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KĄ AMERIKIETIS NEGRAS ŽURNALISTAS 
MATE OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Švedijos laikraštis įsidėjo amerikiečio žurnalisto straipsnį "Rusiškoji Lietuva", kuriame jis papasakoja 
’ savo įspūdžius besilankant pavergtoje Lietuvoje „

GUSDO PAŽADĖJO GREITAI 
PASKELBTI RINKIMUS

Rado stipresnę ranką

Švedų dešiniųjų dienraštis 
Stokholme “Svcnska Dagbla- 
det” rugsėjo 19 atspausdino at
karpoje amerikiečiai žurnalisto 
William Caldwell straipsnį “Ru
siškoji Lietuva”, kuriame jis 
papasakoja savo įspūdžius be
silankant Lietuvoje.

“Pasaulio užmiršti, tiesiog pa 
sakius net daugumai ir nežino
mi, gyvena du milijonai žmonių 
pietrytinėse Baltijos pakrantė
se”, — pradeda savo straipsnį 
Caldwell. (Korespondentas su
mažino gyventojų skaičių. RctL) 
“Nepaisant, kad jie kaip tauta 
egzistuoja jau nuo XIV a., ta
čiau jiems buvo lemta tik per 
trumpą 21 metų laikotarpį pasi
džiaugti tikra nepriklausomybe 
bei demokratine laisve. Toji e- 
pocha staiga pasibaigė spalio 
mėn. 1939, kada Rusija, Vokie
tijos grasoma, privertė tą ma
žą išdidžią lietuvių tautą pasi
rašyti savitarpio nepuolimo pak 
tą, pagal kurį rusam buvo leis
ta įsirengti karines bazes Lietu
voje.

*
, 1940 rusai galutinai pagrobė 

kraštą. 1941 prasidėjo baisusis 
karas. Rusai išsikraustė, bet 
kraštan įsiveržė šarvuotakumš- 
čiai naciai, kurie jau po mėne
sio pradėjo gabenti lietuvius pri 
verstiniams darbams į vokiečių 
karo pramonę. 1944 rusai vėl 
grįžo. Tačiau naciai, prieš pa
likdami kraštą, išnaikino apie 
du trečdalius Lietuvos žydų. Na 
cistinį siaubą rusai pakeitė sa
vo marke, pirmiausia sutriuškin 
darni bet kokią viltį laisvei at
gauti. Tatai įvyko įjungiant Lie 
tuvą į socialistinių (komunisti
nių) respublikų tarpą.

Skirtingai negu Estija ir Lat 
vija, Lietuva dar yra išsaugo
jusi šiek tiek savo tautinio sa
vitumo, tačiau paviršiuje kraš
tas vis labiau ir labiau rusina
mas. Viešbutį, pvz. kuriame aš 
apsigyvenau Vilniuje, krašto 
sostinėje, valdo rusai. Direkto
rius ir porteris yra rusai, tačiau 
sargai, šlavėjos, virėjai ir ber
niukai patarnautojai yra lietu
viai. Ir lietuviškam dvylikos vy
rų orkestrui vadovauja rusas. 
Kitas pavyzdys tai kolchozai. 
Ir tam nedaugeliui kolchozų, kur 
lietuviams leista vadovauti, ra
joniniai viršininkai yra rusai. 
Taip yra ir su visa Lietuvos e- 
konomine bei socialine struktū
ra jau nuo pat rusų okupaci
jos.

*
Statistika nieko nesako, kiek 

lietuvių išgabenta į Rusiją. Ta
čiau aišku tik tiek, kad tie per
keltieji buvo daugiausia darbin
gi vyrai ir dalis vaikų. Krašte 
liko tik bręstančios moterys ir

KALENDORIUS

Rugsėjo 25 d.: šv. Kleopas, 
Želvė, Galintas.

Rugsėjo 26 d.; Jėzuitai kan
kiniai Šiaurės Amerikoje, šv. 
Kiprijonas, Gražina.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj — gied
ra, vėsu.

Saulė teka 6:40, leidžias 6:47.

ERIK T'OMTE, 
mūsų bendrada rbis Švedijoje

seneliai. Gerai apgalvota: kraš
te turi nuolatos būti pakanka
mas skaičius būsimų žmonių 
toms marioms nevedusių rusų, 
užėmusių lietuvių vyrų vietas. 
Programos ateities perspekty
va buvo nukreipta į naują prie
auglį, kuris turės gimti lietu
vių žemėje. O galvoti, kad tas 
prieauglis būtų jautrus tėvynei 
Lietuvai, nė neapsimoka — rei
kia neužmiršti, kad jaunimas 
pagal naująją mokymo progra
mą auklėjamas ir persunkiamas 
būti ištikimu ir atsidavusiu Ru- 

1 sijai ir jos istorijai. Jiems Lie
tuva liks tik 'kaip kaž koks prie- 

1 das prie jų Tėvynės. '
Tik dienai praslinkus po ma

no atvykimo į Vilnių ,oficialia
me miesto laikraštyje didelėmis 
raidėmis buvo paskelbta; “Žino
mas rašytojas negras apsigyve
na Vilniuje”. Net nustebau — 
ar gi čia yra dar ir kitas neg
ras vbe manęs. Toji antraštė laik 
raštyje aiškiausiai daug kuo pri 
sidėjo įteikti man miesto rak
tus. Tačiau mano pats pasisiū
lęs vadovas, kokių dviejų met
rų aukščio rusas majoras, pa

Valstybės sekretorius Dean Rusk ir generolas AVilliston B. Pal- 
mer, karinės pagalbos direktorius, Senato paskirstymo pinigų ko
misijoje. Rusk įtikinėjo Senato komisiją, kad būtų atstatyta At
stovų Rūmų priimtame užsieniui pagalbos įstatymo projekte $1.1 
bil. dol., kurie buvo išbraukti iš pagalbos. Jis tikisi, jog bus atsta
tyti esminiai pinigų sumažinimai, kuriuos jis pavadino “netikra 
ir išlaidinga ekonomija”. (UPI)

RUSAI NENORI KOVOT! DEL BERLYNO
Pareiškė JAV generolas Lucius Clay, buvęs prezidento 

Kennedžio atstovas Berlyne
WASHINGTON, D. C. — Ge- džią iš rusų dėl susisiekimo ke- munistų sieną Berlyne praėju- 

nerolas Lucius Clay rugsėjo 23 lių su Berlynu, jei jie veiks kaip šią vasarą, 
dieną pareiškė, jog Rusija dar Sovietų vyriausybės agentai ir 
nepasiruošusi naudoti jėgos Ber “elgsis teisingai”, pasirašius su- 
lyne — kol vakariečiai sąjun- tartį su premjeru Nikita Chruš- 
gininkai aiškiai parodys, jog čiovu. Jungtinės Amerikos Vals
jie jos žygį sutiks jėga.

Bet buvęs prezidento Kenne' 
džio atstovas Vakarų Berlyne 
pareiškė, jog Rusija, ne sąjun
gininkai, turi iniciatyvą padalin 
tame mieste.

4
Atsargos generolas Clay įre- 

korduotame radijo - televizijos 
pasikalbėjime su šen. Kcnneth 
B Keating (R., N. Y.) taipgi 
pareiškė:

1. Labai sunku bus sutruk
dyti rytų vokiečius perimti val-

sistengė taip sutvarkyti, kad 
tie mano raktai tetiktų tik kai 
kuriems užraktams. Jį aš suti
kau viešbučio valgomajame.

*
Viešbutis Krėvė (?) turi 105 

kambarius. Tai elegantiškas 
viešbutis, kuriame atsispindi 
XIX a. lenkų aristokratų sko
nis ir įpročiai. Viešbutis staty
tas 1786 ir buvo skirtas, kaip 
rezidencija Karaliaučiaus didžia 
jam hercogui. Jis buvo okupuo
tas lenkų, vokiečių ir rusų ar
mijų. Dabar naudojamas rusų 
reprezentaciniams tikslams — 
čia apsistoja Sovietų Sąjungos 
ir satelitinių valstybių partijų 
pareigūnai ir nedaugelis digni- 
tarų iš anapus Geležinės uždan
gos, išdrįstančių atvykti į kraš
tą. Man buvo papasakota, kad 
kambaryje, kuriame rusų gyve 
na, kadaise buvo apsistojęs kaž 
koks lenkų grafas ir kaž koks 
aukštas rusų centrinės valdžios 
pareigūnas.

*
Man įėjus į valgomąjį, kuris 

man priminė šokių salę Holly- 
vzoode, orkestras dėl kaž kokios

tybės nepriims jokios susitari
mo, kuris šio krašto susisiekimo 
teises atmes, pasakė jis.

2. Jei Chruščiovas atvyktų į 
šį kraštą, jis tektų sutikti su 
didele pagarba ir dideliu šaltu
mu.

3. Laisvasis pasaulis nieko 
nelaimėtų, jei Berlyno klausimas 
bus pateiktas Jungtinėms Tau
toms. “Tai yra mūsų problema”, 
— pareiškė jis.

4. Tik vieningas sąjunginin
kų žygis galėjo sugriauti ko-

keistos priežasties uždrožė inter 
nacionalą. Mane pasodino salės 
viduryje, ir po kokios akimir
kos prisistatė majoras Pjetolov- 
kovas ir paklausė, ar jis nega
lėtų prisėsti ir palaikyti su ma
nim kompaniją. Majoras tuojau 
pradėjo klausinėti, kokios aš esu 
nuomonės apie Lietuvą. Kadan
gi aš krašte tebuvau išbuvęs tik 
porą dienų, visai susilaikiau 
nuo asmeninių sprendimų ir 
jam atsakiau tik tiek, kiek ir 
kiekvienas apdairus turistas. 
Jis pasiūlė man prieš man iš
važiuosiant užeiti į partijos laik
raštį ir atskiru straipsn. pažerti 
savo įspūdžius apie lietuvius ir 
jų valdovus rusus. Kadangi bu
vau numatęs Lietuvoje neilgai 
pasilikti, pasakiau jam, kad 
straipsnį pasiųsiu tiesiog laik
raščiui, o dabar, būdamas kraš
te, visai neturiu laiko.

(Nukelta į 6 psl.)

JAV ambasadorius 
susitiko su Peipingo

kalbėtoju
VARŠUVA. — Jungtinių A- 

merikos Valstybių ir raudono
sios Kinijos ambasadoriai Var
šuvoje rugsėjo 20 dieną tarėsi 
specialiame posėdyje valandą ir 
40 minučių. Kinijos komunistų 
atstovas protestavęs dėl nacio
nalinės Kinijos U-2 lėktuvo skri 
dimo virš žemyno. Jis buvo nu
muštas virš Kinijos žemyno rug 
sėjo 9 dieną.

Ambasadoriai John M. Cabot 
ir Wang Ping-nan vėl susitiks 
spalio 25 dieną.

JAV ir Korėjos 
derybos

SEOUL, Korėja. — Jungti
nių Amerikos Valstybių ir Ko
rėjos pareigūnai rugsėjo 20 dlie 
ną pradėjo derybas dėl JAV ka
rinių dalinių statuso.

Laimėjo krikščionys demokratei 
KIEL, Vokietija. — Kancle

rio Adenauerio vadovaujama 
krikščionių demokratų partija 
užvakar vėl laimėjo Schleswig-
Holstein provincijos parlamen
to rinkimuose.

Paleistas Sirijos
parlamentas

DAMASKAS, Sirija. — Minis 
teris pirmininkas Khaled el-Azm 
rugsėjo 20 dieną nutarė paleisti 
naujai sukviestąjį parlamentą, 
kuriame vyrauja dešiniojo poli
tinio sparno asmenys. Parlamen 
tas turi 172 atstovus. Šis parla
mentas nubalsavo, kad Khaled 
el-Azm yra konstitucinis prem
jeras.

Ministerių kabinetas dabar ra 
gina paskelbti naujus parla
mento rinkimus metų laikotar
pyje. Sirija dabar bus valdo
ma dekretais.

Spaudos konferencijoje — Mar
tin Herbert Loeffer, buvęs rytų 
vokiečių leitenantas pulkininkas, 
atbėgęs j Vakarų Vokietiją rugsė
jo 8 dieną, turėjo pirmąjį savo 
pasikalbėjimą (viršuje) su kores
pondentais Bonnoje. Loeffer (apa
tinėje nuotraukoje), apsirengęs 
rytų vokiečių uniforma, apklausi
nėjamas atbėgus į laisvę. Jis yra 
pirmasis tokio karinio rango, pa
bėgęs iš Rytų Vokietijos. Loeffer 
pareiškė, kad rusai valdo rytų vo
kiečių armiją. (UPI)

LENKIJOJE UŽDAROMOS 
PRIVAČIOS PARDUOTUVES

VARŠUVA. — Lenkijos pri
vačių parduotuvių savininkų są 
junga patvirtino, kad dar prieš 
šių metų pabaigą Lenkijoje bus 
uždaryta 7,000 privačių parduo
tuvių. Iš jų 600 parduotuvių 
šiuo metu veikia Varšuvoje. Pas 
kelbta, jog valstybė šias par
duotuves ketina perimti savo 
žinion, kad būtų aprūpinti li- 
gonys, seneliai ir profesinių kva 
lifikacijų asmenys. Savininkų 
protestus vyriausybė atmetė.

Suvalstybinimas pirmoje eilė
je liečia parduotuves, kuriose

Laoso princas
vyksta į Maskvę

TOKIO. — Laosiečių princas 
Souphanouvoung, Pathet Lao 
komunistų vadas, rugsėjo 23 
dieną Peipinge tarėsi su premje
ru Chou En-lai. Souphanouvong, 
laosiečių koalicinės vyriausybės 
vicepremjeras, atvyko į Peipin- 
gą rugsėjo 23 'dieną pakeliui 
į Maskvą patikrinti sveikatos.

Traukiniai vėl kursuos
CHICAGO. — Chicagos ir 

North Western geležinkelio trau 
kiniai pradės kursuoti trečiadie
nį ar ketvirtadienį, baigus be
veik mėnesį užtrukusį streiką.

— Valstybes sekretor. Dean 
Rusk planuoja įtikinti didžiuo
sius šiaurės Atlanto organizaci
jos (Nato) sąjungininkus, kad 
jie paremtų Jungtinių Amerikos 
Valstybių žygius sulaikyti iš So
vietų bloko strateginių reikme
nų plaukimą į komunistų val
domą Kubą.

— Pakistano prezid. Khan 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes pasisvečiuoti pas pre 
zidentą Kennedį.

BUENOS AIRES. — Prezi
dentas Jose Maria Guido, remia
mas Argentinos didžiosios ar
mijos dalies, užvakar pažadėjo 
greitai visuotinius rinkimus. Jis 
iškilmingai perspėjo preš atei
ties smurtą.

Guido pasakė per radiją ir te
leviziją kalbą tautai apie smur
tą, kurį iššaukė besiginčijan
čios armijos grupės dėl valdžios.

Kova buvusi trumpa, bet žiau 
ri. Dūmams dingus, Buenos Ai
res vidurmiestis buvo dar pa
nikoje dėl kulkų ir sviedinių. 
Mažiausia 10 asmenų žuvo ir

Astrologai
PARYŽIUS — Prancūzijoje 

yra 34,000 astrologų, iš to skai
čiaus 3,000 gyvena Paryžiuje. 
Kasdien jie suteikia 100,000 pa
tarimų ir už tai surenka apie 3 
milijonus frankų arba $750,000.

— 17 milijonų alergikų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. A- 
merikos Alergijos fondas tei
gia, kad 17,000,000 amerikiečių 
vargina alergiškos ligos (Aler
gija yra pakitėjusi organizmo 
reakcija į pakartojamą injekci
ją arba užsikrėtimą).

prekiaujama užsienio prekėmis, 
ypač rūkalais, kurie gaunami 
iš užsienio kaip dovanos ir po 
to už pinigus parduodami spe
cialiose krautuvėse. Privačios 

i maisto parduotuvės tuo tarpu 
dar nesančios šio nutarimo pa
liestos.

NAUJAUSIOS 
l ŽINIOS

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių armijos konvojus vakar 
buvo sulaikytas daugiau k aip 
dvi valandas prie rusų patikrini 
mo stoties Berlyno - Helmsted 
plente Rytų Vokietijoje.

— Tarp indų ir raudonųjų ki
nų vykstančios kovos prie Indi- 

1 jos ir Tibeto pasienio.

— G h anos sostinėje Accroje 
rugsėjo 22 dieną buvo išsprog
dintos 3 bombos. Ghanoje opo
zicija stiprėja prieš prezidento 
Nkrumos režimą. 230 asmenų, 
išėjusių iš namų uždraustu me
tu, areštuota. Ghana prieš pen
kerius metus gavo nepriklauso
mybę. Nkrumos režimas pergy- 
na labai rimtas krizes.

SKAUDI NELAIME ATLANTE
Nukrito lėktuvas su 76 asmenimis

LONDONAS. — Siaučiant di 
džiulėms bangoms, gelbėjimo lai 
vynas vakar paėmė mažiausiai 
50 išlikusių gyvų asmenų ir du 
lavonus iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių lėktuvo, kuris nukri
to į Atlantą 500 mylių vaka
ruose nuo Airijos. Lėktuve bu
vo 76 keleiviai, daugiausiai ka
rių ir jų šeimų.

Super - Constellation lėktuvas,

70 sužeista. Bet Guido išėjo lai
mėtoju ir jo, atrodo, pozicija 
sustiprėjo.

Gen. Juan Carlos Ongania, 
karinis laimėtojas grupinėje ko
voje, prezidento paskirtas nau
ju armijos vadu.

Berlyne demaskuoti
Helsinkio festivalio 

dalyviai
BERLYNAS. — Iš Vakarų 

vadovautame festivalyje daly
vavus apie 80 jaunuolių, jiems 
grįžus viename Berlyno dien
raštyje paskelbtos festivalyje 
dalyvavusių vardai ir pavardės, 
jų adresai, pateikti ir telefono 
numeriai.

Ryšium su tuo vienas rim
čiausių Fed. Vokietijos dienraš
čių, “Frankfurter Allg. Zeit- 
ung” rugsėjo 10 d. (210 nr.) 
berlyniečių poelgį pasmerkė, jį 
pavadindamas artimu komunis
tų, Ryti) Berlyne, naudojamiems 
metodams. Kiek vėliau, rugsėjo 
19 d. tame pačiame dienraštyje 
(218 nr.) paskelbtas Jaunimo 
Sąjungos Berlyne nario J. Ka- 
lisch laiškas. Jis nurodė, kad 
būrys jaunuolių iš Vak. Ber
lyno — komunistai pasirodė su
gebą atlikti išdavikiškus veiks
mus ir todėl jų pasirodymas 
Helsinkyje buvęs ne privatus 
reikalas, ibet liečiąs ir viešumą. 
Išdavikų, esą, neišgąsdinsi, jei 
juos tik kritikuosi, nenurodęs 
jų pavardžių. Jei viešai demas
kuojami valstybės išdavimu kai 

j tinami asmens, tai, pasak laiš
ko autorių, tatai nereiškia, kad 
jie būtų skundžiami. (E.)

TRUMPAI IŠ VISUR

— Sovietų Sąjungos preziden 
tas Breznev vakar atvyko į Ju
goslaviją dešimčiai dienų vizi
to, kad sustiprintų tarp Mask
vos ir Belgrado broliškus san
tykius.

— Izraelio ministeris pirmi
ninkas Davidi GSen-Gurion ir jo 
žmona sekmadienį grįžo po mė
nesio kelionės Skandinavijos 
kraštuose.

— Kanados ministeris pirmi
ninkas John Diefenbaker grįžo 
iš Britanijos bendruomenės 
(Commonwealth) ministerių pir 
mininkų konferencijos Londone.

— Tarptautinė teisininkų ko
misija pareikalavo, kad Indone
zijos prezidentas Sukamo pa
leistų tuos 7 politikus, kuriuos 
jis net neapkaltinęs įkalino, ar
ba atiduotų paprastam teismui.

vežęs 76 asmenis — 68 ameri
kiečius karius ir jų šeimas ir 
8 įgulos narius — nukrito į At
lantą sekmadienio naktį, suge
dus motorams. Lėktuvas skrido 
iš New Jersey į Vokietiją.

Vakar po pietų radijas prane 
šė, kad išgelbėti 49 asmenys, 
du sunkiai sužeisti. Taipgi pra
nešta, kad surasti šešių kelei
vių lavonai.
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RAUKŠLES VEIDE

Kokia žmogaus sveikata, toks 
jo ūpas; koks jo ūpas, tokia 
jo veido išraiška. Malonios šyp
senos raukšlės yra kitokios ne
gu skausmo raukšlės.

Rūpesčiai, vargas ir baimė 
žmogaus galvą žildina. Chroniš
ki skausmai, chroniška liga — 
žmogų greit sendina. Ant nesv.ei 
kuojančio žmogaus veido gilios 
raukšlės įsirėžia. Gydytojas pa
žvelgęs į žmogaus veidą ir į a- 
kis, dažnai gali pasakyti, kokia 
yra jo sveikatos padėtis.

Kiekviena moteriškė, vyrai 
taipgi, geidžia, kad greit nepa
sentų ir, kad ilgai gyventų. Na
gi rask tu man mergaitę, kuri 
nenorėtų būti graži. Jos daug 
dėmesio kreipia į kosmetiką ir 
į gražius drabužius, kad tik puoš 
niau pasidabintų, kad tik pa
trauklesnės būtų. Pasaulis yra 
gražus, kai moterys yra neap- 
gaulingai gražios. Tikrasis kū
no grožis glūdi tik geroje svei
katoje. Todėl reikia kreipti dė
mesį ne tik į kosmetiką ar neva

krūtinės priešakys pradėjo mau 
sti, nors nepamenu, kad kada 
nors krūtinę būčiau užgavęs ar 
smarkiau sutrenkęs. Buvau pas 
vieną daktarą, sako turiu “in- 
tercostal neuritis”. Prirašė vais
tų, skausmas truputį sumažėjo, 
bet visiškai nepranyko. Po po
ros mėnesių nuėjau pas kitą dak 
tarą, profesorių, kurs paguldė 
mane ligoninėje tyrimams ir ra
do, kad krūtinėje turiu artritą. 
Jis irgi prirašė man vaistų, la
bai brangių yaistų. Vartojau 
tuos vaistus pusantro mėnesio 
ir pildžiau to profesoriaus vi
sus įsakymus. Daug pinigo man 
kainavo ir tai mano skaudamai' 
krūtinei nedaug ką pagelbėjo, o 
aš esu neturtingas. Mano drau
gai man sako, kad jie niekad 
negirdėjo, kad krūtinėje kas 
nors būtų turėjęs artritą. To
dėl prašau per Draugą skaity
tojų naudai pasakyti, ar gali 

. krūtinėje atsirasti artritas?
Atsakymas E. L. — Taip, ar

tritas gan dažnai pasitaiko krū
tinėje, ypač kur raktikaulis jun

Kristijono Donelaičio Lituanistikos mokyklos mokiniai praėjusį 
sekmadienį įvykusiame išvažiavime šoka tautinius šokius. Išvažia
vimas įvyko tėvų marijonu seminarijos sodyboje Clarendon Hills, 
III.

SOPHIE BMS RABIO ’ 

ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penk

tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- . 
niais ir sekmadieniais nuo S:30 iki ' 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. { 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, III.

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, HI.

Tel. 434-4660
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giasi su krūtinkauliu (ster- 
num), ir kur šonkauliai jungia
si su krutinkauliu.

Klausia S. G. — Ant mano 
rankų atsirado karpos. Kasmet 
tų karpų vis daugiau ir daugiau 
atsiranda, ir jokiomis priemo
nėmis neįstengiu jas išnaikinti. 
Lietuvoje esant girdėjau, kad 
melžėjos užsikrečia karpomis be 
meldžiant karves. Bet aš nei Lie 
tuvoje, nei Amerikoje jokių kar 
vių nemelžiau. Prašau p. dakta
ro paaiškinti, ar karpomis ga
lima užsikrėsti nuo kito žmo
gaus, arba nuo gyvulio.

Atsakymas S. G. — Karpų 
atsiradimo pagrindinė priežastis 
yra mikroskopais nematomi, bet 
filtrais iškopiami “virusai”. Tad 
prie tam tikrų palankių sąlygų, 
kai virusai kur įsimeta ir įsiga
li, ten karpos atsiranda. Taigi 
tąja prasme karpomis galima 
užsikrėsti nuo kitų.

Klausia A. P. — Ar nevritas 
ir nefritas yra viena ir ta pati 
liga?

Atsakymas A. P. — Ne. Nev
ritas (neuritas) yra nervų už
degimas, — gi nefritas (neph- 
ritis) yra inkstų uždegimas.

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

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai

TeL ofiso I’O 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą,. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad- ir šeštad.

kokį ten “jaunystės” kremą, bet 
ir į savo sveikatą.

Gyvenime pasitaiko daug to
kių' pavyzdžių, kad motina su 
dukterim atrodo kaip tikros se- 
seryš. Kartais pasitaiko ir taip, 
kad motina atrodo daug jaunes 
nė, linksmesnė ir patrauklesnė 
už' dukterį; o paslaptis yra ta
me, kad motina yra sveika, o 
dukteriai kokia nors liga veidu
ką apsendino.

’T'aikinkis prie gamtos įstaty
mų, venk nuodų, užsilaikyk šva 
riai, valgyk tik tinkamą maistą, 
maitinkis saikiai, dirbk sistema- 
tingai, mankštinkis protingai, 
mięgok bei pasilsėk reguliariai, 
naudokis saulės spinduliais su 
saiku, venk tvankaus bei dulkė
to oro — tai būsi sveika ir gra
ži Tavo veidas tuomet spindu
liuos sveikata ir jaunatve!

Daug ligų gaunama nuo ne- ' 
tikusio maisto. Perdidis varto
jimas konservų, acto, garsvyčių, 
aštrių pipirų ir snapso tik nuo
dija žmogų, gadina vidurius ir 
silpnina kraują. Galima nuda- 1 
žyti išblyškusį — anemišką v,ei- i 
dą, galima juk nudažyti ir api- i 
puvusią sieną, bet gamta nesi
duoda ilgai apgaudinėjama.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia E. L. — Nesu senas, ■ 
tik 63 m. amžiaus, dar savo dan ■ 
tis turiu ir sunkia liga niekad 
nesu sirgęs. Prieš pusmetį man

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąnette Road 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 ■ Se. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. OĖTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt, 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. riUo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laikų susitarus telefonu.
______ Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., Y A 7-7381 
VAL.: lo ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

KOLUMBIJOS LIETUVIAI
Kubos tragedija padėjo suprasti Lietuvą

NATEONAt FMFIOY
THE

PHYSiCALLY HANDICAPPE9 WEEK 
0CT0BE3 7 TO T 2, T 962

Turinčių kokius nors fizinius 
trūkumus dirbančiųjų savaitėj 
skelbiama nuo spalio 7 ligi 13 d. ;

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav.

MOVI Nfi
R. ŠERĖNAS perkrausto blduš 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

Kun. Vaclovas Vaičiūnas, jau 
14 metų išgyvenęs Kolumbijoje, 
kelioms dienoms buvo atskri
dęs į Pensacolą, šiaurės Floridą 
(keliavo neprikl. Lietuvos užs. 
pasu). Apie lietuvių koloniją 
Kolumbijoje pasakojo, kad jų 
skaičius jau bus per pus suma
žėjęs. Kita pusė jau bus emi
gravusi į JAV. Daugiau emi
gruoti nelabai kas ruošiasi, nes 
ten pasilikusieji jau beveik visi 
savo namus pasistatę, gavę tar 
nybas savo profesijose, vaikai 
lanko universitetus arba kolegi
jas.

Sostinėje Bogotoje
Kolumbijos sostinėje Bogoto

je dar yra apie 150 lietuvių. 
Konsulas St. Sirutis darbuoja
si sėkmingai. Jo veikla vyriau
sybės pripažįstama. Jis dalyvau 
ja konsulų priėmimuose ir pats 
surengia konsulams priėmimus 
savo ūkyje Lituania. Jis kartu 
yra ir sėkmingas verslininkas, 
artėjąs prie Kolumbijos misijo- 
nieriaus, turįs apie 20 kvadrati
nių kilometrų ūkį (su bendro
ve) , kur augina ryžius ir gyvu
lius).

Inž. Kostas Bekeris, buvo pa
gerbtas Bogotos miesto univer
siteto. Jam suteiktas garbės 
daktaro titulas už įkūrimą 
Technikos fakulteto, kuriame 
jis ir profesoriauja. Bene dau
giausia lietuvių vardą Bogotoje 
garsina Irena (Žilinskaitė) ir 
Kazimieras Kumpiai, turį pir
mos klasės restoraną, pagarsė
jusį savo vaišingumu. Naujas 
restorano pastatas kainavo apie 
300,000 pezų.

Pastatė inž. Viktoras Trejus.
Sėkmingi lietuviai inžinieriai
Inž. Vytautas Didžiulis turi 

stambią bendrovę namų vidaus 
įrengimų, ypač centrinio šildy
mo. Pas jį dirba eilė lietuvių in
žinierių, technikų, Inž. K. Gab- 
riūnas yra aukštas valdininkas 
aviacijos bendrovėje Ąvianca. 
Inžinierius J. Pikčilingis, buvu
sio Kauno viceburmistro sūnus, 
stato Lietuvių namą Medelline, 
kur bus salė, koplyčia, butai lie
tuviams. Medelline irgi yra apie 
tiek lietuvių, kiek ir Bogotoje. 
Medellino lietuviams sėkmingai 
vadovauja kun. M. Tamošiūnas.

Dr. Edm. Karanauskas, Ro
moje baigęs universitetą, su inž. 
Em. Vismantu turi statybos 
filmą. Neseniai kolumbiečiams 

j pastatė stambų malūną.

Lietuviai universitetuose ir 
kolegijose

Kun. Vyt. Mankeliūnas yra 
Bogotos lietuvių kapelionas. 
Kas sekmadienį turi lietuvių pa
maldas. Kun. dr. V. Mankeliū- į 
nas taipgi dėsto psichologiją 
Bogotos valstybiniame universi- i 
tete. 1

Kun: dr. P. Ragažinskas dės
to krikščioniškų brolių kolegijo
je Medelline. Gen. Glovackis, 
nors jau vyresnio amžiaus, lai
kosi gerai.

Kun. St. Matutis, salezietis,

Kun. Vaclovas Vaičiūnas

klebonauja Šv. Roko parapijo
je, Barranąuillijoj; daug padarė 
socialinėje srityje tame mieste. 
Kartu su juo tame pat uoste 
dirba ir kun. V. Dubinskas; dės 
to saleziečių kolegijoje. Jis buvo 
norėjęs aplankyti savo susenu
sią motinėlę Lietuvoje, bet į tą
kelionę neišvyko.

■
Kun. N. Saldukas yra salezie- į 

čių namo viršininkas' istorinėje 
Kartagenoje, uoste prie Karai
bų jūros. Taipgi yra ir salezie
čių Šv. Petro Klavero kolegijos 
viršininkas.

Lietuvis lijanose pastatė 
bažnyčią

Kun. Vaclovas Vaičiūnas lija- 
riose, arti 100 mylių nuo Bogo
tos, pastatė bažnytėlę su butu 
klebonui. Kai kurį laiką kape- 
lionavo valstybinėje mergaičių 
mokytojų kolegijoje, o po mir
ties kun. K. Dominausko, buvo 
parkviestas į jo vietą asistentu 
į Nekalto Prasidėjimo parapiją, 
Kolumbijos sostinės, Bogotos, 
priemiestyje EI Chico, naujos 
aukštosios klasės rajone. Jo kle 
bonas yra Bogotos arkivysku
po generalvikaras, kasdien būna.

kurijoje ir parapijos reikalus 
daugiausia tenka tvarkyti pa
čiam kun. Vaičiūnui. Kolumbie- 
čiai lietuviui kunigui prielan
kūs. Pvz. buvęs Kolumbijos pre
zidentas B. Urdoneta su savo 
dedikacija padovanojo lietuviui 
kunigui knygą apie komunizmą. 
Tame rajone yra dauguma am
basadų ir pasiuntinybių. Pasku
tiniu metu kun. Vaičiūnui teko 
pakrikštyti japonų ambasados 
tarnautojo du vaiku.

Kolumfeiėčią jdaugiau supranta 
Lietuvą

'.A
Kolumbieeių šeimos lietuvį ku 

nigą nę/Maria pasikviečia į sve
čius. Po Kubos pamokos geriau 
supranta kitų pavergtų kraštų 
padėtį, taigi ir Lietuvos. Pirma 
dar reikėdavo aiškinti, kas yra 
komunižinasį o dabar — Kuba 
dąūgeŪui aklė atidarė, visi žino, 
Lietuvių ir Lietuvos atžvilgiu 
Kolumbijos gyventojai rodo 
daug šilimos, ir prielankumo.

J. Pr.

MOS KOLONIJOSE

Brockton, Mass.

Mirė Justinas Plaušinaitis
Rugsėjo 15 d., po sunkios li

gos, atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Justinas Plaušinaitis. Palaidotas 
Kalvarijos kapuose iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios rugsėjo 19 d.

Buvo visuomenininkas, mylė
jo darbą. Kurį laiką buvo Brock 
tono Bendruomenės valdyboj ir 
Bendruomenę atstovavo Brock
tono Lietuvių Taryboj. Šakiuo
se dirbo apskrities valdyboj.

Liko našlė Marcelė Stelmo- 
kaitė - Plaušinaitienė. Dukrelė 
šiemet baigė pradžios mokyk
lą, o sūnelis dar tebesąs mo
kykloj.

Gausūs vainikai gėlių prie 
karsto ir šv. mišių ir užuojau
tų vokeliai pasakė, kaip velionį 
gerbė Brocktono lietuvių bend
ruomenė ir jo šeimą mylėjo. 
Velionies draugai kariai prie kar 
sto budėdami atidavė paskutinę 
pagarbą.

Šv. Rožančių kartu su gau
siais lankytojais prie karsto at
kalbėjo Šv. Kazimiero parapijos 
vikaras kun. A. Kneizys. Kars
tas buvo padengtas Lietuvos tau 
tinę trispalve. K. Keblinskienė

DR, ANNA GALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: I‘R 8-3229.
Rez. telef. VVAIhrook 5-5076

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. HE 6-1670.

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. VVestern Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N ML 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
64*9 f?2e£U,aski Kd- Tel- LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

Tel. RKIiancc 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617

Valandosep. m. ir 6-8 p. n 
„ Penkt. tik 1—3 p. n.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutartį.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kasdien nuo C—8 vai. va.k.
šešt. 2—4 vai.

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Moralybė ir religija yra tos pa
čios rūšies dalykai: abidvi — 
dvasinio pasaulio pasireiškimai: 
pirmoji — veiksmu, antroji — 

įtikėjimu. — J. G. Fiehte

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RĖ’ 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A? GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel, ofiso ir rez, VVA 5-2017,

Tel, ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

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

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 
6 J. vąL vak. Trečiadieniais lr sel 
madieniais uždaryta, priimama pi 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. Iki 6 v., v.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ

ligų
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDTNG
7156 South WCstern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penkta 
nuo 11 vai. iki Į vai. p. p. ir m 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. m 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. :

vai. ryto iki S vai. p p. 
Ofiso tel. RĖ 7-1168

RCz. tel. 239-2919

o^XDYT6jAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

,: LIGOS '
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tei. PRosjpeet 8-1223 ar PR 6-557, 
Ofiso vai,; : Pirm.; antr., treč. h 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki i 
v. v. šešt.l s 2-—4 v. popiet lr kiti 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso, HE 4-2123, rez. GI 8-6191

DR. y, P. TUMASONIS
C Hi I R U R G A S

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti tel.: HE 
4-2123 nuo,.L iki 8 vai, popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VAIiANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIOHAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

I Trečip dieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
gydytojas m chirurgas 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR: 6-6446, rez. HE 4-3(50

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir ŠėŠtad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Smith Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Komunistai pasirinko “realistus'

KOEGZISTENCIJAI VYKDYTI
Ligšiol lietuvių spaudoje ir 

kai kuriose grupelėse buvo tik 
diskutuojamas už Lietuvos šie 
nų gyvenančių lietuvių bendra 
darbiavimo su okupuotosios 
Lietuvos kultūrininkais klausi
mas. Dabar jau, kaip atrodo, 
yra pasinešimų tą klausimą 
konkretizuoti. Jau organizuo
jami sąjūdžiai, kurių tikslas 
yra surasti priemones “suves
ti” į krūvą kiek galima dau
giau Amerikos lietuvių ir oku
puotosios Lietuvos kultūrinin
kų.

Į tuos sąjūdžius jau keleri 
metai yra įsijungę Sovietų Ru
sijos ambasadoje Washingtonė 
ir prie sovietų delegacijos Jung 
tinėse Tautose dirbą atsiųsti 
iš pavergtosios Lietuvos diplo 
matiniai tarnautojai lietuviai. 
Šis darbas pradėtas organiza
vimu Lietuvon ekskursijų, į 
kurias patenka komunistai, ar
ba jų bendrakeleiviai. Ekskur
sijų tikslas — kasmet Lietu
von nuvežti didesnius komu
nistų ir komunistuojančių lie
tuvių skaičius, juos ten “su
stiprinti”, kad, sugrįžę atgal 
į Ameriką, būtų dar uolesni 
komunizmo skleidėjai lietuvių 
tarpe, kad dar didesniu įnirti
mu dirbtų prieš mūsų veiks
nius, besirūpinančius Lietuvos 
išlaisvinimu. Yra viliojami lan
kyti Lietuvą ir paskiri, labai 
atsargiai parinkti, lietuviai a- 
merikiečiai, kad ir juos pa
trauktų savo pusėn ir laimėtų 
jų talką lietuvių tautos nai
kinimui. Keletą tokių jau yra 
laimėję. Viso to priede siun
tinėjama Amerikos lietuviams 
labai daug komunistinės pro
pagandinės literatūros.

Tokiu tai būdu paruošiama 
dirva atviresniam pradžioje 
kultūriniam, o vėliau ir politi
niam bendradarbiavmui.

*
Šiomis .dienomis kai kurie 

mūsų kultūrininkai — daininin 
kai, solistai, chorai, muzikai ir 
dailininkai — jau turi konkre
čius pakvietimus tartis su 'So
vietų agentais dėl vykimo o- 
kupuoton Lietuvon su gastro
lėmis. To sąjūdžio priešakyje, 
atrodo, yra pastatytas Algi
mantas Šalčius, praėjusį pa
vasarį aplankęs ok. Lietuvą. 
Ten besilankydamas, matyt, 
buvo įsipareigojęs gilinti bend- 
dradarbiavimo su komunistais 
idėją Amerikos lietuvių tarpe 
ir organizuoti grynai mūsų 
kultūrinininkų ekskursijas bol
ševikų pavergton Lietuvon. La 
bai įdomu, kad A. Šalčius vi
lioja mūsų kultūrininkus jau 
ne vien savo, bet jis kalba ka
žin kokios fundacijos vardu. 
Toji fundacija jau legalizuo
jama, turi pinigų, kuriais bus 
padengtos kultūrininkų kelio
nės. Lietuvoje jie būsią puikiai 
priimti. Jiems bus sudarytos

visos jų pasirodymui reikalin
gos sąlygos. Ir sakyti, berods, 
nereikia, kas tas lėšas parū
pins ir kas sąlygas paruoš. 
Algimantui Šalčiui galima iš
reikšti tik užuojautą ir gailė
tis, kad jis visai palūžo, pasi
darydamas mūsų tautos prie
šų įrankiu vykdyti labai pa
vojingą koegzistencijos arba 
bendradarbiavimo su komunis 
tais idėją ir per ją vesti išei
viją sutikti su esama Lietuvoje 
padėtimi, pripažinti status 
quo. Nejaugi Šalčiui ir jo vien- 
minčiams nežinoma, kad savo 
akcija jie tarnauja Lietuvos 
pavergėjams — bolševikams. 

*
Nėra paslaptis, kad lietuvių 

amerikiečių tarpe yra “realis
tų”, kurie sakosi “realiai” žiū
rį į gyvenimą. Jie galvoja, kad, 
jei komunistai Rusijoj išsilaikė 
su virš keturiasdešimt metų, 
jei jie pajėgė pagrobti ir išlai
kyti visą eilę tautų bei valsty
bių, jie ten ilgam pasiliks, jie 
ten yra “to stay”. Su tuo, e- 
są, reikia skaitytis. Tą faktą 
reikią priimti ir būti “tikrais 
realistais”. Lygiai taip, esą, 
reiktų galvoti ir apie bolševi
kų okupuotus kraštus, kurių 
sovietai iš savo rankų nepa- 
leisią. Ir į dabartinę Lietuvos 
padėtį reikią žiūrėti “realisti
nėmis” akimis ir “realistiškai” 
galvoti. Gal ir nedaug mūsų 
tarpe yra tokių “realistų”, bet 
vis dėlto jų yra. Maskva - Vil
nius, matyt, užsimojo tokių 
skaičių padidinti ir todėl užkin
kė Šalčių ir kitus to siekti.

*
Mes norime būti ir esame 

tikri, kad nė vienas Amerikos 
lietuvis kultūrininkas, ligšiol 
išimtinai dirbęs lietuvių tauti
nės kultūros puoselėjimui išei
vijoje, savo daina, muzika ir 
kūryba padėjęs mūsų veiks
niams dirbti Lietuvos išlaisvi
nimo darbą, jokiu būdu nesu
sižavės komunistų viliojimais 
savo talentus demonstruoti pa 
vergtoje Lietuvoje, nes tai bū
tų pavergėjų stiprinimas ir mū 
sų fronto kovoje už išlaisvini
mą laužimas. Nesužavės nė 
mūsų chorai bei ansambliai. 
Jie žino, kad, jiems sugrįžus, 
iš tokios negarbingos misijos, 
patriotinė Amerikos lietuvių 
visuomenė nebesinaudotų jų ta 
lentais. Ir tai būtų nuostolis 
ir mūsų visuomenei, ir jiems 
patiems, ir lietuvių tautos sie
kimams.

Bandymai konkretizuoti išei
vijos kultūrininkų bendradar
biavimą su okupuotosios Lie
tuvos kultūrininkais turi at
kreipti rimtą visų mūsų veiks 
nių dėmesį. Tie bandymai taip 
pat reikalauja mūsų akylesnio 
budėjimo ir skubaus bei griež
to reagavimo Į kiekvieną tos 
rūšies pasireiškimą.

Spaudoje ir gyvenime

BOBUTĖS ZAGLADOS BOTAGAS 
KERTA

Kaip jau buvo “Drauge” rašyta, 
Lietuvoje į kolchozininkų varo- 
ves pajungta Ukrainos kolchozi- 
ninkė 70 metų senutė Nadiežda 
Zaglada. ši moterėlė, įtariamai, 
parašė straipsnį apie žemdirbio 
garbę, ir dabar visi komunistai 
turi ja vadovautis, dirbti ir Spaus
ti kolchozininkus. Tas vadinamas 
jos laiškas turi būti akstinas vi
siems partiečiams budėti žemės 
ūkio gamyboje, o kolchozirtinkams 
iškelti trūkumus ir informuoti, 
kas kolchoze kenkia.

Plakimas vyksta
Kompartija žmogų moka engti, 

ir plakimas prasidėjo, žmonių vi
sokių visur yra ir skundimas pra
sidėjo. Veltėdžiai, išnaudotojai ir 
kitokie minimi "Tiesos” puslapiuo
se. štai, rugsėjo 1 d. “Tiesos” nu
meryje A. Kasiulionienė, iš Aly
taus rajono, Aušros kolchozo, 
skundžia:

“Turime ir savo antroje briga
doje kolūkiečių, kuriems, matyt, 
tik kolūkiečio vardas reikalingas. 
Savo darbais jie neprisideda, kad 
šį garbingą vardą pateisintų. Ką 
gali pasakyti tokie kolūkiečiai, 
kaip Dalia Giniūnienė. Šiemet , ji

išdirbo vos keturis darbadienius, 
o toje pačioje antroje brigadoje 
kolūkietė Adelė Jušinskienė .netu
ri nė vieno. Rausti jos turėtų, 
matydamos, kaip dirba už jas kiti, 
kaip kuria gėrybes, kuriomis nau
dojasi ir jos.”

Žodžiu, jau pirštu nurodoma,
, ką pagal Nadieždą turi enkavedis
tai plakti.

“Tiesos” rugsėjo 1.2 d. laidoje 
iš Jurbarko Aušros kolchozo rašo 
P. Lekšaitis:

“Antai, kolūkyje gyvena Jono 
Strelecko šeima. Visi jos nariai 
išbėgiojo iš kolūkio, o kai valdy
ba sumažino sodybinį sklypą — 
didžiausią audrą sukėlė.”

Taigi vėl pirštu nurodo, kas iš- 
j bėgo iš komunistinio dvaro. To
liau tas pats Lekšaitis skundžia: 
“Prieš kurį laiką pirmos brigados 
brigadininku dirbo K. Pluščiaus- 
kas. Vienas vargas buvo — dau
giau girtuokliaudavo, negu dirb
davo.” Toliau rašoma, kad jis pri
skirtas kitam darbui, kad geriau 
‘‘pajustų tikrąjį duonos skonį.” 
Kokia ta “duona”, neparašo. 

(Nukelta į 4 psl.)

LONDONE MŪŠIS BAIGTAS
Anglijos sandraugos svarbiausi nariai griežtai pasmerkė 

jos pastangas įstoti į Europos ūkinę bendruomenę

GEDIMINAS GALVA

įsigalėti. Pakistano ministeris Anglijos gynimasis
pirmininkas net rado reikalą Harold Macmillan bandė pa- 
šūktelėti; Europos ūkinės bend- naudoti visus svarbiausius įti- 
ruomenės tikslas — ūkinis im- kinėjimus, kad Anglija turi ieš- 
perializmas, nes siekia pigiai ža-, koti kelio į Europą. Jis nuro- 
liavas pirkti ir brangiai gami-i dė, kad Europa jau atgavo bal
nius parduot. ' Są tarptautinės politikos klau

simus spręsti, ir Anglija norė
tų jį sustiprinti. Svarbiausias

Anglijos sandraugos ministe- 
rių pirmininkų suvažiavimas 
baigėsi. Jau įprasta nepavyku
sį pasitarimą papuošti gražiais 
žodžiais, kurie skelbiami visų 
daj^vių vardu. Baigiamajame 
pranešime pažymėta, kad “pa
sitarimas buvo draugiškas, san 
turus ir ramus”. Deja, nė vie
nas šio nudailinto pranešimo žo 
dis neatitinka tiesą.

Negalime vadinti draugiškais 
pareiškimais, kurie, lyg akme-, 
nys, taikyti į Marlborough rū-. 
mų langus: ūkinis imperializ- į 
mas, nepatenkinamas sprendi-1 
mas, lėkštumas ir nepagrįstas 
apibendrinimas, Anglijos viltys 
— tuščias čekis, kuriame mo
kėtiną sumą įrašys kiti. Paliki- j 
me klausimą atvirą, ar sandrau 
gos atstovams ir dar ministe- 
riams pirmininkams tiko taip 
vanoti Anglijos ministerį pirmi 
ninką ir šeimninką, kurio rū
pesčiu buvo atnaujinti istoriniai 
rūmai pagerbti atvykstančius 
svečius.

Svarbesnieji sandraugos na
riai, ilgomis kalbomis puolę An-’ 
gliją dėl jos derybų su Europos 
ūkine bendruomene, baigiamąja 
me pranešime skelbia, kad jie 
nesikiša į Anglijos reikalus, ta
čiau negali jos pastangų remti, į 
iki paryškės galutinės išdavos. 
Kam veidmainiauti? Jei jau ne
sikišamą, kuriam galui Anglijos 
padėtį dar labiau sunkina.

Sutartinis priešpuolis
Anglijos ministeris pirminin

kas tikėjosi puolimo, bet jis ne
laukė tokio griežto pasipriešini
mo. Kanados ministeris pirmi
ninkas John Diefenbaker ilgoje 
kalboje įspėjo Angliją ir siūlė 
sukviesti tarptautinį pasitari
mą, kuriame dalyvautų Euro
pos valstybės, JAV, Japonija 
ir sandraugos nariai.

Aštriausias puolikas buvo Ro
bert G. Menzies, Australijos mi 
nisteris pirmininkas, kuris 2 v. 
20 minučių užtrukusioje kalboje 
išvedžiojimus “papuošė” prie
kaištu, kad Anglija pasirašanti 
tuščią čekį.

Du priešai — Indijos Nehru 
ir Pakistano Ajub Khan — su
tartinai priekaištavo Europai, 
kad ji nesirūpinanti ūkiškai rem 
ti atsilikusius kraštus ir tuo 
būdu talkininkauja komunizmui

Beirsiančios sandraugos rūmai

Macmilian bandė sudaryti sve 
čiams geras sąlygas posėdžiauti. 
Jis išrūpino 1 mil. svarų atnau
jinti herzogo Marlborough rū
mus, statytus 1709 m„ kuriais 
ilgai naudojosi Anglijos sosto 
įpėdinis. Sandraugos ministeriai 
pirmininkai pirmą kartą susi
rinko posėdžiauti papuoštuose 
rūmuose, ieškoti būdų apjungti 
700,000,000 gyventojų karališ
kuoju ženklu ir palaikyti glau
džiausius saitus. Supanti pažiba

niau kalbėję apie Anglijos de
rybas Briuselyje, jei jos nelies-

samprotavimas — ūkiškai bend 
rauti, nes Europos valstybės, 
mažindamos tarpusavio muitus, 
netrukus ims juos kelti pre
kėms, įvežamoms iš kitų kraš
tų.

Ar Anglijos įsijungimas į Eu 
ropos žemyną gali pakenkti san 
draugai? Mcmillan atsako —

I V.

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

menę. Dar gerokai prieš tai jis susidomėjo tautų ra
sine teorija. Toms problemoms studijuoti jis važinėjo 
į Skandinaviją ir Palestiną. Todėl jam labai rūpi, kaip 

' mes lietuviai galvojame apie žydų problemą ir ko- 
I kiais būdais esame numatę ją spręsti.

Man teko pakartoti mintis pareikštas vokiečių 
generolui Joniškyje. Į klausimą, kaip mes lietuviai 
atsikovosime žydų užimtas pozicijas ūkio srityje ir 
prekyboje, aš pasakiau, kad tai bus padaryta su pa
galba įvairių koperatyvų. Todėl yra įkurti Pieno
centras, Maistas, Linas ir šimtai mažų vietinių kope
ratyvų ir bankelių. Galop pridūriau, kad gyvenimo 

j aktai rodo, jog mes einame sėkmingai teisingu keliu, 
kad už 5-10 metų tie klausimai bus sutvarkyti ir kad 
kitokių priemonių nėra reikalo griebtis.

Pik. L. nebuvo patenkintas mano išvedžiojimais. 
Gal būt, norėdamas mane apšviesti, jis teigė, kad 
žydų problema yra moksliškai ištirta. Tam tikslui 
yra įkurtas Institut fuer Rassenkunde, Frankfurt 
a/M. Jo yra nustatyta, kad tautos nėra lygiavertės. 
Aukščiausiai yra vertinamas nordikų - skandinavų 
kraujas, antroje vietoje - germanų, o šalia jų yra lie
tuvių - latvių gentys. Žydai yra svetimkūnis vokiečių 
tautoje ir Europos žemyne. Turi būti kiek galima per 
trumpesnį laiką visomis priemonėmis pašalintas. 
Tarptautinė žydija yra galinga kliūtis visuotinai tai
kai. Vakarų Europoje ir J.A.V. žydai galingi savo 
finansiniu kapitalu, bet centrinėje Europoje, ypačiai 
Lietuvoje ir Galicijoje, jie galingi biologiniu kapitalu,

| kuris neša procentus didelio prieauglio pavidale. Jei 
j Europos ir Amerikos žydynai nebus papildomi nuo
latine immigracija, tai jie greitai, pvz. per 50 metų, 
išgaiš, nes jų natūralinis prieauglis yra nepakanka
mas jų mirimams padengti. Todėl Fuehreris įsakė 
sunaikinti jūsų krašte ir kitur žydų peryklas (Judi
sche Bruttstaette ausrotten).

Fuehreris pradėjo likiminę kovą. Jokių pakeiti
mų, kompromisų žydų problemą sprendžiant, nebus 
daroma. Visi, kurie aktyviai priešinsis Fuehrerio pla- 

Ino vykdymui, bus sunaikinti drauge su žydais. Jūsų

DR. D. JASAITIS

Generolas išklausęs užjaučiančiai patapnojo man 
per petį ir pasakė: ,,Herr Doktor, Šie sind zu jung,” 
kad suprastumėt tos problemos esmę. Ich sage Ihnen, 
dass die Juden praktisch existieren nicht., Fuhrer 
hat andere Entscheidung getroffen. Judische Proble- 
me soll rasch geloest werden.”

Generolas neišryškino, ką reiškia „die Juden 
praktisch existieren nicht”. Aš iš jo tono ir veido 
išraiškos supratau, kad tas posakis slepia savyje 
daug pavojų žydams, bet net nepagalvojau, kad jis 
turi galvoje žydų biologišką išnaikinimą.

Dviem dienom praėjus po to pasikalbėjimo, aš 
su kitu šauliečiu, niekaip kitaip negalėdami patekti 
į Šiaulius, nusipirkome trečios rūšies arklį ir veži
mėlį (geresnį galėjo atimti rudieji okupantai) ir 
nesparčia ristele judėjome link savo miesto. Plentu 
žygiavo kariuomenė. Mes važiavome vieškeliais ir 
keleliais. Keliose vietose matėme pavienius žydus ir 
mažas jų grupeles, kurie, nieko nenumanydami, grį- 

, žo į savo gyvenvietes, iš kurių dėl karo veiksmų bu
vo pasitraukę, žiūrint į juos gąsdinančiai aidėjo žo- 

įdžiai: „Die Juden praktisch existieren nicht”...
Kitą pasikalbėjimą su okupantais turėjau grįžęs 

į Šiaulius. Vienas įtakingas šiaulietis Hr. liepos mėn. 
pirmoje pusėje sukvietė pasikalbėjimą, kuriame da
lyvavo vokiečių atstovai ir keli lietuvių visuomeni
ninkai. Pastarųjų tarpe teko ir man būti.

Po vakarienės prasidėjo susipažinimo kalbos. Aš 
sėdėjau šalia Šiaulių Militaerregierung nario (jų bu
vo trys) pik. Loeffler. Jis papasakojo, kad pirmojo 
Pasaulinio karo metu buvo karininkas. Jam pabaigus 
tapo pastorių. Bet, Hitleriui įsigalėjus, jis susižavė
jo jo mokslu, atsisakė pastorystės ir grįžo į kariuo
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Sovietijos gyventojų aprūpinimas 
sumažėjęs

Lietuvoje pieno gamyba aukštesnio lygio, negu 
sovietu imperijoje

' SIMAS MIG LINAIS, Vokietija

Pastarojo meto pasaulinėje ~ lumoje pastaruoju metu pablo- 
spaudoje nestinga prielaidų apie gėjo. Tačiau tasai pablogėjimas 
Sovietų Sąjungos ūkinius sun- bus išplaukęs ne iš maisto pro- 
kumus gyventojų aprūpinimo dūktų gamybos gaunamos apim 
srityje. Kai kurie vertintojai ties, bet dėl to, kad sovietinė 
prieina netgi išvadų apie sovie- imperija pastaraisiais metais 
tinio ūkio gamybos srityje kri- vis daugiau maisto gaminiais 
zę. Tokios prielaidos kiek per- verčiama dalintis su ūkinių sun- 
dėtos. Eilėje žemės ūkio garny- kūmų slegiamomis kitomis ko- 
bos sričių pastaruoju metu pa- munistinėmis šalimis. Ankstes- 
siekiami didesni rezultatai, negu niais metais tatai buvo daroma 
prieš keletą metų. Tad, atrodo, mažesne apimtimi. Gi nūdien 
gyventojai šiuo metu turėtų bū sovietinių maisto produktų nu- 
ti kiek geriau maistu aprūpina- siunčiama net ir į Kubą. Antai

T. . ... , , , nu, negu anksčiau. Bet, kiek įr pavergtosios Lietuvos sviesto
ne. is pripazjs a, a san rau tenka patįrti iš pastaruoju me- gamybos dalis maskvinėmis di- 
too& va s y įų pre ems, a vez Vakarus pasiekusių paverg- rektyvomis nukreipiama į Ku- 
toms į Ang rjos uos us, us pa- tosios Lietuvos žmonių, iš tiesų bą, darant atsiskaitymus už so- 
kelti muitai, bet derybose An- maįst0 būklė tiek pavergtoje vietijon atsiunčiamas cuxrines 

nepadarė įtakos svečiams, nes glija daranti žygių gauti kai ku Lietuvoje, tiek ir sovietijos gi- nendres
jie numano Anglijos galybės rių nuolaidų. Jo įrodinėjimai, užtat net ir kiek padidinus
saulę slenkant į saulėleidį. Lyg kad visa esą gera, kas stiprina kai kurių maisto produktų ga-
patyčiai, už 20 mylių nuo puoš- ir turtina Angliją, nes tuo pa- Bustamente sustiprino pašaipa: mybą Sovietuose, dėl minėtų 
nių sandraugos rūmų išaugo čiu stiprina sandraugą, daly- Europos ūkinė bendruomenė, priežasč;ų gaminių vietinėje 
Europos ūkinė bendruomenė, įro vių pašaipiai sutikti. Naujosios chirurgo peilis, išnarsto san- rįnkoje pradeda rodytis kiek 
džiusi sugebėjimus tarpusavio Zelandijos ministeris pirminin- draugos narius ir išskaido drau- ma^jau ge į0 įas Staig-Us ypač 
nesutarimus pašalinti, muitų šie kas Keith Holyoake samprota- Sus- Vėliau pridėjo: Anglija nUQ ,praėjusįų metų sovietijoje 
nas mažinti ir prasiskinti kelią vimus, kad ilgesniame tarpsny- žengia tiesiai j pragarą, nes a- maįsto produktų rinkoje suma- 
į ūkinį pirmavimą pasaulyje. į je bendravimas su Europa at- P*e j°s žygi nieko daugiau ne- dėjimas taip pat sietinas Krem- 
Anglijos sandraugos ministeriai nešiąs naudos sandraugai, pa- galima pasakyti. .liaus pastanga didinti maisto
pirmininkai būtų žymiai švel- neigė lietuviškos patarlės pras- Sandraugos valstybių kartūs atsargas kariniams reikalams.

me: iki saulė patekės, rasa ir žodžiais dar labiau pasunkino Tačiau yra maisto gamybos 
akis išės, nes tolimąją sėkmę Anglijos padėtį, sustiprino Mac- sričių, kur sovietinė imperija 

tų jų reikalų: Kanados kviečių, lydi artima suirutė. millano priešus :ie tik krašte, nėra. pasiekusi nė carinės Rusi-
Australijos džiovintų vaisių, Macmillano kalba sutikta la- bet ir Europos žemyne. Besis- jos gamybos lygio. Tokia sriti- 
Naujosios Zelandijos pieno ga- bai šaltai. Jis jautė, kad san- kirstant ministeriams pirminin- į mi yra pieno ir pieno produktų 
minių ir daugelio pramonės įmo draugos atstovų neįtikino. Pra- kams, derybų priešai ėmė dar gamyba. Apie tai kalba stątis- 
nių gaminių, nes pakelti muitai sidėjo aštrus puolimas, kurį nau veiksmingiau spausti Anglijos tiniai duomenys.
užkirstų kelią ir į Anglijos rin- josios valstybės Jamaikos mi- vyriausybę, kad nutrauktų pa- Antai 1916 metais Rusijoje 
ką. i nisteris pirmininkas Alexander sitarimus Briuselyje. karvių skaičius buvo 28.8 mili

jono. Tuo metu gyventojų skai
čius truputi buvo peržengęs 160 
milijonų ribas. Tad vienos kar
vės pienu buvo aprūpinami 5.5 
asmenys.

Šia pačia proga sugretintinas 
Lietuvos gyventojų tuo pačiu 
metu pieno produktais aprūpi
nimo lygis. Kopaunistinės sta
tistikos teiginiais, Pirmojo Pa
saulinio karo pradž’oje dabart- 
nėse Lietuvos teritorijos ribose 
buvę gyventojų du milijonai sep 
tyni šimtai tūkstančių. Nors ta
sai skaičius kiek perdėtas, ta
čiau net ir jį imant dėmesin, 
tuo metu ,(1913—1914) Lietu
voje kas keturiems gyvento
jams teko viena karvė (o Rusi- 

INukelT.a j 4 ousl.)
McDonnell oro bazėje St. Louis, Mo., projektuoja na raketa Gemini, kuria galės astronautai kelio
nėj išbūti 14 dienų, o taip pat susitikti su kita raketa ir perlipti iš vienos i kitą. Dešinėje matyti 
kapsulė su dviejų astronautų vietomis. Gemini yra panaši į raketą Mercury, bet didesnė.

planai tai problemai spręsti yra naivūs, romantiški. 
Jie buvo bandyti Vokietijoje ir kituose kraštuose, bet 
atnešdavo nereikšmingus vaisius.

Taip atrodė Hitlerio žydų problemai spręsti stam
bieji punktai. Aš, išklausęs tos paskaitos, nedrąsiai 
pareiškiau, kad lietuvių tautoje nėra masinės neapy
kantos prieš žydus, ir yra sunku galvoti, kad lietuvių 
visuomenė tiems planams pritars.

Vėliau mūsų kalbos nuėjo kitomis kryptimis. Vi
sas pasikalbėjimas buvo įdomus. Iš jo prasiverždavo 
daug humaniškų prošvaiščių. Todėl aš niekaip nega
lėjau suprasti, kaip galėjo žmoguje sutilpti antipodiš- 
ka dora: taurumo prošvaistės ir neribotas, gyvuliš
kumu dvelkiąs, brutalumas. Visą, ką pasakė pik. 
Loeffler, buvo greitai pradėta vykdyti.

Žydų naikinimui Šiauliuose ir Šiaulių apskrityje 
prasidėjus, lietuvių visuomenė labai sunerimo. Mato
mai tą nuotaiką pajautė ir nacių saugumo organai. 
Tokio visuomeniško nerimo dienomis sutikau Vil
niaus gatvėje S. D. viršininką leitenantą Bucalskį. 
Jis mane susistabdė ir išmėtinėjančiai paklausė:

— Tai ką lietuviai nepatenkinti?
Man aišku buvo, kad jis turėjo galvoje žydų 

naikinimą. Tomis dienomis visa Šiaulių apskritis 
buvo paniškai paveikta dėl 2,000 žydų Žagarėje su
šaudymo, kuris buvo įvykdytas ypatingai žiaurio
mis formomis.

— Ponas Bucalski, manau, ir jūs sutiksite, kad 
nėra galima būti patenkintu, žinant ir išgyvenant, 
kas dedasi Žagarėje ir kitose vietovėse.

Mano pažintis su Įeit. Bucalskiu buvo oficiali, 
tarnybinė. Bet paprastai jis buvo man palankus. 
Tačiau šį kartą jis piktai mane nutraukė ir grasina
mai iššovė žodžius:

— Daktare, jei jūs panašiai kalbėsite, tai neabe
jotinai griūsite į tą pačią duobę. Ir nieks jūsų ne- 

1 išgelbės. Žydai patys save pasmerkė, pasakydami 
Jo kraujas teesie ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Fueh
reris vykdo likiminį jų pačių padarytą prasikeiki- 
mą.

' (Bus daugiau)
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KUNIGAS III VISUOMENININKAS
Tėvo J. Borevičiaus,SJ, sidabrines sukakties proga

Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, tėv. J. Bore- 
vičius, SJ, švenčia 25 metų ku
nigystės jubiliejų. Montrealie- 
čiai lietuviai savo klebonui ruo
šia pagerbimą rugsėjo 29 d. Ta 
proga pora minčių apie sukak
tuvininką.

žurnalistas ir misionierius

Borevičius - Bariūnas Jonas 
gimė 1906 m. gruodžio mėn. 
6 d. Alytuje. Mokėsi Alytaus 
pradžios mokykloje ir gimnazi
joje. 1925 m. stojo į jėzuitus. 
Filosofiją baigė 1932 m.. Val- 
ken'burge, Olandijoj, ir ten pat 
1938 m. baigė teologiją. Socia
linius mokslus dar studijavo 
Muensterio (Vokietijoj) ir Leu- 
vaino (Belgijoj) universitetuo
se. 1932 — 1934 m. Taline, Es
tijoj, vadovavo savo įst. jauni
mo auklėjimo institutui ir drau
ge mokytojavo rusų gimnazi
joj.

1941 — 1944 m. Šiauliuose 
buvo kapelionas Prekybos In
stitute. o nuo 1942 m. drauge 
btpO Šv. Tgnaco bažnyčios rek
torius. 1945 - 46 m. Šveicarijoj 
lietuyių tremtinių k-to pirmi
ninkas, lietuvių kapelionas, Švei- 
canrfūš“ Caritas bendradarbis, 
tarptautinės tremtinių švietimo 
k-jos narys. 1.946 m. atvykęs j 
JAV, lietuvių jėzuitų namų Chi
cagoje ? steigėjas, nuo 1948 m. 
lietusių jėzuitų generalinis eko 
nomas 1952 — 1953 m. JAV 
studentų ateitininkui s-gos dva
sios Adas ir nuo 1949 m. Chica
gos ateitininkų studentų ir sen
draugių dvasios vada.s. Kaip mi- 
sipnieriųs dirbo. Lietuvoje nuo 
1938 m.,...o, čia, JAV, nuo 1949 
-mėtų.- Estiškai 1933 m. parašė 
dramą Kalėdų garsai. Sėudra- 
da.n’uavp Ryte, XX. Amžiuje, 
Drauge, Misijose, žvaigždėje, 
Ateityje, Laiškuose Lietuviams 
ir kitur.

Šiuo metu yra Montrealio 
(Kanadoje) Aušros Vartų lie
tuvių parapijos klebonas ir KLB 
Kultūros Fondo pirmininkas.

Iškilus vienuolis

Rašančiajam šias eilutes pir
mą kartą tėvą J, Borevičių te
ko sutikti 1948 m. Toronte, 
dar ką tik atvykus iš Vokieti
jos. Atvykęs iš JAV tėvas J. 
Borevičius tada Šv. Jono Krikš 
tytojo parapijos salėje skaitė 
reikšmingą paskaitą, kurioje 
apibūdino ir darė sugretinimus 
abiejų kaimyninių kraštų — 
JAV ir Kanados, o taip lygiai 
-— aptarė ir tuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių nuotaikas. 
Jubiliatas tada teigė, jog ka-

Spaudoj ir Gyvenime
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Gyventojai išgąsdinti
Kurį. tik “Tiesos” numerį beat- 

sivėrstum, visada rasi .minimą 
Zagladą ir raginimus dirbti. Be
raštės senutės vardu gąsdinami 
žmonės bijo, nes puikiai pažįsta 
komunizmo terorą, štai “Tiesos” 
rugsėjo 15 d. laidoje rašoma iš 
Kelmės Vienybės kolchozo:

“Kolūkio komunistai ir aktyvas 
išnaudoja gamybinį pakilimą, ku
rį sukėlė Nadieždos Zaglados laiš
kas. Antroje brigadoje niekada 
anksčiau į darbą neišeidavo dau
giau kaip 70 žmonių — didelių ir 
mažų, —• pastebi brigadininkas J. 
Kazlauskas. Stasės Andriuškienės ; 
šeima nedidelė — ji ir du vaikai- i 
paaugliai, bet moteris pasiprašė, 
k?d jai leistų nurauti visus bri
gados linus — 5 hektarus.”

žodžiu, gyventojai bijodami bo
tago, net savo paauglius vaikus 
siunčia į kolchozinį dvarą,, ko net 
baudžiavos laikais nebūdavo. Ko
munizmas pergyvena didelius eko
nominius sunkumus ir tam varg
šui kolchozininkui-vergui plakti 
suranda vis naujesnius botagus.

Myk. MeL

nadiečiai lietuviai — esame lai
mingesni už JAV-bčse gyvenan
čiuosius savo brolius ir seseris, 
nes Kanadoje nesijaučia tokio 
tempo, o taip pat čia nesą to
kių milžinių didmiesčių, kaip A- 
merikoje, kurie lietuvio širdžiai 
nėra artimi. Tada turėjau “afi- 
devitą” ir į JAV, tačiau, po tos 
paskaitos jį gražinau į Ameriką 
savo geradariui.

iSukaktuvininkas tėvas J. Bo 
revičius mane žavi savo bari- 
toniniu balso tembru ir pamoks 
lais.

Kai susumuoju mintyse gar
baus sukaktuvininko pasirengi
mą savai misijai, jo veiklą, iš
kalbingumą ir visą kitą, taip

Kusi. Jonas IJorevičius S. J.

ir prisimena pasakojimas kai 
jėzuitų abatas buvęs užklaus
tas: “Ar tiesa, kad jėzuitai, tai 
intelektualiausi vienuoliai ?” 
“Tai perdėta. Turime ir mes 
kopūstų galvų, bet jas laiko
me rūsyje. Į viršų . teiškeiiam 
vienuolius”.

Mūsų aprašomasis garbus su 
kąktuvininkas ne iš ;tų, kurie 
rūsyje laikomi. Gyvuok, tėve, 
dar ilgus metus ir sulauk dar, 
mažų mažiausia, auksinio kuni
gystės jubiliejaus.

Pranys Alšėnąs

Žemes ūkio darbuotojai 
pas Šv. Tėvą

Romoj įvyko tarptautinis ka
talikų organizacijų susirinki 
mas žemės ūkio klausimams 
svarstyti. Susitikimo dalyviai 
aplankė Šv. Tėvą. Kongo kata
likų atstovas kongrese prezidiu 
mo ir visų susirinkusiųjų vardu 
pasveikino Šventąjį Tėvą, išreik 
šdamas padėką už popiežiaus 
rūpestį, išreikštą enciklikoje 
“Matėr et Magištra”, viso pa
saulio žemdirbiais. Popiežius sa
vo prancūzų kalba pasakytam 
žody nurodė, kad žmonių gyve
nime labai svarbu protingai iš
naudoti ir teisingai padalinti tur 
tus, pagal Dievo Apvaizdos pla
ną. Tam tikslui jau yra įsteig
ta didžiulė pasaulinė organiza
cija, kuri su pagyrimu buvo pa
minėta ir enciklikoj “Mater et 
Magistrą” (čia popiežius turėjo 
galvoj pasaulinę Maitinimo ir 
Žemdirbystės o‘rgan;zacįją, taip 
vadinamą FAO). Toliau popie
žius pasakė, kad katalikai turį 
dalyvauti tokios plotmės orga
nizacijose: “katalikiškai sąmo
nei jokiu būdu ne svetima tai. 
kas liečia visą žmoniją, kas su
jungia specialistus bendram nau 
dingam dari’cui, kaip pavyzdžiui 
gyvenimo lygio pakėlimo besi
vystančiuose, dar pagrinde žem 
dirbystės kraštuose”, ka’bėjo 
Šv. Tėvas. Katalikai turi daly
vauti visose pasaulinio masto 
organizacijose ir judėj'muose, 
ir visur įnešti krikščioniškos 
dvasios.

Jei mybme, .meilė uždaro mūsų 
širdis visiems džiaugsmams, kurių 
pati neduoda. — M-me Riecobini

jRO

Alžirijos gyventojai balsuoja pirmuose rinkimuose. Jie tegali pasakyti taip ar ne, kadangi tebuvo 
tik vienas sąrašas ir laimėtoju išėjo Ben Bellos grupė.

Sovietijos gyventoją aprūpinimas sumažėjęs
(Atkelta iš 3 pusi.) nims (jei jo gaminių nebūtų nė

joje tuo pačiu metu viena kar- trupučio išgabenama). O 1939 
vė teko 5.5 asmenim). metais 1 karvės pienas teko ne-

i pilniems 6 asmenims.
Pieno gamybos lygis Sovietuose

ir Lietuvoje 1939 metais : Lietuva gyventojų pieno pro-
Pagal 1939 metų surašymą, dūktais aprūpinimo srityje su ■ Tuo tarpu Sovietų Sąjunga

■Sovietų Sąjungos tų metų ri'bo- “vyresniuoju broliu” visiškai ^8* šiol nėra pasiekusi 1916 me 
se gyventojų buvo 170.6 milijo- buvo susilyginusi 1945 metais. tll gyventojų pienu aprūpinimu 
no. O karvių buvo 27.8 milijo- Tada kas šešiems Lietuvos gy- ty?*0 G 916 metais 1 karvės pie 
no, arba vienos karvės pienas ventojams atiteko viena karvė, nas 5.5 asmens, o nūdien vienos 
galėjo tekti 65 gyventojams. Šių metų pradžioje Lietuvoje ^arvės pienas 6.1 asmens).

Lietuvoje 1939 metais, įskai- karviU buvo 773,000. Tad vienos Baigiamoji pastaba
tant ir Vilniaus sritį, o taip pat 'karves pienas galėtų tekti 3.8 šie sugretinimai gali susilauk 
ir Klaipėdos, sovietiniai statisti- asmens> bet tik tuo atveju, jei ti priekaišto, jį grindžiant teigi- 
kai skelbia buvus 3,100,000 gy- 'šios Samyb°s nė trupučio nepa- niu, jog pastaruoju metu gali 
ventojų. O karvių tose Lietuvos sisavintų Sovietų Sąjunga. Ta- būti laikomos pieningesnės kar- 
ribose tada buvo 875,000, arba čiau kadangi Kremlius pagrobia vės ir dėl to gyventojai gali bū- 
vienos karvės pienas galėjo ati- žYmi4 pieno gaminių dalį, dėl to ti geriau aprūpinami pienu. Ta- 
tekti 3.3 gyventojams (o Sovie- gyventojų Lietuvoje pienu ir jo čiau iš sovietinės spaudos pašte 
tuose tu0 pačiu laiku vienai kar gaminiais aprūpinimas yra ge-
vei teko pienu aprūpinti 6.5 gy- roka^ žemesnis už gamybos ly- 
ventojus). Si-

Tasai sugretinimas rodo, kad Pateiktieji sugretinimai rodo,
Sovietų Sąjunga, užgrobdama kad Lietuvos žmonių darbštu- 
Lietuvą, atsinešė prastą kraitį. mo dėka gyventojai visą laiką tyvesnius gyvulius. Bet taip 
Jos gyventojų pieno produktais reikliau buvo aprūpinami pieno Pa^ huvo išimčių, kaip jų nestin- 
aprūpinimas beveik per pus bu- j gaminiais. Nepaisant ko'chozi- 8a ir kolchoziniame ūkyje.
vo prastesnis.

Ilgo gyvenimo laidas
Sarah Goodge iš Clarion, Io- 

wa, savo 101 gimtadienio pro
ga, išbučiavo fotografą, šoko

Šių metų pradžioje sovietinėje i ® ’ su kaimynais, o spaudos atsto-
impepijoje karvių buvo 36.3 mį- ne^u 3° augdama vienam gy- vuj pasaj-^. pųorįnt ilgaį gyven- 

’ lijono, o gyventojų su viršum ventojui pagaminti sovietinės įj, reikia veržtis į priešakę, nie- 
220 milijonų. Tad vienos karvės imperijos maštu. Tik dėl oku- k0 nebijoti, šokti ir daug val- 

' pienas galėtų tekti 6.1 asrae- panto vykdomų rekviz'cijų lie- gyti kukurūzų ir pupelių.

Šiemet dar kiek pablogėjusi 
padėtis

4040 Archer Avė. Chicago 32

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

' • Paskdas duodame lengviausiomis 
sąlygomis, Mėnesinius mokėji
mas pritaikome pagal jūsų išga»

i les.
! Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Sendrovėje3 kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus,

Atsargos Fondas $7,500,000.00

JUSTIN MACKBEWIGH Si. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
Presideut

A-

ST.\\I).\BI) 
FEDERAL SAVINGS

4192
AND LOAN ASSOCIATION 

Archer Avenue J Chicago 32,
V1rqinid 7-1141

• h
j?

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn, 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
lik j AtdnrtCe P1UM. tr KETV. .. .......... » v. r. ik) 8 p. p.lUUUlUUd. ANTRAD. ir PENKT.................... » v. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD r. ik! i J , Trečiad uždaryta.

j nės santvarkos įvedimu sugrio
vimo1 Lietuvoj žemės ūkio, mū- 

j sų žemdirbių pastangų dėka šio 
! vieno iš pagrindinių maisto pro
dukto pagaminama daugiau,

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama

tuvių tauta negali pilnai naudo
tis savo darbo vaisiais.

Pavergtoje Lietuvoje šiuo me 
tu pieno gamyba truputį aukš
tesnė už 1913 metų (tada 1 

i karvė teko 4 asmenims, o šiais 
metais 3,8 asmenims), tačiau 

Į nėra pasiekusi 1939 metų lygio 
• (1 karvės pienas 3,3 asmens!.

bima, kad ir nūdien nemaža lai
koma pieningumu nepasižymin
čių karvių. Ankstesniais laikais 
karvių laikytojai taip pat dėjo 
pastangų turėti galimai produk

Susikaupimas prieš 
susirinkimą

Asmeniškai ruošdamasis vi
suotinam Bažnyčios susirinki
mui, pop. Jonas XXIII nuo rug
sėjo, 10 iki 17 dienos atliko dva 
sines pratybas arba rekolekci
jas. Todėl visą šią savaitę Šv. 
Tėvas nepriėmė jokių audienci
jų. Pradėdamas savo rekolek
cijas, šv. Tėvas aplankė Mari
jos Angelų Karalienės baziliką

liiDflinfl ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam temlausios kainos Ir garantija

83321 S. Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665

Į10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
Jiiž apdraudę uuo ugnies Ir auto 
įmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% 'Vest »5tli Street

'Jhicago 42. Illinois į
'.,i GA. 1-8051 ir GR. 0.4330.

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

MIDLAND
SAVINGS

41%
on investment bonuscurrent dividend

4%% DIVIDENDU MOKAM 1’AGATj VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4!4,% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po fž kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ............................................... $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ................... .. $2.50
Mykolas Vaitkus^ Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

SS

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%

Romoje. Busimąjį konsiliumą 
jis pavedė Angelų Karalienės 
globai ir skatino tikinčiuosius 
.karštai melstis. Jonas XXIII pa 
brėžė, jog šiame visuotiniame 
susirinkime Bažnyčia duos pro- 

Igos pasireikšti tiesos, brolybės 
i ir taikos lūkesčiams.

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisa.1. Už patarnav. vietoje ?3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys F'igios pavcikslinSs lempos

j m I GLIKAS
2549 W. OOlii St. II a. PR 6-1003

i'miiiiiEiiiiiiiuiiiiiiiiiii >i ntiiilliiliiiiMiiin

- „ * -r 0 ♦♦♦♦ ♦ <>-» ♦

RARIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
Wl,YN 13R0 bangos veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
p*-, pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka v ko
mentarai muzika, dainos ir Jag 
dut.ėe pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę. 502 B. 
Broadvvay, So. Bostone Telefonas 
AN K-0489 Ten gaunamas ii 
Draugas'

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
iraiišifiš perkraustvmtt 

vairių <fstum;

A- VILIMAS
4415 S. Lituaniea Avr 

Tel FRontier 6-1885’
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos Lietuvių dienoj surengtos 
meno mėgėjų parodos laimėtojai gauna taures. Iš k. į d.: Algis 
Žaliūnas, parodos tvarkytojas ir vienas iš dalyvių, Kazys Yodelis, 
laimėjęs antrąją vietą, Pranas Špecheris, parapijos komiteto 
pir.m., Stasys Raubertas, laimėjęs pirmąją ir trečiąją vietą ir 
kun. kleb. J. A. Kučingis, parodos sumanytojas.

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, antradienis, 1962 m. .rugsėjo mėn. 25

mokslo metus rugsėjo 15 d. Su- ruomenės vasarnamyje buvo 
sirinko 45 mokiniai. Į pirmą sky . gražios, bet liūdnos išleistuvės 
rių atėjo 5 vaikai. į — išlydėta į Omahą, Neb., Juo-

Mokyklai ir šiemet vadovau- zas ir Bronė Skrusdytė Beke- 
ja K. Pažemėnas, rodydamas > riai ir Violeta Bekerytė. Jie at- 
daug idealizmo ir pasiryžimo. , vyko į Gardner iš Vokietijos 

mui rengti komitetas, vadovau- laiko stokos turėjo iš mo- prieš 13 metų ir visą laiką buvo 
jamas Balfo skyriaus pirm. dr. j kyklos pasitraukti ilgus metus aktyvūs lietuvių veikime.
E. Armanienės, posėdžiauja kas dirbusi mokytoja Ona Galinie- j Išleistuvės buvo suruoštos la- 
sekmadienis, o savaitės bėgyje nė. Jos išėjimas yra didelis nuo- bai greitai, bet ir taip dalyva- 
palaiko kontaktus su Balfo cen stolis mokyklai. Bet spragą už- vo apie 75 žmonės. Rengė Ma- 
tro valdyba bei vietinėm įstai- pildė nauja jėga — Ona Ėrin
gom. Darbo daug, rūpesčių §ienė> kuri 3au Padėjo eiti mo- 
daug, bet pasiryžimo irgi nešto kyt°j°s pareigas. Tolimesnį nio
koja. Daug padeda ir vienas iš kyt°jų sąstatą sudaro tie pa- 
Balfo steigėjų adv. N. Rastenis, jtys pernykščiai mokytojai: Da

Baltimore, Md.
BALFO SEIMUI ARTĖJANT

Vietiniai Balfo veikėjai visu 
įkarščiu jau įsitraukę į XI-tojo 
Balfo seimo ruošimo darbą. Sei-

5,000 thalidominių vaikų

.Skeikatos apsaugos įstaigos 
pranešimu, Vakarų Vokietijoje 
dėl thalidomido tablečių panau
dojimo nėštumo metu gimė 5,- 
000 deformuotų kūdikių. Refe
rentas Josef Stralav paskelbė,

kad nebetenka laukti žymaus 
minėto skaičiaus padidėjimo.

M O V i N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkr^ustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

ry Dagelytė Riley, Tunkūnas ir 
šerkšnienė.

A. a. I. Grunskis

VARDINIŲ PROGA,
JERONIMAS GRUTOZAS,

Californijos Lietuvių diena, įvykusi rugsėjo 9 d. Los Ansgles 
Breakfast Club patalpose, sutraukė daugiau lietuvių, negu kuris 
nors kitas įvykis šiais metais. Sol. Stasio Baro dainų ir arijų 
klausosi: (iš k. į d.) buv. Californijos legislatūros narys, Los 
Angeles miesto tarybos narys Pat McGee, Californijos legislatū
ros narys Chet Wolfru.m, California Republican Assembly vice
pirm. Leonardas Valiukas, Mrs. Chet IVolfrum, J. Jurkūnienė, 
žurn. Br. Raila ir kiti. ((L. Kančausko nuotr.)

Šalia seimo paruošiamojo dar 
bo tie patys asmenys dar lan
ko visus baltimoriečius su aukų 
lapais, vykdydami metinę pini
ginę rinkliavą. Ją norima baigti 
iki seimo, kad jo metu galima 
būtų įteikti centrui baltimorie- 
čių aukas. Būtų gražu, kad visi 
kolonijos gyventojai, suprasda
mi reikalo svarbą, gausiai au
kotų, nes
būtų nepatogu pasirodyti su 
menka sumele.

Reikia pasidžiaugti, kad atsi
randa idealistų, kurie nieko ne
sigaili kilniems Balfo tikslams

Rugsėjo 15 d. mirė Ignas 
Grunskis, sulaukęs 82 m. am- 

' žiaus. Paliko žmoną Grigaliū- 
naitę, dvi dukteris, sūnų, 1 se
serį ir. du brolius ir plačią gi
minę, jų tarpe kunigai Jonas ir 
Juozas Petrauskai.

R 
8

išgyveno f

nutė Klimienė, Vėjūnė Svotely- 
tė, Vitalija Noreikaitė ir Birutė 
Dulytė. Virbelis

Worcester, Mass.
Moterų sąjungos suvažiavimas

Jis buvo gimęs Papilio par., 
ALRKM s-gos suvažiavimas Biržų apskr., ir čia

įvyksta spalio 21 d. Worceste- apįe gg metų. Laidotuvės buvo
seimo šeimininkams ryJe; Aušros VartU parapijos labai didelės, nes velionis bu- 

salėje Sterling St., kur klebo- vo labai draugiškas ir mokėjo 
nauja prel. Vasys.

Suvažiavimą globoja parapi
jos sąjungiečių veikli kuopa, ku 
rioje dirba žymi veikėja Mile-

su visais sugyventi. Garniškis

p,. • t-, . .. nenė, gera oratorė Sinkevičie-Stai Baltimoneciams gerai žino- &
nė ir kitos uz viena kitą pra
našesnės veikėjos.mas Jonas Lietuvninkas paau

kojo Balfui 500 dol., o senas
Balfo veikėjas Kostas Matu- . . .. ,. .... , zimiero parapijos aplinkumą at-liauskas nepagailėjo 100 dol. 5 fL . . L.

Kviečiame į tą jaukią Šv. Ka-

Šios aukos bus iškilmingai į- 
teiktos paties seimo metu.

Bet reikia pripažinti, kad yra 
vienas kitas, gražiai prasigyve
nęs, bet nė mažu doleriuku ne
norįs prisidėti prie Balfo šalpos 
darbo. Sunku būtų patikėti, kad

vykti visas Naujosios Anglijos 
sąjungietes.

Kadangi naujų narių vajus 
pratęstas ligi lapkričio 1 d., pri- 
rašykit kuo daugiausia naujų 
narių, kad galėtumėm papildyti 
ir perviršyti mirusių skaičių.

Dabar apskričiui vadovauja

iikeriy krautuvės ir tavernos sa
vininkas, kviečia visus savo drau
gus ir pažįstamus atsilankyti šešta
dienį ir sekmadienį, rugsėjo 29 ir 
30 d. d. Svečiai bus vaišinami ska
niais užkandžiais. Bus ir muzika.

4893 So, Archer Avenue 
Telef. LAfayette 3-3626

Paskutinė gegužinė su profesorium Myk. Biržiška Los Angeles, 
Calif. Nuotraukoj iš k. deš. P. E. Jagučiauskienė, prof. M. Bir
žiška, A. Devenienė, p. Švedienė, p. Lukšienė, prof. V. Biržiška, 
Elena Svetikas ir .Elena Vilimas. (Nuotr. L. Briedžio).

toksai asmuo sunkiau verstųsi, i
neo-u tie kurie reikalingi Balfo tne u tie^ kurie reikalingi Balto bėg narė Genovaitė Kaneb.
salpos. Greičiausia lietuviško so? m.. . . . , ...,._r ! Tikimės, kad mus suvaziavi-
lidarumo stoka neleidžia jam me atlankyg sąjungos dvasios 
sužinoti ir suprasti, kokį didelį vadas prel p Juras įr apskrit. 

, darbą atlieka Balfas, šelpdamas Ldvagiog vad&g Athol klebonas
LV.^glPS±Iį J- Jutkevičius.

Su liūdesiu užjaučiame ponią

veikli, energinga, sąjungos gar-

Elderly People
CONVALESCENTS FIND the 
Sun and warm Climate con- 
ducive to Excellent Health. We 
offer men and women 24 hours 
Registered Nursing Service, 
Special Diets — Heme Style 
Cooking, Rates by week, month 
or year.

For admission or Information 
Write or Call

indian Riyer Ręst & 
Gonvaisscent Home

1914 — 21 St.
Vero Bcach, Florida 

Phone JO 2-2864

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

Dėl infermaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

K a s tik 
Viską

turi gerą 
perka pa

Los Angeles, Calif.

IŠRINKTAS TĘVŲ 
KOMITETAS

Rugsėjo 15 d. lituanistinė šeš
tadieninė mokykla pradėjo nau
juosius mokslo metus. Gausiam 
susirinkime išrinktas naujas tė 
vų komitetas; pirm. J. Motiejų-i 
nas, vicepirm. dr. J. Jurkūnas, I 
sekret. A. Kiršonis, iždin. P. Būt

kys ir parengimų vadovė E. Do
vydaitienė. Mokyklą lanko 30 
šeimų vaikai. Mokslo mokestis 
nustatytas 20 dol. šeimai, sumo
kant pusmečiui 10 dol. iš anks
to. Nutarta įsteigti šeštad. vai
kų darželį. Mokyklą globoja Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Kučingis, leisdamas nau 
dotis parapijos mokyklos pa
talpomis. Pinigais kiekvienais 
metais paremia vietos L. B. sk.

KAS GI TAS DAVY CROCKETT?
Pionierius, politikas, karo hero

jus; Davy Crockett gimė 1786 m. 
Ten.nessee valstybėje. Jis buvo 
žmonių mylimas herojus. Jo pil
nas veiklos gyvenimas buvo pa- 
grsįtas darbu ir sugebėjimu.

Šie charakterio bruožai jam lai
mėjo vietą kongrese 1827-35 m. ir 
Amerikos pionieriaus prototipo 
populiarumą. Tie patys bruožai 
po jo politinio pralaimėjimo 1835 
m. nukėlė jį į Texas, kur jis mirė 
garsiojo Alamo miško gynimo 
metu, 1836 m.

Crockett gyvenimas ir patraukli 
asmenybė davė bazę legendai, ku
ri buvo sukurta apie jį per seku
sius metus po jo mirties, ši legen
da 1955 m. pavirto į tikrą pasija 
ir jo garbei buvo sukurta daina 
“Laukinio pasienio karalius“ 
(“King of the Wild Frontier“).

ši leegnda apie Davy Crockett 
jį vaizduoja kaip idealią pasienio 
figūrą, viršžmogiško sugebėjimo, 
jėgos, drąsos ir, nepaisant visko, 
nekaltą.

Šiaurės vakaruose medžio išdir
bėjai turėjo išgalvoti milžinišką 
Paul Bunyan figūrą, kad duotų 
simbolinę išraišką, tokioms sąvo
koms, kaip dydis ir jėga, tinkamą 
tai didžiulei ir beveik neapgyven

dintai vietovei. Tennessee-Ken- 
tucky apylinkėse, kurios buvo šiek 
tiek apgyvendintos, įvairios miško 
ir pasienio vertybės galėjo būti 
išreikštos idealizuojant realią fi
gūrą, kaip pav. Davy Crockett.

Davy Crockett karjerai pakenkė 
tas, kad jis vėliau nebepasiliko di
deliu prezidento ir generolo And- 
rew Jackson garbintoju. Jis kovė
si prieš indėnus, bet kartu buvo 
draugiškas su chickawawais, che- 
rokėjais ir kitais.' Jacksono admi
nistracijos Indėnų bilius, kuris bu
vo . pravestas tam, kad išvarytų 
raudonodžius į vakarus nuo Missi- 
sipi, jį perpykdė. Opozicija šiam 
biliui kainavo Davy Crocket jo 
poziciją kongrese 1835 ,m. rinki
muose.

Po politinio pralaimėjimo Davy 
Crockett nusprendė keliauti į 
Texas. 1836 m. pradžioje Meksikos 
armija, vadovaujama gen. Santa 
Anna, įžengė į Texas teritoriją, 
kuri legaliai priklausė Meksikai. 
Ten 1836 m. žuvo Davy Crockett. 
Jis buvo prisijungęs prie mažos 
vyrų grupės Alamo .miške, netoli 
San Antonio. Kai meksikiečiai di
delėmis masėmis užpuolė Texas įsi-

tautietis kartais gali būti ma
no ,tavo, jo ar jos brolis, sesuo, 
motina ar tėvas.

Baltimorės skyriaus valdyba 
yra pasiryžusi šiais metais nebe 
daryti daugiau jokių parengi
mų nė rinkliavų, kad kolonijos 
gyventojai nebūtų apsunkinti 
dažnomis aukomis. Dabar vyk
doma piniginė rinkliava ir ban
ketas seimo metu bus vieninte
liai Baltimorės pajamų šalti
niai šiais metais Balfo šalpos 
darbui. Tad būkime dosnūs, au
kokime ir visi atsilankykime į 
seimo banketą, kuris įvyks spa
lio 13 d., šeštadienį, 7:30 v. v. 
Southern Hotel viešbučio salė
je.

& f& #
Baltimorės miestas pagerbs 

Baltą
Adv. T. Grajausko pastango

mis ir tarpininkavimu, Baltimo
rės miesto burmistras Harold 
J. Grady, pagerbdamas įvyk
siantį Balfo seimą, nutarė spa
lio 13 dieną paskelbti kaip Bal
fo dieną Baltimorės mieste. Spe 
ciali Balfo delegacija lankysis 
pas burmistrą proklamacijos 
paskelbimo iškilmėms. Be to 
burmistras pažadėjo atvykti į 
seimo atidarymo iškilmes ir 
pats asmeniškai pasveikinti sei
mą.

Seimo garbės globėjais suti
ko būti Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas, Baltimo
rės lietuvių Šv. Alfonso para
pijos klebonas prel. dr. L. Men- 
delis, adv. Nadas Rastenis ir 
Baltimorės centrinio pašto vir
šininkas Wm. F. Laukaitis.

# * *

šeštadienio mokykla pradėjo 
darbą

Baltimorės lituanistinė šešta
dienio mokykla pradėjo savo

tvirtinimus, Crockett kartu su ki
tais gynėjais kovėsi ligi pat galo, 
nenorėdami pasiduoti.

A. C.

Jieškomas PETER GIRCH, 1953 
metais gyvenęs adr.: 1054 West 
59th St., Chicago. Jis pats ar 

i jo paveldėtojai prašomi atsiliepti 
Mack, kuri dabar guli Šv. Vin- j arba turintieji žinių pranešti šiuo
cento ligoninėj. Tikiu vėl dirbs adresu: DRAUGAS, Adv. No. 
su mumis. W' St”

Suvažiavimo programa: 11 v. ’
pamaldos, po pamaldų užkandis 
ir apie 1 v. prasidės posėdžiai. (
Mišparai. Po to — vakarienė. '
Kuopos praneš, kiek turi narių, 
kiek ižde pinigų, kas nudirbta ! 
per metus, kiek apdraudos na-
nų. Apskr. sekretorė

Gardner, Mass.

Auksinė sukaktis

Rugsėjo 15 d. Birutė ir Pra
nas Neceliai atšventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį 
šauniu pokyliu jų dukters ir 
žento vasarnamyje. Toje šven
tėje dalyvavo apie 100 jų gimi
nių bei draugų.

Neceliai užaugino 2 sūnus ir 
dvi dukteris — Sabulienę ir 
Grunskienę. Jų nuotrauka til
po vietos anglų laikraštyje pir
mam puslapyje. Jie yra darbšti 
pora lietuvių veikime Gardne- 
ryje, kur jie ir sulaukė tos gra
žios sukakties.

Rugsėjo 15 d. Lietuvių Bend-

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

l.ll!TI!VI(l PREKYBOS NAMAI
TURI 0V1 KRAUTUVES CHICAGOJE: 

rilUuhPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas B. RUDAITIS

FURNIUJRE CENTER, INC. 
JARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

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

Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 
»-*«nktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

3211 South VVestern Avė. krautuvė

Ask for SUNNY BROOK
youlllikeeveiythingaboiitit

Kokia degtinė Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT” 000 4/5

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND” °-00 4/5 qt-

(UI SUNNY BROOK BIST. CO.. IdUISVlllE, KE KENTUCKY STRAIGHT BOURBON YYHJSKEY 6G PROOF. KENTUCKY BUNDU) WUISKEY 8B PROOF. 65% GRAIN NEUTRA1 SPUtt

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

Current Dividend up to &/i%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575
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KA AMERIKIETIS ŽURNALISTAS 
MATE PAVERGTOJE LIETUVOJE

(Atkelta iš 1 psl.)

Po pietų, kur netrūko nei šam 
pano, nei vodkos, mane nuve
dė j kitą viešbučio galą, skirtą 
aukštiems karininkams, ir pri
statė visai galybei karininkų, 
uniformuotų ir civiliai apsiren
gusių, o taip pat ir grupei labai

joras man čia padėjo) savo au
tomobiliu išvykti už miesto ri
bų. Sekančią dieną aš sustojau 
Trakuose.... Bevažiuodamas pas
tebėjau daug laukinių žvėrių, 
daugiausia lapių, bet taip pat 
ir šernų bei stirnų. Gyventojai 
verčiasi augindami miežius, avi
žas ir bulves, tačiau svarbiau-elegantiškų, labai sofistikuojan- V. . , , . .. , y-. sias pramones gaminys yra mečių ir labai gražių moterų. Da- *L. , . . . .džio dirbiniai. Didžioji tų prekių 
dalis išvežama į Rusiją. Įdo
miausia, ką aš tą dieną paste
bėjau buvo tas faktas, kad ir

lis jų buvo taip elegantiškai ap
sirėdžiusių, elegantiškesnių ne
sutiksi nė kitose pasaulio kraš
tų sostinėse. Majoro anglų kai- ............................
ba nebuvo be klaidų, bet jos , P™vincijoje as sufkau daug.au
užteko gana laisvai įvairioms 
nuomonėms apie pasaulio padė
tį išdėstyti.

Ant rytojaus 8 vai. gavau

rusų, negu lietuvių.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

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

, 3 butų mūras arti Maria High,
i naujas gazu šildymas, garažas. 
$34,500.

mūrą,, du butai didelis ir mažas.
labai gera vieta ir didele klientūra. 
Savininkas užaugino šeimą, Ir pada
re atsargai pinigų.

Ne palocių, bet gavome puikų mū- ' 
ro namą. 6 kam o, air cond., karpe-

Pajnmų bungalow, 2 atskiri bu- tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — > 
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar- baras — naujas gazu šildymas, mo- ' 
ti parkas, mokyklos. $19,500. derni vonia ir virtuve, garažas, daug

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū- priedų. $18,800. 
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800. | Atskiri (lu namai už $22,000, mū- 1

Moderni reziedncija 7 kamb. ant rinis ir medinis, keli blokai nuo par- 
55 pėdų loto prieš parką — tinka ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
žmogui, kurs mate ir lygino gerus į matysite.
namus. $3 5,800. Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū-

Naujas gražus biznio niūras — 11- ' sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
kerio prekyba, taverna ir didelis lu- I ir 2 auto mūro garažas už $18,500. 
xus butas, kaina numušta, matysite | Alga maža — pajamų trūksta —

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

Mūrinis 1 (4 a.. 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21.900.

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

Mūrinis 5 kamb., garažas, naujas 
šildymas. 59-ta ir Mozart. $16,800.

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

Mūrinis 2x4. garažas. 30 p. lotas. 
M. p. Tik $20.000.

Mūrinis naujas: butas ir pilnai 
įrengtas grožio salionas. $34,500.

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

Mūrinis 4 mieg., garažas, j rytus 
nuo Western, $18,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Murins naujas 2x5J4 su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p., $39.800.

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

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800.

Mūrinis (> kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 63th Si., HE 6-5151
patys. štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū-

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas : ^o namo. kurio kaina tik $19,950. 
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu
šild., mūro garažas. $27,700.

Didelis C kamb. mūras, garažas,
alyva šild., tvirtas namas, gera vie
ta, $19,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai 
15 metų maisto prekybą. 2 aukštų

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
centro — 9 kamb., _4 mieg. mūro re
zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara
žas, sodas, kaina pavydėtina.

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 
modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ir Campbell $27.500.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, C metų mūr. 2% vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

4 butų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Kai
nos nuo $49,500.

1 jž aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaw. $23,900.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 
5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikią pamatyti, įvertinti.

3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24.900.

i-

Sekantis mano aplankytas
miestas buvo Klaipėda... Tame
uoste, pramonės centre, savam 

žinią iš majoro, jog jis norįs ldžiaugsmui) aš pastebėjau di_
mane pavežioti po miestą. Po' delį skaičių lietuvių, dirbančių
paskubomis suvalgytų pusryčių tekstilėgj metalo ir maisto pro-pasileidome nauju naujitelaičiu 
rusišku Ziss. Pirmiausia į laik
raščio redakciją. Ten žmonės 
skubėjo, kaip ir bet kurioje va
karų kraštų laikraščių redakci-

no nė su vienu lietuviu redak
toriumi ar reporteriu. Man gi 
paklausus, kodėl, nieko neatsa
kė, net neatsiprašė, o užvedė 
visai kitą kalbą. O tai buvo gi 
jau pakankamas atsakymas. 

Sekantis sustojimas — tau

duktų pramonėse. Vincas Kel
kis, 27 metų metalo darbinin
kas ir lietuvių komunistų parti
jos narys, atrodė rusų labai ver 

. tinamas žmogus, nes jis iš pap- 
rasto darbininko pasidarė savo 
skyriaus vedėju. Sprendžiant iš
to, ką mano palydovas ir vertė
jas (šį kartą jau nebe majoras, 

i o susisiekimo ministerijos tar
nautojas) man sakė, jaunasis 
Kelkis rasių klausime buvo vie
nas iš labiausiai suklaidintų bi

tinis teatras, statytas 1855, to dividų, kokį man tik teko sutik- 
teatro specialybė yra tautinė ti.. Jis labai nustebo, kad aš 
dramaturgija. Adomas Mickevi-, asmeniniai nepažinau nė vieno 
čius, poetas ir dramaturgas, bu negro, kuris būtų buvęs nulin- 
vo svarbiausias teatro bendra- čiuotas ir kad aš galėjau pasi- 
darbis, tai vienas iš šio laiko-! laikyti pasą ir likti krašto pilie- 
tarpio rašytojų, žinomų ir už čiu apsilankęs Rusijoje, 
krašto ribų. šeši šokėjai pašo- Kai aš mėginau kai kurias jo 
ko lietuviškų liaudies šokių. Jė- klaidas atitaisyti, man atrodė, 
ga ir išsisiūbavimas jų judėsiuo kad vertėjas klaidingai pertei- 
se prilygo bet kuriam šokėjui kė mano pažiūras. Kelkis šyp-
iš Balšoj ar Mojs,ejevo teatro 
grupės. Man nė nepaklausus, di

sodamasis padavė man ranką, 
kai aš pasakiau, kad daugybė

Prie P. N. Imber namų, Sharps- 
ville, Ind., išaugo 17 pėdų aukščio 
kukurūzai.

rektorius tuoj išpylė, kad tik negrų laisvai- ir nė kieno netruk' 
vienui vienas rusas tedirba te- domi važinėja po užsienį ir kad 
atre — tai kultūrinis patarėjas. į daugelis iš jų aukštas vietas 

Po to nuvykome į universite- ] u^ma kituose kraštuose, 
tą, imponuojantį 32 pastatų Klaipėda yra didelis uostas... 
kompleksą, įskaitant ir studen-; šiandien Klaipėda yra rusų vit- 
tų ibendrabučius. Paskaitos, kaip ! rina, atstovaujanti tamprų ry- 
atrodė, vyko rusiškai, rusų kai- šį ir draugystę tarp pagrobėjų 
ba yra pakeitusi lietuvių, tą se- ir pagrobtųjų. Ekonominis kil
niausią visoje Europoje kalban- matas čia yra daug palankesnis, 
čią kalbą. Profesoriai yra rusai, negu sostinėje. Drabužiai ir na- 
kaip ir didelė dauguma studen- mų apyvokos daiktai yra labai 
tų. Studijavimas universitete pa ; brangūs, tačiau maisto kainos

TIKRAS AR NETIKRAS 
REVOLVERIS

Leit. Emil Smicklas turėjo 
prieš save pasidėjęs keturis re
volverius ir pasakė aplink sto
vintiems: “Tarp šių keturių re
volverių vienas yra tik žaislas. 
Išrinkite, kuris iš jų būtų”. Iš 
susirinkusiųjų niekas negalėjo 
atskirti. Vadinamieji žaislai kar 
tais yra visiškai panašūs į tik
rus revolverius. Leitenantas pa 
sakė, kad iš apiplėšimuose var
tojamų revolverių nuo 5 iki 10 
proc. yra žaisliniai, bet kaip ga
li atskirti apiplėšiamasis, kai 
jie yra tokie panašūs. Gi niekas 
nenori rizikuoti savo gyvybe ir 
priešintis, nežinodamas, kad tai 
yra tik vaikų šautuvėlis...

iiiiiiiiiiiiimiiiihHimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

Gražiu vizitiniu korteliu
reikia

n R A U G A F
inausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

(i kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tiik $16,900.

2 po 4 kamb. beveik naujas. 30 
p. sklypas. Atskiri šildymai gazu. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37.400.

Gražus 4 kamb. med. Galima 
įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys. Puiki vieta M. par
ke. $16,800.

Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Po,ra blo
kų į pietus nuo M. parko. Pamaty
kite. sužavės jus.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. rūsys. 
Mūras. Pilna apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas, alumin. langai, 2 a. 
garažas. Arti Maria High. $31,900.

Prieš M. parką beveik naujas 5 
kamb. “expandable”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

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

1*4 a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

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

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

5 ir ti kamb. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. 
parke. Tik $26,900.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply- 
telių vonios, garažas $27,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

Turime daug apartmentinių namų, 
senesnių ir naujų. Pora iš jų geri 
pirkiniai. Pasiteiraukite.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

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

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb-

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

$22.500.

CICERO—BERWYN
2-Jų butų namas — 4 lr 4 Švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.600.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb.. mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
8 butai po 5 kamb. (S miegamieil). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garsi.

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

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

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

3—4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Ccntr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900.

3—6 labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų skl., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

grįstas stipendijomis, o tai reiš 
kia, kad kilmė ir politinis nusis 
tatymas yra lygiai taip pat svar 
būs, kaip ir stojamieji egzami
nai. Kiek gabesniems studen
tams skiriamos stipendijos stu
dijuoti Leningrado, Kijevo ar 
Maskvos universitetuose.

*

Atėjo jau ir vakaras. Aš pa
dėkojau savo vadovui. Jis par
vežė mane atgal į viešbutį. Ant 
rytojaus išėjau pats į miestą 
(nenorėjau pasinaudoti nei ma
joro automobiliu, nei savuoju 
Volkswagen) mėginti sutikti vie 
ną kitą lietuvį, kurs norėtų pa
sidalyti su manimi mintimis ru
sui kartu nebūnant.. Nepraėjo 
nė 25 minutės, ir staiga vėl pri
sistatė majoras ir pasiūlė paro- viską darQ meil- ir gyvenimo
dyti man miesto paminkius, ku- džiaugsmas, kuris iš jos ateina, 
rie parodytų tamprų ryšį tarp į Mylėk kiekvieną vabalą bei žiedą
_ t, ne ir būsi laimingas, neužtrokši die-
P & J U P § UJU' U P inų dulkėse ir neprigersi liūdesy, 
čią dieną paprašiau leidimo (ma A. Baronas

čia daug žmoniškesnės, negu 
kaimyniniuose kraštuose ar pa
čioje Rusijoje.

Vykstant į Estiją man buvo 
nurodytas kitas, ilgesnis aplin
kinis kelias palei Kretingą. Pas
kui aš iš privačių šaltinių suži
nojau, kad šioje srityje yra į- 
rengtos sovietų raketinės bazės 
Baltijos pajūryje.

O štai mano pastebėjimų ir 
įspūdžių susumavimas: kol Ru
sija bus komunistinė ir tokia pa 
jėgi bei galinga, kaip šiandieną, 
pasaulis prieš savo valią, turės 
pripažinti, kad, be mažiausio a- 
bejojimo, Rusijai Lietuva yra 
tokia pat rusiška, kaip ir Vol
gos upė.

BAŽNYTINIU PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

*

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky- 
tvino ęnięjfi DRAUGAS 4545 W 
63rd St., Chicago 29. BL

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

Už $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mur. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TIK $16,500
6 kamb. mur. rezidencija Mar- 

ąuetto Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto. 
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45 pėdų skly

po 7 metų 5% kamb. mūr. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mur. Gazo šiluma. 76 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

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

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

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

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16.500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj. 
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, Ui., CL 7-6675

Marą. P. 1 kį mūr., 6-4k., gar. $22,900.
Mūr. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Gage Parke, arti Jaunimo Centro, 
parko, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausią pasiūlymą turi būt parduotas 
7 kamb. mūr. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINO8irPREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL dOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 VV 69tb St.. Chicago

A. ABALL ROOHNG
įsteigta, .prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, I 
m. garantija. Dedame naujas “cop 
per-alloy” rinas — “gutters”; nlekac 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai, 
}r "&alvanlzed". Dažymas Iš lauko
Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 

Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At 
dara dieną Ir naktj bei sekmadie 
niaia.

LA 1-6047, RO 2-8778

-Ofvx><X ?'i/)tMMHKKXH>00000000{

POPULAR LITHUANIAN
RECTfPc $2.0t

Redagavo J. DaužvardlenS

LITHTTANIA f Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapoka

THE STORY OF ART
' and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 
Į Parašė Ig. Šlapelis
i LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ........... ................ $1.25

Išleido Marlborough
Užsakymus su ninigais prašome siųsti

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Stieet

Chicago 29, III.
'0000000000000000000000000'

HELP WANT.ED — MOTERYS

LABORATORY 
TECH N IGI A N

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excel- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką. 
Gyventi vietoj. Atskiras kamb. ir 
vonia, Šiaur. Chicagos priemiesty. 
Rašykite: DRAUGAS, adv. 5802, 
4545 W. 63rd St., Chicago, III.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

Platinkite “Draugę”

<ą-
KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI

Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau
sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl........................................... $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą......................$2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois t*

J?

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construcfion Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0626, po 6 vai. vakaro

16 BUTŲ — GELTONŲ PLYTŲ 
1534-36-38 N. CLAREMONT AVĖ.

7 po 4 kamb. ir 9 po 3 Va kamb. 
Visi su vonia ir miegamuoju. Bu
tai nepakeisti. Puikiam ■ stovy. 
Dienomis skambinti VI 2-4406; 
vakarais ir sekmad. EV 4-7138.

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingas
Duonos Kepėjas

Skambinkit — LA 3-1510 arba 
FR 6-0656

STA N KUSI 
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 lr namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-92721

IŠNUOMOJAMA POR RENI

4 ir 3 kamb. butai išnuom. spa
lio mėn. ant 37-tos ir Wallace. 
Naujai atremontuoti, su baldais 
ar be. Galima apžiūrėti paskam
binus FR 6-5823 ar KE 2-6501.

PROGOS-OPPORTUNITLES

Parduodama taverna ir restora
nas fabrikų rajone. Sekmadieniais 
uždara. LU 1-1026..

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastatai!

2501 West 69 Street HE 4-7482 436 - 5158

FIRST OFFERING • DIRECTLY FROM PRINCIPAL 
ESTABLISHED AND SUCCESSFUL 

restaurant
TOO MUCH BUSINESS. Near large air base. Have four. other thriving 
ventures. Wil scll RESTAURANT AND GOVERNMENT CONTRACT. 
Two 1959 Ford Vanettcs, generators, Ice Cream Freczers, all neces- 
sary eąuipment. Four bicyclo carts, frcezers, and building. Restaurant 
seats 48, modern eąuipment. Mušt be rosponsible party to transfer 
contractfi.

TOTAL CASH PRIOE $43,975.
Include land and buildings. — Write, Wire or CalI Owner

ROBERT MATft’ORD, BOX 2 A, Gwinn, Michigan 
Pilone Arca Gode 906 — DI 6-5746

PROGOS— OPPOR T. UNITIES

TAVERNA — ĮSIGYVENĘS, PELNINGAS BIZNIS.
Savannah, III. '■— Geriausia kampinė vieta. Nori tuojau pat par

duoti. Pilni įrengimai ir namas su trimis butais, plius gyv. patalpos 
2-me aukšte. Apačioje taverna ir grožio salionas. Namas 75 procentų 
išnuom. — “leased". Metinės pajamos $7,600. Pilna kaina už biznį ir 
nuosavybę $52,500, įmokėti $20,000. Skola pagal sutartį—“contract". 

PAUL HOLSHOUSER, Savininkas
Rural Route L, 'Thomson, Illinois Telefonas 3443

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ

• PATAISYMUS PAGAL JCSŲ 
PAGEIDAVIMĄ.

ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas F litu- 
vi ų dienraštis. GI skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I

daug.au


Paluomenės bažnyčia — iš B. Kviklio spausdinamos knygos,

L

Tokios knygos seniai mums reikėjo

vą, kaip nostalgija persisunkusi 
daina, bylojanti ir dabartinę Lie 
tuvos buitį.

Įdomu, kad' anų 1863 metų 
lietuvių tremtinių vaikų pėdsa
kus prie Volgos 1947 m. aptiko 
tarybiniai žurnalistai, radę ten 
ištisą lietuvišką kaimą, lietu
viškai tebekalbantį.

Tai tik vienas pavyzdys iš 
šios įdomios knygos. O tokiais 
pavyzdžiais, istorinėmis žinio
mis, padavimais ar legendomis 
apipinta kiekviena knygoje ap
rašoma Lietuvos vietovė.

Pasisekimas nesugadino 
kuklumo

melą buvo nuvykusi į Paryžių DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 25 
ir norėjo, aplankyti ir užmegzti 
kontaktą su Fr. Sagan, bet ši 
pastaroji priėmė ją nepaprastai g
šaltai, tad tuo pažintis ir pasi- f A. "j“ A.

T Sagan aėbningai praėjo j SALVINIJAI GEŠTAUTAI1
jaunystėje rašytojos karjerą, f tragiškai žuvus, jos tėveliams Stasiui
uždirbo daug, ir gyvena triukš. I zjmįeraį Geštautams ir šeimai reiškiai 
mingai, ekstravagantiškai, kaip S v t <•- v
kino žvaigždė. j. Gs. i užuojautą it kartu liūdime.

Už langų ruduo ir ilgėjantys vas, kun. dr. R. Krasauskas ir 1 gjau 
vakarai. Tai tais laikais, kada kiti. surir
žmogus ypatingai pasiilgsti kny Paimu į rankas vieno tomo, gos, 
gų. Aš gi esu laimingas, kad rankraščius. Atskleidus ar ne karte 
man visada atvira yra Br. Kvik 500 psl. į akis krenta A. Viena- 
lio didžiulė lituanistinė biblio- žindžio visiems gerai žinomas 
teka Kokios knygos tik prir.ei- eilėraštis “Kur paliko tas kela- durtl 
kia, Br. Kviklys visada pasko- iįs, RUr pro kryžių ėjo...” Va, pada 
liną. Pas Br. Kviklį nematau ki- štai toliau seka ir liudininkų pa *r 
tų didžių turtų, bet biblioteka sakojimas. Po 1863 metų sukili- j tuvą, 
patraukianti ne tik dėmesį, bet. mo rusai patriotus lietuvius pra. 
ir sukelianti pavydą. ■ dėjo tremti į Sibirą. Juos trė-, 61

) mė ištisais kaimais. Kai su ki-
Aną vakarą, nuvykęs pas Br. įaįs tremtiniais buvo ištremta knyg 

Kviklį ieškoti knygų, radau jį jr Vienažindžio gerų pažįstamų skait 
labai užsiėmusį. Tik ką gavęs gtrauskų šeima, poetas Viena- maži 
iš Liet. Enciklopedijos spaus- kindis, skausmo suspaustas, ir anks 
tuvės Bostone jo spausdinamos paragg tą eilėraštį, kuris ir iki , . . 
knygos Mūsų Lietuva pirmuo gių dienų tebeskamba po Lietu- °61

Didelio skausmo prislėgtą
p. GEŠTAUTŲ SEIMĄ,

netekus brangios dukrelės
A. -j- A. SALVINIJOS,

nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.
Sabina Barzdaitė

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. R E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-5335
Vienas blokas nuo kapinių

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. 
rugsėjo 21 d., 7 vai. ryto Clevelande mirė mūsų my
limas vyras ir tėvas, muzikas-kompozitorius 

A. -j- A.
STASYS NAVICKAS,

sulaukęs 73 metų amžiaus.
Giliai nuliūdus žmena, duktė su vyru 

ir sūnus

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHYelA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. p Ii 8-0833 PR 8-0834

J. F. EUDEIKIS

Apie tą didžiulę knygą, kuri 
skaitytojus nuves į Lietuvą, 
spaudoje jau buvo nemažai ra
šyta, buvo renkami prenumera
toriai, prašoma iš žmonių me
džiagos, papildymų apie įvairias 
Lietuvos vietoves. Spauda, kaip 
septintoji pasaulio galybė, šios 
knygos atžvilgiu daug padėjo. 
Atsiliepė nemažai prenumerato
rių, kurie įgalino knygos leidė
ją J. Kapočių pradėti knygos 
spausdinimo darbą, iš žmonių 
buvo gauta glėbiai iliustracinės 
ir informacinės medžiagos.

Liūdinčią p. Geštautų šeimą dėl jy dukreles

A. -Į- A.

SALVINIJOS tragiškos mirties, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

M. ir A. MATUZAI

Tragiškai žuvus

A. j- A.

SALVINIJAI GESTAUTAITEI, 
liūdinčią šeimą: tėvelius, seseris ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Kernavės Skaučių Tuntas

“Mūsų Lietuvos” I-mąjį to
mą, kuris jau yra renkamas, su 
darys 800 psl. ir jame tilps a- 
pie 700 nuotraukų bei 30 įvairių 
žemėlapių. Čia duodamos istori
nės, geografinės ir kraštotyri
nės , žinios apie Lietuvą ir apra
šoma Vilniaus sritis: Vilniaus 
miestas, priemiesčiai, Vilniaus, 
Vileikos, Molodečno, Ašmenos, 
Valažino, Lydos, Ščiutiho, Gar
dino, Alytaus ir Trakų apskri
tys. Po to prasideda rytų Aukš
taitija: Zarasų, Breslaujos, Šven 
čionių ir kiti apskritys. Taip 
pat į šį tomą įeina lietuvių kul
tūros paminklai ir gyvenvietės 
Gudijoje.

A. -|- A.
Inž. PIJUI ŽIŪRIU!

Pas. Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos Centro Valdybos 
nariui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia giminėms 
ir artimiesiems ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga

Tragiškai žuvus
A. -Į- A.

SALVINIJAI GESTAUTAITEI, 
jos tėveliams Stasiui ir Kazimierai Geštau 
tams ir jų šeimai reiškiame giliausią užuo 
jautą.

Kupsčių šeima

A. -f- A>
JUOZAPAS SADAUSKIS

Gyvento 8536 S. Wcodlawn Ave.

TĖVAS IR SONUS 
MBRĘUETTE FUNERAL HOME N'-t! .i K

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 3. 50fh Ave., Cicero. T0whhall 3-2108-0 ?

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Dar kartą tenka pabrėžti, kad 
aukščiau minima medžiaga ap
rašoma 800 psl. ir ji iliustruo
jama 700 nuotraukų. Tai kaž
kas tikrai didingo ir nepapras
to, tiek medžiagos tegalėjo su
rasti tik tas žmogus, kuris ir 
šiandiena tebeklaidžioja po Lie
tuvą.

Kad “Mūsų Lietuvos’’ auto
rius Br. Kviklys tebeklaidžioja 
po Lietuvą, pamatau kiekvieną 
kartą įžengęs į jo namus. Ten 
visada rasi paskutinę lietuviš
ką literatūrą, išleistą išeivijoje 
ir okup. Lietuvoje, knygas lie
čiančias Lietuvą, visomis kalbo
mis, ten nuotraukos iš Lietu
vos, begalės laiškų iš įvairių 
žmonių. “Mūsų Lietuvą” yra 
peržiūrėję ir papildę.tokie auto
ritetai, kaip prof. St. Kolupaila, 
prof. Z. Ivinskis, A. Ružaneo-

(SABALAUSKAITfi)
Gyveno VVestchester, Illinois 

Anksčiau daugelį metų gyveno Cicero, Illinois

Mirė rugsėjo 23 d., 1962, 10 vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Kelmės. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vincent, duktė Stella 
Pilkis, žentas John, anūkė Janet Szpara, jos vyras Paul; 
duktė Helen Bagwell, žentas Edvvard, anūkas Edvvard, Jr., 
brolis Antanas Olbikas ir šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko sesuo Domicėlė.

Priklausė Visų Šventų Draugijai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. 50th Ave., Cicero, III. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atidėtas į šv. An
tano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, žentai ir anūkai
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

Mirė rugsėjo 22 d., 1962, 9:20 vai. vak., sulaukęs pusės 
amž. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskričio. Amerikoje iš
gyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Helen Bigei, 
žentas Charles: ir Bernice Riley, žentas Charles; 3 anūkai, 
6 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Kęstučio Paašlpos Klubui.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 South 

Halsted St., Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 26 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai
Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArds 7-1911

A. J- A.
ANTHONY P. PAULSON, Jr

Gyveno 2614 W. 59 Str.

Mirė rugsėjo 22 d., 1962, 7 vai. vakare sulaukęs 20 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime motina Ona (mergautinės Pasper- 
gelytė), tėvas Antanas P., sr., sesuo Ann, brolis John, teta Petronėlė 
Mozgeris ir jos vaikai — Adela Uznys • if jos vyras Vito su šeima, 
Ernis Mozgeris ir jo žmona Helen, Jana Ridgeway ir jos vyras Edvvard 
su šeima, teta Marijona Balakevičienė ir jos vyras Konstantinas 
ir jų vaikai, krikšto tėvas Bernard, krikšto motina, seselė M. Kon
stancija (sesuo kazimierietė), Seselė M. Eucharistina (sesuo kazimie
rietė), ir Lillian Balakevičiūtė, teta Kotryna Kamarauskienė ir jos 
vaikai: kun. Vincentas, Patricia ir seselė M. Patrice (seselė kazimie
rietė), kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mazeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. Western

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 26 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, tėvas, sesuo, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Mazeiko-Evans. Tel. RE 7-8600

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpubUe T-860t REpubUe T-8401

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubUe 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

t348 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIOHAS

3307 LITUANICA AVE.

LAfayette 3-3572

AHTAHAS M. PHILLIPS

3354 S HALSTED STREET

Tei- YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplo 2-1003
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X Prel. Ignas Albavičius bus 
garbės svečias Tėvų Marijonų 
Bendradabių vakarienėje, kuri 
įvyks lapkričio 4 d., 5 v. p. p., 
sekmadienį, Sharko’s restorane. 
Pagrindinę kalbą pasakys lietu
vis teisėjas Alfonsas Wells.

X šv. Kryžiaus parapijos Mo 
terų klubas rengia išpardavimą 
spalio 15—17 dienomis mokyk
los salėje, 4555 S. Wood st., 
nuo 9 v. r. ligi 9 v. v. Bus di
delis pasirinkimas įvairių na
mų apyvokos daiktų, žaislų, 
drabužių ir kt. Taip pat bus 
galima ir pasivaišinti. Visi kvie 
čiami. Dovanas išpardavimui ga 
Įima atgabenti sekmadienį, spa
lio 14 d., tarp 1—6 vai. p. p. Iš
pardavimu rūpinasi Valerija 
Jurgaitis — pirm., ir Anna Jur 
gaitis — vicepirm., 4849 So. 
Justine st.

X Gintarė Irena Kerelyte, ar
chitekto Alberto ir Irenos Ke
relių duktelė, rugsėjo 23 d. bu- 
vo pakrikštyta Švč. P. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke. Krikšto tėvai buvo Alė 
Baltrušaitienė ir Viktoras Jau- 
tokąs. Naujai pakrikštytosios 
tėvai savo namuose, 2307 West 
69 St., surengė jaukią krikš
tynų puotą, kurioj dalyvavo 
didelis būrys giminių, draugų ir 
artimųjų. Ta proga buv. A. Ke
relio mokytojas J. Senkus pa
sakė trumpą sveikinimo žodį, 
o visi svečiai sugiedojo Ilgiau
sių metų.

X Lietuvio Muziejaus direk
cijos — prel. M. Krupavičius, 
prof. A. Varnas, prof. M. Krik
ščiūnas, M. Rėklaitis ir Z. Kol
ba, rūgs. 20 d. gen. kons. dr. 
P. Daužvardžio bute įvykusia
me posėdyje priimta. eilę svar
bių muziejaus reikalais nutari
mų.

X Vytautas Zalatorius, JAV 
LB Informacijos komisijos sek
retorius, jau yra parašęs apie 
dvidešimtį laiškų amerikiečių 
leidykloms, laikraščiams ar au
toriams, nurodydamas jų pada
rytus netikslumus apie Lietuvą 
ar lietuvius. Zalatorius yra čia 
baigęs žurnalistiką universitete, 
todėl komisijos pasiūlymus ap
siėmė pats redaguoti į visus pa 
stebėtus netikslumus. Lietuviš
kosios organizacijos ir privatūs 
asmenys maloniai kviečiami ko
misijai talkon, reaguojant pa
tiems ir kartu pranešant paste
bėtas klaidas komisijos adre
sus: 7221 Sl. Clarendont av., Chi 
cago 36, III., arba 1427 S. 51st 
Avė., Cicero 50, III.

X Dantos Albino (dėl vardo 
tikrumo abejojama) paieško 
vienas miškininkas. Danta 1941 
m. tarnavo Rūdininkų miškų 
urėdijoje, Vilniaus krašte. Pra
šom rašyti adresu: “Draugas’’, 
4545 W. 63 St. Chicago 29, III., 
telef. LU 5-9500.

X Antanas Audrijonis, gy
venąs Chicagoje, siuntęs siunti
nį savo broliui Kaziui Andrijo- 
niui ir Lietuvoje turėjęs brolį 
Balį, prašomas Draugui pra
nešti savo adresą, nes yra svar
bių žinių iš Lietuvos nuo gimi
nių.

X Komitetas, kuris pastatė 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklų Jaunime Centre, Chi
cagoje, dar turit skolos. Todėl, 
siekdamas tą skolą išlyginti 
skelbia vieno dolerio aukų va
jų. 1962 m. lapkričio 17 d. Jau
nimo Centre aukotojams bus pa 
skirstytos keturios auksinės mo 
netos, kurios buvo paaukotos 
paminklo statybai. LŠST, kuri 
yra atstovaujama paminklo sta 
tybos komitete, sutiko pravesti 

.aukų rinkimą.

X Anglų kalbos ir pilietybės
pamokos vyksta Bridgeporte, 
Fellovvshiphouse, 831 W. 33rd 
Place, pirmadieniais ir trečia
dieniais pradedantiems 8 v. iki 
9:30 v. v., Kviečiami apylinkės 
lietuviai tuo pasinaudoti.

X Agronomų s-ga rugsėjo 30 
d. ruošia ekskursiją į Orento 
minkų ūkį, Michigano valst. 
Išvažiuojama 8 vai. r. Dalyviai 
renkasi pas kol. agr. A. Ruibį, 
6753 S. Rockvvell, tel. 778-7491. 
Agronomų s-gos valdybą suda
ro: A. Ruibys — pirm., E. Ei- 
vienė — vicepirm., J. Velža — 
sekr., K. Brencius — kasin., A. 
šošė ir Al. šeštoiįas—nariai.

X Ona Kavaliūnienė, baigusi 
rentgenologijos mokslus Seatt
le, Wash., grįžo į Chicagą ir 
pradėjo dirbti Šv. Antano ligo
ninėje kaip rentgeno specialis
tė. Ona Kavaliūnienė čikagiš
kiams pažįstama kaipo buvusi 
“/Venta” nekilnojamo turto par 
davimo įstaigos vedėja.

X Tėvų marijonų sodyboje 
Marian Hills užvakar įvyko gra 
žus Kristijono Donelaičio mo
kyklos išvažiavimas, kuriame 
daugiau kaip 200 vaikų išpildė 
programą. Padainavo daug dai
nų. Ant pievos šoko tautinius 
šokius. Buvo didelio džiaugsmo 
tėvams pamatyti savo mažąjį 
jaunimą, skriejant rateliu tau
tiniuose drabužiuose. Netikėtai 
suvažiavo daug svečių.

X K. Stankevičius, kuris yra 
turėjęs penkias sunkias opera
cijas ir jau ilgą laiką guli li
goninėje, yra praradęs visas 
savo santaupas ir prašo tautie
čių, kurie galėtų jam padėti,

nezuela.

VANDALAI CHICAGOJE
Vandalai įsilaužė į Chicagos 

ir Northwestern sandėlių raš
tines ir, neradę pinigų, kurių 
norėjo pasivogti, labai įniršo. 
Jie išvertė, aplaužė ir dažais api 
pylė baldus, sudaužė rašomąsias 
mašinėles ir, iš spintų paėmę 
streikuojančių darbininkų dra
bužius, juos išmėtė ir apdras
kė.

GERIAU SAVUOJU VA
ŽIUOTI

Daugumas čikagiečių į darbą 
važinėja savais atomobiliais, 
nors jiems būtų ir nebrangu va 
žiuoti autobusais. Tai paliudijo 
dr. Leon N. Moses, Northwes- 
tern universiteto eismo tyrimų 
komitetui, svarstančiam prez. 
Kennedy 500 milijonų dol. trans 
porto programą. Sakoma, kad 
apmokamas važiavimas žymiai 
sumažintų eismo nelaimes. Ta
čiau studijos rodo, sako Mo
ses, kad tik 14% naudojasi ne
mokamu važiavimu, 24% va
žiuotų, jei jiems būtų mokama 
po 10 centų ir 37% važiuotų, 
jei gautų po 20 ct.

Kristijono Donelaičio Lituanistikos mokyklos mokiniai, atlikę programą mokyklos išvažiavime, 
įvykusiame praėjusį sekmadienį tėvų marijonų seminarijos sodyboje Clarendon Hills.

Pokalbis Antano Tamošaičio parodęs atidaryme. Iš kairės: K. 
Bradūnienė, dail. A. Tamošaitis, Draugo red. K. Bradūnas ir M. 
Varnienė. (Nuotrauka V. Noreikos).

Pradėtas naujas meno parodų 

sezonas Chicagoje

Antano Tamošaičio darbai 'Čiurlionio galerijoj

Labai intensyvus ir vaisingas bais. šia proga atkreiptinas dė- 
kelerių pastarųjų metų lietuvių mesys ir į štai ką: vieną A. Ta- 
dailės reiškimasis Chicagoj rug mošaičio tapybos darbą nupir-
sėjo 22 d. pradėjo naują veik
los sezoną kanadiškio Antano 
Tamošaičio tapybos ir grafikos 
paroda. Kiek jaučiama paruoš
tyje ir užplanuotose galerijų pa 
rodose, ir šio naujo sezono čio
nykštis lietuvių dailės judėji
mas bus gyvas ir įdomus.

Praėjusio šeštadienio vakare 
Antano Tamošaičio parodos ati- 
daryman į Čiurlionio galeriją 
susirinko gausus būrys lietuviš
kuoju menu besidominčių. Su
rengtosios parodos globėjas yra 1 
Chicagos lietuvių šaulių Vytau-I 
to Didžiojo kuopa. Jos vardu 
parodą atidarė A. Valatkaitis,

prisidėti savo auka. Jo adresas: pakviesdamas žodį tarti Lietu- 
K. Stankevičius, Sanatorio Si- vos generalinį konsulą dr. P. 1 
mon Bolivar H 2 C 19, Algodo- Daužvardį. Konsulas ypač pab- i 
nai — Antimano, Caracas, Ve- rėžė kultūrinį ir kūrybinį as-,

pektą Lietuvos laisvės kovoje.
, Jo žodžiais tariant, mūsų meno, 
literatūros, mokslo ir muzikos 
gyvastingumas svečiose šalyse, 
ypač jeigu jų temos ir išraiška 
atspindi lietuvių tautinį savi
tumą, yra tiek pat reikšminga, I 
kaip ir visuomeninė bei politinė 
Lietuvos išlaisvinimo veikla. O 
tokį tikrą, lietuvišką braižą jis 
ir matąs Antano Tamošaičio 
brandžioje kūryboje. Pats daili
ninkas Tamošaitis, dėkodamas 1 
čikagiečiams už dėmesį jo dar- I 
bų parodai, ryškiai nušvietė savo 
kūrybos intencijas ir paskatus 
vienaip ar kitaip išsisakyti, šimt 
metinis lietuvių liaudies menas, 
pasirodo, yra buvęs dailininko 
įkvėpimo ir savęs ieškojimo šal 
tinis. O kiek jam visa tai pa
vyko suderinti ir apipavidalinti 
individualioje kūryboje, tespren 
džia jau pats žiūrovas.

Chicagos lietuviai Antano Ta
ma kas rudenį. Nors ši profesi
ja dabar ir nebereikalinga, bet 

mošaičio paroda jautriai domisi vis tiek agronomai, išmokę
ir pašnekesiuose ją gyvai ko
mentuoja. Paroda susidomėji-
mo faktą rodo ir tai, kad jau i jos, laikosi organizuotai, dar- 
pačią pirmąją parodos dieną niai ir kiek sąlygos leidžia dar 
buvo nupirkta 11 paveikslų. Ma
lonu, kad po šios parodos ir 
pati Čiurlionio galerija pratur
tės keliais A. Tamošaičio dar

ko Furniture Center įmonės ve
dėjas J. Liepoms, paveikslą pa
dovanodamas Čiurlionio galeri
jai. Malonu būtų, kad gausių 
parodų atvejais ateityje J. Lie-
ponio pavyzdžiu pasektų ir kiti dailininko kelio, kaip lietuviš- 
mūsų profesionalai bei įvairaus kojo modernizmo, aptarimą. An 
verslo žmonės. Čiurlionio gale- tano Tamošaičio paroda čiurlio 
rijai tai būtų labai reikšminga nio galerijoje tęsis iki rugsėjo 
talka, kaupiant laisvojo pašau- 30 dienos. k. b.

Chicagoj ir apylinkėse
AGRONOMŲ S-GOS sodybon 45 s-gos narius ir 100

IŠVYKA svečių. Susėdus prie tvarkin-
Rugsėjo 16 d. gražioj Zuza- gai parengtų stalų, išvyką pra- 

nos ir agr. Juozo Galinio sody- dėjo s-gos pirm. agr. A. Rui- 
boj prie Lemont buvo Agrono- (bys, pasveikindamas visus daly 
mų s-gos išvyka, kuri ruošia- j vius ir padėkodamas šeiminin-

Kristijono Donelaičio Lituanistinės mokyklos išvažiavime rūgs. 
23 d. tėvų marijonų sodyboje Marian Hills mažosios piknikauto- 
jos: Irutė Zotovaitė (stovi nustebusi), Vida Paškutė, Vida Jurge
laitė ir Kristina Lileikaite.

daug visokių naujų praktiške
snių specialybių, neužmiršta ir

gilina profesines žinias, tikėda- , Bagdonas, iš ūkininkų tarpo — 
mi, kad ateityje jos dar bus rei Kriaučeliūnas, vėliau agr. A.
kalingos.

Rudenėjanti diena
Indreika ir tolimasis svečias 

suviliojo I agr. dr. K. Alminas, kuris daž- 
----------- j nai nugali apie 1,000 mylių at

stumą, kad pabuvotų foendra- 
. minčių tarpe. O kad agronomai 
ga’ėtų tiesioginiai pažinti Ame
rikos ūkį, dr. Alminas pakvietė 
juos paviešėti jo nuosavuose
ūkiuose Nebraskos lygumose.

Maloni buvo staigmena kai iš 
vykoj atsirado dr. L. Kriauee- 
liūnas ir atgabeno raguotą avi
ną. čia pat dr. L. Kriauče
liūnas pasakė sveikinimo kalbą 
ir perskaitė “paskutinį avino tęs 
tamentą”, kas visiems sukėlė 
daug juoko, o daktaras įrodė 
savo publicistinius bei humoris
tinius gabumus. Agronomų s- 
gai buvo džiugu, kad tas avinas 
burtų keliu įnešė į jų apytuštę 
kasą $64.

Svečiai apžiūrėjo daržus, bity 
ną, paties šiemininko ranko
mis statytą puikią rezidenciją, 
šeimininkės skoningai ir meniš
kai įrengtą jos vidų, klausėsi jų

I A. VALSTYBĖSE
— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 

OP, pasižymėjęs jaunosios kar
tos filosofas, pasireiškęs savo 
brandžiais straipsniais ir veika
lais lietuvių ir vokiečių spaudo
je, yra kartu puikiai užsireko
mendavęs ir ilgo patyrimo pa
mokslininkas : misijų, rekolekci 
jų vedėjas Lietuvoje, tremties 
laikais Austrijoje ir Vokietijo
je, o JAV ir Kanadoje, kiek jo 
iki šiol turėtos pareigos leido, 
jau yra pravedęs daugelį misi
jų; dažnai girdimas per radiją 
Detroite, New Yorke ir “Ame
rikos Balso” religinėje valandė
lėje.

Nuo š. m. spalio m. pradžios 
tėv. Žiūraitis apsigyvens Wa- 
shingtone, D. C., iš kur laisvai 
galės važinėti į lietuvių parapi-

lio lietuvių meną, kaip dovaną 
būsimai, nepriklausomai Lietu
vai.

Reikia pasidžiaugti ir skonin
gai išleistuoju parodos katalo
gu, kuriame regime 11 darbų 
nuotraukas ir Henriko Nagio

kams Galiniams. Jie ir kiti pa
sidarbavę buvo apdovanoti gėlė 
mis. Toliau išvykai pirmininka
vo agr. Ant. Šantaras. Sveiki
nimo žodžius pasakė Miškinin
kų s-gos pirm. Žemaitis, Veteri- 
norių s-gos vardu kalbėjo dr.

jas apaštalauti, o nuliekamu 
laiku tęs mokslinį darbą. Po 
spalio m. vidurio jis bus pasie
kiamas šiuo adresu: 630 E. St.,
S. W., Washington 24, D. C. 
Telef.: 202 ME 8-0723.

Spalio m. 3 d. šv. Pranciš
kaus parapijoje, Lawrence, 
Mass., prel. P. Juro pakviestas, 
tėv. Žiūraitis pradės novenos 

i pamokslus.

KANADOJ

— Motina s. M. Augusta, N- 
iPM seserų vienuolyno Putnam, 
JAV, vyresnioji, lankosi Mont
realyje vienuolyno reikalais ir 
iš čia prieš grįždama į Put
nam, aplankys Toronte įsikūru
sias seseris.

—Stud. V. Lukoševičius, pa
vasarį išvykęs su studentų gru- 

j pe į Olandiją vasaros darbams,
J sugrįžo į Montreali tęsti stu- 
j dijų Lpyolos kolegijoj. Jis prieš 
| porą metų baigė tėvų pranciš
konų gimnaziją Kennebunk 

, Port ir būdamas Europoje be 
Olandijos aplankė ir kitus kraš
tus ir parsivežė gražiausių įspū
džių.

— Gerardas Balčiūnas nuo 
šio semestro pradėjo studijuo
ti teisę Osgood Hali. Jam teks 
klausyti paskaitų 3 metus, išlai 
kyti egzaminus ir atlikti stažą 
advokato įstaigoje. Teisės mok
slus jis yra baigęs N; Zelandi
joj ir ten gavęs advokato tei
ses, kurių Ontario prov. nepri
pažįsta. Geros sėkmės miela
jam bendradarbiui.

— Kun. dr. Pr. Gaidamavi
čius dvidešimt penkių metų ku 
nigystės jubilėjaus iškilmės į- 
vyks lakriičib 18 d., 4 v. p. p. 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje ir sa
lėje. Pakvietimai gaunami pa
rapijų knygynuose. J. R. Sima
navičiaus ir Eižino krautuvėse.

Iškilmių rengimo komitetą su 
daro: pirm. J. Andriulis, nariai:
T. Placidas, OFM, kun. P. Ažu
balis, I. Imbrasienė, D. Reginie- 
nė, O. Eižinienė, G. Barcevieie-

, nė, G. Balčiūnas, V. Sonda, A.
1 Rinkūnas.

— Televizijos programoje 
“Around the World” rugsėjo 
16 d. “Tėv. Žiburių” redakto
rius skaitė savo vedamąjį ang
liškai apie laisvę ir mažąjį žmo
gų, kuriam praktiniame Kana
dos gyvenime trūksta tos lais
vės. Užbaigai buvo leista tarti 
keletą sakinių ir lietuviškai. Pro 
gramos vedėjas yra L. Kossar. 
Jis kviečia įvairių taut. grupių 
redaktorius pareikšti savo min
čių įvairiais klausimais. Prog
rama duodama kas sekmadienį

nuo 3—4 vai. p. p. per 9 ka
nalą. Joje iškeliami ypač atei
vių reikalai.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuviški gaminiai Leip

cigo mugėje. Rugsėjo mėn. Ry
tų Vokietijoje, Leipcige, vyku
sioj mugėj Sovietų Sąjungos pa 
viljone buvo ir Lietuvos pramo
nės gaminių: Vilniaus radijo 
gamyklos magnetolos “Nerin
ga”, iradijo ir televizijos apa
ratų detalės. Be to, su liaudies 
dailės gaminiais dar pasirodė 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
dailės kombinatai.

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė sudarė atskirų baseinų vai 
dybas ir Rygoje sudaryta vyr. 
valdyba vadovausianti Lening
rado, Estijos, Latvijos, Lietu
vos ir Kalingrado (buv. Kara
liaučiaus) žvejybos ir žuvies ap 
dorojimo įmonėms. Dabar Klai
pėdos žuvies pramonės įmonės 
ir pati tos pramonės valdyba iš 
jungta iš Lietuvos liaudies ūkio 

į tarybos ir perėjo į Vakarų ba- 
I seino vyr. valdybos žinią. Tai 
į reiškia, kad žuvies pramonė dar 
labiau pajungiama Maskvos 
kontrolei.

. .— Vilniuje nuo rugsėjo pra
džios pradėjo veikti “jauniau- 
soji” Lietuvos aukštojo mokslo 
įstaiga — tarprespublikinė auk
štoji partijos mokykla. Į pirmą 
kursą įstojo 90 studentų, būsi
mų partijos bei komunistinės 
spaudos darbuotojų. Toje mo
kykloje mokslas truksiąs ketve- 
ris metus, šalia lietuvių klausy
tojų, dar esama lenkų, latvių, 
estų. (E.)

NIGERIJA IEŠKO PRIVA
TAUS KAPITALO

Rytinės Nigerijos min. pirm. 
dr. Okpara kalbėjo Palmer Hou 

I se viešbutyje Chicagos vaizbos 
• rūmų nariams. Savo kalboje jis 
pasakė, kad ieškąs amerikiečių, 

į kurie investuotų kapitalą jo vai 
stybėje ir tuo prisidėtų prie jos 
ekonominio išsivystymo. Nige
rija, esą, turtinga gamtos tur
tais, bet reikalinga kapitalo, 
kuris tuos turtus galėtų panau
doti. Be to, jo kraštas esąs pa
stoviausias pasaulyje ir nesą 
pavojaus investuotą kapitalą 
prarasti. Chicaga yra tik viena 
iš daugelio dr. Okparos susto

simo vietų, jo kelionėje po JAV 
ieškant kapitalo pakelti šio Af
rikos krašto gyvenimo lygį.
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i KRISTAUS 
I GYVENIMAS

sūnaus stud. med. Algio įreng- j 
tos stereo muzikos ir išdainavo 
visas dainas, nes agronomai sa
vo narių tarpe turi balsingąjį 
Juozą Vaznelį.

Gražiai bendradarbiavo ir vai 
kai D. Indreikaitės priežiūroje. 
Jie kepė dešreles, glostė švel
nias avino vilnas, rinko konko- 
rėžėlius nuo eglačiių, gyles iš 
po ąžuolų ir baidė žuveles upėj.
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Sutemus Galinių sodyba apti-' 

lo, dalyviai skirstėsi namo, gra
žiai pabendravę ir atnaujinę bi
čiulystę. EI. Eivienė

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenien®, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society. Chicago, 1958 m. 128 psl.........$2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. 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 Cravvley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina .............. 25 centai




