, kad jau 1963 me elektroninės mašinos galės at- 
tais įrengimas sudėtingų maši-' likti visai trumpu laiku. Spėja- 
nų bus baigtas ir pirmą kartą 
automatiniu būdu ant elektro
ninių juostų bus surašyti kiek
vieno mokesčių mokėtojo visos 
per 1963 metus gautos paja- 

1 mos, įskaitant taip pat dividen
dus ir procentus. ,

Ateityje visos finansinės in-1

namų bloke įsitaisyti koplytėlę.
Gyventojų religinis gyvenimas su- 

mokėscio mokėtojo ( aktyvėjo, žmonės pradėjo džiaug-

Šis mokestinių numerių įve-

Kongresas priėmė įstatymą, 
pagal kurį kiekvienam pajamų 
mokesčių mokėtojui bus nusta
tytas mokestinis numeris (Tax

Adenauerio Vokietija priimtų.! number). Daugumai mokėtojų 
Chruščevo kvietimą (kai ku- j dabartinis turimas Sočiai Secu- 
rios spaudos nuomone, šis dau-' rity numeris atstos jo mokesti- 
giau skiriamas būsimam Aden- . nį numerį. Tiems, kurie Sočiai 
auerio įpėdiniui), tai koks čia' Security numerio neturi, bus 
sovietinės taktikos tikslas? O gi nustatytas atskiras Tax num- 
kraštams, siekiantiems taikos ber. 
ir neutraliesiems pirštu nuro
dyti į tą fed. Vokietiją: žiū- dimas turi tikslą padėti Mokės- 
rėkite, ponai, kokie mes realis- čių Rinkimo Tarnybai (Inter- 
tai, kaip mes įžvalgūs, gerų (nal Revenue Service) tikrinti kėtojo pareiškimo tikrumą. An 
norų, tuo tarpu Bona į visa tai mokesčių mokėtojų pareiški- ksčiau dėl mokestinių pareiški- 
įžūliai atsuka savo nugarą... ” - ’ .......................

Pirma — laisvė, o po jos —
vienybė....

Vakarų vokiečiai pyksta, jei 
sovietai juos pavadina vakarų Į * 
valstybių vasalais. Vis dėlto, 
kai dviejų mėnesių laikotarpy 
Bonos sluoksniai du kartus blaš 
kėši — skelbti ar ne -— jų tu
rėtą pasikalbėjimą Maskvoje ir 
pastarąjį memorandumą, tai ši
tai net ir Vakaruose sukėlė 
kiek kartėlio bei abejojimų Bo
nos savarankiškumu bei politi
niu subrendimu. Na, o dabar 
“Die Zeit” politinis apžvalginiu 
kas Hans Gresmann jau pa
brėžia, kad vokiečiai, esą, ne- 
sijaučią Vakarų vasalais, bet 
tik partneriais. Pagaliau, kkd, 
jei tie vokiečiai būtų pastatyti 
prieš pasirinkimą, tai, sekdami 
savo sąžine, jie pasirinktų lais
vę ir tik vėliau — krašto ap
jungimą, vienybę. Visa tai tu
rinti žinoti Maskva.

O jei vokiečiai eis į derybas?
Dabar vokiečiai sakosi — mes 

grąsinami Rytų. Tačiau, jei Bo
na priimtų Maskvos pasiūlymą 
derėtis, tai, to paties Gresma- 
no teigimu, Vakarai šiuo atve
ju nieko nenustotų. Jei nors 
kiek būtų pasiekta tariantis, 
tai, girdi, būtų drauge ir Va
karų laimėjimas. Dabar jau tei
giama: mažiau, esą, pavojaus 
vokiečiams savarankiškai eiti į 
pasitarimus,
Maskvai atsakyti “Ne”.

Na, bet jei amerikiečiai nu
spręs, kad jie vieni atsakingi 
už bet kokius pasitarimus su 
Kremliumi, tai tuo atveju vo
kiečiai parodysią savo lojalu
mą. Tačiau tie amerikiečiai ne
turėtų šitai nuslėpti prieš pašau 
4-

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

(’hicago 28, UI.

______________________________
i -------------------------------

Perskaitę “Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

I

1

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

I
iSpaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
rajono “Vyžuonų” kolūkio kolūkie
čių.

Švenčionių rinkiminėje apygardo
je komisijos pirm, pavaduotojas 
yra Janus Sigizmundovič Fedoro- 
vič —nuo Nemenčinės rajono ko
munistines partinės organizacijos; 
nariais yra Genadij Grigorjevič 
Klementjev — nuo Nemenčinės 
rajono komjaunimo organizacijos, 
Leonas Kochančik — nuo Švenčio
nių rajono “Aušros” kolūkio, Mi- 
chail Korniejevič Nikitenko — nuo 
Nemenčinės rajono Dzeržinskio 
kolūkio, Nifodiej Jakolevič Tula- 
nov — nuo Nemenčinės rajono 
Jurgeliškės tarybinio ūkio.

Būdinga, kad beveik kiekviena
me rajone tai pirmininko pava
duotojas, tai sekretorius yra ru
sai. Priekin iškišamas lietuvis, o jį 
kontroliuoti pastatomas rusas. 
Taipgi labai būdinga, kad komunis
tinės partijos padaliniams daug 
kur atstovauja rusai.

Dar vienas faktas, kaip okupuo- 
; toje Lietuvoje dabar vyksta rusini 
j mas.

i

tyba, komunistų įtaka sumažėjo, i 
Ligi tol jie buvo didelis vienetas, 
gi pradėjus misionieriui savo dar- 

! bus, jie tapo užmiršti. Vyrai, kurie
dirbo komunistams, sugrįžo pas 

i misionierių ir padėjo tam stam- 
j baus sudėjimo misionieriui staty
bininkui, neužmiršdami savo 
talikiškų pareigų.

Nuostabūs vaisiai
Ne kartą misionieriai jau 

kad šalia

ka-

yra 
kuriame bus įrengtos daugiau, kaip 100 milijonų pa-’ pastebėję, kad šalia dvasinio 

mokslo s k elbimo, reikia 
žmonėms padėti ir materialiai.

ma, kad įvedus mokestinių pa
reiškimų tikrinimą elektroninė
mis mašinomis, iždas gaus apie 
5 bilijonus dolerių papildomų

rųjų ta revoliucija nebuvo rau
donoji ir ji pasirinko trispalvę 
vėliavą (trikolorą) vietoj buvo- 
sios monarchinės baltosios su 
lelijomis. Raudonoji vėliava re
voliucijos ženkle iškilo Paryžiuj 
pirmą kartą 1832 m. ir nuo to

r

J. Žvilb.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

PASTABĖLES PRIE ROMA
NO “DIEVO APKASUOSE”

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

i ir.-

FURNITURE CENTER, INC
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30: kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v.

Sekmadieniais abi krautuves atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South \Vestern Avė. krautuvė
------ f

1

PASKOLOS

pajamų, nes tiek dabar užmirš- laiko tapo visų vad. proletari 
tama ar sąmoningai vengiama nių 
sumokėti mokesčių.

Ad. Baliūnas-

ŽEMIAUSIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

NUOŠIMČIU
IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS t

Atsidėjęs skaičiau “Draugo” 
skiltyse spausdintą verstinį ro
maną “Dievo apkasuose”. Man 
itin įdomu buvo pasekti jame 
vaizduojamą istorinę aplinką, 
kurioj vystoma didvyriška ko-i 
va neprisiekusiųjų kunigų su 
valdžios pareigūnais. Kad romą 
no fonas yra D. Prancūzų re
voliucijos 1783-94 m., manau, 
kiekvienam skaitytojui aišku 
buvo. Bet vargiai visi skaity-

kaip savo noru . tojai bus supratę, kad pats ro
mano pagrindas yra Vendėjos 
sukilimas Kaip tik prie pat 
Vendėjos šlieja Poitiers mies
tas, romano įvykių vieta. Lai 
kydamasis istorijos duomenų, 
romano autorius ved'i kunigu 
pasipriešinimą vyriausybei iš 
vad. dvasiškių civilinės konsti
tucijos, išleistos

i

sirinkimo 1790 m. ir pradėtos 
vykdyti nuo 1791 m. Nuo to 
meto ėmė rūgti sambrūzdis kon į 
servatyvinėj Vendėjos kaimie
čių srity, išsiliejęs į sukilimą 
1793 m. pradžioje.

Romane, tiesa, mažai kalba
ma apie pati sukilimą. Apsiri
bojama daugiau didvyriškomis 
neprisiekusiųjų kunigų kančio
mis, jų pasiaukojimu ganytojiš
koms pareigoms ir jų budelių 
žiaurumais. Bet kiek istorijoj 
nusimanantį gnybte gnybia šio
sios pagrindinės temos dėstyme 
nuolatos linksniuojamas žodis 
raudonieji, kuriuo vadinami ku
nigų persekiotojai, respublikos 
pareigūnai. Keista būtų, jei ro
mano autorius (W. Huene- I 
mann), kuris turėjo nusivokti 
istorijoj, šį žodį vartojo ir ver
tėjas (kun. Z. Ignatavičius) 
būtų iš jo paėmęs. Juk vartoji
mas šio žodžių rodytų, kad D 
Prancūzų revoliuc ja vyko jau 
raudonosios vėliavos ženkle ir 
todėl josios promotoriams tinka 
raudonųjų vardas.steigiamojo su

revoliucijų simboliu. D. ! 
Prancūzų revoliucija nebuvo 
proletarinė, o buržuazinė; tai 
išprususių miesčionių sukilimas, 
prieš aristokratišką žemvaldžių 
ir aukštesnių dvasiškių luomus.

Vendėjos sukilimo slopintojai 
ir kunigų persekiotojai turėjo 
patriotų (ar nacionalgvardie-
čių) vardą ir juo turėtų būti ro 
mane vadinami. Tuo tarpu “Die 
vo apkasuose” tik kartą teko 
pastebėti pavartotą patrioto žo
dį, įdėtą į lūpas, rodos, tardy
tojo Pruelio, kuris kaliniams ku- i nigams broliams šatrams pasa
kęs: “Patriotas visuomet laiko 

I duotą žodį”. Priešingai, sukilu- 
šieji Vendėjos valstiečiai turėjo 

: aristokratų vardą. Mat, patrio
tai laikė juos kovotojais dėl pa
saulinės ir bažnytinės diduome
nės — pačius revoliucijos taiki
nius.

Tebūnie šios pastabėlės, pir
ma, paakinimu istorinių roma
nų skleidėjams pasirūpinti isto
riniais paaiškin:mais, kad sk i- 
tytojai galėtų supratinga1 jų tu 
rinį sekti. Antra, ver’iant ar 
spausdinant i-torinį romaną su 
silaikyti nuo “moderninimo” ir 
rūpestingai vergti anachroniz
mų, kurie žalotų praeities tik
rovę.

i

1

I

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

aikštės jūsų

patogumui

liams pastatyti

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos: J|-|r :«r-f ‘.i it ’į ; Įi-tff■ ■llliaiiai U *

Bet iš tik- J. Jakštas

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Cliairman of the Board

JUSTIN MAf'KIFAVTCH Jr., 
President

Valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 
ryto iki 4 popiet.
Ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieniais neatidarome.

STANDAUS)
FEDERAL AVIN

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer 4/enue i Chicago 32, Illinois

Vlrcir-o 7-1'41 ♦
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE b

L. Kančausko).

Los Angeles Lietuvių Dailiųjų Menų klubo nariai su svečiais po 
eilinio susirinkimo, įvykusio sausio 27 d. A. R. ir Ed. Arbų na
muose, Hollyu’oode. (Nuotr.

v.9 
(Li-

Dabar lietuviškos programos 
vedėjas Br. Gediminas pasirin
ko jį savo šventiškai vasario 
šešioliktosios programai.

Los Angeles, Calif.
Radijo vaidinimas

Vasario 10 d. šeštadienį, 
r. per Lietuvišką valandėlę
thuanian Melody hour, stotis 
KBLA — 1490 kc.) bus perduo- džia’ 
tas įdomus 
kintas vasario 
nuotaikoms, ir primenąs Lietu- ti. 
vos partizanų kovas.

Tai Jurgio Gliaudos vaidini
mas “Miškas ūžia, verkia, gau
džia”. Šis vaidinimas turi savo 
istoriją. Pirmą kartą jis buvo 
suvaidintas Detroite (perduo
tas per Baltic Melodies progra
mą) vasario 17 d. 1951 metais. 
Po to, iš plokštelių, 
kartotas per kelias 
programas.

MŪSŲ

2053, Šveikauskas 2048, Radys 
2023, Zujus 2018, Jankauskas 
2010, dr. Nasvytis 2000. A. kl. 

'Žukaitis 1990, Staknys 1980 ir 
„ kt. mažiau.

j Toronto Aušros sekmadienio 
tis įvardintas Clevelando eks- treniruotes lanko per 20 šach- 
pertų skaičiuje su aukštu ver- matininkų. Pusė jų — jauniai, 
tinimu (2092). J. Staniškis B Džiugi naujiena.
kl. turi 1768 tš. Paskelbtas Nas Bostono tarpklubinėse, antra- 
vyčio laimėjimas Atlantic In- sis ratas pasidarė juodas lietu- 
ternational komandai prieš L. vių komandai. Pralaimėta prieš 
Need.

Ignas Žalys, Montrealio meis 
teris, sėkmingai dalyvauja da
bar vykstančiose miesto atvi
rose p-mėse. Jis sudorojo ke
lius pirmūnus: Witt, Furstner 
ir be jokio pralaimėjimo ėjusį 
Matthai. Po 8 ratų lentelė to
kia: Žalys, Matthai po 7 tš., 
Rubin 6y>, Witt, Furstner, Bai- 
kovičius (1936 m. žaidęs Lietu
vos rinktinėj), Schlosser po 6 
tš.

Povilas Vaitonis, Kanados 
žaibo p-bėse pasirodė geriau, 
negu pačiose Kanados p-bėse. 
Žaibo laimėtojai: Macskasy, 
Fuster, Vranesič, Vaitonis, A. 
Saidy (JAV), Kolotay, Joyner komitete, 
ir kt. 28 dalyviai.

V. Koženiauskas, Sydnėjaus 
p-bėse, Australijoje, surinko 
6y> tš. (iš 12). Laimėjo Ber- 
ger su 10 tš. Buvo 30 dalyvių.

Australijos komanda (I len
toj Romanas Arlauskas, 2-roj 
latvis L. Endzelinš), III pasau
lio korespond. p-bėse užėmė 7 
vietą. Laimėjo Sov. S-ga. JAV 
komanda (žaidė latvis Drei- 
bergs) 10 vietoj. IV pasaulio 
p-bėse, sausio Femschach (IC 
CF organas), skelbia tokią gru 
pės lentelę: Vokietija ir Ispani
ja po 25, Jugoslavija 22, Argen 
tina 21, JAV liy2, Kanada 11 
ir Australija 10y> tš. Trečios 
lentos dalyvis Kazys Merkis A- 
merikos komandai sukorė 4y> 
tš., kitus 7 tš. pelnijo likę 5 da
lyviai (Kandel 1, Gottesman 
su pakaitu D. Heap l1/?, C. 
Braun 2y2, W. Gladney 0 ir J. elementorių, ir_paskaityk pirmą- 
Donato 2). JAV komanda lai
mėjo vienerias rungtynes prieš 
Kanadą 4-2. Grupės laimėto
jams: Vokietijai — pralaimėta 
1-5 (vienintelį tašką pelnijo 
K. Merkis) ir Ispanijai 2-4 
(K. Merkis 1, Braun y2 
nato y2).

USCF Chess Ratings 
33 lietuvius. Meisterių 
P. Tautvaišas 2286, K. 
2233, P. Vaitonis 2207. Eksper
tai: Jakštas 2108, Palčiauskas

ŠACHMATŲ ŽINIOS

kartu 
Škė- 

Šveikausko ir V. Pal- 
pasiekimų informacija 
Chicagos, Michigano, 
ir Amerikos jaunių p-

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 6 d. 5

PATS MŪRIJO NAMĄ ninkas, dažytojas, grindų dėjė- 
SESELEMS MOKYTOJOMS jas, kol buvo pastatytas sese-, 

lems mokytojoms namas Pine 
Dvejus metus Šv. Dvasios mi- Bluff, Ark. Jam padėjo ir pa- 

sijonierių vienuolyno narys tėv. 1 rapiečiai. Būtiniausios lėšos me- 
Joseph Kehler dirbo, kaip sta- džiagai pirkti atėjo iš gerada- 
lius, cemento maišytojas, mūri- rių JAV-se ir Kanadoje.

“Miškas ūžia, verkia, gau- 
yra bene pats pirmasis 

vaidinimas, pritai- radijo vaidinimas, skirtas Lie- 
šešioliktosios tuvos partizanų kovom paminė-

Vaidinimo dalyviai: Janu
šauskas, Gogelis, Tamošiūnas, 
Sližys, Saladžius ir M. Gliaudie- 
nė. Iš jų M. Gliaudienė ir V. 
Saladžius, dabar gyvena Los 
Angeles mieste. Populiarioji 
Los Angeles lietuviškoji valan
dėlė, įsteigta ir sėkmingai ve
dama Br. Gedimino, daug prisi- I numatomas kovo mėn. Parengi- 
deda prie kultūrinio kolonijos mu rūpintis buvo išrinkta komi- 
darbo’ ir turi daug draugų los- 

i angeliečių tarpe. Koresp.

Cleveland Chess Bulletin, sau 
šio nr. deda Amerikos lietuvių 
pirmenybių lentelę ir lydimąjį 
laišką dr. A. Nasvyčio, su pa
dėka biuleteniui už domėjimąsį 
lietuvių pirmenybėmis, 
pridurdamas Tautvaišos, 
mos, G. 
čiausko 
Illinois, 
Bostono

I
bėse. Į dr. Nasvyčio pažadą ap
mokėti už 13 egz. biuletenio, 
norimo išsiuntinėti p-bių daly
viams, atspausdintas toks re
daktoriaus prierašas: “For the 
privilege of being hosts to this 
fine group of gentlemen, we 
will not ask for compensation. 
Editor”.

Tam pat biuleteny dr. Nasvy
—

atpasakota šelpiamųjų būklė 
Europoje. Palinkėjo nenuleisti 
rankų šalpos darbe, nepaisant 
kiek jis bebūtų sunkus. Baig
damas savo žodį Balfo pirminin 
kas, pareiškė didelį pasitenkini
mą skyriaus valdybos sąstatu, 
kurį sudaro: senosios kartos lie 
tuviai, čia gimusieji, o tuo pat 
ir naujai atvykusieji.

Skyriaus metinis parengimas

Pirmame rate 
ir meisteriais
I sužaista

Sylvania buvo
lietuvių komanda atsi'

su Har- 
— Cam- 
lygiomis. 
laimėta.
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PUIKI KNYGA VAIKAMS!

Vyt. Tamulaičio

SVIRPLIO MUZIKANTO
KELIONĖS

buvo pa-
lietuviškas

KOLONIJOSE
Paterson, N. J. šeimas. Savo vaikus stengėsi

kiek galėjo išmokslinti. Jaunes- 
Patersone gražiai veikia Pa- n=s sūnus baigė muzikos kon- 

baltės Moterų Lietuvių Atsto- servatoriją Belgijoj, o duktė E- 
vybės klubas. 
gruodžio mėn. pabaigoje įvyku
siame metiniame susirinkime 
jos išsirinko 1962 m. valdybą, 
kurią sudaro: pirm. — Izabelė 
Keraitienė, sekretorė — Br. Ko 
Žukauskienė, iždininkė — M. 
Paulienė ir valdybos narė — A. 
Valatkienė. Reikia paminėti, 
kad I. Keraitienė šiam klubui 
pirmininkauja jau daug metų, prašė 65 šv. mišias. Laidotuvių 
Klubas savo susirinkimus šau
kia kas mėnesį, kurie vyksta 
narių butuose, kur šeimininkė 
nares gražiai pavaišina. Klubo 
tikslas yra padėti vargstan
čioms lietuvėms čia, Vokietijoj, 
Amerikoj ir Sibire.

Dabar Patersone yra stato
ma nauja lietuvių bažnyčia. Pa viškuose _.parengimU0Se’_ 
baltės Moterų Lietuvių Atsto
vybės klubas tam tikslui ren
gia j 
kuri įvyks vasario 10 d. gra
žiausioje. Patersone Lietuvių Pi 
liečiu klubo salėje, 62 Lafayette 
Str. Paterson, N. J.. -... ♦

Programą išpildys dramos ak 
torius Vitalis Žukauskas. Bus 
juokų iki ašarų. Pelnas skiria
mas naujosios lietuvių bažny
čios statybos fondui. Po progra 
mos bus šokiai, grojant geram 
orkestrui.

Vakaro pradžia 6 vai. vak., o 
šokiai prasidės 9 vai. vak. No
rintieji vakarienėje dalyvauti, 
skubiai prašomi užsiregistruoti 
M. Šaulienės krautuvėje, 61 La
fayette st. Paterson, N. J., tel. 
LAmbert 5-9526, arba pas pir- 
min. Iz. Keraitienę, telef. SH 2- 
5869 ir kitas valdybos nares.

Visi patersoniečiai prašomi
atsilankyti.

Pereitų metų leonora Sakavičienė gerai skam 
bina pianinu ir groja vargonais. 
Jo žmona Marcelė mirė prieš 10 
metų. Paliko 20 vaikaičių ir 6 
provaikaičius. Labai pamilo nau 
juosius ateivius ir stengėsi jiem 
kuo galėdamas padėti. Jo pa
lydėti susirinko pilnutėlė baž
nyčia žmonių. Jo vaikai, gimi
nės ir draugai už jo sielą už-

dieną už jo sielą buvo laiko
mos trejos mišios. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse, Paterso
ne.

Kronika
— Vaclovas Slepakovas, pui

kus talkininkas visuose lietu- 
' , buvo

sunkiai susirgęs. Sausio 20 d. 
dr. Plechavičius jam padarė o- 

grazų "pobūvį -vakarienę, graciją šv. Juozapo ligoninė-
- - je, Yonkers, N. Y. Dabar ligo

nis jau grįžęs į namus ir jau
čiasi gerai.

— Bernardas Obelevičius, se
niausias parapijos choristas ir 
įvairių organizacijų veikėjas, 
sunkiai serga ir gydosi Šv. Juo
zapo ligoninėje, Patersone.

— Parapijos sodalietės nau
jajai parapijos bažnyčiai paau
kojo švč. Marijos altorių už 
1,500 dolerių.

— Lietuvių Piliečių klubo nau 
joje salėje kiekvieną penktadie
nį 8 vai. 30 min. vyksta šokiai, 
kur lietuviškas jaunimas turi 
progos gražiai pasilinksminti. 
Šokiams groja geras orkestras.

— Juta ir Tadas Tallat-Kelp- 
šai su dukrele studente Vita 
išvyko žiemos atostogų. Žada 
aplankyti Chicagą, Montrealį ir 
kt. Kelioms dienoms sustos kai 
nuošė, nes Tadas ir Vita labai 
mėgsta slidinėjimo sportą.

Barb. Paež.

Mirė lietuvis
Sausio 18 d. mirė Juozas Vai

čaitis, 76 m. Jis buvo senos kar 
tos lietuvis ir vienas iš pirmų
jų Patersone. Kilęs iš Kudirkos 
Naumiesčio. Buvo taurus lietu
vis ir geras parapietis. Kada 
klebonas pranešė, kad bus sta
toma nauja bažnyčia, jis pats 
pirmas atnešė bažnyčios staty
bai 500 dol. auką. Išaugino gra- 
ž ą šeimą — 2 sūnus ir 4 duk
teris. Visi sukūrė lietuviškas

Įsija, kurią sudaro: Petras Sa- 
tinskas iš Hollyvvoodo, inž. N. 
Karasa iš Ft. Lauderdale ir dr. 
T. Tamošaitis iš Hallandale. 
Skyriaus valdyba 1962 metams 
perrinkta ta pati: V. Skupeika 
pirm., J. Swolkinas — vicepirm., 
Stella Liulevičius — sekr., Jenie 
Goodwill, ižd., Juozas Jasaus- 
kas ir Veronika Petraitienė — 
ižd. glob.

Balfo Centrui persiųsta 127 
i dol.
Į Šv. Kalėdų proga Balfui do
vanas įteikė: kan. dr. J. B. Kon 
čius — 10 dol., Vincas ir Leo
kadija Matusevičiai — 10 dol., 
Vincas ir Ona Skupeikos — 10 
dol., dr. T. Tamošaitis ir žmona 
— 8 dol., inž. N. Karasa 5 dol., 
Jenie Goodwill 5 dol., Vincas ir 
Veronika Treigiai 4 dol., Juozas 
ir Ona Jasauskai 4 dol. Kiti po 
mažiau.

Visiems Balfo rėmėjams sky
riaus valdyba taria nuoširdų a- 
čiū. V. S.

i

Hollywood, Fla.
Ralfas veikia

Į Balfo susirinkimą, kuris į- 
vyko sausio 13 d., atsilankė a- 
pie 30 sk. narių. Susirinkime 
dalyvavo ir platesnį pranešimą 
šalpos reikalu padarė Balfo pir
mininkas kan. dr. J. B. Kon
čius. Trumpais bruožais, buvo

dvi dalys * dviejų spalvų

Aldonos Simutytės iliustruota
pirmoji dalis ..................kaina
antroji dalis................. kaina
abi dalys kartu...........kaina

“EGLUTĖ S” 
skaitytojams 50 centų pigiau

PASINAUDOKITE PROGA

Harvardą, Sylvania ir Boylston 
klubą, 
vardu 
bridge 
Prieš 
Dabar
dūrė paskutinėj vietoj.

V. Petrauskas, Toronto Auš
ros šachmatininkas, parinktas 
Kanados apygardos šachmatų 
vadovu. V. Petrauskas pakvies
tas įsijungti į FASKo Šachma
tų komitetą, reprezentuoti Ka
nados apygardą.

• Vladas Karpuška išrinktas
atstovu nuo Chicagos į FASKo Kas "lki šių metų kovo 4 dienos, 
Šachmatų komitetą. Jis drauge 
bus Vid. Vakarų apyg. atstovu 
i—:—

I

I $2.50
$3.00
$5.00

ir Do-

apima 
klasėj 

Škėma

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

M. Luckis, Buenos Aires, kaip 
skelbia N. Y. Times, reprezen
tuos Argentiną su kitais, bū
simose Pietų Amerikos p-bėse.

Edvardas Staknys sėkmingai 
dalyvauja Baltijos klubo p-bėse 
N. Yorke. Po 8 ratų: Žirnis 
6V2, Rankis 6-1, Staknys ir 
Znotinš po 6 - 2. Šukys turi 2y> 
-3y2, Trojanas 2-6.

K. Merkis

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS, nau
jai užsiprenumeruos vaikų laikraš
tėlį EGLUTĘ, galės gauti

SVIRPLIO MUZIKANTO
KELIONES 
i/2 KAINOS

ABI DALIS UŽ $2.50

“EGLUTĖS” prenumerata metams
$4.00. Užsisakykite:

EGLUTĖ
Immaculate Conception Convent
K.F.D. 2, Putnam, Connecticut
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Elementorius “E”
Išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė žinomas j 

pedagogas ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok

jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys..

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simanavičiaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

i
I

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. ‘Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F. S. L f. G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantijų

STIRBIS FUEL OILS

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264 VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III, 

Telef, MfAlbrook 5-5121
' - ~ 1 ■» - i <■ ' Sgė

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

8
6
1

4
9 iki 4

nuo 9 iki 
„ 9 iki
.. 9 iki

Už santaupas, įneštas mėnesio 
d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 
Antrad.
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. 
Penktad.
šeštadiend.

AND loan association 
tįSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside LOIO}

\LBERT J. AIJKERS. Prezidentą?.

iiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii
Įsigykite Rapolo Skipičio įdomią 

knygą:

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA 
STATANT

šitas stambus ir įdomus R. Ski
pičio atsiminimų veikalas parodo są
lygas. kuriose kėlėsi nepriklausoma
Lietuva, kovas su iAorės ir vidaus 
priešais, laimėjimus ir klaidas per 
pirmus du nepriklausomybės dešimt
mečius. Autorius—vienas žymiausių
jų ano meto valstybininkų, visuo
menininkų ir kultūrininkų, buvęs 
pirmasis mūsų Valstybės Gynėjas, 
vidaus reikalų ministeris, vėliau — 
Lietuvos šaulių Sąjungos pirminin
kas ir Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininkas — visas 
ano meto apraiškas. Įvykius ir 
veiklą parodo kaip betarpis liudi
ninkas, rinitai, objektyviai, kultū
ringai, be tulžies, iškeldamas 
gylię momentų, beužkrintamų 
tniršiies dulkėmis.

Veikalas stambus, 
kietusoe viršeliuose, 
•neto mūsų veikėjų 
■ardvnu. $5.00.

I žsakymus ir pinigus

apie 440 
plačiu 

kultūrininkų
su 
ir

si lįskite:

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
Illllllllllllllllllllllllllltllllllllllllilltllllllll

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

psl.. 
ano

dau- 
už-

INSURE D

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mta. 1 1882
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio Ir liepos mėn. 1 d.
PIRMAD. ir/ALANUOS: antrad. ir
ŠEŠTAD......... 9 v.

ketv. . 
PENKT.

r. iki

..............9 v. r. iki 8 p. p.
................ 9 v. r. iki 5 p. p.
12 v. <1. Trečiad uždaryta.

Split by PDF Splitter



B DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 6 d.

PARYŽIUS RUOŠIASI GINTIS

(Atkelta iš 1 psl.)

OAS tikslas

bet neryšku ko nori Prancūzi
jai.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS *

OAS skelbia prieštaraujan
čias mintis. Šis sąjūdis autori
tarinis, bet siekia atgarsio pran 
cūzų tautoje. Jis nacionalistinis, 
prancūziškas išgelbėti Prancū
zijos piliečius Alžirijoje, bet pa
taikauja vietos žydams, nes 
šiuo metu jie įtakingi ir ieško 
sąlyčio su priešais
Mahometo garbintojais. Jis no
ri pamėgdžioti žlungančios Ro
mos legijonif garbę gintis nuo 
svetimųjų, bet siunčia budelius 
naikinti prancūzų.

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. Nauja $100,000 likerių prekyba. 

Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. Taverna ir liuksus butas. Mūro na- 
Platus lotas. Prie nat parko. $29,700. mas su nuostuolių parduoda

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui- $57,800. 
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie <7i ‘
parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas. J 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

UŽ įmokėtus $2,000 ir $85 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrų, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7,200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15,000.

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų namui $12.500.

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų. 8 
metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

Bargenas. 2-jų butų namas. 8 ir
8 kamb. Gera vieta. $14,600.

8-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600. 
ljį aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie
$2,500 nuomos. Tik $11,900.

NAUJA {STAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71st Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-0534

REAL ESTATE REAL ESTATE

Į. Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. i 
’ Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. ' 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

'vietoj. Brighton Parke. $21,000.
Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 

! Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
I montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 
gė. $16,900.

Mūrinis bungalovv, 6 kamb.. 30 p. 
• sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas {mokėjimas 

I ir labai žema kaina.
Turime daug tr )vairių namų vi

sose kolonijose, parūpiname paskn 
■ las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 48rd St, CL 4-2390

$65,000 mūrinis Rooming Housc. 
milžiniškos pajamos, savininkas duo-

Nauji 10 ir 11 butų namai, labai 
puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos.

$46,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb. 
rezidencija, priešais Marąuette parką.

>41.500 naujas mūrinis 2 po 6. 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

$25,000 medinis 2 po 5, Beverly
Hills rajone, lotas 100x285, skubiai. 

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild.. puiki vieta.

$30,800 mūrinis 1)4 a.. 1» metų, 
gerai išlaikytas. M. parke. ...

$18,500 mūrinis 10 metų, 6 kamb. 
su valgomuoju, arti M. parke.

$15,500 už 3 lotus Gage .p. 
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

$73.000 niūras, 6 butai, labai gra
žūs. Maąuette p. >

$55,000 mūrinis. 4 butai po 5, 4 I da morgičių. 
garažai, geros pajamos, M. parke.

$42,800 mūrinis 4 butų, 59 ir
į Kedzie rajone.

$99,500 mūrinis daug butų su
i $15.000 pajamų metams, M. Parko.

$44,000 naujas mūras ir mūro ga
ražai. įrengtas rūsys, M. parke.

$12,500 mūrinis su garažu, $290
paj. mėn.. arti M. parko.

$38,500 visai naujas mūrinis, 2 
butai ir patalpa, 59 ir Mozart.

$10,000 įmokėti. 4 m mūrinis,
virš $400 j mėn. iš 5 nuomų.

$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas,
30 p. lotas, Gage p.

$18.900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas. 43 ir Campbell.

$15.500 medinis, 2 po 4. Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME {VAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69th Street. Tel. 436-5151

už

Visai geras niūras. 5 butai ir biz
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgcporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $4,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių. 10 
metų rezidencija. Garažai ir priedai. 
$20,500.

Geriausias Brighton parke mūras.
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai, $36,400.

Bridgeporte geras tvirtas mūras. 6 
butai po 4. atskiri gazu šildymai, 
$3,500 nuomos, vertas $25,800.

Naujas mūras, oįį kamb. Tvirta 
statyba. 1% vonios. $16,800.

8 butų mūras. Alumin. langai. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20,800.

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.
DIRBA KASDIEN

Organiaicija
Du šūkiai: “de Gaulle į kar

tuves” ir “Prancūziška Alžiri- 
ja” išreiškia O.A.S. polėkius: 
įsigalėti Prancūzijoje ir išlaiky
ti Alžiriją prancūzų valdžioje.

R. Salan yra ne alžirietis, ki
lęs pietų Prancūzijoje. Jis yra 
vyriausias OAS vadas. Jo ta
rybą sudaro patikimieji. Dau
giau kaip 1,000 teroristų vyk
do jo įsakymus. Apie 20,000 as
menų administraciniai rikiuoto- Į 
jai, šnipai ir propagandininkai. 
Penktoje respublikoje pašalinti 
policininkai, valdininkai yra jo 
ramsčiai, kurie gali tapti veiks
mingi ir kovingi. OAS prasiver
žia ir į penktosios respublikos 
valdines įstaigas. Sąjūdžiui pa-. mas, kaip pav., vartotojų lavi- 
vyksta išaiškinti respublikos 

i planus ir juos sunaikinti. Dar 
prieš uždavinio įvykdymą pa
reigūnai išžudomi. Šiandieną jis 
pasiekė tikslo: Prancūzijoje įsi
gali netikrumas. Turtingesnie
ji jau apleidžia kraštą ir vyks
ta į kaimyninius kraštus.

I

j

4.

p..

pranašo

OAS siekia vieningos, nedalo 
mos, prancūziškos Alžirijos. Ma 
hometo išpažinėjams jie žada 
“kai kada” suteikti prancūzų 
teises, nes nori šiuo metu nu
raminti- Sąjūdis skelbia kovą 
komunistams ir pažangiesiems 
krikščionims. Jis užsimoja Eu
ropoje sukurti pasipriešinimą 
komunizmui ir išgelbėti vakarų 
kultųrą nuo pražūties. O kas 
toliau? Aišku ką jie griauna,

sidėti prie šeimos finansų. Anglų 
kalba yra mokoma naudojant te-

nimą, sveikatą ir saugumą, naujo 
amato mokymą; taip pat, besimo- I 
kydami svarbių praktiškų dalykų, Į 
jie gali gauti praktikos anglų kai- | 
boję ir susipažinti su bendruo
mene bei aplinka, kurioje jie ran
dasi.

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 6 kamb.
Cape Cod namą. Apšild. Geram 

' stovy; naujai dekoruotas. Mar
ąuette Pk. apyl. arti mokyklų. 
Prieinama kaina. GR 6-0966.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

MOKYTIS NIEKAD NEPERVĖLU

Kasmet milijonai žmonių J. A. 
V-ėse naudojasi suaugusių švieti
mo programomis, kurias galima 
gauti per universitetus, viešas mo
kyklas, bibliotekas ir savanoriškas 
organizacijas. Visur tautoje yra 
galimybių suaugusiems tęsti savo 
švietimą, neatsižvelgiant į anks
čiau gautą akademinį išsilavini
mą ar finansinę padėtį.

Apie 8,000,000 suaugusių dabar 
yra įsirašiusių į švietimo kursus 
ir milijonai kitų lavinasi kitais 
metodais: per nemokamas viešas 
bibliotekas miestuose ir .mieste
liuose. Daugelis vyrų ir moterų 
lavinasi dalyvaudami grupinėse 
diskusijose ir klausydami paskai
tų, ruošiamų savanoriškų organi
zacijų, kurioms rūpi civiliniai ir 
tarptautiniai dalykai. Visa tai yra 
dalis plataus suaugusių švietimo 
sąjūdžio, kuris dabar vyksta Ame
rikoje.

Kodėl tiek daug žmonių tęsia 
savo švietimą suaugę? Daugiausia 
dėl to, kad jie nori įsigyti dau
giau žinių apie pasaulį, esantį ap
link juos. Yra ir specifinių prie
žasčių, kodėl kai kurie žmonės 
jaučia reikalingumą grįžti į mo
kyklas. Pav., vienas trečdalis mo
terų šiame krašte dirba ir jų dau
guma eina į kursus, kad nepa
mirštų išmoktų dalykų ir išmoktų 
naujų. Moterys, be to, ilgiau gy
vena už vyrus ir namų šeiminin
kės žino, kad jos turėtų būti pa
siruošusios tvarkyti šeimos reika
lus, jeigu kas įvyktų su jų vyrais. 
Faktinai yra kursų, kur yra aiški
nama, kaip investuoti pinigus ak
cijose. šie kursai yra labai popu
liarūs tarp moterų Bendrų Studijų 
kolegijoje George Washington uni
versitete.

Nėra specifinių reikalavimų, kad 
įsirašyti į bendrų studijų kursus. 
Šie kursai neduoda akademinio 
kredito, bet yra žinių praplatini
mo ir informaciniams tikslams. 
Kursai yra ruošiami bet kokioje 
srityje, jeigu tik tam yra pareika
lavimas, ir mokestis už juos (jei 
iš viso toks yra) yra labai ma
žas — užtenkamas tik padengti 
instruktoriaus algai.

Tarp kitų suaugusių, einančių 
atgal į mokyklas, yra didelis mū
sų senjorų piliečių skaičius — į 
pensijas išėjusių žmonių. George ' 

. Washington Universitetas, kaip ir ( 
j kitos institucijos, duoda specialius 
kursus, kad šių žmonių norus pa
tenkintų. Yra tipiškų kursų, kaip 
pav. “Kaip pasiruošti į pensiją iš
ėjimui”. Juose yra keliami sveika
tos ir valgio klausimai (šiais klau
simais instruktorius paprastai yra 
su medicinos daktaro laipsniu), 
be to, klausimai apie ekonomiją, 
socialinę draudą, apsigyvenimą ir 
ką daryti su laisvu laiku.

Ne visi universitetai turi tokias 
kursų galimybes, bet gana didelis 
aukštesnių mokyklų skaičius jas 
turi. Faktinai daugiau kaip du 

(trečdaliai viešų mokyklų JAV-ėse 
turi vakarines klases, kurios yra 
prieinamos kiekvienam. Žmonės, 
kurie niekad negalėjo baigti aukš
tesnių mokyklų (o tokių yra 
daug), gali grįžti atgal į mokyk
las ir gauti diplomus. Yra filoso
fijos, psichologijos, literatūros, 
įvairių mokslo šakų ir meno, eko
nomijos ir kalbų kursų, be to, vi
sokiausių laisvo meno kursų tiems, 
kurie paprasčiausiai nori išmokti 
apie pasaulį, kuriame jie gyvena. 
Namų šeimininkėms yra virimo, 
vaikų auginimo, madų, siuvimo ir 
t. t.

i- Nauji atvykėliai į JAV-es suda- 
- ro didelę šių studentų dalį. Vien 

tik New Yorko valstybėje yra 
150,000 svetur gimusių suaugusių, 
įsirašiusių į klases, kurios yra su
ruoštos 300 viešųjų valstybės mo
kyklų. Šalia anglų kalbos moterys 
gali mokytis apie vartotojus: ko
kie dalykai yra išpardavimui krau
tuvėse, kaip panaudoti visą efek
tyvumą namuose. New Yorko vals
tybėje taip pat yra kursų apie 
sveikatą, saugumą, civilinius da
lykus, valdžią. Ypač naujiems 
emigrantams yra kursų, kad pa
dėtų išvystyti naujus ajpatus, kaip 
pav. siuvinėjimą, mezgimą,., orna
mentų darymą ant suknelių ar 
kalėdinių eglučių. Be to, yra kla
sių, kur jos gali išmokti, kaip pa
naudoti šiuos amatus ir tuo pri-

i

I Šios lavinimosi galimybės yra 
(prieinamos New Yorko valstybėje 
Į kiekvienam, kuris nori jomis pasi
naudoti už labai mažą užmokesnį 
ar visai be jo. Daugelyje kitų vals
tybių yra taip pat didelis pasirin
kimas įvairiausių kursų per vie- 

j šas mokyklas.
Amęrican Council

I

Ciceroje gražioje vietoje išnuom. 
5 kamb. šviesus, gražus butas. 
Naujai visas pataisytas. 2-ras 
aukštas. 1604 S. ūOth Court

— Apgailėtini yra turtuoliai, 
kurie gyvena dideliuose namuo
se, kur nėra knygų! Sveikin
kime vargšą, kad mūsų dieno
mis knygos yra tokios pigios, 
jog žmogus kasmet gali jų dau 
gybę atsigabenti į savo knygy
ną už tas lėšas, kurias galėtų Į 
išleisti tabakui ir alui... Knygy
nas nėra prabanga, o gyvenimo i 
būtinybė. —H, W. Beecher I

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGA ŠEIMININKE
Iki 50 m. amž. Keturių suaugusių 
šeima; lengvas namų ruošos dar- 

j bas. Gyventi vietoje;
| skiras 
,$40 iki 
' nomis
8-7767.

didelis at- 
kambarys, puiki aplinka. 
$45 į sav. Skambinti die- 
BI 2-1448, vakarais VI

j
I
I
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės

DĖMESIO I

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to*4- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. 5-8063

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicaąo 29, III.
milllililiiiiimn»imniiminnmnn........

TELEVIZIJAS
paprastas Ir spalvotas nebrangiai tai- 

■ sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
(dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

I

i

Kam prisieina parašyti ar paša 
kyti vieną kitą sakinį angliškai 
'as labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME

Illinois valstybės prokuroro raštinė nežino ką daryti su 25,000 
palikimu katėms, nes nėra įstatymo kaip tą sumą apmokestinti. 
25,000 dol. katėms paliko Theresa Montgomery. Viršuj matyti 
tarnautojas William Fields. .(UPI)

ŽODYNE
Šis žodynas yra vertingas tuo 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo 
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Ltthuanian-Eiiglish 
Dictionary

II laida 1960 m. Išleido Liet 
Knygos Klubas. XV 586 pri. Kie 
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija
★

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 
p. lot. $20,000.

2 apt. 5 ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26,5G0.

Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šildy
mas karštu vandeniu. $16,000.

4 apL po 5 kamb. Metinės paja
mos $6.000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $18.000. $98.000.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399I

j PRIE MARQUETTE PARKOb
2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 

Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4% kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 

' i kaina — $45,250.
I Grosemė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

Gėneral Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

$10,500 METINIŲ PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

! 2x5 ir 6x4 ir krautuvė, šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MCR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVE

Krautuvė lietuvių kolonijoje, 
biznio gatvės. 4 % metų nuomos 
tartis. $9,000.

3 BUTŲ MED. —
Prie 67-os ir Damen, 

tralinė karšto vandens
2 auto garažas.

BLOKO NUO PARKO 
metų 2x4% kamb. mūr.

Pk. 2 šildymo

ma.

£16,500
Nauja 

alyvos

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar. 
sistemos,

7 
ąuette 
$42,006.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway j O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

pildome income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VFAlbrook 5-6015

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be co labai 

t tvarkingai, gerai ir greitai pildome

INCOME TAX

B

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loma ir tėvams, vaikus su Lietuvos 
praeitimi norintiems supažindint 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3

i

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5 % kamb.. 3 mieg. Šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030
MARQUETTE PARKE

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 
garažas. $21,500.

Pelningas, švarus, 8 butų, 
aukštų kampinis. $66,500.

6 metų, 3 mieg. medinis, 
rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-oe gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Laba’ 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

J. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera

2-jų

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau

po 6
graži 
bizniui. Ar-

♦

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
TeL PRospect 8-3792

Savininkas parduoda 7’/2 kamb. 
, mūr. bungalow (2 mieg. viršuje). 
1 Alyva apšild. Tarp 63-čios ir par
ko. Francisco Avė. Kaina prieina
ma. Tel. PR 8-4542.

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms 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 spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
ritus 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. Lū 5-9500

MARQUETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 8 

kamb. rezidencija, 12 m. senųrpo. 40 
p. sklypas, 2 maš. garažas. ‘ Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20,000.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14,(100.

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. f^l.OOB

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

I REpublie 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

; 7403 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 

! mi (re-eoated). Dažymas iš lauko 
■ “Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At- 

i dara dieną ir naktį bei sekmadie- 
I niais.

LA 1-6047, RO 2-8.78

i 
>1 
I 
i 
I

ŠILDYMAS
A, Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų ganu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

! naces) visų dydžių oro vėsintu- 
| vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

! 1304 So. Rockorell Street
Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m PREKY B 0 S 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

i1 t
i ,, V I K D O“

HEATING SERVICE
Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus. pečius (furnaces). gas ir 
alyvos “converslon burners", 
vandens '‘'boilers'’. vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ.. Chi
cago. DL. VI 7-8447—D. tu- 
kau.sk aa.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes lis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino* 
visiems prieinamos

Remkit dien. “Draugę”

JUOZAS ŽEMAITIS
(H VIC. SKADE ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
noe (gutters) Iki S metų lisi- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEKT METAI t

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 4-0412.

V A REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

• STATYBA • PIANAI
• PASKOLOS |

s Gyvenami namai. Biznio, in-* 
;dustrijo« bei ofisų pastatai. ; 
•Taip pat įvairūs pastatų re-A 

įįĮmontai. *

L. STAŠAITI Si 
Statybos Kontraktorius * 
•043 SO. 8AWYER AVENUE H 

CHICAGO 29, ILL. i 
Namų Tel. PR 8-8378

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JCSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST3-O7OS CL 7-2094 Chicago, IU.

[v. ŠIMKUS
Stalytos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71«t STREET

Split by PDF Splitter



fr

Dvylikos Juodvarnių spektaklyjeSvečiai
Nuotr. A. Gulbinsko

IŠTIKIMAS SAVO KRAŠTO PEISAŽUI 
IR LIAUDIES MEISTERIŲ GENIJUI

Atidaryta pomirtinė Pauliaus Augiaus darbų paroda

Būtų dvasinis nuostolis 
neaplankyti

oficialaus parodos atida- 
susirinkusieji galerijoje 
pavaišinti kava ir buvo

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 6 d. 7

SUNKUS EGZAMINAI Į egzaminus sėkmingai išlaikė
12,201. Dabar tik paaiškėjo, kad 

Pernai spalio mėnesį 5,140 į iš pastarųjų tiktai 809 su ge- 
kandidatų į Chicagos policinin- i rais pažymiais užbaigė psichiat 
kus laikė egzaminus. Rašytus rinius ir sveikatos tyrimus.

DVYLIKA JUODVARNIŲ NUSTEBINO 
CHICAGĄ

S. Čiurlionienės keturių veik- T. Juozaitytė, S. Kulmatickaitė, 
- smų draminė pasaka su dideliu 

” pasisekimu buvo suvaidinta va
sario 3 ir 4 dienomis Jaunimo 
Centro salėje. Veikalą statė 
Liet. Scenos Darb. s-gos Chica
gos skyrius. Režisavo akt. Zita 
Kevalaitytė Visockienė, jai pa
gelbėjo Pranas Beinoras. Deko- 
racijos pieštos ir rūbams pro
jektai daryti dail. V. Petravi
čiaus. Šokius paruošė Jaunimo 
Centro Studentų ansamblio va
dovė L. Braždienė.

K. Stančytė ir T. Tamošiūnai
tė.

I

Sklandus vaidinimas

praKeturių veiksmų veikalas 
ėjo labai sklandžiai, net mažie
siems žiūrovams jis nebuvo per 
ilgas, šeštadienį dėl kitų paren
gimų salė nebuvo pripildyta, 
bet sekmadienį dalyvių skaičius 
buvo toks gausus, kad priėjo 
daugiau negu buvo sėdimų vie
tų ir dar apie pora šimtų turė
jo grįžti namo, veikalo nepa
matę.

Vaidinimo pastatyme susijun 
gė patyrę aktoriai ir jaunimas, 
kurio dalis pirmą kartą išėjo 
scenon. Tačiau ne tik paskirose 
dalyse, bet ir masinėse scenose 
buvo galima jausti kieta reži
sūros ranka, kiekvienam akto
riui pramačiusi vietą ir pasta
čiusi taip, kad būtų viskas aiš
ku žiūrovui, net salės gale sė
dinčiam. Z. Kevalaitytė įrodė 
mokanti gerai apvaldyti didelės 
apimties scenas ir sugebanti 
jaunimui duoti meninį pavidalą.

Lafepfi daug aktorių

Aktorių buvo labai daug, bet 
• jie buvo sujungti darnion visu

mom Veikalo mintis — gėrio 
kova prieš blogį — buvo tinka
mai išryškinta. Net jaunimas 
tai suprato. Aktoriai A. Brinką 
ir A. Dikinis (Protuolis ir Gud
ruolis) per visą veikalą buvo 
ryškūs to blogio atstovai, truk
dą pasiekti laimę Meilutei ir 
Širdukui (A. Keželienė ir R. 
Vaičaitis), norintiems išgelbėti 
Meilutės brolius, paverstus juod 
Varniais. Juodvarnius vaidino: 
V. Rapšys, T. Leonas. M. Bal- 
čiauskas, S. Strasevičius, M. La 
banauskas, R. Stropus, R Tar- 
vydis, S. Braždys, G. Bielskus, 

fr G. Rėklaitis, G. Naučius, P. Biel 
skus — visi J. C. Stud. ansam
blio nariai. A. Stočkus (tėvas), 
E. Gepnerienė (Auklė), J. Ci- 
jūnėlienė (Ragana), V. Petrau
skas (Sejįis, dervadegys), S. 
Bernatavičius (Žilelis), J. Rau
donis (Erelis), akt. E. Petro
kaitė Rukuižienė (šarka), J. 
Ilčiukas (Gandras). R Nainy- 
tė (Nykštukas), M. Narušytė 
(Varlė), N. Micius (Tarnas) 
tai pagrindiniai aktoriai. Be to, 
dar šeštadienį pasirodė mergai
tės — R. Cefaitė, J. Gepnerytč, 
R. JurkunMitė, K. Sabaliauskai- 
tė, sekmadienį — I. Bendorai- 
tytė, D. Kpemerytė, E; Kava- 

frliūnaitė ir D. Reklaitytė. “Var
lių šoky” dalyvavo R. Briedytė,

Vertas pakartojimo veikalas

Tinkamai buvo įvesti (pa
čiam veikale nepramatyti) I 
veiksme „Gaidžio” šokis, II 
veiks. — „Varlių” šokis ir IV 
veiksm. „Džigūnas”. Gaidžio ir 
Varlių šokiai buvo bene pirmą 
kartą parodyti lietuviškai pub
likai. Tai vis nuopelnas šokių 
mokyt. L. Braždienės, kuri ne
nurimsta bestudijuodama ir iš
keldama senuosius mūsų tautos 
šokius.

Dail. V. Petravičiaus dekora
cijos ir bendras scenovaizdis ti-

aukojimą režisūros, aktorių, 
mūsų jaunimo.

Sveikinimą Liet. Scenos Dar
buotojų s-gos Los Angeles sk. 
vardu atsiuntė O. ir A. Miro
nai. šeštadienį gėlių įteikė ir 
pasveikino Marąuette Parko Ii-, 
tuanistinės mokyklos vardu 
Matulionytė. Abi dienas buvo 
gauta asmeninių sveikinimų ir 
gėlių, nes daugelis jautė įdėtų 

(pastangų dydį ir veikalo pasi
sekimo rezultatus lietuvių jau
nimui.

Chicagoj ir apylinkėse 
NELINKSMI IR LINKSMI 

ĮVYKIAI CICERO KOLONI
JOJE

P. Sukulienė, gyvenanti 1327 
S. 49 Ave., paslydo prie pat 
savo namų ir nusilaužė ranką, 
dabar vaikšto namie sugip
suota.

Sukulų kaimynystėj yra Alek tuo pačiu tapdamas pomirtinės 
siūnų namas, kur motina Alek- 
siūnienė jau kuris laikas yra 
paliegusi ir niekur neišeina ir 
ją slaugo bei prižiūri jos dukra 
Kisielienė.. Dabar ir ją ta pati 
nelaimė ištiko — išėjusi pro 
duris lauke paslydo ir susižei
dė.

Aleksiūnaitę, Edvardo Suku-
lo žmoną, taip gi ištiko nelaimė. 
Paslydo ir lūžę rankos kaulas. 

Juozas Valaitis ,1507 So. 49 
Ave., ^ilągmetis vietos gyvento
jas, ramus ir geras žmogus, jau . 
kelinti metai pensijoje, staiga 
sunegalavo, mirė išvežtas į li
goninę. . 
koja. Valaitis buvo Lietuvos Ka 
reivių draugijos, šv. Antano ir 
kitų organizacijų narys.

Mykolas Masilionis, susirgo j 
ir vis dar negali išsivaduoti iš 
tų sukrėtimų. Žmona, dukra ir 
žentas labai rūpinasi ir deda vi
sas pastangas pagelbėti, 

ko pasakos pobūdžiui. Jis gerai Juozas Mikulis, 1609 So. 49.1 
derinosi su šviesomis, kurias ■ ct., paskutiniuoju laiku nusilpo ( 
tvarkė K. Cijūnėlis. Scenos' įr namų neišeina, 
technika rūpinasi C. Rukuiža. | ir linksmesnių nau.

Scenos Darbuot. s-gos, kuriai jienų. štai vasario 25 d. Lietu- 
pirm. sol. S. Adomaitienė, įna- vių Kareivių d-ja švenčia 50 
šas teatriniam menui šį kartą m. sukaktį. Bus banketas su 
tikrai sukrėtė Chicagą. Atsilie- j plačia programa. Dalyvaus pats 
pimai geri ne tik jaunimo, bet Lietuvos generalinis konsulas

.............. . dr. Daužvardis, o operos solis- 
t......................... °kio. Algirdas Brazis su Geno-
Chicagos lietuviai ., vaite Macyte, Genevieve Mit-1 

; chell akompanuojant, taip pat I 
Į Antano Skridulio vedamas pa- Į 
rapijos choras, atliks meninę 

' programos dalį. K. P. Deveikis
yKKJOOCOvOOOOOC-OOCOOOOOOOC

Jtemptos valandos sukilimo prieš 
bolševikus Kaune, šilta meilė kas
dieniniame. Lietuvos šeimos gyveni
me, nutraukta šiurpių raudonųjų trė
mimų į Sibiru., siaubinga diena bė
gant j vakarus ir paliekant sau arti
mą žmogų partizanauti, partizanai 
Lietuvos miškuose, Vytauto dvasios 
tėvynės meilės testamentas, rašyto
jos atkurtas pasikalbėjimas su Ge
diminu Vilniuje, kraujo balsas trem
tyje, laiškas miško broliui partiza
nui — tai vis temos, kurias vaizdžiai 
aprašo tremties rašytoja Kirolė Pa
žėraitė savo knygoje.

DIDVYRIŲ ŽEME
Vertingi pasiskaitymai jaiinuome,- i 

nej. Knyga turi 133 pusi.. kaina* 1,56. | 
Veikalas išleistas Brazilijoje, bet ' 

|

Praėjusio šeštadienio vakare, ir Pauliaus Augiaus jaunystės 
dalyvaujant ypač gausiam čika- meilę... futbolui: eilę metų Au- 
giečių lietuvių būriui, Chicago gius šiame sporte gynė žemai- 
Savings end Loan Association čių ir Telšių garbę, 
galerijos patalpose atidaryta 
vieno iš žymiausių mūsų grafi
kų Pauliaus Augiaus pomirtinė 
meno darbų paroda.

Galerijos tvarkytojas Adol- Po 
fas Valeška įvadiniame vakaro rymo 
žodyje pabrėžė, kad per anksti buvo 
miręs Paulius Augius lyg ir akivaizdžiai susipažinta su ne
užbaigė mūsų grafikos raidoje eilinio mūsų menininko kūryba, 
vieną laikotarpį, tampriai su- Čikagiečiai turės progos parodą 
sietą su liaudiška tematika, iš- lankyti iki kovo mėn. 4 d. Ga- 
raiška ir visu kitu liaudišku at- lerijos adresas: 6245 S. West- 
spalviu. šiame kelyje Augius em Ave. Parodos lankymo va- 
buvo ne vienas. Ilgą laiką, landos: pirmadieniais 
semdamiesi iš tų pačių įkvėpi
mo šaltinių, greta dirbo ir Vik
toras Petravičius ir Telesforas 
Valius. Drauge su Augium jie 
buvo šios liaudinės mūsų gra
fikos krypties trys didieji, su
kurdami lyg ir savą mokyklą. 
Pasirinktam keliui Paulius Au
gius iki mirties pasiliko ištiki
mas, kai tuo tarpu draugai ir; 
kiti jaunesnieji savo kryptį pa
keitė. Tad ir parodoj regimais 
darbais užantspauduojamas vie
nas iš įdomiausių ir kūrybin
giausių mūsų grafikos periodų, 
kuris prasidėjo nepriklausomo
je Lietuvoje ir baigėsi jau šia
me krašte.

Paminklinė monografija

Savo žodyje Adolfas Valeška 
dar priminė, jog rengiausi iš
leisti paminklinę Pauliaus Au- ti, išmokėti sąskaitas ir likusį 
giaus monografiją. Prie šio už- turtą išdalinti joje apsidraudu- 
mojo turėtų prisidėti kiekvie
nas meno mylėtojas ir kultūri
ninkas, įsigydamas savo buto 
papuošimui šios parodos darbų,

12 - 8, 
antradieniais 9-4, trečiadie
niais galerija uždaryta, ketvir
tadieniais ir penktadieniais 
9-8, šeštadieniais 9 - 6 ir sek- į 
madieniais 12 - 6.

K. B.

VALSTYBĖ GAL LIKVIDUOS 
APDRAUDOS KOMPANIJĄ

Illinois valstybės apdraudos 
direktorius Joseph Gerber, teis
mo įsakymu remdamasis, pai
ma valstybės žinion Centrai Ca- 
sualty apdraudos kompanijos 
turtus. Jeigu jam nepasisektų 
rehabilituoti šios Chicagos kom 
panijos, kurioje atsirado pu- i 
santro milijono dolerių trūku- Į 
mas, jis turįs teisę ją likviduo-

siems.
I

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 pr g-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 Ith Street

Didžiausias Paminklams . Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

L

t

Kai Meilutė atrado savo brolius. 
Nuotr. A. Gulbinsko

dailininko monografijos išleidi
mo talkininku.

ir vyresniųjų, kurie mielai dar j 
kartą eitų į vaidinimą. Tokio 
vaidinimo <
laukė ir, jin atėję, neapsivylė. 
Sujungus tokį aktorių skaičių 
visumon, reiktų ne tik pakarto
ti Chicagoje, bet ir parodyti 
bent didesnėms lietuvių koloni
joms.

Kavutės metu <
Alvu- 
akto-

Po šaunaus vaidinimo 
das surengė vakarienę 
riams ir visiems, prisidėjusiems 
prie šio pastatymo. Vaišės buvo 

1 turtingos. Pasakė kalbas kun. 
J. Kubilius, red. kun. J. Pruns
kis, muz. J. Bertulis, S. Ado
maitienė, J. Gribauskas, J. Ci- 
jūnėlienė, E. Petrokaitė, inž. D. 
Adomaitis, Z. Visockienė, inž. 
Nainys ir kt. Patys su pastaty
mu surištieji iškėlė tuos sunku
mus, kuriuos, šį spektaklį ruo
šiant, teko nugalėti. Pobūvy da
lyvavusieji svečiai pabrėžė 
aukštą šio pastatymo vertę lie- 

, tuvybės ir teatro meno atžvil-, 
giu, didelį sugebėjimą ir pasi- •

I
i1
I

I

Netolima praeitis, virstanti 
istorija

Ilgesnėje kalbojė'Paulių Au-I 
gių, kaip žmogų ir kaip meni- j 
ninką, aptarė dail. Telesforas j 
Valius, parodos atidaryman at
vykęs iš Kanados, iš Montrea
lio. Jo paskaitos ryškieji akcen
tai bus atspausdinti „Draugo” į 
šeštadieniniam kultūros priede. 
Svečias T. Valius atskleidė tik
rai įdomių momentų, kurie, ro
dos, vyko dar taip neseniai, o 
jau šiandien yra tapę mūsų 

v, ė u kultūros istorijos praeitimi.
Jam buvo amputuota k.,--,- . Mskaitinink,. ™.

i

Kalbėtojas - paskaitininkas gra
žiai nušvietė nepriklausomos 
Lietuvos Kauno Meno mokyk
los entuziastingą darbo ir kūry
bos ūpą, vaizdžiai parodė Pau
lių Augių ano meto Paryžiaus 
nuotaikose ir priminė meno mė- 

i gėjui jau vargu ar žinomus 
■faktus, su šypsena iškeldamas—

■ I ___________ _________ _________________

Brazilijoje, 
gaunamas "Drauge";

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

A. “Į" A.
IDA MILLER

(VAIČIŪTE)
Gyveno 3722 S. Union Ave-

Mirė vasario 4 d., 1962, 
6:55 vai. ryto. Gimė Chicago, 
111.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Jacob, duktė June 
Weiss, patėvis Antanas Vai
čius, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
vas. 7 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuo širdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, duktė ir patėvis

Laidotuvių direkt. Antanas 
M. Phillips, tel. YArds 7-3401

Mielam
D-RUI J. SKRINSKAI,

jo Mamytei ir visai Skrinskų šeimai, neteku
siems brangaus tėvelio, vyro, senelio, nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

Gyd. A. Bridžius ir šeima

A. -Į- A.
BRUNO J. YUCUS

Gyveno 7237 S. Whippie St Tel. PR 6-9443
Mirė vasario 5 d., 1962, 12:30 vai. p. p., sulaukęs 48 m. 

amžiaus. Gimė Springfield, Dl.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances, duktė Kath- 

leen Beauchamp, žentas Jean, tėvas Kazimieras Yucus, 3 se
serys: Josephine Petreikis, jos vyras Anthony, Ann Urbit, ir 
Mary Kruminas, jos vyras Stanley, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Loyal Order of Moose, Lodge No. 44.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home 

koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
vasario 8 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos nž velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas, tėvas ir seserys
Laidotuvių dirtkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6 2345

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
!■ 4330-34 South California AvenueBSF Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

4MBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1 -*

IEVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehili 6-2345-6 '
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-09 !

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

i
Į

Į
i

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ifh St., PR 9-1355 ir 9-1356

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpubHc 7-8601
** I i M

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
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DRAUGAS, antradienis, 1962 m. vasario mėn. 6 d.8

kapelionas 
apskričio 
vadovaus 
atsimini-

I

ŽURNALISTAS - DEŠINE LAISVES 
RANKA

"Draugo" bendradarbių pubuvy pagerbtas L. Šimutis

Visą Lietuvos vyčių

X Vyčių skyrių “Drauge” 
maloniai sutiko redaguoti Pra
nas Razminas, 6432 S. Talman 
Avė., Chicago 29, UI., tel. WA 
5-5964.
skyriui taikytą medžiagą pra
šome siųsti aukščiau minėtu 
adresu. Kad ta medžiaga būtų 
išspausdinta tos savaitės šešta
dienį einančiame vyčių skyriu
je, ji turi būti jau pirmadienį 
ar antradienį įteikta Pr. Razmi
nui, jokiu būdu ne vėliau, kaip 
trečiadienio rytą. Vėliau redak
torių Pr. Razminą pasiekusi 
medžiaga bus atidedama į kitos 
savaitės skyrių. i

X Kun. A. Zakarauskas, se
selių kazimieriečių 
ir Illinois - Indiana 
vyčių dvasios vadas, 
programai Lietuvos
mų vakare, kurį ruošia vyčiai 
vasario 11 d. Sherman viešbu
ty.

X Chicagos ateitininkai Al
tui vasario 16 d. proga aukas 
siunčia per sendraugių skyrių. 
Čekius ar perlaidas (money or- 
der) išrašo Alto vardu ir pa
siunčia kasininkui Jonui Guo- 
bužiui, 5258 So. Whipple Str., 
Chicago 32, III. Tel.: GR 6-7916.

X Diskusijų “Laisvė ir pa
laidumas montesorinio auklėji
mo šviesoje” tęsinys, tema 
“Ar montesorinė laisvė įmano
ma pritaikyti šeimos gyvenimo 
sąlygose”, įvyks vasario 11 d. 
3:30 v. p. p. Kucinų bute, 6622 
S. Wood, tel. 8-7852. Kviečiami 
visi atsilankyti.

IX Emilija Struck (Miciūnai- 
tė), ALRK Moterų sąjungos, 
46-tos kuopos sekretorė, daug 
darbo ir sielos įdeda, kad 46- i 
ta kuopa būtų pirmaeilė. Tre
čiadienį, vasario 7 d., 8 v. v. 
savo bute, 2233 W. 72nd st., 
kviečia nares posėdžiui, “Valen i 
tinę” pasidalinimui bei pasilink
sminimui. Narės maloniai pra
šomos atsilankyti.

Taip pat kadangi Generalinio 
Lietuvos konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio ir J. Daužvardienės pa-1 
stangomis, televizijos stotis, W- 
GN, tinklas 9, sutiko laiks nuo 
laiko parodyti ir svarbesnius 
nuotykius Chicagos lietuvių tar 
pe, ALRK Moterų sąjungos,! 
46-ta kuopa pasiuntė TV sto
čiai savo įvertinimą už gauna
mą nemokamai laiką rodyti 
šiuos įvykius lietuvių tarpe.

Red. kun. K. Barauskas sako pa
mokslą bendradarbių pamaldose.

A. Gulbinsko nuotr.

šeimyniška “Draugo” bendra 
darbių šventė įvyko sekmadie- 
nįį ryšium su spaudos globėjo 
šv. Pranciškaus Saleziečio die
na. Dalyvavo apie 70 “Draugo” 
Bendradarbių klubo narių, re
dakcijos ir-administracijos per
sonalo asmenų.

Jaukioje tėvų marijonų kop
lyčioje, kurios langai išpuošti 
pirmųjų krikščionijos rašto 
žmonių — evangelistų vitražais 
(K. Varnelio), kur altoriai puo
šiami dail. A. Korsakaitės mo
zaika ir Kryžiaus keliai origi
naliai sukurti dail. E. Marčiulio 
nienės, marijonų provincijolas 
kun. J. Jančius, MIC, atnašavo 
šv. mišias.

Savo pamoksle red. kun. K. 
Barauskas išryškino mintį, kad 

, laikraštininkas yra kovotojas 
prieš blogį ir korupciją. Verdu- 
no kautynių paminkle yra para

X Don Varno posto Užgavė
nių vakaras įvyks kovo 6 d. 
7 v. v. posto būstinėj.

X Beverly Shores Lietuvių 
klubas rengiasi iškilmingai pa
minėti Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo dieną. Sekmadie
nį, vasario 18 d. 10 v. laikomos 
šv. mišios ta intencija vietinės 
parapijos bažnyčioje. Tą pačią 
dieną, 2 v. p. p. įvyks iškilmin
gas susirinkimas “Coronado 
Lodge” — U. S. 20, patalpose. 
Klubo valdyba kalbėtojais pa
kvietė dr. V. Sruogienė ir J. P. 
Varkalą. Menine dalimi rūpina
si Irena Jonynienė ir Aldona 
Kačanauskienė. Centriniams lie 
tuvių veiksniams remti bus ren 
karnos aukos. Klubo ponios ža
da paruošti gardžių kepsnių vai 
šėms.

CHICAGOS ŽINIOS
MAŽIAU RŪPINASI SVEI

KATA

i

Roselando lietuvaitės žvaigždžių šokyje

MANO KELIONE Iš 
AUSTRALIJOS

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

Aš dar buvau maža, kai mes 
važiavome į Ameriką. Turėjau 
vos 5 metus, kai sėdom į “Oron- 
say” laivą. Prisimenu, tai buvo 
Kūčių dieną. Oras buvo labai 
karštas. Laive buvo daug žmo
nių. Tarp jų buvo mano krikš
to tėvelis ir mano draugė Ra
sa. Prie Kūčių stalo neturėjom 

Užtai buvo Kalėdų

tas red. kun. K. Barauskas. 
Gen. kons. dr. P. Daužvardis 
trumpu, bet nuoširdžiu žodžiu 
pasveikino red. L. Šimutį ir 
bendradarbius.

Ben. Babrauskas sveikino 
“Draugo” Bendr. klubo vardu. 
Pabrėžė, kad niekas savo visuo 

i menei tiek nėra atidavęs, kiek 
Leonardas Šimutis. Jis supratin 
gas ir eina su laiko dvasia.

Marijonų namo viršininkas 
kun. V. Bagdanavičius, sveikin
damas L. šimutį, priminė, kad 
jo gyvenimas buvo turtingas 
veikla. Jis vienas iš tų didelių 
žemaičių, kurie sugeba būti di
deliais realistais, kai visa realy
bė prieš juos nusikreipusi, pvz. 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Atsakydamas į sveikinimus plotkelių. 
jubiliatas L. šimutis pažymėjo, senelis ir visiems vaikams davė 

: kad visuomeninis ir spaudos dovanėlių. Aš gavau vieną žai- 
darbas jį gaivino ir jis nesitrau dimą, o mano broliukas — lai- 

1 —Kalėdų dieną ant laivo 
Padėkojo tėvams marijo- buvo labai šilta. Mes maudėmės 

nams, redakcijos ir spaustuvės ir žaidėm lenktynėm. Aš kelis 
kolegoms.

Žurnalistų sąjungos vardu 
red. L. Šimutį sveikino jų pirm. 
Ant. Gintneris.

Antra programos dalis — bu 
vo įteikimas premijų laimėju
siems konkursą savo reporta
žais. Jury komisijos pirminin
kas savo kalboje priminė, kad' 
komisijos nariai, be jo, buvo dar 

| A. Baronas, P. Gaučys, St. Se- ■ 
mėnienė ir V. Zalatorius. Jaus
dama laisvas rankas, komisija 
premiją skėlė į dvi. Al. Valen
tinas laimėjo premiją už savo 
gyvą, humoristinį • tokio kolek
tyvinio reportažo pavyzdį. J. 

‘Kojelis — už aktualų ir suma
niai parašytą reportažą lietu
viškos šeimos problemomis.

Įteikdamas premijas, mece
natas kun. dr. J. Prunskis pa
pasakojo porą neseniai iš Lie
tuvos atvežtų politinių anekdo- - 
tų ir kvietė visus rūpestingai 
įnešti savo dalį, nuolat tobuli
nant lietuvišką dienraštį. Alb. 
Valentinas humoristiniame žo
dyje padėkojo už premiją, pri
simindamas, kad dabartinis me
cenatas pirmas aplankė jį, tik 
atvykusį į JAV, kviesdamas 
bendradarbiauti “Drauge”, net 
nepramatydamas, kad tai jam 
vėliau kainuos čekį...

Baigiantis pobūviui, buvo 
dar vienas laimėjimas — sura
stas naujas vyčių 
daktorius, kuriuo 
Pranas Razminas, 
man Avė., Chicago 
WA 5-5964).

“Draugo” bendradarbių šven
tė praėjo labai šilta, draugiška 
nuotaika. Bendradarbių artimo
se apylinkėse yra žymiai dau
giau ir, jei kurio nepasiekė 
kvietimas, tai tik daugiau pri- 
puolamumas. “Draugui“ labai 
mieli visi bendradarbiai: ir tie, 
kurie šioje šventėje dalyvavo, 
ir tie, kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių joje negalėjo 

l būtų sutaupę $12.24 per metus, būti. J. Ž.

syta, kad kariai ir žuvę kovoja Į nuo jo, nežiūrint kitų vilio-. velį. 
už laisvę. Taipgi ir žurnalistai “U- Padėkojo tėvams marijo-; buv<
yra kovotojai už laisvę, tiesą, 
gėrį, teisę, grožį ir pažangą. 
Žurnalistas yra didelis istorijos 
kunigas, visuomenės gaivinto
jas, pasaulio informatorius, 
žmogaus dvasioj cirkuliuojąs 
gyvybinis kraujas, dešinioji lais 
vės ranka.

Po šaunių vaišių .pradėta vyk Į 
dyti dienotvarkė. Pirmuoju jos 
punktu buvo pagerbimas “Drau 
go” red. L. Šimučio, sulaukusio 

[70 m. amžiaus. Chicagos visuo
menė L. Šimutį buvo jau perei
tais metais pagerbusi, kaip lie
tuviškos spaudos ir visuomenės 
veiklos ambasadorių. “Draugo” 
bendradarbiai dar jį norėjo ypa 
tingai pagerbti savo tarpe. Ta 
prasme buvo pasakyta eilė kai- 

i”*
Į Kun. V. Rimšelis, Draugo 
; moderatorius, pradėdamas visą 
programą, išreiškė padėką ben
dradarbiams ir priminė, kad sa
vo tarpe turime jubiliatą red. 
L. šimutį, turintį taip didžius 
nuopelnus lietuvių tautai ir

kartus laimėjau dviratukų lenk
tynėse ir bėgime maišuose. Tik 
nelaimėjau bulkučių valgymo 
lenktynių. Atvažiavę į Čikagą 
radom daug sniego ir buvo šal- -1 
ta. Jurga., 7Į/-> m.

i Iš Sibiro grįžusi močiutė Ona 
Prunskienė su savo dukraite Rū
tele Garūnaite, kurią pamoko lie- 

; tuviškų maldų ir eilėraščių.

giatės gražiai užrašyti adresą 
ant voko, kad laiško išvaizda 
būtų graži. Laiškas atrodytų 
dar gražiau, jei užklijuotumėte 
lietuvišką pašto ženklą. Tokių 
ženklų yra išspausdinusi Lie
tuvių Filatelistų draugija. Tu
ri ir gražių vokų su tokiais 
ženklais. Visus juos galima įsi
gyti Lietuvių Filatelistų drau
gijoje. Jų galima gauti 3-jų 
spalvų: žalių, raudonų ir rudų. 
Viename lape yra 36 ženklai, 
kaina 50 centų. Adresas toks: 
A. Beleška, 6921 S. Claremont 

I Avė., Chicago 36, III. Telefonas: 
; GR 6-2553.

Iš tos baimės net užrėksi.
O jei p į I iškeisi
Su žaisliuku gražiai žaisi.

(3 taškai)

MĮSLIŲ IR GALVOSŪKIŲ 
SPRENDĖJAMS

Atsiliepė 8. Štai jie: A. Pa
kalniškis 6 taškai. A. Mikailai- 
tė — 6. A. Pocius — 5. D. Siliū- 
naitė—5. Z. Girginaitė—3. Ž. 
Brakauskaitė—2. B. Paliulytė— 

12. Jonas Miliauskas—3.

Garsinkite mūsų tėvynę sve
timųjų tarpe!

Filatelistas A. Beteška

MĮSLĖ
Esu margas paukštelis, 

.Skrajoju aš visur;
Mano namai — pasaulis, 
Nutupiu aš bet kur. (2 taškai)

KAS Aš?
Ko tu nevalgai pietų metų?

(3 taškai)
Visoje šalyje, įskaitant ir 

Chicago, gyventojai beveik du 
kart daugiau išleidžia pasilink
sminimams ,alkoholiniams gė
rimams ir rūkalams negu svei
katos palaikymui. Iš kiekvieno spaudai, žavintį mus savo tak- 
dolerio išleidžiama 5.9 centai tišku, ramiu būdu.

•sveikatos reikalams, o 11 centų 
išleidžiama minėtiems daly
kams.

JAUNIESIEMS
FILATELISTAMS

graži ir kvapi,

KARŠTA MEILĖ

X Daug ponių ruošiasi ga
minti savo namuose įvairius už
kandžius ir skanėstus, kuriais 
vasario 17 dieną Pakšto salėje 
vaišins Varpininkų Filisterių 
draugijos rengimo koncerto - 
baliaus dalyviai.

Staliukai rezervuojami tel.
GA 3-0399. (Pr.)

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą 
AIDA.

Jaunuolis William Karmersis 
užpyko ,kai jo mylimoji Patri- 
cia Kamsysz nustojo juo domė
jusis. Jis pripylė du butelius 
gazolino, į jų kaklus įkišo sku
durus, juos uždegė ir sviedė bu
telius * per langą į jos namus. 
Nuostoiių mažai padaryta, bet 
policija tiria, kokia tai buvo

Provinciolas kun. J. Jančius 
iškėlė mintį, kad lietuviškoji 
spauda turi mus jungti. Pasi
džiaugė, kad “Draugas” page
rėjo turiniu, išvaizda, padidėjo 
tiražu. Norime, kad “Draugas” 

. įstengtų apvienyti visus lietu
vius. Sveikino L. Šimutį, dides
nę gyvenimo dalį praleidusį su 
spauda, ypač su “Draugu”.

Pobūviui vadovauti pakvies-

i

m.:

meilė.
RŪKYTOJAMS BUS NUOSTO-

LIŲ
Chicagos rūkytojai nebegalės 

išskaityti iš federalei valdžiai 
mokamų mokesčių 4 centus už 
kiekvieną pernai surūkytą ci
garečių pakelį. Už tai kaltė ten-

IŠPIRKO PAGROBTĄ 
ŠEIMĄ

Irving Chanenson, 2054 E. j
90 st., iš banko ir iš svainio su- Į 
rinko $8,200, kuriais išpirko
savo žmoną ir du vaikus, kurie i ka klaidingai pataisytam Illi- 
keturių vyrų buvo laikomi pa-; nois cigarečių mokesčių įstaty- 
grobti 11 valandų. Policija su- mui. Rūką du pakelius kasdien 
rato globėjus.

Spelųtaklai—1962 m.: bal. 
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8 
vai. vak. ir bal. 15 d., 3 v. p. p.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St.

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant atrinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockuell St., 
Chicago 29, III.

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 j 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.) |

(vartotų pašto ženklų rinkė
jam)

Jūs visi rašote laiškus. Sten-

Esu
Mane mėgsta visi. 
Pirmą raidę jei nutrinsi, 
Vieton jos v paimsi, 
Tuojau visi išsigąs. 
Vieton v jei p pridėsi,

Patarlė
Ožka ir priėdusi bliauna.

—o—
Parašyk vieną tūkstantį pen

kis šimtus dviem raidėm.
(2 taškai)

skyriaus Te
sutiko 
6432 S.
29, III. (tel.

būti 
Tal-

Į

“Draugo” bendradarbių susirinkime: iš k. j deš. dail. A. Rūkštelė, kun. J. Budzeika^ MIC, mok. 
J. Masilionis, K. Bružas, M. Gulbinskienė, A. Dau girdas, p. Masilionienė, ‘.Draugo” reik. ved. J. Va
laitis, mok. J. Vedegys ir agr. šantaras. (Nuotr. A. Gulbinsko)

IS ARTI IR TOLI
ters, 75 Wallace Road, Bedford, 

' New Hampshire, Tel.f GReen-
— Regina Paeis, Bedford, N. i leaf 2-4739.

H., seselės Benediktinės po il
gų metų susilaukė dar dviejų 
savo sese’i ų iš Belgijos ir visos 
džiaugiasi, laukdamos pavasa
rio ir jaunųjų narių savo jau
kiems nameliams. Atvykusios 
seselės M. Agnietė ir seselė M. 
Laurencija stebisi ir beveik ne
gali įsitikinti, kaip buvo 
m a tiek daug padaryti per 
pirmuosius kelis metus su 
mis keliomis, nestipriomis 
komis. Bet čia ir pasirodo
vo pirštas, kuris jas vedė ir pa
de io ant uolos — t. y. New 
Hamnsh’*-?. kuris vra pavadin
tas “Granite Statė”. Jos laukia 
jaunų lietuvaičiu, kurios joms 
padėtų ir pačios savo kilnia au
ka nas;švęstų mūsų kenčian
čios tėvynės šviesesnei ateičiai 
ir visų sielų išganymui. Rašyti:
Regina Paeis, Benedictine Sis- skirų lietuvių santykiai su NC- policijos cenzūros biuras.

J. A. VALSTYBĖSE

1 — Stasys Rudys, pedagogas,
kariuomenės kalbų mokyklos 
instruktorius iš Monterey, Ca- 
lif., atvyksta į Los Angeles ir 
vasario 11 d. dalyvaus Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
nėjime.

gali- 
tuos 

to- 
ran- 
Die-

VOKIETIJOI

mi-

veik— NCWC nutrauks savo 
lą Vakarų Vokietijoje. Didžioji 
Amerikos katalikų šalpos orga 
nizacija, sutrumpintai visiems 
žinoma NCVVC vardu, birželio 
30 d. užbaigia savo darbus V. 
Vokietijoje ir uždaro savo įs
taigas. NCVVC Vokietijoje pra
dėjo veikti tuoj po antrojo Pa
saulinio karo, teikdama įvairiau 
šią paga’bą visų tautų katali
kams pabėgėliams. Balfo ir at-

WC buvo visuomet nuoširdūs ir 
šilti. Ši organizacija lietuviams 
Vokietijoje ir kitose Europos 
šalyse daug pagelbėjo, emigra
cijos, įsikūrimo ir šalpos rei
kaluose, suteikdama per Balfą 
ar betarpiai į vargą pateku
siems stambius gėrybių kiekius, 
ypatingai aprangos.

Pabėgėlių problema V. Vakie- 
tijoje dar vis nebaigta. Ju tar
pe dar daug vargo ir daugelis 
jų reikalingi pagalbos. Todėl 
NCNVC veiklos nutraukimą rei
kia apgailestauti. Ji jau nuo 
seniai glaudžiai bendradar
biavo su vokiečių katalikų šal
pos organizacijoms ir, uždary
dama savo skyrius Vokietijoje, 
nebaigtus darbus perduos vo
kiečių Caritui šalpos srity ir St. 
Raphaelsverein emigracijos rei
kaluose.

NEDAUG KINO TEATRŲ
Pasirodo, jog Chicagoje yra 

tiktai 134 fi'mus rodą kino te
atrai, kuriuos dažnai patikrina

f
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