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Buvęs prezidentas Eisenhoweris stovi prie savo bronzinio biusto, kuris 
buvo atidengtas Columbia universitete Netv Yorke. Biustas vaizduoja 
Eisenhowerį, kai jis buvo Colutnbijos prezidentas (UPI)

Palyginant Lietuvių dieną Nevv Yorke 
su lietuvių pasirodymu Maskvos parodoje
VILNIUS. — Okupuotos Lie

tuvos spauda plačiai garsino 
Maskvoje surengtą vadinamą 
“Lietuvių kultūros dieną.” Esą, 
maskviečiai gyvai domėjęsi lie
tuvių surengtomis parodomis, 
koncertais ir kt. Tikrumoje to
ji “šventė” tebuvo tik šiuo me
tu Maskvoje vykstančios “Liau 
dies ūkio pasiekimų’’ parodos 
specialus paįvairinimas ir nesa-

Lietuvių kultūros diena Maskvos parodoje. Daugiau domėtasi lietuvių keramika
lietuvių taikomosios dailės pa
rodą ar apžiūrėję lietuvių spau
dos pavyzdžius, pagaliau masiš
kiau išklausę iš Vilniaus atvy
kusių operos solistų bei kelių 
rašytojų pasirodymų.

Jei spręsti iš “Tiesos” specia
lios korespondentės D. Kadžiu- 
lytės telefoninių pranešimų “Tie

partinių štampų. New Yorko 
Lietuvių dienos dalyviai laisvai 
judėjo didžiausiame JAV mies
te ir išvyko į savo gyvenamą
sias vietas.

O pavergtos Lietuvos pasiun
tiniai Maskvoje? Jie kitą die
ną po “šventės” dar turėjo pa
minėti pirmojo Internacionalo 
metines ir padėti vainikus prie 
paminklo Karoliui Marksui. Jau 
tai akivaizdžiai liudija: Lietuva 
nėra laisva, nelaisvi jos meno 
pasiuntiniai, o vadinamos kul
tūros dienos negali atspindėti 
tikrųjų lietuvių kultūros pasie
kimų. Juo labiau, jei tokio po
būdžio daugiau politinio atspal
vio šventės rengiamos pačioje 
diktatūrinės valstybės sostinė
je. (E.)

problemas. Jo žodžiais, “yra ko 
pasimokyti”.

“Ūkio pasiekimų” parodos 
paviljonuose

Maskvinės “ūkio pasiekimų” 
parodos paviljonuose buvo pri- 
siglaudusios ir kitos lietuvių 
surengtos parodos. Parodytos 
parinktos darbininkų, kolchozi- 
ninkų temomis keturių dailinin
kų — A. Gudaičio, V. Mackevi
čiaus, A. Savicko ir A. Žmuidzi
navičiaus drobės, keturių skulp
torių (K. Bogdano, K. Kisie
liaus, J. Mikėno, V. Vildžiūno) 
darbai, dar K. Kalinausko, A. 
Steponavičiaus, V. Valiaus gra
viūros pramonine tematika ir 
kiti dailininkų darbai. Buvo ir 
lietuviškos knygos ekspozicija, 
keli poetai su T. Tilvyčiu ir 
Just. Marcinkevičium skaitė ei
lėraščius.

Prievartinė padėka
Scenos artistai turėjo paro

dyti lietuvišką meno kūrybą, 
bet... solisto J. Stasiūno atlikta 
A. Doluchanjano tariamai jau
dinanti bei simboliška daina a- 
pie draugystę “Mano tėvynė”, 
žinoma, tebuvo prievartinė pade 
ka “vyresniajam broliui”.

Tos kultūros šventės proga 
Maskvoje dalyvavo keli parti
niai bei režiminiai pavergtos Lie 
tuvos pareigūnai su sekr. J. 
Maniušiu, planavimo pirm. A. 
Drobniu ir kultūros ministeriu

J. Banaičiu priešaky. Banaičiui 
teko pareiga kalbėti apie vadi
namų broliškųjų rspublikų pa
galbą Lietuvai, jis dar apibūdi
no ir lietuvių menininkų, rašy
tojų pasiekimus.

Lietuviai menininkai kitą die 
ną dar buvo nugabenti į vieną 
seniausių Maskvoje staklių ga
myklų “Raudonasis proletaras 
Tad ir įmonėje skambėjo bana
lios frazės apie draugystę, apie 
broliškumą. “Tiesos” korespon
dentė Kadžiulytė savo praneši
me paskyrė nemaža vietos Mas 
kvos miestą paliaupsinti, mies 
tą, kuris iškilmingai paminėjo 
Donelaitį ir miestą, kuris visa
da skleidžia gražios draugystės 
jausmus, pagarbą visų tautų 
kultūriniams pasiekimams.”

Maskvoje įvykusi, ūkio paro
dos rėmuose, lietuvių kultūros 
šventė nejučiomis mums pri
mena vieną mėnesį anksčiau į 
vykusią Lietuvių dieną New 
Yorko pasaulinėje parodoje. Kai 
Maskvoje lietuviai kūrėjai tu
rėjo parodyti partijos direkty 
vomis nutapytus paveikslus, 
dainuoti apie “tautų draugys
tę”, deklamuoti eilėraščius, šlo
vinančius bolševikinius didvy 
rius, tai Lietuvių dieną buvo 
laisvųjų lietuvių atlikta lietuviš
ko meno demonstracija.

Nevv Yorke atliktoji progra
ma neturėjo jokių varžtų bei

ma duomenų spėti kad parodos sai” rugsėjo 27, 29 dd.,
227 ir 228 nr. nr.), tai mask
viečiai bei kiti “ūkio pasiekimų” 
parodos lankytojai bene dau
giausiai domėjosi lietuvių taiko
mosios dailės paroda, gi daugiau 
šiai susižavėjimo sulaukę lie
tuviai keramikai. Toji paroda 
buvo surengta Kultūros pavil
jone, kur rugsėjo 26 d. įvyko

žiūrovai būtų masiniai aplankę

Kipro sala, Sovietai ir Indija
BONNA, Vokietija. — Ry

šium su Sovietų Rusijos paža
dėta karine parama Kiprui, Va
karų stebėtojų nuomone, neigia
mai atsiliepia į krizės išspren
dimą.

Pastaruoju metu Sovietų Ru
sija, be Kipro, dar reiškė di
desnį dėmesį Indijai ir Jungtinei 
Arabų respublikai (Egiptui). 
Maskvos “ideologinis” komunis
tinis ginčas su Pekinu rusus ko
munistus skatina glaudinti san
tykius su Indija. Šalia karinės 
bei ūkinės paramos Indijai pas
tebėtas bendradarbiavimas ir 
mokslinėje srityje.

Sovietų Rusijoje greitu laiku 
numatoma išleisti visą eilę isto
rinių, ūkio ir filologinių veika-

lų apie Indiją, leidžiami Indi
jos kalbų žodynai bei grama
tikos.

Vakarų laikraštininkai teigia, 
kad Maskva nori suvaidinti In
dijos protektoriaus - globėjo ro
lę.

Lietuvoje viešėjo 
Afrikos, Azijos jauni

mo atstovai

— Ottawoje, Kanados sosti
nėje, sekmadienį Britanijos ka
ralienė Elzbieta II buvo iškil
mingai sutikta. Quebecke ji bu
vo nušvilpta kai kurių asmenų, 
norinčių <Quebecko nepriklauso
mybės. Quebeckas yra propran- 
cūziškas, o Ottawa — proangliš- 
kas.

Graikų demonstracijos 
Kipro saloje

LIMASSOL, Kipras. — Dau
giau kaip 100,000 — beveik 
penktadalis salos gyventojų — 
skubėjo sekmadienį į didžiulį su 
sirinkimą Limassol vietovėje. 
Susirinkusieji pareikalavo panai 
kinti britų karines bazes Kipre 
ir šiai Viduržemio salai suteikti 
apsisprendimo teisę pačiai val
dytis.

Kalbėtojai susirinkime pas
merkė Šiaurės Atlanto sąjungą 
(Nato), kuri, girdi, atnešusi da
bartinę krizę saloje, kuri prasi
dėjo prieš 10 mėnesių, ir ban
danti Kipro problemą išspręsti, 
kad ten nuolat pasiliktų britų 
bazės.

Kalbėtojams buvo sukeltos o- 
vacijos, kai jie liežuviu plakė 
Vakarus, ir liaupsino Graikiją, 
Sovietų Rusiją ir Jungtinę Ara
bų respubliką (Egiptą) už pa
galbą graikų kipriečiams.

Susirinkimas įvyko po 15 my
lių eisenos, kurioje dalyvavo 
50,000 vyrų moterų, demonst
ruojančių prieš britų bazes.

Eiseną pradžioje planavo ko
munistų partija, bet vėliau ją 
pagelbėjo organizuoti daug po
litinių grupių, įskaitant kraštu
tinius dešiniuosius.

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Komunistų jaunimo organiza 
cijos kvietimu rugsėjo 25 d. į 
sovietų pavergtą Lietuvą buvo 
atskraidinta daugiau kaip 30 
jaunuolių, dalyvavusių Mask
voje įvykusiame vadinamame 
“pasaulio jaunimo forume”, ku 
riam vadovavo komunistai.

Vieni jaunuoliai buvo iš Ita
lijos, kiti iš Maskvos, Togo, Se
negalo, Somali ir Vidurio Afri
kos respublikos.

Viešėję penkias dienas tie sve 
čiai be Vilniaus dar lankėsi Tra 
kuose, Druskininkuose, Pirčiu
pyje. Buvo vežiojami po įmones, 
buvojo aukštosiose mokyklose.

Suprantama, jiems buvo nuo
lat pabrėžiama — žiūrėkite, 
kiek daug esame pasiekę, kaip 
klesti “laisvoji — sovietinė Lie
tuva”. Bet akylas jaunuolis ga
lėjo pastebėti sovietinio okupan 
to priespaudą ir išnaudojimus 
Lietuvoje.

—o—
“Raudonos žvaigždės”

— Nigerijoje baigtas moky
tojų aštuonių dienų streikas.

— Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle šiandien lan
kosi Rio de Janeiro ir Brasilia 
miestuose, Brazilijoje.

— Aktorius komedininkas Ed 
die Cantor, 72 metų, mirė šeš
tadienį Hollyvvoode savo na
muose.

jos aptarimas. Šalia sovietinių 
dailininkų, architektų ir kt. spe
cialistų aptarime dalyvavo iš 
pavergtos Lietuvos atvykę dail. 
A. Žmuidzinavičius, skulpt. G. 
Jokūbonis, dail. A. Gudynas ir 
kt. Labai domėtasi keramika — 
ją parodoje atstovavo 40 auto
rių. (Pramoninės dailės institu
to pareigūnė E. Jakovleva krei
pė ypatingai dėmesį į kerami
kos dirbinių nacionalinius bruo
žus).

Šalia keramikos sovietiniai 
parodos lankytojai — dailinin
kai domėjosi gintaro išdirbi
niais. Įdomi arehitissvto N. Li- 
povo nuomonė apie lietuvių ar
chitektų išspręstas interjerų

LENKAS-AMERIKIE

TIS RAŠYTOJAS 

AREŠTUOTAS

VARŠUVOJE

pasakos

Rusų „erdvės laivas" su 3 vyrais aplink žemę

Dar vienas rytų vokie
tis mokslininkas pabėgo 

į Vakarus

Pasveikino Chruščiovą, kaip komunistų partijos įsakyta

— Pasauliečiai vakar kalbėjo 
pirmą kartą Vatikano II visuo
tiniame Bažnyčios susirinkime, 
svarstant schemą; pasauliečiai 
katalikų Bažnyčioje.

MASKVA. — Maskvoje lei
džiamas kariuomenės laikraštis 
“Krasnaja Zviezda” (“Raudono
ji žvaigždė”) paskelbė straipsnį 
apie “karą meteorologijos sri
tyje.’’ Amerikiečiams prikišama, 
kad šie su meteorologiniais ba
lionais vykdą šnipinėjmą.

“Krasnaja Zviezda” skelbia 
vargiai patikėtiną vieno ame
rikiečio profesoriaus planą: esą 
vakariečiai, nukreipdami lietus 
į Atlantą ar į Vak. Europą, ko
munistų pasaulyje galį sukelti 
sausros periodus. Sovietų laik
raštis griebiasi dar keistesnių 
pranašysčių, teigdamas, kad JA 
valstybių gynybos departamen
to pareigūnai siekią sukelti po
tvynius ir vad. socialistiniuose 
kraštuose galį sukelti naują le
dynų epochą...

BONNA. — Dar vienas rytų 
Vokietijos mokslininkas pabėgo 
į Vakarus. Tai vidaus ministeri
ja pranešė šeštadienį.

Pasak ministerijos pareigūno 
pranešimo, prof. Horst Andreae, 
direktorius Hidrologijos insti
tuto Humboldt universitete ry
tiniame Berlyne, paprašė poli
tinio prieglobsčio, baigus moks
lininkų suvažiavimą Austrijoje.

Andreae gyvena su giminėmis 
žemutinėje Saksonijoje.

Rugsėjo 11 dieną buvo praneš 
ta, jog rytų Vokietijos vienas 
žymesnių fizikų, dr. Heinz Bar- 
vvich, paprašė politinio prieglobs 
čio Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Amerika jį priglaudė. 
Barvvich pabėgo Genevoje, švei 
carijoje, kur jis dalyvavo tarp
tautinėje nusiginklavimo konfe
rencijoje.

MASKVA. — Sovietų Rusija, 
pranešė Tass ž lių agentūra, va 
kar paleidusi raketą su trim as
menim — pilotu, mokslininku 
ir gydytoju — aplink žemę.

“Erdvės laivo” įgulą, sako 
rusų žinių agentūra, sudaro pul 
kin. Vladimir Komarov, pilo
tas ; Konstantine Feoktistov, 
mokslininkas, ir dr. Boris Je- 
gorov, gydytojas.

“Erdvės laivas’’ pavadintas 
“Saulėtekiu”, kuris aplink žemę 
apskrieja kas 90 minučių.

Pirmąjį kartą apskriejus ap
link žemę, įgula pranešė radi-

ju žemėn: “Jaučiamės gerai, 
uždavinį įvykdysime”. Žinoma, 
kaip paprastai yra sovietinėje 
sistemoje, paprašė pasveikinti 
Chruščiovą. Gi Chruščiovas pa
žadėjęs kosmonautams dižiulį 
sutikimą Maskvoje.

Nežinia, kaip ilgai rusai ast
ronautai pasiliks tolimose erdvė 
se.

Kai kurie amerikiečiai komen

tatoriai vakar pradėjo verkšlen
ti, kad Jungtinės Amerikos Vals 
tybės vėl atsilikusios nuo Sovie 
tų Rusijos tolimosios erdvės ty
rinėjimuose.

Argi jau jie pamiršo, kad ne
seniai Amerika pralenkė Sovie
tų Rusiją, paleidusi raketą Ran 
ger 7 į mėnulį, kuri suteikė 
daug mokslinių žinių.

Trumpai iš visur

KALENDORIUS
Spalio 13 d.: šv. Edvardas, 

Norutis.
Spalio 14 d.: šv. Kalikstas I, 

Mindaugas, Gendrė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 60 laips 
nių.

Saulė teka 7 v., leidžias 6:15.

— Devyni italai medikai už
vakar atvyko į pietinį Vietna
mą savanoriškoms pareigoms. 
Tai pirmoji europiečių grupė, 
atsiliepusi į JAV ir vietnamie
čių prašymą pagelbėti kovoti 
prieš partizanus komunistus pie 
tų Vietname.

— Sir Winston Churchill, bu
vęs Britanijos premjeras, se
kantį mėnesį bus 90 metų am
žiaus.

italų skaičių, įšileidžiant dau
giau kitų kraštų dvasininkų.

— Du jaunuoliai areštuoti 
vakar po pietų Wyoming, kurie 
norėję nužudyti prezidentą John 
šoną.

— Britanijoje parlamento rin
kimai bus spalio 15 d. Konser
vatoriai grumiasi su darbiečiais 
dėl krašto ateities.

— “Neutraliųjų” valstybių
_ Izraelis protestuoja, kad

vakarų vokiečiai mokslininkai 
dirba Jungtinėje Arabų respub
likoje (Egipte).

— Kinijos komunistų vadai 
sekmadienį Chruščiovą pavadino 
“sąmokslininku, karjeristu ir 
veidmainiu”, šis pareiškimas pa 
skelbtas ryšiumi su atspausdi
nimu kiniečių kalba antrojo to
mo, kuriame telpa Chruščiovo 
pareiškimai nuo 1942 iki 1953 
metų.

— Vis daugiau atsiranda kar 
dinolų balsų, ypač Amerikos, 
Europos ir Lotynų Amerikos, 
kad Vatikano kurija turėtų bū
ti reformuota, sumažinant ten

joje šeštadienį pasirašyta stipri 
prieš vakariečius deklaracija, 
įskaitant ir reikalavimą, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasitrauktų iš Guantanamo įlan
kos laivyno bazės Kuboje.

— Klaipėdoje marksizmo-leni 
nizmo universitetas. Šalia kitų 
pavergtos Lietuvos miestų, pas 
taruoju metu ir Klaipėdoje iš
kilmingai atidarytas marksizmo 
-leninizmo universitetas. Įsteig
ti du fakultetai — marksizmo- 
leninizmo pagrindų ir ekonomi
kos. Džiaugiamasi, kad tą agi
tacinę mokyklą lankysią apie 
400 asmenų.

“Skrybėlių miškas’’ — JAV sportininkai, dalyvaują Olimpiniuose žai
dimuose, įžygiuoja į Tokijo miesto nacionalinį stadioną. Jų skrybėlės 
labai panašios į prezidento skrybėlę. 18-ji Tarptautinė Olimpiada pra
dėta praėjusį šeštadienį Japonijos sostinėje. (UPI)

VARŠUVA. — Rašytojas Mel 
chior Wankowicz, 72 metų, gi
męs Lenkijoje, turįs JAV pilie
tybę, areštuotas lenkų pareigū
nų.

Jis apkaltintas teikęs klaidin 
gas informacijas užsieniui.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių konsulas Walter B. Smith 
rugsėjo 9 dieną užmezgė ryšį 
su rašytoju Wankowicz. Rašy
tojas buvo areštuotas užpraėju- 
sį pirmadienį.

Ambasados pareigūnas pareiš 
kė, kad Wankowicz pakaltintas 
1946 metų įstatymo laužymu; 
tas įstatymas ypač kovoja prieš 
nusikaltimus “valstybės atstaty
mo metu”.

Jis sugrįžo į Lenkiją prieš 
keletą metų, išgyvenęs Ameri
koje 17 metų. Rašytojas buvo 
vienas iš 34 lenkų intelektualų, 
kurie praėjusį kovo mėn. pasiun 
tė lenkų valdžiai laišką, reika
laujantį didesnės “kultūrinės 
laisvės.”

Rašytojas gali būti nuteistas 
3 metams kalėti. Nežinia, ar jo 
byla bus sprendžiama viešai.

Wankowicz vienas žymesnių 
Lenkijos rašytojų prieš H pa
saulinį karą ir tuojau po karo.

Jis yra parašęs prieš karą 
knygą apie sunkią lenkų mažu
mos padėtį rytinėje Vokietijoje, 
pavadinęs tą veikalą: “On the 
Trial of Smetek”.

Dėl to veikalo ir priešvokiš- 
kos veiklos jis buvo nacių už 
akių pasmerktas mirti. Karo 
metu jis pabėgo į Vakarus, kur 
jis lenkų armijoje tarnavo ko
respondentu.

Naujausios žinios
— St Louis Cardinal s beis

bolo ratelis vakar laimėjo penk
tą žaidimą su New York Yan- 
kees 5:2 santykiu, šeštas pa
saulinio čempionato žaidimas 
bus trečiadienį St. Louis mies
te.

St. Louis Cardinals jau turi 
3 laimėjimus, o New York Yan- 
kees — 2.

— Venecuelos teroristai, ku
biečių diktatoriaus Castro ša
lininkai, graso “teisti” pasigrob 
tą amerikietį lakūną lt. pulk. 
Michael Smoleną, kad jis, girdi, 
kišosi į Venecuelos vidaus rei
kalus.

— Vakarų Vokietija plečia 
prekybą su komunistų valdo
mais kraštais, įskaitant ir rau
donąją Kiniją.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, III. 60636

UŽLAIKYKIME ŠIRDIES SVEIKATĄ

Širdies silpninimas gali 
būti sulaikytas.
Jeremlah Stamler, M. D.

Visi lietuviai, ypač vyrai, pra
dėkime daugiau susirūpinti sa- 
ya sveikata! Širdies ligos žmo
nių tarpe, ypač pas vyrus, da- 
bar jau labai dažnos. Kiekvie
nas žmogus turi savitą širdies 
li£ai polinkį — kiekvienas jį at
sinešame gimdami. Tik ne kiek- 
Vlehas vienodai kenkiame savo 
širdžiai po gimimo. Čia ir reikia 
ftiums kiekvienam pasistengti 
paliauti savą širdį silpninti. Da
bar mes savas širdis skriaudžia 
ttle įvairiopai.

Šešeriopus širdies alinimas
j
Kiekvienam moksliniam gydy 

tojų suvažiavime, kalbant apie 
ligų priežastis, būtinai esti gvil
denama nuo ligų apsisaugoji
mas — profilaktika, šiomis die
nomis Vermonto universitete, 
|Vyko pati pirmoji šiame kraš
te širdies ligų gydytojų konfe
rencija, nagrinėjusi vien tik ap
saugos priemones nuo širdies li
gų. Visi minėtos konferencijos 
dalyviai sutiko, kad dabar žmo
nės, ypač vyrai, net šešeriopai 
kenkia savoms širdims. Galima 
būtų sumažinti širdies susirgi- 
ipų skaičių, jei būtų tvarkomasi 
Šešiuose frontuose: mankšta, 
riebalai, nutukimas, rūkymas, 
aukštas kraujospūdis ir įtampa.
1. Daugiau judesio — mankštos!

Vien dejonėmis nieko gero 
širdžiai nepadarysime. Reikia 

‘pitotingai tvarkomos veiklos. Pir 
miausia, liaukimės savo menka
vertiškumą dangstyti automo
biliais; nustokime vieno bloko 
atstume esančią krautuvę lan
kyti automobiliu. Naudokime sa 
Vas kojas net ir maisto atsiga- 
benimui. Arba vėl — nustoki
me per porą blokų vaikus mo
kyklon automobiliu vežioję, ne
va savo automobilinę didybę 
prieš kaimynus rodę. Lai vaikai 
pėsti pratinas judėti. Nekalbė
kime apie vaikų ir savo pavar
gimą po menkiausio darbo — 
tai paslėptos tinginystės apraiš
kos. Laiku ir tinkamai atlikta 
mankšta gerina širdies raume- 
nyje kraujotaką ir atitolina 
kraujagyslių užsikimšimą.

Lietuviams galime čia primin 
ti pavyzdingai besimankštinusį 
ir gilios senatvės su sveika šir
dimi sulaukusį, tik vėžio neat
laikiusį, dinamiškąjį prof. Ste
poną Kolupailą. Jis iš Notre Da 
me universiteto, Indianoj, kas
dien pėsčias į namus keletą ki
lometrų žingsniuodavo. Jis pa
vėžėti jį besiūlantiems studen
tams tik padėkodavo, niekada 
jų paslauga nepasinaudodamas. 
Teisingai jis ilgesnį pasivaikš
čiojimą sveiku savo širdžiai lai
kė. •
2. Mažiau riebalų — sveikesnė

širdis

Kiekvienam žmogui reikia var 
toti riebalų tam tikras minimu
mas. N ; ūma eiti nė i vieną 
krašt i inumą. Užtenki per pa
rą vienam žmogui trijų lygma- 
nų arbatinių šaukštelių riebalų, 
įskaitant visame dienos daviny
je esamus riebalus — mėsoj, pa 
dažuose, sriuboj, ant duonos ir 
kepimui ni.akjamus.

Kokie reibilai nauding;susi 
širdies ligų išvengimui, tik dar 
po ilgesnių tyrinėjimų paaiškės. 
Šiandieniniais daviniais remian
tis, galima laikyti sveikiausias 
širdžiai sekančius iš eilės rieba
lus: aliejai — sojos pupų, sau
lėgrąžų, vynuogių sėklų, alyvų 
įr žemės riešutų; riebalai: mar
garinas, sviestas ir gyvuliniai

taukai. Po nedaug — nepervir
šijant trijų arbatinių šaukšte
lių — riebalų kasdien vartoda
mi, mes apsaugosime širdį pa
kankamai gerai. Geriau apsau
gos širdį tas, kuris naudos au
galinius riebalus vietoj gyvulių 
— sviesto ir taukų. Daugiau 
nesismulkinkime dėl tų rieba
lų: kokio gyvu io ar paukščio 
jie yra. Užtenka, kad skirsime 
gyvulinius nuo augalinių ir pas
taruosius daugumoj vartosime.

3. Nori nenutukti — 
nepersi valgyk'.

Jau seniai mes iš katekizmo 
mokėmės vengti blogio ateinan
čio per apsirijimą. Tai labai svei 
kas patarimas. Dabartinė medi
cina tą patį sako. Tik čia vie
no patarimo negana — reikia 
pajėgiančio gen: patarimu pa
sinaudoti žmogaus. Už tai mes 
patys turime bręsti ir mažuo
sius taip brandinti ,kad pajėg
tume visi lietuviai valgyti gyve
nimui, o ne gyvent valgymui bei 
nutukimui. Nedejuokime širdies 
ligų dažnumu, bet imkime save 
ir savo vaikus vesti sveikatos 
keliu. Mes, suaugusieji, privalo
me tiek jausmais sustiprėti, spe 
cialistų padedami, idant pajėg
tume duoti tvarkingos mitybos 
pavyzdį savo vaikams. Pasta
rieji tik iš mūsų higieniško pa
vyzdžio pasimokys. Todėl mes 
visas mūsų viešas ir privačias 
sueigas privalome vien tik tvar
kingo apsiėjimo sueigomis pa
versti. Taip elgtis nepajėgiant, 
negalime jokių parengimų ruoš
ti. Todėl tik kultūringi mūsiš
kiai gali kultūrinius subuvimus 
rengti ir juos pravesti. Lietuvių 
tarpe privalo būti pakenčiamas 
vien tik sveikas elgesys. Mūsų 
viešuose ir privačiuose pobūviuo 
se turi vyrauti dvasinis mais
tas; tiesa, tvarka, meilė, malda, 
paskaita, knyga, daina, muzika, 
paroda, kultūriniai filmai, vaiz
dai, sveiki papročiai ir higieniš
ki valgiai bei bealkaholiniai gė
rimai. Tada ir apsišvietę bei su
brendę vaikai nuo mūsų senių 
nesitolins. Persivalgydami pobū 
viuose bei namuose, mes nega
lime savo vaikams įkvėpti san
tūrumo valgyje.
4. Nori save greičiau nužudyt 

— rūkyk!
Priminimas nerūkyti šiandien 

prilygsta prašymui nežudyti sa
vęs. Tai tinka visiems, visų pro
fesijų - užsiėmimų lietuviams. 
Visi mes privalome nepikdinti 
mažutėlių ir nežudyti savęs ir 
jaunosios kartos cigaretėmis! 
Bręskime, idant pajėgtume ne- 
sididžiuoti liguistumu — tabako 
įvairiopų vartojimu.

Praeis dar ilgokas laiko tar
pas, kol įpratusieji rūkyti pa
jėgs šį būtiną sveikatai medi
cinišką patarimą išpildyti. To
dėl dėkime visas pastangas, kad 
greičiau sveikata patys pasinau 
dotume ir kad jau nuo mažens 
mūsų vaikai nepradėtų sveika
tos ardyti cigaretėmis.

Žinoma, kad daugybė jaunų 
vyrų, net gydytojų, sugebėjo, 
mesti rūkyti tik po pirmo šir
dies priepuolio. Toliau jie lai
mingi ir sveiki gyveno be ciga
retės. Pasimokykime iš jų — 
atsisveikinkime su cigarete dar 
prieš širdies katastrofą, nes nė 
vienas nežinome jos stiprumo. 
Gali paskutinė cigaretė prieš 
širdies ataką būti paskutinė gy
venime !

Už tai organizuotas rūkymas 
mūsų parengimuose yra viso
keriopai neleistinas. Tai pirma
eilis nusižengimas medicinos ir 
moralės nuostatams. Mat, rū
kymas yra lėta savižudybė. To-

Anglijos karalienė Elizabeth lan
kosi Kanadoj. Quebec prancūziš
kai kalbą studentai karalienę pi
ketavo, nes jie nori, kad šį pran
cūziškai kalbanti provincija būtų 
atskirta nuo Kanados.

dėl netoleruokime jos pavieniui, 
o ypač savuose suėjimuose, nois 
ir miniažmogiai savižudybės pa
geidautų. Jau pats laikas vi
siems krikščionims pradėti elg
tis krikščioniškai — pradėti pa
gerbti tvarkinguosius nerūkan
čius, o liautis pataikavus nesu
brendėliams.

5. Peraukštas kraujas — 
pertrumpas gyvenimas

Tikrinkimės savo sveikatą 
kiekvienas bent kartą per me
tus. Patikrinimas turi būti pil
nas. Taip mes atidengsime lai
ku peraukštą kraujo spaudimą. 
Pripraskime prie tvarkingo gy
venimo ir maitinimosi — tada 
pajėgsime gydytojo patarimus 
pildyti tvarkant peraukštą krau 
jospūdį. Nesibijokime be drus
kos valgyje apseiti — druskos 
pakaks, kiek jos yra kiekviena
me natūraliame valgyje. Tinka
ma mityba savo perdidelį svo
rį tvarkykime. Sudėtingiems ty
rimams pasiduokime. Reikiamus 
vaistus reguliariai ir pakanka
mai ilgai, gydytojo kontroliuo
jami, vartokime. Peraukštas 
kraujospūdis greitina širdies a- 
takas. Priseina visą žmogų gy
dyti — todėl vien piliulei aukš
to kraujospūdžio sutvarkymo 
nepaveskime. Patys tvarkos ir 
darnos visada ir visur prisilai
kykime — tada jos prisilaikys 
ir mūsų jaunimas. Visiems iš to 
bus džiaugsmo: mažiau bus ser 
gančių ir dar mažiau nepajė
giančių pildyti gydytojo patari
mus.

6. Stipri įtampa — didelis 
širdies pakenkimas

Pergreitai važinėdamas net 
geležine mašina neilgai bevaži-
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10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugniee lr auto- 
rr-jbllio pas

I FRANK ZAPOLIS 
3208 H West 25 Street, 

Chicago 42, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir GR 0-4332
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TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį,

J. MIGLINAS
2549 VV. 69th St. H a. PR 6-1063

Užtikrinkite savo ir savo šeimos ateiti šiandien
Apdrauskite gyvybę IJet. Katalikų Snsivienijinie—moderniškiausioje Ir 

finansiniai stiprinusioje lietuviu organizacijoje.
Išduodame šinos polisus: 20 meti, taupymo, lkl 65 m. taupymą, po 20 

m. mokėjimą, iki 85 m. mokėjimą Ir kitus polisus suaugusiems lr vaikams.
Platesnių informacijų teikia kuopų sekretoriai arba

DR. VLADAS ŠIMAITIS
2737 VVest 43rd Street Telef. CL 4-2390

nėši. Tai ką jau sakyt apie iš 
raumenų ir gyslų sudėtą mūsų 
širdį. Tą mūsų be atvangos ei
nančią mašiną mes nudėvime 
labai greitai, jei jaudinamės dėl 
menkniekių. Jau nuo mažęns 
įpratinkime vaikus vien svar
biausiais tvarkingam gyvenimui 
dalykais sielotis, žinoma, patys 
pirma iš Evangelijos Mortų Ma 
rijomis patapę.

Norėdami širdį apsaugoti nuo 
baisiausios jos ligos — atakos, 
turime patys išmokti ir vaikus 
išmokyti džiaugtis natūraliais 
ir be atlyginimo gaunamais da
lykais. Gėrėjimasis gamta, ge
rų žmonių draugyste bei kultū
riniais įvairių asmenų darbais 
mažina žmogaus neramumą, gy
do širdį, apsaugodamas ją nuo 
atakos.

Priešingai — neribotas nees
minių dalykų troškimas yra šir
džiai peilis. Įtampą didina įvai
rūs troškimai, pvz., tokio auto
mobilio, kaip Petro”, “tokių kai
lių, kaip Vandos”, “tik šių me
tų statybos namo’’ ir pan.

Vietoj minėtų ar kitokių į- 
tampą didinančių siekių, troški
me Stasio Šalkauskio proto jė
gos, dr. V. Kudirkos dvasinio 
pajėgumo, Šarkio-Žukausko kū
no stiprumo ir mūsų močiutės 
sengalvėlės — tėvynėj ar Sibire 
kankinės — jausmų darnos. Ta
da mums visiems gyventi bus 
kur kas sveikiau, jaukiau ir lai
mingiau. To visi mes, juk, ir 
trokštame.

Brendimas ir brandinimas — 
kelias sveikaton

Suprantama, kad visi minėti 
mediciniški patarimai jausmais 
sveikam mūsiškiui nereikalin
gi — jis tuos patarimus, net 
nežinodamas jų, jau pildo : toks 
tvarkingai užsilaiko. O jausmais 
nesubrendusiam minėti patari
mai yra nenaudingi, nes toks jų 
išpildyti nepajėgia. Išeina, kad 
mums reikia patiems bręsti jaus 
mais ir taip kitus brandinti — 
tik tada mes pajėgsime teisin
gas mediciniškas žinias savo 
gyvenime pritaikyti.
------------ ši-,---------------------------
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDENA8 
4448 S. VVestem Avė.

Tel. 847-4829
Čia pat galite gauti Briedžio dažę. 
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, IU.
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VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
4318 S. VVestern Chicago 9, III. 
Sav. St- 8čerba —LA 8-1790

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitus kraštus. \

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, I1L Tel. YA 7-5980

TEO’IllNCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9588

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, Illinois

SUSIRINKIMAS
PATEISINTAS

“Šių pastarųjų dienų balsavi
mai yra antrojo Vatikano Vi- 
suotinįo Susirinkimo širdis. Jau 
yien jų pakaktų viso šio susi
rinkimo pateisinimui”, — pa
reiškė anglų vyskupas Thomas 
Holland.

"Tikrai, pati Apvaizda pano
rėjo, kad pasaulyje, kuris vis 
labiau apsijungia, vyskupų ko
legialumo iškėlimu būtų pabrėž
tas popiežiaus vienumas su vi
sa Bažnyčia. —, Popiežius per 
vyskupus galės būti nuolatinia
me gyvybiniame ryšyje su vi
somis Bažnyčios dalimis... ir ti
kinčiųjų pagarba savo vyskupui 
įgaus naujos prasmės bei naujo 
paskatinimo.”

Rūpinatės, kad
DIRBTINI DANTYS

nuslys ar išerzins?
Nesijauskit suvaržyti, kadangi dirb
tini dantys gali pradėti slysti, kristi, 
ar Judėti, kai jfls kalbat, valgot ar 
juokiatės. Tik užbarstykit truputį 
FASTEETH ant savo plokštelių, šitie 
malonūs milteliai sutelkia ypatingą 
didešnio patogumo ir saugumo jaus
mą, stipriau laikydami jūsų plokšte
les, Nėra jokio lipnaus, nemaloniai 
limpančio, pastlnio skonio ar jaus
mo. Tai yra šarminiai (bo rūgšties) 
milteliai. Klauskit FASTEETH bet 
kurioj, vaistinėj.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

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

(Arch Supports) lr t t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

VAL 2-4 lr 6-8. šeštad. 2-1 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, IU. 

Tel. PRospeet 6-6084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3222.
Rea. telef, U'Albrook 6-5076

Res. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GIN EKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI t-0001

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

Resid.: 8241 West 66th Place 
TeL: REpublic 7-7868

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 We« 63rd Street
Kampas 68-člos lr California 

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

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

Rea. VVAlbrook 6-3048

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

Tel. 696-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinoią

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-6842, rea. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Val.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-2, 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-K768; Rea HI 6-3226

OR. S. Ir M. BUORYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 VVest 51at Street 

Valandoe: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
yal. penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v., 
Šeštad- 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tek ofiso 733-4477; Rez. PR 8-6260

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRŪRGfi 
SPECIALYBC — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG. 

6442 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Rea GI 8-O87S
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6132 80. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rea RE 2-6867

DR. B GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-oe lr Campbell Avė. kampas) 
VaL: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 

Šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 VVest 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vaL vakaro. 

Šeštad. nuo 10 lkl 12 valandoa 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pagal susitarimą. 
Telef. — WA 3-2017
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Ofiso tel. PR 8-2220

Namų — rez. Pltospect 8-2081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2636 VVest OSrd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai
Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadieniua už
daryta.

Ofiso PK 6-1723. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arts

Pirm., antr., ketvirt. Ir penkt. nuo 
2—4 lr 6—9 Ir pagal susitarimą.

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

Tel. REliance 3-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad lr 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:80-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLymplo 2-4132

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

t 4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7186 South Vt’estern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 val. p. p. lr nuo 
6. v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto lkl I vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Rez. tel. 232-2212.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospeet 8-7773

Val.; pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 VVest 71st Street 

(71-oe 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: PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3246 

Priėm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. Ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS 

Monroe Bnilding, Saite 709 
104 South Michigan Avenue 
Valandoa eurthini, tatafonn

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 225-7627
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadienį

■ettadlenlala 12-t v. p. 2.

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

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

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4807 South Kedzie Avenue 
(Kampas kedzie Ir Archer)

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

OR. ZIGMAS RUDAITIS
MPEG. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.- Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. v. 
Setšad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. KKpublic 7-2220.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. 
uždaryta; šešt. nuo 10 
piet.

kasdien; treč. 
▼. r. lkl 1 po-

Ros. tel. PR 2-6730
DR. L SEIBUTIS

Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas ndresa-. 2434 \Veat 
71st St. (71-os lr Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

uiuiiviJAB IK CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 3-4410 
Rez. tel. GRovebill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. p. tr 6-8 p. p.
Penkt. tik 1-8 p. p. 

Trečiad, lr šeštad. pagal sutartj.

Ofriso telef. CLiffside 4-2826 
Resid. telef. VVAlbrook 6-3022

DR. P. STRIMAITIS

chirurgija
4644 So. Ashland Avenue

Valandos kiekvieną dieną 2__ 4 lr
6—* v?1; vah~ Trečiadieniais lr sek- 
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v lkl 5 v. v.

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
^r. LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 

rel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-6677 
Ofiso vai.: Pirm., sntr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 lkl R 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lal- ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6123

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. tr 6—8 p. p. 

Treč. lr šešt. uždaryta

Telefonas — GRovebill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street Į
Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 v. v. 4 

šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Del. PRospeet 6-2400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAfiKASl
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. ,

šeštad. nuo 2 lkl 4 v. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-8160

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p.p. ir 7 Iki 8 v.v. 

Treč. ir šeštad.pagal sutartį

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0237. rez. PR 6-6632 

Rez. 6600 So. Artesian Av*nne
Vai. 11 v. ryto (ki 2 v. p. p. 6-7 v. v

Perskaitę "Draugą", duo* 

kitę jį kitiems pasiskaityti



Altas, pradėjęs 25-sius metus

LIETUVOS LAISVINIMO 

BARUOSE

DARBININKU NEDALIA LIETUVOJE
Lietuvos pramonės įmonėse vyrauja netvarka, nešvara, 

o darbininkai neapsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. 
JURGIS VĖTRA

Amerikos Lietuvių Taryba 
šį rudenį pradėjo savo įsikū
rimo ir veiklos dvidešimt penk 
tuosius metus. Praėjusį šešta
dienį įvykęs šios organizacijos 
suvažiavimas Chicagoje praė
jo prasidedančiųjų sukaktuvių 
metų ženkle. Ir valdybos pra
nešimuose, ir sveikinimuose, 
ir taip pat diskusijose buvo 
pabrėžtas reikalas būsimais 
metais atkreipti daugiau dė
mesio į Lietuvos ,okupacijos 
25 metų atitinkamų sukakties 
minėjimą, į Alto veiklą, išlei
džiant apie okupaciją daugiau 
dokumentuotos literatūros an
glų ir kitomis kalbomis, kad 
pasaulį dar daugiau supažin
dintų su lietuvių tautos tra
gedija ir pačiuose lietuviuose 
sukeltų daugiau ryžto vienin
gai kovoti ir dirbti dėl Lietu
vos išlaisvinimo iš žiaurios ru
sų bolševikų okupacijos. Tuo 
pačiu reikalu suvažiavimas y- 
ra priėmęs ir rezoliuciją, įpa
reigojančią Alto valdybą, su
sitarus su kitais veiksniais, 
minėjimą pravesti kiek galima 
efektingiau ir Lietuvos reika
lui naudingiau.

*
Suvažiavimui vadovavusio 

buvo pažymėta, jog Amerikos 
Lietuvių Tarybos organizato
riai prieš 24-rius metus ne
laukė, kad teks tiek ilgai eg
zistuoti, nes buvo manyta, kad 
po metų kitų vienu ar kitu bū
du okupantai bus priversti iš 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo val
stybių pasitraukti. Deja, įvy
ko kitaip. 1965 metais jau su
kaks dvidešimt penkeri metai, 
kai Lietuva kenčia okupaciją. 
Todėl ir Altui teko persitvar
kyti iš savo laikinos egzista
vimo bei veikimo padėties j 
pastovumą, nes Lietuvos išlais
vinimas dėl nepalankios lais
vinimo politikai tarptautinės 
konjunktūros užsitęsė ir nie
kas šiandien negali pasakyti, 
kiek dar ilgiau užsitęs. Tu
rint visa tai galvoje, prieš ke
letą metų Alte prasidėjo są
jūdis stiprinti organizacijos 
struktūrą, pravedant kai ku
riuos pasitvarkymus, priimant 
daugiau centrinių ir bendrinių 
organizacijų, įjungiant į dar
bą daugiau jėgų. Užtat šian
dien Altą sudaro jau ne vien 
keturios politinės bei ideologi
nės grupės, bet ir stiprios ir 
gausingos šešios organizacijos, 
kurioms priklauso keliasdešimt 
tūkstančių narių. Džiugu, kad 
ir jaunimo organizacijos yra 
įsijungusios Altan ir su jaunat 
višku užsidegimu talkina dirb
ti Lietuvos išlaisvinimo dar
bus.

*
Praėjusį šeštadienį įvyku

siame suvažiavime jau antrą 
kartą dalyvavo “naujokės” or
ganizacijos — Studentų sąjun
gos, Santaros - šviesos federa
cijos, Lietuvių katalikų mote
rų sąjungos atstovės ir pirmą 
kartą Lietuvos vyčių atstovai. 
Suvažiavimo dalyviai pastebė
jo, kad jaunieji atstovai, ypač 
akademikai, tikrai veiksmingai 
ir gyvai reiškėsi diskusijose, 
rodydami noro ne tik patys

Spaudoj ir gyvenime
PREKYBA ŽMONĖMIS

Nors vergijos laikai jau seniai 
praėję, tačiau komunistiniai kraš 
tai ir toliau ne tik palaiko ver
giją savo vergų darbo stovyklo
se, bet ir veda vergišką prekybą 
žmonėmis. Neseniai spaudoje pa
skelbtos žinios, kad Vakarų Vo
kietija raudonajai Rytų Vokieti
jai sumokėjo tarp $5 ir $8 milijo
nų dolerių už išleidimą 800 kalina
mų žmonių į Vakarų Vokietiją. 
Sovietiškai tvarkomas ūkis yra 
taip nusmukęs, kad Rytų Vokie
tijai tenka griebtis desperatiškų 
priemonių — pardavinėti žmones. 
Tuo gi tarpu laisvoji Vakarų Vo
kietija džiaugiasi ir laisve, ir ūki
ne gerove. Ji nejaučia tokio ūki
nio bado, kad reikėtų pardavinėti

daugiau veikti, bet dar dau
giau jaunų jėgų įtraukti Al
tan. Todėl jie stovėjo už cent
ro valdybos narių skaičiaus pa
didinimą.

Tikrai nežinant, kada Lietu
va susilauks laisvo ir nepriklau 
somo rytojaus, ir todėl pla
nuojant Amerikos Lietuvių Ta
rybos veiklą tolimesnioms dis
tancijoms laiko atžvilgiu, jau
nimo noras veiksmingiau įsi
jungti Lietuvos laisvinimo or- 
ganizacijon yra ne tik sveikin
tinas ir pageidautinas, bet ir 
būtinai reikalingas. Kai jauni
mas ypatingu užsidegimu “ver
žiasi” Altan, tai reiškia orga
nizacijai ateities užtikrinimą, 
tai reiškia, kad, nepaisant, kaip 
ilgai užsitęs Lietuvos okupaci
ja, Alto veikla nenustos iki lai
mėjimo, iki Lietuvos išlaisvini
mo. Kadangi Amerikos Lietu
vių Taryba pačioje savo įsikū
rimo pradžioje nusistatė veikti, 
iki bus pasiektas jos pasirink
tas tikslas bei uždavinys, jau
nimo jon įsijungimas ir yra tas 
laidas, kad jos veikla bus tę
siama toliau nemažesniu ryžtu, 
kaip ji buvo vedama ligšiol.

*

Tarp kitko, suvažiavimas iš
reiškė pasitenkinimą Amerikos 
Lietuvių kongresu (š. m. birže
lio 26-28 d.. Washingtone) ir 
jo darbais. Pasidžiaugta, kad 
Alto centro valdybos pasidar
bavimu abi Jungtinių Valsty
bių politinės partijos savo na
cionalinėse konvencijose į savo 
rinkimines bei ateities veiklos 
platformas įtraukė Lietuvos ir 
kitų rusų bolševikų pavergtų 
tautų išlaisvinimo reikalą. Tai, 
suprantama, yra svarbu ne vien 
politiniu, bet ir Lietuvos var
do garsinimo atžvilgiu. Tos 
platformos bei programos yra 
atspausdintos atskirose knyge
lėse dešimtimis milijonų eg
zempliorių. Taigi, ir vienu ir 
kitu požvilgiu tai turi didelės 
reikšmės.

Šiam suvažiavimui pridavė 
daug reikšmės ir orumo puiki 
prezidento Lyndon Johnsono 
prisiųsta Altui sveikinimo tele
grama, kurioj jis, tarp kitko, 
pabrėžia, kad “Amerika drau
ge su jumis yra pasiryžusi, kad 
Lietuva vėl bus atstatyta suve
renine ir nepriklausoma vals
tybe, laisva nuo komunizmo 
pančių”. Tai yra stiprus ir tei
singas pareiškimas, kuris duo
da tam tikrų užtikrinimų, kad 
JAV vyriausybė nekeis savo 
nusistatymo stovėti už Lietu
vos išlaisvinimą.

Nemažesnės vertės yra ir 
respublikonų kandidato į pre
zidentus Barry Goldwaterio 
sveikinimo telegrama Alto su
važiavimui. Jis šiaip pažada ir 
įsipareigoja: “Naujosios rusų 
kolonijos — Lietuva, Latvija 
ir Estija turi būti išlaisvintos 
ir grąžinta joms nepriklauso
mybė bei valstybinis suverenu
mas. Aš įsipareigoju siekti šio 
tikslo”.

Taigi, Altas šiame savo su
važiavime yra gavęs puikių pa 
skatinimų tęsti savo darbus di
desniu ryžtu, glaudesniu vienin 
gurnu ir šviesesnėmis viltimis.

gyvus žmones, kaip tai daro ko
munistų kontroliuojama Rytų Vo
kietija.

Komunistai vergišką žmonių 
prekybą jau ne pirmą kartą vyk
do. Atmename, kaip Castro par
davė kalinamus kubiečius už JAV 
dolerius.

Šiuo punktu komunistai yrą la
bai artimi naciams, kurie siūlė 
parduoti žydus už dolerius.

Ir raudona, ir rudoji tiranija 
skiriasi tik daugiau vardu, o me
todai labai panašūs.

J. žvilb.

Yra vengtini du kraštutinumai: 
nepripažinti proto ir nepripažinti 
nieko kito, kaip tik protą.

— Br. Pascal

Gruzijos pavyzdys — privatus ūkis 
žymiai našesnis

Kraštas, kur stovi Stalino paminklas ir kur ilgimasi diktatoriaus laikų. Sovietinio ūkio 
bankrotą lengviausiai įžiūrėsi kolchozininkų turguose

Vakarų laikraštininkas Gru
zijoje, vienoje iš 15-kos Sovietų 
respublikų, kas žingsnis susidu
ria su sąvokomis, kurios neįma
nomos kitose Sovietų srityse. 
Tai ypatingai iškelia šveicarų 
žurnalistas Victor Meier. Objek
tyviai pavaizdavęs kelionės po 
Sovietiją įspūdžius, jis maskvi- 
nių įstaigų buvo užpultas.

Bevažinėdamas po Gruziją 
Gori miesto aikštėje jis paste
bėjo didžiulį Stalino paminklą 
— greičiausia tai vienintelis So
vietų Sąjungos Stalino garbei 
dar išsilaikęs paminklas.

Stalinas — “Didysis gruzinas”

Tbilisi (Tiflise) mieste ir ki
tose Gruzijos vietovėse visur 
sutikti pilkieji žmonės — taksi 
šoferiai, amatininkai, darbinin
kai ar smulkūs tarnautojai, gru 
žinai, armėnai ar azerbeidžanie- 
čiai — beveik visi be išimties 
sakosi, kad jiems sunku skųstis 
Stalinu. Viena, jų žodžiais, “Sta
linas buvo didysis gruzinas”, 
antra, jis žinojęs, kaip reikia 
elgtis su rusais. Esą, rusai ne
mokėję laikytis tvarkos, netu
rėję supratimo apie ūkį, augi
nę neribotą vaikų skaičių, tuo 
tarpu gruzinai — kitokie. Žiū
rėk, — pasakoja tie gruzinai, — 
kokia šiuo metu tvarka Sovietų 
Sąjungoje, nes ją dabar valdo 
ne gruzinas. Tai miestiečių nuo 
monės. Apie Staliną turėtų būti 
kitokios nuomonės kaimiečiai 
bei kolchozininkai — juk ar ne 
Stalino laikmečiu buvo pasireiš
kęs tų kolchozininkų išnaudoji
mas, ar ne Stalino valdymo ero
je buvo vykdomos žiaurios de
portacijos?

Nuo menševikų iki Stalino 
priespaudos

Šalia kai kurių gruzinų vis 
puoselėjamo ilgesio stalininio 
“aiškumo” kryptimi, gruzinai 
dar kreipia dėmesį prisimini
mais apie netolimą laisvą Gruzi
jos respubliką. Nuo 1917 m. va
sario mėn. iki 1921 m. vasario 
mėn. egzistavo “nepriklausoma 
demokratinė Gruzijos respubli
ka” ir čia valdžioje buvo men
ševikai, dabar keikiami “buržu
aziniais necionalistais”. Gruzi
nai buvo pasinaudoję laisvo ap
sisprendimo teise ir priešinosi 
sovietiniams bolševikams. Bol
ševikai buvo suorganizavę per
versmą, į kraštą įžygiavo rau
donoji armija ir vienas jos pul
ko vadų buvo kažkoks pilietis, 
kurio pavardė Nikita Sergieje- 
vičius Chruščiovas... Prasidėjo 
Stalino priespaudos laikotarpis, 
praktikuoti metodai, kurių kra
tėsi net Leninas ir kurie 1940

KAZYS ALMENAS

UPĖ | RYTUS, UPĖ | ŠIAURĘ
R o m a n • •

Gavrilis, kurio arklys buvo dar vienas iš stip
riausių, pasuko ten savąjį taipgi.

Vasilius dar kartą suplakė arklį, nors arklys jau 
iš paskutiniųjų lėkė per negilų Kaibab lygumos snie
gą. Jis bandė šaukti priekyje jojančiam Joachimui, 
kad tas sustotų, bet jau buvo per toli.

Tada jis pamatė, kodėl pasuko Joachimas.
Priekyje, tarp susisukusių, neaukštų kadugių 

krūmų, kaip tik visiškai nuogoj ir be uždangos aikš
tėje, buvo žmogus.

— Palauk! Palauk! — kiek pajėgdamas šaukė 
Vasilius. Iš kairės Gavrilio stipresnis arklys pralenkė 
jį. Trys arkliai dabar puolėsi į priekį, puolėsi sniegą 
taškančiais šuoliais pirmyn į bendrą susikirtimo taš
ką, kurį sudarė aikštelėje stovintis ir dabar į juos 
atsisukęs žmogus.

— Palauk! — dar šaukė Vasilius, bet tuo pačiu 
momentu atsitiko du dalykai. Joachimo rankoj su
blizgėjo ištrauktas kardas, ir priekyje žmogus sku
biai nusivedė kažką, ką jis nešėsi ant nugaros, į ša
lį ir pakėlė paruoštą šautuvą.

— Ja, ha! — saukė arkliui dabar j prieki prasi

V. ALSEIKA, Vokietija

— 1941 m. buvo panaudoti Pa
baltijo valstybes pavergiant.

Gruzijoje kalbama apie 
pasenusią sovietų sistemą

Gruzinai nesižavi chruščiovi
niu režimu. Keista, bet sostinė
je nėra Chruščiovo paveikslo! 
Ne kur kitur, o Gruzijoje vie
šai kalbama apie tai, kas var
giai įmanoma išgirsti Maskvoje 
ir kam Chruščiovas niekuomet 
nepritars, būtent, kad dabarti
nė politinė ir ypač ūkinė sovie
tinio komunizmo sistema jau 
pasenusi ir kad būtinai, nieko 
r elaukiant, reikalingos pagrin- 
dlnės reformos.

Jei pažvelgti į k’olchozinius 
sovietinių miestų turgus, tai 
jau pakanka jų įsitikinti, su 
kokiu bankrotu susidūrė jau 40 
metų išsilaikiusi komunistinio 
ūkio politika. Lygiai kaip Lie
tuvos miestuose ir Gruzijoj kol 
chozininkai į turgus atveža į- 
vairiausių prekių, kurių nerasi 
valstybinėse krautuvėse.

Visur privataus ūkio 
pranašumas

Kad privatus ūkininkavimas 
yra pats našiausias, kad jis nu
stelbia kolchozinę gamybą gali 
paliudyti ir statistiniai duome
nys. Pavyzdžiui, 1961 metais 
privatus žemės ūkiui tinkamos 
žemės sektorius Sovietuose sie
kė 3,3 proc. viso ploto. Iš šio 
privataus ūkininkavimo vis dėl 
to buvo gauta daugiau kaip 
60 proc. bulvių gamybos, 40 
proc. mėsos ir pieno gamybos, 
80 proc. kiaušinių.

Kai apsilankai kolchozinėse 
rinkose, lengva įžiūrėti ir kitus 
neigiamus sovietinės sistemos 
bruožus — jie ypatingai ryš
kūs produktų paskirstyme. Tbi
lisi turguje neseniai pastebėtos 
tokios kainos: du svarai pami- 
dorų — tarp 60 ir 70 kapeikų,

Šen. Goldwater Springfielde, Mass., susitiko asmenį labai j save pa
našų. Tai Amerikos kolektorių d-jos pirm. W. Jonės.

Kompartija dedasi ginanti 
darbininkus ir jiems atstovau
janti. Mes žinome, kad Lietu
vos darbininkų atlyginimas že
mas, jų pragyvenimas skurdus. 
Reikia nustebti ir piktintis, 
kad kompartija iki šio meto 
mažai tesirūpina ir darbininkų 
žmoniškomis darbo sąlygomis. 
Nelaimingi atsitikimai ne tik 
slepiami, bet ir jų priežastys 
nepašalinamos. K. Patiejūnas 
kelia negeroves Šiaulių baldų 
kombinate. Ne ką geresnė pa
dėtis net naujai pastatytose 
pramonės įmonėse.
Jeronimo Babensko sužeidimai

K. Patiejūnas pašaipiai ir ge
liančiai darbo sąlygas aptarė 
“Tiesos” skyriuje “Profsąjungų 
gyvenimas” įvardintam straips
nyje “Ar tik abejingumas?”:

“Prie Jeronimo Baibensko 
staklių augte augo dar sakais 
kvepiančių medinių detalių krū
va. Vikriai dirba staliaus ran
kos. Tik staiga, nepritvirtintai 
staklių detalei kryptelėjus, pirš
tus nudiegė baisus skausmas.

Žmogus išėjo iš darbo rikiuo
tės.

Pamainos meistras A. Sinic- 
kas buvo bepradedąs rašyti ne
laimingo atsitikimo aktą, bet 
paskiau sustojo: “Patylėsiu, gal 
ir, nesužinos apie atsitikimą”,— 
mąstė jis, glamžydamas popie
riaus lapą.

Aktas neišvydo šviesos. Prie
žastys, dėl ko įvyko sužaloji
mas, nebuvo pašalintos. Tiesa, 
Babenskas pasveiko, vėl atėjo 
cecham Bet čia, dirbant prie 
techniškai nesutvarkytų staklių, 
vėl rankos pirštai lietė peilius. 
Dabar gi meistras ne juokais 
nusigando. Bet ir šį kartą tylos 
niekas nesudrumstė — nei Šiau 
lių baldų komlbinato vadovai, 
nei profsąjungos komitetas.

A. Sinicko “metodu” pasinau
dojo ir kiti meistrai. Nebuvo iš
tirti įvykę nelaimingi atsitiki
mai su darbininkais Ignu Kasi- 
nausku, Adolfu Lančiausku, 
Stase Korsakiene.

švaresnės ataskaitos, galimy
bė išsisukti nuo griežtos baus
mės, mažiau kliūčių premijėlei 
gauti — štai kuo vadovavosi 
kai kurie meistrai.

Seki šių istorijų pėdomis ir 
stebiesi abejingumu žmogui, jo 
nelaimei.” (Tiesa, IX. 25). 

Netvarka įmonėse
Darbininkas pramonės įmonė

se ir ypač kolchozininkas tėra 
tik gamybos priemonės. Iš jų 
siekiama kuo daugiausia iš
spausti, bet kuo mažiausiai dė
mesio kreipia ne tik į jų buitį, 
bet ir darbo sąlygas:”

"Viename iš cechų į akis 
krinta stambiomis raidėmis pa
rašytas plakatas: “Gamykla —

bulvės — 50 kapeikių, apriko- 
sai — 50 kapeikių. Tuo tarpu 
Maskvos kolchozininkų turgu
je buvo tokios kainos: 2 svarai 
pamidorų — 5 rubliai ir du sva
rai bulvių — vienas rublis

Kai gyventojai “spekuliuoja” 
Maisto produktais

Sovietiniai gyventojai stebi 
tuos kainų skirtumus ir lengvai 
susigundo paspekuliuoti ar už
dirbti pinigų. Štai, lėktuvo bi
lietas iš Gruzijos sostinės Tbi
lisi iki Maskvos kaštuoja 63 
rublius (ten ir atgal), dar ten
ka sumokėti 10 rublių už nak
vynę, maistą ir kt. Taigi, jei 
gruzinas, pasiėmęs lagaminą su 
17 kilogramų (apie 34 svarai) 
pamidorų, lėktuvu nukeliaus į 
Maskvą, tai pamidorus pardavęs 
turguje jis padengs visa3 iš
laidas. Visa kita — jau grynas 
uždarbis. Sovietų piliečiai, ir lie
tuvių neišskiriant, nuolat kėliau 
ja ir keliauja bei gabenasi įvai
riausias maisto gėrybes. Jei re
žimas staiga užkirstų kelią to
kio pobūdžio spekuliacijai, tai 
labai lengvai suirtų didesnių 
miestų aprūpinimas maistu.

Tuose kolchoziniuose turguo
se aukštos kainos, o režimas 
vien jau ideologiniais sumeti
mais neišdrįsta valstybiniu mas 
tu laisvai supirkti produktus. 
Jei kenčia, tai pirmoje eilėje 
miestų gyventojai.

Ilgimasi individualios 
iniciatyvos laikų

Gruzinai su savo privačiais 
sklypais turi pirmenybę, paly
ginus su kitų respublikų kol- 
chozininkais. Jie augina visą ei
lę specialių kultūrų, kaip to
kius produktus augindami Gru
zijos kolchozai turėtų būti ypa
tingai turtingi. Ne, jais mažai 
rūpinamasi ir ypatingai kulty- 
vuojami privatūs sklypeliai.

veržęs Gavrilis. Jis suplakė arklį, prigulė prie balno 
ir persivertė per kairę jo pusę. Karabelė jau buvo jo 
rankoj.

— Palaukit! Palaukit dar! — norėjo šaukti Va
silius, bet buvo jau keletą sekundžių per vėlu, o ke
letas sekundžių tokiu laiku reiškė amžinybes.

Užkluptasis žmogus, matyti, buvo patyręs. Pama
tęs į jį puolančius tris raitelius, jis nepakriko, bet 
vaikė greitai ir šaltai. Jis dabar jau buvo priklaupęs 
ir šautuvas sudarė tiesią liniją su puolančiaisiais. Va
silius instinktyviai prisigūžė prie arklio sprando, ir 
sekundei per jo nugarą perėjo šiltas, į visas puses 
išsiplečiantis ištižimo jausmas, lyg sekundei jis pri
pildytų erdvę visu kūnu, pripildytų erdvę minkštu, 
kulką priimti pasiruošusiu kūnu. Tada jis pamatė 
baltą šūvio debesį ir žinojo, jog kulka buvo skirta ne 
jam.

Įsispirdamas tiesiau balne, akies kraštu jis ma
tė, kur kulka kliuvo. Gavrilis keistai suvirpėjo ir jo
jo toliau kaip jojęs, bet jo kūnas dabar iš karto ne
bebuvo dalis arklio ritmo, jo kūnas buvo lyg sustin
gęs, lyg prie šuoliuojančio arklio prilipinta dalis.

Žmogus priekyje jau buvo pašokęs, jis jau pylė 
iš rago paraką į šautuvo vamzdį. Vasiliaus dabar pra
lenktas Joachimo arklys, šūviui nuaidėjus, lyg pa
kankamai nevaldomas sukosi į šoną.

Priekyje žmogus pačią paskutinę sekundę metė
si į šalį. Vasilius laukė to, bet nebuvo pasiruošęs to
kiam vikrumui. Jo karabela bergždžiai perskrodė orą, 
ir jis žiauriu žąslų įtempimu apsuko arklį.

Žmogus bandė persilenkęs bėgti j kairėję bent

antrieji tavo namai, kovok už 
jos švarą!” Labai teisingi žo
džiai. Bet nuleiskime akis kiek 
žemiau — dulkėse skęsta stak
lės, šviestuvai, pajuodę langai. 
Na ir pats skambus šūkis pra
šyte prašosi nuvalomas nuo dul 
kių.

Kur bepasisuki — visur stak
lės be apsauginių dalių, darbo 
vietos užgriozdintos, nepamaty
si būtinų saugumo technikos 
instrukcijų. Dirbantieji neturi 
kur nusiprausti, jaukiai papie
tauti, kadangi trūksta buitinių 
patalpų, o esančios dažnai ne
veikia arba jose antisanitarinės 
sąlygos. Drabužių spintelės pa
verstos makulatūros sandėliais. 
O juk kasdien po cechus vaikš
to ir kombinato direktorius, ir 
cecho viršininkas, juose dirba 
darbininkai — profsąjungos ak
tyvistai. Tačiau praeina pro šalį 
ir nenori pastebėti aibės trūku
mų, tarsi tai būtų ne jų, o sve
timi reikalai. O daugelį iš šių 
trūkumų galima būtų pašalinti 
čia pat, ceche, be atskirų nuro
dymų, nutarimų, be daugiabal
sių susirinkimų ar triukšmingų 
posėdžių. Deja, abejingumas nu
stelbia pareigos jausmą.

— Kombinato patalpas rekon 
struojame, — aiškinamasi kom
binate. — Be to, visas mūsų 
dėmesys nukreiptas į automati
nės lakavimo linijos paleidimą.

Lakavimo linija (beje, darbai 
prie jos laibai užsitęsę) — svar
bi techninė priemonė, kuri įga
lina pakelti darbo našumą, duos 
didel ęnaudą. Tačiau tai niekam 
neduoda teisės nustumti į šalį 
kasdieninus, bet be galo svar
bius reikalus — rūpintis, kad 
darbo vietoje neatsitiktų nelai
mingų atsitikimų.” (Tiesa, IX. 
25).

Nei atsakingumo, nei 
žmoniškumo

Lietuvoje puvimas prasideda 
viršūnėje — kompartijoje, nes 
žmonės iš anačios neturi balso 
net savo gyvybiniams reikalams 
ginti. Kompartija vykdo Mas
kvos įsakus, kompartija skiria 
pareigūnus, kurių pareiga kom
partijos potvarkius įgyvendin
ti. Kompartija šneka apie žmo
gų tik todėl, kad jis, dirbdamas 
ir gyvendamas nežmoniškose 
sąlygose, sukuria gerovę vadi
namiems komunistams ir ga
mina gėrybes, kurių didžiąją 
dalį pąglemžia Maskva:”

“Ką bekalbėti apie atskirų 
meistrų, cechų viršininkų abe
jingumą saugumo technikos 
klausimams, jeigu net atsakin
gas už darbo apsaugą kombinate
J. Mikšiūnas į priekaištus dėl 
netvarkos ironiškai atsikerta:

(Nukelta į 5 psl)

kiek priedangos duodančius kadugių krūmus, bet iš 
tos pusės pilnu šuoliu atjojo Fedka. Žmogus metėsi 
dar kartą į šoną ir dabar jis nebegalėjo net matyti 
apsisukusio ir pasiruošusio Vasiliaus.

Kardo smūgis jam iš užpakalio perkirto spran
dą ir nugarą iki kairio petikaulio. Jis krito veidu į 
žemę, ir lanku nusviestas šautuvas atsitrenkė į Fed- 
kos arklio kojas.

— Gavrilis?.. Kaip Gavrilis... — šaukė tuoj 
pat vėl apsigręžęs Vasilius.

Gavrilis iš tiesų buvo netoliese. Jis pats buvo su
stabdęs savo arklį, nulipęs nuo jo ir kaire ranka at
sišliejęs balno rago. Dešiniąja jis laikėsi už krūtinės, 
per juodus pirštus ir prispaustą kailinį švarką sunkė
si kraujas. Gavrilio veidas buvo pelenų spalvoB.

— Tai numirėlio veidas... — vienu žvilgsniu nu
statė Vasilius. — Dešinėj pusėj... Geriau, kad būtų 
kliudę širdį. — Jis nušoko nuo arklio ir pribėgęs ap
vertė ant žemės tįsantį, jo nukirstą žmogų.

Tai buvo indėnas ir jis buvo jau nebegyvas. Jis 
mirė dar prieš atsitrenkdamas į žemę. Kardo per
kirstas sprandas buvo susisukęs, ir Vasilius pasilen
kė ir atgręžė veidą. Veidas buvo tamsus ir liesas. Per 
visą kairį žandą kirto didelis randas, randas, kuris 
pasibaigė prie kairės šnervės, įkirp lamas ją. Pusiau 
praviros burnos dantys buvo iššokę per toli į priekį.

— Tai ne jis? — šaukė prijojęs Joachimas.
— Kas ne jis?
— Ne tas! Ne baltasis...
— Jis medžiojo tu, durniau! Ko puolei? Jis tik 

medžiojo!
(Bu» daugiau)



DRAUGAS, antradienis, 1964 m. spalio mėn. 13 d.

La Mirada vietovėje, Calif., moterų grupė,, pasivadinusi “Stretch Pants 
Vigilantes” (Ištemptakelnės budėtojos) piketuoja išvežiotojų uniją, 
kad ji neiškrauna iš sunkvežimių maisto ir todėl sunku tame rajone 
įsigyti reikiamų prekių.

REAL ESTATE

PADĖKA
Man buvus Čikagos Lietuvių 

Moterų Klubo 1964 metų Gintaro 
Baliaus rengimo komiteto pirmi
ninkei, noriu širdingai pareikšti 
savo nuoširdžią padėką visoms ir 
visiems, kurie savo rūpesčiais ir 
darbais padarė šį pobūvį sėkmin
gu. Pirmiausiai širdingiausia pa
dėka tenka p. Juzei Daužvardienei 
už jos rūpestį ir gausią paramą 
patarimais. ČLMK valdybai ir 
ypač ankstyvesniųjų Gintaro Balių 
vadovėms, klubo pirm. p. Genovai
tei Giedraitienei, šio baliaus komi
teto vicepirm. p. Kristinai Austin 
už jų gausią pagelbą ir paramą 
visuose mūsų darbuose, p. Aldo
nai Gužauskienei už jos puikų sa
lės papuošimą gėlėmis ir talką iš
leidžiant baliaus programinį leidi
nį, p. Joan Oksas už bilietų plati
nimą ir jų atskaitomybę, p. Geno
vaitei Krajicek už baliaus garsini
mą amerikiečių spaudoje, p. Norai 
Gugienei ir p. Lilijai Vanagaitie
nei, nuoširdžiai prisidėjusioms ba
liaus garsinime spaudoje ir per 
radiją, pan. Genovaitei Giedraity
tei už 1964 metų jaunųjų debiu- 
tančių paruošimą tautiniuos šo
kiuos ir pristatymą visuomenei, p. 
Bernice Yanas, Gintaro Baliaus 
sekretorei, p. Mary Bulaw už pa
ramą ruošiant programinį leidinį, 
visoms ČLMK narėms, Gintaro 
baliaus rėmėjams, viešnioms ir 
svečiams, Ypatinga padėka tenka 
dail. Jonui Pilipauskui už baliaus 
leidinio paruošimą, muzikams p. 
Jonui Byanskui ir p. Walter Tenc- 
linger už paramą debiutančių re
peticijose, p. Vaclovui Noreikai už 
puikiai atliktas foto nuotraukas, 
visai mūsų lietuviškai spaudai už 
baliaus garsinimą ir p. Kaziui Bar- 
tašiui už gražųjį viršelį, kurį jis 
nemokamai dovanojo ČLMK. Ir

Pranešimas!
Norėdami Sunny 
Brook padaryti 
dar daugiau 
mėgiamu gėrimu

Jokio pakeitimo kokybėje! 
Paragaukite šį vakarą!

Openingš have been created due to extensive repairs 
and contracts.

We offer Union Scale Wages, Plūs all Company Benefits.' 
(AMPLE FREE PARKING ON COMPANY PREMISŲ S) 

Apply at once in Person or Phone
Personnel Director REgent 4-2000

THE AMERICAN SHIP BUILDING CO. 
101 st St. and The Calumet River — Chicago, Illinois

— An Eąual Opportunity Employer —

Immediate Openingš for ųualified applicants.
STEADY EMPLOYMENT

Lathe Hands Grinders
O. D. Broach Around Sharpeners

Mušt be joumeymen. Excellent fringe benefits.
Apply, write or call

Colonial Broach & Machine Company
21601 Hoover Road, Warren, Michigan

(Suburb of Detroit)

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

paskutinė, tačiau nepaskiausia nuo
širdi padėka tenka mūsų jauno
sioms debiutantėms ir jų tėve
liams už jų malonų bendradarbia
vimą,

ALDONA DAUKUVIENfi
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KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

"Drauge" jau galima gauti Įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar Jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo {kl gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. GI prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisluntl- 
mu.

RINKINYS NR, 1
įvairūs gražūs religiniai Kalėdų 

vaizdai su lietuviškais sveikinimo 
tekstais. Dėžutėje yra 16 kortelių. 
Kaina $1.00.

RINKINYS NR. S
V. Tubelienės Kalėdinės korte

les specialiai šilko spausdinimo bū
du pagamintos su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais. Dėžutėje 10 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR, 3
Įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madonna, Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas eto. 
Dšžuteje 21 kortele. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

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

>oooooooooe<>oe<X)oo(>(X><>o<x>o

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems praeinamos.

mes sumažinom 
jo kainą iki dar 
populiaresnės 
sumos !

CLASSIFIED G U! D E

MISCELIANEOUS PROGOS - OPPORTUNITIES CONTRACTORS

M O V I NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2O1L W-_6Z I1- L-į°į3

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 16 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ii- sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715U So. Maplcuood Avė. 

Chicago 29, 111.

■Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt
Šiais metais Tarptautinis Eu

charistinis Kongresas įvyksta 
Bombėjuj, INDIJOJ. Plačiau pa
žinsi Indiją, jos gyventojus bei 
papročius paskaitęs knygą •

NUO IMSRĖS IKI ORINOKO
— PER FAKIRŲ ŽEMĘ,

parašytą buvusio Indijos Misijo- 
nieriaus — kun. A. Sabaliausko.

Šią knygą galima įsigyti per 
DRAUGĄ — kaina $2.00.
Illllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

We are now acceptlng applications for the following positions 
tha.t extend permanent opportunities and a lucrative future with 
a finn that has the employee’s comfort and . reąuirements in mind.

EXECUTIVE SECRETARY & OFFICE MANAGER
lf you are muture and capable of supervisory an«l exccutivc pro- 

eeedure tliis is your position.

— Also — Secretaries & Clerk’s Typist —
This new Office building is c.onstducted to offer the latest in work- 

ing comfort and atmosphere — ideally loeated to all Northvvest Suburbs 
— dlstinctive charm — ample parklng — stimulating beauty and cheer- 
rulness. Pitone 226-7764 anytime for an appointment. Intervievvs with 
Mr. Douglas Lay Thursday and Friday from H a.m. to 8 p.m. and 
Saturday 9 a.m. to 4 p.m. at 711 Devon Avenue Office 103, Park Kidge.

BOSS MANUFACTURING COMPANY

MACHINISTS
- TURFLET LATHE
- MILLING MACHINE OPERATORS
- RADIAL DRILL OPERATORS

The above positions are available for fully ąualified men only. 
Mušt be capable to set-up and operate machine on medium size 
Steel castings,

WIRE or APPLY in person — Mr. IVhartenby.
DODGE STEEL COMPANY 

6501 State Road,Philadelphia, Pa.

The American Ship Building 
Company

CHICAGO YARD

Needs immediately experienced men 
in the following categories:

ELECTRICIANS 
PIPE FITTERS 
MACHINISTS 
SHIP FITTERS

BRIGHTON PARKE PARDUO
DAMAS TAVERNOS BIZNIS IR 
2 NAMAI. Nuomos virš $400 per 
mėn. Parduosiu už geriausią pa
siūlymą. 4200 S. IVestern Avė. 
VI 7-8414.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. kambarys su visais pato
gumais, viengungiui vyrui arba. 
moteriai. Atskiras įėjimas. Skam
binti po 6 v.v. HE 6-1835.

HELP W A N T E D

Immediate Openingš 
TOOL AND 

DIE MAKERS
Job shop experience preferred. 
Steady work. Full benefits.
Apply Monday thru Friday,
9 a.m. to 3 p.m.
MANDEX MFG. C0., INC.

2614 W. 48th Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Paieško-ma lietuvė moteris Mar
ąuette Pk. apylinkėje darbo die
nomis kelioms valandoms 2 vaikų 
priežiūrai. Skambinti 737-3898.

Reikaling as 
KARPENTERIS 

LU 5-8382

BURNERS
CHIPPERS
RIGGERS
RIVETERS

REZIDENCINIAI, = 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR = 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 60th Street 
HE 4-7482 486-5151

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

7203 So. IVestern Avė. 
Chicago, Illinois 60636

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning } 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SBEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Cliicugo D, 111.

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

STOGU DENGIMAS IR RINOS
Mes talsom, dažom rinas, nuteka

muosius vamzdžius ir ištepam smala 
vidų ilgesniam naudojimui: naujos 
rinos Įtaisomos iš nerūdijančio me- 

. talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
Į lr Iškeltų stogų taisymas, smalint- 
mas ar naujai uždengimas. Kaminai 
Ir "smokestack” pertaisomi —"tuck- 
pointed”. Mes atliekame lauko da
žymo, mūro užtaisymo — tuckpoin
ting ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudę. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. At
dara visą laiką.
Skambinkite LA 1-6047—RO 2-8778

Tel. GRovehilI 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and COOLING

iildjmų lr šaldymų {rengimas)
7804 So. Rockwell Street

CHICAGO 29, ILL.

III IIIIIIIIIIllllllIIlllllllllllllllllllllllllllllll
dėmesio
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 W. 63 St., Chicago, Hl. 60629 
iiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiFiiiimiiimiimiii

Gulbė, karaliaus pati
Vaikams pasaka. JAV kultūros 
Fondo leidinys. Iliustruota V. Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
“Drauge” 4545 W. 63rd St., Chica
go 60629. Taip pat“ Drauge” gali
ma gauti įr kiti Kultūros Fondo 
leidiniai.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PARDAVIMUI

111111111111111111111111111111111111111111111111111'  
GARBAGE DRUMS

WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted A 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 484-1113
iiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiu

įjotas su garažu. Apie 3 0 p. Biz
niui ar gyventi. M. p-ke. Kaina pa
gal susitarimą.

2 hutų puikus mūras, M. p-ke. 
Naujas alyva šildymas. 2 auto. mūro 
garažas. $30.000.

Beveik naujas 5 kamb. mūras. 
Aukštas stogas, gazu šildymas, pla
tus lotas. Į vakarus nuo M. pk. 
$1 S.900.

8 kamb. mūro rezidencija. Apie
12 metų. M. p-ke 1 % vonios, iškelti 
vamzdžiai, garažas. $23.500.

7 kamb. mūro rezidencija, M. p-ke. 
Apie 10 metų. 4 miegamieji, 2 vo
nios. Iškelti vamzdžiai. Garažas. 
$25,500.

Aukštas 4 kamb. mūras, 36 p. lo
tas. Gazu šildymas. 2 auto gar., ge
ležine tvora. 55th ir Pulaski. 
$17,500.

4 butų mūras. Marąuette p-ke. 
$6,000 nuomos. Našle parduos žemiau 
savikainos. $45,500

12 apartmentų mūras. Platus 
tas. Naujas gazu šildymas, 
butai. Apie $13,000 nuomos.

lo- 
Dideli 
Puikji

Prašome pas mos teirautis dėl visokių namų lr nejudomo turto.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Si., RE 7-7200 arba RE 7-8534

Pilnai modern. atnaujintas med. 
6 kamb. cottage. Naujas šild. spalv. 
vonia, tiles. kilimai, naujas gar. lr 
sidings. $1 2,500. Vieta 45 & Mo
zart.

Lutus 6 Jį kamb. rezidencija su 
daug brangių priedų M. parke.
$33.500.

2—(i geras mūr. M. parke. Atskiri 
šildymai, garažas. $28,800.

2—6 med. Brighton p. Pilnas rū
sys, centr. šild. garažas, modern. bu
tai. $15,200.

ŠIMKUS Real Estate - Notary Public
4259 S. Maplevvood Avė., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046

VERTIMAI, LEIDIMAI. NUOMOS, PASKOLOS

Mūr. 6 kamb. prie 67 ir Campbell. 
Naujas šildymas. $19,500.

Mūr. 4 butai ir taverna. Netoli M. 
p. rajono. $29.500.

Med. 8 kamb. Rūsys, centrai, šil
dymas gazu. M. p. $12,800.

Mur. 2x4. Apynaujis. 2 šildymai 
gazu. Garažas. M. p. $34,900.

Med. 3 mieg. 30 p. lotas, žemi tak
sai. 71 ir Sacramento. $11,500.

Mūr. l)į a. (5 ir 5), garažas, 30 
p. lotas. $16,800.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69th Street, Tel. HEmlock 6-5151

Mūr. 10 butų po 314 kamb. Mar
ąuette Parke.

Mūr. U butų po 4 kamb. Autom.
šildymas gazu, automat. šviesos kon
trole, nereikia priežiūros kūreni
mui. Arti $11,000 pajamų. 61 ir 1 
vak. nuo Kedzie.

Mflr. 3 butai po 6 kamb. Tvirtas 
namas. Atskiri šildymai. Brighton 
Parke.

Mūr. 2 po 6 kamb. Atskiras šildy
mas kiekvienam butui. Modernus lr

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390

63 lr Western apyl. Biznis ir S bu
tai. Geras mūras, nauja elektra. Pirk
site nebrangiai.

6 lr 7 kamb. mūr. Naujas šildy
mas. Ąžuolo spintelės, koklių ply
telės. Prie Maria High. $27,800.

Tik pusė bloko nuo parko. S butų 
mūras, alum. langai, garažas. Kaina 
tik $28,200.

Į vakarus nuo M. p-ko Ultra mo
dernus 8-jų miegamųjų. Tik 5 m. 
mūras. Garažas, 30 p. sklypas ir 
daug priedų. Tik $21,500.

Į vakarus nuo Damen. 6 kamb. 
ultra modernus. 12 metų mūr. 2 vo
nios. centrai vėsinimas, puikiai Įreng
tas rūsys, 2 maš. mūr. garažas. Įva
žiavimas iš gatvės. 50 p. sklypas. 
Kaina $22.600.
' 65-os lr Francisco apyl. tvirto mū
ro 6 kamb. bungalow. Naujas karš
tu vandeniu šild. Nauja elektra, 
alum. langai. Tik $17,900.

Kas nori gyventi ušmiesy ant pla
taus sklypo? 6 kamb. 10 metų mūro 
rezidencija. Prijungtas garažas, 2 
vonios, židinys, lr kiti priedai, Kai
na $21,500.

Pirmą kartą skelbiamas. Apynau- 
jls namas (expandable), mūr. 2 a. 
garažas, šoninis Įvažiavimas, daug 
priedų, M. p. Pirksit nebrangiai.

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

Marąuette Parke. Mūr. 2 butų 
po 6 kamb. Naujas šildymas. Mažas 
įmokėjimas. $25,906.

Marąuette Parke. Mūr. rezidencija 
5 kamb., 45 p. lotas. Garaž. $16,9^0.

Marąuette Parke. Mūr., 4 butai. 
Geros pajamos. Tik $32,900.

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

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2233
CICERO. $23,100 už gerą 2-jų 

butų namą po 4% kamb. Pilnas 
rūsys, kilimai, poilsio kambarys 
rūsy, air-condition. Apyl. 16th & 
50th Avė., Naujas 2 maš. garažas. 
Išsimokėjimui sąlygos. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710 arba Blshop 2-2162.

Skelbkites “Drauge”

4934 W«t lllh MrMt Clcaro M, llllnolt

$12,500
1 Švarus, dailus 4 kamb. “expan- 6 kamb. butas savininkui ir 3 
dable” namukas. Moderni vonia ir butai išnuomavimui. Atskiri šil- 
virtuvė. Gazo šilima. dymai.

vieta. $72.500.
Svarus ir šviesus 2 butų mūras,

6 ir 5 kamb. Įrengtas beismentas. 
Arti ofiso. $23.000.

7 kainb, med. Naujas centralinis 
gazu šildymas. Naujas 2 auto gara
žas. Alumin. langai. $11.800.

4 butų bizniui patalpa ir garažas. 
Arti šv. Kryžiaus baž. Reikia tai
syti. $9,900.

Modernus. Pelningas. 3 butai ir 
biznis. Mūras. Dideli butai. Mūro ga
ražas. M.pke. $6.400 nuomos. Kaina 
— pigu. $53,000.

5 kamb. mūro namas. Gazu šil
dymas. Apyl. 64 ir Cicero Avė. įmo
kėti apie $1,000. Kaina $10,500.

8 butų medinis po 4 kamb. Rei
kalingas pataisymu. 50 p. lotas. A- 
pie $4,200 nuomos metams. Įmokėti 
$3,000; galima daugiau. Savininkas 
finansuoja. Kaina $21,600.

Palikimas. Pigus. 2 butų med. 45 
p. lotas. Naujas gazu šildymas. 64 lr 
Pulaski. $17,000

5% kamb. 7 metų mūr., 2 auto ga
raž. alum. langai, kilimai, vir. kros
nis, arti mūsų. $20,000

Taverna su valgykla lr namu. Biz
nio rajone, prletvakarių daly miesto. 
Didelis biznis už mažus pinigus dėl 
sav. ligos.

Maisto krautuvė su namu Brigh
ton p. centre. 35 m. veikiantis biznis 
pardavimui ar mainais ( namą Gage 
ar Marąuette p.

4—4 ir 1—-2 geriausios kokybės 
mūr. Brighton p.. Centr. šild. gar. 
$41.600.

Mur. 2x5. Garažas. 69 lr Camp
bell. Skubiai už $25,900.

Med. 2x5. Rūsys. Platus lotas M.
p. $16,500.

Mūr. 5 kamb. 2 blokai nuo Maria 
High. Modernizuotas. $16,900.

Mūr. 8 butai. M. pke. Aukštos pa
jamos. Tik $73.500.

Med. 3 geri butai tr maisto krau
tuvė. Marą. pk., tik $18,900.

Mūr. 2x6, M. p. 2 šlldymuai, 80 p. 
lotas. $25,900.

tvirtas. Nebrangus. 35 ir Washte- 
naw.

Mūr. s po 4 kamb. Gazo pečiais 
šildymas. Arti naujos bažnyčios 
Brighton Parke.

Med. 2 po 6 kamb. Vidus kaip
naujo, Brighton Parke.

Mūr. 2 po 4 kamb. 30 ir Spring
field. Mažas Įmokėjimas.

Mūr. 5jį kainb., 6 metų. West Co
lumbus už Kedzie. Daug pagerinimų. 
Gera statyba. Nebrangus.

Ant didelio sklypo tik 8 metų labai 
modernus 19 apartmentų mūras. 
Kaina tik 6 H karto metinių paja
mų.

Netoli M. pko, mokyklos, 1H a. 
modernizuotas namas. Savininkui 6 
ltamb. ir $75 pajamų. Kaina $21,600.

Našlė skubiai parduoda apynaujį 
pajamų namą — krautuvė lr 2 dide
li butai. M. p. Pirksit nebrangiai.
■ 8 po * kamb. de lnxe, ultramodern- 
M. pko gražiausioj vietoj, 2-Jų metų 
mūras, 2 a. šoninis {važiavimas. Tei
raukitės.

5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
nia lr virtuvė. Kilimai. 2 auto. ga
ražas. Netoli mūsų Įstaigos. $18,000.

2x6 kamb. mūr., 80 p. sklypas, 2 
a. naujas garažas, labai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28,006.

Ant 40 p. sklypo 5 H kamb., tik 
kelių metų mūras, dideli gražūs 
kamb., kilimai, ) pietus nuo M. pke. 
Nebrangiai už $2 2.000.

4 butų mūras Nauja šiluma, mūr. 
garažas, netoli parko, M. pke. Tik 
$44,000.

14 batų. X aukštų mūras, geroa 
pajamos. Savininkas duoda paskolą. 
M. pke. 86.000.

Prie pat parko 2x5 K kamb. Tik 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum. 
langai, 3 a. garažas. M. pke. Tik 
$39,000.

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING NOTARIJATAS 
CAR LICENSES. INCOME TAX

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

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ Ht BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. IVAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE 
4 originalių butū mūrinis. Mūri
nis garažas. $5,000 metinių pa
jamų. Tik $39,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W, 51gt SL WA 5-5030

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasirinkimas.

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

SALES a MORTGAGESb MANAGEMENT

OHIce: OL 6-223] Ratldanc* OL 2-1907

$1,000 ŠMOKfiTI



Chicagoj ir apylinkėse
NUOŠIRDUS SPAUDOS DAR

BUOTOJŲ SUSIRINKIMAS

Rudens darbo sezonui prasi
dėjus, spalio 2 d. Jaunimo cent
re, buvo sušauktas spaudos dar 
buotojų susirinkimas. Tai palie
tė tiik organizuotų žmonių, ku
rie yra įsijungę į vietos spau
dos darbuotojų sąjungos sky
rių arba priklauso pačiai sąjun
gos centro valdybai, kurie visi 
vadinami Lietuvių žurnalistų są 
junga, kurios centras yra Chi
cagoje, 3221 M. 61 st., 60629, 
III. Pirmiausia įvyko LŽS Chi
cagos posėdis. Valdyba pareigo
mis pasiskirstė: pirm. agr. Ig
nas Andrašiūnas, vicepirm. — 
Alg. Pužauskas, sekr. — Br. 
Macevičius, ižd. — Marija Pėte- 
raitiehė ir parengimų vadovas 
stud. L. šulas. Nutarta tęsti 
žurnalistines popietes, pasikvie
čiant įvairius kalbėtojus. Paskir 
ta pinigų iš skyriaus kasos, 
kaip dovaną naujai išrinktajai 
centro valdybai, $300 tuojau 
išmokėti, kaip tik pinigai bus 
iždininko žinioje. Dabar sky
riaus pinigai visi yra laikomi 
banke. Nutarta pertvarkyti na
rių sąrašą ir perduoti tokius na 
rius centriniam skyriui, kurie 
gyvena toli už Chicagos ribų ir 
negali dalyvauti susirinkimuose. 
Tą skyrių pavesta tvarkyti c. v. 
nariui muz. J. Bertuliui. Į jį 
priimami visi spaudos darbuoto 
jai, kurie gyvena tokiose vieto
se, kur nėra įsteigto vietos 
skyriaus.

Kiek vėliau, ten pat įvyko ir 
L. 2. s-gos centro valdybos tre
čiasis posėdis. Jį tvarkė pirm. 
kun. V. BagdanaviČius, MIC, pa 
sveikindamas atvykusius visus 
c. v. narius į posėdį po vasaros 
atostogų, o ypatingai c. v. narį 
VI. Mingėlą iš Detroito. Su juo 
kartu buvo atvykęs ir posėdyje 
dalyvavo žurn. Vladas Selenis, 
kuris vėliau gavęs žodį pasi
džiaugė tokiu nuoširdžiu ir dar
niu spaudos darbuotojų reika
lų tvarkymu. Jisai palinkėjo vi
suomet tokiais būti, tai bus nu
dirbta daug gražių ir vertingų 
darbų. VI. Mingėla susipažino 
su kitais c. v. nariais ir t.t.

Pranešimus apie c. v. darbo 
veiklą vasaros metu padarė vi
cepirm. A. Gintneris, paminėda
mas susirašinėjimus ir padary
tus pasveikinimus įvairių asme
nų ar įstaigų švenčiant sukak
tis ar jubiliejus. Jų būta gana 
apsčiai. Patarta ir toliau pana
šiai elgtis ir įvertinti to vertus 
asmenis ar organizacijas bei jų 
seimus.

Ilgiau buvo sustota ties pro
jektuojamo biuletenio ir metraš 
čio planavimu. Teko pasisakyti, 
bemaž, visiems c. v. ir skyriaus 
valdybos naraims, kaip A. Pu
žauskui, V. Kasniūnui, J. Ber
tuliui. Plačiau kalbėjo VI. Min
gėla, kun. V. BagdanaviČius ir 
kiti. Nutarta šį reikalą toliau 
studijuoti ir vėliau padaryti nu 
tarimus, ypač kas liečia jo tu
rinį, formą ir lėšas.

Įstojimą į Europos žurnalistų 
sąjungą taip gi palikti kitam 
kartui, kol VI. Mingėla pateiks 
daugiau informacinių žinių apie 
jos veikimą ir sąlygas.

Įstatų pertvarkymą, nario mo 
kesčio klausimą ir narių tvar
kos priėmimą i sąjungos sky
rius, nutarta išrinkti trijų as
menų komisiją, kuri paruoštų 
projektą ir pateiktų kitiems po 
sėdžiams pasvarstyti. Tokią ko
misiją sudaro: A. Gintneris. VI. 
Mingėla ir Pr. šulas.

Posėdžio dalyviai buvo supa
žindinti su Los Angeles sky
riaus veikla ir jų vietos nesuta
rimais, nes c. v. rūpi ir skyrių 
veikla.

Nutarta inkorporuoti Lietu
vių žurnalistų sąjungą Spring, 
fielde. Tuo reikalu pavesta pa
sirūpinti c. v. nariui, teis. Pra
nui Šului, o išlaidas apmokėti iš 
kasos pinigų.

Sumanymuose buvo pageidau 
ta, kad nariai daugiau rašytų

spaudoje apie savo organizaci
ją, jos reikalus, ateities planus 
ir keltų tos rūšies problemas, 
nes iki šiol mes, spaudos žmo
nės, daugiau rašydavome tik 
apie kitų organizacijų darbus, 
o apie savo namus būdavome 
labai kuklūs.

Pageidauta rudenį turėti spau 
dos žmonių gausesni susitikimą 
viena ar kita forma ir padisku
tuoti tarpusavio santykius ir 
aktyvesnį pasireiškimą visuo
meninėje veikloje. Nutarta pa
sveikinti Balfo seimą ir akt. Z. 
Arlauskaitę - Mikšienę, šven
čiančią 75 m. amžiaus sukaktį. 
Be to, pasveikintas Alg. Pužau
skas, kaip nuėjęs dirbti spau
dos darbą vienoje redakcijoje 
ir kun. V. Bagdanavičių, kaip 
Lituanistikos pedagoginio insti
tuto direktorių. Kviesta parašy 
ti apie neakivaizdinio instituto 
darbus ir reikšmę.

Posėdis tęsėsi tik dvi valan
das. Jame nebuvo jokių ginčų 
ir nesutarimų. Kitas posėdis bus 
lapkričio mėnesio antroje pu
sėje. Antanas Gintneris

Prez. Johnson sveikinasi New Orleans, La., vietovėje su moterimi, kuri 
1931 m. vienoj TE*as mokykloje buvo jo mokinė.

DARBININKŲ NEDALIA LIETUVOJE

GRAND CANYON VAIZDAI 
IR MUZIKA

Gamtos mėgėjams ypatingai 
įdomus filmas apie Grand Ca- 
nyon šios savaitės pradžioje ro
domas Today teatre, Chicagos 
miesto centre. Pagamintas Walt 
Disney, su tai bendrovei įpra
stu kruopštumu. Vaizdai ekra
ne slenka palydimi labai sklan
džios muzikos — Grand Canyoh 
suitos. Be to, rodoma šventė 
Sevilijoje, pašliūžininkai Alpėse 
ir gausi naujausių pasaulio į- 
vykių kronika.

(Atkelta iš 3 psl.J.
— Dirbant be papildomų ap

saugos priemonių, didesnis dar
bo našumas.

Darbo našumas — vienas iš 
pagrindinių gamyklos rodiklių. 
Jo kėlimas — tai vienas tiesio
ginių įmonės vadovų ir profsą
junginės organizacijos uždavi
nių. Tačiau ne tokiomis priemo
nėmis už jį kovojama! Priešin
gai, geros darbo sąlygos, rūpi
nimasis, kad darbininkas turė
tų kur papietauti, kad buitiniai 
reikalai neatimtų daug bran
gaus laiko ir nesklaidytų dėme
sio — štai kuriuo keliu reikia 
eiti.

Kai tokia padėtis gamykloje, 
vargu ar galima teigiamai įver
tinti ir gausios kombinato prof
sąjunginės organizacijos darbą. 
Kieno, jei ne profsąjunginės or
ganizacijos, pareiga buvo už
kirsti kelią šiam abejingumui,

Al

MARIJAI MACKEVIČIENEI mirus, 
jos vyrui prof. Mečiui Mackevičiui, motinai 
p. Šleževičienei, dukterims ir visai šeimai 
reiškia nuoširdžią užuojautą ir giliai liūdi

Vanda ir Gediminas Balukai

Skautininkei
A. f A. MARIJAI MACKEVIČIENEI 

mirus, jos vyrui, buvusiam Chicagos Jūrų Skautuos 
Tėvų Komiteto pirmininkui prof. Mečiui Mackevi
čiui, motinai p. Šleževičienei, dukterims ir visai 
šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą ir giliai liūdi

Chicagos Jūrų Skautijos 
Tėvų Komitetas

Skautininkei

MARIJAI SLEŽEVIČIOTEI - 
MACKEVIČIENEI mirus, 

jos skausmo prislėgtai šeimai ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Vyriausia skautininke ir 
Skaučių Seserijos Vadija

A. -f- A.

MARIJAI MACKEVIČIENEI mirus, 

jos vyrui Mečislovui Mackevičiui ir šeimai 

reiškiame gilią užuojautą.
Lydia ir Rapolas Skipičiai

’V
DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 
riakcjytč-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl.................. .... $1.25

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetbauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl. .....:................. $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina..............  25 centai
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pareikalauti iš kaltininkų sku
biai šalinti nelaimių priežastis? 
Tačiau profsąjungos komitetas 
ir jo aktyvas nepakėlė balso.

Nei komiteto narių, nei visuo- 
menihių darbo apsaugos inspek
torių bei socialinio draudimo 
delegatų — nejaudino, kad po
rą savaičių neateina į darbą 
darbininkas. O juk pagaliau ne 
tik pareiga, o paprastas drau- 

'giškumas bei žmoniškumas rei
kalavo sužinoti, kas atsitiko 
žmogui, gal jam parama, pata
rimas reikalingas.” (Tiesa, IX. 
25).

Profsąjungos tik iškamšos 
darbininkams suvedžioti

Ne iš gero K. Patiejūnas ra
šė ir skyriaus “Profsąjungų gy
venimas” vedėjas sutiko straiDS- 
nį įdėti, iš profsąjungų (unijų) 
karčiai pasišaipyti:”

“Iš statistinės ataskaitos ma
tyti baldų kombinato yra aštuo
niolika profsąjungos grupių or
ganizatorių, aštuoniolika visuo
meninių darbo apsaugos inspek
torių, tiek pat socialinio draudi
mo delegatų. O kur dar įvairių 
komisijų nariai! Su tokiu akty
vu būtų galima ir kalnus nu
versti. Tačiau, profsąjungos ko
mitetas aktyvą sudarė tik tam, 
kad būtų ką įrašyti statistinėse 
sąskaitose. Aišku, tokie “popie
riniai aktyvistai” jokios nau
dos neduoda. O dirbant be ug
nelės, be meilės ir užsidegimo, 
nejaučiant atsakomybės, rezul
tatai ir negali būti patenkina
mi”. (Tiesa, IX. 25).

Kompartijai išbandžius per
sekiojimus, žudymus, kalinimus 
ir trėmimus dabar telieka pa
čiai atsistoti prie gėdos stulpo, 
savojoje spaudoje spiaudyti j 
save ir savąją santvarką. Kom 
partijai teliko dar vienas ke
lias — raminimais ir kritika 
spaudoje apgauti skaitytojus, 
nors jie žino, kad padėtis nepa
gerės iki maskoliai mindys Lie
tuvos žemę.

Profesinių sąjungų gyvenimo 
skyriaus vedėjas J. Stimburys 
vertas pagyrimo, kad kompar
tijos nusigyvenimą, darbininkų

A. -f- A.
MARIJAI MACKEVIČIENEI mirus, 

jos vyrui Mečiui Mackevičiui, dukterims ir 
motinai p. Domai Šleževičienei reiškiame gi
lią užuojautą.

Jonė ir Petras Linkai

A. + A.
MARIJAI MACKEVIČIENEI mirus, 

motinai poniai Domai Šleževičienei, vyrui Mečiui 
Mackevičiui, dukroms Audronei Viktienei su šeima, 
Inai ir Birutei reiškiu giliausią užuojautą.

Sofija Oželienė

Prof. M. MACKEVIČIUI, 
Lietuvių Ūkininkų Sąjungos garbes nariui, 
jo mylimai žmonai a. a. Marijai mirus, jam 
ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių ūkininkų Sąjungos 
Valdyba ir Nariai

A. -f- A
ALICE A. RASIMAS

(PLANCHUNAITE)
Gyveno 5939 West Huron Street, Chicago, Illinois.
Mirė spalio 11 d., 1964 m., 7 vai. ryto, sulaukusi 46 m. amž.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stanley A., 2 dukterys: 

Mary Jane ir Judy, 2 sūnūs: Michael ir Robert, tėvas Alexander 
Planchunas, broliai Albin ir Justin, sesuo Eleanor ir kt. giminės.

Kūnas pašarvotas Williams koplyčioje, 12 Lake St., Oak 
Park, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiad., spalio 14 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bu atlydėta į St. Lucy parap. bažnyčią, 5900 W. Lake 
St., kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, dukterys, sūnūs, tėvas, broliai ir sesuo.
Laid. direktorius Thomas Williams, Telefonas CO 1-3203.

A. -f- A.

MARIJAI MACKEVIČIENEI 
mirus, jos vyrui prof. Mečiui Mackevičiui, 
motinai poniai Domai Šleževičienei, duk
terims — Audronei ir jos vyrui Viktams su 
šeima, Inai ir Birutei gilaus liūdesio valan
doje nuoširdžią užuojautą reiškiam ir kartu 
liūdime

Ona Krikščiūnienė, A. ir G. Krikščiūnai, 
D. ir R. Karužai, J. ir A. Janoniai

DRAUGAS, antradienis, 1964 m. spalio mėn. 13 d, 9
teisių nuolatinius pažeidimus ir Religingumas yra ramiais me- 
popierinių aktyvistų tikrą vei- tais surinktas kapitalas, kurio nuo 
dą kaip engėjo parodo kompar- šimčiais gyvename likimo smūgių 
tijos spaudoje. dienomis. — J. W. Goethe

Reiškiame gilią užuojautą
koleg. BORISUI ir ELENAI

KOLOSOVAMS
mylimą motiną ir uošvę į amžiną poilsį 
palydint.

AMER. INŽ. IR ARCH SĄJUNGOS 
ČIKAGOS SKYRIAUS IR INŽ. 
ŽMONŲ KLUBO VALDYBOS

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vięnas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0838 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tek VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA ____________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

1 1 ! . .'* __ -
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 S. MICHIGAN AVĖ._______ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. .. Tek OLympic 2-1003
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X šv. Rašto studijos. Yra 
susidariusi iniciatorių grupė at
sidėti šios žiemos metu Šv. Raš
to skaitymui ir aiškinimui. Stu- 
dijėms vadovautų kun. V. Bag
danavičius, MIC. Jos vyktų tė
vų marijonų vienuolyne prie 
Draugo. Susirinkimams yra pra 
matyta trečiadienio vakarai 8 
vai. Studijos vyktų akademi
niam lygy. Jos pamatomos pra 
dėti lapkričio pradžioje. Besido
mintieji šiuo sumanymu prašo
mi skambinti po ateinančio šeš
tadienio kun. V. Bagdanavičiui 
— PO 7-1687.

X Lietuvių žurnalistų sąj. 
Chicagos skyriaus valdyba po
sėdyje nutarė pertvarkyti na
rių sąrašus ir narius negalin
čius lankyti skyriaus susirinki
mų, kurie gyvena toliau už mies 
sto ribų, juos perkelti į centri
nį skyrių, kuris jau pradeda 
veikti prie LŽ s-gos centro val
dybos. šio skyriaus vedėju yra 
paskirtas c. v. narys muz. Juo
zas Bertulis. Pažymėtina, kad 
Chieagoje gyvenantieji nariai 
šiam centriniui skyriui priklau
syti negali, o tiktai gyvenantie
ji ten, kur jokio skyriaus nėra 
ir negali būti.

X Sol. Pr. Bičkienė, lapkričio 
7 d. koncertuoja Toronte, atei
tininkų spaudos baliuje.

X AL Montessori d-jos Vai
kų namų tėvų susirinkimas į- 
vyks spalio 14 d. 8 vai. v. Vai
kų namuose, 2743 W. 69 gatvė. 
Paskaitą tema “Judesys ir jo 
reikšmė skaitys aukl. S. Vaišvi
lienė. Po paskaitos bus demon
struojama praktiškų gyvenimo 
pratybų medžiaga ir darbas su 
ja. Kviečiami visi į susirinkimą 
atsilankyti.

X Nekalto Prasidėjimo
parapijos auksinis jubiliejus 
minimas šį sekmadienį. Iškil
mingos mišios bus 10 vai. Pa
mokslą sako kun. A. Naudžiū
nas, MIC. Jubiliejinis banketas 
4 v. p. p. La Šalie viešbuty.

X Balfo seiman važiuoja 
daug skyrių atstovų iš Chica
gos ir apylinkių. Seimas įvyks
ta New Yorke spalio 17 d. Iš 
Elgino važiuoja D. Devenytė- 
Bobelienė ir B. Čiurienė. Iš Chi 
cagos kun. B. Sugintas, V. Šim 
kus, Petrauskai, Šilai, K. Juk- 
nius, L. Šulas, Vepšai, K. Bru
žas ir daug kitų, specialiu Grey 
hound autobusu.

X Į Valentinos Kojelienės 
dainų rečitalį, kuris įvyks spa
lio 24 d. Jaunimo centre bilie
tus prašome įsigyti iš anksto 
Marąuette Parke “Marginiai" 
ir Brighton Parke B. Siliūno 
prekyboje, 4600 So. Fairfield 
Ave. (pr.)

X Į Balfo seimą vykstančiam 
antobuse yra dar laisvų vietų. 
Į abu galu kelionė kainuos apie 
35 dol. Norį kartu važiuoti ir 
apžiūrėti parodą, prašomi skam
binti telefonu YA 7-5516. Auto
busas išvažiuoja spalio 16 d. 3 
v. p. p. ir grįžta spalio 19 d.

(pr.)
X Antrasis kaimas, Chicagos 

lietuvių satyros teatras, atida
ro savo 1964 metų sezoną. Pa
sirodymai įvyks spalio 24, 30, 
31 ir lapkričio 7 ir 8 dienomis, 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Pasirodymai yra statomi ka
baretinėje atmosferoje ir publi
ka bus priimama nuo 8-tos v. 
v. (lapkr. 8-tą nuo 6 v. v.). 
Įėjimui yra reikalingos rezer
vacijos, dėl kurių prašome 
skambinti N. Stakauskienei, PR 
8-6804, iki 9 vai. vak. Įėjimo 
kaina $2.00. Antrojo kaimo 
spektakliai yra taikomi tiems, 
kurio moka tiek iš savęs, tiek 
iš kitų pasijuokti. Ultra konser
vatyviems rimtuoliams ši prog
ram nėra rekomenduojama.

(pr.)

X Gen. kons. dr. P. Dauž
vardis su ponia šeštadienio va
kare dalyvavo laisvosios Kini
jos (Formozos) gen. kons. dr. 
F. Šia suruoštame priėmime, 
minint 53 metines nuo Kinijos 
respublikos įsteigimo. Priėmi
mas įvyko Kinų bendruomenės 
salėje, 250 W. 22 pi., Chiea
goje. Dalyvavo netoli 400 kvie
stinių svečių. Iš lietuvių dar 
dalyvavo kun. J. Prunskis. Chi 
cagoje yra apie 8,000 kinų, o 
vif-ose JAV-se kinų yra apie 
200,000. Naujų kinų imigrantų 
mažai atvažiuoja dėl kvotos su
varžymų. Seni JAV kinai, norė
dami gyvenimą užbaigti tėvy
nėje ir negalėdami vykti į rau
donųjų kontroliuojamą Kiniją 
kai kurie vyksta į Formozą. 
JAV-se yra 8 laisvosios Kinijos 
konsulatai.

B'l

X Josefina ir Adolfas Galin- 
skiai, Palos Heights, III., spalio 
3 d. atšventė savo vedybinio gy 
venimo auksinę sukaktį. Ta pro 
ga buvo suruoštos iškilmės Port 
Hale restorane, kur dalyvavo 
daug svečių. Abu sukaktuvinin
kai gimė Lietuvoje, tačiau susi
pažino ir vedė tik Chieagoje 
1914 m. spalio 4 d. šv. Onos 
bažnyčioje. Jie išaugino tris sū
nus ir dukterį. Yra sulaukę 10 
provaikaičių ir vieno proprovai 
kaičio. Galinskis buvo medžio 
darbų kontraktorius. Pasitrau
kė į pensiją 1960 m.

Jų sukakties proga bankete 
kun. J. Plankis, jų šeimos drau
gas, pasakė gražų žodį. Buvo sve 
čių ir iš kitų vietovių. Visi lin
kėjo jubiliatams daug laimės 
ir ilgo gyvenimo.

X Marijona ir Ignacas Pet
kai, gyv. 4343 So. Rockwell, 
šeštadienį atšventė auksinį ve
dybų jubiliejų. Jubiliatų inten
cija 9 vai. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje kan. P. Juknevičius, 
asistuojamas kun. P. Kelpšos ir 
kim. J. Gilberto, atnašavo šv. 
mišias. Giedojo solistė Agota 
Gurskis. Pamaldose dalyvavo 
tėvų jėzuitų provinciolas kun. 
Br. Markaitis, SJ, ir kun. V. 
Gutauskas, SJ, ir jubiliatų gi
minės bei artimieji.

Jubiliejaus vaišės įvyko 1 v. 
jubiliatų namuose. Čia buvo sep 
tyni kunigai, jų tarpe ir prel. 
D. Mozeris.

Marijona (Vinckaitė) Petkie
nė yra veikli visų lietuviškų 
vienuolynų rėmėja. Ignacas Pet 
kus yra Šv. Vardo dr-jos na
rys ir taip pat dalyvauja kitoje 
lietuviškoje veikloje. “Draugą”, 
“Laivą” ir kitus lietuviškus laik 
raščius skaito nuo pat savo ve
dybų dienos. Marijona Petkienė 
yra kilusi iš Šilalės parapijos, 
o vyras iš Joniškio miesto. Ju
biliejaus puotą iškėlė Petkų dūk 
tė ir žentas Stella ir Aleksas 
Petrauskai, kuriems jubiliatai 
labai dėkingi.

AukBini vedybų jubiliejų švenčiantieji Ignacas ir Marijona Petkai su 
savo klebonu prel. D. Mozeriu.

Svečiai Vilniaus dienos minėjime Chieagoj spalio 4 d. Nuotr. A. Gulbinsko

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. J. Savasio knyga “Ko 
va prieš Dievą Lietuvoje” iš
leista ispanų kalba ir platinama 
Ispnanijoj bei Pietų Amerikos 
kraštuose. Leidinys yra dedi
kuojamas neseniai mirusiam 
Vliko pirmininkui dr. A. Trima
kui. Šimto penkiasdešimties pus 
lapių veikalas komunistinės 
spaudos ištraukomis, įvairiais 
dokumentais bei nuotraukomis 
vaizduoja religijos persekioji
mus Lietuvoje.

— Tarnautojų auka Balfui.
A. a. dr. V. Tercijonas buvo 
populiarus ir mylimas gydyto
jas Letchworth Village (netoli 
New Yorko) ligoninėje Tos li-

X Juodkrantės tunto pas
kutinis atsisveikinimas su skau 
tininkė a. a. Marija Mackevi
čiene įvyks šiandien, spalio 13 
d., 7 v. v. Mažeika Evans kop
lyčioje.

X šv. Jurgio parap. Moterų 
klubas šaukia savo mėnesinį su 
sirinkimą trečiadienį. Bus taria 
masi įvairiais klubo reikalais.

X Da.il. Juozas Pautienius, il
gesnį laiką praleidęs Kanadoje, 
grįžo į Cicero. Dailininkas par
sivežė naujų darbų ir ruošiasi 
parodoms.

X Verneris Ūselis, 23 metų 
amž., gyv. 700 W. 35 St., Chica
go, III., tarnaująs JAV kariuo
menėje, tarnybos metu baigė 
US Medical Service Veterinary 
mokyklą Chieagoje. Dabar yra 
išsiųstas į Porto Rico, dirbti 
savo srityje, didelėje kariškoje 
ligoninėje. Be to Verneris dar 
atliekamu laiku užsiima menu 
tapo paveikslus.

Juozai ir Jadvyga Ūseliai — 
tėvai, turi dar 1 sūnų ir 2 duk
teris, abi ištekėjusios. Sūnus 
taip pat vedęs. Visi yra susi
pratę lietuviai katalikai, kilę 
nuo Šilutės.

— J. J. Rooney, Balfo bičių 
lis. Balfo centras yra 14 New 
Yorko kongresiniam distrikte. 
To distrikto atstovas kongrese 
yra John J. Rooney, didelis 
Balfo ir lietuvių bičiulis. Jis 
vienas pirmųjų pravedė rezo
liuciją, kad Lietuvos vergijos 
klausimas būtų iškeltas tarp
tautiniam forume.

John J. Rooney šeima gyve
na netoli Balfo centro, pats kon 
gresmanas yra įtakingas dauge 
lio komisijų narys, pirminin
kauja Finansų komitetui, kuris 
išskirsto kasmet 98 bilionus do 
lerių. (Deja, kol kas negali nie
ko Lietuvai paskirti). Kongres
manas Rooney bus Balfo ban
kete, spalio 17 d. Hotel New 
Yorker ir pasveikins Balfo rė
mėjus 20 metų jubiliejaus pro
ga.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, nuo spalio 4 d. iki 6 d. sa
kė pamokslus 40 vai. atlaiduose 
§v. Kazimiero parapijoje, New 
Haven, Conn. Nuo spalio 18 iki 
20 d. sakys pamokslus irgi 40 
v. atlaidų proga Šv. Andriejaus 
parapijoje, Nevv Britain, Conn.

— Los Angeles Šv. Kazimie
ro parap. Kristaus Karaliaus 
minėjimas įvyks spalio 25 d. 
Programoje parapijos choras, 
vedamas komp. B. Budriūno, 
Juozo Tininio paskaita, sol. An
tanas Pavasaris, Raimonda A- 
peikytė ir kt.

— L. R. K. S. A Conn. ap
skrities metinis suvažiavimas 
įvyks spalio 18 d., 1 vai. p. p. 
Waterbury šv. Juozapo para
pijos patalpose. Prašomos kuo
pų vadovybės ir nariai gausiai 
dalyvauti.

— Inž. Egidijus N. Radvenis, 
veiklus jaunuosios kartos at
stovas, pradėjo vadovauti Los 
Angeles, Lietuvių tautinių šo
kių grupei. Iki šiol šias parei
gas ėjo Ona Razutienė.

— Inž. Arvydas ir Onutė 
Vaišniai, Los Angeles, Calif., 
susilaukė pirmgimės dukros.

— Antanas Stnronas su savo 
šeima atvyko iš Anglijos ir įsi
kūrė Los Angeles, Calif.

goninės tarnautojai, žinodami 
dr. V. Tercijono dosnumą lab
darai, paaukojo Balfui $127.11, 
tuo pagerbdami mirusįjį, kaip 
rašo “pagal mirusiojo troški
mą”. Šioje ligoninėje dirba dr. 
Jadvyga Urbanavičiūtė, taip 
pat nuoširdi Balfo rėmėja.

— Rašyt. Jurgis Gliaudą ra
šo Šv. Kazimiero parap., Los 
Angeles, Calif., parapijos isto
riją, kuri 1966 m. švenčia 25 
m. jubiliejų.

AUSTRALIJOJ
— Melbourno vyr. moksleiviai 

ateitininkai ruošia jaunimo va
saros stovyklą Mt. Evelyn Vik
torijos N. F. C. naujai pasta
tytoje stovyklavietėje. Stovykla 
prasideda 1965 m. sausio 11 
d. Vasaros stovykla nuo 7 m. 
amžiaus ruošiama netoli Adelai
dės O’Sullivan’s Beach stovyk
lavietėje. Ji prasidės sausio 2 d. 
ir baigsis sausio 10 d.

— Jaunimo šventė įvyks 
spalio 11 d. Ją ruošė Adelaidės
L. S. K. Vytis. Jauniausioji tau
tinių šokių grupė pašoko keletą 
šokių. Pavyzdingiausiai lankę 
treniruotes sportininkai apdo
vanoti. Padarytas filmas iš a- 
merikiečių krepšininkų vizito 
Adelaidėje. Sporto klubo pirm. 
A. Šliužas iš eitų pareigų pasi
traukė. Naujasis klubo pirm. 
yra A. Skiparis.

OKUP. LIETUVOJE
—• Visuotinės “lenktynės”

Lietuvos pavergimui paminėti. 
Okupuotoj Lietuvoj seniai nie
kas nekreipia rimto dėmesio į 
nesibaigiant} “socialistinį lenk
tyniavimą”. Jis atliekamas dėl 
akių, tariamai įvykdant numa
tytas normas “pirma laiko ir 
virš plano”. Kompartijai nuolat 
rūpi dirbtinai palaikyti daibo 
entuziazmą, kad būtų galima 
apgaudinėti vieną antrą lengva 
tikį ir save pačią “visuotiniu 
noru dirbti komunizmo laimėji
mams”. Šitame vien pschologiš- 
kai įdomiam apsimelavimo vyk
sme kartais nueinama iki di
džiausio begėdiškumo, juokian
tis iš to, kas daugumui Lietu
vos gyventojų yra brangu. Štai 
jau dabar pradėtos socialistinės 
lenktynės “Tarybų Lietuvos 25- 
kių metinių garbei”, norint pa
sityčioti iš lietuvio sentimento 
nepriklausomai Lietuvai ir noro 
kada nors vėl laisvai gyventi. 
Kartu jam norima atsikeršyti 
už tai, kad jis ir po 25 metų ne 
įprato komunistinio melo laiky
ti tiesa ir komunistinę vergiją 
priimti kaip išlaisvinimą. Ir 
“Tiesa” (plg. rūgs. 9 d. 211 
nr.), ir “Komjaunimo Tiesa” 
(plg. rūgs. 12 d. 181 nr.) deda 
pirmuose puslapiuose ilgus ve
damuosius, kuriuose nesigėdima 
šaukti lietuvius į socialistinį 
lenktyniavimą vergijos įvedimui 
paminėti, jos sukaktį vadinant 
šlovingu jubiliejum”. 
Lenktyniavimas vergijai pažy 

mėti turės būti visuotinis: kiek 
viena įmonė ir fabrikas, kiekvie 
na įstaiga, kiekvienas kolchozas 
ir sovehozas, net kiekvienas lie 
tuvis atskirai bus bandomi į jį 
įjungti, idant okupanto kerštą 
ir tortūras pajustų visi. (E.)

— Vargas su malkomis. Lie
tuvoje eilinis pilietis turi di
džiausių problemų, kaip gauti 
kuro, žiemai atėjus. Kai kur, 
bent didesniuose miestuose, da
bar atidaromos vad. kuro kon
toros, kuriose galima jo užsisa
kyti. Kaip tokios kontoros vei
kia, papasakoja toji pati “Tie
sa”. Ukmergiškiai labai džiau
gėsi susilaukę kontoros. Nuėjo 
į ją — ir džiaugsmas praėjo. 
“Kuro pakankamai — tik pirk. 
Bet kuo jį paugabent j namus? 
Štai šituo niekas ir nepa3irū-

CHICAGOS ŽINIOS
GAISRAS MENO GALERIJOJ

Gaisras, įvykęs Rome Art 
Gallery, 157 N. Michigan ave., 
sunaikino 19-ką aliejinių meno 
kūrinių, kurių vertė siekia apie 
$2,200.

ALUS KAIP ŠAMPANAS
Atlantic Brewing kompanija 

! Chieagoje išvarė naują alaus 
rūšį, pavadintą Champetite. Jis 
atrodo ir turi skonį kaip šam
panas.

PIRKS PREKINIŲ VAGONŲ
Chicago, Burlington & Quin- 

cy geležinkelis kitais metais už- 
pirks 1,125 prekinius vagonus 

į už 20.5 mil. dolerių.

REKORDINIS MOKSLEIVIŲ 
SKAIČIUS

Rekordinis 536,025 mokslei
vių skaičius šįmet lanko Chica
gos viešąsias mokyklas. Pradi
nes mokyklas lanko 398,172. To 
kių mokyklų yra 483. Aukštes
nes mokyklas lanko 132,372. 
Šių mokyklų yra 53.

PLEČIASI KOLEGIJA
Mundelein kolegija mergai

tėms prie Devon ave. ir ežero 
pakraščio ruošiasi pastatyti 10 
aukštų pastatą už 3 mil. dole
rių. Jame tilptų knygynas, au
ditorija, planetariumas.

greitas skridimas
Lufthansa vokiečių lėktuvų 

linijos sprausminis Boeing 707 
nuskrido iš Chicagos ) Frankfur 
tą per 6 vai., 51 minutę.
KATALIKŲ UNIVERSITETAS

Chicagos kardinolo Albert 
Meyeric laiškas apie Katalikų

pino. Verskis kaip nori, maši
nos ieškok kur tinkamas”.

Ne geriau su batų taisymu. 
“Labai dažnai eilės būna batų 
remonto dirbtuvėse”, teigia 
“Tiesa”. Normalaus ūkio Va
karų kraštuose tai neįsivaizduo
jamas dalykas. Mat, praktikuo
jama ilgiausia priėmimo proce
dūra, kurią kritikavo ir nese
niai Lietuvoje lankęsi sovieti
nės zonos komunistiniai parei
gūnai, siūlę įvesti specialius pri 
ėmimo talonus. Vilniaus “Bato” 
f abriko inžinieriai prieš du mė
nesius kalbėję, kad tai bus pa
daryta. Fabriko vadovai tačiau 
iki šiol dar vis “derina” “spren
džia”, talonų vis nėra, žmonės 
valandomis stovi eilėse. (E.)

ĮS s fa f* III T TT W & RADIO (LIETUVIAI)vlnUUI I I .v. Sav. dan LIUTIKAS
J TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 

GREITAS patarnavimas e GARANTIJA • KREDITAS.
2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: C A S-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

eurrent dividend on investment Immmls
4%% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAD VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokoma 4^% dividendų kas pusmeti lr

dar išmokame po %% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, OHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-6875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.' kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda
ra nuo 12 vai. iki 5 vaL poppiet.

universiteto WasLingtone šelpi
mą buvo perskaitytas visose 
parapijose pereitą sekmadienį. 
Kolekta tam tikslui bus spalio 
18 d.

SEMINARIJOS KERTINIS 
AKMUO

Jolieto vyskupas Martin Mc
Namara spalio 11 d. pašventino 
naujos Šv. Karolio Boromėjo 
seminarijos kertinį akmenį.

IEŠKO DAINININKŲ 
OPEROMS

Chicagos Parkų distrikto ope 
rų gildą ieško dainininkų solo 
rolėms ir chorui. Gildą Kalėdų 
laikotarpyje žada statyti Hum- 
perdincko Hansel and Gretel, o 
pavasarį Giordano Andrea Che- 
nier operas. Repeticijos prasi
dės spalio 14 d., 7:45 v. v., 425
E. 14 Blvd.

ŠVENČIA SUKAKTĮ
Chicagos parkų distriktas šio 

mis dienomis mini 30 metų su
kaktį. Distrikto žinioje yra 427 
parkai su 6,777 akrų plotu.

Malaysia valstybėj išleista nauji 
pašto ženklai, paminėti krašto 
tautinį paminklą, kainavusį mili
joną dolerių.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. J. BUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
MIS 8. Lituanica Ave. 
Tel. FRontier 6-1882


