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RAUDONIEJI IŠSKLAIDĖ SAVO 
KARINIUS DALINIUS INDIJOJE

Indija vakariečių

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru va
kar parlamente pareiškė, kad 
kiniečiai komunistai, gal būt, 
išsklaidė savo karinius dalinius 
po platesnes apylinkes, bet Pei
pingas jų neatitraukė.

Kiniečiai komunistai teigia, 
jog jų kariniai daliniai atitrauk
ti.

Jis pabrėžė, kad padėtis esan 
ti supainiota ir sunku padaryti 
tikslų sprendimą.

Du premjero Nehru ministe
rių kabineto nariai pareiškė, 
kad geriau būtų atnaujinti ko
vas, negu priimti Peipingo są
lygas.

Amerikos ambasadorius John 
Kenneth Galbraith nuskrido į 
Tezpur miestą susipažinti su

Raudonieji apšaudė 
Quemoy salę

TAIPEI, Formoza. — Kinijos 
komunistų artilerija šeštadienį 
apšaudė Quemoy salą. Naciona
linės Kinijos gynybos ministeris 
užvakar pranešė, kad raudonie
ji paleido 91 sviedinį į salą.

ginklus tenaudosianti prieš Kinijos komunistų 
agresiją

situacija ir patikrinti amerikie- _________________
čių ginklų pristatymą indų ar
mijai.

Nehru užtikrino Pakistano pre 
zidentą Khaną, kad vakariečių 
ginklai, suteikti indų armijai, 
bus naudojami tik pasipriešinti 
prieš kiniečių agresiją. Indija ir 
Pakistanas sutiko dėti' naujas 
pastangas, kad būtų išspręstas 
ilgai užtrukęs ginčas dėl Kaš- 
miro.

Pasiuntinys pas
prezidentę Kennedį
WASHINGTON, D.C. — Ed- 

win O. Reischauer, Jungtinių A- 
merikos Valstybių ambasado
rius Japonijoje, šiom dienom 
buvo nuvykęs į Baltuosius Rū
mus pranešti prezidentui Ken- 
nedžiui apie santykius tarp To
kio ir Washingtonoi

Iš teisėjo Alfonso F. Wells Chicagoje surengto priėmimo savo rėmėjams. 
Iš kairės į dešinę Valteris Wells, teisėjo brolis, Henrikas Bianco, teisėjas 

Alfonsas F. Wells ir Sofija Wells, teisėjo brolienė.

Naujausios
žinios

Moterys ilgiau už 
vyrus gyvena

NEW YORKAS. Statistikų , dintas kaip aukštesniojo Cook 
apskaičiavimu, iš 100,000 mer- County teismo teisėjas. Jisai 
gaičių sulaukia 90 metų am- paskirtas tvarkyti šeimų bylas, 
žiaus 2,291; iš tokio pat skai- Prisaikdino apskrities vyriau- 
čiaus berniukų 90 metų tesu- sjas sekretorius (Clerk) Edvar-

__ . laukĮa 1,523, Gimdymo kliniko- dag Barrett. Prisaikdinimo iš-
basadorius, turės susitikti Jung K® Pirmomis savaite/«is 40 pro- kilmės buvo prasmingos ir iš-
tinėse Tautose su Rusijos ir Ku ! o dingos.
L»ZVCJ ofof AtTm'n z-JAl v,n4-Grvn'v»,'w.mių berniukų nei mergaičių. Mūsų tautietis, naujasis aukš

— Netoli Los Angeles vakar
susidūrė britų laivas su JAV 
laivu.

— JAV gynybos departamen
tas vakar pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga atsiima bombonešius iš 
Kubos.

— Aūlai Stevenson, JAV am-

bos atstovais dėl patikrinimo 
ofenzyvinių ginklų išvežimo iš 
Kubos ir dėl garantijų, kad tie 
ginklai vėl nebus įvežami.

Kruppo konferencija su į 
Nehru fabriko

reikalu
NEW DELHI. — Vakarų Vo

kietijos pramonininkas Alfred 
Krupp vakar tarėsi su minis- 
teriu pirmininku Nehru, kaip 
patrigubinti plieno gamybą 
Rourketa fabrike, pastatytame 
vokiečių technikų.

Vakarų Vokietijos preziden
tas Heinrich Luebke pareiškė 
New Delhi šeštadienį, jog jo 
tauta sutinka “principe” pra
plėsti fabriko pajėgumą nuo 
800,000 tonų per metus iki 2, 
500,000 tonų.

— JAV generolas Nors tad,
Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) karinių dalinių vadas, pa 
reiškė, kad po Kubos ir Berly
no krizių sustiprėjo Nato jėgos, 
bet jos turėtų būti galingesnės.

— Vakarų Vokietijoje, gal 
būt, šią savaitę bus sudaryta 
nauja vyriausybė. Gali būti su
daryta koalicinė krikščionių de
mokratų ir socialistų vyriausy
bė.

— Kareiviai saugo alžiriečių 
sostinę. Apie 200 sunkiai ap
ginkluotų Alžirijos kareivių va
kar apsupo vyriausybės rūmus. 
Nakties metu kareiviai užbloka
vo pagrindinius kelius į Alžirą, 
ir policija krečia miestą. Neži
nia kodėl imtasi tokių žygių. 
Manoma, kad tai turi ryšį su 
užvakar areštu policijos komi-

29 lenkai pasirinko 
Vakarus

KOPENHAGA, Danija. — 
Dvidešimt devyni lenkų kelei
viai šiom dienom pasišalino iš 
turistinio laivo “Mazowsze” Ko 
penhagoje ir paprašė politinės 
globos Danijoje. Keturiolika jų 
pabėgo savaitę anksčiau, laivui 
sustojus Kopenhagoje. Likusie
ji jų pavyzdžiu pasekė, kai tas 
pats laivas grįždamas vėl su
stojo Kopenhagos uoste. Tai 
pats didžiausias pabėgėlių skai 
čius nuo to laiko, kai prieš kele
tą metų nuo lenkų laivo “Bato- 
ry” paspruko apie 50 keleivių.

— Walter Hallstein, Europos 
Bendrosios Rinkos egzekutyvi- 
nės komisijos pirmininkas, grei
tai vizituos Jungtines Amerikos 
Valstybes.

KALENDORIUS
Gruodžio 4 d.: šv. Barbora, 

žvaigždikis, Ermė.
Gruodžio 5 d.: šv. Sabas, Gra 

žutė.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien. 
— apie 50 laipsnių, galimas lie
tus; rytoj — vėsiau.

Saulė teka 7 v., leidžias 4:20.

ROMA. — šiom dienom Ap- 
tijokijos maronitų patriarchas 
Povilas - Petras Meouchi, per 
Vatikano radiją pasakytoje kal
boje, kreipėsi į visus maronitų 
apeigų katalikus, kviesdamas 
juos karštai melstis, kad visi 
aukštieji Vatikano II-jo susirin
kimo -tikslai būtų atsiekti.

“Nežiūrint nuostabiausių mo
dernių atradimų įvairiose gyve
nimo srityse — kalbėjo Antijo- 
kijos patriarchas — visi žmo
nės jaučia būtiną reikalą šauk
tis Motinos Bažnyčios skelbia
mos Evangelijos šviesos, kad 
surastų savo gyvenimui tvirtus

ir , x ir kilnius principus. Katalikų
CHICAGO• - Vakar teisėjas mitetui, artimiesiems giminėms Bažnyčia yra ir lieka žmonijos 

Alfonsas F. Wells buvo prišalk | ir rėmėjams EI Bianco restora- mokytoja> kuri apšviečia) gydy.

Prisaikdintas teisėjas Wells

tesniojo teismo teisėjas, Alfon
sas Wells, suruošė priešpiečius 
savo rinkiminės kampanijos ko-

Kodėl Vilniuje nestatomas 
paminklas Basanavičiui?

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus m. vyr. dailininkas I. 
^Laurušas lapkričio 19 d. per 
Vilniaus radiją kalbėjęs apie

Togliatti moko 
raudonęję Kiniję

ir
ne 12

Problemos verčia žmoniją 
ieškoti naujo kelio

valandą. Į priešpiečius toja> kuri gydQ) vadovg> 
susirinko apie 60 asmenų. Juo- vgda gąžineg . tįegą ir iggany. 

mą.se dalyvavo teisėjo tėveliai 
Antanas ir Valerija Wells - Vė
liai. Taip pat teisėjo žmona, 
duktė ir brolis su žmona. Res
torano savininkas p. Bianco, 
kuris taip pat buvo vienas iš 
stipriausių Wells kandidatūros 
rėmėjų, dalyvavo drauge su 
kviestais svečiais ir žymiai pri
sidėjo prie svečių — teisėjo rė
mėjų ir draugų pavaišinimo. 

Svečių tarpe buvo Jonas Pa-

Toliau Antijokijos patriar
chas paminėjęs, kad “visuoti
nio susirinkimo tikslas yra 
skelbti amžinąsias tiesas, at
naujinti krikščionių gyvenimą, 
studijuoti problemas, kurios v.er 
čia žmoniją ieškoti naujų kelių 
ir sprendimų, pritaikintų šių 
dienų reikalavimams” — iškė
lė skaudžią krikščionių susiskal 
dymo problemą. “Krikščionys

vieni nuo kitų. Laikas dabar y- 
ra, kad būtų panaikinta skirtu
mai ir visi susijungtų į vieną 
avidę, vieno ganytojo vadovy
bėje. Tai yra visų krikščionių 
aukščiausias tikslas. Melskime 
Viešpatį, kad būtų pašalintos 
visos kliūtys, kurios trukdo vie
nybę, kad Dievas apšviestų Su
sirinkimo tėvus rasti geriausią 
išeitį ir, kad taip viso pasau
lio krikščionys susijungtų bro
lybėje, meilėje ir taikoje.”

“Daug daugiau būtų buvę gali
ma padaryti negu iš tikrųjų bu
vo padaryta, palaikant paverg
tųjų tautų pasipriešinimą, — 
bei jų tautinius siekimus”, — 
pažymėjo pakomitetis savo a- 
pyskaitoje.

Pakomitetis pripažino, kad 
pavergtosios tautos sudaro di
džiulį šiam kraštui draugiškai 
nusiteikusių žmonių masę, kad 
jos trokšta santykių su Vaka
rais, kad jų tikėjimas laisvės 
atgavimu veikia kaip stiprus 
stabdis Sovietų veiksmams bei 
pastangoms išplėsti savo valdžią 
grasinimais ir atviru užpuoli
mu.

Pakomitetis baigė savo apys
kaitą šiomis rekomendacijo
mis :

1. Veikti greitai, be pertrau
kos ir tvirtai, aiškiai parodant

----- iluf, JAV tebesilaiko
politikos, kuri atmeta dabarti
nės būklės pripažinimą Rytų 
Europoje ir remia pavergtųjų 
tautų apsisprendimo teisę.

2. Naudotis kiekviena proga 
kelti viešumon, ypatingai nau
jai bundančiose tautose, sovie
tinio kolonializmo būdus ir pa
sekmes ir skirti tam reikalui ne 
mažiau dėmesio kaip kitų žemy
nų tautų apsisprendimui bei ne
priklausomybei.

3. Išplėsti Amerikos Balso 
programas pavergtųjų tautų 
kalbomis paminint jose pabėgė
lių ir jų organizacijų darbus 
bei pasiekimus šiame krašte.

Skirtinga nuomonė gali susi
daryti tik dėl rekomendacijos 
plėsti mainus “ir kitokius kon
taktus” su pavergtomis tauto
mis, tačiau tuč tuojau nutraukti 
joms pagalbą kai tik paaiškėja, 
kad ji netarnauja JAV reika
lams, o stiprina pavergėjus. Pa
komitetis tokios išvados priėjo, 
išklausęs keletos lenkų, kurie 
buvo ar tebėra pogrindžio opo
zicijos vadais ar ryšininkais.

Negalima nepakartoti ištisai 
baigiamojo paragrafo: “Pako
mitetis mano, kad mes galime 
pasiekti diplomatinių ir strate- 
ginių laimėjimų šaltajame ka
re, jeigu tik mes sieksime savo 
tikslų tvirtai ir ryžtingai. So
vietai išnaudoja kiekvieną pro
gą, kur laisvasis pasaulis paro
do silpnumą. Mes turėtume iš
naudoti kiekvieną komunistinio 
bloko silpnybę. Nors pavergto
sios tautos ir prideda šiek tiek 
Sovietų Sąjungos jėgai, mes ne
galime užmiršti, kad jos yra 
pavergtos tautos, kurios siekia 
atgauti laisvę artimiausia pro
ga. Tuo atžvilgiu jos sudaro 
plačią Sovietų Sąjungos pažei
džiamumo spragą. Neturime už 
miršti nė minutei, kad, palai
kydami šitų draugiškų tautų tei 
sėtus laisvės ir apsisprendimo 
siekimus, mes galime pataikyti 
į silpną vietą sovietinėje siste
moje.”

kel su žmona, adv. Stasiukaitis, Kristaus pašaukti į vieną Baž-
nyčią, yra broliai savo tarpe, 
bet jau tiek amžių atsiskyrę

Justas Mackevičius, Antanas 
Rudis, Jonas Kazanauskas su 
žmona, Aukers su žmona, D.-, 
Kuraitis, A. ir dr. Baliūnai, 
kun. V. Rimšelis, Draugo mode
ratorius, kun. A. Stašys, redak
toriai L. Šimutis, dr. P. Grigai
tis, M. Vaidyla ir kiti. Pobūvio 
nuotaika buvo smagi, linkėji-

dinaminės šviesos reklamos. E- mal T**’ a“kS*nioJ° teis‘ 
sa, visur Vilniuje reikalinga dai m0 ^e‘saiu* nuoširdūs, 
lininkų ranka bei talka. Jau
pavykę Vilniuje dalinai likviduo 
ti visas betonines skulptūras 
miesto parkuose ir aikštėse.

sostinės dekoravimo darbus, rū
pesčius, pripažino, kad dar ne
retai pasitaiko blogai dekoruo
tų vitrinų, žemos meninės ver
tės restauravimų, dekoravimų,

i Dai vis Vilniuje nesą judančios I

R'OMA. — Italų komunistų 
vadas Togliatti užvakar apkal
tino raudonąją Kiniją ir jos 
sąjungininkę Albaniją, kad, gir
di, jos “nepaiso” pasaulinio ko
munizmo interesų.

Togliatti kalbėjo komunistų

Pats Laurušas kalbėjęs kul
tūros ministerijoje dėl skulpto
rių darbų panaudojimo mieste

partijos suvažiavime, kuris jr jam atrodo, kad galimybė 
sionieriaus Omar Harreg. Jis] truks 6 dienas. Jis palaiko Ru- Į būtų. Būtų, girdi, puiku, jei Vil-
apkaltintas, jog yra socialinės 
revoliucinės partijos narys, vei
kiančios pogrindyje. Ši partija 
smarkiai kritikuoja premjero 
Ben Bellos vyriausybę.

— Sovietų Sąjunga atšaukė 
savo ambasadorių M. G. Per- 
vukiną. Jo vieton paskirtas P. 
A. Abrosimov, diplomatas ir ko 

I munistų partijos pareigūnas.
— šeši Japonijos ministerių 

kabineto nariai atvyko į Wash- 
ingtoną pasitarti su JAV pa
reigūnais prekybos reikalais.

siją Maskvos - Peipingo ginče. niuje turėtume Žemaitės, Basa
navičiaus bei kitų žymių žmo
nių gyvenusių ir dirbusių Vil
niuje, biustus.

Apie Kapsuko ir kt. komunis
tų paminklus, žinoma, buvo pa
galvota žymiai anksčiau ir jiems

— W. Averell Harriman, Vai 
stybės sekretoriaus pagalbinin
kas Tolimųjų Rytų reikalams, 
vakar informavo prezidentą 
Kennedį apie reikalą suteikti Į 
Indijai karinės pagalbos, vyks- ■ 
tant konfliktui su komunistine i 
Kinija dėl pasienių.

E1 Bianco restorane Chicagoje, kur vakar buvo susitikę teisėjo Alfonso F. 
draugai ir rėmėjai. Iš kairės j dešinę sėdi teisėjo tėvas Antanas ir motina 
Veronika. Antroje eilėje; advokatas Edvardas Stasukaitis, teisėjo žmona, duk

relė Anita ir pats teisėjas Alfonsas F. Wells.

Burmietis U Thant išrinktas 
Jungtinių Tautų generaliniu sek
retorium, iki šiol šias pareigas

TRUMPAI IŠ VISUR
— Raudonoji Kinija užvakar 

pasiūlė finansinę ir ekonominę 
pagalbą Sirijai, kad būtų page
rintas siriečių ekonominis gy
venimas. Ministeris pirmininkas
Azem pranešė apie pasiūlymą' statyti nereikėję jokių pasikal- 
po susitikimo su kiniečių amba- bėjimų. 
sadorium Damasko mieste. Si
rija., atrodo, priims pasiūlymą.

— Čekoslovakijos komunistų 
partijos suvažiavimas ilgai ati
dėtas, pradedamas šiandien.

Jau ruošiasi 25 metę
Lietuvos pavergimo 

„šventei”
VILNIUS, okup. Lietuva. —

Lapkričio 19-20 d.d. kultūros 
ministeris J. Banaitis per Vil
niaus televiziją ir radiją pla
čiai kalbėjo apie 1965 m. numa
tytą minėti 25 m. sovietinio re
žimo Lietuvoje įvedimo sukaktį.
Esą, šventė truksianti dvi die
nas ir be dainų šventės ir or-

PADRĄSINANTIS REIŠKINYS
Kyla susirūpinimas pavergtosiomis tautomis 

DR. ALBERTAS N. TARULIS, Washington, D.C.

Šių metų kovo - rugsėjo mėn. Maskvoje) ir William Tyler, pakankamo aiškumo dėl tos po-
Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų 
Komiteto Europos pakomitetis 
atliko devynių pavergtųjų Eu
ropos tautų atstovų apklausinė
jimą. Jų tarpe buvo ir paverg
tos Lietuvos atstovai: Juozas 
Rajeckas, Jack Stukas ir Juo
zas Miklovas. Be to, Alberto 
Tarulio straipsnis apie gyven-

kestrų pasirodymo, kitą dieną1 tojų nuostolius pavergtoje Lie- 
būsią šokiai ir žaidimai. : tUVoje yra įdėtas atskiru prie-

Ministeris savo kalboje, ra-.du įr minimag keliaig atvejaig 
gindamas uoliai ruoštis pavergi-I . .
mo sukakčiai, dar siūle ir re-i , , y _ J .
formuoti lietuvių tautinius dra-1 Apyskaita ką tik atsidūrė
bužius — jis padaręs priekaiš-! spaudos rankose. Ji yra labai 
tų ypač moterų tautiniams si- įdomi savo išvadomis,

ėjęs laikinai. Jis išrinktas gen. 
sekretorium ketverių metų termi- įų ypač moterų tautiniams si-; įdomi savo išvadomis. Išklau
nui U Thant jau pradėjęs įtai- jonams kurie esą nepatogūs irjsęs Valstybės pasekretorių Foy 

i goti Vakarams, kad jie darytų j J r l
'nuolaidas raudoniesiems. (UPI) i pan. (E.) Kohler (dabar ambasadorius

pakomitetis susidarė vaizdą, kad litikog ir čia pat. Kaip pavyz- 
šio krašto politika pavergtųjų I dys nurodoma, kad Amerikos 
tautų atžvilgiu remiasi dviem į Balsas neperdavinėjo žinių apie 
principais: pavergtųjų tautų atstovų ap-

1. Nepripažinimas dabartinės {klausinėjimą. Visa tai mažina
būklės Rytų Europoje.

2. Reikalavimas pavergto
sioms tautoms teisės, gyventi 
jų pačių pasirinktoje valdžioje, 
remiantis laisvo apsisprendimo 
principu.

Pakomitetis tačiau rado, kad 
tūlos įstaigos šitokios politikos 
nevykdo, ar nepakankamai vyk
do. Pavergtosios tautos mažai 
težino, kokios politikos laikosi 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
jų atžvilgiu. Nevisada esama

pavergtųjų tautų pasipriešinimą 
komunizmui ir turėtų būti seniai 
pašalinta.

Toliau pakomitetis iškėlė aikš 
ten, kad JAV nedarė spaudimo 
Jungtinėse Tautose kai buvo kai 
bama apie sovietinį kolonializ
mą Rytų Europoje ir, kad į So
vietų grasinimus dėl Berlyno 
nebuvo atsakyta reikalavimu pa 
daryti nedelsiant visų Vidurinės 
ir Rytų Europos reikalų patvar 
kymą kaip numatyta sutartyse.



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 4 d.

Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4307 So Kedzie Avė., Chicago 321'

RĖMUO

Tikrai daug žmonių guodžia- tais viralais ir neužšaldyti skil
si, kad juos rėmuo griaužia, o vio ledais ibei šaltais gėrimais, 
kai paprašai tokį ligonį atpa- į 5. Negerti vandens su ledais 
šakoti tą jausmą tiksliai, tai laike valgio. Yra geras papro- 
vaizdžiai atpasakoti nesugeba, tys išgerti stiklinę arbatos už 
Daugiausia apibūdina rėmens , vienos valandos po kiekvieno 
graužimo jausmą šitaip: “Prie- valgio. Jei nėra arbatos, tai 
širdį degina”, “duocutėje griau- bėnt stiklinę vandens išgerti, 
žia”, “po krūtine skauda”, Mat vanduo teikia žarnoms 
“skilvį lyg kas replėmis gniau- drėgmę ir suminkština išma- 
žo’’ ir t. t. j tas. Tai labai svarbu tiems, ku-

Didžiuma ligonių pajaučia rių viduriai būna kieti, 
rėmens griaužimo priepuolius 6. Reikia vengti tokių valgių, 
už vienos arba už dvejetos va- nuo kurių esi patyręs rėmens 
landų po valgio. Kartais tas rė- griaužimą: ar tai būtų šilta 
muo užeina vidurnakty, išbudi- duona, ar sūris, ar šokoladas, 
na žmogų iš miego, ir paskui ar riebalai, ar kas kitas, 
per visą naktį negali užmigti. 7. Jei dantys yra sugedę, eik
Rėmuo negerai, o nemiga dar 
blogiau. Todėl rėmens griauži
mo išbudintas žmogus mėgina 
gelbėtis kaip išmanydamas. Iš
gėrus šiltos arbatos, rėmuo nu
slenka. Kiti rūgščiai atsirūgs
ta ir po ataka palengvėja. Kiti
išgeria valgomos sodos (baking :mus, rėmuo visvien kamuotų, J1 Sahntl butl dvasine ir tauti 
soda, sodium bicarbo’nate) skie tuomet nedelski perilgai ir eik n^’ ir bl a^lc a
dinio ir nuo to rėmuo praeina, pas savo daktarą. 

Kai rėmuo pradeda žmogų
dažnokai kamuoti, tai natūralu, 
kad gali pamanyti, jog yra žaiz 
da skrandyje arba vėžys, ar 
kas kita. Reikia žinoti, jog ne
kiekvienas rėmuo reiškia žaiz- no dantų smegenys labai krau- 
dą. Patikrinti reikia, bet baugš- juodavo ir pūliuodavo. Šveisda- 
tintis neapsimoka. i vau savo dantis visokiomis pa

stomis, niekas nepagelbėjo. Vie 
Priežastys. Rėmuo dažniau- mano kaimynas, kanadietis 

šia atakuoja juos, kurie skubia: prancūzaSi tara man masa. 
valgo, arba jei perdaug pnval- dantįa dnlskos ._. vaJ_
go, arba jei didelius nesukram- , ,& ’ J . ... gomos sodos mišiniu. Tas su- ciai, darbininkai, daugumoj
tytus kąsn.us ryja. Taipgi re Stabdė smegenų kraujavimą ir viengungiai, profesionalų labai 
muo pagniaužo ir tuos, kurie maQO dantyg dabar yra gvarūs mažaį
daug_ riebalų valgo, ar mėgsta Jokįo dantimg gepetu.
svogūnus, ri^ijiųs^^imiĮpiiįS, ko nevartoju, dantis masažui ' '^-kytios ir ligoninės 

ju tik su smilium pirštu, pada
žęs druskos ir sodos mišinio Pirmasis laikotarpis: 1880—

su uks.isu. Taipgi a vono is, a kogejgje Tik vienas dalykas 1900 — organizavimosi metai, 
bak.. s ir kava la ai taznai nu man j-ūpi, ar tas mišinys kar- Tada įsisteigė 45 parapijos, 2 

tais negadina dantų emalio. ! mokyklos, 13 laikraščių, išleista

agurkus, pipirus, šokoladą, su
svilintas kiaušinius, kopūstus

na rėmens priežastimi. Bet už
vis aršiausias rėmens kaltinin
kas yra tai nervingumas, rū
pestis, pyktis, visoks susijaudi
nimas.

Rėmuo savaimi nėra liga, tik 
gamta žmogų perspėja, jog yra 
kas tokio, ko privalai vengti, 
jog privalai higieniškai maitin
tis ir tvarkingiau gyventi.

Kad rėmuo nekamuotu, pa
tariu :

1. Valgyti iš lėto, nesiskubi
nant, kramtant gerai.

2. Nepersivalgyti. Geriau vai 
gyti 4 ar 5 sykius per dieną 
nedavalgant, negu 3 sykius per 
sivalgant.

3. Valgyti lengvai virškina
mus valgius, vengti aštrių prie
skonių.

4. Neplikyti vidurių perkarš-

j kalorijų kaip ir baltoje duono- i 
je, tik juodoje iš stambių miltų 
keptoje duonoje yra daugiau 
kūnui naudingų vitaminų ir mi
neralų, negu baltoje duonoje, 

j Klausia J. L. — Turiu perže- 
! mą kraujo spaudimą ir mano 
i širdies plakimo pulsas yra šilp- 
I nokas. Norėčiau p. Daktarą pa 
klausti, ar fiziška mankšta pa- 

! gelbėtų man, ar nuo to padidė
tų kraujo spaudimas? 
i Atsakymas J. L. — Jei tams 
tos gydytojas patarė tamstai 
mankštintis, kaip ir kiek man
kštintis, tai tas tamstai pagel- 
O?ės>. - ■

Klausia A. N. — Ar į kojos 
leteną gali prisimest! vėžio li
ga?

Demetra Gekas Chicagoj atšven- Atsakymas A. N. — Gali, 
tė 108 m. sukaktį. Ji atvykus iš norg taį labai rgtai kada įvykg. 
Graikijos prieš 32 m. Turi 17 vai-
kaičių ir 35 provaikaičius.

pas dantistą.
8. Susijaudinęs, neva 1 g y k 

tuojau; palauk bent pusvalan
dį.

9. Kiek galint, kontroliuok 
savo gomurį ir savo nervus.

Jei pildant nurodytus patari-

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas T. E. Druska i
ir valgomoji soda dantų emalio 
negadina.

Klausia M. B. — Ar tiesa, 
kad dažnas plaukų kirpimas, 
ypač dažnas jų skutimas, stip
rina plaukų šaknis ir skatina 
plaukų augimą.

Atsakymas M. B. — Tuose 
žmonių plepaluose jokios tie
sos nėra. Ant žmogaus kūno 
auganti plaukai, tai ne pievoje 
auganti žolė.

Klausia Š. A. — Kokią duo
ną yra sveikiau valgyti — juo
dą ar baltą? Ir kuri duona turi 
daugiau kalorijų: baltoji ar 
juodoji ?

Atsakymas S. A. — Lietuvių 
skoniui ir lietuvių skilviams 
yra sveikiau valgyti juodą duo
ną. Kalorijų kiekis nieko ben- 

! dro neturi su duonos spalva._ - . . , naujų laikraščių — 6, išleista
; Žf -toug knygų, įsisteigia dar trys

vienuolijos.
Ketvirtasis laikotarpis: 1940

Ką lietuviai davė Amerikai

Prel. Balkūno paskaita seselėms kazimierietėms 
Kultūros kongreso metu

Prel. Jonas Balkūnas, Atsi- — 1962 — Išeivijos lietuvių su- 
mainymo parapijos klebonas sivienijimas — stambi tremti- 
Maspeth, Long Island, N. Y., nių pagalba — šviesiausias lai- 
vienas žymiausių mūsų išeivi- kctarpis. Įsteigta nauja para- 
jos vadų, lapkričio 23 d., 7:15, pija — 1, pastatyta naujų baž-

nyčių — 10, įsikuria dar dvi 
vienuolijos su savo šakomis, į- 
steigtos naujos senelių prieglau 
dos — 2, vienuolijų pastatyta, 
ar statoma — Jaunimo Cent
ras, Draugas; Kennebunkport, 
Putnam, Thompson, įsteigta 
naujų aukštesniųjų mokyklų 
(high schools) — 3, įsisteigė 
Altas, Balfas, Bendruomenė, į- 
steigti nauji laikraščiai — 8, 
stiprią veiklą išvystė Kanados 
lietuviai.

Mūsų atsakomybė pavergtai 
tautai

Išlaikyti ir ugdyti lietuvybę, 
išlaikyti lietuviškas įstaigas,

vai. vakaro, Marijos Aukšt. 
patalpose skaitė seselėms kazi
mierietėms paskaitą, kurios 
klausėsi apie 80 seselių: Chica
gos vienuolynų vyresniosios ir 
jų padėjėjos, Marijos Aukšt. 
mok. mokytojos, Šv. Kryžiaus 
ligoninės ir visos kongregacijos 
vyriausiosios vadovybės parei
gūnės. Seselės kazimierietės 
kyiete prel. Balkūną skaityti 
paskaitą, tema “Lietuvių kultu 
ros įnašas į Amerikos gyveni
mą”. Paskaita skaityta Kultū
ros kongreso rėmuose ta pras
me, nes ji skaityta Kultūros 
kongreso metu seselėms, moky
tojoms, auklėtojoms ir mūsų 
kultūros puoselėtojoms Ameri-1 stiprinti savo religinę sąmonę, 
kos lietuvių gyvenime. Paskai- stiprinti Balfo karitatyvinę 
ta buvo įkalbėta juostelėje ir veiklą, remti visomis priemo- 
bus išklausyta visų seselių vi- nėmis lietuvių pasirodymą Re- 
suose Šv. Kazimiero kongrega- ilginiame kongrese 1964 m. 
cijos vienuolynuose. Svarbus pasauliečių apaštalavi-

Paskaitos pradžioje prelegen- mas, vienuolijų bendradarbiavi- 
tas aptarė kultūrą, pasakė, kad mas.

Motina generole Adorata sū

Paskaitininkas kalbėjo apie gam prelegentui už tokią turi-
lietuvių imigracijos pradžią, ku
ri buvo 1868 m., apie tai ką lie
tuviai davė Amerikai ir apie 
Amerikos lietuvių atsakomybę

Klausia T. E. — Seniau ma- pavergtai tautai.
Lietuvių imigracijos pra

džia yra 1868 m. Lietuviai va
žiavo verčiami politinių ir eko
nominių priežasčių.

Prieš 1900 m. įvažiavo 50,- 
000, po 1900 m. K. Pakštas ma 
no — 600,000, važiavo 'beraš-

į 193 knygos, įsisteigė 26 orga
nizacijos.

Antrasis laikotarpis: 1900— 
1920 — skirstymasis srovėmis 
ir konsolidacija. Tada įsisteigė 
65 parapijos, 20 mokyklų, 14 
laikraščių, iš’eista arti 500 kny
gų, įsteigtos dvi vienuolijos, 
daug organizacijų, vyko svar
būs įvykiai — suvažiavimai.

Trečiasis laikotarpis: 1920— 
1940 (Nepriklausomos Lietuvos 
laikai) pasižymi katalikų, kaip 
lietuvių, giliu sąmoningumu ir 
didesnėmis pastangomis visada 
išlikti lietuviais; ir katalikų, 
kaip tokių, glaudesniu jungimu- 
si stipriau atveikti katalikų 
spaudimą tėvynėje. Įsteigta 
naujų parapijų — 15, mokyklų 
— 30, įkurta aukštesniųjų mo
kyklų (high schools) — 5, Ii-’r 
goniuių — 2, kunigų seminari
ja — 1, senelių prieglaudų—3,

Vytauto Augustino
LiĖTuVOS VAIZDU ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovama visokio
mis progomis. Albumo vaizdai 
kalba apie Lietuvą visiems su
prantama kalba, todėl jis tinka 
visiems, kas kokia kalba bekal
bėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana.
Kiekvienam verta jj pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač 
mūsų draugams amerikonams. 
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus' 
Kaina — $5.00 
Ųžsakykit tuojau!

tais žodžiais padėkojo garbin-

ningą paskaitą, pareikšdama I 
vūtį, kad būtų galima ateityje 
daugiau, šiai temai paskaitų iš- i 
klausyti.

Kun. dr. Juozas Vaškas, MIC

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

SMARTTVBUY!

£3" tūba (overall dlag.) I 
£82 sq. in. pieture

RCAVICTOR
Tbuu-T/iota. TV

• Economy-priced Lowboy 
Console

« Super-powerfu! *'New Vista* 
Tuner

• 22,500 Volts of Piciure Power 
(design average) gg J 3 33

Tokius ir kitus pačių garsiau
sių išdirbysčių TV ir radijo 
aparatus galite gauti

Frank’s TV & Radio, Ine.
3240 So. Halsted Street 
Telef. CAlumet 5-7252

ELECTROniCS
€EBBBEEBai3Xn

TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELĖS

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

Viskam temlausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St- CLiffside4-56651

E;
MOVING

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 

apdraustas perkraustymas 
W'A 5-9209 Chicago, III.

M P. ŠILEIKIS, 0. P
Orthopcdas. Protfzlstas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban-
% dažai. Spee. pagalba kojoms 

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. tf K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.

, Dėl valandos skambinti telefonu 
j HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
i kasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-8229.
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 0-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Building), tel. LU 5 6446
Valandos pagal susitarimą. .Tei ne 
atsiliepia, skambinu MI 3-0001.

Ofisas: 8148 VVest 68rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 8241 VVest 66tli Place 
Tel.: REpnbtic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

28OJ W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Kcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą. -. ' ■ ---- ts-----

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

DR. PETER T. BRAZIS
YDYTOJAS 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. Hl 5-8225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street
I (Bendra praktika ir Alergija) 
j Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius 

į priima pagal susitarimą.

| Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie Callfornia Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

<1182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ilgos 
2454 West 71st Street

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

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

DR. A. GARUNAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valkų Ilgos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. Vak.,
I šeštad. nuo 10 lkl 12 valandos, 
i Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 
I Tel ofiso Ir rez- WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talinan Avė.

VSžio ir leukemijos chemlnč tera- 
(pija. Priėmimas tik susitarus.
1 Tolefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. WA 5-3388,

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect, 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VA IKTJ T,IGOS 

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

6: antrad. ir penklad. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 5-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

, DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. ¥L. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso lr buto tel, OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero' • ‘ J* '

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 Avenne 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—s vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

kūdikių ir vaikų
ligų

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto lkl S vai. p p 
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VAIjANDOS pagal susitarimu

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71»t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., iešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienj —’nždaryta

rei. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniftis uždaryta

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

% metų 3 mėn. 1 mčn. 
$7.00 $4.00 $1.75
$6.00 $3.50 $1.50

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 6:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas £ 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie - 
niais — 8:30 — 12:00 ‘B

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINE8 LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine.

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

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Ont.
Tikrina akis lr pritaiko akinim, 

keičia stiklus Ir rčmiu 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: lo ryto lkl 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 y. r. Iki 2 p. B. 

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

Dr. W. Ross Dr, L, Seibutis
Inkstų, puslčs lr šlapumo taku 

chirurgija
S. Western Avė tel GR 6-0091; 392 E. 159th St„ Harvey 

in., tel. EDison 3-4383; 80 N JH- 
chigan Av Suite 808, tel. CE 6^7764

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
0449 So. Pulaski Rd. Tel LU 2 stir arba 15542 S. Cicero, Oak Fordui®

Telef. FU 5-2020.

OR. 1. i. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianoc 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE 

5842 S. Kedzie Avė. PR R-263
Vi^ImVn?4. ak’iS ir pritalko akinius 
Visual Trainlng — Contact Lense
Pirmad., ketv. 10:80 v. r.   7 n i
antrad... penkt. 10:30 v r   R n n

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

, chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4

V^L vak* Trečiadieniais lr s
madleniais uždaryta, priimama 
gai sus.tarimą. šeštadieniais nuo1K.1 o V. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterį
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St
Tol. PRospect 8-1223 ar PR 6-657 

val •’ p>rm '. antr., treč. 1
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 lkl
in'iiJi SeŠt' 2—4 v' P°Plet lr kit 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61«

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarlmi

Dėl valandos skambinti tei.- H 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet.' ksu 
dien. Išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Bpedalybė: AKUŠERIJA lr MOTER 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 lkl S 

Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

S248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8

| šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir seki 
tik skubiais atvejais lr susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-311

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR.6-665 

Rez. 0600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto iki 8 v. p.p., 8-7 v.

DR. STASYS ŽMUIDZINA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidi 
(Emergency), šaukite telefonu -
434-6967 nuo 2 valandos po pie1 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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jungtinių Tautų sekretorius —

KOEGZISTENCIJOS VYKDYTOJAS

i

V-

Ligšiol U Thant buvo laiki
nas Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius. Praėjusią sa
vaitę jisai buvo išrinktas ke
turiems metams. Nuo dabar jo 
pozicija bus pastovi. Kaip ži
noma, Sovietų Rusija per ke
letą metų siūlė šiai organiza
cijai “trojką” — sekretoriatą 
iš trijų. Jungtinės Valstybės 
ir kitų vakarinių (demokrati
nių) valstybių vyriausybės tam 
priešinosi. Šiemet jau ir Krem
liaus atstovai pasisakė už vie
ną generalinį sekretorių ir su
tiko, kad juo būtų renkamas 
U Thant.

Praėjusį sekmadienį pasis
kaičius U Thant pasakytą kal
bą John Hopkins universitete, 
galima numanyti, kodėl Sovie
tai išsižadėjo “trojkos” ir bal
savo už jo kandidatūrą. Atro
do, kad Chruščiovas iš anksto 
užsitikrino U Thanto palanku
mu Sovietų Sąjungos vedamai 
politikai siekti koegzistencijos 
su Vakarų demokratijomis. Jei 
taip, tai Nikita Chruščiovas 
bus daug laimėjęs.

*
Savo kalba naujasis Jungti

nių Tautų generalinis sekre
torius U Thant darė užuomi
nų, kad Nikita Chruščiovas tai 
ne Stalinas, kad jis yra sukal
bamas, taikos šalininkas ir tos 
taikos jisai siekiąs savo skel
biama koegzistencijos idėja. Jo 
nuolaidumu sprendžiant pavo
jingąją Kubos krizę reikią pa
sinaudoti ir eiti toliau. Tuo pa
čiu kompromisų būdu reikią 
spręsti Berlyno ir kitas opią
sias problemas. Anot jo, Ku
bos klausimas buvo sprendžia
mas “duok ir imk” principu, 
kitaip sakant, abipusiu kom
promisų keliu.

Tuo “do ut dės” dėsniu pa
siremdamas, U Thant kviečiąs 
didžiųjų Vakarų valstybių ir 
komunistinio fronto atstovus 
atvykti į Jungtines Tautas ir 
jų globoje pradėti derybas 
Berlyno bei kitoms tarptauti
nėms problemoms svarstyti ir 
spręsti.

*
U Thant pabrėžė savo įsiti

kinimą, kad, girdi, premjeras 
Nikita S. Chruščiovas nenori 
karo ir, kad savo koegzisten
cijos siekimu jisai “yra nuo
širdus”. Blogai, jei Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
iš savo naivumo šitaip kalbė
tų, bet dar blogiau būtų, j^i 
jis tai darytų iš savo įsitikini
mo, o visai blogai būtų, jei ji
sai jau būtų pakliuvęs į Krem
liaus įtaką ir pradėtų vykdyti 
jo valią. Tada organizacija at
sidurtų dar blogesnėje pozici
joje, negu ji buvo ligšiol, nes 
nuo generalinio sekretoriaus 
gana daug dalykų priklauso.

U Thant atvirai priekaišta
vo Vakarams, būk jie nepri
pažįstą “pasikeitimų Maskvos 
galvosenoj po Stalino mirties”. 
Bet kur yra tie pasikeitimai, 
jisai nenurodė. Ir po Stalino 
mirties Sovietų Rusija yra pa
dariusi visą eilę agresinių ak
tų, sulaužiusi tarptautinių su

tarčių, vykdžiusi komunistinę 
ekspansiją. Be to, juk ji nesu
grąžino Stalino laikais pagrob 
tų žemių tiems, kuriems jos 
priklauso, ji neatitaisė visų tų 
skriaudų, kokias Stalinas pa
darė visai eilei tautų ir mili
jonams žmonių. Priešingai, 
Chruščiovas tęsė toliau agresi
nę politiką. Jis ir toliau skriau 
dė ir tebeskriaudžia pavergtą
sias tautas. Jis, kaip jis pats 
yra pakartotinai pareiškęs, net 
Jungtines Valstybes norėtų pa
laidoti. Taigi, kur čia yra tie 
pasikeitimai Maskvos galvose
noj bei politikoj? Jų nėra ir 
nebus. Aiškiai matome iš So
vietų Sąjungos laikysenos Ber
lyne, Kuboj ir Afrikos bei Azi
jos kraštuose.

¥
Jei U Thant galvoja, kad 

Chruščiovo iškelta koegzisten
cijos idėja, apie kurią jis nuo
lat ir garsiai deklamuoja, yra 
pasikeitimas Maskvos galvose
noj ir užsienio reikalų politi
koj, tai jisai labai labai klysta. 
Tai yra tiktai šioks toks tak
tikos pakeitimas, tai yra Chruš 
čiovo nauja ir, sakytume, pa
vojinga viliugystė ir veidmai
nystė. Tuo Chruščiovas mano 
laimėti komunizmui daugiau, 
negu einant kitu keliu. Jei U 
Thant ligšiol to nežino, jau 
laikas būtų sužinoti. Kitaip 
jis negali sėdėti šioje labai at- 
sakomingoje pozicijoje.

JT sekretorius sako, kad 
nors Kubos krizės sprendimas 
ir nebuvęs tobulas, bet “šia
me netobulame pasaulyje, mes 
bent šiuo momentu turime pri
imti mažiau tobulą sprendi
mą.” Čia ir gludi visa nelaimė. 
Jungtinės Tautos, ir Vakarų 
valstybės, atskirai besiderėda- 
mos su komunistais, leidžiasi 
į nuolaidas, palieka tik pusiau 
teišnarpliotas problemas ir tuo 
laimi tik priešai. Todėl Ir tu
rime šiandieninį pasaulį nera
mų, žaizdotą, nuolatiniuose ka
ro pavojuose.

Y-
Turint tą visa galvoje, neat

rodo, kad Jungtinės Valstybės 
galėtų pasiremti naujuoju JT 
generaliniu sekretorium ir juo 
pasitikėti. Užsienio politikoje 
JAV vyriausybė privalo veikti 
visai nepriklausomai, tiesiai ir 
griežtai. Kai prez. Kennedy aiš 
kiai ir griežtai pasisakė dėl 
Kubos krizės ir nelaukdamas 
padarė pozityvius žygius, Chru 
ščiovas turėjo trauktis atgal. 
Tik gaila, kad kiek vėliau nuo 
tos griežtos linijos šiek tiek 
pasitraukta, todėl ir turime, 
kaip U Thant sako, netobulą 
Kubos problemos sprendimą. 
Jis galėjo būti ir turėjo būti 
tobulas, jei būtume tobulo 
sprendimo siekę iki galo. Kor
tos buvo Dėdės Šamo rankose. 
Tik jomis reikiamai nepasi
naudota. Taip yra ir su kitais 
reikalais. U Thant siūlomas 
koegzistencijos kelias nei JA 
Valstybėms, nei kitoms demo
kratijoms nėra priimtinas, nes 
jis labai pavojingas.

DEIMANTUS NEŠAME TĖVYNEI
Juozas Grušas tokia antrašte paskelbė straipsnį 

revoliucijos minėjimo metu
)I

GEDIMINAS GALVA
I
1Rašytojas Juozas Grušas, sa- ra milijonai žemės pėdų. Tėvy- los kultūra, sielos kultūra — ' 

vo veikaluose įžvelgiąs žmo- nė yra moralinė vertybė. , Tėvynės siela,
gaus vidinį pasaulį, praėjusiais Galima išvykti iš Tėvynės, : Tėvynės siela — pasireiškian 
metais lapkričio 16 d. atšventė lReį jos negalima atsisakyti,
60 m. Nėra ko stebėtis, kad jo kaįp negalima atsisakyti moti- 
sukaktis pavėluotai paminėta, nos meį’gs Galima nesutikti su 
bet reikia maloniai nustebti, j Tėvynės praeitimi ar dabartimi, 
kad kompartijos dienraštyje bet jos negalima parduoti, kaip 
Tiesoje (lapkričio 7 d. laidoje)
leido rašytojui padainuoti mei
lės himną tėvynei.

Idealistinio nusiteikimo nove 
listas, romanistas ir dramatur
gas iškėlė tėvynės meilės vėlia
vą. Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo išleistas jo romanas Kar
jeristai, kuriame jis sumaniai ir 
pašaipiai vaizduoja idealizmo ir 
savanaudiškumo — karjerizmo 
sankryžas. Nuošalyje palikęs 
kitus jo veikalus noriu primin
ti, kad jis plunksnos nepadėjo 
ir sutemose. Jo drama Herkus 
Mantas, apie jprūsų sukilėlį, 
kovojusį prieš vokiečius, turi 
platesnę apimtį ir prasmę.

kad negalima parduoti žmogaus 
vardo. Galima patekti į tokį 
gyvenimą, kuris tvarkomas žvė 
rių, įstatymais, bet negalima 
Tėvynės žemės laistyti nekaltų 
žmonių krauju, kaip kad nega
lima kito žmogaus kraujo lai
kyti pigesniu, negu tavo. Ir kai 
pasitaiko tokių žmonių, jų dar
bai ilgam Tėvynei atneša sute
mų šešėlius ir palieka žaizdas 
būsimoms kartoms.

Tėvynė — moralinis kiekvie- 
i no žmogaus turtas, kuris krau
nasi besistatančiame gyvenime

DRAUGAS, antradienis, 1962 m-, gruodžio mėn;'4 a. 8

Komunistų ideologija brukama 

prievarta

FRANK BULAW, Chicago, III

Lietuvių komunistų oficialia- pasiuntė ginkluotas jėgas ir to
me organe “Tiesoje” tilpo pla- se valstybėse, kaip jie sako, šu
tus aprašymas — “Ideologijoje triuškino buržuazinį nacionalz- 

, v , . . taikaus sambūvio nėra”. Komu-į mą bei ių ideologiją.
ur žmogaus oja yra nuzen- nistai skundžiasi, kad prieš i Su kalbamo straipsnio auto-

gusi, ą žmogaus ran a yra pa juos stovj klastingas ir labai riaus S. Laurinaičio nurody-
US1*. 1 ^emir ln&a> &teman i paįyręS prįešas, kurio rankose mais, kad sutriuškino ten gyve-

is amžių gilumos ir su žmogaus yra galinga propaganda; Jie j. nančių žmonių idėj negalima
sielos kultūra tobulėjanti, eman rodin§ja pavyzdžiaiS) kokįą gutiRti žį kad oR Lje.
ti į ateiti, susvmtanti naujomis veiklą išvystė yien tįk JAV in_ žmonėmg brukama goy.
šviesomis. formacijų agentūra, Be to,

Numanu, kad J. Grušas žino Amerikos balsas transliuojąs 
ne tik tai kas dedasi mokslo propagandą visoms šalims pa- 
srityse, bet ir kur pateko žmo-

ti grožiu, gyvenimo harmonija, 
buities šviesa. Ji matoma visur,

gus — lietuvis ir jo tėvynė.

.V

ideologija. Kurie jų santvarkai 
bei ideologijai priešinasi, tie 
gauna kulką į pakaušį, o kitus 

šaulyje. Visa tai esą nukreipta išveža.
prieš komunistų ideologiją. Tankai ir kulkos triuškina ir

Grušas ir čia primena A. Mic- ■ Tačiau Amerikoje ir kitose gudo žmones ,bet ne idėjas. An- 
kevičių, kuris Piligrimuose šne- laisvose šalyse- komunistai taip j trojo Pasaulinio karo metu ja
ką apie anuometinius valdovus, I Pat leidžia laikraščius, žurnalus ! ponaį) italai ir vokiečiai buvo 

pavojingiausi Amerikos priešai. 
Mes kariavome prieš tuos jūod- 
marškinius ir rudmarškinius. 
Konf’iktui praėjus, priešai pa
sirodė esą tokie pat žmonės, 
kaip ir mes — geidžią laimės 
sau ir savo šeimoms. Dabar jie 
yra mūsų sąjungininkai ir drau 
gai. Karuose ne idėjos buvo iš
žudytos, bet žmonės — vyrai, 
moterys ir vaikai.

Komunistų idėja, kaip žmo
gaus sąvoka, negali būti ginklu 
sunaikinta, kaip praeituose ka
ruose nesunaikino fašist’nių idė 
jų. Juk negalima tikėti S. Lan

kurie užgniaužė laisvę ir tarėsi ir knygas. Jie savo idėjas skel- 
tautas palaidoję. Tėvynės s’ela Per ra<diją ,televiziją ir įvai- 
— žmonės nemirė, bet tik atsi- i riuose sambūriuose sako kal- 
skyrė nuo žemės t. y. viešojo Į ^as- Sovietų Sąjungoje ir kito- 
gyvenimo. Kiekvienas žmogus ise šalyse, kur jie šeimininkau-ir besivystančiame laike”.

J. Grusas kalba ne apie di- ■ -turėjo pakelti vergiją savo Į Ja* demokratijų salininkams to- 
džiąją tėvynę — Sovietus, bet krašte, savo tėvynėje.
Lietuvą, kurios savaimingumas
dilinamas, kaip akmenys amžių 

Tepraskamba žavingas meilės bėgyje

Didžioji meilė tėvynei

himnas sukruvintai tėvynei. į 
Čia pateikiama tik ryškesnė iš
trauka:

“Kalbu apie Tėvynę. Kiekvie
na tauta savo kalbos deimantų 
kasyklose Tėvynei atranda pa
čius retuosius brangakmenius

Mūsosios tėvynės siela — lie
tuvis yra pavergtas, nes jo tė
vynė pavergta ir šauklys negali 
aiškiai, tiesiai ir garsiai aptarti 
nūdienės nedalios. Keičiasi pa-

J. Grušas suglaustai aptaria vergėjo valdovai,
tėvynę šiais žodžiais: “Jeigu ne kaltina, smerkia,

Tėvynės siela — žmogus

vienas kita.

kios laisvės jie neduoda.

Ar nacionalizmas sunaikintas? 
Komunistai džiaugiasi, kad

buržuazinis nacionalizmas, kaip 
ideologija, pavergtoje Lietuvoje 
visiškai sutriuškintas. Jie tą 
pat sako ir apie Latviją ir Es-

bet lietuvių tiją, (Vengriją ir kitas va’sty-
jaustume didžiojo genijaus __ tautos dalia lieka paženklinta 1 bes, kurias jie pavergė. Komu-
liaudies __ per šimtmečius su- ,veik tuo pačiu priespaudos nistams žodžiu ar raštu savo

lygiai taip, kaip motinai, kaip kurtų dainų, pasakų, plastinio spaudu, kurį laiko sriautas tu- idėjas kitiems įpiršti nelengva. '”nalclc• teiSimais. kad jie Tary-
saulei, kaip duonai. Bet galima meno grožybių, vadinasi, iš mū- (r®s sutrupinti, 
kalbėti ir paprastais žodžiais, sų sielos kažkas svarbaus būtų 
tokiais paprastais, kaip papras- išbraukta. Būtų išbrauktas gi-
ta tiesa. lūs supratimas žmogaus, kuris 

poetiniais įvaizdžiais, melodijo
mis ir daiktų įprasmintomis forŽodis Tėvynė pirmiausia min

tyse sukelia poetini, iš vaikvs- ... v. . _,. „ ?. momis šimtmečiais ieškojo zmotęs išidealizuotą, savo salies , . . .• ,. . . gisko likimo prasmes, .mąstėzaizdą. Gruzinas poetizuoja pui ,, . .. . ,' , prie lopšio, liūdėjo prie karsto,kiuosius savo tėvynės kalnus, 1 _. ... . ,kentėjo dėl skriaudos, kovojo 
lira už tolių", lietuvis - Balti- <* nemirtingąją
ją su nuostabiomis kopomis, J
saulėtus ežerus. Bet ar tai svar Tėvynė yra medžiaginė, mora

rusas — svajingus plotus, “to-

blausia? Ne. Tėvynė nėra tik 
kalnai, plačios lygumos, tekan
čio smėlio kalvos, mėlyni eže
rai. Nėra tik žemės gelmių tur
tai, miestai, gamyklos ar pilys.

line, istorinė vertybė. Tėvynės 
siela — žmonės. Gyvi ir gyve
nantieji žmonės. Mirę, žuvę dėl 
Tėvynės, dėl savo brolių gėrės-1 
nio rytojaus, bet taip pat gyve- j

Tėvynė nėra žemės pėda. Ji nė- i nantieji žmonės. Iš po kiekvie- 
_____________ ;_____________ Į no kapo akmens šviečia nemir-

versti savo kolonija ir puola, nie- ; tingumo šviesa .
kuo nenusikaltusius gyventojus. “Tikrovė ne visada šviesi.

O kas daugiau šmeižtus naudo- tikėjimas žmogumi daugiau 
ja, ar ne komunistai? Kur gali —i .. ... - , ,
jie savo priešus žudo, o kur jų Sak lr Yra tvirtesnis uz metalą, 
kruvina ranka nepasiekia, ten į iš kurio kalami nepasitikėjimo 
šmeižtais nori nužudyti to žmo- varžtai.
gaus gerą vardą visuomenėje. i ", .

J žvilb Tikėjimas žmogumi yra sie-

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

Sovietų Sąjunga, kur galėjo,^ LietuvoJe sutriuškino buržu 
. azinio nacionalizmo idėją ir jos 
vietoje komunistų idėja esą,

Marinų korpas važiuoja nauju sunkvežimiu, kurio ratai vande
nyje padeda, sunkvežimiui išsilaikyti ir plaukti vandeniu, o sausu
moje tie ratai rieda kaip ir visų kitų autovežimių. Tas puikias 
padangas pagamino Goodyear bendrovė Akron, O.

pradėjusi augti kaip grybai po 
lietaus.

Lietuva komunistam nepalanki

Lietuvoje komunistų ideolo
gijai plėstis sąlygos taipgi yra 
blogos. Per šimtmetį Rusijos 
carų pavergta Lietuva pagaliau 
atgavo laisvę ir savistoviai tvar 
kėši. Ekonomijos ,meno ir kul
tūros srityse darė pažangą. Kas 
svarbiausia, tai buvo viskas sa
va -— lietuviška. Lietuviai, tik 
truputį laisvės ragavę, ir vėl 
jos neteko. Šiuo kartu juos pa
vergė tos pačios rusų tautos 
žmonės, tik pasivadinę kitokiu 
vardu — komunistais. Rusai, 
pavergę laisvą, nepriklausomą, 
tautą, panaikino visas žmonių 
civilines teises, įsteigė proleta
riato diktatūrą, geriau sakant, 
baudžiavą ir panaikino teisę

(Nukelta' į 4 psl.)

Spaudoje ir gyvenime

G. ZIMANO PAMOKSLAS APIE SĄŽINĘ
Okupantų kontroliuojamoje “Tie

soje” Nr. 262 lapkr. 6 d. red. G. 
Zimanas išspausdino savo ilgą 
straipsnį “Pirmieji iš dvidešimt”. 
Jame stipriai primena sąžinę, ra
šydamas :

“Mes šiandien nebenorime nu
leisti negirdomis tai, su kuo dar 
taikstėmės vakar. Šiandien jau 
nebetylime, kai matome, kaip puoš
niai gyvena, iš menkos algos alaus 
fabriko krovėjas ar bazės ekspe
ditorius. šiandien daugiau, negu 
bet kada, riesta, kyšininkui ir 
valiutininkui. Išplėstu frontu puo
lame biurokratiją ir tą, kuris ro
do nejautrumą žmogui, nebenori
me kęsti atitrūkimo tarp žodžio 
ir veiksmo ir atakuojame plepį, 
kuris po žodžių srautu slepia sa
vo bejėgiškumą ar nenorą veikti, 
karjeristą ir vieną ypatingai biau- 
rių jo pavidalų — šmeižiką, kuris 
niekina kitus, kad iškiltų pats.”

Ir Vis dėlto tai tik žodžių sriau
tas. Ar sąžininga šiandieną. - taib

žiauriai išnaudoti Lietuvos valstie
tį, verčiant jį ištisą dieną dirbti 
už pora svarų grūdų ir keliasde
šimt kapeikų, kai tuo tarpu įvai
rūs biurokratai gali turėti vilas ir 
“Pobiedas”? Sovietų įstaigos ir 
aukštieji pareigūnai daug kalba 

i prieš kolonializmą, deklamuoja 
apie demokratiją, smerkia išnau
dojimą. Ar gali būti didesnis iš
naudojimas, kaip Lietuvoje, kur 
valstybė turi ūkinio gyvenimo mo
nopolį ir masiškai skriaudžia Lie
tuvos ūkininkus? Ar yra kur di
desnis atitrūkimas tarp žodžių ir 
veiksmų, kaip komunistų, kurie 
kalba apie demokratiją, o pas sa
ve įvedė žiauriausią diktatūrą, ku
ri pralenkia ir nacių priespaudą;

šneka, prieš kolonializmą, o nei 
i vienai tautai neatnešė laisvės, gi 
vis$ eilę nepriklausomų valstybių 
laiko užgrobę vergijoje. Net ir 
tokius neutraliuosius, kaip Indija, 
kun vede pataikūnišką politiką 
komunistams, raudonieji nori pa-

— Štai tau atvežiau maisto, mano akių šviesa — 
sakydavo, rodydamas kuprinę, pripildytą su Dievas 
žino kokiu kartėliu po idiotiška šypsena.

Ir paskui daugybė kvailybių, jo įpinamų į su
jauktą pokalbį, ir nusikvatojimai, kuriais ji jas pri
imdavo, ir jo pasitenkinimas tokiu jos juoku, ir jos 
džiaugsmas, paskatinus jį tatai padaryti! Bet šir
dies gilumoje — abipusis prisirišimas, paprastuolio 
gyvenimo šviesa.

Santas Luzardas, išveždamas Mariselę į Altamirą, 
jam atėmė šį malonumą. Kasdien ten būtų jojęs, nes 
jam nebuvo atstumų .tačiau “Baimės” kumečiai, gru
biai besityčiodami, jam pasakė:

— Jonai, iš tavęs atėmė sužadėtinę.
Ir tai, jį įsiutinus, buvo lygu suaudrinti snūdu

riuojančio vandens plotą. Gyvuliškas pavyduliavimas 
ir biaurios mintys,, nesudėtingos sielos purvas, su
drumstė jo tyrą jausmą, ir staiga Mariselė jam pa
virto į vieną tų persekiojimo manijos moterų, kurios 
nuogos bėgo paskui jį per apleistą dykumą.

Šito žiauraus regėjimo kankinamas, pergyveno 
pamišimo priepuolį, ir nedaug betrūko, kad donja Bar
bora būtų turėjusi paliepti jį surišti.

Praėjus tam pamišimo priepuoliui, daugiau nebe
minėjo Mariselės. Ir, kai ji klausinėjo apie ją, atsa
kydavo.

— Gua! — Ar nežinote, kad numirė? Ta, kuri 
dabar gyvena Altamiroje, visiškai kitas asmuo.

To nepaisant., tą popietę jo skrendančios kojos 
nebuvo pakankamai greitos, — taip jis skubėjo ją

pamatyti. Iš tikrųjų visai kitas asmuo atrodė toji 
Mariselė, kuri išėjo jo pasitikti.

— Mano akių šviesa! — sušuko pakvaišęs ir 
sustojo. — Ar tai tu?

— Kas gi kitas bus, Jonai? — atvertė besijuok
dama iš pasitenkinimo ir sumišimo.

— Bet, mergele, kaip tu pasikeitei! Ir netgi pa- 
pilnėjai! Tuoj matyti, kad dabar gerai valgai! O kas 
tą gražią suknelę tau nupirko? Ir tuos batukus? Tu, 
'.mano akių šviesa, avi batukus!

— Ai, ai! — kartojo Mariselė, rausdama iš gė
dos. — Jonai, koks tu įkyrus ir nesimpatiškas pasi
darei !

— Tai dėl to, kad tokią man miela tave matyti. 
Esi gražesnė už stebuklingą gėlę. Matai, ką gali tie 
skudurai!

— Jeigu taip sakai, tai kodėl nemeti lauk savųjų, 
prie kurių baisu ir prisiliesti.

— Man vilkėti švariai? Tai tinka tau, nes turi 
kam pasirodyti. Ar tave labai myli? Pasakyk man 
visą tiesą.

j — Jonai, nebūk kvaišas! — atkirto parausdama.
| Bet dabar skruostai raudo kitokiu raudonumu ir 
' tamsėjo gražios akys.

— Hm! — įtaringai myktelėjo kvaiša. — Nesi- 
gink, nes aš viską žinau.

Mariselė norėjo prieštarauti, kad jai malonūs juo
kai būtų tęsiami toliau, bet Jonas Primitas pridūrė:

| — Man pasakojo paukštukas, visad ten atskren
dąs. «

Ir jai dingtelėjo paklausti:
— Vydraga?
Netyčia prasprūdęs žodis išblaškė jų linksmą nuo- 

. taiką. Staiga surimtėjusi, paklausė:
— Ar vydragos ten tebesmarkauja? 
žodžiu “ten” vadindavo motiną, kurios niekad ne

paminėdavo vardu.
— Mergele, apie tai nieko man nesakyk! — at

kirto Jonas Primitas. — Ten per juos jau nebegalima

gyventi. Tie paukščiai kelia tokį triukšmą per visą 
šventą dieną besisukiodami virš lūšnų. Marija, malo
ningoji! Jau man įkyrėjo bekovoti su tais pragariš
kais paukščiais. Mielai aš atvykčiau čia būti šalia ta
vęs, bet negaliu, mergele. Man reikia būti ten ir sau
goti tas vydragas, kad laiku joms pakišus gėralą, nes, 
jeigu ne... Ak, karamba! Tu nežinai, kas yra tos 
vydragos! Mano akių šviesa, tie paukščiai labai uvė
rūs. Iš tikrųjų, labai blogi.

— Ir šiomis dienomis, ką jiems padėjai gerti?— 
teiravosi susirūpinusi Mariselė.

— Kraują, mažyte, — atsakė plačiai šypsodama
sis. — Tie paukštapalaikiai kažkam ruošiami, mer
gele. Jeigu jie trokšta kraujo, kas nors turi būti la
bai bloga, ar ne tiesa, mano mažyte? Prieš čia at- 

i vykdamas, lėkšteles pripildžiau krauju. Dabar tu
rėtų būti jau pasisotinę.

Ir tuojau:
— Kad neužmirščiau. Kur čia man rasti daktarą 

Luzardą? Jam atvežiau iš ponios žinią.
Ir tai, pridūrus prie jo ankstybesnių žodžių, bu

vo Jono Primito įspėjimo būdas tam, kuriam jis at- 
i veždavo kokią žinią, apie jo įtarimus dėl donjos Bar- 
) boros ketinimų. Mariselė tai išgirdusi krūptelėjo.

— Kaip ilgai tu jai tarnausi, kvaily? — ji pa
klausė įširdusi. :— Tuojau nešdinkis iš čia!

Bet čia įsiterpė Santas Luzardas, jau kuris lai
kas ten besiklausęs kvaišio su mergaite pokalbio.

| — Marisele, palik jį ramybėje. Sakyk, Jonai, ko-
, kią žinią man esi atnešęs ?

Apsimesdamas nustebęs, Jonas atsisuko — nes 
jau senai įtarė ten buvus Luzardą, kuris iš prieangio 
į juos žiūrėjo — ir, nagais krapštydamas susivėlusią 
barzdą, tais pačiais donjos Barboros žodžiais jam 

į perdavė žinią.
1 — Pasakyk jai, kad ryt auštant su savo kume-
i čiai būsiu tamsioje Giraitėje, —- jam atsakė Luzar
das ir tuoj įėjo į patalpą.

(Bufe daugiau)



APAŠTALAVIMAS MODERNIAM PASAULY
Naujas judėjimas Trečiajame Ordine

Trečiojo Ordino suvažiavimas - 
kongresas šiemet įvykęs Detroi
te spalio 24 - 28 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu. Kongrese 
dalyvavo apie 2,000 delegatų, 
kurie . atstovavo 31 Amerikos 
ir Kanados Trečiojo Ordino pro 
vincijąs, kurios apjungia 1,500 
tretininkų kongregacijas su 240, 
000 nariais. Kngreso delegatai 
buvo įvairaus išsilavinimo — 
daktarai, mokytojai, advokatai, 
biznieriai, unijų vadai ir pap
rasti darbi ninkai-ės. Kongrese 
dalyvavo ir kongregacijų direk
toriai vienučiai ir pasauliečiai 
kunigai. ATstovaujamos buvo ir 
negrų, indėnų ir meksikiečių 
trečiojo ordino kongregacijos. 
Įdomu, kad kongrese dalyvavo 
daugiau vyrų delegatų, negu mo 
torų ir didelis skaičius jaunųjų 
tretininku, kurie turėjo savo 
atskirus posėdžius. Jaunieji tre
tininkai atstovavo 74 High 
School trečiojo ordino kongrega 
cijas ir 19 kolegijų kongrega
cijų.

Kiti kongreso nutarimai 
Kongrese buvo svarstomas 

ir krikščionių vienybės klausi-
,. mas. Rezoliucijose kongresas

mos ir naujosios treciojo ordi- gkatinQ trečiojo ordino narius
no konstitucijos, pagal kurias melstig už krikščionių vienybę>

ypatingai uoliai dalyvaujant

vatiname ir taip pat viešajame 
gyvenime.

Kongreso metu buvo svarsto-

trečiasis ordinas turi išsivys
tyti į religiniai sąmoningų ir 
aktyvių pasauliečių organizaci
ją, kurioje vadovaujamą rolę 
turėtų patys pasauliečiai treti
ninkai. Posėdžiuose ir semina
ruose buvo svarstoma kaip pa
ruošti tretininkų vadus, kaip 
sustiprinti ir išvystyti trečiojo 
ordino kongregacijų, provinci
jų ir pačios Amerikos trečiojo 
ordino federacijos organizaci
nį gyvenimą ir veiklą, kad tuo 
būdu pagal Pijaus XII mintį 
trečiasis ordinas taptų ne tik 
krikščioniškos tobulybės, bet ir 
katalikų akcijos mokykla.

Kongrese priimtos ir naujo
sios Amerikos trešioio ordino 
federacijos konstitucijos. Ame
rikos federacija apjungia visus 
Kanados ir š. Amerikos treti
ninkus. (JAV — 1.500 kongre- katalikams ir ne katalikams.

tam tikslui skirtoje novenoje 
sausio 18 - 25 d.; visur skleisti 
taiką ir meilę; švelninti rasių 
ir mažumų santykius; remti 
misijas P. Amerikoje ir lei
džiant sąlygoms, aukotis toms 
misijoms; rūpintis tretininko ' 
Jono Neumanno, kuris buvo ! 
Philadelphijos vyskupu (miręs ; 
1880 m.) kanonizacijos byla; j 
prašyti šv. Sostą, kad paskirtų 
Šv. Juozapą iš Cupertino erd
vės mokslininkų globėju (Kon
greso metu buvo rodoma labai 
įdomus Šv. Juozapo iš Cuperti
no gyvenimo filmas).

šv. Pranciškaus taikos ordinas

Vietname Sukilėliai apšaudo lengvuosius lėktuvus ir helikopterius. 
Armija padarė sutarti su Kordo bendrove Dearborn, Mich., paga
minu granatų .mėtytojus helikopteriams, kurie galėtų atsiginti 
sukilėlių sausumos jėgų.

KOMUNISTŲ IDEOLOGIJA BRUKAMA

i Atkelta Iš 3 psl.) įsi į mūsų kraštą prasibrauti to-
žmonėms turėti bent kokią nuo 
savybę. Ši yra komunistų sant
varkos pagrindinė sąvoka, ku
rios lietuviai niekuomet nepri
ims. Rusai lietuvių tautai pada
rė skriaudą ir ją pažemino, bet 
lietuvybės, patriotizmo ir tų 

! principų, kuriais vadovauda-Amerikos trečiojo ordino fe- , . „ - . ... .. , , . į mies žmones savo tevyneje no-
aeracija kasmet sute.k.a ordiną |ri ,aisTa, „ niekuomet „e
taikos antyje pasižymėjusiems j sunaikina Anksčiau ar v4liau

Visi kongreso posėdžiai vyko gaciios su 198 000 nariais ir • šv. Pranciškaus taikos ordiną 
yra gavęs JAV užsienio reikalų 
sekretorius F. Dulles ir JAV 
atstovas UN negras dr. R. Bun- 
che. Šiais metais kongreso me
tu Šv. Pranciškaus taikos or
dinas pirmą kartą buvo įteik
tas moteriai Lester Auberling, 
kuri yra Detroito Šv. Bonaven
tūros tretininkų kongregacijos 
narė. Mrs. L. Auberling yra 
World Medical Relief įkūrėja ir 
vyriausia direktorė Ši labdaros 
draugija, kuri turi savo didžiu-

Siatlėf Hilton hotelyje, kur kon Kanadoje 134.000 tretininkai), 
greso metu buvo įrengta ir kop- | I federacijos tarvbą. kuriai ori 
lyčia su 40 altorių. Didesnė klauso kirtingų iurisdikciiu ke- 
delegatų dalis taip pat gyveno C™ Pranciškonai. išrinkti -r ke-

,, . . turi pasauliečiai tretmmkai, ku-Statler viešbutyje. Kongreso. v, z- , rie pirma karta vadovaus vi-metu Statler viešbutis buvo ta- * . .. . .. . ....v ■’am tremom ordmo uideumui
nęs tikru treciojo Ordino cent-1 g Amprįkoie ir Kanadoje 
ru.

Pasauliečiai tretininkai
Šv. Pranciškaus radijo 'ir 

televizijos valanda

Pagrindinė kongreso tema bu 
vo “Trečiojo Ordino misija ir

I
Kongresas kreipė dideli dė

mesį ir į Amerikos tretininkų 
apaštalavimas moderniame pa- radijo ir televizijos apaštalavi- 
saulyje”. Įvairiuose posėdžiuose mą, Radijo programos yra la- 
ir seminaruose ši pagrindinė te- kai meniškai pada'rytos ir jas 
ma buvo svarstoma naujosiosJ transliuoja 690 stočių JAV Jos 
popiežiaus Jono XXIII sociali- tain Pat išverstos į prancūzų 
nės enciklikos “Motina ir Mo- kalbą’ ir Vra transliuolamos
kytoja” šviesoje. Kadangi kar- Kanad°.le kur šv. Pranciškaus ________  _ ....... ........& ____
dinolasR. Cushingas, Amerikos W° ;vala"da ^a PriPaži3įta ninkauja 399 Detroito tretiniu
trečiojo ordino globėjas, nega- rell^ne Pro^ama. Ra '
... k , , J s dijo programa ispanų kalba yra
ėjo a vy i dalyvauja Baž- transliuojama visoje Pietų A-

CHRUŠČIOVAS ŠAUKIA LENINĄ 

LIUDYTOJU

mis, rengiąsis paskelbti naujas 
reformas, kurioms sovietinė vi
suomene turinti pasirengti ir 
pasiaukoti. Chruščiovui ir jo 
štabui nesvarbu, kad Leninas 
tas idėjas savo raštuose išdėstė 
visai kitokiomis istorijos sąly
gomis, kai dar niekas nenuma
tė 1982 m. atominių jėgų lenk
tynių. Kokias idėjas Leninas 
būtų skelbęs 1962 metais, jei jų 
būtų susilaukęs, niekas nežino 
ir negali žinoti. J. Gs.

Atrodo Chruščiovd vidaus 
politika reikalinga stiprios at
ramos, jei kompartija pasišau
kė Leniną liudytoju. Neseniai 
“Pravda” ilgame straipsnyje 

į nagrinėjo Lenino rašinį, para
šytą 1918 m. pradžioje. Į tą 

■ Lenino, straipsnį šiandien kom
partija atkreipė daug dėmesio, 
nes jis turįs didžiulę reikšmę 
mūsų laikams, o tą “didžiulę 

i reikšmę” sudaro Lenino teigi
mas, kad “Sovietinio režimo 

j tikrą pagrindą ir esmę sudaro 
faktas, jog politiniai uždaviniai

I . . , -i -j-- ■■ „• Menas yra tiltas, kuris mus n-pirmą vietą užleidžia ekonomu §a gu Dicvybe _ G Ebers 
niams uždaviniams pereinant iš Kristofas Kolumbas 1492 m. iš- 
kapitalistinės į socialistinę vi- plaukė į nežinomą kelionę jieškoti

kie turistai, kaip Dan Kuraitis. I suomenę”. Greta šito straips- nujaučiamo bet nepažįstamo kras- 
t . , .... , , Ito. Tačiau, kad ji pati su jo uzsi-

Jie turi aiškų uždavinį — palie mo Pravda įdėjo antrą, veda- ! mojiznais nepalaidotų vandenyno 
ti nacionalistinių srutų.” mąjį, antrašte “Lenino idėjos bangos, jis į savo laivą pasiėmė

gyvena ir pergali”. Jau iš ant- kartu ir Marijos paveikslą.
... P. Jakasrastes ir esamojo laiko skaity-,

tojui aišku, kam dėkoti už Le
nino idėjų pergalę: visas reika- M O V I N G 
las — tai Chruščiovo politikos ‘

Jei Lietuvoje ir kituose rusų 
okupuotuose kraštuose taip ge
rai žmonės gyvena, tai kodėl 
reikia spyglių ir mūro tvoras 
statyti, kad iš jų valdomų kraš

'Lietuva ir vėl bus laisva.
S. Laurinaitis teigia, kad... srutomis, būtų gerai, kad S. 

“Imperialistų samdomi stengia- Laurinaitis tai paaiškintų.

...... . Į R. ŠERĖNAS per krausto bldus
pateisinimas. Partiečiai šią ide- jt. kitus daiktus. Ir iš toli. Miestotų žmonės nepabėgtų? Ir kodėl , . .. . . , , „ ,. , ... . . .. ją priima uz dogmą, bet “neti- leidimai ir pilna apdrauda.

pa y o\ai se loja turis us, u kinįjesįemg’> gįa reįkalas neaiš- 2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063 
ne nuvyksta pamatyt, savo abejotinas. visų pirma,
gimtojo krašto? Užuot taskęsis T . , , . . , I& J Leninas tą straipsnį rase tuo,

laiku, kai Rusijos ekonomija! 
buvo karo sugriauta, kai reikė-,

, jo pramonę atstatyti ir tam i 
tikslui pasinaudoti net ir sveti- i

dino konstitucijos, išrinkta nau pasakė prel. Wm. Quinn, dar-' ™ais specialistais. Jei Chruš-
ja Šv. Kazimiero provincijos ta- bininkų komiteto direktorius 
ryba, kuri tvarkys visus provin- Washingtone. 
cijos reikalus. Lietuvių treti- ■ Kongresas baigėsi spalio 28 
ninku Šv. Kazimiero provinci- d. 12 vai. Visi kongreso dele- 
jos tarybą sudaro provincijos • gatai padarė pasiaukojimo ak- 
rektorius T. Justinas Vaškys, I tą Kristui Valdovui. Iškilmin- 
OFM., kunigas patarėjas prel. gojo akto metu giedojo Detroi- 
Pranas Juras ir keturi pašau-1 to Duns Skoto kolegijos pran-

lius sandėlius Detroite, parūpi- 1 Rečiai tretininkai. Kongreso me ■ ciškonų klierikų choras, 
no įvairioms prieglaudoms, Ii- tu provincijos taryba padarė
goninėms ir misijoms 65 kraš- savo pirmąjį posėdį, kuriame 
tuose ivairių medicinos daiktų nutarė kaip galima greičiau su- 
ir va-stų už $30 milijonų. Šiai daryti provincijos statutą ir 
garsiaiai artimo meilės apaš- leisti provincijos biuletenį lietu- 
talėi Mrs. L. Auberling talki- vių Įr anglų kalbomis. Spalio 

26 d. 7 vai. įvyko taip pat ir 
Šv. Kazimiero provincijos de
legatų susirinkimas, kuriame

T. Just. Vaškys, OFM.

STSRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnimsj 

Geresne ir pigesne alyva’’

Tel. HEmlock 4-6264

10%, 20%, 30% piginu mokėsite 
už apdraudę, nuo ugnies ir auto 
niobilio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 Wfst 95th Street 
Chicago 4 2, Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4839

Pasižymėjimo lapas buvo į-
nycios susirinkime Romoje — merikoje. Yra padaryta 40 Šv. teiktas kitai žymiai moteriai tre ’labai turiningą paskaitą skaitė 
pagrindinę kongreso kalbą pa- Pranciškaus radijo programos tininkei Mrs. Catherine Bulger, ‘ Prel- P- Juras, o tretininkas
sakė žymus katalikų akcijos vei juostelių, kuriomis naudojasi Pittsburgh, Pa., kurios visas tėv. Just. Vaškys, OFM, pada-
kėjas ir kalbėtojas Robertas mokyklos, draugijos ir rekolek- gyvenimas yra pašvęstas katali- pranešimą apie provincijos 
Alcrding iš Indianapolio. Savo erių namai. Radiio valandos kiškos šeimos stiprinimui. JAV. padėtį ir veiklą. Savo praneši-
kalboje R. Alerding iškėlė pa-; išlaikymas metams Amerikos jaL1 -į 5 metų Mrs C Bulger me prov. direktorius pažymėjo,
g-indineš popiežiaus Jono XXIII trečmio ordipo nariams kainuo-■ y„a katalikių motinų draugijos kad netrukus bus išleistas lie- 
socialniės, enciklikos mintis ir ' I generalinė sekretorė ir daug tuvių kl. naujosios Trečiojo Or-j
tretininkų pareigą studijuoti šv. Pranciškaus valandos stu-1 prisidėjo prie šios draugijos su- deno konstitucijos, ritualas ir !' 
sociahneę popiežių enciklikas ir dija Holywoode yra padariusi | stiprinimo ir išvystimo. Ji taip vadovėlis.^ Susirinkime svarsty- 
jas sąžiningai vykdyti savo pri- 15 spalvotų filmų, kuriuos šiuo | pat vra laikraščio “Krikščionė tos naujosios Amerikos Trečio-

Pl TRAS STIRBISi
6741 So. Maplewood Avė 

Chicago 29, III

čiovo politika gauna net revo- j 
liucijos tėvo — Lenino — pa
laiminimą, tai tėra reikšminga į 
“tikinčiam” komunistui, o “ne- Į 
tikinčiam” aišku, kad Chruščio ( 
vo ekonominė politika užėjo 
ant seklumos ir kad jai gelbėti 
reikia apeliuoti į koegzistenci
jos idėją. Iš minėtų “Pravdos” 
straipsnių kai kurie 'Vakarų 
publicistai spėja, kad Chruščio
vas, remdamasis Lenino idėjo-
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current dividend 

U4% mVIDKNDI. -MOKAM

SIUNTINIA! 1 LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

PERKU IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS 18 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

5*
on Investment bonus 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4J^% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAbį 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

NAMAMS PASKOLOS
KT.AT^O TR REMTA 

N-i Pittsburgh’o lietuvio'

’^fsburgh’n Uetaviy

«Rūdiję. Progranu

-’adovauiaiira
Lietuvos Vyčių Pittsburgh.

Ji transliuojama
Iš STIPRIOS rK GALINGOS

W L O A
HA 01.10 STOTIES BRADDOCK 

KJekHeng sekmadienį nu.
D30 iki 2:00 vak p. p

Visais reikalais kreipkite ši... 
rDUL ,ith!aiOan Catholic Hoir 
Radtr station wdoa nr;,„aA.

I pat yra laikraščio
metu rodo 30 TV stočių, 1962 j Motina 
m šiuos filmus rodė 170 JAV 
televizijos stočių (JAV yra 500 
TV stočių).

Kai kurie Šv. Pranciškaus 
TV valandos filmai buvo pri
pažinti geriausiais religiniais 
filmais JAV. šie filmai buvo 
rodomi ir kongreso delegatams. 
Amerikos ir Kanados tretinin
kai uoliai remia radio ir TV. 
apaštalavimą, ir TV programos 
pagaminimui šiais metais su-

Krikščionė 
(33.000 skaitytojai) į- 

kūrėja ir redaktorė

Lietuviai kongrese

Lietuvių tretininkų Šv. Kazi
miero provinciją, kuri apjungia 
46 trečiojo ordino kongregaci
jas, kongrese atstovavo 31 de
legatas: 25 pasauliečiai, penki 
kun. direktoriai — prel. Pr. Ju
ras, T. Gabrielis Baltrušaitis, 
OFM, kun. Valteris Stanevičius,

aukojo apie $190,000. Progra- kun. Mykolas Kundrotas, kun’ 
mos išlaikymas kainuoja $220, Anj. • .noo T Ant- Racditis ir provincijos di-000 metams. Kongrese buvo rekto
nutarta Šv. Pranciškaus radijo qfm 
ir TV apaštalavimą ir toliau 
tęsti ir jį uoliai remti.

naujosios 
jo ordino federacijos konstitu
cijos ir Šv. Pranciškaus radijo j 
ir televizijos valanda, kurią pa
siryžta remti. Taip pat nutarta 
dalyvauti iškilmingose pamaldo
se, kurias ruošia Naujosios An- Į 
glijos tretininkai Bostono ka
tedroje 1963 m. Pamaldose da- ■
lyvaus kardinolas Cushingas.

*
Kongreso pabaiga

Kongreso metu buvo suruoš- . 
tas ir didelis banketas, kuria
me dalyvavo pranciškonų pro- j 
vinciolai, trečiojo ordino fede-

rektorius tėv. Justinas Vaškys, 1 racijos taryba, provincijų ir
kongregacijų direktoriai ir de- 

Kaip reikalauja .trečiojo or- legatai. Banketo metu kalbą

VALANDOS: 
Pirmad. nuo T 2 iki 8 po plet
Antrad. „ 9 „ 4 . „
Trečiad. uždaryta visą diena. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 

J „ 9 „ 8 , „
9 12:80

genktad 
Seštad

anticipated dividend 

on Investment acconnts 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

T.-

A
CHICAGO SAVINGS 8c LOAN ASSOCIATION

th Avenue. Chicago ^6 TUinoic GRovehilI 6-757Sit

1

ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

Paskolas duodame lengviausiomis
sąlygomis, Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,0Q0.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

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

HJSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chainnan of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
Presidftnt

STASDAHI)
FEDERAL SAVINOS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrginia 7-1 141 ’

•rrm-

j



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE MŪSŲ KOLONIJOSE

KOVA SENIAU IK DABAI?
nai, kaip iki šiol, tektų nuomoti , . „ . .. . , ,Inz. Julius Jotlele, Los Ange-komeicmes sales. i, . , ... ...les Alto sk. veiklus pirmimn-

kalų nepamirš. Linkiu sėkmės 
veiksmingai darbuotis ir toliau, 
ginant bendrai laisvės ir Lietu
vos reikalus”. Vn. J-fot SprifKKS Ark* j puikiai prisitaikinti ir prijungti

* ’ paskui piemenis sekančią tul-i
Lietuviška lėlė Ilot Springse ; pėmis išaustu Lakeliu didelę gelĮ 

kas ir rezoliucijoms remti lietu- i Lapkričio 16 d. Hot Springs tonkasę, Juostos audyklos dar- 
vių sektoriaus vadovas, šiomis Tarptautinis Moterų klubas su- 
dienomis tarnybiniais reikalais ruošė vaišes ir mažą parodėlę 
lankėsi New Yorke. Čia būda- skirtą Pietų Amerikos tautų i metų Amerikos Lietuvių
mas turėjo progos kongresinių pasirodymui. Liūdna, bet fak- ■ kongreso trispalvį delegatės žen

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 4 d.

Rūpinantis namų įsigijimu,
Judraus Amerikos Lietuvių įarp rivalizuojančių grupių iš- 

Veteranų S-gos Ramovės Los kjĮo nesutarimų, tačiau į-
Angeles sk. pirmininko Kosto tampa atnešė ir gero: abi pu- 
Liaudansko vadovaujama vai-! sės pas:spa.udė ir sudarė dides-
dyba XI. 25 suruošė kariuome-j nį pradinį kapitalą, kurio, ne-j t ~ 1 " ' . .. kleli Atatinkamoie vietoie kiū-
nes šventėm minėiima šventė * - u-* • , rezoliucijų klausimais pasikal- tas, jog niekas ja nesidomėjo, ĮKlcų- AWUlutdlUŲJc vietoje kiunes šventes minėjimą, bvente; sant varžybų, nebūtų pasisekę . . ...................... . > j & J . ... Jna™ I

bo, lietuvišką lėlę, vienoje ran
koje nešančią rūtą, o kitoje —

prasidėjo pamaldomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje; 
akademija — parapijos salėje. 
Oficialiai daliai vadovavo pirm. 
K. Liaudanskas, meninei A. 
Mironas.

Gražų sveikinimo žodį tarė

. įbėti su Vliko pirmininku dr. A. nors apsilankė apie 1,000, kurių ! toJ° meniškai išdrožinėta dėžu- 
_ ds.ii^us n Trimaku, Lietuvos Laisvės ko- daugumą sudarė žymūs vietos!^’ klumpaitės ir plaukė ginta- 

nuotaikoms atvėsus, ar.nereik- ~ _.__ __________________ ___ Iro laivelis. Neįtikėtinas pasise-
sukaupti. Įtampai

tų situacijos iš naujo persvars
tyti ir ryžtis sekančiam ž'ngs- 
niui: likviduoti abi turimas nuo 
savybes, padalytus fondus su
jungti ir su turimu 35—40,000

miteto pirmininku V. Sidzikaus pareigūnai ir turistai. Net vie
ku, Ateitininkų Federacijos va- tos spauda šio įvykio nepami- 
du prof. S. Sužiedėliu ir LFB nėjo, nes tai buvo pamoka, kaip 
pirmininku prof. J. Brazaičiu, neturėtų būti ruošiamos parodė 

•Visi šie lietuvių visuomenės va- lės.
Ramovės garbės narys konsu- dolerių kapitalu kibti į didesnį :dai rezo.iucijoms remti ko mite- Uz tai vokiečiai ir lietuviai 
las dr. J. Bielskis. Rašytojas J. įr kolonijos reikalavimus ati- t0 dlrcam^ darbą aukotai verti- laimėjo ir pagarsėjo, nors jiems
Švaistas skaitė paskaitą. Pa
skaitininkas įrodė, kad, kalbant 
kondensuotai, ir trumpame žo
dyje įmanoma daug kas pasa
kyti. Trumpai paryškinęs svar
biausius Nepriklausomybės ko

tinkantį objektą ?

kimas! Prakartėlė ir lietuviška, 
lėlė — visų dėmesio centras, j 
kur stovi Elena neįprastu jaut- i 
rumu ir vaizdingumu pasakojai! 
ti apie Lietuvą, kuri pavergta ’ 
ir apiplėšta okupanto komunis-, 
to, žiauriausiai naikinančio tau-'

jus gražius namus. Jie augina 
sūnelį'Andrių ir dukreles Rimu
tę ir Aidą.

Elena Baronienė sąjungiečių 
vardu, Vasario 16 gimn. naudai 
suruošė pupų vakarėlį. Pinigai 
persiųsti įteikti 121 būrelio va
dovei K. Keblinskienei.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas F. Narbutas paskelbė, 
kad visi pasiimtų parapijos biu
letenį, kuris dalinamas nemo
kamai.

Gruodžio 2 d. parapijos sa
lėje įvyksta prieškalėdinis ba- 
zaras, o gruodžio 8 d. parapijos 
sodalietės ruošia prieškalėdinį 
dovanėlių pasikeitimą ir užkan
džius.

— Stud. Liucija Baškauskai
tė dalyvavo Kultūros kongrese 
ir studentų suvažiavime Chica
goj. K. Keblinskienė

Meilė yra liga, ir, nors ir labai 
maloni, bet vistiek liga.

A, Baronas

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakamškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, UI.
na ir reiškia pasitenkinimą, kad šioje parodėlėje nebuvo vieta

į komitetas pasiryžęs kovą už re- numatyta. Tai pastangos Ele-i ta ir j°s turtą. Iš to savaime 
zoliucijų pravedimą JAV Kon- nos Čarnienės, vienintelės to iškyla klausimai apie Lietuvą, 
grėsė toliau tęsti. klubo lietuvaitės, kuri būtinaį Jos istoriją ir dabartinę vergiją,

laureatė Alė Rū- Juozas Rajeckas, Lietuvos užsispyrė tą parodėlę pravesti Žmonės praeina, sustoja ir

TRUMPAI

Rašytoja
ta, pirmojo Dirvos romano kon

vų epizodus, prelegentas tų ko-'kurso ^imėtoja, buvo pagerbta 
vų prasmę perkėlė į mūsų die- Amerikos Lietuvių Tautinės S- 

gos Los Angeles sk. suorgani- 
Neleiskime jaunimui ati- zuotoJe literatūrinėje popietėje 

trūkti nuo savo kamieno,'— ra Tautinių namų salėje, 
gino auditoriją rašytojas švais- Literatūros vakarą tautinių 
į “ namų salėje gruodžio 15 d. ruo-

Minėjime dalyvavo visas jau- šia Lietuvįb Rašytojų D-jos cen 
nesniųjų moksleivių ateitininku ° Savo kūiybą skai-
būrelis su savo vadovais. Pra- *"Uei n. Brazdžionis, Alf. Gri- 
matytas susirinkimas buvo nu-!C!US’ Raila, Alė Rūta, J. 
keltas į kitą dieną. Švaistas, E. Tumienė.

Meninėje dalyje V. Dapšys ir Į Dr A Trimakas, Vyriausio 
P. Armėnas violenčelių duete lLietuvos Išlaisvinimo komiteto 
atliko muzikės G. Gudauskie- Paminkąs, lapkričio 23 d. įaiš 
nės lietuviškų dainų pynę, so
listai — Armonienė ir Dabšys 
padainavo keletą lietuviškų dai 
nų (akomp. R. Apeikytė ir B.
Budriūnas), Mironienė paskaitė 
N. Mazalaitės Legendą apie ne
žinomą kareivį.

Meninė dalis jaukiai lietuviš
ka, įvairi ir nuotaikinga.

nas:

atstovas Washingtone, atvyks- ; Kalėdų ženkle, įtikindama, kad grJžta, kai kurie net išstaty
ta į Los Angeles Alto organi- ! katalikų religija žinoma visa- •-B daiktų savininkais susidomi ||||||||||||iii;;;;;(|jiiiii||||||3]||||||||||||||in 
zuojamą Vasario 16 minėjimą
vyriausiu kalbėtoju. Alto valdy

me pasaulyje ir ypač praktikuo-, V Praš° adresų, todėl ir aš ture | 
jama P. Amerikoje, o bažnytinis i Jau progos, kaipo dalies eks- 

ba, vadovaujama inž. Juliaus menas — visų tautų religinio! ponatų savininkė, susipažinti su 
Jodelės, organizuoja stiprią me jausmo išraiška, nepaisant ku- daugeliu žymių Hot Springs ! 
ninę programą. Parapijos cho- rioje tautoje jis pagimdytas, I asmenybių, tarp kurių buvo ir 
ras savo sutikimą dalyvauti pro virsta tarptautiniu. Pasisekė, i mokytojų bei mokyklų vedėjų, 
gramoje jau davė. Pačioje įstabiausioje vietoje ga- kurių 3 užkvietė mane į sa-

kimui renkąs! arch. Ed. Arbo 
namuose gruodžio 16 d. Bus su 
daroma naujai kadencijai sam
būrio valdyba bei padiskutuo
tos įdomios politinės aktuali- 

ke Rezoliucijoms remti komite- jos. Kaip paprastai, susirinki- 
to koordinatoriui Leonardui me dalyvaujame su poniomis. 
Valiukui tarp kitko rašo: (

— Vliko sesija su tikru įdo
mumu išklausė tamstos minčių 
ir sugestijų. Jos vardu nuošir-

Lietuvių Fronto Bičiulių sam vo tik rašomąjį stalą, ant ku- 
būrio nariai metiniam susirin- rio tarp medžius vaizduojan

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS

čių žalumynų buvo išstatytas 
spalvotas Betliejus, darbas žy
maus vokiečių medžio drožinė
tojo, Leonard Holdrich iš Ober- 
ammergau, vaidinančio Kris
taus Kančios filme Kristų. Ta
čiau svarbiausias parodos tiks
las atkreipti dėmesį į Lietuvą, 
ir jos liaudies meną. Nors vie
tos maža, tačiau ji sugebėjo

G It AD1VSKAS

LIETUVIU NAMŲ 
PROBLEMOS

Los Angeles prieš porą me-

Lapkričio 24 d. Los Angeles Tautiniuose Namuose įvyko rašyto
jos .Alės Rūtos pagerbimas. “Dirvos” romano konkurso laimėjimo 
proga. Jos pagerbti atsilankė daug Los Angeles lietuvių ir kon. 
dr. J. Bielskis. Rašytoja (sėdi) vidury) tarp spaudos meno dar
buotojų. kurių tarpe yra ir kon. dr. J. Bielskio žmona.

(Nuotr. L. Kančausko)

jos valdyba buvo sukvietusi 
platesnį organizacijų pasitari
mą, kuriame dalyvavo Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjungos

vas mokyklas ir mokytojų ra
telius, papasakoti mokytojams 
ir jų auklėtiniams apie Lietuvą, 
jos istoriją, meną, kultūrą, mo
kymo ir auklėjimo metodus. 
Džiaugiuos tuo kvietimu ir ap
gailestauju, negalėsianti tų pro 
gų išnaudoti, nes esu silpna 
anglų kalboje. Ta proga norė
čiau paskatinti visus lietuvius, 
gerai pažįstanšius Lietuvą ir 
gerai mokančius angliškai, pa
tiems ieškoti kelių su vaizdin
gomis paskaitomis į amerikiečių 
mokyklas, nes tokių progų iš
naudojimas jaunimo tarpe gali 
būti žymiai vaisingesnis ir lank 
stesnis, negu senų politikų san
tūrus diplomatiškumas. Taipgi

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atitlura ir sekm. tl v. iki 4 v.

■asia
TELEVIZIJAS

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

J. MIGLINAS

KRISTAUS I
GYVENIMAS J

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS. MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks-1 2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063 
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje, ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi 
nis platintojas yra

i

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
1111111111111111111111111111111111111111111111111111

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

iš

Los Angeles skyriaus pirm. inž 
A Mažeika, Amerikos Lietuvių iabai butų Pageidautina, kad 
Tarybos vietinio sk. atstovas §erai einantieji anglų kalbą ir 
Kostas Liaudanskas (kuris tuo į,etuvos istori^- atsilankę į 
pačiu atstovavo ir Lietuvių ;Ve- Hot SPrinSs’ ^eitumėt į kon- 
teranų są-gą Ramovę), Ameri- taktą su manimi dėl pokalbių
, T X ■ T-. j -T amerikiečių mokyklose. Jei Čar-kos Lietuvių Bendruomenes Los . . . , . v, - , , . - mene su pasisekimu prieš 10Angeles apylinkes atstovas inz. A . ... .. * ... . metų pralaužė pirmuosius ledusA. Stancikas, Lietuvių Fronto . ..... .x T ,. , ... i amerikiečių visuomenę, taiBičiulių atstovas J. Ąžuolaitis; . , . , . . , . ’ .m. j •• i kiekvienam susipratusiam be-Tevynes Mylėtojų draugija — , . . .. „. 1 ,/ . . . „ I tuviui, mylinčiam savo tautąatsiuntė, per savo v-bos narj K. . ._ x .... , . .... tai reiktų uz pareigą laikytiJanutą, laišką — kuriuo užtik- . ...... , . x ,, ir isdrjsti atsistoti ne tik tarp Tėvynės Mylėtojų drau .... , . . , ......J eilinių, bet ir tarp milijonierių,

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

Dėl inftrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

Didelio entuziazmo pagauti 
losangeliečiai prieš kiek laiko į- 
sig.jo kolonijos lietuviškiems 
reikalams tarnaujančius na
mus. Ir tai n’e vienus, bet dve- 
jis. Vieni pavadinti “Lietuvių 
bendruomenės centru”, kiti —
“Lietuvių tautiniais namais”.
Vieni jų kiek didesni (gal ir fi
nansinės problemos didesnės), 
kiti — mažesni, bet nespaudžia 
mi namų. išlaikymo komplikuo- 
tesnės naštos. Tačiau vienas 
dalykas yra visai aiškus: nei 
vieni nei antri išaugusios kolo
nijos reikalavimų patenkinti i džiai dėkoju už dėmesį ir rūpi- tų įsisteigusi Mažosios Lietuvos 
jau nebegali.. Daugelio su prak I nimąsi Lietuvos reikalais. 'Bičiulių draugija, šiemet suren-
tiškais visuomeninio — kultūri-. Sesija tolygiai įvertino jūsų gusi Klaipėdos sukilimo įspū- 
nio gyvenimo klausimais susi-1 atliekamus žygius Lietuvos var dingą minėjimą (su Loyolos 
pažinusių losangeliečių nuomo-! dui ir jos bylai kelti JAV Kon- . universiteto prof. dr. K. Almi
ne, mums reiktų bent 600 žmo-1 grėsė. Su tuo JAV vyriausybė Į no istorine Mažosios Lietuvos 

"nių talpinančios salės, kur bū-1 neabejotinai turi skaitytis ir apžvaiga)j emesi parengiamųjų 
tų galima pravesti Vasario 16 ; padėti mūsų bylą išlaikyti bent
minėjimas, literatūros — meno I gyvą. 
vakarus, didesnius organizacijų' Šia pat proga noriu pasi-

darbų to istorinio įvykio 40 
metų sukaktį atžymėti galimai

parengimus. Patiems parengi-; džiaugti, kad Jums pavyko iš
malus, k. t. Naujų Metų sutiki- rinkdinti senatorių Kuchel, kū
mui ar Californijos lietuvių die [ ris, reikia tikėtis, Lietuvos rei-

r SUNNY BROOK

OLD

sunky
BRjOOK

dB-/
KENTUCKY 

^£NDED Wffl8KEf į

SIUNTINY 
BROOK
STRAIGHT BOURSON

nnama
gijos parama (moralinė ir ma
terialinė) Mažlietuvių užsimoji
mams ir darbams, šio jubilie
jaus pTOga. Mažlietuviai — da
lyvavo “in eorpore” — su savo 
valdyba: Vi. Gilys, Vytautas 
Glažė, Vladas Bakūnas ir pirm. 
Algirdas Glažė.

kaip daro Čarnienė.
Bronė Martin

Brockton, Mass.

Lankėsi svečiai 

Lapkričio 19 d. buvo atvykęs

JOIN OUR
WAR E Į

CLU
LENOX

Po pirmininko Algirdo Glažėsl inž. Rimas Valaitis su savo ma-
informacinio pranešimo apie 
draugijos tikslus ir paruošia
muosius dabbus šio jubiliejaus 
minėjimui rengti, bei vicepirm.

platesniu mastu. Tuo tikslu šio yj Bakūno smulkių apybraižų, 
mis dienomis Los Angeles Ma- dėl minėjimo programos prita- 
žosios Lietuvos Bičiulių draugi

ka, K. Liaudanskas, J. Ąžuolai
tis bei inž. A. Stančikas — be 
jokių rezervų prisijungdami 
Mažosios Lietuvos Bičiulių drau 
gijos čia jau padarytoms pa
stangoms tokį minėjimą rengti 
plačiausiu mastu. Nutarta dėti 
pastangų, kad tam minėjimui, 
kuris vyks sausio 13 dieną 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, būtų atkreiptas kuodi- 
džiausias Los Angeles lietuviš
kosios visuomenės dėmesys.

Kb.

myte Veronika Mikalonyte-Va- 
laitiene iš Clevelando. Rimas ap 
lankė savo draugus ir buvusius 
mokytojus Keblinskus, gi Ve
ronika savo bendradarbius.

Kokia degtine Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLENB”

fiU SUNNY ĘROOK BIST. CV., 10VISYILU, KY. KENTUCKY STRAIGHT 80URB0H WHISK£Y 86 PROOF, KEHTUCKY BLENDEŪ V/HISKEY 88 PROOF, G5% GRAIK NS1M.OT1&

v . Lapkričio 22 d. buvo atvykęs 
riančiai pasisakė inž. A. Mazeu ragyt A Qiedrius gu žmdna -r

dukrele Grožvyda. Svečiavosi 
pas puseserę Kasperienę ir ma
tėsi su savo brolio dukterimis 
Aušrele ir Danguole. Aušrelė 
mokytojauja Brocktono valsty
binėj gimnazijoj, o Danguolė 
dirba vienoj Bostono ligoninėj 
sekretore. Buvo užsukę ir pas 
Keblinskus.

Lapkričio 21 d. inž. Džiugas 
Petkelis parvyko pas savo tė
velius Petronėlę ir Antaną Pet- 
kelius pasisvečiuoti iš tolimo
sios Californijos ir aplankyti 
savo sesutę -Teresę Petkelytę, 
kuri dirba vienoj Bostono ma- 

Balfo narių metinis susirin- žamečių mokykloj.

Algis Orentas, Onos ir Juo- 
apie vieną Tennessee moterį, per 
zapo 'Orentų jauniausias sū
nus, šiemet baigė aukštuosius 
mokslus ir išvyko atlikti kari
nės prievolės.

BALFO SUSIRINKIMAS

kimas įvyks gruodžio 16 d. 12 
vai. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos patalpose. Bus praneši
mai ir naujos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai.

Visi kolonijos lietuvai yra 
maloniai prašomi šiame svarbia 
me Balfo susirinkime dalyvauti. Prof. Raimundas Šukys su

Valdyba i žmona Liuda pasistatydino nau

4 piece 
place setting to savers

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

Accounts

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104



DRAUGAS, antradienis, 1882 m. gruodžio mėn. 4 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

80 ekspertų tiria lėktuvo DC-7B nelaimės priežastį New Yorko Idlewild aerodrome. Nelaimėje žuvo 
25 asmenys. Nuotraukoje matyti lėktuvo, skridusio iš Charlotte, N. C., liekanos. (UPI)

IR JAMAIKAI KUBA BIZNĮ 

SUGADINO

Sala, gavo nepriklausomybę prieš 3 mėnesius
VYT. ZALATORIUS

Jamaika, XI. 16. — Įtam- dos ilgesnė, 
pa dėl Kubos pakenkė net ir t vai. 
mažytei Jamaikai, sutrukdyda
ma turizmą, trečią pagal didj 
šios salos pajamų šaltinį.

Viso trunka 3%

Šiaip jau jamaikiečiai 98% 
juodukai, yra dar patenkintu ir 
pilni entuziazmo ir planų. Jie 

Ir viešbučio tarnautojas Monjtik šių metų rugpiūčio 6 d. ga-
tygo įlankos miestelyj, ir gė- v0 pilną nepriklausomybę iš 
lėm apkaišyto vežimo vežikas, anglų.
ir iš šiaudų pintų krepšių ir 
skrybėlių pardavėjas šaligatvio 
pakraštyj — visi jie sako, kad 
ginčas dėl Kubos jiems kenkia, 
o Kastro kvailas, kad praside
da su JAV.

Kubos krizė jau pasijunta, 
atskridus į Miami, Floridoje.

— Visi aviacijos kariai skren 
dą į Hemstedo bazę, renkasi 
prie 4l-mų vartų, — praneša 
garsiakalbis.

Kas trečias žmogus aerodro
me arba kalba, ispaniškai, arba 
yra tamsių plaukų, su juodais 
ūsiukais ir gyvų judesių — ku
bietis ar portorikietis. Laikraš
čių kioskas Amerikoj einantį
kubietišką dienraštį “Diarios tuką atnešę ką jie beturėtų: | Jr

dainininkai. Dieną jų dauguma 
dirba įvairius darbus.

Jauki salikė, ir tik truputį 
didesnė už Žemaitiją: 148 my
lių ilgio ir 52 pločio. Ypač kli
matas malonus — retai kada 
būna šilčiau kaip F80° ir šal
čiau kaip 70, žiemą ar vasarą.

Bet ir vėl Kalipso daininin
kai prie verandos. Šį kartą dai 
nos žodžiai sako, kad motina 
geriau kaip mylimoji. Pastaro
ji, jei tik supyksta, tai ir pabė
ga į Ameriką. Dainelės refre
nas: “Oh Yankee dollar!”

Reikia klausytis, ką jie to
liau padainuos.

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

Nusižengimy išvengimas

Planuoja dabar, kaip čia sa
vo tropinę salą kuo greičiau iš
vystyti į pavyzdingą Karibų 
jūros valstybę. Kolkas trūksta 
kapitalo, trūksta specialistų, 
privalomo mokslo nėra, nedar
bas didelis. Ir vistiek jie di
džiuojasi, kad geriau gyvena
kaip žmonės kaimyninėse vals- 'ISnf ir”£X
tybėse Vidurio ir P. Ameriko- šujaS) peržiūrėjo adv. Charles P. 
je, nors ir netaip gerai kaip Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
Bermudoj ar Portorike. Pac*- Knygelės kaina 35 et. Pini-

i gus su užsakymais siusti:
Turgus kaip Lietuvoj 'DRAUGAS'

Skurdo Jamaikoj daug. Penk' 4545 w 63r(1 st Chicago 29 
tadienis pas juos turgaus die-1 .
na. Neturtingi kaimiečiai į mies i____________'

Las Americas” išsistatęs 
prieš “The Miami Herald”. 
Krautuvių languose užrašai: 
“Se hahla Espanol” — mes kai 
ham ispaniškai.

Skrenda aplink Kubą

Neseniai ir lėktuvų tvarka
raščiai pasikeitė. Britų Vakarų 
Indijos oro linija, B. W. I. A., 
anksčiau turėjo du skridimus į 
dieną iš Miami į Kingstoną. 
Jamaikos sostinę. Po preziden
to Kenedžio kalbos, spalio 22- 
rą, — tik vieną.

net bananus ,arbūzus, visokius tro
pinius vaisius, iš palmių, ana- j 
naso ar šiaudų pintus išdirbi
nius. Viską ant žemės turga
vietėje ar tiesiog ant šaligat
vio susidėję laukia pirkėjų. O , 
tie pirkėjai nesirodo. Liūdno, 
žvilgsnio pardavėjų akyse ne- į 
nustelbia nei 80°F saulė, nei1 
garsus kaimynų pasikalbėji-' 
mas, palydimas pietietiškų mos 
tų.

Valstybės pagrindinis paja
mų šaltinis yra cukrus. Todėl 
plačiausiai kultivuojama žemės
ūkio šaka yra cukrinės nen- 

Barzdočius Castro ■ nebelei- į drės. Iš jų ir alkoholinį gėrimą 
džia jokių svetimų lėktuvų per romą daro> kuris sają la)biau iš-
savo teritoriją, o Jamaika kaip 
tik guli 90 mylių anapus Ku
bos. Dabar lėktuvai skrenda 
aplink, pr,o rytinę Kubos galą. 
Kelionė už tai pusantros valan-

garsino negu ankstyvųjų'5'laikų 
piratai.

Vietinis savo vargus skandi
na šiame gėrime. Daugelis jau
nų vyrų, betgi, susiburia į gru
pes po keturius, penkius, vaikš 
to vakarais po gatves ir dai
nuoja, palydimi toandšų, gitarų, 
būlfcnelių ir barškučių.

Vakare dainos skamba

REAL ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo niūras. 2 butai ir 3 

kamb. beismonto. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

Gražus meti. 5 kainb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12,900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19.800.

1 % aukšto mūras. S meti). 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

2 luitų mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
šildymas. Reikia pigiai parduoti. 
$26,500.

40 metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. TJereti nuo $32.700.

Elegantiškas raneh. Arti parko 7 
.'kamb. įrengti plaC. gyventi. $35,000. 
1 Didelis bungalovv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil
dym. $19,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44,900.

Naujas mūras. 5% kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

6 kamb. bungalovv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13,700.

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

Bizniui — ofisui patalpa ir mo- 
! dern. ‘6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
i mūras. Nauja statyba. $31,000.

Mūr. bungalovv. 2 butai po 5 kamb.
! ant 50 p. loto. $1 9,500.

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

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
Į $200 nuomos. Alyva šildym. 18.000.
, Rimta prekyba Clilcagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 

i apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską, nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

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

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

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

Pajamų bungalovv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb.. naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,600.

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

Mur. 4 kamb., 10 metų, garažas, 
30 p. lotas. AI. p. $1,8,500.

Mur. (i kainb., 4 mieg., 10 metu, 
garažas, 7 1 i,r California. $20,800.

Mūr. (i kamb.. 3 dideli mieg. Ga
ražas. 65 ir Fairfield.

.Med. 4 kamb., 33- p. lotas, gazo 
šildymas. M. p. $1 0,250.

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų. M. p. Tik $20,600.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 63fh St., HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 

garažas, Bright. Pk. skubiam par
davimui. $19,900.

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

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. A rti 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 men. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą,
$31,900.

6 kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai.
Arti 59-os ir Pulaski. $ 13,900. Skam
binti poniai Jakubėnienei

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

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

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

i 2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alvva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
wood. Tič $17,000.

1% aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 5S-os ir Kedzie. $21,500.

3 būt. mūriu. 4—5—8, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 67 Ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

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

C. G. Laseter, Atlanta 
do dolerį, kuris susitraukęs neper- 
skeltine prasime, bet tikrai. Ban
kas sako, kad jis tikras, tačiau 
kaip tai atsitiko nežinoma.

Ypač pamatę turistą, išeinan 
; tį iš viešbučio, jie pralinksmė- 
| ja.

— Ką norit, kad pagrotu- 
į mėm, — klausia, 
i — Ką nors vietinio, — atsa
kom.

Jie pradeda improvizuoti dai 
nelę apie motiną ir sūnų palai
dūną. Pastarasis klausia, kas 
jam gyvenime naudingiausia 
būtų. “Bambukinė lazda”, atsa- 

' ko mama. Visa grupė refrenu 
Ga, ra- j — viduryj gatves — kartoja:

“Bambukinė lazda, bambukinė 
lazda ...”

Tai taip vadinami “Calypso”

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

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, susaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16,400.

2 a. apartmentinis. nauja šilima 
gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 
$14,000. M. pke. Tik $89.000.

2 butų po 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

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

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

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

2 x 5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai
30 p. sklypas. a. garažas, prie
Maria H. S. Vertas prašomos kainos.

2 butų mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $1 9,000.

Ijiuksus 6 kainb., 5 metų mūro 
raneh rezid., 1'/« vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

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

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

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

Mur. 2 po #, geras, Brighton Par- 
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 K kamb.

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

$22,500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $26,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb.. ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,600.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

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

Už AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Dawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

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

I nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili- 
T , , . . T • i rz tt, , mai. 2 auto garažas. $20.500.Įstodami į U}et- Knygos Klubą j taverna ir e kamb. butas 

ir įmokėdami 5 dol. metinio mo- j Mūr. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
kesčio mes įgaliname per viene- deįoruota- Apsauga nuo potvynio. 2 
rius metus pasirodyti kelioms pasiūlymas.
naujoms gerai parinktoms liet. tik sis.ooo
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė- 
o cn • • 1 ' doa sklypo ramioje Marąuette Pk.2.50 dol., nes knygų pasirinkome | Vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
UŽ 7.50. dol. I priedai.

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. §18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas 319,900. 

aukšt. 5 ir 3 kam., gar. 816,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas Išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras S
kamb.,
galow.
Daug
na.

3 mieg. modernizuotas bun- 
l’rie 6 2-os ir California.

vertingų priedų. Žema kai-

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

BŪKIME IŠTIKIMI LIET 
KNYGAI

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 IVest 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

IJUTUVIU 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

CONTRACTORS

=^i

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500. 

5 IR 4 KAMB. MARtįUETTE PK. 
10 meti) 1% aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema, 
įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

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

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

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

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

_ 2 iki 5 vai- atidaryta tik 6211 S. VVestern Avė. krautuvė.

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. I.uxus 
butas — geros pajamos. $35.000.
REAU ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS 
4259 So. Mapletvood Avo.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

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

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

Pajamų bungalovv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $ i S,900.

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

M'fiSOS ir maisto krautuvė — ant
63-čios St., labai geras biznis. 

Rėstoramiš 10 vienetų Motei & 6
kamb. butas ant 95-tos St.

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

Naujas 3 mieg. mūr. platus skly
pas. šild. gazu. $300 įmokėti.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lemont, Iii., CU 7-6675

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

4'/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nno vasario m5n. 1 d., 1902 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI A Mime. P1RM- ir KETV............................... 9 ▼. r. iki 8 p. p.YHLMNVU&, ANTRAD. ir PENKT..................... » v. r. iki 5 p. p.

^3
Šeštad. 9 v. r. iki lt v. d. Trečiad. uždaryta.

Platinkite “Draugą”

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 » 8 9 4 9 
2301 VV. 69t.h St„ Chicage

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalt 
Ir “galvanized” Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir nakt) bei sekmadle 
u lais.

DA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofisu ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 VVEST 69th St. 
Chieago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

VlenlntSllal IS lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

IŠNUOMOJAMA FOR RENI A CY S

Išnuom. naujai atremontuotas 
6 kamb. apšild. butas 2-me aukš
te. Apžiūrėti po 5 v. v. 1521 So. 
49th Avė., Ciceroje.

Išnuomojamas gražus kambarys, 
2259 S. Western Avė. Vyrui ar 
moteriai.

Marą. Pke. išnuom. didelis kamb. 
vyrui. Atskiras įėjimas ir visi pa
togumai. GR 6-3069.

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro- 
?rama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
IVLYN 1360 bangos, veikia sek- ' 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
bi> pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadvvay. So. Bostone. Telefonai 
AN 8-0489. Ten gaunamas ’i 
'Draugas"

Perskaitę "Draugą", duoki 
te ii kitiems pasiskaityti

Skelbkites “Drauge”

CONSTRUCTION C0.
52

— REZIDENCINIAI, S
— KOMERCINIAI, B

MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI SS

2501 VVest 
HE 4-7482

69 Street 
4S6 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklniul 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chieago 9, DI.

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



J*

•«r

Dalis svečių Jaunimo Centro vakarienėje Chicagoje

DRAUGAS, antradienis, 1882 m. gruodžio mėn. 4 d.

MODERNI LIGONINE
Vienas iš pirmaujančių mūsų 

chirurgų — dr. A. Maciūnas — 
yra mediciniškasai direktorius 
Chicagos centrinėje dalyje esan
čios Central Community ligoni
nės (5701 S. Wood St.). Su
prantama, kad ir joje dirban
čių gydytojų, kurių yra netoli 
šimto, gal apie pusė yra lietu
viai.

Ligoninė turi 93 lovas ir dar 
10 lovų gimdyvėms. Tarnauto
jų apie porą šimtų; gailestin
gųjų seserų — apie 80. Jų tarpe 
taipgi nemažas procentas lietu
vių. Ši ligoninė, būdama vidu
ry lietuvių kolonijų, susilaukia 
gausiai ir lietuvių pacientų, ku 
rie čia supami reikia mo dėme
sio. Praeitais 1961 m. ligoninė 
turėjo 4,343 pacientus ir joje 
gimė 591 kūdikis.

Ligoninė yra ne pelno įstaiga, i 
ją valdo direktorių taryba, ku
rios egzekutyvo direktoriumi y- 
ra italų kilmės Patrikas De 
Moon. Tai gabus ir energingas 
žmogus, esąs taip pat -egzeku- 
tyviu direktoriumi Franklin

Šv. Tėvas aplanke pataisos 
namus

Šventasis Tėvas privačia for į

Blvd. ir Michigan Avė. ligoni
nių. Central Community ligo
ninėje jo pavaduotoju yra jo 
sūnus Patrick De Moon, baigęs 
Metropolitan Business kolegiją, 
o dabar gilinąs stud'jąs Lojo-1 
los universitete.

Ligoninė turi žmonių pasiti
kėjimą ir auga. Neseniai buvo 
sumoderninta ligoninės virtuvė, 
tam skiriant $80,000. Ligoniai 
gauna menu, iš kurio gali pasi
rinkti sau norimus valgius. Da
bar ligoninė yra nupirkusi ša
limais esančius 3 namus ir ten 
statys dviejų aukštų chirurgi- 
nj .priestatą. Moderninami visi 
ligoninės įtaisai. Jau paskirta 
$20.000 naujiems rentgeno per
švietimų įrengimams. Kiekvie
name kambary yra įvesta te
levizija. Administracijos vado
vo De Moon automobily yra 
specialus radijo priimtuvas, ku
rio pagalba ligoninė jį gali pri
sišaukti bet kur važiuojantį.

Užkrečiamomis ligomis ser
gančių ligonių nėra, bet gau
su su apendicito, tonsilų ir ki
tokiomis operacijomis. Šioje li
goninėje taipgi nemažai gydosi 
-sergančių vėžiu.

Ligoninės administratorius 
jaunasis Patrikas De Moon

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -f- A.

MARIJONA MILERIENĖ
(P O C A I T E)

Gyveno 1815 Wesf 45th Street
Jau suėjo šešeri mėtai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimų mamutę, kurios nete
kome 1956 m. gruodžio 20 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžinų 
ramybę.

Už jos sielų užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis 
ketvirtad., gruod. 6 d. 8 vai. ryto ir ketvirtad., gruod, 
20 d., 8 vak rvto Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Marijonos Milerienės sielų.

Nuliūdę: Duktė ir žentas — Josephine ir Petras Krzyzak

A _j>
A N T O N Y6NIKAS

Gyveno 2 G 17 W. 4 3 r d St.
Mirė gruodžio 2. <]., 1962, 11 vai. ryto. sulaukęs puses amžiaus.
Ginte Lietuvoje. Kilo iš Gaures parapijos.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julia (Merkelytė). duktė 

Estei! e Gish, žentas Walter, anūkes Janette Hahs<e n, jos vyras Don 
ir Alice Gish. brolis Mike, jo žmona ir šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Am. Liet. Piliečių Pašalpos Klubui, Joniškiečių. Za- 
rastdkių, l’tenos. Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu, Žemaičių Kultū
ros, zagariečių Eržvilko ir Lietuvių Ex-Mąinerių Klubams.'

Kūnas pašarvotas YVezlak koplyčioje, 4256 S. Mozart St.
Laidotuvės Įvyks treč.. gruod. 5 d., iš koplyčios 9 vai. ryto

b}1**, atlydėtas j švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos panialdos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero kapines. ♦

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkės.
Laidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

LIETUVIS PRIE KINŲ-INDŲ FRONTO

Misionieriaus kun. J. Svirnelio laiškas

Lietuvis misionierius kun. J.
Svirnelis, salezietis, iš Indijos 
vienam “Draugo” redaktoriui 
atsiuntė tokį laišką:

“Karo debesys aptemdė ir 
mūsų misijos padangę. Audra 
siaučia panaikindama daugybę 
gyvybių, turto ir visokių kitų 
dalykų. Dviejų valandų laike 
turėjome iškraustyti vaikus 
ir siųsti juos į kaimus, sauges
nes vietas, kur galėtų lengviau įr t. t. Šaukiuosi į savo mielus 
išgelbėti savo gyvybes. tautiečius, savo bendradarbius

Jūs tai gerai girdite per te-geradarius mums pagelbėti 
televiziją ir radiją, kaip čia ei- šioje taip sunkioje karo valan- 
nasi, bet bebūnant toli gal doje.

buvo pasiekę kalnų papėdę ir 
norėjo pulti kai kuriuos mies
telius. Bet jų pačių padarytos 
paliautos perlaužė žmonių pa
niką ir bėgimą. Kažin, ar ilgam 
tai pasiliks.

Kaip galite įsivaizduoti ir pa 
tys matėte, tokiose aplinkybė
se padaroma daug žalos. Pada
ryta daug ir mums. Likome be 
namų, be pinigų, be drabužių

j ir darbuose. Prašau pasimelsti 
' ir už mane.

Su tikra pagarba ir dėkingu
mu, jūsų brolis Kristuje,

Kun. Jonas Svirnelis

4. S'\ EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MAROUETTE FUKERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist Si. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1416 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kiekvienas’ centas bus
ma anlankė “Aristido Gabelli'laikraštininkui aProdė PatalPas- tiek nejaučiama panikos ir bai- mums brangus ir sudėtas į krū 
ma aplanke _ kurios atrodo švariai, nuolat - , , , , _ A v 54 milTOMS .f'iailO' ino/TlPCS IcaiO'Tztl PAT
berniukų pataisos ir perauklė
jimo institutą’’ Romoje (Portą 
Portese aikštėje).

Atvykęs į berniukų pataisos 
namus, popiežius lipo į antrąjį 
aukštą, kur Klementinos salėje 
•buvo paruoštas altorius, ir pa
sakė trumpą kalbą, iškeldamas 
kentėjimų reikšmę ir skatinda
mas. jaunuolius su pasitikėjimu 
žvelgti į ateitį.

. — Dievo gailestingumo dėka 
praeitis yra ištrinama :— sakė 
tarp kitko šv. Tėvas. — Reikia 
eiti pirmyn gyvenimo keliu, at
naujinus tikėjimą į Viešpatį; 
Kristus, visokios malonės šal
tinis, teikia jėgų. nugalėti sun
kenybėms ir gyventi pagal Dan 
giškojo Tėvo valią.

Baigdamas kalbą, pop. Jonas 
XXIII paskatino jaunuolius su
prasti paklusnumo ir drausmės 
reikalą, ir suteikė jiems apaš
tališką palaiminimą. Jo susijau 
dinimą pastebėjo visi. Jaunuo
liai sukėlė popiežiui didelio 
džiaugsmo ovacijas.

Pradžioje pristatydamas jau
nuolius, žodį tarė Italijos tei
singumo ministeris Bosco. Pa
taisos namuose nepilnamečių 
jaunuolių vardu, padėkodamas 
Šventajam Tėyui už apsilanky
mą, įspūdingą žodį pasakė 17- 
kos metų vaikinas.

kurios atrodo švariai, nuolat mgg kaip kad ggant betoje ir vą mums daug padės įsigyti rei į 
gerinamos. Paklaustas, kokį tiR. keietos kilometrų atstume. ; karingiausių dalykų, kuriuos ka 
įspūdį jiems daro lietuviai gy- tyresnieji davė įsakymą bėgti. audra nunešė, sugadino, su- 
dytojai, gailestingosios seserys ’j^jjjgrikai ir kiti kunigai turėjo naikino, pavertė į niekus.

greit apleisti savo vietą ir neš- jg anksto dėkoju visiems už i 
tis į Kalkutos lygumas. Aš paramą ir dosnią širdį, kuri, j 
pasilikau stebėti įvykius ir ap- žinau, atneš man daug paguo- 
žiūrėti namų, tai yra mūsų ką ‘ dos ąr džiaugsmo. Tik prašau 
tik naujai pastatytos mokyk-1 man nesiųsti savo aukų čia į 
los ir viso kito. | Indiją. Prašau jas siųsti mano

adresu JA(V-še, būtent: 148

ir pacientai, pasakojo:

— Mūsų standartai aukšti.
Net ir gydytojų tarpe padary
ta atranka. Lietuviai gydytojai 
turėjo kietai dirbti, kad galėtų 
būti priimtini į mūsų ligoninę, 
ir mes dabar jais didžiuojamės, 
labai patenkinti. Dr. Maciūnas 
yra mūsų mediciniškasis direk
torius, su juo dirbame ranka 
rankon ir iuo esame labai pa-!nei 
tenkinti. Geras specialistas ir 
gero charakterio žmogus. Lie
tuvės gailestingosios seserys 
kietai dirba ir visada daro ge
rą įspūdį. Lietuviai pacientai, 
kurie patenka į mūsų ligoninę, 
atrodo, stipresni negu viduti
niai. Jie gal sunkiau yra dirbę. 
Mes, amerikiečiai, kartais bū-
name lengvesnio gyvenimo pa-
veikti...

Po kiek dienų turėjau ir as... . , , Mam St. New Rochelle, N. Yapleisti, bet jau praėjo keletas „ „ , . __ __  , „
dienų ir negaliu išlįsti iš gana
karštos vietos... Nėra vietos 

traukiniuose, nei lėktuvuo-

arfta: Salesians of St. John Bos
co, Cedar Lake, Indiana. 

Linkiu jums visiems laimės
se. Pasilikau, ir kadangi mūšiai į ir taikos, sveikatos ir gausios 
šiek tiek atslūgo, tai ir laukiu Dievo palaimos jūsų gyvenime 
geresnės valandos. Nežinau,,
kaip išeis ir kas bus toliau. Pa 
sivedame Dievo globai...

Mūsų mokykla paimta kari
ninkų. Minių minios pabėgėlių 
plaukia iš kalnų, kur kiniečiai 

daugelį vietųja.rtinosi ir kur 
J? Pr. Jurginis užgm®- Kai kurie jų daliniai jau

ALT ir BALF Lindeno skyrių įsteigėjui ir jų garbės pirmi
ninkui, taip pat JAV Liet. B-nės Lindeno Apylinkės ilgamečiam 
pirmininkui

A. + A.
JONUI LIUDVINAIČIUI mirus,

skausmo valandoje prislėgtai žmonai Agotai Liudvinaitienei, 
dukrai Vitalijai, žentui Butvydui, anūkams ir giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškia: ir kartu liūdi

JAV LIET. B-NĖS ALT IR BALF VALDYBOS'

SMEGENŲ OPERACIJA 
UŽHIPNOTIZAVUS

Pirmoji mokslo pasaulyje 
atžymėta smegenų operacija, 
pravesta pacientą užhipnotiza
vus, įvyko Indianapoly, Vetera
nų ligoninėje. Dr. S. Nayyar 
ir dr. J. Brady — vienas nervų 
chirurgas, kitas psichiatras — 
operavo smegenis 38 m. am
žiaus paciento, kuriam užeida
vo epilepsijos atakos dėl sme
genų sužalojimo, įvykusio per
šovus dešinę kaktos pusę. Dak
tarai sako, kad hipnozė sudarė 
geras sąlygas operacijai.

A. + A. VINCAS AUSIUKAITIS
Gyveno 4323 S. Fairfield

Mirė gruod. 2, 1962 m. 11 v. ryto> sulaukęs 56 m. Gimė Lietu
voje. Kilo iš Jurbarko parap., Dainių kaimo. J.A.V. išgyveno 11 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Malvina (po tėvais Kor
sakaitė), duktė Irena Kerėlienė. žentas Albertas, anūkės Jovita įr 
Gintarė, 2 seserys Petronėlė Vadaišienė ir jos šeima; Viktoras, 
Algirdas, Vincas ir jo šeima; Marcelė Knataitiene, jos duktė 
Ona Laurinaitienė ir vyras Antanas, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotai P. Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California. 
Laidotuvės įvyks trečiad., gruodžio 5 d. Iš koplyčios 9 va,l. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, - kurioj įvyks ged. 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. Nuliūdę: Žmona, duktė ir visi kiti giminės

Laidotuvių direkt. P. Bieliūnas, tel. LAfayette 3-3572

A. A.
Bernice Chipas
(mergautinės pavardė 

Vidolytė)
Gyveno 10721 So. Indiana.
Staiga mirė gruodžio 1 d. 

7:05 vai. vakare, 1962 m., su
laukusi puses amžiaus, (linrč 
Lietuvoje. Kilo-iS Rokiškio ap
skričio, Panemunes parapijos.' 
Ramanauskių kaimo. Ameriko
je išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras. Andriejus.dvi duk
terys: Bernice Šiska ir žentas 
Steve, Moldred Kieller ir žen
tas Gerald, sūnus Hd'vard 
Chipas ir marti Josephine, 
septyni anūkai; Carol, Shirley 
ir Joaii Siska, Geraldinc Uo
lia. Keline ir Krica Keller, 
sesuo Karolina Bitinas ir jos 
šeima, švog.eris Antanas oįi- 
pns ir jo žmona Petronėlė ir. 
jų šeima, kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. Lietuvoje 
liko sesuo ir brolis.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 1082] So. 

Michigan.
Laidotuvės įvyks trečiadieni, 

gruodžio 5 d., iš koplyčios
8:3() vai. ryto ims atlydėta i 
Visų šventųjų parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
įalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, vaikai ir
kiti giminės.
Laid. direkt.. I^eonard Bu
kausko. Telef. CO 4-22 28.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8609 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWICZ

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REpublic 7-1213 
Tek VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 3-3572

A. -f- A,
JONUI LIUDVINAIČIUI, 

didžiajam Lindeno lietuvių veikėjui, mi
rus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmo
nai AGOTAI ir dukrai bei žentui Butvy
dams

Jadvyga ir Pranas JUGAIČIA1

A T
F R A N K S TO SKUS

Gyveno 2101 W. Garfield Blvd. Tel. RE 7-6544
Seniau gyveno West Side, daug metų turėjo krautuvę 

5159 So. Morgan St. ir Knox, Ind.
Mirė gruodžio 3 d., 1962. 3:45 vai. iš ryto, sulaukęs 79 m. 

amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Betigalos parap. 
Kimontų kaimo. Amerikoje išgyveno 61 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances, po tėvais 
Nevadomskas, dvi dukterys Cathrine McCa.de, žentas Edward, 
gyv. Chicagoj ir Eleonore Mason, žentas George ir trys anūkai, 
gyv. Honolulu, Havvaii; brolis Walter, sesuo Kazimiera Mickevi
čius,, dvi pusseserės Mikalina Kopliauskas su šeima, gyv. Dowa- 
giac, Mieli, ir Ursula Linkis su šeima, gyv. Berwyn, Ilk, du švo- 
geriai Joseph ir Anthony Nevadomskas, ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų. Lietuvoje liko sesuo Antanina Boržeckas su šeima. 

Prikalūšė prie Liet. Pil. Darbinin. Pašalpos Klubo.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad.', gruodžio 6 d., iš koplyčios 

9 vai. ryto busi nulydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

La’d. direkt. Steponas Lackavicz. Tel. RE 7-1213.

Pasinaudokite ‘Draugo’’ Classified skyriumi.

3307 LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVĖ,
JURGIS F. RUDMIN

Tek YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

GUŽAUSKV BEVERLY HILLS GĖLINYOIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. r- CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

McCa.de


X Adventinio susikaupimo ! 
vakarą gruodžio 8 d., Cicero 
Šv. Antano parapijos salėj pra
ves tėv. K. Trimakas, S J. Jau 
nimui skirtos dvi trumpos kon
ferencijos prasidės 5 v. v., su
augusiems — 7:30 v. v.

Sekmadienį po 9 v. šv. mišių, 
konferencijų dalyviai rinksis 
bendriems pusryčiams, kurie 
baigsis menine programa. Joje 
dalyvaus sol. R. Mastienė ir 
rašyt. A. Baronas.

X Prel. M. Krupavičius, pri
tardamas Marijampolės gimna
zijos šimtmečiui minėti komi
teto darbui, paskolino komite- v . .. „ .. , S,. v X Religinio susitelkimo va
tui daug medžiagos iš cansti- , . - AT ,, .. ° landeles prieš Nekaltai Prade-nes okupacijos metų Maniam- , . ,, . v . ,J J tosios Marijos šventę įvyksta

A.L.B. Chicagos Apygardos Kristijono Donelaičio Lituanistikos mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvų komitetas. Iš k. j d. sėdi 
mokyt. S. šukelienė, A. Vėlius, I. Laisvėnaitė, E. Diminskienė, P. Lampsaitienė, mokyklos vedėjas J. Širka, mokyt. M. Šimonienė, 

tėvų komiteto pirm. A. Regis, mokyt. Plačiene, A. Martienė, muz. J. Bertulis, tėvų kom. vicepirm. Ir. Kraučeliūnienė, sekr. E. Trečio
kienė, ižd. J. Ivanauskas. Dešinėje stovi akord. P. Aleksa. Nuotraukoje trūksta parengimų vadovo J. Kasparaičio. (Nuotr. V. Noreikos)

JEIGU BUS LŪPOSE IR ŠIRDYSE

Jau kelintas kartas Cicero Apynėlis. Ansamblis visus sve- 
Aukštesniosios Lituanistinės mo čius užimponavo savo dainom, 
kyklos šventė sutraukia išskir- ’ spalvingu išsidėstymu scenoje, 
tinį svečių skaičių. Praėjusį šeš ! jr iš keturių šimtų svečių susi- 
tadienį į tos mokyklos tėvų ko- laukė užtarnautų plojimų, 
miteto surengtą vakarą prisi- Mokyklos mokiniai, praneši- 
rinko pilnutėlė parapijos salė. nėjant Linai Kriaučiūnaitei, pa 
Šventę pradėjo mok. tėv. komi- šoko keletą tautinių šokių. A- 
teto ir LB apylinkės pirm. St. kordeonu grojo Algis Ingaunis, 
Ingaunis trumpu žodžiu, pakvie kuris taip pat vieną dalyką pa- 
sdamas vakarui vadovauti dr. grojo solo. Jazminą Baukytė 
P. Kisielių. Daktaras savo žo- padeklamavo Maironio Jūratę 
dyje pažymėjo, kad lituanisti- ir Kastytį, vėliau mokyklos cho 
nis švietimas yra mūsų vienas ras padainavo porą dafinų. Taip 
svarbiausių klausimų, kad to- pat scenoje dar pasirodė Vado- 
kios lituanistinės mokyklos Vei palaitė ir Nijolė Žemaitytė, pa- 
kla tik bendru tėvų ir visuome- ; dedamos sujungti programą, ku 
nės susipratimu. Taip pat at- n, paruošta mok. Č. Grincevi- 
kreiptina dėmesys ir į tuos tė- čiau, buvo nuotaikinga. Reži- 
vus, kurių vaikai lituanistinės savo mok. Baukienė, šokių mo

kė stud. Aldona Bendikaitė, 
dainų muz. A. Skridulis. Po

polės gimnazijoje. Kartu kal
bėjosi su pas jį atsilankiusiais 
komiteto nariais J. Vaičiūnu ir 
T. Bukavecku apie pačio minė
jimo ir leidžiamos monografi
jos reikalus.

X Muz. A. Kučiūnas, Lietu
vių operos dirigentas, šiuo me
tu intensyviai dirba Lyric ope
roje. Artimiausias jo pasirody
mas lietuvių scenoje bus sol. 
M. Kripkauskienės rečitalyje, 
kur jis akompanuos solistei.

tėvų jėzuitų koplyčioje atei
nantį trečiadienį, ketvirtadienį 
ir penktadienį 7:30 vai. vak. 
Jas ruošia Marijos Taikos Ka
ralienės Sambūris ir kviečia vi
sas moteris - mergaites šiuo 
advento susitelkimu pasinau
doti.

X Cicero Šv. Antano para
pijos 40 vai. atlaidai prasidės 
ateinantį sekmadienį, sumos me 
tu, 10:30 v. r. Bus procesija.

I Po tėvų komiteto pirmininko
Algio A. Regio pranešimo ir 
diskusijų apie lituanistinio auk-•

| Įėjimo problemas, spaudos at- 
i stovai ir svečiai buvo pakvie
sti apsilankyti klasėse pamokų

KRIST. DONELAIČIO MOKYKLA 

NAUJOSE PATALPOSE

šeštadienį, gruodžio 1 d., McKay miesto mokyklos patai-
Krist. Donelaičio Lituanistikos pomis. ši mokykla yra Mar- metu įr gtebgti jQge vykstantį
mokykloje buvo sukviesti spau
dos atstovai, kuriems mokyklos 
tėvų komiteto pirm. Algis A. 
Regis padarė pranešimą apie 
mokyklą.

Pastarųjų trijų metų bėgyje 
ši mokykla, nors ir labai sun
kiose sąlygose dirbdama, išau-

mokyklos nelanko.

Didieji ir mažieji menininkai.
programos buvo vaišės, kuriasMenine dalis vyko susėdus > ,, ,.. . _ . „ ., , / v. . , ..'malda pradėjo prel. I. Albavi-pne vaisių stalų, tačiau kol ji %.ciusnebuvo atlikta vaišintis nepra

dėta ir todėl ir šį kartą, kaip Viltinga ateitis
ir Kultūros kongreso metu, ne- • pQ meninės dalies Lituanisti- 
paisant, kad buvo sėdima pne!n-g mok> direktorius kun. P.

X Teis. Alfonsas F. Wellsį go į didžiausią lituanistikos ži- 
išrinktas Chicagos Lietuvių Ta dinį JA V-bėse. Dėl patalpų sto 
rybos pirmininku. Vicepirminin kos mokykla buvo priversta 
kais išrinkti: kun. A. Stašys, tenkintis Marąuette Parko Field 
J., Pakalka, dr. Dauparas ir V. house rūsiu. Mažuose, nevėdina 
Mankus. Vykdomuoju sekreto- muose kambariuose, be tinka-
rium kitiems metams bus J. 
Skorubskas, protokolų — St. 
Monkus, finansų VI. Šoliū- 
nas, iždininku — Ant. Valonis,

mų stalų ir dažnai be suolų, 
susispietę mokiniai mokėsi my
lėti savo tėvų krašto ir kalbos. 
Nežiūrint didelių trūkumų, nei

ąuette Parko rajone priešais flarh Mokyktog vedėjag Juliug 
erdvius lietuvaičių seserų rū- sirka pakvjet4 gve{jug

ti mokinių žinias. Gerą įspūdį 
Ateinantį šeštadienį, gruo-,darė mokinių sklandus kalbos 

džio 8 d. 9:30 vai. ryto, vaikai; vartojimas, dailus skaitymas ir 
susirenka atsisveikinti su Mar-i tvarkingai atlikti namų darbai, 
ąuette Parko Fieldhouse. Iš čia 'Malonu pastebėti, kad šioje mo 
iškilmingai žygiuos į naujas pa! kykloje lietuvių kalba yra mo- 
talpas, kur jų laukia 10 pato- koma su meile ir nuoširdžia pa
gių klasių, su apšildymu, švie- Į garba tėvų žemei.
sa, jų amžiui pritaikytais suo-| Linkime Kr. Donelaičio Litu- 
lais, sporto sale tautiniams šo-' anistikos mokyklai ir toliau 
kiams ir kitais patogumais, ne-| augti skaičiumi ir stiprėti tau- 
pasiekiamais iki šiol naudotų ' tiniu sąmoningumu.
patalpų požemiuose. i Ir. R.

stalų, buvo pavyzdinga tyla, 
Pačioj pradžioj Al. Stephens va 
dovaujamas moterų oktetas, 
mokinės Virg. Bytautaitės pri
statytas, sudainavo Šimkaus A- 
tėjo rudenėlis, Kelpšos Gale 
lauko toli, Šimkaus Kur bakūžė 
samanuota ir Žilevičiaus Sėjau 
rūtą, čia solo pasirodė EL Za
polienė. Antrojoj daly buvo pa
dainuota Gruodžio Žiema, Ta- 
lat Kelpšos Ne margi sakalė
liai, Vanagaičio Dul, dul dūde
lė, Budriūno Tėviškėlė, bisui 
Zapolienės nuotaikinga daina

Iždo globėjais — 'M. Šimkus, mokytojai nei tėvai neprarado
’ V. Uznys, K. Čepukas ir inž. V. entuziazmo. Priešingai, šios var, 
j Naudžius. Spaudos komisija su go sąlygos skatino į didesnį ryž 

daryta iš A. Repšio, Andrišiū-' tingumą ir viltį šiuos trūkumus 
, no. čepuko ir Gulbinienės. Su \ nugalėti.

lisirinkimas įvyko praėjusį šeš- | šiemet 250 mokinių nebesu- 
tadienį Jaunimo Centre. Jam telpant Parko Fieidhouse ir te
vadovavo buvusis pirmininkas vįgkgS parapijos namuose, tėvų 
kun. A. Stašys, sekretoriavo komįtetas ėmėsi rimtų žygių su 
dr. J. Dauparas. Sveikinimo žo- rasįį tinkamesnes patalpas. Bu
dį pasakė Alto pirmininkas L. Į vo kreįptasi į visą eilę valdiš

kų, parapinių ir privačių moky
klų. Gauta daug pažadų, bet

80,000 ŽMONIŲ JAUNIMO CENTRE

suruošta arbatėlė.
X Balfo Chieiagos apskrities 

valdybos posėdis įvyksta gruo
džio 5 d.; trečiadienį, 7:30 v. v. 
vicepirm. St. Semėnienės bute,

Jolita Paškutė Jaunimo Centro 
vakarienėje traukia laimingąjį bi
lietą.

X Vilniaus K. L. S-gos, Ch. 
skyr. Šalpos sekcija rengia tra
dicines Kūčias gruodžio 22 d.
5 v. vak. Jaunimo Centre apa
tinėje salėje. Vilniečius ir bičiu
lius norinčius dalyvauti Kū- 
čiose prašome paskambinti GR 
6-2036 arba nuo 5 v. v. VI 7- 
1890 iki gruodžio 18 d. (Pr.)

X Arabella — puikusis vo
kiškas Nordmende hi-fi stereo 
aparatas, labai nebrangia kai
na Gradinsko televizijų, radijų 
ir patefonų krautuvėj, 2512 W.
47th St., FR 6-1998. Dabar at- palaimino Fausto Strolios ir Te vaišes kun. V. Rimšelis tarė
dara ir sekm. nuo 11 v. iki 4'resės P. Pupininkaitės motery-Į jauniesiems sveikinimo žodį. fa“kį per metus nuo 60000 ikj 
v- <sk-) I stę. Per šv. mišias įspūdingai, Linkėdamas jiems visokios gy-

X Roselando Lit. M-los Tė- giedojo vyrų choras ir sol. Pru- Į venimo palaimos, priminė gra-

galutiniai atsakymai visur buvo 
neigiami. Po daugelio beviltiš
kų pastangų, pagaliau, teisėjui 
A. F. Wells tarpininkaujant,

6507 So. Troy st., Chicago 29, i Chicagos miesto General Super 
UI., kur bus aptarti bėgamieji intendent of Schools sutiko lei-1 
Balfo šalpos reikalai. Kviečia- j sti Krist. Donelaičio Lituanisti- 
mi nariai dalyvauti. ■ kos mokyklai naudotis Francis

Kanklininkės Jaunimo Centro vakarienės metu

CHICAGOS ŽINIOS
BUS NAUJŲ STOVYKLŲ IR 

PAMINKLŲ
Malkų pardavėjas Benjamin 

Ferguson 1906 metais įsteigė 
milijoninį fondą, iš kurio paja-

SUTUOKTI F. STROLIA IR T. PUPININKAITĖ

Praeito sekmadienio vakarą 
Jaunimo Centre, Chicagoje, su
ruošta tos įstaigos naudai me
tinė vakarienė, kurią reikėtų 
pavadinti reto pasisekimo ir re
tos nuotaikos pobūviu.

Maldą sukalbėjo tėvų jėzuitų
Praeitą šeštadien. Šv. Myko- drų stalų. Jaunoji atstovavo se 

lo bažnyčioje, 1644 Wabansia nųjų lietuvių išeiviją, o jauna
me- Chicagoje, buvo gražios sis — vėlesniųjų. Banketas ii-; provinciolas B. Markaitis. Jis 
iškUmės: kun. Anastazas Va- gai netruko, nes kalbų ir viešų padarė labai jdomų Jaunimo 
lančius, tos parapijos klebonas, 1 sveikinmų nebuvo. Tik baigiant Centro veiklos pranešimą. Pra

nešė, kad Jaunimo Centre apsi-

vų komitetas gruodžio 8 d., 8 
v. v. rengia koncertą naujoje 
parapijos salėje. Programą at
liks sol. St. Baras, sol. D. Stan
kai tytė ir pianistas A. Vasai- 
tis. BUietus - kvietimus galima 
gauti: Roselando Visų Šventų
jų parar. klebonijoj, K. Petrei- 
kienė, tel 928-1427, pas Karvelį 
tel. 928 -1427, Pas Karvelį 
Bridgeporte, Eicherta, Cicero 
Imp. Jewelry Store, 4847 W. 
14 Ct., Cicero, Marginiuose, 
Marąuette parke. (Pr.)

X Kas iš Chicagos važiuoja 
į Los Angeles, yra gera vieta 
sustoti — 4501 Marmion Way, 
Los Angeles 65, California.

(Sk.)

imiiiiiimiiimimmimiimiiiiiiimmiiiii
Vargonininkas galintis vesti 

chorą, ieško .vietos. Rašyti: 
Draugas, Adv. No. 6730, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III.

(Pr.),
Illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllll

dencija Bičkienė.
Vestuvinis banketas įvyko bus, ypač su lietuviškuoju jau-

Sharkos restorane didžiojoj sa- nimu nuveiktus, ir pareiškė Da
lėj. Svečių dalyvavo daugiau geidavirrlą, kad Faustas Strolia 
kaip pustrečio šimto. Buvo tai būtų ir toliau lietuviškoje vi- 
labai jaukus pažįstamų ir ne- suomenėje tas pats idealistas 
pažįstamų susibūrimas prie ben ir veikėjas. V. M.

ižius jaunojoj visuomeninius dar

■ w,

Teresė ir Faustas' Strolios

ŽO'

80,000 žmonių. Patalpomis nau 
dojasi 63 organizacijos. Per 5 
metus buvo daugiau kaip 8,000 
susirinkimų, 27 minėjimai, 30 
parodų, 12 kongresų, 12 vaidini
mų, 20 rečitalių, 9 įvairūs kur
sai ir t.t. Jaunimo Centre pa
talpas turi; Čiurlionio Galerija, 
Liet. Chicagos operos chorai, 
Velbasio baleto ir Brusokienės 
šokių studijos, Jaunimo Centro 
studentų ansamblis, Scenos 
Darb. sąjunga, Filatelistų są
junga, Lituanistikos Aukšt. mo
kykla, Pedag. Lit. institutas, 
Ateitininkų ir Skautų ramovės.

Vakaro programos vedėju bu 
vo pakviestas muz. Vytautas 
Strolia, svečias iš rytinių vals
tybių. Gražiai pasirodė jaunųjų 
kanklininkių ansamblis, vadovau

žiausią dalį atliko A. Stephens 
oktetas: G. Mačytė, E. Zapolie
nė, G. Peškienė, L; Nakutytė, 
J. Milleriutė, D. Griciūtė, J. Bo- 
binienė, A. Giedraitienė.

Madų karikatūras išpildė B. 
Briedienė, J. Cijūnelienė, A. Kė- 
želienė, N. Manelienė.

Tėvas J. Kubilius nuoširdžiai 
dėkojo visiems svečiams, ypač 
tiems, kurie Jaunimo Centrą 
vakarienės proga parėmė šimti
nėmis ir dešimtinėmis.

Visa publika dainavo lietu
viškas liaudies dainas. Per va
karienę buvo daug išplatinta 
bilietėlių loterijai. Visų akys 
buvo nukrypę į dail. A. Rūkš- 
telės paveikslą — Trys berniu
kai prie prieplaukos. Tą paveiks 
lą traukimo keliu laimėjo (nr. 
411) dr. J. Sungaila. Vakarienė 
baigta pakilioje nuotaikoje, ir 
susirinkusieji negreit atsiskyrė 
nuo savo pažįstamųjų ir drau
gų. V. M.

IŠARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Dešimt kalėdinių atvirukų

jamas Anelės Kirvaitytės. Kele- i Gabijos leidykla skiria kiekvie- 
tą dainų solo išpildė Laima Bil-1 nam, kuris užsisakys atpigintų 
dušienė. Pianinu akompanavo knygų bent už $2.50. Knygos 
jai muz. V. Jakubėnas. Ypač atpigintos nuo 25% iki 90%. 
triukšmingai publikos buvo su- Sąrašų prašykite šiuo adresu: 
tiktas jaunas pianistas A. Va- Gabija, 87-85, 95 St., Woodha- 
saitis. Programos ar ne tik gra- įven 21, N. Y. (Sk.)

Patlaba padėkojo svečiams už 
atsilankymą ir išreiškė viltį, 
kad su tokia gražia visuome
nės talka sėkmingai galima 
žvelgti į ateitį. Po to pristatė 
tris aukšt. mok. abiturientus, 
kuriems mokyklos rėmėja Sof. 
Diržienė ir prel. I. Allbavičius, 
mokyklos rėmėjas ir globėjas, 
įteikė specialius mokyklos ženk 
liukus. Ženkliukus gavo pava
sarį į šventę negalėję atsilan
kyti broliai Kazlauskai, o prie 
ženkliuko ir atestatą J. Ali
šauskas.

Dr. P. Kisielius savo žodyje 
pasidžiaugė lituanistinės mo
kyklos veikla, padėkojo rėmė
jam ir svečiam, kurių išvardi
no didelę eilę, ir pastebėjo, kad 
jei mokinių lūpose bus lietuvių 
kalba, o širdyse tėvynės meilė, 
tada mes savo misiją būsime 
atlikę. '

mų buvo pramatyta Chicagoje | vėliau buvo pasilinksminta, 
įvairiose viešose vietose bei par pabendrauta, Markausko oriš
kuose įrengti stovyklų ir pa- sįruj grojant, pasišokta, pas- 
minklų. Nuo 1929 metų nebuvo kįrstyta dovanų, paskelbta nau 
sukurta joks paminklas ar sto- jųjų įr senųjų mokyklos rėmė- 
vykla. Dabar iš fondo pajamų sąrašai. Šiam šauniam ir mo 
susidarė $130,512 suma, kuri kykiaj paremti naudingam ba- 
bus panaudota skirtam tikslui. buį surengti daug darbo įdėjo 
Chicago Heritage komiteto pir- mokykios tėvų komitetas: In- 
mininkas siūlo suruošti tarptau gaunįs (pirm.), Bačinskienė, 
tinį konkursą, kuriame daly- Vanagienė, Kaunienė ir Laurai 
vautų žymieji pasaulinio masto I tįs. Be abejo, daug prisidėjo ir 
skulptoriai. l. Bendruomenės apylinkė, de-
MEKSIKIEČIAI MINĖS SAVO, surūpinanti šia mokykla ir eile 

ŠVENTĘ I asmenų, kurių neįmanoma
Chicagos meksikiečiai iškil- j išvardinti. Tokiuo nuoširdžiu 

mingai minės Gvadalupės Die- bendru darbu ir auka yra gy
vo Motinos šventę gruodžio 12 vos mūsii mokyklos, reikšmm- 
d. Prieš 431 metą Marija pa-' §os lietuvh* ir Lietuvos reika- 
sirodė indijonui Juan Diego lub Muraitis
kalno Tepayaco viršūnėje, Mek
sikoje, kur dabar pastatyta di
dinga bazilika. Gvadalupės Die
vo Motina laikoma visų Ameri- 
kų globėja.

DAUG LAIVŲ ATPLAUKĖ 
CHICAGON

Chicagos uosto muito rinkė-
T , t-, j , , i . A. Nauji įvairūs, gražūs religiniaijas Joseph Rostenkowski pra- I Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš-

•npčn ino- 5inis metai-? apniaukė kais sveikinimo tekstais, kuriuosspe- . nesą, jog Šiais metais atpiaUKt . ciaiiai §iaį progai paruošė žinomas 
1570 laivų iš užsienio. Pernai at- Poet.as Ka^'«- Bradūnas. Dėžutėj yra 

plaukė tiktai 534 laivai.

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

“Drauge" jau galima gauti įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
mu.

RINKINYS NR. 1

21 kortelė. Kaina $1.50
C. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus,

V. K. Jonyno, P. Kianlėno, J. I’au- 
.r7-i.TTZAi>0AT,Tr-niu*TXT»vn tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va- AKMUO BRANGIAI KAINAVO liaus, seniau išleistų 16 sveikinimo

MIESTUI
Didelis akmuo rastas 20 pė

dų po žeme prie Chicago av. ir 
Lake Shore dr. miestui kaina
vo $244,590. Keturios statybos 
kompanijos miestui įteikė pra
šymą, kad atsilygintų tokia su
ma, nes joms susidariusios 
sunkios aplinkybės užtikus tą 
akmenį kai kasė tunelį.

kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

kortelės specialiai šilko spausdinimo 
būdu pagamintos su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais. Dėžutėje 10 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kudiliiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 korteliu. 
Kaina $2.00.

I 2) Naujos. Jos pačios pieštas “Ka- 
ilėdų Senelis” su dovanomis. Dėžu- 
Į tėję 12 kortelių. Kaina $2.00.

3) Lietuvos miestų he.rbai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje S kortelės. Kaina 
$1.50.

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka-

NAOIŲ RIAUŠĖS MIESTO 
CENTRE

Chicagos policija areštavo 
penkis Amerikos rsacrų. partl- ’isdų vaizdai su angliškais sveikini- 
jos uniformuotus narius, kurie
su studentais buvo pradėję 
riaušes miesto centre prie Sher 
man House viešbučio. Per 50 
policininkų turėjo išsklaidyti 
apie 600 žmonių minią.

mų tekstais: Madona. Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00. 

Užsakymus siųsti;

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois




