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IŠ VAKARŲ BERLYNO GYVENIMO

Kubos partizanai darosi vis pavojingesni

MLAMI. — Kuboje partizani
nė veikla prieš diktatoriaus ko
munistinę vyriausybę yra stip
riai jaučiama ir paskutiniu me
tu vėl sustiprėjo. Visoje saloje 
yra apie 3 ar 4 tūkstančiai par 
tizanų. Ypač Escambray kalnuo 
se tie partizanai yra pavojingi. 
Jie veikia mažomis grupėmis, 
•po kokia 30 vyrų, nakties metu 
išlenda iš miškų ir vykdo įvai
rius sabotažo uždavinius: sprog
dina tiltus ir geležinkelius, pa- 
deginėja cukrinių nendrių san
dėlius ir žibalo tankus.

Vienas keliautojas pasakoja, 
jog traukiniu važiuodamas iš 
Havanos į Cienfuegos — 150 my 
lių atstumą, matęs net 62 gais
rus. Užtat Castro sumobilizavo 
30 tūkstančių kareivių kovoti 
prieš sabotažą, kuris vyriausy
bei yra didžiai pavojingas. Iš tų 
apylinkių, kuriose veikia parti
zanai, iškeldinami žmonės, kad 
tuo būtų nutrauktas partizanų

aprūpinimas maistu. Traukiniai 
ir bendrai susisiekimas ypač 
nakties metu esti sutrukdomas, 
maisto pristatymas į miestus 
apsunkinamas.

Partizanai yra ginkluoti bel
giškais, rusiškais ir čekiškais 
ginklais. Dauguma tų ginklų 
patenka į partizanų rankas iš 
Castro kareivių dezertyrų.

Įdomus yra faktas, kad parti
zanams vadovauja buvęs med
vilnės fabriko darbininkas, dar
bo unijų buvęs vadas. Jo talki
ninkai yra buvę kito partizani
nio karo dalyviai, kurie kovojo 
ir nuvertė Batistos valdžią. Par 
tizanų eilėse yra net buvusių 
Castro draugų, kovojusių jo re
voliucijoje, kuri dabar jau virtu
si visai taudona ir apvylusi dau 
gelį. Dėl to Castro komunistinei 
propagandai yra nemalonus ir 
neigiamas faktas, kad prieš jo 
režimą kovoja ne kokie kapita
listai ar imperialistai, bet patys

Skandinavų kraštų ir Afrikos 
studentų kongresas

Afrikiečiai studentai, ypač lanką Maskvos universitetą, 
norėjo padiktuoti savo valią

OSLO, Norvegija. — ELTOS 1962) duomenimis, ten pat tei- 
bendradarbis praneša: Afrikos giama, jog okupuotos Lietuvos 
ir Skandinavijos kraštų studen-; komunistų partijos suvažiavime 
tijos kongresas Norvegijos sos- Į dalyvavo 216 rusų kilmės as- 
tinėje Oslo laikomas nepasiseku menų.
siu, nes jo metu tik dar labiau 
išryškėjo ir net padidėjo abiejų 
pusių nuomonių skirtumai.

Kongrese dalyvavo 100 skan
dinavų ir 150 afrikiečių studen
tų. Pastarieji, kurių dalis stu
dijuoja Maskvoje ir dalyvavo 
Helsinkio festivalyje, pasinau
dodami delegatų skaičiaus per
svara, tiesipg primetė savo va
lią, reikalaudami priimti rezo
liucijas, nors skandinavų studen 
tai beveik nuo visų balsavimų 
susilaikė.

— Švedų liberalų dienr. “Up
sala Nya Tidning” rašo, kad 
didelę dalį partijos aparato Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos “Iais 
vose respublikose” sudaro im
portuoti rusai. Pasinaudojant 
“The Baltic Review” (nr. 24/

kubiečiai, kuriems komunizmas 
yra nepriimtinas ir kurie paei
na iš paprastų darbininkų ir pro 
letarų.

Kubiečiai tremtiniai 
nuskandino Castro

žvalgybinį laivę
KEY WEST, Fla. — JAV pa

jūrio sargyba užvakar vakare 
pranešė, kad šeši kubiečiai pa
bėgėliai iš žvalgybinio torpedi
nio laivo užpuolė ir nuskandino 
kubiečių vyriausybės žvalgybi
nį laivą penktadienį, šeši vyrai 
buvo atvežti į Key West šešta
dienio naktį ir pradėti klausi
nėti apie jų žygius.

Du sužeisti Castro kareiviai 
pareiškė, kad jų žvalgybinį lai
vą šeštadienį nuskandino trem 
tinių laivas tik viena mylia nuo 
Kubos šiaurinio pajūrio.

šeši pabėgėliai buvo smarkiai 
saugomi palydovų.

Du kubiečiai kareiviai, vienas 
jų paprašęs politinio prieglobs
čio Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, buvo nuvežti į Miami

diktatoriaus Castro kareiviai, 
buvę žvalgybiniame laive, nu
plaukę į pakrantę.

Vyrai buvo paimti pajūrio 
sargybos helikopterio, britų ko- 
misionieriui per radiją papra
šius pagalbos.

TRUMPAI IŠ VISUR

— Alžirijos ministeris pirmi
ninkas Ben Bella vakar Baltuo
siuose Rūmuose vizitavo prezi
dentą Kennedį ir pietavo kartu 
su JAV galva.

Naujos Alžirijos respublikos 
premjeras buvo sutiktas 21 sal
ve ir sugrojant alžiriečių him
ną. Iš Washingtono alžiriečių 
vadas vyks į Kubą.

— JAV astronautą W. Shir- 
rą, sekmadienį iškilmingai suti
ko gimtoji jo New Jersey vals
tybė, kurią jis paliko prieš 20 
metų.

— Rytų Vokietijos ekskursi
nis laivas su 500 keleivių išplau 
kęs į Kubą.

— 'Vakarų Vokietijos užsienio 
ligoninę šeštadienį. Jie buvo pa- I ministeris Schroederis

vakar Washingtone tarėsi suimti tremtinių laivo, kai jie bė- 
go iš užpuolimo vietovės, apie 
mylia nuo Veradero vietovės, 
Matanzas provincijoje. Du kiti

130 metų sukaktis — Minint 150 metų sukaktį, JAV 6-tojo pėstininkų dalinio 2-osios ir 3-čiosios 
kovos grupės tankai paraduoja Vakarų Berlyne. Tuo pačiu metu Rytų Berlyno komunistai atsiun
tė 100 darbininkų sustiprinti užtvaras prie Berlyno sienos. (UPI)

Naujausios
žinios

Ar nebūsi Tamsta iš Estijos?
Klausia, jei Maskvos gatvėje pasirodo geriau 

apsirengęs žmogus
— Prezidentas Kennedy nu

tarė vizituoti Braziliją lapkri-1 KOELNAS, Vokietija. — Pa- i se pasakojama apie estų resto- 
čio mėnesio viduryje, nepai- baltijo kraštuose neseniai lan- ranus, ir po pusiaunakčio sosti- 
sant didėjančio susirūpinimo | kęsis Fed. Vokietijos Koelno nės grindiniuose trepsinčius jau
Washingtone dėl Berlyne ir Ku
boje įvykių.

— Venecuelos pareigūnai su-
čiupę Tabricio Ojeda, pro-Cast- i Lietuvos.

spaudos bendradarbis H. J. Cra nimo žingsnius ir garsus “Cha- 
mer paskelbė savo įspūdžius iš cha-cha Amerika”. Esą, Mask- 
okupuotos Estijos, Latvijos ir vos ir Leningrado intelektua-

Lenkija gaminasi 
ginklų

VARŠUVA. — Gen. Jerzy 
Bordzilowski, lenkų armijos ge
neralinio štabo viršininkas, pra
nešė, jog dabar Lenkija statanti 
savo sprausminius lėktuvus, tan 
kus ir kitus karinius ginklus.

Tai paskelbė lenkų komunis- 
4 tų partijos laikraštis “Trybuna

Ludu”.

KALENDORIUS

Spalio 16 d.: šv. Jadvyga, Bi 
tė.

Spalio 17 d.: šv. Margarita, 
Saigūnas, Gytė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 80 laips 
nių, galimas lietus su perkūni
ja; rytoj —vėsiau.

Saulė teka 7:03, leidžias 6:10.

Ukrainiečių žudiko
Stašinskio byla

KARLSRUHE, Vokietija. — 
Karlsruhėje, Fed. Vokietijoje, 
spalio 8 d. prasidėjusi sovietų 
agento Bogdano Stašinskio by
la kelia susidomėjimą visame 
pasaulyje. Jis kaltinamas su spe 
cialiai padirbdintu revolveriu — 
dujiniu purkštuvu 1957 ir 1959 
m. Muenchene nužudęs du uk
rainiečių veikėjus dr. Rebetą ir 
Stefaną Banderą.

Bylą seka ne tik pasaulio 
spaudos, radijo atstovai, bet ir 
iš JAV atvykęs būv. Kongreso 
narys Charles Kersten (savo 
metu tyrinėjęs sovietų nusikal- 

' timus Kongreso sudarytoje ko
misijoje).

Mariner kelione 
į Venerų

VVASHINGTON, D.C. — JAV 
aeronautikos ir erdvės administ 
racija užvakar pranešė apie ra
ketos Mariner II skridimą į Ve
nerą. Raketa Mariner II, paleis
ta rugpiūčio 27 dieną, praskrie- 
sianti pro Venerą 20,000 mylių 
nuotolyje gruodžio 14 dieną. Jos 
distancija nuo žemės buvo 7, 
838,184 mylios, ir jos distanci
ja nuo Veneros 28,208,086 my
lios.

ro partizanų vadą, kaip didžiau- į. 
šią venecueliečių vyriausybės
priešą. Ojeda buvęs tarpininką^- • -4,wr i vigui, huu pūgai gy- j * «
tarp kubiečių diktatoriaus ČašUTventojų skaičių,' Sovietų Sąjun- J" ‘ v

valstybės sekretorium Rusku 
Berlyno ir kitais klausimais.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės atidėjo atominį bandymą 
virš Johnston salos Ramiajame 
vandenyne dėl nepalankių oro 
sąlygų.

— Laosiečių vidaus reikalų
ministeris Phoumi Vongvichit,
kairiojo sparno vyras ir proko-jnių raketas iš Vidurio Rusijos, 
munisto princo Souphanouvong Rusų raketos nusileis vid. Ra- 
pagalbininkas, pareiškė, kad La. miajame vandenyne (Pacifike). 
ose šiandien padėtis “labai la-; Rusų raketų bandymai užtruk- 
bai bloga”. 1 šią ilgesnį laiką.

Besiruošiant Yliko sesijai
Kokie klausimai bus nagrinėjami?

i lams kelionė į Taliną jau virtusi
Jo įspūdžiai pasirodė visoje į mkdos reikalu. (E.)

’lėje Vokietijos dienraščių. ------------
arner teigia kad pagal gy-

ro ir kraštutinio kairiojo spar- gOįe Estija pirmaujanti sviesto, 
no vadų Venecueloje per pasku
tinius trejus metus.

— Sovietų Sąjunga rytoj pra 
dėsianti bandyti daugelio tarps

— Kur Yemeno karalius? Ye
meno karalius Imam, išsikrapš- 
tęs iš karališkųjų rūmų griu
vėsių, apsirengęs sargybinio rū
bais, pabėgo į kalnus pas gen
ties vyrus. Sukilėliai kareiviai 
praėjusį mėnesį sugriovę yeme-

NEW YORKAS. — Lapkri
čio 10- 11 d.d. New Yorke kvie
čiamas metinis Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto su
važiavimas.

Šiame suvažiavime tarp pa
grindinių klausimų numatoma

niečių karališkus rūmus. Pasak ; šie dalykai:
kitų pranešimų, jis esąs Saudi 1. Sudaryti, planą sustiprinti
Arabijos ligoninėje. akcijai prieš Lietuvos okupan-1 vinimo darbą,

tą ir jo darbus pavergtoje tė
vynėje.

2. Išryškinti okupanto bru
kamojo “bendradarbiavimo” ža
lą tiek pavergtajam, tiek lais
vajam lietuviui.

3. Surasti kelius, kad lietu
viškasis jaunimas galėtų būti 
aktyviau įjungtas į Lietuvos lais

politikos
reikalų konferencija

Washingto;ne
VVASHINGTON, D.C. — Va

kar Washingtone prasidėjo JAV 
užsienio politikos konferencija, 
skirta laikraščių redaktoriams, 
radijo ir televizijos pranešė
jams. Ji suruošta valstybės de
partamente ir truko dvi dienas; 
šiandien bus baigta.

Pranešimus pateiks: preziden
tas John F. Kennedy, Valsty
bės sekretorius Dean Rusk, vals 
tybės vicesekretorius George W. 
Bali, sekretoriaus pagalbininkai

v Robert J. Manning, W. Averell 
likę ir vokiškų užrašų. Ispūdzmo. Q Mennen Winiams>

------------------------------------------- - Edwin M. Martin ir Lucius D.
Battle; JAV aeronautikos ir erd 
vės administracijos viršininkai 

prašo keturių didžiųjų James E. Webb ir Brainherd 
Holmes; krašto gynybos sekre- 

konferencijos vokiečių toriąus pavaduotojas Roswell 
. . . . Gilpatric, jungtinio generalinio
klausimais štabo viršininkas generolas Max

mėsos, žuvies, tekstilės, batų, 
elektros energijos, popieriaus 
gamyboje. Estijoje esama dau
giausia privačių auto mašinų, 
privačių namų ir tirščiausias ke 
lių tinklas. Jei, girdi, Maskvos 
gatvėje pasirodo geriau apsi
rengęs žmogus, jis paklausia
mas: “ar nebūsi Tamsta iš Es
tijos?” Šiuo metu Estijoje rusų 
tautybės gyventojų priskaito- 
ma ligi 20 - 30%.

Vokiečiui laikraštininkui Tali
nas primenąs senąją Luebecko 
dalį ir Rotbenburgą. Esą pasi-

Bonnos parlamentarai

Kerlmit Midthun, 41 metų, San 
Francisco, JAV politinis pareigū
nas Maskvoje, yra antrasis Ame
rikos diplomatas, kuriam įsakyta 
Kremliaus valdovų išvykti iš So
vietų Rusijos, jį apkaltinus “šni
pu”. Savaites: bėgyje du JAV dip
lomatai ištremti iš Sovietų Rusi
jos. Tai yra. Maskvos kerštas Ame
rikai, kad ji įsakė dviem Sovietų 
Rusijos šnipams, dirbusiems Jung
tinėse Tautose, išvykti iš šio kraš
to. (UPI).

BCNNA. — Vakarų Vokieti
jos parlamentas spalio 12 dieną 
baigė penkiolika valandų gin
čus, ragindamas sukviesti ke
turių didžiųjų valstybių konfe
renciją, kad būtų išspręstas vo
kiečių klausimas.

Rezoliuciją, kad būtų sukvies ■ 
ta keturių didžiųjų konferenci

SIŪLO NAIKINTI FINANSINĮ VETO
Apdovanoti vėžio ligos tyrinėtojai

O. LABANA IŠKAITĖ, 
mūsų koresponden tė Jungt Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — vėžio tyrimų vadovas, dr. W. Premijas įteikė asamblėjos pir ja, pateikė krikščionių demo- 
Spalio 10 d. gen. asamblėja bu- H.. Hueper (JAV) ir prof. Leon mininkas Zafrulla Khan, trum-

w.ell D. Haylor, ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Adlai Ste- 
venson, federalinės susisiekimo 
komisijos viršininkas Newton 
N. Minnow, ginklavimosi kontro 
lės ir nusiginklavimo įstaigos 
viršininkas William C. Foster.

“Draugo” redakciją atstovau
ja dr. Albertas Tarulis.

vo susirinkusi specialaus posė
džio pagerbti mokslo pasaulį ir i 
jo tyrinėtojus, nuo kurių pri- ■ 
klauso mokslo pažanga.

Buvo pagerbti 7 mokslinin
kai, pasižymėję vėžio ligos ty
rinėjimuose. Jiems buvo įteik
tos 6 premijos (viena padalin
ta dviem) po $10,000 kiekviena 
ir atitinkamas pažymėjimas, su 
rašytas apdovanojamojo kalba
ma kalba.

Premijos teko šiems moksli
ninkams: dr. W. R. S. Doll, D. 
Britanija, British Medical Re
search Council narys, dr. Lud- 
wik Gross, JAV, Bronx Vete- 
rans Administration Hospital

M. “Shabad (Sov. Rusija), prof. 
A. Lacassagne, Prancūzija, dr. 
George N. Papanicolaou, to var
do vėžio tyrimo instituto di
rektorius Miami (amerikietis 
graikiška pavarde, premijos j- 
teikimo nesulaukęs, nes miręs 
jau premiją paskyrus), dr. Pey- 
ton Rous, JAV, Rockefeller In
stituto New Yorke darbuotojas.

Kaip matome, daugiausia lai
mėjusių yra amerikiečiai (4), 
vienas britas, vienas rusas ir vie 
nas prancūzas. Patys dalyvavo 
tik 3 laureatai, nesančiųjų diplo
mus ir čekius paėmė jų valsty
bių atstovai.

pas kalbas pasakė gen. sekr. 
U Thant ir Pasaulio Sveikatos 
organizacijos gen. direktorius 
dr. M. G. Candau, kuriam pri
sidedant specialus tos organiza
cijos paskirtas komitetas parin
ko laureatus.

kratų sąjunga ir laisvųjų demo 
kratų partija, kuri dalyvauja 
kanclerio Adenauerio koalicinė
je vyriausybėje.

Buvusį Korėjos premjerą 
paleido iš kalėjimo

SEOUL, Korėja. — Korėjos 
armijos štabo viršininkas gen. 
Kim Chong Oh užvakar pra
nešė, jog nuteisimas kalėti bu
vusiam premjerui J. M. Chang

— Sovietai užyakar Sibire iš
sprogdino 19-ją atominę bom
bą. Sprogdinimas įvyko aukš- suspenduotas ir įsakė jį paleisti
tumoje.Premijas įsteigė Jungt. Tau

tos 14-sios sesijos metu 1959 ..................-  1 ■ —;
m. lapkričio 20 d. Pasiūlytojas i mi^ likimo, Airijos atstovas
buvo Bielorusijos atstovas, su- Į 
laukęs tada savo sumanymui 
pritarimo. Vėžys kankina visas 
tautas, todėl natūralu, kad J. 
Tautos nutarė tokia forma prisi 
dėti prie jo nugalėjimo.

Atnaujinus diskusijas po pre-

Aiken daugiausia dėmėjosi J. 
Tautų finansine padėtimi, nes 
Airijos nuomonė apie Berlyną, 
Tibetą, Vid. Rytus, Kongą, An
golą, P, Rodeziją ir “troiką” 
esanti seniai žinoma ir dabar 
nepasikeitusi.

(Nukelta į 6 psl.)

iš kalėjimo.
Karinis teismas rugsėjo 27 

dieną nuteisė buvusį korėjiečių 
premjerą Chang kalėti 10 me
tų, jį apkaltinus, jog jis gelbė
jęs 16 korėjiečių sąmoksle nu
versti karinę vyriausybę.

Chang kalėiime išbuvo nuo 
rugpiūčio 28 d. Armijos proku
roras reikalavęs jam bausmės 
kalėti iki gyvos galvos.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
S4307 So Kedzie Ave., Chicago 32' 

PIENIŠKAS PENAS v

veikalą, kad jaunimas labai pa
tenkintas, jei yra kviečiamas 
gastrolėm į provinciją.

Antanas Gintneris

G B ADINSK AS
J. G. TELEVISION CO.

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

Naujai gimusio žmogaus 
pats pirmasis maistas yra pie
nas. Nuo pat užgimimo dienos 
iki karsto lentos — pienas bu
vo, yra ir bus vienas iš svar
biausių valgių.

Karvės piene yra tiek rieba
lų, tiek proteinų, cukraus, mi
neralų ir vitaminų, kiek tik 
reikalinga žmogaus kūnui. Ne
sunkiai dirbantis asmuo, su
vartodamas 4 kvortas pieno 
per dieną, gali sveikutėlis gy
venti, nors ir nieko kito neval
gytų-

Piene yra daugiau proteino 
nei suagusiam žmogus būtų 
reikalinga, bet už tai augan
tiems vaikučiams tas yra la
bai svarbu. Augaučiam kūnui 
ypatingai daug reikia proteinu 
nės medžiagos.

Pienas puikiausiai virškinasi 
ir neapsunkina vidurių. Už tai 
pieną gerti sveika ir mažam 
kūdikiui, ir ligoniui, ir silpnam 
seneliui. Džiova sergantiems 
pienas yra ne tik stiprinantis 
maistas, bet ir gaivinantis vais 
tas, nes pienas turi savyje vis 
ką, kas yra reikalinga kraujui, 
ir kitiems kūno audiniams.

Jau seniai pastebėta, kad 
geriant:eji kasdien pieną turi 
svęikesnius dantis, ir jų kaulai 
yrą stipresni, mat piene yra 
ką’pijųs, kuris yra taip labai 
reika’ingas irstahčių ar dūs
tančių kaulų pataisymui. Ir jei 
kada. kaulams prist’nga kalci- 
jaus, tai kaulai pasidaro minkš 
toki, , į kaulus įsimeta osteo- 
porrozę, l^aulai pradęda lįiužti, 
kaulų gėla pradeda žmogų var 
ginti.

Vargas tam kraštui, kur 
pieno nėra. Ten marasmas (že- 
mūgystė), pellagra, cinga, 
kvašiorkoras ir kitokios meta- 
bolinės ligos labiau siaučia. 
Vargas ir pavergtos Lietuvos 
gyventojams, kur kolchozų 
baudžiauninkai negana gauna 
pieno “zacirkai” ar bulvienei 
užbaltinti, o visą pieną turi 
atiduoti rusų “činovnikams” ir 
raudonamiečiams...

Amerikoje pieno yra gau
siai, Ačiū Dievui. Čia p;eną ga
li gerti visi, kas tik nori, kiek 
tik nori ir kada tik nori. Todėl 
Lietuviukai Amerikoje yra au- 
galotesni, sveikesni ir stipres
ni, negu mūsų brolių vargstan 
tieji vaikučiai pavergtoje Lie
tuvoje. Žiauresnio dalyko jau 
negali būti, kai rusų “činovnin 
kas" atima pieniuką nuo vai
kučio lūpukių.

Vitaminai piene. Piene yra 
svarbiausi vitaminai: A, B, C, 
D, G ir K, kurie yra būtini 
kraujo stiprinimui, kūno ugdy
mui, sunykusių kūno narvelių 
atnaujinimui ir apskritai svei
katai.. bei energijos palaiky
mui, Vaikai, gaunantieji pa
kankamai pieno, geriau auga, 
neserga skorbutu ir yra ap
saugoti nuo rachito. Tokių vai 
kų kraujas yra atsparesnis li
goms, todėl jie rečiau gauna 
slogas ir apskritai jie rečiau 
serga. Be to, pastebima, kad 
pieno vartotojai turi skaistes
nę Odą ,žydresnes akis, ir spuo 
gai rečiau juos išberia.

Pastaruoju laiku sklinda 
propaganda, kad žmonės ne
gertų pieno; esą tai nesveika, 
būk tai kietina kraujo gyslas 
ir t. t. Tokia 'antipieniška pro
paganda yra arba nežinančių 
plepalai, arba suinteresuotų 
kreiva informacija.

Apie tai koks yra geras, ir 
koks blogas pienas — bus se
kantį sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

KULTŪROS KONGRESO PARUO

ŠIAMIEJI DARBAI

Klausia P. J. — Jau daug 
metų, kai vieną mano nosies 
šnervė yrą nuolatos užgulusi.
Per tą šnervę kvėpuoti nega
liu, Pernai buvau pas vieną 
daktarą ,tai jis man aiškino, 
kad ten yra kažkas palipę ir 
patarė daryti operaciją. Nore- į
čiau paklausti gerb. Daktaro, ■ Rugsėjo 9 ir 30 dienomis ko- | Numatyta pakviesti “Voice 
ar negalima būtų kokiais nors miteto posėdžiuose aptartas ka- of America” atstovus užrašyti 
būdais be pjovimo pagydyti tą, uadiečių pageidavimas kongre- kongreso eigą, be to pageidau- 
mano šnervę. Nerūkau ir ne- s4 pradėti šeštadienį. Pageida- 1 jama gauti dar 4—6 aparatus,
geriu,
žiaus

kurie įrašytų sekcijų darbo ei
gą.

Nutarta sudaryti “Rezoliuci
jų komisiją” iš 3 narių. Tas 
branduolys kongreso metu bus 
padidintas iki 7—8 žmonių.

Kvietimai į kongresą ir bilie-
operaeiniu būdu polipą galima; auklėjimą, kongreso metu ne- tŲrplatmimp. nUt&^ 
našalinti p s galimai greičiau, pasinaudojant

A + i b) Meno sekcija, pasivadino ^'au organizacijų tinklu.
Ant mano izaciniu meno komitetu įr Komiteto pirmininkas P. Gau

atsirado gudaro; R Jo.nynas, čys numato pasikalbėjimą su
tokios rudos demukes, ir J'i nariai j Pautienius ir v. Viz- sPaudos atstovais, kuriame pa
kas kart vis daugiau atsiran-Sekcija sudaryg dailinin. kartotinai primins, kad politi- 
da. Mėginau jas .nubaltinti su Rų . tą gąr&šą įra-y. nio šališkumo primetimas yra

tiems bus leista parodoje išsta- nepagrįstas ir šališkas, 
tyti po du savo kūrinius.

esu tik 41 metų am- v™° negalima patenkinti, nes 
į per dvi dienas neįmanoma pra- 

, iyesti numatytos dienotvarkės. 
Padėtis sekcijose 

ą) Lituanistinio švietimo sek
cijoj, atskiros paskaitos apie 
priešmokyklinio amžiaus vaikų

Atsakymas P. J. — Jei 
tamstos šnervėje randasi poli- 

j pas (navikutis), tai jo jokio- 
I mis priemonėmis ar vaistais 
! panaikinti negalima. Tiktai

Klausia O. G.
veido ir ant rankų

skiediniu “Hydrogen Peroxi- 
de” ir su kosmetiniu kremu — 
niekas negelbsti. Mano draugė 
man sako, kad tos dėmukės 

! vadinasi “liver spots”, ir kad 
tai reiškia kokią nors kepenų 
ligą. Susirūpinus, susinervinus
nuėjau pas daktarą, let dak-1 T?
taras jokios kepenų ligos pas nežinomi dainninkai, jų kari-

B.

Už nuopelnus lietuviškam me KOLON1 |OSfc
nui, dailininkams A. Varnui ir J
A. Galdikui, pagarbos ir pade- 1
kos ženklan, bus leista parodoj
išstatyti po 4 kūrinius. Kad pa- j Suvaidinta “Širdžių vagys”

Rockfordė spalio 7 d. Balfo 
85 sk. surengė vakarą. Suvai-

Rockford, III.

mane nesurado. Malonėkit per išstatant peržiūrės į dinffJ Ralfo naudai 3 v komedi_
“Draugą” paaiškinti, ar tos kllT,;Q civia™. drnta Balto naudai 3 v. komeoi

rudos dėmės tikrai paeina nuo komisl3a’ k ą su Jai o. pirm., «girdžių vagys”. Svečių buvo 
rudo., dėmės tikrai paeina nuo — y petravicius, J. Pautienius ,. , , t j veikė ba-
kepenų negalavimo, ar nuo ko = p Raubas čįuo reikalu sek- P1 & & ’ k P 1 . - •
k11._9 lr KauPas- šiuo reiKąiu sea rai> valgykla ir buvo šokiai. Čia

ci> paskelbs išsamų pranešimą. radome tvarkant ilgame.
Atsakymas O. G. — Rudos Vyr. parodos tvarkytoju pakvie fcį jQ pįrm Augustiną Pocių ir 

pigmentacijos, atsirad u s i o s stas J. Pautienius. Šioj parodoj
ant odos, ne visada reiškia ke
penų disfunkciją ar ligą. Jos 
dažniausia atsirandą odoje 
apie 50 metų senumo. Šiaku- 
čįai sveikatai nepakenks, 'bet 
“Hydrogen Peroxide” tai gali 
pakenkti, jei perdaug vartosi.

LAIKRAŠČIŲ SKAITYMAS
J. AMERIKOS VALSTYBĖSE

Audits and Survey bendrovės 
tarnautojai, drauge su Research
Foundation, finansuojami šešių skaitininkai principiniai nesu- 
popieriaus gaminimo bendrovių 
622-se JAV vietose apklausinė- 
jo 4,826 žmones ir nustatė, kad

liame mieste yra lengviau tai 
Simfoninio koncerto progra- padaryti, kaip mažame ir davė 

ma numatyta ši: Intermezzo ru- pavyzdžių.
86.4 proc. ima bent vieną laik- s^co “ V- Jakubėno, Lietuviš-į ^^L^RAlfo^ardu

kpji rapsodija. — M. Karlovi- re nuoširdų zodj Balfo vardu, 
čius, Dvi ištraukos iš Vilniaus Jisai trumpai priminė Balfo or- 

' ganizatorius, jų atliktus darbus 
šalpos srityje ir palygino kas 

lietuviškus šokius —- J. Gaide- tai visa padarė, pakviesdamas

JAV-se iš 54,000,000 butų net

raštį savaitėje. Net 80 proc. as
menų, turinčių per 21 m. am-
žiaus, kasdien skaito laikraš- siuitos: Senoji Vilniaus pilis, Ne 
čius, ir 72 proc. asmenų tarp 15 ris ir.Vilnelf ~ Kačinskas, Du
ir 20 m. kasdien skaito laikraš
tį.

iš

na centrinė sekcija, kuri bus at 
i sakinga už tinkamai atliktą 
dąrbą.

Ūkinių reikalų tvarkytojui J.
Švedui pavesta iki sekančio ko
miteto posėdžio sudaryti-sufor- 
muoti 6 komisijas, būtent:

Technikinę komisiją (regist
racija ir ūkio reikalai), nakvy- 
nėms parūpinti komisiją, lėšų

! aukštos^rtšii^s iutografijos i telkimo, leidinių, bilietų platini- 
MĖSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
40(.8 Arche(^nc^Įp'oraJg’I) 7-848) j K kong.reso metu J. Centre 

Edvardas mas, «av. įveiks užkabdinė.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Litnaniea A Ve. 
Tel. FKontier 6^1882

MD V I NG
J. NAUJOKAITIS 

ngų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

i WA. 5-9209 Chicago, III.

Astronautas Schirra žiūri į savo plaučių nuotrauką, kuri padary
ta po jo sėkmingo skridimo apie žemę. Jis čia matyti Kearsarge 
laive.

jo štabą: P. Sadūnienę ir V.
Keršį — padėjėjais, P. Deltu-

. - . v . .. vą — sekr., ir A. Gruodytę —
natai „uM.rtoa, prašomi .snau kastainku D4ka Labunsko ir

Bacevičiaus apžiūrėjome Lietu
vių klubo patalpas ir “Aukso 
knygą”, kurioje yra surašyta

. T , .. ... . klubo atsiradimo istorija, žy-c) Istorijos sekcija, mirus dr. ......
J. Matusui, jo vieton paskalti. j mesnių asmenų parašai, veikėjų 
ninku pakvietė V. Liulevičių.

dalyvaus gausus mūsų dailinin
kų būrys, todėl lietuviai mece-

doti šią progą ir nupirkti Čiur
lionio galerijai naujų paveikslų. 
Tai bus jūsų dovana nepriklau
somai Lietuvai.

nuotraukos.
Teko išsikalbėti ir su vietos 

reso atidarymo negalės pasiro- m°kytojomis, kurios skundėsi 
dyti, nes paskaitos atsiunčia- 'tais l»čia is ™S!US: kalP ,vįs?

K, K. darbų leidinys iki kong:

mos pavėluotai, o kai kurie pa
mo ir lietuviško žodžio išlaiky- 

tinka, kad jų paskaitos būtų pa ™ reikalu- nuomone, dide- 
skelbtos prieš kongresą.

lis. Chorinė ištrauka iš “Pagirė
lių” operos — S. Šimkus, Dvi 
dainos su orkestru, atliks soli
stas J. Vaznelis — V. Jakubė
nas. Visą koncertą diriguos 
muz. J. Kačinskas.

Kongreso parodų ir paskaitų 
propagandai - informacijai per
spaudą numatyta sudaryti vie- geroje vietoje. Trys šimtai tūks 

tančių vertės namai jau laisvi 
nuo skolų. Dabar vėl užpirko 
Lietuvių klubo administracija 
žemės piknikams už 25,000 dol., 
prie upės, miško ir patogaus 
susisiekimo.

Grįžtant į Chicagą akt. Alf. 
Brinką pasakoja savo jaunys
tės įspūdžius tėvynėje. Ir juo 
toliau, juo daugiau pasakojimų, 
atsiminimų, nuotykių visi daly
viai prideda.

Šauliai džiaugiasi kelione ir 
vaidyba. Kad neblogai pavyko, 
kad vėl pradėjo repetuoti naują

mo ir pirmosios pagalbos komi
sijas.

_ i se mokyklose, jaunimo auklėji-

buv. Balfo direkt. J. Bacevičių 
pasirodyti. Jo laiku buvo siun
čiami siuntiniai lietuviams į Vo
kietiją.

Džiaugiamės pamatę Rockfor
dą ir jo malonius žmones. Kaip 
malonu buvo apžiūrėti klubo pa 
talpas, erdvias, moderniškas ir

SIUNTIHIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

« P. ŠILEIKIS, 9 P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban-4 dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t.t-

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą., 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šešta d.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-6070

Rez. HE 6-1070,

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

Ofisas: 8148 West OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOtb Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VV. 03rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį, 
oriso telef. 470-4042

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį.
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st Street 
(Bendra praktika lr Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0900
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA. IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija lr moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. FRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2650 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
6ežt. nuo 1 ki 4 vai.
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o Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL KAUPAS ’
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso ir buto tel. Oljympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

; uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. I5th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai vak.. 
išskyrus trečiadienius

__Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR„IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

kūdikių ir vaikų
ligų

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 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.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKTJšERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR, A, MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta 

Ofiso telefonas ■— CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINBS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir renius 
4455 S. California Ave,, YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles lr šlapumo takų 

ciiirurgija
s- Western Ave., tel. 

GR 6-0091; .392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel. EDison 8-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So, PUlitski Rd. Tel. LŲ 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

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

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

Trečiad. Ir šeštad, pagal sutartį!.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE 

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-26i 
; Tikiąna, akis ir pritaiko akinius 
Visliai Fi'aining — Contact Lenst 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 n u

šėst. 10:30 v. r. — 5 p. p.
. Treč. uždaryta.

Ofiso tėlef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. AVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

i chirurgija
Valandos Jae&vięną, dieną 2 — 4 
6 8 val/i vak. Trečiadieniais ir s<
madieniais uždaryta, priimama i 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR» VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA ŲRAKTIKA IR MOTERĮ
UGOS

Ofisas ir rėz. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. i 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. Šešt.. 2—4 v. popiet ir kit 
laiku-----pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D§1 valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo1 1 iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefontiš' GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69t.h Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Boad
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso ŲA 6-0257, rez. PR.6-6659

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

DR. STASYS ŽMUIDZINA?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Naujas de Gaulle užmojis

PRANCŪZIJOS VIDAUS 

POLITIKOJ'

KOMPARTIJOS RŪPESTIS APIPLĖŠTI IIETUVIUS
Visomis išgalėmis ji spaudžia planą įvykdyti, daugiau 

gaminių svetur išvežti, nesidomėdama,
kas liks lietuviams

Pasaulio dėmesys ir vėl yra 
atkreiptas Prancūzijon. Šį kar 
tą esama susidomėjimo prez. 
de Gaulle gal jau ir pasku
tinėmis pastangomis ant pa
stovių pagrindų pastatyti kraš 
to vidaus politiką: užtikrinti 
jai pastovią vyriausybę.

Prezidento gen.. Charles de 
Gaulle vaidmuo Prancūzijos

* gyvenime yra labai didelis. Jis 
yra didelis ne tik vidaus, bet 
ir užsienio politikoje, laibai ryš 
kus ir krašto gynyboje. Ne
tenka užmiršti, kad II Pasau
linio karo metu jis buvo vienas 
iš prancūzų karo vyrų, griež
tai pasipriešinęs Vokietijos na 
cių užmojams pasigrobti kraš
tą į savo kontrolę, kad jis tar
nautų Hitlerio agresiniams pla 
nams. Jis su savo vadovauja
mais kariuomenės pulkais pri
sijungė prie Jungtinių Valsty
bių ir jų sąjungininkų karinių 
jėgų kovai už Prancūzijos iš
laisvinimą ir nacių nugalėjimą. 
Jis griežtai pasipriešino gen. 
Petaino politikai, užleidusiai 
visą kraštą nacių kontrolei. 
Kai Prancūzija buvo išlaisvin
ta, gen. de Gaulle buvo atsis
tojęs krašto valdžios prieša
kyje.

¥
Generolą de Gaulle galima 

vadinti Prancūzijos “krizių lik- 
viduotoju”. Kai kilo krizė dėl 
Alžirijos, gen. de Gaulle buvo 
pašauktas stoti valdžios prie- 
šakin išspręsti dideles ir sun
kias valstybės problemas. Šio 
darbo jis ėmėsi labai energin
gai. Jam reikėjo pasitvarkyti 
krašto viduje, kad atitinkamu 
orumu galėtų griebtis darbo 
ryšium su per eilę metų vy
kusia Alžirijoje revoliucija, ku 
riai malšinti Prancūzijai kai
navo kolosalinio didumo pini
gų sumos ir daug karių gy-

• vybių. Dėlto kraštas buvo at
siradęs ekonominio bankroto 
krante. Sunkumų buvo daug. 
Daug ir pavojų. Buvo pasikė
sinimų ir jo gyvybę atimti. Ta
čiau jis nugalėj.o visas kliūtis. 
Išvengė rimtai bekylančio ci
vilinio karo pačioje Prancūzi
joje ir privedė Alžiriją prie 
nepriklausomybės. Tai didelis 
de Gaulle nuopelnas.

*
Kai kilo krizė Vakarų Eu

ropoje, prezidentas de Gaulle 
taip pat pasireiškė, kaip stip
rus, padėtį gerai suprantąs po
litikas ir valstybininkas. Jis 
negaišuodamas pradėjo veikti. 
Reikalas suvedė jį su Vakarų 
Vokietijos kancleriu dr. Aden
aueriu. Juodu pasidarė artimi 

K partneriai. Tai padarė didelį 
įspūdį į visą laisvąjį pasaulį, 
o taip pat ir į Maskvą. Toji 
de Gaulle - Adenauerio partne
rystė buvo pagrindas sukurti 
bendrąją. Vakarų Europos rin
ką, nešančią ekonominę gero
vę ir saugumą visai eilei Va
karų Europos valstybių ir taip 
pat keliančią susirūpininmą 
Sovietų Sąjungai ir jos sate
litams.

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVIŲ KRAUJAS IR 
KOLOBORANTAI

“Dirva” Nr. 117 savo vedama
jame, užvardintame “Dar kraujas 
liejamas, o mes kalbam apie ben
dradarbiavimą”, kelia protestą 
prieš okupuotoj Lietuvoj nuteisi
mą sušaudyti 8 lietuvių. Vedama
jame rašoma:

“Lietuviai, paskaitę savo vieti
niuose laikraščiuose' ir mūsų spau
doje žinią, kad okupuotoje Lietu
voje vėl nuteisti sušaudyti 8 tau
tiečiai, pradėjo laiškais reaguoti, 
raginant nepasitenkinti vien mūsų 
spaudos reakcija, bet. stengtis iš
kelti amerikonų spaudoje faktus 
apie tebesitęsianti terorą okupuo
toje Lietuvoje.

“O tie faktai kalba apie buvu
sius prieš 20 metų savisaugos da
linių karius, kurie, neatsižvelgiant 
j skelbtas amnestijas ir jų karo 
metu okupacijoje neišvengiamus

¥
Vėliausiąją, grynai vidaus, 

krizę Prancūzijoje sukūrė pats 
prez. de Gaulle. Jis pats savo 
noru ir savo iniciatyva metė 
kovos pirštinę visoms Prancū
zijos politinėms partijoms.

Kai savo laiku jis buvo pa
šauktas išvesti kraštą iš dau
gelio krizių, daugelį žygių ji
sai padarė aplenkdamas par
lamentą. Taip jis elgiasi ir da
bar. Jis, nepasiklausęs parla
mento, paskelbė referendumą, 
prašydamas piliečius pasisaky
ti už jo pasiūlymą pakeisti 
valstybės konstitucijos para
grafą, liečiantį prezidento rin
kimus. Jis siūlo rinkti prezi
dentą tiesioginiu visuotiniu bal 
savimu, kap yra daroma Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Parlamentarai dėl to labai 
užsigavo. Panaudodami tam tik 
ras jiems duotas teises, jie pa
šalino de Gaulle vyriausybės 
galvą — premjerą. Tai reikalą 
šiek tiek sukomplikavo. Todėl 
netrukus po prezidento pas
kelbto referendumo spalio 28 
dieną, įvyks nauji rinkimai.

Kai kurie prancūzų politi
niai ekspertai yra linkę ma
nyti, kad šį kartą gen. de Gaul 
le galįs pralaimėti. Ir todėl 
daug kas klausia, kodėl de Gau 
lie, turįs galimybes pasilikti 
krašto prezidentu iki savo gy
vos galvos, daro šitokią rizi
ką?

Esama spėjimų, kad jis tai 
darąs dėl kelių priežasčių. Jau 
keletą kartų buvo pasikėsinta 
jį nužudyti. Be to, jau ir am
žius kelia susirūpinimą. Jis 
jau 71 metų. Todėl ir apsis
prendęs išeiti į pačią didžiau
sią kovą savo karjeroje. Toji 
kova, jo manymu, būsianti 
svarbiausia Prancūzijos politi
niame gyvenime ir jos atei
čiai.

Prezidentas de Gaulle esąs 
giliai įsitikinęs, kad jo krašto 
vidaus gyvenimas turįs būti 
pakeistas iš pačių pagrindų. 
Jis mano, kad daugybė politi
nių, nuolat tarp savęs kovojan 
čių, partijų krašto nestiprina, 
bet silpnina. Palaikant senąją 
daugybės partijų sistemą, Pran 
cūzija niekuomet neturėsianti 
stiprios vyriausybės, kas ypač 
šiais laikais yra labai svarbu. 
Todėl de Gaulle šį kartą labiau, 
negu bet kada pirmiau, yra 
užsimojęs panaikinti dabarti
nes politines partijas. Jų vie
toje jisai planuoja kurti nau
jas nedaugiau kaip tris politi
nes partijas, kurioms vadovau 
tų rimti, patyrę politikai.

Spėjama, kad jei de Gaulle 
pralaimės šią kovą, jis atsis
tatydins iš prezidento vietos. 
Anot jo, Prancūzija turi būti 
stipri, kitaip Prancūzija nėra 
Prancūzija. Todėl jis ir laiko, 
kad šį kartą jis privalo laimė
ti viską arba nieko.

Norėtųsi manyti, kad jis ir 
šią savo sukurtą krizę sėkmin
gai likviduos ir savo kovą, ku
ri gali būti paskutinė, laimės.

įsipareigojimus, buvo propagandi
niais sumetimais sugaudyti ir ap
kaltinti ‘‘pavojingais ir sunkiais 
nusikaltimais”...

“Kiekvienas kraštas turi teisę, 
remiantis savo teisėtos vyriausy
bės išleistais įstatymais, teisti sa
vo piliečius už jų nusižengimus ir 
prasilenkimus su įstatymais. Bet 
kuomet Lietuvos okupantas dar 
šiandien tebevykdo genocidą, ka
da jis skelbiasi tai atliekąs huma
niškumo vardu, tai yra pasityčio
jimas iš bet kurių ir bet kada pa
saulyje išleistų humaniškumui ap
saugoti įstatymų.

“Mes puikiai žinome, kuriais su
metimais ta “teismo” komedija 
buvo suvaidinta, neatsižvelgiant į 
jos tragišką epilogą.

“Mes puikiai žinome, kada ir 
(Nukelta į 4 psl.)

JUKGIS VĖTRA

likos žemės ūkyje šiemet kilo 
tam tikrų sunkumų. Todėl ypač 
rūpestingai reikia baigti nuimti 
derlių. Būtina surinkti kiekvie
ną varpą, taupai naudot kiek
vieną kilogramą grūdų ir pa
šarų” (Tiesa, 10.2). Laisvi ū- 
kininkai neraginami tai padary
ti.

Komitetas skatina baigti piū- 
tį, paskubėti iškulti ir pristatyti 
valstybei pyliavas. Jis nurodo 
sudaryti sėklų išteklius, pasis
kolintus grūdus grąžinti. O kas 
liks kolchozų baudžiauninkams? 
Šiuo reikalu komitetas galvos 
nelaužo. Lietuvis tegu badauja, 
kad rusas būtų sotus.

Iš tolo primenami ir veisliniai 
gyvuliai. Vieton netinkamų kar
vių pirkti veislines iš kolcho- 
zininkų, kurie vis ujami, kad i 
naudojasi kolchozų gėrybėmis. J 
Kolchozininkas yra tik priemo- . 
nė tarnauti rusui. Jis ujamas, 
bet nelaimės atveju ponai ko
munistai kreipiasi į baudžiau
ninkus.

Pavėluota sėja
Iš Centrinės Statistikos val

dybos skelbiamų procentinių 
duomenų sunku susidaryti bend 
rą vaizdą. Ji pateikia procen

N. Chruščiovas liovėsi apie 
žemės ūkį kalbėti ir pavergtus 
žemdirbius mokyti. Lietus, dide
li nuostoliai žemės ūkyje priver 
tė kompartijos propagandinin
kus užčiaupti burną. Maskvos 
didysis polėkis skatinti žemės 
ūkį šiais metais nuėjo vėjais. 
Kalbų daug pasakyta, upės ra
šalo išrašyta apie pažangą gy
vulių ūkyje ir didelius derlius, 
bet kompartija nesugebėjo že
mės ūkiui pagaminti būtinų že
mės ūkio mašinų, trąšų ir her
bicido piktžolėms naikinti.

Kompartijos įžūlumas sumažėjo
Kompartijos padalinys Lietu

voje tapo kuklesnis. Jis bando 
prie Lietuvos sąlygų prisitaiky
ti, kad daugiau pyliavų Mask
vai išspaustų. Spalio 3 d. Dot
nuvoje įvykusiame žemės ūkio 
biurokratų suvažiavime esmi
niais mokytojais jau buvo ne 
kompartijos vadeivos, bet ag
ronomai. Chruščiovo pasmerk
tieji lietuviai agronomai ne tik 
drąsino suvažiavusius, kad ne
laimės užgrūdina žmones, bet 
ir mokė, kas reikia daryti šiose 
sąlygose. Žemdirbystės institu
to direktorius agr. Petras Vasi- 
nauskas, bemokydamas kompar 
tijos pareigūnus, siūlė palikti 
kultūringas ganyklas, nors dėl 
jų praėjusį pavasarį viešai Chru 
ščiovo pasmerktas. A. Sniečkus 
praėjusį pavasarį gėdinęs savuo 
sius agronomus, dabar nusiže
mina ir apie juos vapaliojai 
“Centro komitetas labai vertina 
specialistų darbą, jais labai pa
sitiki”.

Badaukite, bet žemės gaminių 
pardavimo planas turi būti 

‘Įvykdytas
Spalio 1 d. susirinko žemės 

ūkio komitetas posėdžio. Jo už
davinys — aptarti žemės ūkio 
gaminių pardavimo planą bet 
kuria kaina įvykdyti. Šis planas 
primena karo metu, vokietme- 
tyje, uždėtas prievoles. Karo 
metu kiekvienas atskiras ūkis, 
o dabar kolchozas ir sovehozas, 
apdėti prievolėmis. Iki rugsėjo 
20 d. kiaušinių pardavimo pla
nas jau buvo įvykdytas, kai 
vilnų plano teįvykdyta 59%, 
mėsos — 64%, o pieno — 71%,

Komitetas atvirai pripažįsta: 
“Dėl blogų oro sąlygų r.espub-

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
| Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

— Tamstos paslaugoms — lakoniškai tarė pri
statomasis, vos paliesdamas skrybėlės kraštą. Tai bu- 

I vo kvadratinio sudėjimo vyras, suaugusiais antakiais, 
! iš pirmos pažiūros visiškai nesimpatiškas. Vienas tų 
žmonių, kurie visada įsirausę savyje, — kaip sako 

i lygumietis, — ypatingai svetimųjų akivaizdoje.
To nepaisant ir dėl Antano pagyrimų, Luzardui 

padarė gerą įspūdį; tačiau tuo pačiu metu įsitikino, 
| kad jis nebuvo abipusis.
1 Ir iš tikrųjų, Karmelitas buvo vienas iš trijų 
ar keturių ūkio kumečių, kurių ištikimybe Santas Lu- 

: žardas galėjo pasitikėti savo kovoje, užsimotoje pra
dėti prieš savo žemių priešus.

Į Altamirą jis buvo patekęs neseniai ir, jeigu ten 
vis dar tebebuvo, nepaisydamas blogų santykių su ūk
vedžiu Balbinu Paiba, tai tik norėdamas įtikti Anta
nui, kuris, ligi kraštutinumų laikydamasis Sandova- 
lių tradicinio draugiškumo Luzardams, ne tik pakęs- 
davo išdavikišką ūkvedį, bet ir mėgino sulaikyti Alta- 
miroje tą nedaugelį sąžiningų kumečių, kurie dar bu
vo ten užsilikę ,tikėdamies, kad vieną, dieną Santas 
pasiryš atvykti ir perimti ūkio vadovybę. Kaip ir A n
tanas, Karmelitas apsidžiaugė šeimininko atvykimo 
žinia: Balbinas Paiba bus tuojau atleistas ir privers
tas atsiskaityti iš savo piktadarysčių; pasibaigs don- 
jos Barboros nedorybės, ir visa pasuks tiesiu keliu.

Bet Karmelito mintyje, kokią jis turėjo apie vy
riškumą, buvo išbraukta visa tai,, ką jis pamatė pas

Santą Luzardą, šiam vos tik iššokus iš eldijos. Šau
numas, kuris jam pasirodė akiplėšiškumu; veido šva
rumas, odos švelnumas, jau saulės apdegintas per tas 
kelias kelionės dienas, nuskusti ūsai, — tai vyrišku
mo pažymys. Maloni elgsena, kurią jis palaikė nena
tūralia; neįprasti jojiko drabužiai ,tasai sutrauktas 
į liemenį švarkas, tos kelnės, tokios plačios viršuje 
ir taip suveržtos ant blauzdų, siauri batai vietoje ant- 
kurpių ir kaklaraištis, kas buvo pernelyg daug sku
durų nešioti tose dykumose, kur pakanka šiaip taip 
apdengti kūną, — ir tai sudaro per akis tų skarmalų.

— Hm! — iškošė per dantis. — Ir tasai yra vy
ras, kurio taip laukėme? Su tokiu tuščiu puošeiva 
niekur neįkišime nosies.

Tuo gi tarpu Antano tėvas, senis susiraukšlėjusia 
oda, bet tebejuoduojančia galva, kiūtino keliu, ve
dančiu į pakrantę, linguodamas ir besišypsodamas.

— Senasis Melesijus! — sušuko Santas, žengda
mas pasitikti. — Vis dar be jokios žilės!

— Indėnai jomis nesipuošia, ponaiti Santai, — ir 
truputį pasijuokęs tyliu, vos pastebimu juoku, leidu
siu matyti bedantes smegenis ir juodas kramtomo ta
bako sciles, — vis tik ponaitis Santas manęs neuž
miršo! Leisk man taip tave vadinti, kaip nuo mažyčio 
esu vadinęs, o dabar, štai, įprasiu vadinti daktaru! 
Tamsta žinai, kad senių nerangūs liežuviai naujiems 
vardams.

— Vadink, kaip tau patinka, seni.
— Visad bus pagarba, ar ne tiesa, ponaiti? Už

eik pasilsėti, valandėlei, nors ir ne visai pakeliui, prieš 
patraukdamas į savuosius namus.

Į dešinę nuo privažiavimo tęsėsi pabalavusios nuo 
darganų tvoros aptvarų, kur buvo suvaromi stepėse 
sugaunami galvijai, ir iš kairės riogsojo lygumų gy
venvietei būdingi pastatai: dvi iš molio bei palmės 
šakų sulipdytos lūšnos, kuriose gyveno Melesijaus šei
ma, ir tarp jų — pašiūrė storu ir žemu šiaudų sto
gu, po kuriuo stovėjo ilgas stalas su; pristatytais suo

lais; kiek toliau kita pašiūrė, aukšta ir erdvi, prie. ku
rios stulpų buvo pririšti Antano bei Karmelito arkliai, 
o taip pat ir tie, kuriuos iš ūkio atvedė Santui; paga
liau dar viena atokiau nuo namų, kur ant karčių ka
bėjo stirnų ir karpinčių1) odos, nesenai nuluptos ir 
dar tebedvokiančios.

Už šitos pašiūrės kilo aukštyn medžių eilė: divi- 
diviu-), cholu3) ir vienas aukštas algarrobas'), teikės 
savo vardą brastai. Visa kita — plyna lyguma, beri
bė ganykla; kurios tolimam akiraty, lyg pakibęs ore, 
kaip miražo padarinys, buvo matoma mėlyna juosta, 
lygumų „mata”, stepėse užsimetęs miškelis.

:— Altamira! — sušuko Santas. — Kiek metų, 
I kaip aš tavęs nesu matęs!

Nuo lūšnų durų išnyko mergaitės, kurios prieš 
tai buvo sustojusios pakrantėje, ir Melesijus tarė:

— Tai mano dukraitės. Laukinės mergaitės, kaip 
čia sakoma. Visą popietę nieko daugiau neveikė kaip 
tik dairėsi į upę, belaukdamos tamstos, ir dabar, kai 
atvykai, pasislėpė.

— Tai tavo dukros, Antanai? — paklausė Šau
tas.

Ne, senjore. Aš dar, ačiū Dievui, trankaus 
viengungis.

— Tai mano kitų sūnų, — paaiškino Melesijus, 
— jau mirusiųjų, kurie ramybėje ilsisi.

Įžengė į mažos pašiūrės pavėsingą prieglobą. Asla 
buvo rūpestingai išluota ir suolai surikiuoti pagal at
ramų stulpus, kaip per šokių vakarus. Be to, stovėjo 

1 kėdė, lygumiečio baldų prabanga, svečiui ten pa- 
' statyta garbės vietoje.

i) Carpinėbo — keturkojis, kokio metro dydžio, rudai raus
vos spalvos. Didžiausias iš graužikų gimines, lengvai prijauki-
kinamas. 2) Medis, jo vaisius naudojamas odoms rauginti. 
») Jobo — stoposų medis, iš kurio varomas terpentinas, o vai
sius kaip slyva. 4) Medis, kurio vaisius — saldžios valgomos 
pupos. Vert.

(Bus daugiau)

tus rajonais, tačiau vengia nu
rodyti vidurkį visai Lietuvai a- 
pie piūties eigą, suvežtus javus, 
jų kūlimą, nurautus linus, pa
sėtus žiemkenčius, nukastas bul 
ves ir suartas dirvas.

Rugsėjo pabaigoje ir spalio 
pradžioje, nusiblaivius dangui, 
paspartintas ir apipuvusių ja
vų tvarkymas, nors kai kuriuo
se rajonuose spalio 5 d. net 
ketvirtadalis javų trūnijo lau
kuose. Linų rovimas labai skir
tingas rajonuose, bet daugely 
vietų daugiau pusės linų rudavo 
ir nyko dirvose. Didelį susirū
pinimą kėlia atsilikusi sėja. Šiau į 
rinės Lietuvos geriausiose žemė 
se net pusė rugių nepasėta. ) 
Agronomai skatina sėti kvie
čius Vargu šis patarimas bus : 
įgyvendintas. Laukų arimas tik 
ką, labai pavėlavus, pradėtas. !

Planavimas ir gyvenimas 
Sovietuose žemės ūkio plana

vimas įvestas 1928 - 30 metais, 
bet iki šio meto tebeserga se
nomis ligomis. Planuotojai už
simojo net į gamtos sąlygas 
dėmesio nekreipti ir primygti- i 
nai Lietuvoje kukurūzus augin- S 
ti. Šių metų jų derlius menkas, 
ir spalio mėn. 5 d. trečdalis ku- i

Kardinolai ir vyskupai nusiėmę mitras, kai popiežius Jonas XXIII išvyksta iš Šv. Petro bazilikos 
po iškilmingo visuotinio jo Bažnyčios susirinkimo atidarymo.
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KAIP JAV SĄJUNGININKAI 

ŽIŪRI Į KUBĄ
Europos ir P. Amerikos valstybių linija 

JAV užsienio reikalų ministe-į .JAV vyriausybės linija
ris, valstybės sekretorius Rusk 
paskutiniu laiku kontaktuoja 
Centro ir Pietų Amerikos atsto
vybes, misionierius, organizuo
damas vieningesnį ir stipresnį 
frontą prieš Kubą. Kaip prane
ša “New York Times”, šiltesnio
prielankumo susilaukiama iš vai rytų daugiau, negu jų būtų iš- 
stybių, esančių Karaibų jūros spręsta • viena, Kuba dar nesu-
artumoje, kurioms Kuba suda
ro didesnę betarpę grėsmę: iš 
Venecuelos, Kolumbijos, taipgi 
iš Centro Amerikos Valstybių. 
Kitų šio pusrutulio valstybių 
pritarimas yra daugiau oficia
lus, paviršutiniškas.

kurūzų puvo laukuose. Šiais me 
tais augintojai nei grūdo, nei pa 
šaro iš jų neturės.

Planavimas turi būti parem
tas tikrovinėmis sąlygomis. 
Kompartija visą laiką nesuge
bėjo tikroviškai, išmintingai 
planuoti ir ypač planus įgyven
dinti. Žemės ūkyje planavimas 
reikalingas, bet jis neturi už
gniaužti žemdirbių sumanumo 
ir ryžto. Visi komunistiniai kraš 
tai, pavergę ūkininkus, pateko 
į nuolatines bėdas, kurių šnek
tomis nepašalins.

Nėra abejonės, kad Kennedžio 
vyriausybė nori Kubos komu
nizmą sulaikyti vietoje ir pa
laipsniui jį sužlugdyti; iš to’kraš
to iškraustant rusus. Tačiau JA 
Valstybės nenori to siekti jėga, 
nes tuo būdu problemų susida-

daro tokios didelės grėsmės JA 
Valstybėms, o antra, panaudo
tas prieš ją jėgos galėtų pas
katinti ir Sovietu Sąjungą pa
našiai pasielgti Berlyno, o gal 
net ir kai kurių JAV karinių 
’ nzii.i atžvilgiu.

Blokados galimybė ir nauda

Ekonominė blokada irgi kom
plikuota, nes ją pilnai pravesti 
taipgi reikėtų karinės jėgos. Su
kilimas, kad ir iš šalies remia
mas, taipgi šiuo tarpu atrodo 
neįmanomas. Taigi — belieka 
ekonominis alsinimas, stebėji
mas, propaganda. Jei Kuba siųs 
tų didesnį kiekį savo žmonių į 
kitas valstybes sukilimų orga
nizuoti, jei augtų į grėsmingą 
karinę galybę, Amerika tada 
rastų pagrindo ir pati veikti.

Kaip laikosi kitos valstybės
Norėdama ūkiškai alsinti Cast 

ro diktatūrą, Amerika spaudžia 
savo sąjungininkus nutraukti 
prekybinius ryšius su Kuba. Są 
jungininkai primena, kad tai tik 
sustiprins Kubos ūkinius ryšius 
su Sovietų bloku, tačiau, prisi
dėdamas prie Amerikos pastan
gų alsinti raudonąją diktatūrą 
Kuboje, kad ir be didelio noro, 
pasiduoda Washingtono spaudi
mui V. Vokietija, Italija, Turki
ja ir keletas kitų sąjungininkų, 

i Tačiau D. Britanija, kurios lai
vai daugiausia šalia Sovietų, pa
sitarnauja Kubai, toliau tebetę
sia prekybinius ryšius. Neaiš
ku, kiek daug bendradarbiavi- 

' mo šiame klausime JAV susi
lauks iš visų NATO narių. Pas
kutiniu metu JAV vyriausybė 
parodo daugiau energijos. Spa
lio 2 d. šauktos visų Amerikos 
valstybių konferencijos metu iš
ryškintas JAV nusistatymas ne
įsileisti į savo uostus laivų tų 
valstybių, kurių laivai gabena 
karinius reikmenis Kubai. 

(Nukelta į 4 psl.)
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ATĖJO LAIKAS VISUOMENEI
Reikia pakeisti kalėdinių švenčių papročius 

VYTAUTAS VOLERTAS

Svarbi žinia

Dėmesio, dėmesio! Yra svar
bi žinia apie didelius reikalus ir 
mažą pinigų sumą. Žinia ateina 
iš Chicagos, skirta visiems, nors 
ne visų dar girdėta.

Neseniai Lietuvių Fondas ap-

dukterį, marčiosna išleisdami, 
dailia puota palydėtų.

Lietuvių Fondas, kol kas už-

ka atneš dar keletą aukų, nes 
paskatinimas daug gelbsti.

švenčių nuotaikos 
✓

Greitai visuose kampuose iš
girsime “jingle bells”. Krautu
vių kasos tarškės iki pasiutimo. 
Kreditų įstaigos įkaitusiai dirbs, 
kol milijardus iš savo seifų per
ves į verslininkų kišenes. Šiuos j 
milijardus vėliau sugrąžins įvai
rūs Jonai, Antanai, Jurgiai, sa-

yra susikaupęs ir vienas kitas 
. lietuvis šiame krašte, žinoma, 

svarstė, ką daryti su Pir™ai dideliu sumanumu ir triūsu.

skurdęs, ateitin siekia toli. Bent vo parašus įšpirkdami. Vėliau 
milioną priaugti, mūsų visų pas ' bus paskelbtas vajus “jaunai 
tangomis bent tiek suburti, kiek valstybei” Azijoje pagelbėti. Ir 

taip šie “jingle bells” ir “X-mas 
spirit” ten nuves kelis šimtus

siais pinigais, atsiradusiais šalia Į 
pagrindinio kapitalo 
dar tų pinigų, tik virš tūkstan 
čio. Galvosūkis didelis, tačiau 
išspręstas teisingai: tūkstantis 
du šimtai dolerių atiduota lie
tuviškojo švietimo reikalams. 
Trys ketvirčiai skiriami litua
nistinio vadovėlio leidimui, ku
ris, kiek girdima, daugiausia pa
siekia mūsų studentus, įvairiuo
se miestuose ir įvairiuose uni
versitetuose išsibarsčiusius.

kaip šis ambicingas
auga :

Keistuoliai

Jį pradėjo ręsti keletas lietu
vių gydytojų, daugiausia jau
nų, LB žmonės ir vienas kitas 
“keistuolis” (taip juos vadina 
skeptikai).

Štai prisimenu vieną tokį 
“keistuolį” iš Baltimorės. Am
žiaus jau gerokai supančiotas, Į

milijonų (arabai dėl šių milijonų 
Ameriką prakeiks), o mūsų pe- j 
čiai, mokant skolas, braškės, 
links, prakaituos, nes šiukšlių 
dėžės bus prigrūstos išmestų į 
atviručių, sulaužytų žaislų, nu
sišėrusių papuošalų.

Iš tikrųjų, atsisakykime šie- . 
met aną šimtą milijonų vajų I 
paremti! Vietoje “X-mas spi
rit”, pagyvenkime tikromis lie- j 
tuviškomis Kalėdų nuotaikomis. ' 
Be ypatingo raginimo ir šūka-

San Francisco beisbolo komandos žaidėjai žiūri į aikštę, kuri pa
tvino be pertraukos lijant Vakar jau galėjo New Yorko ir San 
Francisco komandos žaisti tolimesnes World Series rungtynes.

JAV SĄJUNGININKAI IR KUBA

vokatų, po 1.3% — menininkų', 
ir žurnalistų.

Turistų tarpe iš užsienio per 
šių metų 6 mėnesius, “Orbis” 
biurui tarpininkaujant buvo at
vykę 13,500 turistų, o antrame

Windsor, Ont.

Lietuvių parapijos bažnyčios 
įsigijimo pobūvis

Windsoro lietuviai, suruošę ir 
pusmetyje laukiama 33,500 or- atšventę Lietuvių dieną, rankų ne- 

; ganizuotų turistų (į šį skaičių susidėjo, bet dirba ir toliau. Rug-
neįeina dalis individualiniai at- ®gj° ,29 d;. dalyvavo Londono vys- 

kupijcs lietuvių sventeje, nes 
vykstančių. Windsoras priklauso Londono vys-

Būdinga, kad tų 33,500 turis- kup?įl? Ten su savo cho™ gied°' 
° ’ j° bažnyčioje ir dainavo koncerto

tų tarpe 19,000 laukiama iš metu. nors ir nedaug laiko turė-
vad. socialistinių kraštų tarpo darni pasiruošimui.
ir netoli 14,500 — iš Vak. Eu- Uabar> nuosavą bažnyčią,

_ dirba remontuodami, gražindami, 
ropos bei uzjuno kraštų. Dau- Kol ^ar nėra Įrengtas altorius ir 
giausia turistų būsią iš Čekoslo- nėra laikomos pamaldos, norima
vakijos 
AV-bės
zija — 3,000, Vengrija ir Rytų

9,500, toliau seka J- su™ošti bažnyčios Įsigijimo proga 
, ,. K AAA „ _ balius, į kurį kviečiami visi lietu-

netoli 5,000, Prancu- viai atsilankyti.
Norintieji dalyvauti, skambina

Vokietija — po 2,500, Fed. Vo- šiais numeriais: CL-68598, CL- 
33406, CL-40959, tačiau kviečiame 
ir neužsiregistravusius.

Bažnyčia yra 808 Marion St., 
kampas Cataraąui. Iš Detroito su-

dar atvyks iš P. Amerikos, randama važiuojant ^ndotte
. ., v iki Marion g-ves ir pasukus dėsi-

Skandinavijos kraštų, Kinijos, nėn už vieno bloko ir bus toji vie- 
įta. Parengimas Įvyks spalio- 20 d., 
šeštadienį, 6 vai. vakaro. — B-

kietija 
ir kt.

1,300, Belgija—1,000

Smulkesnės turistinės grupės

Japonijos ir Australijos. (E.)
(Atkelta iš 3 psl.) gumo garantijų, tačiau didesnio

Apie karinius dalinius Karaibų sios bijosi tokios globos nema- 
jūroje žiau kaip agresijos iš Havanos.

New Yorke nemažai kalbama Pagaliau, eilei tų valstybių sun-
Lietuvių Fondo vaidyba, lyg i savaitė”ie ne daūeiau nns^imčin ! vimo patempkime LF, kad nau- iapie sudarym4 jungtines karines kus vidaus rūpesčiai neleidžia
įsiteisindama, prideda: suma J „ ir serp-ančiai žmonai su Jiems metams jis būtų gerokai ivadovybės Karaib9 jūroje ir a- susikoncentruoti prie Kubos pro 

,sau ir sergančiai žmona, j p g! RdkiaJ tūkgtaJų, Rfi. pie suorganizavimą karinių d a- blemų. JAV vyriausybė energin

kia šimtų! “Jingle bells” te- 
skalanduoja tiems, kurie negal
voja. Mums nereikia, kad jie

pasiteisindama, ’ sau ir sergančiai žmonai su
tiesa, dar kukli, bet kitais me- krapštąs> Jau prieš pusantrų 
tais tikime galėsią pasirodyti,
jei ne trigubai, tai jau bent dvi
gubai didesne.

metų atidavė fondui šimtą dole
rių, pusmetį juos taupęs! Štai, 
kitas tam pačiam mieste. Žilu-

linių, kurie saugotų nuo kylan- gai ieško daugiau pritarimo sa- 
čių iš Kubos sukilimų ar agresi- vo pastangoms sutramdyti Cast 
jos, bet tas klausimas dar nenu- ro, ypač dar ir dėl to, kad artėja

Teisybė, suma kukli. Bet ji iš-|tis sav0 allikęs ife,nąs
augo tik iš pačios pirmosios Lie 
tuvių Fondo užuomazgos. Jos 
nereikėjo niekur prašyti. Nie
kas nesiraukė, ją atiduodamas. 
Ji, tarsi, pirmasis vaisius, užsi- 
mezgęs ant jaunučio, vos paso
dinto medžio.

Žinia labai svarbi. Ji apskel-

jon. Septyniasdešimties metų su 
laukęs, tūkstantį pasiuntė. Ir

turime ^stovėjęs. Tiesa, kai kurios ma- rinkimai ir norima apmaldyti 
Dievą ir “ramybę žemėje geros ! žesnės šio žemyno tautos nore- kai kurių amerikiečių priešingas 
valios žmonėms”, prie Kūčių sta iš JAV Pusės didesnių sau’ aistras- *

šventes primintų, nes

niekas jo žodžiu neragino! Pats -10 sėdam Prisiminti ne tik sav0 
susiprato, apie LF spaudoje šeimos narius, bet ir miško sa
girdęs.

Ana, LF centro valdyba skel- - 
bia: iš menko lietuviško lizde- : 
lio (Kenosha, VVisc.) 11 darbinin

manėlę raudonai palaisčius par
tizanus, šiaurės vėjuose gyvybę 
išdžiovinusius tremtinius.

Šio dienraščio lapuose guodė-

Turizmas Lenkijoj

Pagal REE žinias, ir valsty- tų Sąjunga, Čekoslovakija ir 
binio lenkų kelionių biuro “Or- Vengrija. Iš Vakarų kraštų dau 
bis” duomenis, šiais metais į giausia domėtasi Italija (1,125

bia, kad Lietuvių Fondas jau kų kolektyviai sumetė tūkstanti S‘ ir pagalbos šaukėsi kiekvie- SVctimus kraštus išvyko 55,000 turistai), Prancūzija ir Austri-
• 1 n • • f 1 - I £ O V* f. f*. 1 1 T-11 ▼ ’r, < , lrr, r, -m 1v r* 1 r,gyvas ir, kad jis yra toks, ko 

kio laukta. Ji kelia viltis vi 
siigmą, kurie dolerius taupė, kad

ir atsiuntė. Vienas jų pensinin
kas.

nas doras lietuviškas reikalas.
Į Jei Draugas duoda vietos apie

Štai, Philadelphia. šeštadienį kalbctl' -iau ir tai rodo- kad ristų buvo 32,500. Pažymėtina, 
fondą bent menka suma parem- : radio valandėlės metu buvo pri- sneka sukas' ne aPle juokus. kad pastaruoju metu Lenkija tu
tų. Šis pranešimas ragina ap 
sispręsti tuos, kurie institucija

minta, kad LF laukia talkos. 
Rytdieną, sekmadienį, gegužinė-

abejoja ar laukia, kas bus to-, įe priminėją užkalbino invalidas 
.liau Ir — gali kartais taip įvyk- I
ti _ ji apskelbs apie Lietuvių ! Viengungis, be šeimos. Šimtu

SUS IR Ašį N FILMAS 
TIKĖJIMO KLAUSIMAIS

12 MILIJONŲ SERGANČIŲ 
ARTHRITU

JAV-se yra net 12 milijonų 
žmonių, kuriuos kankina arthri- 
tis. Iš to turima apie du bilijo
nus dolerių nuostolių. Apie tai 
praneša Arthritis and Rheuma- 
tism Foundation. Kasmet dėl 
arthritis ligos prarandama 115 
darbadienių.

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

lenkų turistų (visas keliones or- | ja. Laivai “Batory” ir “Dzier- 
ganizuoja “Orbis”). Pernai tu- žynski” buvo atlikę kelias ke

liones — pasivažinėjimus jūra 
— jų tarpe populiariausia bu- 1 

įrizmą žymiai suvaržė, nustaty- į vusi kelionė į Kauni salas (da-- 
dama lenkų gyventojų daugu-!lyvąvo 666 asm.) Būdingas len

Maloniai kviečiu draugus ir bičiulius atsilankyti į 
užeigos atidarymą —

GRAND OPENING
Penkt., šeštad. ir sekm., spalio 19-20-21 d.d.

4644 South Paulina Street
Būsite pavaišinti skaniais lietuviškais užkandžiais. Programoje 

puiki muzika ir šokiai.
STASYS DUBULIS, Savininkas

i mai nepakeliamą paso- mokestį
Jau 10 metų, kai St. Charles — 200 dol. riuo asmens.

IHERE’SAHOTTIPkų turistų pasiskirstymas pro- I 
fesijomis. Taigi turistų tarpe 
30.2% buvo inžinieriai ir tech- j 
ninkai, 22.5% įvairių įstaigų tar 
nautojai, 12.2% — nedirbančių, 1

sŠiais metais tikimasi, kad 
! Lenkiją aplankys per 200,000 

kėjimo klausimais su įvairiais turistų iš užsienio (pernai už- 
abejojančiais ir netikinčiais. Į . sieniečių buvo atvykę apie 150,

seminarijos Philadelphijoje auk į 
lėtiniai veda susirašinėjimus ti

Jau vaikus išauginę, išmokę, ke-
turi iš viso. “Neturime laiko”, . - - ‘i---------- ---------------v---------------- > Q1 , . , . R 9r/__ H

Amerikos ' sako, “namo skubam. Reikalą į -iuos’ nor^dami informacijų apie 000). Lenkai daugiausia pamė- yj-/« gydytojų, o.z/e
. tokį turime. Dėl fondo. Taigi, !katalikų tikybą’ jau yra kreipę-.gę lankytis Rytų Vokietijoj (2, bininkų, 3.1'/ — prekybininkų, 
i mes šimtine duodame” Va na- a 1,200 asmenų. 455 turistų), toliau seka Sovie- 3% — mokytojų, 2.4% — ad-

Fondą pirmą gandą mūsų bro- Prisidėj°- Už rankovės kiek vė 
liams, nieko apie jį iki šiol dar jllau Patrauke vyras su žmona.

I O 11 TTOilmri , n 11/vL,
n^girdėjusiems.

iiviikP* 
liTųr - 
SF /
a « L'

Lietuvių Fondas 
lietuvių, kurie sunkiai dirba
vargsta, net ligai nesurasdami mes šimtinę duodame”. Va, pa 
dienos. Vargsta, bet, jei yra žįstamas eina. “Kas gero?” — 
sveiki, gyvena. Sotūs, dailiai ap- klausia. “Pas mane blogai. Žmo- 
sirėdę, šalčio nežiną. Ir, atėjus ną vežu ligoninėn, štai dėl ko 
lail'ui, pakankamai turtingi, negaliu daugiau duoti, kaip šim 
ke ’ atostogose pajūrį pasiektų, tą”. Žinau jį. Per kelis pasku- 
gimtadienį iškilmingai atšvęstų, tinius metus jo šeimos nariams

_____________________________’ ligoninė tapo antrais namais.
i Ir štai dar ateina keli šimtai,

; irt
hJaiiivStfOiliiij ''aaia'' <aiaai(iaiii U- MiaBDlTMIM

llB’%BB|raBBLBBBaBB,IIBKWIIBXl
JJTi»l
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NAMAMS PASKOLOS
Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
kieno įsakymu tūkstančiai vaikų, 
senelių, moterų ir vyrų buvo su
kimšta į gyvulinius vagonusi ir iš
tremta į Sibirą mirčiai 1941 me
tais.

“Mes taip pat puikiai žinome, 
kokiu būdu ir kokia “teise” atsi
rado Lietuvoje dabar lietuvius 
teisiantieji ir šaudantieji ‘‘teisė
jai.”

“Tai chameleoniškas darbas, 
niekšiškas užsipuolimas iš pasalų, 
kita ranka ieškant išeivijos tarpe 
“kultūrinio bendradarbiavimo” au
kų.

“Kokia gi mūsų reakcija?
“Mes tylime, “perstatinėdami kė

des” ALT, kurio vienas buvęs ben- 
drabarbis jau “bendradarbiauja”.

‘‘Mes nirštsme ant tų, kurie 
/imtai sielojasi mūsų pačių spau
doje besireiškiančia “bendradar
biavimo” dvasia.

“Mes eikvojame laiką, lipydami 
ir vėl griaudami savus laisvinimo 
veiksnius.

“Kokia mūsų reakcija, koks mū
sų pasiryžimas atskleisti chamele
ono tikrąjį veidą?

“Ar ir tų 8 vyrų mirtis mums
nieko nepasako ir praeisime tylo- 1 nėra nusisekę greičiau pralobti,

j visi iš “keistuolių”: mažytės už 
kandinės savininko, laivus prižiū 

i rinčio staliaus, keramiko. Be 
raginimų, tik iš tolo priminus, 
ne asmeniškai.

Laikas visuomenei pabusti

Taigi, būrelis gydytojų ir ben 
druomenininkų LF pasodino, o 
“keistuoliai” iki šiol jį augina. 
Bet jau laikas visuomenei pri-! 
sidėti! Visuomenei iš viršaus 
ir iš apačios! Milijonui sukaupti 
reikia tik tūkstančio tūkstan
čių. Labai daug mūsų tarpe yra 
tokių, kurie save tūkstantinin
kais laiko, bet kol kas jų tar
pan oficialiai neįsijungė. O fon
das žvalgosi ir stebisi, iš kur tie' 
tūkstančiai pirmiausia ateis. Iš 
verslininkų ? Iš inžinierių ? Iš 
bankininkų? Iš gydytojų, kurie 
iki šiol nesuskubo? Iš užeigos 

j savininkų ? Fondas laukia šimti
nių iš kiekvieno lietuvio, kuriam

ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengvinusiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikomą pagal jūsų išga
les.

Turtas #82,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas #7,500,000.00

E SAVINGS & LOAN ASSOC.
RI6BY1ELB
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miš, kaip praėjome pro eilę pana- bet kuris žino, kas LF yra ir 
kam jis reikalingas.

Daug mūsų tarpe yra tokių, i
prasti, kaip eina kriminališka link- kurie pasiryžę LF talkinti, ta

čiau lūkuriuoja. Kam delsti? Nė j 
ra prasmės nei tūkstantinin
kams, nei šimtininkams. Nu- į 
delsta talka nuostolinga. Kas į 
šiandien duoda, jis žino, kad j

šių “įvykusių faktų”?
Akivaizdoje šių faktų, vedamo

jo autorius J. Č., duodamas su

,me bendradarbiavimas (kultūrinis) 
su Lietuvos žmonių žudikais, ci
tuoja V. Kudirkos žodžius:

“O iš kur pas mus suliepsnos 
gyvenimo ugnis, jei mūs vaidilos 
užmiršta savo altorių ir duoda ža
rijoms gesti? Iš kur užaugs ere
liai. jei mūs vadai pasirodžius žan- LF pelnas kitais metais bus di- 
darui, ilgam laikui sulenda į už-
pečkį?” — J. Daugi. 1 dėsnis dėl jo aukos, kad jo au- -N

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

.ŪŠ!',::-:

H Ji"'"”''

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

SUSTIN MACKIEVVICII Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr., 
President

ST.\.\I)\HD 
FEDERAL S.\\’I\GS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Virginia 7-1 141

□ t ENCLOSE CHECK POR 
PLEASE SEND PASSBOOKQ PLEASE

N H «N BUMIANTB SAVINOS A

č—...................................... .. """ -■ ■

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik
6211 South IVestern Avė. krautuvė

...- ■ --- ----------



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LAIMĖSIU AJR PRALAIMĖSIU sės mokslus, o čia ruošiasi in-

žinieriaus profesijai.
Ta pačia proga buvo pagerbti

. ir šventėje dalyvavę Pranai ir
Pranės - Pranė Dapšienė ir prof.

I dr. Pranas Viktoras Raulinaitis.
Balsingi svečiai sukaktuvinin
kams nepagailėjo gausių valia
vimų.

KALBĖJO TĖVAS VAsKYS
Atostogaujantį Šv. Juozapo

I

Prieš kiek laiko San Francisco miesto burmistras George Chris
topher lankėsi visoje eilėje Europos kraštų (aplankė ir savo gim
tąjį kraštą Graikiją; atvyko j JAV būdamas 2 m. amžiaus). Prieš 
jam išvykstant į kelionę, Los Angeles lietuvė Bronė Gajauskienė 
kreipėsi j San Francisio burmistrą George Christopher, prašyda
ma jo, kad jis paprašytų Chruščiovą išleisti jos mamą į Ameriką. 
Burmistras Christopher tai padarė, ir Chruščiovas jo paklausė. 
Prieš keletą dienų Los Angeles mieste susitiko Sibiro kalinė su 
savo išvaduotoju. Iš k. į d. Bronė Gajauskienė, buvusi Sibiro; ka
linė Gajauskienes mama Rozalija Getautienė ir burmistras George 
Christopher. (L. Kaneausko nuotr.)

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 16 čt.

■ čioji pora ir sutiktavbęi palydė- 
; ta tokia pat muzika, kaip ir pir- 
i moji. Taip sekė- visos sekančios 
' poros. Jų buvo per 40. Lietuvos 

Balių sezono atidarymas Chi- Konsulariniam. korpuse trijų gen. konsulas šu ponia buvo 16- 
cagoje prasideda Konsulariniu konsulatų šefai yra moterys) ji pora. Tos ceremonijos trūko 
balium, šiais metais jis įvyko ; priėmimu ir su šeimininkais bei beveik visą valandą. Visoms

1 spalio 5 d. Drake viešbutyje, j svečiais supažindinimu. Toj da- į konsulų poroms į salę suėjus ir 
’ Jame, be . Lietuvos generalinio i ly baliaus ėjo pasivaišinimai, 1 prie tribūnos išsirikiavus, or- 
konsulo P. Daužvardžio ir po- filmavimai ir įvairių naujų ry- kestras užtraukė valsą, kurį iš-.

GRAŽIAU UŽ ŠILKĄ IR BRILIANTUS

Konsularinis balius
SU JUMIS

“Reikalaudami laisvės Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, jūs ko
vojate už pačias aukščiausias 
žmogiškąsias vertybes. Jei to ne 
darytumėte, jūsų sielos neturė
tų ramybės”, rezoliucijoms rem
ti komiteto suorganizuotų pus
ryčių metu Ambassador viešbu
tyje kalbėjo šio komiteto gar
bės narys, kandidatas į Califor
nijos vieegubernatorius San ligoninės kapelioną kanauninką 
Francisco miesto burmistras, K. Steponį pavadavęs Laiškai 
George Christopher. ; Lietuviams redaktorius tėvas J.

Graikijoje gimęs, vargingą 1 Vaišnys, SJ, buvo pakviestas 
jaunystę šiame krašte išgyve- kalbėti Los Angeles ateitinin- 
nęs, tik savo kietu darbu ir ga- j kų sendraugių susirinkime, 
bumais iškilęs politikas pasakė Prelegentas įdomiai palietė 
ne trafaretinę politikieriaus, bet kai kurias platesnės apimties 
akademinio lygio kalbą, kurios politines - visuomenines bei kul ' 
klausėsi arti 100 pabaltiečių. tūrines problemas kalbėdamas !

Jis prisiminė, kad ir jo kraš- i kolonijos vietos klausimais, ger- i 
tas, t. y. Graikija, savo istori- j biamas svešias kai kur išėjo iš 
joje nešė 450 m. vergiją, ir už klaidingų prielaidų, mat, nepa- 
jo krašto laisvę ilgai ir sunkiai žindamas vietinės visuomeninės
buvo kovota.

— Yra dvi vertybės, kurios
biržos, iš nesąžiningų vertelgų 
buvo nupirkęs netikrų “verty-

certaš, kuris įvyks spalio 20 d. ti geresnį" pastatymą, griūva, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, dėl žmonių stokos.

, nios, dalyvavo ir keli kiti lietu- 
! viai: jaunieji Balzekai, dr. Ei- 
sen su žmona, (Meldažiūtė su vy 
ru Kamanjarinu ir kt. Baliaus 

i rengėjai yra Library of Inter- 
i national Relations.

Baliaus salė ir stalai margu
liavo įvairių valstybių (arti 50) 
vėliavomis. Didžiosios vėliavos 
buvo išstatytos svečių sutikimo 
salėje, o mažosios — ant tų sta
lų, prie kurių pietavo jų valsty- 

; bių konsulai. Kiekvienam kon
sulato šefui buvo baliaus rengė
jų paskirtas stalas su 8 sve
čiais.

Balius prasidėjo konsulų bei

šių užmezginai. sirikiavusieji pradėjo, o po to ir
Svarbiausiąja baliaus dalimi, kiti svečiai į šokį įsijungė. Tuo 

pagal spausdintą programą, at- formalioji baliaus dalis prasi-
žymėta konsulų į didžiąją salę dėjo.
(Grand Ballroom) įėjimas. Tas ' Balius buvo visai formalus, 
įvyko visiems svečiams ilgoje į Konsulai dėvėjo frakus ir įvai- 
salėje susėdus prie banketo sta- rias dekoracijas; ponios ilgas,
lų. Bibliotekos tarybos pirmi
ninkas tarė sveikinimo žodį ir 
pradėjo kviesti (pagal diploma
tinį protokolą) konsulus su pa
lydovais į salę. Pirmoji pora bu 
vo korpuso dekanas, Peru gen. 
konsulas su žmona. Ji buvo su
tikta su orkestro fanfarais ir 
palydėta švelnia muzika iki tri
būnos. Kuomet ji pasiekė tribū-

Meninę programą atlieka komp. Tad ateikim į talką ir visi
jų žmonų ar Vyrų (Chicagos1 ną, tuomet buvo iššaukta sekan

už pinigus nesuperkamos; tai bių” popierių.
laisvė ir religija. Klysta tie, — Plaukiojant tame pačiame vi- 
kalbėjo Christopheris, — kurie j suomeniniame baseine, plauki-
mano, kad rezoliucijos, už ku
rias jūs kovojate, nieko nereiš
kia. Jos yra be galo reikšmin
gos. Laikykitės savo organiza
cijoje. Laimėsiu ar pralaimėsiu 
rinkimus, vistiek pasiliksiu jū
sų kovos dalyviu.”

Apie savo oponentą rinkimi
nėse varžybose išsireiškė:

“Jis remia raudonosios Kini
jos priėmimą į Jungtines Tau
tas, siekia sustabdyti Amerikos 
atominių ginklų bandymus net 
ir tuo atveju, jei Rusija bandy
mus tęstų, reikalauja panaikinti 
priešamerikinei veiklai tirti kon
greso komisiją.”

Pusryčiuose dalyvavo nese
niai iš Lietuvos atvykusi ilga
metė Sibiro tremtinė, Rozalija 
Gotautienė. Gajauskienes moti
na, kuriai Christopheris, lanky
damasis Maskvoje, išprašė lais
vės iš paties Chruščiovo Bai
gęs kalbą, burmistras priėjo 
prie senutės ir ją pabučiavo.

Susitikimą su Christopheriu 
suorganizavo ir jam vadovavo 
rezoliuci joms remti komiteto ko 
ordinatorius Leonardas Valiu
kas. Ta proga svečiui buvo į- 
teikta neseniai Valiuko išleista 
knyga “Lithuania —- Land of 
Heroes”.

Pusryčių metu trumpus žo
džius tarė assemblymenas Chat 
Wolfrum ir kand. į Ekvalizaci- 
jos įstaigos viršininko postą 
adv. James Flouroy. Lietuviškų 
organizacijų pirmininkus prista
tė Alto sk. pirmininkas inž. J. 
Jodelė.

VEDYBŲ DEŠIMTMETIS

Algis ir Angelė Raulinaičiai 
spalio 6 d. šventė savo vedybi
nio gyvenimo dešimtmetį.

Mielų sukaktuvininkų pasvei
kinti Raulinaičių “tvirtovėje” 
(čia įsikūrusios trys dviejų ge
neracijų Raulinaičių šeimos) su
sirinko bent pusšimtis šios šei
mos bičiulių.

Raulinaičių kelias į Californi
ją ėjo per tolimąją Australiją, 
kurią, regis paliko prieš aštuo- 
neris metus. Per tą laiką kultū
riniame ir visuomeniniame kolo
nijos gyvenime Raulinaičiai įmy 
nė ryškius pėdsakus. Sukaktu
vininkas Algis jau keleri metai 
kai vadovauja Šv Kazimiero pa 
rapijos choro valdybai, dvi ka
dencijas vadovavo Alto skyriui, 
veikliai dalyvauja Šv. Kazimie
ro parapijos lietuviškom tei
sėm apginti komitete, LFB, 
skautuose ir t.t.

Sukaktuvininkus šiltais žo
džiais pasveikino komp. B. Bud 
riūnas. inž. J. Jodelė, V. Pažiū
ra ir kt.

Algis Raulinaitis. kuris dirba 
vyr. buhalteriu didžiulėje įmo
nėje, Vokietijoje yra baigęs tei-

kams pasitaiko ir apsitaškyti. 
Ir nieko baisaus neįvyksta, jei 
pasitaškoma švariu vandeniu. 
Tik tie, kurie iš pakampių ban
do kitus aptaškyti juodu rašalu, 
turėtų žinoti, kad ne tiek kitus, 
kiek patys save sujuodina, ir

Br. Budriūno mokiniai - solistai, bendromis jėgomis išveskim ir 
Pradžia 6.30 vai. Atvykime ne pastatykim Los Angeles Dra- 
vėluodami, todėl ir koncertą pra mos Mėgėjų teatrą tinkamoj 
dėsime laiku. Grieš M. Krafto aukštumoj. Sambūrio Valdyba 
orkestras iki 12 vai.

. Veiks skanių lietuviškų val
gių bufetas, kur būsite sočiai 
pavaišinti. Laimėjimo lentynai 
prašome atnešti dovanų.

Valdyba

SIUNTINIŲ UŽ 4,000 DOL.

D.L.K. Birutės draugija ne
užmiršta savo šventos parei
gos — pagalbos artimui. Los 
Angeles birutietės per penkius 
veiklos metus išsiuntė siuntinių 
už 4,000 dol. Daugumai šeimų 
tai buvo iš dangaus iškritusi 
mana. Kai skaitai padėkos laiš
kus, gautus už siuntinius tiesiog 
ašaros byra, ir neįtikėtina, kad

tos dėmės sunkiai duodasi nu
plaunamos net ir stipriu laiko Į TALKĄ DRAMOS TEATRUI! 
chemikalu. J. Viekšnys

i Neapsiriksim pasakę, kad 
RALFO REIKALAI mes vįsį daugiau ar mažiau ver-

Vieneri metai vėl nuslinko į tinam žodinį scenos meną —
amžinybę, tačiau Balfas dar gy- dramos teatrą. Jo egzistavimas toks skurdas mūsų brolius spau 

džia.
Birutietės ir vėl ruošia di

džiulį rudens balių, kurio pel
nas, kaip paprastai, bus pasiųs
tas vargstantiems mūsų bro
liams. Beveik visi siuntiniai siun 
čiami senukams, invalidams, li
goniams ir našlėms su vaikais

Rezoliucijcms Remti komiteto vadovybė (lietuviai, latviai ir es
tai) ir nariai (apie .šimtas asmenų) spalio 7 d. turėjo pusryčius 
Ambassador viešbutyje (Los Angeles mieste) su San Francisco 
miesto burmistru George Christopher, Rezoliucijoms Remti ko
miteto nariu. Pirmoje eilėje (iš k. į d.) Allice Dotts,. Kalifornijos 
legislatūros narys, Chet Wolfrum, Ann Laurinaitis, burmistras 
George Christopher, Mrs. Christopher, Rezoliucijoms Remti ko
miteto koordinatorius Leonardas Valiukas. Antroje eilėje dr. Pet
ras Pamataitis, Antanas Skirius, Julius Jodelė, Aleksandras Dab
šys, Kostas Liaudanskas, Juozas Ąžuolaitis, Juozas Kojelis, Ed
mundas Arbas ir Jurgis A. Petrauskas. (L. Kančausko nuotr.)

MUSŲ KOLONIJOSE
E. St. Louis, III.

Kronika
— Inž. Uonas Gumbelevičius, 

po skaudžios nelaimės ir 30% 
kūno apdegimo, sprogus išgara
vusioms benzino dujoms, sugrį
žo į namus iš ligoninės ir pa
mažu sveiksta dr. Vytauto Gry- 
bino priežiūroje. Inžinierius Jo
nas Gumbelevičius dirba McDon 
nell Aircraft Corp. laboratorijo
je vyresniuoju inžinierium.

— East I9t. Louis lietuvių ko
lonijos gyventojai po vasaros 
karščių ir užbaigę atostogas pla 
nuoja susirinkti į rudens vaka
rą, kurį rengia ALTS East St.
Louis apylinkės skyrius spalio 
20 d. 7_ vai. v. Dutch Giri sve
tainėje, 2100 W. Main St., Bell- Nuoširdžią padėką reiškiu Lie- 
ville, III. Visų artimųjų vietovių tuvių Bendruomenės R.oekfordo 
kaip St. Louis, Collinsville ir iš Apylinkės pirmininkui ir jos na

rams. prieteliams ir pažįstamiems

Parapija sumokėjo 3,000 dol., 
vyskupija 9,000 dol., tad turima 
9,000 dol. skolos vyskupijai. Pas 
tatas susideda iš salės, iš ku
rios bus padaryta bažnyčia, rū
sio ir šone pristatytas butas — 
patalpa klebonijai.

Dabar ten vyksta remonto : 
bei pagražinimo darbai.

Tenka pasveikinti darbštųjį 
kleboną ir visą parapiją ir kar
tu visiems pasidžiaugti, kad ir 
Windsoro lietuviai turi savo mai 
dos namus, nuosavą patalpą, ku 
rioje galės talpintis ir lietuviš
ka veikla. Bažnyčios adresas y- 
ra 808 Marion St. B.

PADĖKA

kurių sąlygos apverktinos, šio Į kitur lietUviai turės maloni^ Pro į lankiusiems mane ligos metu, re-

visokio brangumo ir gražumo 
suknias su deimantais ir kitais 
briliantais. P. Daužvardienė dė
vėjo vilnonį - lininį aukštaitiš
ką tautinį kostiumą su lietuviš
ku gintaru. Jos kostiumas su
laukė nepaprasto dėmesio tiek 
iš svečių, tiek iš spaudos ir te
levizijos žmonių. Jis buvo pami
nėtas visuose keturiuose dien
raščiuose, dviejuose su fotogra
fijomis ir, taip pat, keliose tele
vizijų perdavimuose. Tai įrody
mas, kad mūsų savas turtas 
(gražus audinys) ir briliantas 
(gintaras) yra patrauklesnis 
net už šilką ir deimantus. L. L

liiDflinfl ELECTROniCS
TV-RAOIJAI - JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKSTEf
I ANTENOS - BATERIOOS - LEMPI 

EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKROr
Vlakam teminusios kainos Ir garantija

13321 S, Haisted St.- CLiffside4-5665

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PERKU TB PARDIODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS

P A T R I A
0312 S. VVestern GR 0-6502

Atdaru H-4 ir 0-8

_ jgą susitikti ir linksmai praleisti j musiems ne tik moraliai, bet ir 
laiką prie užkandžių stalo ir nuo materialiai, 
taikingos muzikos garsų. Visi,

2waggart. Ši lietuvaitė daininin norintieJ1 dalyvauti, yra prašo- gįo įr nuoširdumo visą laiką mani 
kė yra plačiai žinoma ne tik mi iš anksto Pas iž' ^dsnt-
lietuvių kolonijose, bet ir pla- dininką Juozą Klcinait?<
čiai amerikiečių visuomenei. So
listė savo muzikos karjerą pra
dėjo Chicagoje, kur laimėjo ne- 

' mažai amerikiečių ruošiamų kon 
■ kursų, dalyvavo radijo progra
mose ne tik Chicagoje, bet ir 
Montrealy, Kanadoj.

Atvažiavusi į Californiją irgi 
dainavo operoje, davė koncer
tus ir daug kartų dainavo lietu
vių ruošiamuose parengimuose.

Birutietės dėkingos visiems 
nuolatiniams svečiams ir vieš
nioms, programų išpildytojams 
ir visiems kitiems, kurie savo 
darbu, atsilankymu ar aukomis

rudens baliaus metu gros ge
ras orkestras, o programą iš
pildys mezzo-sopranas Helen

Ypatingai dėkoju gydytojui V. 
Pliopliui parodžiusiam daug .rūpes-

610 Didelį ačiū reiškiu gydytojui K.
Washinaton Place tel UP 5- Bobeliui už sėkmingai padarytas vvasnington trace, tei. ur o man operacijas jr už patirtą rū- 
6446. pestingumą gulint man Elgin ligo-

— Kun. dr. A. Deksnys, pa- - ninėje.
rapijos klebonas, intensyviai r.en L Vi"iems, P.^ėmusiems mane ma- 

. J J | tenaliai tanu širdingą aciu.
giasi pravesti rudenio bazarą i 
šių metų lapkričio 9 d. Ir vyres
nieji ir jaunieji turės progos

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

jims

ho%, 20%, 30% pigiau inokSsIteF 
luž apdraudą nuo ugnies Ir auto-| 
[mobilio pas

Rockford, III.
Vytautas Moras

FRA NK ZAPOLIS
3208 & VVest 95tb Street 

Chicago 42. Illinois 
GA. 4-8054 ir GR. 0-43SSĄ

mums visiems pageidautinas ir 
didžiai reikalingas. Tačiau vien 
gražių jausmų neužtenka. Gy-

čiams. Visi mes gerai žinome vybinė teatro širdis —- pasišv.en Įgalino tiek daug šeimų, kenčian 
jų nepriteklius, vargus ir visa tę jo darbui žmonės, ir jeigu I čių už geležinės uždangos, su
žirdami juos užjaučiame. Tačiau ; jų trūksta — ta širdis plakti | šelpti. V. Iri.
jie yra reikalingi ne vien tik į negali.
mūsų jautrios užuojautos, bet

Spalio 21 d., 12 vai. (tuoj po 
pamaldų), Šv. Kazimiero para
pijos salėje yra. šaukiamas Dra

vuoja ir yra pasiruošęs priimti 
jūsų kasmetinę dovaną į vargą 
ir neviltį patekusiems tautie-

ir materialinės pagalbos. Todėl 
Balfo valdyba ir kreipiasi į jus 
visus, brangūs lietuviai, prašy-

Kas yra mandagus ir kilnus su 
svetimaisiais (užsieniečiais), tas 
parodo, kad yra pasaulio pilietis.

Fr. Bacon

smagiai praleisti laiką ir tuo 
pačiu prisidėt prie naujos bažny 
čios išlaidų sumažinimo. R. T.

Kanadoje
Windsor, Ont.

Lietuvių parapija 
Windsoro lietuvių parapija į- 

sigijo nuosavą bažnyčią, kuri 
buvo nupirkta rugsėjo 27 d. E- 
nergingo klebono kun. Viktoro 
Kaleckio pastangomis su pagal
ba parąpiečių per trumpą laiką 
sutelktas gražus bažnytinis fon
das.

Bažnyčia kainuoja 12,000 dol.

ii*
current dividend on investment bontu 

41Ą% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAtPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 454% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po 54% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

DABAR JAU GALIMA GAUTI VISŲ MĖGIAMĄ UŽŠALDYTĄ
MRS. SHARKO’S ,
KUGELĮ

Reikalaukite maisto krautuvėse. Jeigu negausite, telefonuokite — 
585-5453.

dama aukos, kad ir nedidelės, j mos Mėgėjų Sambūrio metinis 
bet nuoširdžios. Duokime visi, | susirinkimas. Parodykim meilę 
nes vienybėje galybė. Duodami: teatrui, ateikim į susirinkimą 
sau daug skriaudos nepadarysi-1 ir įsijunkim į jo eiles. Mums 
me, tačiau pagalbos reikalin- reikalingi visokio amžiaus, dir- 
gam tautiečiui gal ne vieną jję ar ne,dirbę tą darbą, žmonės. ■ 
griaudžią ašarą nušluostysime. jeį bus Įjakankamai vaidintojų,

Geriausia vieta savo aukai į- atsiras daugiau ir režisorių, tuo 
duoti yra Balfo parengimas -kon tarpu kiekviena pastanga duo-

tf
VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 

„ 9 „ 8

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

Dėl ini'crmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III, Virginia 7-774?

Penktad.
•Šeštad. 9 12:30

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

tf



6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 16 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Dailininku žiniai

Lietuviai dailininkai, norį da
lyvauti Kultūros Kongreso me
tu ruošiamoje meno parodoje, 
kuri bus š. m. lapkričio mėn. 
21-25 d. d. Čikagoje, Čiurlionio 
Galerijoje, turi atsiųsti raštu 
žinias apie siunčiamus parodon 
kūrinius. Žiniose turi būti pa-

SIŪLO NAIKINTI FINANSINĮ 

VETO

(Atkelta iš 1 psl.)
Jis nesirūpinąs tais nariais, 

kurie atsilikę su mokesčiais dėl 
! kartais ne nuo jų priklausan-

žymėta kūrinio autorius, pava- čįų priežasčiU; tačiau pavojinga 
dinimas, adresas, atlikimo tech- padėtig tada> Rada narys atgi.
nika (aliejinė tapyba, akvarelė,
keramika, skulptūra ir t.t.).

sako mokėti jam tenkančią da-

išlaikyti, jo nuomone, yra są
moningas bandymas padaryti J. 
Tautas bejėgias. To paties tiks
lo siekia' ir Maskvos “troika”. 
Bešūkaujantieji apie dekoloniza 
ciją įspėti nebėgti į tikslą pa
čiu trumpiausiu keliu, tai yra 
nekurstyti griebtis jėgos priė

-REAL ESTATE BEAL ESTATE 
• ♦♦♦ ♦ ,

MARQUETTE PARKO CENTRE

2 aukštų rezidencija. 3 mieg., vai- ' 2 butų 7 metų mūras arti parko,
gomas, salionas, virtuvę. Beveik nau- dideli modernus kamb., alum. lan- 
jas mūras. Arti parko. $21,000, I gai, garažas. $41,000.

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Arti | Pajamų bungalow, 2 atskiri bu- 
02-os ir California. Našlė parduoda tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar- 
už $29,500. • i ti parkas, mokyklos. $19,500.

1 % aukšto, apie 10 metų mūras. 2 | Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū- 
butai. 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- ras, aukštas stogas, garažas, $18,800. 
džiai. Garažas. 29,400. i Apkaltas medinis 5 kamb., naujas

Prie parko mūras. 4 butai po 5 šildymas gazu. garaž., prašo $14,000. 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 1 Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3

taksai

netoli

Galima siųsti ne daugiau kaip 
du darbus. Atsiųstieji kūriniai 
bus peržiūrėti jury komisijos, 
kurią sudaro dailininkai: pirm. 
V. Petravičius ir nariai J. Pau
tienius ir P. Kaupas. Žinias apie 
kūrinius siųsti laiku, kad jos 
pasiektų Čikagą n© vėliau spa
lio mėn. 26 d., o kūriniai būtų

ji todėl, kad iam nepatinka toji * _ monių.J. Tautų veikla, kurią finansuo . v .•Japonas, uzs. reik. mm. Ohi-ti jis prašomas daugumos nu
tarimu. Jeigu toks principas į- 
sigalėtų, su J. Tautomis būtų 
baigta — su tokiomis J. Tauto
mis, kurios būtų tarpt, bendruo
menės įrankis. Pavojus juo di
desnis tada, kada tokios akci
jos imasi narys, Saugumo Pa

gauti Čikagoje ne vėliau lapkri- ryboje turįs veto teisę. Šiuo
čio mėn. 2 d. Kiekvienas daili
ninkas kartu su žiniomis gali

atveju jo veto yra dvigubas — 
politinis ir finansinis. Šito nesą

ra, visas bėdas suvertė ant šal
tojo karo psichozės. J. Tautos 
turėtų tą psichozę gydyti, bet 
jis nepasakė kaip. Atomines ga 
lybes ragino susitarti dėl ato
minių ginklų bandymų sustab
dymo. Erdvės naudojimas tik 
taikingiems tikslams turėtų būti 
nusiginklavimo susitarimo dalis.

išsiųsti ir kelias savųjų darbų i galima prileisti.
foto nuotraukas, kurios pagal Kinijos atstovas, kalbėdamas 
galimybes bus panaudotos kata- kiniškai, tuojau prikišo Sov. Ru
loge, arba spaudoje.

Darbai neprivalo pažeisti pa
rodos orumo. Kūriniai savo 
išmiera neprivalo viršyti 48 co
lių horizontaliniame matavime. 
Kūrinio autorius, adresas, kaina 
privalo būti užrašyta kairėje 
pusėje viršuje — antroje pusė
je paveikslo.

Skulptūra, architektūra, vit
ražai ir kiti taikomosios dailės
kūriniai eventualiai priimtini ir

sijai, kad piktnaudodama veto 
teisę ji laiko už J. Tautų durų 
P. Vietnamą, P. Korėją ir Ku- 
waitą.

Jam dabartinis pasaulis yra 
įtempimo ir krizės padėtyje. 
Azijoje jaučiamas milžiniškas 
komunistų spaudimas, Europo
je Sov. Rusija didina įtempimą 
neduodama apsisprendimo tei
sės vokiečiams ir laikydama pa-
vergtą Rytų Europą.

Kaina — rimtas pasiūlymas.
6 butų mūras. Apie $7,000 nuo

mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

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

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12,300.

Nauja likerių prekyba — taverna 
lr puošnus butas. Kaina nuderėta.

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

kamb. sausam rūsy, atskiri 
šild., mūro garažas. $27,700.

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

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū

gazu

sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18.500.

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

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. lįst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 

gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22,000.

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
.. v ., . .vand. šild. gazu. liuksus vonios, ki-Norvegijos uzs. reik. mm. Įlim£ti, alum. langai> 2 a. garažas,

$36,000.

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

Mūrius, 2x5, mūr. garažas,
$130. Kaina $20,000.

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

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
lotas 7 2 ir Kedzie. $1 8,500.

Mūrinis. 2x5. naujas, po 3 mieg 
arti Jaunimo Centro, $36,800.

Mūrinis, 3 butai, 5 garažai ir eks
tra 30 p. lotas. S46.500.

Mūrinės 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis 1% a., 5 ir 4 viršuj su 
dviem (ėjimais. M. p. Tik $21,900.

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

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

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

Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal
man, skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, } rytus 
nuo Western, $16,500.

Mūrinis S metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parko, $22,700.

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
panko apylinkės, $11,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 lr 6 kamb 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ir Campbell $27,500.

5 kamb.; 2-ras 6 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at
2-jų aukštų m,ir. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž.,

arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina.Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw.
$26,800. ... „ v 

SSS, Ti," 15» •ssl"®
SUdymas. (M. Arti SS-Žlo5 ir j l.SSl” .f IŠ
Washtenaw. $17,900.

$24.900.

gerose foto nuotraukose, jei jie 
bus parengti kartono rėmeliuo
se, kaip priimta grafikos kūri
niams, pažymint natūralų dydį, 
techniką ir savininką.

Vitražai dėl specifinio apšvie
timo įrengimo ir sudužimo ga
limumo į parodą neprimami.

Tapybos darbai turi būti įrė
minti. Visų kategorijų darbai 
reikalingi įstiklinimo, gali būti 
siunčiami be stiklo. Jie taip ir 
bus eksponuoti. Vykdomasis 
Parodos Komitetas už darbų 
sužalojimą neatsako ir neatly
gina, tai pasirūpina apdraudi
mu patys siuntėjai dailinin
kai. r

Per “troiką” Sov. Rusija no
ri sugriauti J. Tautas. Jis ragi
no mažąsias valstybes sugriau
ti tą sovietų planą.

Pereidamas prie ūkinių reika
lų, Liu mato komunistų sąmoks 
lą skatinti naujai nepriklauso
mybę gavusias Afrikos valsty 
bes galvotrūkčiais organizuoti

Lange pareiškė viltį, kad Rytų
- Vakarų susiskirstymas nega
lės tęstis amžinai — turės at
slūgti. J. Tautos galinčios būti 
sugriautos ir tada, kada iš jų 
bus pareikalauta daugiau, negu 
jos gali padaryti.

Vladimir Popovič, vienas iš 
Jugoslavijos vadovų, ragino J. 
Tautas spausti iš visų pusių a- 
tomines galybes atsisakyti ato
minių ginklų bandymų. Jis taip 
gi už pasaulinę ekonominę kon
ferenciją. J. Tautos turėtų ‘būti 
aktyvesnės pasaulio įvykiuose
— nesitenkinti tik stebėtojo 
role.

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

Iliuksus 7% kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, “radiant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. jvaž. Evergrecn pk.—geras pir
kinys.

10 butų po 5 ir 4 kamb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
parke. Įmokėti $30,000.

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

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

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

7 ir 3 kamb., mūr., kilim., alum. 
langai, karšto vand. šild., 4 mieg. 1 
butas savinink. ir $75 pajamų. Bri
ghton p., tik 817,900.

Labai gražūs 2x4 ir 2 atskir. 
kamb., plyt. vonios, kilimai, alum. 
langai, 2 a. mūr. garaž. M. parke. 
$32,500.

3 mieg., kelių metų mūr., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

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

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321
CICERO, 5 butai. Pajamų $5,784 8 METŲ MCR. NAMAS

_ . , , „ o ■ Į vakarus nuo Gage Pk. 41Z, kamb.per metus. 3 po 4 kamb., Z po o. Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
3 butai apstatyti naujais baldais i mašinų garažas. Labai geras pirki- 

r - - • mas Už $20,750.
1% AUKŠTO MŪR.

5 ir 4 kamb. švarus, moderniški 
butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan
gai. $24,500.

ŠTAI, 8175 MĖN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na-

ir nauju ''plumbing”. Mokesčiai 
tik $298, gazu apšild. 2 maš. ga- 

Irano kartojas norėtu re-fe.
formuoti J. Tautas, bet jis žmo, Į SVOBODA, 6013 Cermak Rd., Ci- - . x „ „
kad tai neįmanoma šaltajam ka- |cero. OLympic 2-6710 arba B-lsnop kamb butas. Visa kaina tik_j>i2,ooo. 
rui vykstant. Bet reikėtų ban- Į 2~21^2,
dyti sudaryti nuolatinę karinę j $15,500 — Nebrangiai. Mūrinis 
pajėgą, kad ir mažą pradžioje, Į3-jų butU — 3 po 4 kamb. Gazu
kad ia būtu sralima nanaudoti I apšildomas Apylinkėje 26-os ir

.. .. ___ „_______ i i kaa DUtU gal a Panauctotl I Spaulding. Pietvakariuose. Savinin-
visokią pramonę ir siekti kitų maŽiems konfliktams bkviduo-jkas nori skubiai parduoti, nebran- 
dar joms nepakeliamų darbų. U ar pacifikacijos uždaviniams giai. SVOBODA, 3739 W. 26th St,
Komunistai kiša jiems Sov. Rur I atkk^i •

Vaclav David, Čekoslovakijossijos ir Kinijos pavyzdį, tačiau

LA 1-7038.

6 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS,
maš.neužsimena, kad Sov. Rusijos u^s‘ re^' min-> tuojau puolė ąžuojin§a ~ gl.įn<jys porčim

lrAni-.1r, 'ZintT'l 1 » TI O" D 1 Ji)

žemės ūkis dar nepagamina pa
kankamai valgio visiems savo 
gyventojams, o kom. Kinijos su 
pramoninimo programa tuo tar-

uz agresyvinius kėslus žaražaS. Žiem. langai, 40x165 p. 
° sklypas. Kainą — teisingas pasiūly-

prieš Kubą ir agresyvinius veik mas. 10412 s. Trumbuii Avė. Kreip- 
smus P. Vietname. Jam Vak. Vo 1S 1 ‘

Grafika, foto nuotraukos skir- i pu pasįbaigusi katastrofa, 
tos parodai turi turėti ne ma- Formozos kinas dar prašė J.

kietija esanti militaristė, sie
kianti atkeršyti už pralaimėtą 
karą. V. Berlynas sutvarkyti-

adr. 10224 S. Trumbull Avė.

PROGOS-OPPORTTJNITIES

viename bute. Ąžuolo medžio visi ap- 
_ dirbimai. Basėboa-rd karštu vand;

2-jų butų, 6 metų mur. 2% vo- apšild. sistemos. Galima nupirkti su 
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar- mažu įmokėjimu. $45,900.
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. i Atremontuotas mūrinis. 5 kamb. 
$41,750. I apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly-

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2 va šildymas. Garažas. Arti 64-tos
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ir Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,#00. 
Mūr. 3 metų, 2 p-o 5% kamb.

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

$22,500.

CICERO—BERWYN
2 butai po 6 kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27,000.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
4936 W. 15tb St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

5 aitrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj. 
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, IK., CL 7-6673

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

luma. Kilimai. Aluminaus langai.
$38,500 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK 816,750 .
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mur. itiii W, 

namas ant 40 pėdų sklypo. Nauja ,
gazo šiluma. 2 mašinų garažas. Ar- l_________
ti mokyklų.

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 76 Pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
43rd Str. LA 3-3384

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

■ y-

žiau kaip pustrečio colio karto 
no rėmelius (pasportu).

Kūrinių pasiuntimo išlaidas 
į Čikagą apmoka patys dailinin
kai, gi jie gražinami Vykdomo
jo Parodos Komiteto lėšomis, 
kiekvieną darbą atitinkamai ap- 
draugus nuo susigadinimo.

Skulptūra, keramika ir kt. ne- 
tapybos darbai neprivalo sverti 
daugiau, kaip 50 svarų.

Žinias apie kūrinius iki spalio 
mėn. 26 d. siųsti šiuo adresu: 

J. Pautienius—Meno Paroda, 
5300 W. 23 Pi., Cicero 50, III. 
Meno kūrinius iki lapkričio 

mėn. 2 d. siųsti šiuo adresu:

Tautas pasirūpinti iš Kinijos “as taiP’ kaiP siūl° Maskva. Ir
bėgančiais žmonėmis.

Hondūro atstovo kalba labai
trumpa — jis siūlė planuoti tai
ką, moksliniais pagrindais ir to
dėl skirti mažiau pinigų fizikos 
tyrimams, o daugau socialinėms 
studijoms. Jos pasiūlymu tas

jis, kaip Maskva, smerkia Eu
ropos Bendrąją Rinką. Ji bū
sianti žalinga.

Parduodama siuvykla, pilnai 
įrengta. 2205 S. Laraanie Avenue, 
Cicero.

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

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

69-ta ir Oakley. Nauji bungalovv 
po 5% kamb. Tik $17,500.

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

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS . PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7-8949 
2801 VV. 69tb St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

ĮSIGYKITE DABAR!

ORO DAUGIAU NAUDOJAMA 
KAIP MAISTO

Vidutinio didumo suaugęs 
klausimas įrašydintas darbotvar žmogus per parą kvėpuodamas 
kėn. Taigi prie jo dar teks su- panaudoja 15,000—20,000 kvor-
&rįžti.

Naujosios Zelandijos vardu pa
tų oro. Tas oras, nors ir labai 
lengvas, sveria 10 kartų dau-

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Reikia greitai parduoti. 32 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 22 įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. Viskas moder
niška, geroj vietoj, prie gražaus par
ito. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą, ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mūr. 2—6, 1—4 Brighton Park 
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.

STANKUS
88NSTRUGTI8N C0.

JIEATING CONTRACTORS

Rev. J. Kubilius — Meno 
Paroda,

5620 So. Claremont Avė., 
Chicago 36, Iii.

VYKDOMASIS 
PARODOS KOMITETAS

Pirmininkas:
Juozas Pautienius

Nariai:
Viktoras Petravičius, 
Bronius Murinas,
Povilas Kaupas.

reiškimą padarė pats ministeris giau, negu žmogaus per parą 
pirmininkas, ir užs. reik. min. sunaudojamas maistas ir gėri- 
Holyoake. Lietė J. Tautų finan,mas. Apie tai laikrašty “Chica- 
sus ir dekolonizaciją. Kai kurių ! go American” skelbia dr. W. 
narių atsisakymas mokėti duok Bauer, primindamas reikalą kuo 
lę J. Tautų kariniams daliniams daugiau pasinaudoti tyru oru.

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas.
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: draugas, 4545 vv. į4259 So> Muplevvood AVGa

REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS

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

%

68rd St., Cbicagn 29. IU. Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

LEMONTAS KVIEČIA JUS

Dr,

DĖMESIO

Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija

RADIO PROGRAMA

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

Statome šiltu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tęl, 277-1442 

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

•i

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPA?

CRANE SAVINGS

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvot 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 

1 Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

į:;

ŠILDYMAS CONSTRUCTION C0.

DRAUGAS 

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

Marąuette Parite — 14 butų. Pa
jamų virš $21,000 per metus. Tik 
6 % karto nuomos.

Marąuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 k., šildymas alyva. Tik $51,000. 

Gage p-kc. 2x6 k., 3 mieg. $23,500.
1% a, mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. skty-pas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE 6-4343

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naees), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Heating Contractor

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

3KITOKĮ PASTATAlI

“NIDA” BUILD£RS, INC.

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

♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ' v:

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

fNSUKED
4 'A%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1982 m, 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
MAI PIRM. Ir KETV............................... 8 v. r. Iki 8 p. n.

ANTRAD. ir PENKT..................... 8 ▼. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD........... 8 t. r. Iki U v. a. Trečiad. uždaryta.

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pitfsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

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

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennsylvania.
♦ ♦ »■» ♦♦♦♦♦♦-»

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS 
BRIGHTON PARKE

LAfayette 3-4086

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

STATOME NAUJUS NAMUS, 
VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
8T 8-9708 OL 7-2094 Chicago, OI.

DĖMESIO !
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL 
Telefonas VI 7-3447 

4444 S. Western, Chicago 9, UI.

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

Platinkite “Draugę”

Remkite “Draugę”

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

SKELBKTTES “DRAUGE”

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

i



*

Didelis uraganas nusiaubė Pacifiką ir pareikalavo Californijoj, 
Oregono, Washingtono ir Britų Columbijos valstybėse net 35 žmo
nių gyvybių, čia matyti suteikiama pagalba vienam nukentėju
siam.

Chicagoj ir apylinkėse ,— Taut. sąjungos Chicagos sk. DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio-men. 16 d 
i vardu, J. Petrauskas — Vyt. i _________ . _ . -
i Didž. Chicagos šaulių kuopos

y

Nevienodas spaudos uždavinių 

supratimas

Pasikalbėjimas spaudos reikalais

NUOTAIKINGA ATEITININ
KŲ KĘSTUČIO KORPORACI

JOS ŠVENTĖ
Praėjusį šeštadienį šventė 

kęstutiečiai ateitininkai. Tėvų 
marijonų koplyčioje jie išklausė 
šv. mišių, kurias atnašavo kor
poracijos kapelionas kun. Vyt. 
Bagdanavičius. Jis ir pamokslą 
pasakė, plačiai paryškinda
mas visuotinio Katalikų Bažny
čios susirinkimo Vatikane pras
mę.

Vakare Bertos Ličkus vieto
vėje, Coronadoj, įvyko kitos iš
kilmės — banketas ir naujų na 
rių priėmimas. Buvo prisaikdin
ti keturi nauji korporantai—Jo 
nas Kučėnas, A. Žemaitis, R. 
Skirmuntas ir A. Žukauskas. 
Šioms iškilmėms vadovavo Chi
cagos kęstutiečių skyriaus pir
mininkas Damašius. Prisaikdino 
kapelionas kun. V. Bagdanavi
čius, kuris ta proga ir žodį pa
sakė. Visos korporacijos vardu 

j naujus korporantus nuoširdžiai 
pasveikino centro pirmininkas 
Kazys Grina.

Vakarienės metu kalbėjo kor 
poracijos garbės nariai — Leo
nardas Šimutis ir Antanas Ru
dis. Taip pat kalbėjo K. Pabe
dinskas, giedrininkių vardu Da
lia Kučėnienė ir skautų bei sen-

Federacijos Chicagos tuvius su naujaisiais ateiviais, i dcauSlli atstovai. Pirmininkavo 
! Ignas Kazlauskas. Visa šventė

žaitis, R. Strimaitis ir J. Zub- jmeno kuopelės vadovas, Trinkū- 
rickas. Jų vadovas S. Gailevi- nas- kun. dr. J. Prunskis—Drau 
čius negalėjo atvykti, todėl prie 1 dienraščio vardu, P. Petru- 
piano buvo vienas kanadietis, i Haitis Tremties Trimito, Alg.

1 Kaulėnas — Laisvosios Lietu- 
Koncerto programą kvartetas vos> agr A šantaras — Dir- 

pradėjo kariška daina — Gau- j vog visų kalbėtojų buvo gražūs 
džia trimitai. Toliau įvairavo be ir verting-i žodžiai, kaip sveikin-
tuviškos dainos ir verstiniai šia 
gėriai bei keturios solo dainos.

tojų ir šauliškų planų vykdy
mų prasmėje. Kaip visų svečių

Programoje, iš eilės sekant, bu- neįmanoma išvardinti, taip ne
vo padainuota: Jau atėjo rude
nėlis, Dainuokim, Ar tu meni, 
Sudiev, kvietkeli, O, Lietuvos 
kareivėliai, Danguje spindėjo,

: Prietemoj žavingoj, O mano sva 
jone, O taip lygiai mūs pievos 
žaliuoja, Stoviu ant kampo ir 

! dar bisui — Kada. Tarpuose so- 
i lo dainavo R. Strimaitis — Sil-

t

Kąt,
skyrius spalio 10 d. turėjo su
sirinkimą, kuriame dalyvavo ir 
būrelis kviestų svečių. Atidary
damas susirinkimą, skyriaus 
pirm. inž. J. Pabedinskas pabrė 
žė, kad šio susirinkimo pagrin
dinis tikslas patvirtinti kandi
datus į Chicagos ALTą ir pasi
kalbėjimas katalikų spaudos rei 
kalais. Tai tartum spaudos se
minaras.

Pirmininkas savo trumpam 
įžanginiam žody priminė, kad 
mes turėtume dažniau tarp sa
vęs pasikalbėti, mėginti sude
rinti savo nuomones, kurios ski 
riasi ne esminiuose principuose, 
bet veiklos būdų pasirinkime. 
Reiktų kartais, kalbėjo jis, dau 
gumai nusprendus, sugebėti de
mokratiškai prisitaikyti ir ki
tiems, kad būtų galima pasiekti 
reikiamos vienybės mūsų visuo

Skatinti kultūrines pastangas i 
ir nevengti pareikšti net kar- PraėJ° §ero3e nuotaikoje, 
čios tiesos. Kalbėtojas, be to,
kartu pripažino, kad Draugas 
ir Darbininkas šiuo metu yra 
pasiekę aukščiausio lygio visam 
savo gyvavimo laikotarpy. Prof.
B. Vitkus priminė, kad 
spauda turėtų rasti būdų dary

iiiiiitimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiniiiiiiiiimiiifisiitimiiiiYiiriiiiiiiiiiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny- g paraginimų lr paaiškinimų for- 
hSs Arkivysk. Jurgio Matulaičio- g udf=-;'

Matulevičiaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi 
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems asmenims
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai išreikšt! patarimu.

m. Vilniuje. Žvilgsnis; Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoji 
Lietuvos sostinčje, kur Jis steng
damasis būti vįsiems visąkuo, kad 
visus laimStų Kristui. daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir Įrišta Į kietus viršelius 
Kaina $2.60.

galima išreikšti jų žodžių spau- I 
doje. Tokių susitikimų retai pa-; 
sitaiko ir jų turėtų būti dažniau 
ir kitų organizacijų tarpe.

Svečių tarpe buvo apie de-' 
šimt asmenų iš Raciųe, jų tar-I 
pe pirm. J. Giedrikas, Kažemė- 
kaičiai, Petrušaieiai, VI. Skir- i

vija ir vieną itališką dainelę, nauntas, Vilcinas ir kiti, jų tar- : 
H. Rožaitis — vieną lietuvišką Pe te buv. Latvijos lietuvaitė, | 
ir kitą prancūzišką dainą. Kon- kuri išbuvusi Sibire 10 metų grį! 
certo programa, užsitęsusi apie žo Per Lenkiją į JAV ir apsigy ,
valandą laiko, praėjo sklandžiai veno Wisc. Ji tuojau įstojo į!
ir darniai. Kvartetas yra jau šaulių eiles. Spalio 20 d. Wis- 
gerai susidainavęs ir puikiai consino Kęstučio kuopa švenčia 

i muz. St. Gailevičiaus apmoky- metų sukaktį ir rengia dide- 
tas. Klausytojai dėlto nesigai- ^es iškilmes, kviesdama lietuvių 

! Įėjo plojimų ir prašymų pakar- i visuomenę atsilankyti, o ypatin 
toti. gai šaulius ir jų bičiulius

Meninę programos dalį trum-

GAIL. SESERŲ METINĖ 
ŠVENTĖ '

Liet. Gailestingųjų Seserų s- 
ga kasmet sureng'a koncertą- 

kat - banketą su menine programa ir 
vaišėmis. Spalio 13 d. Western 

tis patrauklesne jaunajai kartai, Ballroom salėje kaip tik buvo 
ir kovoje prieš bolševizmą ne- toks §ražus. ko^^tas, kūno 
kalbėti tik apie materialinę jo Pr<>giamą atliko iš Toronto pa
gyvenimo pusę, bet ir apie dva- kviestas muz. St. Gailevrčiaus 

vadovaujamas vyrų kvartetas. 
Gail. sės. Eglei Narbutienei pa

sinę vergiją.
Draugo redaktorius P. Garš- . . . . .

va, priminęs, kuo grindžiama sveikinus gausiai susirinkusius 
Draugo linija ir vedamoji min
tis, pabrėžė, kad šis dienraštis 
turi bendradarbių visose lietu
vių kolonijose, net labai mažo
se; kad seka visų lietuvių gyve
nimą bei veiklą ir bando duoti 
tikrą jos veidą; kad skatina 
lietuvius išlaikyti lietuvybę ir

svečius ir atidarius vakaro pro
gramą, scenon įėjo šaunūs to- 
rontiečiai — A. Bražys, H. Rq-

kaip daro kai kuri spauda iš 
kairės. Butų daug naudingiau, 
kad panašiais atvejais paskiros

.................................... ..........______ ,__  _ ____ ,... grupės, ypač politinės, siųstų
meninėj, politinėj ir laisvinimo ^katalikybę išeivijoje, bet kartu tokius atstovus, kurie daugiau 
veikloj. duoda savo skaitytojams tai, nusimano apie spaudos reika-

Spaudos seminaro pravedimui kas kiekvienam įdomu. Kadan- 
pirmininku - moderatorium bu- gi skaitytojų intelektualinis ly- 
vo pakviestas prof. dr. J. Meš- , gįs yra labai skirtingas, todėl
kauskas, o pranešimams pada
ryti — įvairių organizacijų ir 
politinių grupių atstovai — J.

jis turi prisitaikyti, duodamas 
intelektualams šeštadienio prie
dą, kitiems ir religinių, ir poli- 

Leone, J. Šoliūnas, dr. K. Am- į tinių, įr visuomeninių žinių ir 
brozaitis, dr. K. Šidlauskas, šiaip lengvų pasiskaitymų. Drau 
prof. V. Vitkus ir kun. P. Garš- g0 linija, esą, nustatyta jo lei- 
va- . dejų, — duoti krikščioniškos in

Organizacijų atstovų pageida formacijos, kovoti už laisvę, 
vimai katalikų spaudos vadovy- remti visas pozityvias pastan- 
bėms nebuvo nauji, bet tokie, gas, bet neleisti eikvoti popie- 
kurie spaudoje keliami ir daž- ; riaus ir energijos tuštiems gra
nai nagrinėjami. P. Leone pa- j piniams ginčams, netarnauti 
geidavo, kad spauda teisingai ■ kuriai nors politinei ar sociali- 
informuotų ir su meile bei prie- nei visuomenės dalelei, bet vi-
lankumu komentuotų įvairias 
žinias; kad religinius įvykius 
atvirai ir aiškiai keltų viešu
mon, ypač kad panaudotų Šilu
vos šventės progą. J. šoliūnas, 
priminęs, kad išeivių spauda tu

siems lietuviams ir Lietuvai. 
Pasikalbėjimas buvo gana į-

domus, nepaisant, kad kai ku
rie prelegentai savo praneši
muose težvelgė į kat. spaudą 
tik pro siaurus savo grupės in-

ri specialių uždavinių, bet juos teresus arba pageidavo, kad ji
nepakankamai vykdo, pageida
vo joje rasti naujų efektyves
nių priemonių kovai už laisvę. 
Dr. K. Šidlauskas manė, kad re 
daktoriai nustato savo vedamą
ją liniją ir perdėtai vengia gin
čų bei perdaug remia separati- 
nius politinius žygius. Dr. K. 
Ambrazaitis priminė reikalą, ne 
sant vienybės lietuvių politi
niam darbe, sušaukti bent re
daktorių pasitarimus (tokių yra 
buvę. Red.), kad galėtų veikti į 
viešąją opiniją pagrindiniais 
mūsų tautos likiminiais klausi
mais; kelti savus intelektualus 
viešumon, kaip pasiekusius di
delių laimėjimų ir užimančius 
aukštus postus vietinėse įstai
gose. Mėginti sujungti čia girnų 
sius ir anksčiau atvykusius lie-

visuomeninės ir politinės veik
los sprendimus darytų panašius,

pu padėkos žodžiu užbaigė ta 
pati E. Narbutienė. Be to, dar 
vyko laimėjimai ir buvo dalina
mos rožės prieš “Rožių valsą”. 
Vaišės buvo skaniai paruošts ir 
gerai aptarnaujamos. Fontanos 
orkestras netingiai grojo šo
kiams ir linksmino publiką. 

Primintina, kad Liet. Gail.

Antanas Gintneris

O meile, meile, kada tu mus 
sugriebi, galima drąsiai šaukti: 
“Sudie, išmintie”. — Lafontaine

TRUMPAI Iš VISUR
— Lenkijos komunistų parti

jos ir vyriausybės vadai vakar
atvyko į Berlyną, kur viešės sa- 

Seserų s-ga yra įsirašiusi į Lie-j vaitę. Jų vizito tikslas: pabrėž- 
tuvių Fondo narius, jau anks-i ti Lenkijos artimus santykius 
čiau paaukodama iš savo kasos jSų Rytų Vokietijos komunistų
tūkstantinę. Parengimų pelną 
sąjunga naudoja sušelpti Lietu
voje ir Sibire vargau papuolu
sias gailestingąsias seseris ar
jų šeimas. Taigi ir šis koncęr-1 jr karines teises Vakarų Ber
tas buvo bendras v.sų prisidėji- jyne Valstybės departamentas 
mas prie šalpos darbo. —Np. Į vakar pabrėžė, kad Sovietų Ru
ŠAUNUS ŠAULIŲ POBŪVIS ' sijos nauja nota neturi nieko 

naujo. Jungtinės Amerikos Vai 
Spalio 6 d. Dubysos salėje, stybės neig į derybas su Mask- 

Marąuette Parke įvyko šaulių va maįnjkauti Berlyno reikalus 
pobūvis. Jisai buvo uždai as ir gu Kubos klausimais. Toliau vai 
jame dalyvavo tiktai kviestiniai gbyb<g departamento pareigū- 
asmenys. Tenai Liet. Šaulių Są- nag pareįgkė, kad Sovietai nega- 
jungoš Tremt. Centro Valdyba k vįenj patys pakeisti Berlyno 
nutarė pakviesti spaudos atsto- statusą, nustatytą keturių di- 
vus, ir kartu organizacijų pirmi džiųjų valstybių pokarine su-

režimu.
— Jungtinės Amerikos Vals- J 

tybės užtikrino Vakarų Vokie-! 
tiją, jog jos gins savo civilines

Užsakymus su pinigais siųskite-
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., Cbicago 29, UI.
iiiiiiiiiiiiiiiKiittiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitii

GUŽAUSKŲ GEVERLY MILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

J. F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

^6®5-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. i E t S O S

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pseirinfeimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

lūs, supranta jos parengimo ga
limybes ir techniką ir kad savo 
grupės nežemintų savo nesi- 
orientavimu, nes per atstovą 
juk žiūrima į tą organizaciją, 
kurią jis atstovauja. Be to, A- 
merikos lietuviai katai kai turi 
plačią spaudą, apimančią ne tik 
bendrinius reikalus, bet ir spe
cialius religinius ar visuomeni
nius uždavinius. Iš kalbėtojų 
pasisakymo, buvo galima pada
ryti išvadą, kad katalikai teturi 
tik Draugą ir Darbininką. O 
kur tokie laikraščiai, kaip Tėv. 
Žiburiai, Garsas, Laivas, Laiš
kai Lietuviams, Ateitis, Aidai, 
Žvaigždė, Šv. Pranciškaus Var
pelis, Tėyynės Sargas, Į Lais
vę?

Panašūs seminarai yra nau
dingi tiek laikraščių redakto
riams, tiek ir visuomenės atsto
vams, bet jiems reikalinga pasi
ruošti, kad sugestijomis būtų 
galima pasinaudoti. —P. S.

ninkus ar jų įgaliotinius, sie
kiant gražesnio bendradarbiavi-

tartimi.
Jungtinių Tautų Saugumo

mo. Naujai išrinktoji šaulių C- taryba vakar nutarė priimti U- 
V nori stipresnio ryšio su orga-: gandą, buvusią britų koloniją,' 
nizacijomis ir lietuviška spau- į tarptautinę organizaciją, 
da. Susirinko virš 50 žmonių ir Jungtines Tautos greitai turės
nuoširdžioje aplinkoje aptarė 
savo organizacijos reikalus.

Vaišes parengė Dubysos kl. šei
mininkė, organizavo K. Žilėnas 
ir programą pravedė A. Gintne
ris, leisdamas pąsisakyti trum
pai eilei kalbėtojų ir sveikinto
jų. Pirmuoju kalbėjo CV pirmi
ninkas J. Giedrikas. Jisai pab
rėžė šio pobūdžio tikslą ir pa
darė pranešimą apie šaulių or
ganizaciją, jos darbus ir atei- ■ būtų išvyti iš Indijos, 
ties planus. Linkėjo nuoširdaus 
darbo ir vienybės Vėliau kal
bėjo pulk. Naujokas, ramovėnų 
vardu, J. Tamulis — savanorių- 
kūrėjų vardu, J. Jasaitis — LB 
CV vardu, L. Stasiūnienė — bi- 
rutiečių, A. (Valatkaitis—CV vi- Į 
cepirm., gen. K. Musteikis, prof.
J. šimoliūnas, adv. Našliūnas—
Neo - Lituanų, J. Andrašiūnas

110 narių.
— Katangiečių provincijos 

prezidentas Tshombe vakar tu
rėjo pasirašyti su centro Kon
go vyriausybe sutartį, kad Ka
tanga prisijungia prie centro 
kongiečių valdžios.

Indijos gynybos ministeris 
K. Menon vakar pareiškė, kad 
visi indai kovos iš paskutinių
jų, kad kinų kariniai daliniai

A. -Į- A.
Jurgis Gedminas

Gyv. 400S So. Maplewood Ave.

Amerikos Legiono 44 suvažiavime Las Vega s, Nev., vyriausiu ko- 
mandieriu išrinktas J. E. Powcrs, 52 m. Jį čia sveikina žmona.

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, etc.
3237 W. (13rd St., Chicago 2», DI.

Tel. 434-4360

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11. vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave.,

Chicago 29, DI.

Mirė spalio 12 d'., 19G2, su
laukęs puses amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Skirsnemunės pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 12 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

keturi pusbroliai: Juozas Kazi
mieras ir Jonas Puišiai bei Juo
zapas Augaitis. gyv. VVisconsin 
ir jų šeimos, Iketurios pussese
rės: Sv. Kazimiero vienuolė se
suo M. Dominic, Zuzana Jeske- 
vlčiene, gyv. Bostone, Marcele 
Sieko, gyv. Bostone ir Petronė
le Puišis bei jų šeimos.

Lietuvoje liko pusbr. Antanas 
Puišis ir pusseserė Ona Pctrai- 
tiene bei jų šeimos.

Kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio K. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks treč., spa
lio 17 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j gv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Pusbroliai ir puse- 
serės.

Laid. direkt. Jurgis Rudini- 
minas, Tel. YArds 7-1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel VIrgiaia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. VArds 7-34013307 LITUANICA AVE.

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel VArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188—1139

VASAITIS BUTKUS
1446 S. 50tb AVE., CICERO, ILL. Tel OLymplc 2-1003

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VISTA
REpubHe T-tMlREpubUa f-860#

TĖVAS IR SŪNUS 
MARĄUETTE FUNERAL HOME '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Si. Telef. GRovehill 6-2345*5
1410 S. 50th Ave., Cicero. TOwnhail 3-2108d

1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI



8 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn, 16 d.

X Dail, Vyt. Virkau, baigęs 
Chicagos Meno institutą, ruošia 
savo meno parodą Defiance uni 
vėrsitete, Defiance, Ohio. Paro
dą globoja to universiteto 
manitarinis skyrius.

APGAVO PAŠALPOS TEIKI- POLICIJOS VADAS SVEIKI
MO ĮSTAIGĄ NA DlENRAš'l'Į DRAUGĄ

Devynių vaikų tėvas Arthur Chicagos policijos galva O. 
Mackey, 2547 W. Monroe, buvo Wilson viso departamento var- 

ku_ nuteistas 60 dienų kalėjimo, du nacionalinės laikraščių sa- 
kad jis, uždirbęs per pusmeti vaitės proga, spalio 14-20 d. d.,

x Kun. Edvardą Abromaitį,
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
kleboną, pasveikino sekmadienį 
parapijos choras ir “Dainavos” 
ansamblis, vadovaujami muziko 
'Stepo Sodeikos, varduvių pro
ga. Parapijos choro vardu svei
kino Jonas Plienas, o “Daina
vos” ansamblio — Jonas Paštu- 
kas.

Tą pačią dieną kun. klebonas 
Edvardas Abromaitis ir jo asi
stentai posėdžiavo su parapijos 
komiteto nariais.

X Kultūros kongreso; proga 
būsimos meno parodos organiza
ciniai darbai vyksta gana sėk
mingai. Joj dalyvauja apie 70— 
80 lietuvių menininkų. Smul
kiau apie parodos reikalus Drau 
go 6 pusi.

X Dr. Ant. Rudokas, optome 
tristas, profesijos reikalais spa
lio 20 d. išvyksta iš Chicagos 
ir sugrįš lapkr. 5 d.

X Vilniaus diena bus minima 
lapkričio 10 d. Jaunimo Centre. 
Kalbės teis. A. Kaulėnas. Die
nai minėti komiteto pirm. yra 
Lietuvos kons. dr. P. Daužvar
dis. Meninėj programoj daly-

Paroda atidaryta spalio 13 d. 
ir tęsis ligi spalio 20 d.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų ir Chicagos apskri
ties seimas sekmadienį Chica
goje buvo sėkmingas. Gražus 
seimo dalyvių būrys dalyvavo 
sumoje. Šv. mišias atnašavo 
kun. B. Būdvytis. Pamokslą 
apie katalikišką auklėjimą ir 
seselių pranciškiečių bei jų rė> 
mėjų darbo svarbą pasakė kun.

$2,700, tuo pačiu laiku iš pašai- šiltai sveikina laikraštininkus, 
pos įstaigos apgaulingai išgavo Labai dėkoja Chicagos dienraš- 
$1,832. Jo žmona nubausta vie- čiams ir mūsų dienraščiui 
nerių metų priežiūrai, nes ji ir- “Draugas’’ už bendradarbiavi- 
gi gavo pašalpos, pasisakiusi mą ir suteiktą pagalbą padary- 
esanti našlė. ti Chicagos policininkus geriau

sius visoje šalyje. ,
VAIKEZAI APDAUŽĖ VAI

RUOTOJĄ RIAUŠĖSE 40 AREŠTUOTŲ, I
12 SUŽEISTŲ

Minkštų gėrimų išvežiotojas
Henry Ortoleva sustojo prie La- . Per 70 policininkų su 4 poli-

, T _ i . _ ., , ne Technical aukšt. mokyklos, cijos šunimis pagaliau po 40 mi
L™1 iJL Pa™ .U‘ 2245 W. Jackson. Jau dešimt nučių sunkaus darbo užbaigė 

riaušes, kilusias prie Division ir 
Larabee gatvių. Muštynėse da
lyvavo 200 vyrų, moterų ir jau 
namečių. Policija areštavo 25 
vyrus, 5 moteris ir 10 jauname- 
čių. Dvylika žmonių buvo sužei
sta, jų tarpe 6 policininkai. Po
licijos šunys įkando 4 žmones. 
Riaušės įvyko po šokių.

vo skanūs pietūs, paruošti va-
dovaūjant E. Stanevičienei, tal
kinant R. Didžgalvienei, U. Pet- 
raitienei, O. ir B. Mažeikams ir 
kt. Pietuose ir seimo posėdžiuo
se dalyvavo dr. St. Biežis su 
žmona, grupė seselių pranciškie 
čių iš PittsburghO' ir Kenoshos. 
Seimą pravedė dvasios vadas 
kun. J. Kuzinskas. Seimo daly
vius fotografavo A. Gulbinskas. 
Vėliau duosime platesnį aprašy-

metų mokyklos valgyklai pris
tato minkštuosius gėrimus. Pa- 

[ matęs moksleivius vagiant ke- 
I lėta dėžių gėrimų, jis ant vai
kų suriko. Vaikėzai gėrimų bon 
kūtėmis jį smarkiai apdaužė.

ATSIDEKOJA AMERIKAI

Anthony Di Tomasi, gyvenąs
Chicagos priemiesty Fairhaven
Estates, atvyko į Ameriką iš

m4- Italijos ir čia rado gerą pragy-
X Komp. VI. Jakubėnas, šeš- įvenimą. Atsidėkodamas už tai,

tadienį, Eleventh St. teatre, Chi 
cagoje, American Opera Co. pa
statyme su gražiu pasisekimu

SPROGO GAZOLINO SUNK
VEŽIMIS

Sunkvežimis, vežąs 4,000 ga-
jis užsakė padaryti iš Carraros' lionų gazolino, sprogo ir užsi- 

Kristupo Kolumbo liepsnojo prie Torrence av. ir!marmuro
stovyklą, kuri bus pastatyta Kingery ekspresinio kelio. Gais- 

dirigavo Mascagni operą “Caval naujame to priemiesčio Kolum-1 ras degė keturias valandas ir

X Pranas Vainauskas treje
tui dienų buvo atvykęs į Chica
gą. Dalyvavo liet. krikščionių 
demokratų centro komiteto po
sėdyje ir taipgi aplankė savo 
brolienę našlę Vacę Vainauskie
nę, bei dukterį, kuri yra baigu
si Illinois universitetą ir dabar 
ruošiasi magistro laipsniui filo
logijoj. Turėjo ilgesnį pasikalbę 
jimą su prel. Krupavičiumi. 
Taipgi lankėsi “Draugo” redak
cijoje. Iš Chicagos išskrido va
kar vėl atgal į New Yorką, prie 
nuolatinių darbų Lietuvos Lais
vės Komitete, Europos Paverg
tų Tautų seimo lietuvių delega
cijoje, Vlike ir Tarptautinėje 
Krikščionių Demokratų sąjun
goje.

X Chicagos šauliai rengiasi 
gausiai dalyvauti iškilmėse, ku
rias rengia Wisconsin šaulių bū 
rys, spalio 20 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Minėjimo me
tu bus įteikiami pasižymėjimo 
ženklai apdovanotiems asme
nims. Bankete bus ir meninė 
dalis. Apie atvykimą pranešti 
iki spolio 17 d. Br. Juškai, 2016 
—53 st., Kenosha, Wis., ar VI. 
Vilcinui, 910 Sixth st., Racine, 
Wis.

X Stefanija Dundienė, Cicero 

gyventoja, gavo iš Lietuvos tre 
jetą siuntinių su įvairiais ginta
ro išdirbiniais. Atsiuntė sesuo 
Barniškienė iš Kauno. Siunti
niuose yra apyrankių, karolių, 
segtukų ir kitų gintaro išdirbi
nių.

X Skautų S-gos Tarybos 
posėdis įvyks šį trečiadienį 7 
v. v. Jaunimo Centre.

leria Rusticana” ir Leoncavallo 
operą “Pajacai”. Gerai įsisavi
nęs tų operų muziką, budriai 
sekdamas solistų ir instrumen
talistų įstojimus, komp. Jaku
bėnas savo uždavinį atliko rū
pestingai. Į tą .operų spektaklį 
buvo atsilankę keletą lietuvių 
muzikų ir kitų. Šis pastatymas 
daugeliu atžvilgiu net gi buvo 
geresnis kaip eilė kitų tos pat 
operos bendrovės pastatymų. A- 
merican Opera Co. yra vadovau 
jama muzikės Anna Del Prado. 
Vis dėl to Chicagos lietuvių sta 
tomos operos gerokai pralenkia 
American Opera Co. pastaty
mus.

X Operos Balius, kurio me
ninę programą atliks sol. J. 
Vaznelis ir pats Chicagos Lie
tuvių Operos Choras, įvyks 
lapkr. 10 d., 8 v. v. IVestern 
Balroom salėje. Gros specialiai 
padidintas orkestras. Staliukus 
iš anksto prašoma užsisakyti 
Aldonos Barkauskaitės, tel. 'RE 
7-4301. (Pr.)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kan. dr. J. Končius Balfo 
seime pasakė sveikinimą, kuria
me be kitko priminė: “Meilė 
privalo pasireikšti gerais dar
bais. Ypatingai šiais laikais lie
tuvių tauta yra reikalinga mū
sų pagalbos, nes ji yra pateku
si į baisią komunistinę priespau, Laikas nuo laiko mūsų ausys bujotų, kaip 
^4 ’• i nugirsta kalbant, kad mes, jau- darželis.

Mūsų organizacija toli gra- nįmaSj esame nutautėję; mažai, Ką “Rūtos’’ ratelis veikia

Jaunieji dailininkai savo kūrinių parodos atidaryme Čiurlionio galerijoj. Sėdi iš kaires: N. Banienė, 
Zita Sodeikienė, Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis, A. Dalia Verbickaitė, Marija. Am
brozaitienė. Stovi — Henrikas Blyskis, .Vida Krištolaitytė, Juozas A. Mikelevičius, Birutė Bulotaitė, 
Stasys Šimaitis, .Tonas Strungys ir Algirdas Trinkūnas. (Nuotrauka V. Noreikos)

JAUNIEJI DAILININKAI ČIURLIONIO 
GALERIJOJ

Praėjusio šeštadienio vakare Verbickaitė, pažymėdama, kad Šileikis čia pat galerijos direk-
Čiurlionio galerija Chicagoje 
buvo sausakimša publikos, su
sirinkusios Jaunųjų lietuvių 
menininkų, daugumoj dar tebe- 
studijuojančių įvairiose mo
kyklose, parodos atidaryman. 
Jautėsi pakili, visus jungianti 
lietuviška nuotaika, kai čia pat 
vaikštinėjo ir vyresniojo am
žiaus mūsų dailės kūrėjai ir gy-

16 parodoj dalyvaujančių jau- cijos vardu įteikė atžymėjimo 
nųjų dailininkų dar neišsemia lapus jury komisijos šioje paro- 
visos jaunųjų menininkų gau-Į doje ypač įvertintoms trims 
sos. Pirmininkė lyg ir užsiminė,! dailininkėms: B. Bulotaitei už
kad kitais metais pasirodys ga
lerijoj ir daugiau vardų, kurie 
šiemet nesuspėjo parodai pasi
ruošti.

„Estišką simfoniją”, Z. Sodai- 
tienei už „Gėles” ir G. Žumba- 
kienei už „Madoną”. B. Bulotai
tės atžymėtoji „Estiška simfo
nija” jury komisijos atrinkta 
taipgi Čiurlionio galerijai.
Bendruomeninė ir pavieni talka 

Kalbėdamas parodos globėjų
— LB Chicagos Apygardos val
dybos vardu, P. Vėbra pabrėžė 
viltį, kad jaunieji kūęėjai kada 
nors vertai pakeis vyresniąją

Jaunimas laikomas pavyzdžiu 
Oficialiai parodą atidaryti 

pakviestas Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis. 
Konsulas ypač pabrėžė šios pa- 

! rodos reikšmę jaunųjų meninin- 
Trumpu žodžiu parodon dė-kų soiidarumo požiūriu. Anot 

konsulo, įvairių pasaulėžiūrų ir 
įvairių meno krypčių jaunimas,

į vai klegėjo jauniausioji karta.

Daug. bet dar ne visi
bo parke. Stovykla, 32% pėdos sugadino tilto plieninius bal- 
aukščio, 50 pėdų ilgio, sverianti kius. Nuostolių padaryta $150,- 
125 tonas, jam kainavo $200,- į 000. Tiltas bus uždarytas dviem į mesį atkreipė jos rengimo ko- 
000. Į savaitėm. j miteto pirmininkė dail. Dalia

“Rūtos” ratelio nauja valdyba Marijos Aukšt. mokykloje. Sėdi iš kairės: seselė M. Nikola, seselė 
M. Kristina, “Rūtos” ratelio globėjos. Dalia Koneytė — socialinių reikalų vedėja, Regina Macno- 
riūtė — ižd. Stovi: Laima Bačinskaitė — vicepirm., Irena Sabaliūnaitė —■ pirm., ir Birutė Šlajų tė — 
sekretorė.

, l kartą ir užtikrins lietuviškosios 
susitelkęs čia šiandien ben ra-! dad£g tęstinumą laisvajame pa
jai lietuviško ir kūrybiško rei-1 gauly p Vėbra ypag dėkojo dr 
kalo demonstracijai, ne vienu ^nįanuį Verbickui, parodos su- 
atveju gali būti pavyzdys ir manymo iniciatoriui ir nuolati- 
politiniam ir visam mūsų ku u- nįam jaunimo talkininkui. De
riniam gyvenimui. j kingumo ženklan A. Trinkūnas,

Moterys pirmauja , vienas iš jaunųjų dailininkų, A.
Verbickui įteikė kito savo kole
gos St. Šimaičio paveikslą „Ka-Daliai Verbickaitei Jaunųjų 

dailininkų vardu dėkojant gale 
rijos
bendradarbiavimą parodos ren- i Daugiau tokio jaunimo!' 
gimo rūpesčiuose, atsakė galeri- Dėkodamas už dovaną, dr. A. 
jos ilgametis direktorius dail. Verbickas nenorėjo sutikti su 
M. Šileikis, pabrėždamas, kad kartais nugirstama nuomone,

vadovybei už talką į r • raliaus portretą”.

galerija nėra tik kokia uždara 
rinktinių žmonių pastogė, bet

kad jaunieji jokiais atžvilgiais 
nerespektuoja vyresniųjų, ven-

institucija, skirta visiems, vi- gia jų patarimų ir talkos. Šią 
sai visuomenei, o kada . nors • parodą ruošiant, su mūsų jau- 
ateityje taipgi laisvai ir nepri- j nimu dirbti, bendrauti ir susi
klausomai Lietuvai. Priminė, į kalbėti nebuvę jokių sunkumų, 
kad kitą šeštadienį Čiurlionio Jįs tikįs, kad šitokio puikaus 
galerijai sukanka penkmetis. M. jaunimo dar yra dauguma.

Leiskime tad ir padėkime to-

MES DAR NENUTAUTOME! I “Rūtos” ratelis kas metą iš 
sirenka valdybą,

tų. Visos pirmokės buvo gud
rios ir puikiai egzaminus išlai- 

įkė. Po egzaminų buvo pakvies
tos pasirašyti į didžiulį sąrašą, 
kur buvo surašyta pirmokių pa
reigos ir privilegijos. Nuo šio 
momento, jos yra įpintos į lietu 
višką rūtų vainiką. Šis ratelis 
amžiais žaliuos, kol lietuvaitės 
neužmirš savo kilmės ir kalbos. 

Šiems mokslo metams išrink-

kiam jaunimui reikštis mūsų 
bendruomenėje. -

Po parodos atidarymo iškil
mei pirmininkavūši dail. D. 
Verbickaitė pakvietė svečius 
susipažinti su išstatytais jaunų
jų darbais ir pasivaišinti ka
vute.

Šia proga išleistas gražiai 
apipavidalintas ir dailininkų 
darbų nuotraukomis išpuoštas

lietuviškas rūtų

žu visų prašymų negali paten
kinti, nes permažai gaunama au 
kų. Nemalonu man čia pasaky
ti, kad iš senųjų ir naujai atvyku 
šių lietuvių didesnis skaičius ne

se parengimuose ir t. t. Bet ar
tai yra tiesa? Ieškodami, žino
,ma, rastume ir nutautę jusiu, 

pasireiškia gailestingais darbais,^ kiek tįktai pažistu
savo įbroliams ir sesėms, esan
tiems varge. Ačiū Dievui, kad 
yra geraširdžių žmonių, kad ir 
nedidelis skaičius, bet jie yra la 
bai dosnūs ir darbštūs labdaros 
darbams. Balfo direktoriai ir

ir

. _ . parodos katalogas. Katalogo
un kvarko ta nauja Rūtos ratelio valdy- i įvadjnį žodį parašė dail. M. Ši- 

šio ratelio reikalus. Bet viena ba: Irena Sabaliūnaitė — pirmi Į įeikis, akcentuodamas vieną ki- 
valdyba visų reikalų nesugebė- ninkė, Laima Bačinskaitė—vice- tą mintį, liečiančią meno šian- 
tų tinkamai atlikti, jei ratelio i pirmininkė, Birutė Šlajūtė'—sek dieninę situaciją modernioje ci

vilizacijoje.
sočia- Paroda Čiurlionio galerijoj

Kristina ir seselė M. Nikola, mū linių reikalų vedėja. ! atidaryta iki spalio 20 d.
sų ratelį globoja, prižiūri, pata- Birutė šlajūtė J k. b.
rimus duoda, už ką mes visos | -
esame seselėms dėkingos. Sese-' Š3MIIIIIIlllllllimilllllIllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIĮIIĮ&

lės rūpinasi, kad lietuvybė am- E LITHUANIAN DEMOCRATIC |
žinai būtų musų širdyse. “Rū- = _ _ _ _b _ =LEAGUE 1

neglobotų ir jam nepagelcėtų se Iretorė, Regina Macnoriūtė—iž-ar visai nebekalbame lietuviš- .koks jo tikslas? Pirmiausia, vie 
kai, nedalyvaujame lietuviškuo- ' ną kartą į mėnesį mokykloje selės kazimierietės. Seselė M. dininkė, Dalia Koneytė 

mes turime savo susirinkimus.
Visi susirinkimai pravedami tik 
lietuviškai. Susirinkimams pa
rengiame programėles, padainuo 
jame lietuviškų dainų ir atlieka
me kitus darbelius. Taip pat su
rengiame vieną šokių vakarą, 
kuris įvyksta sausio mėnesį.
Mergaitės, priklausančios “Rū-Ivaltės.’ Pažmtumėm savo kraš 
tos” rateliui moka po vieną do
lerį nario mokesčio. Kitas pa-1 
jamas turime iš rūbinės, lietu-1 
viškų parengimų metu, ir šokių

vaičių mergaičių, visos save lai
ko lietuvaitėmis ir kai reikia, 
nebijo kalbėti ir lietuviškai. O 
anglų kalba kalbame tik dėlto, 
kad mokyklose ir gyvenime dau 
giau mums šią kaltą tenka var

tos” ratelio tikslas yra, kad 
mes būtumėm išauklėtos lietu-

valdyba daug laiko ir pinigo , . . .

aukoja šiems kilniems tiks- totL Bet pasveikime į jaunimo 

lams. Kai kurie skyriai ir jų ge- tai ten pamatysi-

rai organizuota veikla pasižymi
dosnumu. Bet be plačios visuo
menės paramos Balfo vadovybė 
ir keletas darbščių skyrių nebe
pajėgia patenkinti tų visų svar
bių uždavinių”.

“Malonu konstatuoti, kad nuo 
pat Balfo įsisteigimo direktorių 
tarpe nebuvo nesusipratimų dėl

me daug gražaus jaunimo, ku
ris šoka tautinius šokius, dai
nuoja lietuviškas dainas, susi
rinkimuose veda diskusijas ir 
per šias lietuviškas organizaci
jas, jaunimas sustiprėja ir išsi
laiko lietuviškas.

Tarp kitų lietuviško jaunimo 
organizacijų randasi ir “Rūtos”

tikybinių bei srovinių įsitikini- ratelis, Marijos Aukšt. mokyk
loje, apie kurį čia noriu papa
sakoti. šiam mergaičių rateliui

mų skirtumo; visi dirbome su
tartinai ir nuoširdžiai.Duok Die
ve, kad Balfas ir toliau tęstų priklauso du šimtai lietuvaičių 
savo darbuotę tokioj pat dva- moksleivių, kurios rūpinasi, kad
sioji» f išis lietuvaičių sambūris amžinai

tą, literatūrą, neužmirštumėm 
lietuviškų dainų ir savo tėvų
kalbos.

Šių mokslo metų pradžioje =
, . , x . . priėmėm 30 naujų narių — pir-1 Evakaro. Is surinktų pinigų per- . . AT . . ... . ! =, , ,V1 , . r mokių. Naujosios ratelio nares s

ame įe uvis ų nygų ir per susįrįnkjme buvo išskirtos nuo 
ei ę metų jų prisipil o pi nos Vyresnjųjų moksleivių didžiu- 
lentynos. Taip pat šelpiame ne-, Rais žaUaig kaspinaig 0 įsto_
turtingus lietuvius ir organiza- jančios į ratelį, prieš įvedimą,
cijas už JAV ribų. Dažnai už- pįrmokės turėjo atlikti įvairius 
prašome šv. mišias globėjų ir uždavinius _ sugaivotus joms

darbus ir atsakyti į patiektus 
klausimus: pvz., nuridenti nosi
mi bulvę, sukurti baletą, dai
nuoti solo ariją iš kokios ope-

narių intencijom.
Per lietuviškus parengimus

(operas, koncertus, vaidinimus)
Marijos Aukšt. mokykloje ma
tote uniformuotas moksleives ros ir t.t. Kai kurios pačios gal S
kaip tvarkdares ir priimančias 
rūbus rūbinėje. — tai rūtietės!

pirmą kartą išmėgino savo bal- ~ 
sėlius, bet būna ir puikių talen-
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Lithuanian Democratic League Balius
su šokiais ir išgėrimais =
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Dalyvaus daug įžymių politinių asmenybių
| Būtų malonu, kad lietuvių blokas parodytų politinį | 
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