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60 RUBLIU PER MĖNESI UŽDIRBDAMAS 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ DAUG NEĮSIGYSI

Atlyginimo vidurkis okupuotoje Lietuvoje 50—70 rublių. — 
Šaldytuvo, skalbiamos mašinos tenka laukti 2 metus. — 

Lietuvoje trūksta geresnių vaistų
REUTLINGEN, Vokietija. — 

Šią vasarą iš Lietuvos atvykę 
ELTOS atstovui pateikė būdin
gų duomenų apie šių metų bui
tinį gyvenimą didesniuose Lie
tuvos miestuose. Tie atvykėliai, 
besikurią Fed. Vokietijoje, ne
maža dėmesio skirią Vakaruose 
atsidūrusių lietuvių bendruome-

dešros — nuo 2,8 ligi 5 rb., kg. | lyginimo žemiau 51 rb., mokes- 
prasčiausios kepeninės, vadina- : čiai neatskaitomi. Taip pat mo-
mo salcisono prieš kainų pakė
limą buvo 40 kap., o pakėlus — 
80 kap.

Vyr. eilutė — trijų mėn. 
atlyginimas

Dar ryškesnės kainos ir žy
nei, kultūrinei, spaudos veiklai, miai aukštesnės už Vakaruose
buvo paklausti apie kainas. JA 
V-se, žymia dalimi ir Vak. Eu
ropoje šaldytuvai — jau nebe

esamas, už drabužius ar avaly
nę. Praėj. vasarą Lietuvoje už 
geros rūšies vyr. eilutę (kos-

naujiena ir kiekvienas gyven- j tiumą) teko mokėti nuo 150 ligi 
tojas yra pajėgus tuos kasdie- ! 200 rb. Paltas, veliūrinės “Bal
ninio vartojimo reikmenis įsi-' tika” medžiagos — 220 rb., 
gyti. Juos gali pirkti tą pačią megztukas su rankovėmis, vil-
dieną krautuvėje. O kaip Lietu
voje, pvz. 30-40,000 gyvento
jų mieste?

— Taip, ir mes galėjome įsi
gyti tas skalbimo mašinas, dau
giausia Rygoje ar Tūloje paga
mintas. Bet... užsakius, tenka 
laukti bent pora metų. O jų 
kainos siekia tarp 60 - 90 nauj. 
rublių. Panašiai ilgai tenka lauk 
ti ir norintiems įsigyti šaldytu
vus. Mažos talpos šaldytuvai kai 
nuoja 65 rb., o didesnės — tarp 
150 - 310 rb. Už “Ventos” dul
kėms siurblį tekdavo mokėti po 
45 rb.

Atlyginimai — žemi
Iš Lietuvos atvykusių duome

nimis, darbininkų atlyginimai 
yra gana žemi. Atlyginimo vi
durkis siektų 50-70 rb. mėn.

kesčio dydis priklauso nuo tu
rimų vaikų skaičiaus.

Taip, gydymas Lietuvoje ne
mokamas, ligoninių esama, bet... 
nuolat jose vietų trūksta. Daž
nu atveju ligonys suguldomi ko 
ridoriuose. Vienas būdingas ir 
jau nebe pirmi metai pastebi
mas reiškinys, tai — geresnių 
vaistų trūkumas. Kai kurie vais 
tai brangūs, o daugelio visai 
negalima gauti. Tad, kol vaistų 
siuntimas iš užsienių, ypač iš 
JAV, nebuvo suvaržytas, Lietu
vos gyventojai labai džiaugėsi. 
Dar būdinga: už geresnius vais
tus, įvairias injekcijas ir pan. 
ligoninėse atsidūrusiems tenka 
čia pat sumokėti. Tokiais atve-

Sovieto Sąjungą ir jos 
karinė strategija

MASKVA. — Maskvoje vei
kianti Frunzės akademija -— 
aukštoji karo mokykla, paskel
bė kelių autorių — karininkų 
parengtą knygą apie karinę So
vietų strategiją naujo pasauli
nio karo atveju. Rugsėjo 22 d. 
knygą paminėjo Sovietų gyny
bos ministerijos organas “Kras 
na ja Zviezda”.

Šios strategijos bruožai esą 
tokie: jei Sovietų Sąjunga bū-

1 tų priversta įstoti į naująjį pa

ALBUOS PREMJERAS REN BELLA 
VYKSTA Į JUNGTINES TAUTAS

saulinį karą, tai ji nedvejotų sa
vo gynybai panaudoti erdvę, be 
to ir turimas gynybos priemo
nes. Reikalui .esant toji gyny
ba būtų nukreipta į priešo cent
rus, vyriausybių būstines ir puo 
likų generalinius štabus. Esą, 
naujasis karas būtų totalinio 
pobūdžio, būtų vedamas atomi
niais ir senaisiais ginklais.

Be to, naujasis karas būtų 
tuo pačiu metu vedamas kari
niu ir ideologiniu požiūriais. 
Kaip pabrėžia sovietai, tai būtų 
žaibinis karas ir jo išdavos jau 
būtų aiškios pirmosiomis minu
tėmis ar po kelių valandų jam 
prasidėjus.

_ ,6-10% atlyginimo. Mokesčių
Tačiau esama ir darbininkų, gau .......................... . ,v. „ -. . „ . . . \ dydis įvairuoja ir jis nųstato-

noms — 27 rb., vilnonis — 27 
rb., vilnonis megztukas be ran
kovių — 17,5 rb. Taigi, jei mė
nesinį Lietuvos gyventojo - dar
bininko ar žemesnio valdininko jais būtina į ligoninę vežtis pi- 
atlyginimą skaityti, vidurkiu, nigų, o jei aplanko artimieji, jų 
60 rb. (70 rb. jau laikoma ne-j pareiga aprūpinti vaistais, laks- 
blogu atlyginimu), tai išeitų, , tyti į vaistines, 
kad už vyr. eilutę tenka sumo
kėti trijų mėnesių atlyginimas, 
o už paltą — dar daugiau. A- 
valynės kainos: batų vid. rūšies 
pora — nuo 20 ligi 35 rb., batai 
gum. padais: 14-16 rb., darbi
niai batai gum. padais (sune- 
šiojami kartais per porą savai
čių) — 9,5 rb., kaliošų pora —
2,6 rb.
O kaip su mokesčiais, socialiniu 

aprūpinimu ?
Dirbantieji mieste moka pa

jamų mokesčius — jie siekia

ALŽIRAS. — Ben Bella, al
žiriečių premjeras, pareiškė, 
kad Alžiriją būsianti socialisti
nė ekonominėje organizacijoje, 
bet “neutrali” užsienio politiko
je.

Jo vyriausybe ketina būti "neutrali" užsienio politikoje
Alžirijos turės būti pastatytas likos, planuojąs šią savaitę vyk 
ant lygybės pagrindo tarp dvie- ' ti į Jungtinių Tautų visumos 
jų nepriklausomų valstybių. : susirinkimą New Yorke daly- 

Premjeras, kalbėjęs prancū- vauti debatuose dėl Alžirijos pri 
ziškai, taipgi pabrėžė Alžirijos ėmimo. Ben Bella kalbėjosi su 
rolę, kaip arabų valstybės, af- komunistų diplomatais kinų dip-

nančių žymiai žemesnį atlygini
mą. Pvz. darbininkės, dirban
čios valytojomis bei atliekančio
mis kitus darbus, per mėn. už
dirba apie 30 rb. O kitų kate
gorijų atlyginimai fabrikuose 
yra tokie: vidutinės įmonės di
rektoriaus atlyginimas — apie 
120 rb. mėn., kasininko — apie 
60 rb., inžinieriaus fabrike — 
nuo 90 ligi 150 rb., normuoto
jų — apie 80 rb.

Šaukia mitingą — darbinin
kai kelia triukšmą. Kai 'buvo 
pakeltos kainos pieno ir mėsos 
gaminiams, tai skaudžiai atsilie
pė į dirbančiųjų ir bendrąją ūkio 
būklę. Atvykę pasakoja: kai į- 
monėje viename iš respublikinių 
miestų buvo numatytas mitin
gas, tai darbininkai pakėlė di
džiulį triukšmą ir išvijo atvy
kusius partinius darbuotojus. 
Kai atlyginimai žemi ir kainos 
pakeltos, įdomu, kiek tenka mo
kėti už maisto produktus ir ki
tus kasdienio naudojimo reik
menis. Taigi, šią vasarą Lietu
voje buvo mokėta: už vieną kg| 
(du svaru) sviesto: 3,5 - 3,7 rb., 
pieno litras: 26 kap., kg. švie
žios kiaulienos su kaulu — 2 rb., 
kg. rūkytos šoninės — 2,6 rb. 
kg. kumpio 2,2 rb., kg. geros

mas pagal gaunamo atlyginimo 
sumą. Jei dirbantysis gauna at-

Nors vizitai pas gydytoją ar 
šio apsilankymas pas ligonį na- 

, muose nekainuoja, tai apsirūpi
nimas vaistais dažnu atveju su
daro rūpesčių. Dar reikia pas
tebėti, kad okupuotoje Lietuvo
je moterims draudžiama gim
dyti namuose. Esą pristatyta 
kiek moterų gimdymo namų. 
Prieš gimdymą 58 d. ir tiek pat 
po gimdymo moterys gali pasi
traukti iš darbo ir gauna atly
ginimą. Vienerius metus, iš dar
bo pasitraukusi gimdyvė nenu
stoja vad. darbo stažo, vėliau 
gali grįžti į tą pačią darbovie
tę. (E.)

Ben Bella kontroliuoja pirmą
jį parlamentą šioje naujoje ne
priklausomoje valstybėje. Pir
masis alžiriečių parlamentas bu 
vo išrinktas prieš savaitę.

Jis pareiškė, kad su Prancū
zija sutartis pasirašyta praėju
sį kovo mėn. Evian-les Bains, 
garantuojanti europiečių statu
są Alžirijoje, bus gerbiama. Ta
čiau jis perspėjo, jog bendra
darbiavimas tarp Prancūzijos ir

lomatinės misijos priėmime. 
Khemisti ir parlamento pirmi
ninkas Abbas jį palydės.

Khemisti, atsakydamas į ki
nų charge d’affaires Hsien-vi 
pastabas, pareiškė, jog Peipin- 
gą, “reikia” priimti į Jungtines 
Tautas.

Bonna ruošia atsakym 
Prancūzams dėl sąjungos

Paryžius nori išryškinti praėjusių metų pianą
BONNA.- — Vakarų Vokieti

jos vyriausybė greitai atsakys 
į Prancūzijos pasiūlymą arti
miau bendradarbiauti tarp šių 
abiejų valstybių politikos, karo, 
ekonomijos ir kultūros srityje.

Prancūzų pasiūlymai, pateikti 
memorandume, gautame Bonno
je praėjusią savaitę išryškina 
bent dalį plano, kuris praėju
siais metais buvo pateiktas še
šių Europos Bendrosios Rinkos 
(ekonominės bendruomenės) na 
rių sudaryti politinę sąjungą.

Kiti keturi nariai yra Italija, 
Olandija, Belgija ir Liuksembur 
gas.

Pasak prancūzų ir vokiečių 
šaltinių Bonnoje, Prancūzija pa 
siūlė šiuos dalykus:

1. Abiejų valstybių vyriau
sybių galvos turėtų mažiausiai 
du kartu susitikti metuose Pa
ryžiuje ar Bonnoje.

2. Užsienio ir gynybos minis- 
teriai turėtų per metus posė-

-džiauti keturis kartus.
3. Užsienio reikalų, gynybos 

ir ekonomijos srityse tektų arti
miau bendradarbiauti egzistuo
jančiose Atlanto ir Europos su
tarčių rėmuose.

Vokiečių kacetai 
ir. .. Kuba

ŠIAULIAI, okup. Lietuva. — 
Rugsėjo 16 d. Šiaulių gyvento
jams apie pergyvenimus Da- 
chau, Stutthofo kacetuose pasa
kojo Leiba Icakas. Ta proga su
sirinkusieji, pagal partijos nu
rodymą, turėjo pasmerkti ame
rikiečius — “imperialistus, glo
bojančius tautų atmatas ir ban
dančius pradėti agresiją prieš 
Kubą”. (E.)

rikiečių valstybės ir maghibia- 
nų (Šiaurės Afrikos) žemės.

Ben Bella kalbėjo parlamen
te, pateikdamas jam patvirtinti 
18 ministerių.

Alžiriją rems raudono
sios Kinijos priėmimų 

į j. Tautas
ALŽIRAS. — Alžiriją parems ' . ~ Kanadiečių statytas sate- 

komunistinės Kinijos įsileidimą Alouette, paleistas į erdvę
į Jungtines Tautas, kai ji pati į spalio 30 dieną iš Vandenbergo 
bus priimta į šią tarptautinę > aviacijos bazės, Cal., vakar siun 
organizaciją, pareiškė užvakar į-g gerus signalus į satelito se- 
užsienio reikalų ministeris Arar kįmo gtotig
Khemisti.

Ben Bella, ministeris pirmi- 300 svarų satelitas tiria io-
ninkas naujos alžiriečių respub- nosferą.

Trumpai iš visur

KALENDORIUS

Spalio 2 d.: Angelų Sargų 
šventė, Erdvilis.

Spalio 3 d.: šv. Teresė, Mil- 
gydas, Ašarė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 6:48, leidžias 6:32.

Princas Hasan, Yemeno atsto
vas Jungtinėse Tautose New 
Yorke, pakeliui j namus. Princas 
Hasan pasiskelbė Yemeno' valdy
toju, sugriovus sukilėliams karei
viams karališkuosius rumus Taize, 
kur žuvo jo brolavaikis Badr ir 
visa jo šeima. (UPI)

Kuba gaus Sovietų 
Sąjungos menkių

HAVANA. — Diktatorius Fi
del Castro pranešė, jog 15,000 
tonų menkių iš Sovietų Sąjun
gos greitai bus atsiųsta į Kubą 
parduoti kaimiečių apylinkėse. 
Pasak komunistų laikraščio 
“Hoy” pranešimo, bus sulaiky
tas šios rūšies žuvies gabeni
mas iš Norvegijos, kuri buvo 
didžiausia Kubai teikėja men
kių.

Lietuviai nuima derlių 
Kazachstane

OKUP. LIETUVA. — Rugsė
jo 14 d. iš Karagandos plėšini- 
nių žemių į Lietuvą sugrįžo 30 
talkininkų. Tai Paberžės, Kėdai 
nių r a j., žemės ūkio mechani- 
zavimo mokyklos auklėtiniai. Jie 
buvo išgabenti į Kazachstaną, 
Norilsko rajono sovchozą nuimti 

; javų derlių ir paruošti žemę pa- 
: vasario sėjai (tuo metu, kai 
. Lietuvoje derlius dėl oro ir kt.
I priežasčių buvo nuimtas pavė
luotai — E.)

Vilniaus radijas painformavo, 
kad Kazachstano laukuose dar 
dirba 220 Lietuvos žemės ūkio 
meehanizavimo mokyklų auklė
tinių. Jų Lietuvoje laukiama 
antroje spalio pusėje. (E.)

— Prezidentas Kennedy, kal
bėdamas užvakar per radiją ir 
televiziją tautai, pareiškė, kad 
jokia minia neturi teisės prie
šintis federaliniams įstatymams. 
Prezidentui bekalbant prie Mis- 
sissippi universiteto prasidėjo 
riaušės. Kova vyko tarp polici
jos, kariuomenės dalinių ir stu
dentų, kurie nenorėjo įleisti neg 
ro į Mississippi universitetą. Va 
kar studentai akmenimis apmė 
tė kareivius, o šie paleido į juos 
ašarinių dujų.. Daugiau kaip 100 
asmenų areštuota.

— Chicago ir North Westem 
geležinkelio traukiniai vakar vėl 
pradėjo judėti, baigus geležin
kelio telegrafistų streiką.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas planuojąs sausio mėnesį 
vizituoti Jungtinę Arabų res
publiką (Egiptą).

— ISlovietų diktatorius Chruš
čiovas vakar pareiškė Indijos

delegacijai, atvykusiai jį pasvei 
kinti, kad Rusija pasirašytų su
tartį sustabdyti atominius ban
dymus, bet šioje sutartyje ne
turi būti minima bet kokia kont 
rolė.

— Britų darbiečių vadai va
kar užsipuolė Britanijos vyriau
sybę, kad ji nori Angliją įjung
ti į Europos Ekonominę Bend
ruomenę. Jie pareiškė, kad Bri
tanija turi vadovauti Europai, 
o ne jos sekti.

— Vakarų Naujoje Gvinėjoje 
vakar baigta olandų administra
cija, o Olandijos vietą užima 
pakistaniečiai, atsiųsti Jungti
nių Tautų. Jungtinės Tautos Va 
karų Naująją Gvinėją valdys 
iki sekančių metų gegužės mėn., 
o po to administraciją perims 
Indonezija.

— Alžiriją paprašė priimti ją 
į Jungtines Tautas.

Bonna siekianti su 
Sovietų Sąjungos

bloku santykių
BONNA, Vokietija. — Vaka

rų vokiečių vyriausybė pranešė, 
jog ji dedanti pastangas page
rinti santykius su Sovietų Są
jungos bloko valstybėmis.

Pasak patikimų šaltinių, Va
karų Vokietija pradėjusi pasi
kalbėjimus su vengrų vyriau
sybės atstovais aptarti galimy
bes įkurti prekybos įstaigas a- 
biejuose kraštuose.

Kontaktai padaryti su vengrų 
prekybos įstaiga Frankfurte, ku 
ri veikia nuo okupacijos dienų 
po Ii Pasaulinio karo. Ne taip 
kaip daugelis prekybinių misi
jų, įstaiga neturi konsuliarinių 
teisių.

Vyriausybė dar griežtai tyli 
tais klausimais ir nesako, ar ir. 
kitos Rytų Europos valstybės 

i įjungtos į panašias pastangas. 
Tačiau šaltiniai teigia, jog vy
riausybė pirmiausiai nori pama- 

i tyti, kaip kontaktai su vengrais 
išsivystys, prieš pradedant kal- 

i bėtis su kitų valstybių atsto
vais.

Naujausios
žinios

— Amerikos uostų darbinin
kai nuo Maine iki Texas vakar 
pradėjo streiką, bet prezidentas 
Kennedy pasinaudojo Taft-Hart 
ley aktu, įsakydamas darbinin
kams grįžti į 'darbą 80 dienų 

i (tai yra atvėsimo periodas).
! — Himalajų kalnuos®, prie
Tibeto pasienio, 2,500 darbinin
kų užgriuvo sniegas. Indijos he- 

; likopteriai teikia jiems pagal- 
gą, pristatydami maistą; apie 

Į 60 darbininkų jau žuvo.
— Yemeno naujas režimas, 

sustiprintas Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinės Arabų respublikos 
šiltų žodžių, vykdo naujus areš
tus ir šaudo savo priešus.

— Diktatorius Chruščiovas 
pakvietęs prezidentą Kennedį 
vizituoti Sovietų Sąjungą.

— Raudonosios Kinijos vy
riausybė, minėdama vakar kinų 
komunistinio režimo 13 metų 
sukaktį, Jungtines Amerikos 
Valstybes pavadino agresyvia 
tauta, o Jugoslavijos politika 
sudaro didžiausią pavojų ko
munizmui. Jugoslavai diploma
tai, išgirdę šiuos žodžius, išėjo 
iš iškilmių aikštės.

AREŠTUOTAS GENEROLASWALKER
Neramumai Mississippi universitete

OXFORD, Miss. — JAV ka- žuvo ir daugiau kaip 100 sužeis- šalų ir paneigė teismo įsakymą
r.eiviai su durtuvais vakar auš
tant įžengė į Mississippi univer
siteto kiemą, norėdami nuramin
ti riaušininkus.

Keli šimtai kareivių atvyko 
į universiteto teritoriją, ir apie 
2,000 kitų buvo mieste, kai kilo

įsileisti negrą į universitetą.
Negras James H. Meredith, 

JAV aviacijos veteranas, lydi
mas maršalų, vakar buvo pribu

ta; tarp užmuštųjų esąs kores
pondentas.

Buvęs maj. generolas Edwin 
A. Walker vadovavęs riaušinin
kų daliai.

JAV maršalai vakar arešta- ^juoti Mississippi univer
vo maj. generolą Walkerį, kal-

smurtas, kuriame du asmenys ' tindami, jog jis nepaklausė mar-
sitete; jau vakar sėdėjo studen
to suole.
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Diek Powell, aktorius ir televizijos programų gamintojas, su savo 
žmona. Aktoriui pranešta, kad serga glandų vėžiu. Jis yra 57 m. 
amžiaus. Tikisi ligą nugalėti.

RUOŠIA TIKYBOS 
MOKYTOJUS
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AKINIAI IR LIGOS

Krikščioniško Mokslo brolija 
Los Angeles vyskupijoje įsteigė 
62 centrus, kuriuose pasaulie
čiai bus ruošiami mokyti vaikus 
tikybos. Iš tų centrų — 46 ruoš 
mokytojus pradžios mokykloms 
ir 13 — aukštesnėms.

E Second Class Postage paid at Chieago, Illinois. Published daily, § 
S except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian į 
E Catholic Press Society. «

Kam akys dažnokai pavargs
ta arba jei akyse kažkas drai
kosi, arba jei akys raibsta — 
tai mano, kad jam reikia akinių. 
Daugelis samprotauja, jog aki
nių dėvėjimas apsaugoja akis 
nuo dulkių ir vėjo, ir nuo vis
ko, — kad atitaiso bei pagydo 
visokias akių ligas. Tokie žmo
nių įsitikinimai dažniausia yra 
klaidingi.

Akiniai akių ligų nepagydo. 
Akiniai akims pagelbsti tik 
tiek, kiek šlubiui kriukiai. Akių 
regėjimo akiniai neatitaiso taip, 
kad padėvėjus akinius kelioliką 
mėnesių jų jau daugiau nebe
reikėtų. Akinių užduotis yra, 
kad trumparegis ar tolregys 
galėtų geriau matyti.

Yra daug vidujinių ligų, nuo 
kurių akys nusilpsta bei regėji
mą susilpnina, ir tokiu atveju 
akiniai nieko nepagelbsti. Pa
vyzdžiui, yra liga vadinama 
“vištakis”, nuo kurios saulei 
nusileidus žmogus nieko nema
to — apanka. Tai atsitinka, kai 
kūnui pristinga vitamino C, kai 
įsigąli skorbutas. Čia akiniai 
įliejo nepadės, o vitaminai bei 
vaistai vištakį pagydys.

Yra ir vad'namas “tabakinis 
apakimas” nuo perdidelio taba
ko vartojimo. Yra ir fuzobnis 
apakimas nuo vartojimo netiku
sio alkoholio (munšainės, samo- 
gohkos). nuo į)igių plaukams 
tepalų, kuriuose yra medinis al- 
kdholis, nuo šellako garų ir 1.1. 
Ir kitokie nuodai silpnina regė
jimą, pvz. nuodingų grybų val
gymas. Tokiais atvejais akiniai 
nepagelbsti. Čia tik tinkamas 
gydymas žmogų nuo apakimo 
tegali- išgelbėti.

Nagi kepenų ir inkstų ligos j 
blogai veikia į optinių nervų 
sistemą. Pavyzdžiui nuo albu- 
minurijos akyse drumzlės drai
kosi, regėjimas nusilpsta. Taip 
gi ir nUo cukrinės ligos akys 
nusilpsta. Tad tokiais atvejais 
tik atitinkami vaistai gelbsti, o 
akiniai nieko nepadeda.

Pajutus, kad akys silpsta, 
žmogus nedelsdamas privalo 
nueiti pas medicinos daktarą ir 
patirti, kokia jo akių nusilpimo 
priežastis. Geras daktaras, išty
ręs žmogaus sveikatą, patars, 
ar reikia vaistų, ar akinių. Me
dicinos daktaras nėra suintere
suotas žmogui akinius ar kito
kį optini “tavorą” parduoti. 
Jam rūpi tik žmogaus sveikatą 
sust’printi ligą pagydyti.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia Ch.—Malonėkit man 
atsakyti per “Draugą”: man 
kartais užeina toks sunkumas 
ant gerklės, kad sunku kalbėti. 
Tokią padėtis kartais mane ka
muoja apie porą mėnesių. Bu
vau pas specialistą, sakė nieko 
nėra. Ką Jūs manot, ar tai gali 
būti nuo nervų?

Atsakymas Ch. — Toks jaus
mas — lyg koks kamuolys 
gerklę,spaustų taip, kad net ža
dą atima ,vadinasi globus liys- 
tericus. Tai perjautrių nervų 
apraiška. O nervingumo kalti
ninkų yra labai daug, imant kli- 
makteriją, stiprią kavą, nikoti
ną, dvasinius sukrėtimus ir t. t. 
Jei tamstos gydytojas pasakė, 
kad gerklėje nieko blogo nėra, 
tai reiškia, kad ten niekas ne
genda, niekas neauga. Nervin
gumo sušvelninimui ir sveikatas 
sustiprinimui tamsta privalai 
klausyti visų daktaro įsakymų.

Klausia Ch. — Nuo ko pasi
daro peržemas kraujo spaudi
mas? Ir koks kraujo spaudimo 
aukštis turėtų būti pas moterį 
55 metų amžiaus?

Atsakymas Ch. — Kraujo 
spaudimo dydis priklauso nuo 
to, kaip veikia tiroidinės, para- 
tiroidinės, gonadinės ir eilė kitų 
vidujinių liaukų. Visokie stimu- 
liantai ar depresantai ir įvairūs 
apetitai irgi savotiškai veikia į 
žmogaus kraujo spaudimą. Ka
dangi tamstos kraujas, kaip sa
kai. yra peržemas, tai nėra rei
kalo apie savo kraujo spaudimo 
cifras galvoti, ar perdažnai sa
vo pulsą čiupinėti. Tamsta pri
valai savo daktaru pasitikėti.

Klausia V. J. — Kažkodėl dėl 
pražilimo ne visi gydytojai yra 
tos pačios nuomonės. Rugsėjo 
25 d. savo straipsnyje dėl raukš 
lių veide jūs rašote, kad “rūpes
čiai, vargas ir baimė žmogaus 
galvą žildina”, o kitus gydyto
jus girdėjau teigiant, kad anks
tyvas pražilimas, kaip ir nupli
kimas, gali ateiti iš paveldėji
mo. Kartu su laišku pridedu 
vieną iškarpą iš “Draugo”, ku- : 
rioje rašoma, kad gydytojas dr. 
F. Alvazar, kuris bendradar- 
b:auja dienraštyje “Sun-Times”, 
teigia jog ankstyvas pražilimas 
’>7smeiškia dėl mažakraujystės. 
Kodėl tuo reikalu tiek daug 
skirtingų prielaidų ii’ spėliojimų 
m dar šiame amžiuje, kuris 
t‘ek garsus savo mediciniška 
pažanga. Būtų ma’onu, kad prie 
progos praž'limo reikalu para
šytumėte platesni straipsnį.

Atsakymas V. J. — Medicina, 
ne matematika; o medicinos 

gydytojai, tai ne buriutiniai 
dogmatikai, ir jie viens paskui 
Ktą nesekioja. Ir gerai, kad gy
dytojai yra laisvi galvoti ir ty
rinėti, todėl medicinoje ir yra 
nuostabi pažanga, o ne kokia 
stagnacija ... Aš laikiausi ir te- 
belaikausi savo pažiūros, kad , 
rūpesčiai, vargas ir baimė žmo- | 
gaus galvą žildina. Esu tikras, 
kad neklystu, nes: kada žmogus 
rūpinasi ir jaudinasi, jo liaukų 
veikla pasikeičia ir kraujo bei 
kūno oksigenacija pablogėja; ir 
kai jo kūno ląstelėms deguonio 
(oksigeno) pritrūksta, tai jis 
dūsauja ir vargšo širdis smar
kiau plaka, jis blogai miega ir 
tinkamai nepasilsi, ilgainiui 
kraujo atspalvis pasike'čia, sle
giamas žmogus išblykšta. Tai 
štai kas žmogų žildina ir sendi
na. Žinoma, neklysta ir toks 
dr. Alvazar, teigdamas, kad 
ankstyvas pražilimas pasireiš-! 
kia dėl mažakraujystės, jei jis i 
turi minty kraujo nusilpimą ■ 
dėl blogos oksigenacijos, kurios į 
priežastimi yra rūpesčiai ir var- i 
gai, nemiga ir stoka apetito 
maistui kraują gaivinti. Iš da
lies galima sutikti ir su pavel
dėjimo teoretikais (tik iš da
lies), nes vaikai dažnai paveldi 
iš tėvų nervingumo ar lėtumo 
būdą. Beje, šiame visokios pa
žangos amžiuje, didžiausi pra- 
žildinimo specai yra bolševikų 
policininkai, kai jie savo vergus 
terorizuoja .. . Reikia tik stebė
tis, kad raudonsiūliai nepražil- 
dino mūsų gerb. Dan Kuraičio, 
jam Vilniuje beviešint.

RYTŲ VOKIETIJOS
VYSKUPAI DALYVAUS 

BAŽN. SUSIRINKIME

Vokietijos katalikų vyskupų 
konferencijos vadovas kard. J. j 
Frings pareiškė, jog jis yra tik
ras, kad Rytų Vokietijos katali
kų vyskupai galės dalyvauti vi
suotiniame Bažnyčios susirinki
me, prasidedančiame spalio 11 
d. Romoje. Visiems aštuoniems 
katalikų vyskupams Rytų Vo
kietijos vyriausybė davė patik
rinimus, kad jie bus išleisti į su I 

| važiavimą.

TV-R ABEJAI -JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S.Haisted St.- CLiffside4-5685

MUSŲ KOLONIJOSE
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Putnam, Conn.

Ugdymas lietuvaičių bendrabuty

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, mergaitės, lankančios 
Annhursto kolegiją Woodstocke 
bei katalikiškąją akademiją Put 
name ir gyvenančios Nek. Pr. 
Švč. M. Marijos seserų bendra
butyje, šalia mokyklinių studi
jų, jau tuoj pat intensyviai pra 
dėjo užsiėmimus ir bendrabu
tyje.

O tų lietuviškųjų užsiėmimų 
čia netrūksta. Čia organizacijos, 
įvairūs minėjimai, šventės ir t.t.

Lietuvių kalbą ir lituanisti
nius dalykus kolegijoje dėsto 
kun. dr. V. Cukuras. Kai ku
rios tų dalykų paskaitos ir se
minarų darbai, kolegijos vado
vybei sutikus, vyksta čia pat 
bendrabučio aplinkoje.

Akademiją lankančias moks
leives, atitinkamai paskirstytas 
į grupes, lietuvių kalbos moko 
prityrusi pedagogė ir Lietuvo
je gimnazijoje dėsčiusi lietuvių 
kalbą Sesuo M. Felicija ir se
suo M. Jurgita. Pamokos vyks
ta bendrabutyje, tačiau kredi
tai užskaitomi akademijoje.

Tar' nių šokių ir sceninių da
lykų moko sesuo M. Paulė pasi
žymėjusi mergaičių stovyklų va 
dovė.

Sporto instruktorė yra sesuo 
M. Cordija, prieš įstodama į vie 
nuolyną pati žinoma sportinin
kė Aušrelė Gataveckaitė iš To
ronto.

Religiniais mergaičių reikalais 
rūpinasi kun. St. Yla.

Norinčias muzikos moko di
delio išsilavinimo muzikė ir pui
ki pianistė sesuo M. Bernade
ta.

Yra ir mergaičių choras.
Kad mergaitės galėtų prieina- 

miau lavintis muzikos, įgytas ir 
naujas pianinas, kurį pasiryžta 
išmokėti prekybiniais ženkle
liais, kurie gaunami krautuvė
se prekes perkant. Tuos ženkle
lius gaunantieji galėtų čia pa
talkinti lengviau išmokėti tą 
instrumentą, nusiųsdami Put- 
naman į knygeles sulipintus žen 
klelius. Tinka įvairių rūšių ženk

lėliai ir dar reikia bent 300 kny 
gelių per sekančius metus.

Šiemet bendrabutį tvarko se
suo M. Bernadeta ir sesuo M. 
Palmira.

Mergaitės turi patogias pa
talpas gyventi ir mokytis, gerai 
maitinamos, rūpestingai kata
likiškoje ir lietuviškoje dvasio
je ugdomos.

Seserys, be abejo, neatlygina
mos už tą viską, stengiasi, kad 
bendrabutyje mergaitėms pra
gyvenimas mažai kaštuotų. Tai 
jų auka lietuvių bendruomenei.

Mergaitės turėtų ko labiau- 
s'ai pasinaudoti tokia patogia ir 
eta proga. A. Saulaitis

Watci< ury, Conn. 
Lankėsi sesuo Jurgita

Sesuo Marija Jurgita kelioms 
dienoms buvo parvykusi namo 
pas savo tėvus Saulaičius ir su 
jais drauge aplankė savo brolį 
Antaną, kuris antruosius me
tus atlieka novicijatą jėzuitų 
naujokyne Wernersville, Pa.

Sesuo M^įJurgita priklauso 
Nėk. Pr. ŠvČ. M. Marijos sese
rų kongregacijai Putnam, Conn. 
Vienuoliškuosius įžadus ji davė 
Žolinių šventėje, kur buvo nu
vykęs ir didelis waterburiečių 
būrys.

Antanas, baigęs Fairfieldo u- 
niversitete chemijos mokslus, 
įstojęs į Lietuvos jėzuitų pro
vinciją ir dviejų metų novicija
tą atlieka labai gražioje vietoje 
esančioje amerikiečių jėzuitų 
specialioje įstaigoje. Šiuo metu 
jis esąs paskirtas naujokyne 
svarbioms pareigoms, kurioms 
skiriami novicijai. Jis ten vienin 
telis ne amerikiečių provincijos 
novicijas, bet turįs gerą vardą 
ir pats esąs labai patenkintas.

Jiedu vieninteliai Saulaičių 
vaikai, abu pasirinkę dvasinio 
pašaukimo gyvenimą. K.

Waldo Parlette, Lima, Ohio, 
rodo bulvę, kuri išaugo panaši į 
žmogaus veidą.

LENKŲ VYSKUPAI VYKS Į 
VATIKANĄ

Net 26 lenkų vyskupai papra
šė raudonosios vyriausybės lei
dimo išvykti į užsienį ir daly
vauti Vatikano visuotiniame 
Bažnyčios susirinkime.

PRADĖTA A. RIVEROS
BEATIFIKACIJOS BYLA
Ispanijos primas paskelbė, 

kad yra pradėta beatifikacijos 
byla buvusio Ispanijos katalikų 
akcijos Vadovo Antonio Rivera, 
žuvusio Ispanijos civiliniame 
kare.

D E M E S I O 1

Gražių vizhmių kortelių
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS
Skambinkit LUdIow 5-9500

illlilllllllllllillliilllliilllllillllllllillllllllll

= Subscription rates: $13.00 per year in Chieago, Cicero and Foreign. s 
S $11.00 per year outside of Chieago and in Canaua ~
5 Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. 2
E Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 £
s JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 S

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

= • Redakcija straipsnius tai-
S so savo nuožiūra. Nesunau- 
£ dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
s rus. Redakcija už skelbimų 
™ turini neatsako. Skelbimų s kainos prisiunčiamos, gavus 
~ prašymus.

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

w
• Administracija dirba kas- S 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- K 
niais — 8:30 — 12:00.

rdinmiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimipiiiiiiiiiiiHiniiHiimiiiiiimiiiiiiiiiiih?

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

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

(Arch Supports) ir t.t.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2050 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. Ir penkt. nuo 4 Iki 8; 

į Šešt nuo 1 kl 4 vai

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

Tel. PRospect 6-5084

DR, J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą, 

į D81 valandos skambinti telefonu 
Į HEmiock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
, Rez. telef. IVAlhroolt 5-5070

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Iki X vai Trečiad Ir Sešt. uždaryta. 

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su Kedzie Avenue
(Kampas- Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien' nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ljty ęjąkmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTROPEDINBS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki fl 1 lyte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo, .2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku Nusitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia. įtikins ir rėmu*
4455 S. California Avė., YA 7-7.381 
VAL.: lo ryto Iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tėl. pft- 9-0563, Rez. PR. 9-6730

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

chirurgija

UI., tel. EDison 8-4383: 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 
_____ Valandos pagal susitarimą

Rez. HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Oratvford 
Medieal Building). tel. TAT 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambint* MT 3-0001.

Ofiso lr buto tel. OLympie 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.

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
pritaiko aktniūs 

0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-577! 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IU 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. .

Ofisas: 3148 IVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 IVest OOt.h Plaee
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

Tel. REHnnce 5-1811

I DR, WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 IV. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 470-4042

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0900

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

TeL ofiso ir rez. VVA 5-2017

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vaL vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso teler. LAfayette 3-3210 Jei 
neatsiliepiu, šaukti KEdzle 3-2868

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Kez.jtęl. .GRovehill 0-0017 

Valandos:. l-S' p. m. jr 6.8 m 
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. IVAIhrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6 8 vaL vak.. .Trečiadieniais lr sek
madieniais Uždaryta, priimama pa
gal susitarjnlą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ nt VAIKŲ

LIGŲ
SPECIATJSTB 

MEDICAL BUILDING
7150 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penkt: 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr n 

i 6 v. — 8 vai, vakare. Trečiad. n 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad.

vai. ryto Iki 3 vai. p p. 
Ofiso tel. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LTGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8^1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 
penkt. nuo 3 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GT 8-0195

DR. V; P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą.

DS1 valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo- 1 iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
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, Chieago 28, III. 

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Spedalybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PK 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Treč. ir: šeštad. pagal sutartį.

OR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas

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

Rez. 6000 So. Artesian Avenuer
Vai.. 11 v ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —

j 434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valąhdoB ryto kasdien.
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Prezidentui suteiktoji galia

KUBAI GELBĖTI
Krašto gynybos reikalu kon

gresas patenkino visus prezi
dento John Kennedy reikala
vimus. Jis ne tik patvirtino 
prezidento planą šaukti 150, 
000 atsarginių aktyvion tarny 
bon, bet ir davė jam galią da
ryti bet kokius žygius, kokie 
bus reikalingi Kubos reikalu. 
Jei bus reikalinga, prezidentas 
ir ginkluotas pajėgas gali pa
naudoti.

Prieš suteikiant tas galias, 
prezidentas buvo gana aštriai 
kritikuojamas abiejuose kon
greso rūmuose. Jam buvo prie 
kaištaujama, kad jis nesiima 
griežtesnių žygių, sprendžiant 
Kubos politinės padėties rei
kalus. Ypač aštriai kritikavo 
prezidentą ir jo vyriausybę o- 
pozicinės partijos — respubli
konų atstovai.

Dar ir dabar, po kongreso 
aiškaus pasisakymo ir autori- 
zavimo prezidentą daryti visa, 
kas bus reikalinga Kubos rei
kalu, opozicija gana skeptiš
kai žiūri į prezidento politiką 
ta prasme, kad visvien vargu 
jis darys tokių žygių, kokie 
šiuo metu yra reikalingi Pietų 
Amerikos valstybių ir pačių 
Jungtinių Valstybių saugumui 
užtikrinti. Šitokiam skepticiz
mui esama gana daug pagrin
do.

*
Jungtinių Valstybių visuo

menę sujaudino žinios apie Ku
bos diktatoriaus Fidel Castro 
padarytą specialią sutartį su 
Chruščiovu, kad Kuboje pasta
tytų ir gerai įrengtų uostą Ru 
sijos laivams, kuriais yra ga
benamos į Kubą įvairios pre
kės, bet labiausiai kariniai pa
būklai ir net rusų kariai. Va
dinasi, Kuboje skubiai yra ren
giama rusų kariuomenės ir ru
sų laivyno bazė. Jungtinės A- 
merikos Valstybės negali to 
leisti, nes tai paliečia Monroe 
doktriną ir išstato į didelį pa
vojų Pietų ir Šiaurės Amerikos 
saugumą.

Daug kam labai keista, ko
dėl į šį reikalą gana šaltai yra 
pažiūrėję tiek Valstybės depar
tamento, tiek Baltųjų rūmų 
pareigūnai. Kai kas yra nu-

ne, Anatolijus Dobryninas, 
siuntinėja patarimus savo bo
sui Nikitai Chruščiovui, kad 
jis nebijotų drąsiai vykdyti sa
vo programą Kuboje, Berlyne 
ir kitur, nes, girdi, karo pa
vojaus iš Amerikos pusės ne
bus. Amerika nusileisianti, ir 
viskas bus geroje tvarkoje. Ly 
giai tokius pat optimistiškus 
pranešimus Kremliui daryda
vęs ir pirmiau buvęs Sovietų 
ambasadorius Jungtinėse Vals 
tybėse, M. Menshikovas.

Labai aišku, kodėl taip yra 
informuojamas Kremlius. To
dėl, kad jis čia turi labai pla
čiai ištiestą ir gerai suorga
nizuotą šnipų tinklą. Kiekvie
na detalė sužinoma ir praneša 
ma bolševikų ambasadoriui, o 
šis tai perteikia Kremliui. Šis 
reiškinys taip pat gana aiškiai 
parodo, kad mūsų vyriausybė 
nėra pakankamai apdairi, nėra 
pakankamai griežta ten, kur 
reikia būti griežtai. Tais mūsų 
vyriausybės silpnumais labai 
gerai pasinaudoja priešai ko
munistai ir, nė kiek nesvyruo
dami, vykdo savo agresijos pla 
nūs.

Mūsų vyriausybės padėtis 
nėra lengva. Geru žodžiu, dip
lomatiniais manevravimais Ku 
bos padėties ir rusų įsiveržimo 
nebepataisys. Gal prieš kele
tą metų tomis priemonėmis 
dar būt buvę galima šis tas 
pasiekti. Dabar jau pavėluota, 
tos priemonės nebebus efek
tingos.

Kas gi tada belieka daryti? 
Kito kelio nėra, kaip karinės 
priemonės. Bet kas gi nori ko- 
ro? Vyriausybė jas panaudos, 
bet tik pačiu blogiausiu atve
ju, priešo aiškiai išprovokuo
ta. Bet ar bereikia didesnės 
ir ryškesnės provokacijos, ku
ri jau nebėra tik provokacija, 
bet atviras grasinimas Ameri
kos saugumui. Jei dabar nebus 
padaryti konkretūs kariniai žy 
giai sutvarkyti Kubos reikalus 
ir sulaikyti komunistų agresi
ją toliau Amerikon, bus pada
ryta tokia klaida, kurios de
šimtmečiais nebus galima ati
taisyti. Pirmoj eilėj reikia su-

girdęs, kad tie pareigūnai lyg laikyti Kubą nuo leidimo So- 
ir pateisiną rusų karinės ba- vietams statyti savo karo lai
žės steigimą Kuboje, nes, gir- vyno bazę pačioje JAV pašo- 
di, po II Pasaulinio karo Jung nėje. Atrodo, kad šiame žygy- 
tinės Valstybės savo bazėmis je Amerikai ateitų į talką ir 
apsupo Sovietų Rusiją agresi- jOs sąjungininkai — anglai ir 
jai sulaikyti. prancūzai.

Jei iš tikro ten vyrautų to- Gerai, kad nekliudoma ku- 
kia nuomonė, tai jau visai bū- biečiams pabėgėliams nuo dik- 
tų blogai. Palyginimas nėra tatoriaus Castro teroro orga- 
vykęs. Nejaugi Sovietai stei- nizuotis Jungtinėse Valstybėse 
gia Kuboje karo bazę tam, kad įr net kariniai ruoštis kraštą 
apsaugotų Kubą ir visą Lotynų vaduoti. Bet jiems reikia duoti 
Ameriką nuo Jungtinių Valsty ne tik padrąsinimą. Reikia su 
'bių agresijos. Taip galvoti bū- daryti visas galimybes, kad jie 
tų tikriausia nesąmonė. Rusai galėtų padaryti atitinkamus ir 
steigia (jau įsteigė!) savo ba- sėkmingus žygius. Reikia žiū-
zę Kuboje, kad iš ten galėtų 
daryti savo agresinius žygius 
į visą vakarų pusrutulį.

*
Sovietų Rusija savo planus 

vykdo drąsiai, nė kiek nesvy
ruodama, nes ji jau ne vieną, 
bet daug kartų turėjo progos 
įsitikinti Jungtinių Valstybių 
vyriausybės nuolatiniu svyra
vimu ir nuolaidumu.

Teigiama, jog Sovietų Rusi
jos ambasadorius Washingto-

rėit, kad nepasikartotų per
nykštės nesėkmingos invazijos 
tragedija. Reikia, kad JAV, 
turėdamos galvoje visos Ame
rikos saugumą, visa savo jėga 
stovėtų kubiečių išlaisvinimo 
žygių užnugaryje. Kito kelio 
Kubai išlaisvinti ir Amerikos 
saugumui užtikrinti nėra. To
kiems ir kitokiems konkre
tiems žygiams daryti kogresas 
yra suteikęs prezidentui pil
niausią galią.

Spaudoje ir gyvenime
NAUJAS POLITINIS ŽURNALAS

Pernai metų pabaigoje ukrainie
čių organizacija “The World Fede- 
ration of Ukrainian Form-er Poli-

TIKROVE REIKALAUJA NAUJŲ SPRENDIMU
ALTo ir VLIKo reikalai

K. MOCKUS

Ne taip seniai turėjau progą reikalo stovi, žino, kad ne visa- 1 kams išaiškinti ir jo daugiau ne
būti atsakingose pareigose ir da tas bendradarbiavimas yra bekelti. 
vienoj ir kitoj iš antraštėj mi- pakankamai geras ir tai daž- j

Finansinė parama 'nimų institucijų. Jos abi svar- niausiai ne dėl grupių nesutari- 
bios ir jų svarbos neneigiame, mo, bet dėl atskirų asmenų už- 
Norime tik akcentuoti, kad jų sispyrimo. Sakysim, dr. P. Gri
fe endradarbiavimą reikėtų su- gaitis, nežiūrint amžiaus naštos, 
glaudinti ir labiau išryškinti dar pakankamai aktyvus mūsų me, kad tų aukų didesnė dalis
specifinį jų vaidmenį. ; politinės veiklos dalyvis, įgijęs eis VLIKui, kaip vadovaujančiai

ALTas yra JAV lietuvių pilie
čių organizacija ir kaip tokia 
stengiasi daryti įtakos į šio ga
lingo krašto valdžią ir visuo-

Kai aukojame Vasario 16 ar 
kitomis progomis ir aukas siun
čiame į ALTo centrą, supranta-

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 2 d.

Kasdienybes kronikos

Kuba gąsdiną kaimynus
KĘSTUTIS G AIDŽICNAS

Jungtinių Amerikos Valsty- sais susovietintais Lotynų A- 
bių žingsniai prieš Kubą paski- merikos kraštais.
rai ar sąryšy su Amerikos Vals
tybių organizacija, stebėtojų 
nuomone, jau tik laukia palan
kaus momento.

Yra užtektinai puikių įrody-
svorio ALTo veikloj, mano, kad politinės kovos institucijai. Jei- mų, kurie aiškiai teigia, kad, 
VLIKas gali Lietuvos reikalu gu patikrinsime apyskaitas, tai jej dabartinė padėtis nepakis,

Vienas žingsnis į komunisti
nės Kubos ginkluotąsias pajė
gas aiškiai parodo, kodėl jos 
JAV ir Lotynų Amerikos val
džių pareigūnams kelia pagrįs
tą baimę.

Pagal Valstybės departamen-
kreiptis į bet kurios kitos vals- pamatysime, kad iš tikrųjų di- netolimoje ateityje Jungtinės to davinius. Kuba turi tarp 240,
tybės vyrus, bet ne į JAV vy- desnę dalį surinktų aukų išlei-. Amerikos Valstybės turės daug 

menę savo pavergtos tėvų že- riausybę. Tokį kreipimąsi jis no- j džia pats ALTas, o VLIKui ten- vargo ir nemalonumo ne tik su 
mės reikalais. Noriu tą jos vaid rėtU laikyti ALTo monopoliu, ka mažesnė ir dažnai sunkokai komunistine Kuba, bet ir su vi-

Man atrodo, kad tai savo nuo- j išgaunama dalis, 
monei paremti dr. P. Grigaitis 
neturi ne tik kitų grupių, bet

menį akcentuoti ir siūlyti ALT- 
ui prie šito vaidmens pasilikti. 
Kadangi JAV gyvena absoliuti 
dauguma užsieny gyvenančių 
lietuvių, todėl suprantama, kad

000 ir 400,000 karių. įskaitant 
2 500 rusų karinių “technikų”. 
Greičiausiai krašte yra apįe 300, 
f'OO kariuomenės — 10 kartų 
daugiau ,negu bet kurios kitosKeldamas tą klausimą viešai, j

nenoriu neigti, kad “ALTas gali pajėgti parodyti politikoj būtiną valdžios laikais, 
turėti ir turi savų būtinų išlai- lankstumą bei judrumą. j .

tarimo, ypač pritarimo mūsų dų. Tačiau proporcija, man at-j Gyvenu kolonijoj, kurioj esą- otynU -n os gyven Ojai 
iš čia turi ateiti didžiausia pa- žymiųjų jau vyresnio amžiaus rodo, yra per didelė ALTo nau- ma tik keleto šimtų ateivių, čia Reikia neužmiršti, kad Kuba
rama ir VLIKui, kuris nėra šio socialdemokratų, palikusių Lie- dai, ir dalis ALTo išlaidų yra atvykusių po antrojo pasaulinio turi apie 8,900,000 gyventojų
ar kito krašto piliečių organiza- tuvą po II pasaulinio karo. Ta- visai nepateisinama ne iš forma karo, ir daugelio tūkstančių se- savo 44,000 ketvirtainių mylių
cija, o yra pačią Lietuvą, lietu- čiau su ta savo nuomone jis, 1 lios pusės, bet iš esmės. ALTo nesnių ateivių bei jų vaikų, vai- teritorijoje. Palyginimui, Ohio

net ir savo politinės grupės pri-

išeidamas iš savo atkaklaus cha išlaikomos institucijos, įskaitant kaičių. Jeigu patikrinsime tos valstybė savo 41,222 ketvirtai-
rakterio, nuolat vis iš naujo ir patį vykd. komitetą, yra pa- kolonijos sudedamas aukas, tai nėse myliose turi apie 10,000,

ja. Savo prigimtimi ji yra emi- stipriai reiškiasi ir įneša nerei- tekę į rutiną ir tebegyvena anks pamatysime, kad iš tikrųjų di- į CCO gyventojų.
gracinė institucija, kuri even- trynimosi. Iš tikrųjų čiau įgytais nuopelnais, bet da-: desnę dalį jų sudeda tie negau- Dabar pažvelkite į kitus Lo

vių tautą atstovaujanti ir už jos 
išlaisvinimą kovojanti instituci-

tualiai palankioms sąlygoms su 
sidarius, galėtų ir turėtų virsti 
egziline krašto vyriausybe. Sa
vo veikloj VLIKas savaime sten 
giasi palaikyti gerus ryšius su 
emigracine visuomene ir gauti 
iš jos paramos savo veiklai, ta
čiau jis tos emigracinės visuo
menės neatstovauja. Šitaip išsi
aiškinę, manau, lengviau galė
tume .vykdyti bendradarbiavi
mą.

Kaip iš tikrųjų yra?
Iš tikrųjų bendradarbiavimas

paties VLIKo kompetencijoj y- ro išlaidas ne mažesnes, o kar-1 sūs iš stovyklų atvykę žmonės. tynų Amerikos kraštus ir jų gin
ra, kada ir kokiu reikalu kreip- j tais didesnes už tuos laikus, ka- Manau, kad panašiai yra ir dau j įduotąsias pajėgas. Brazilija su
tis į vieno ar kito krašto vy- da ALTo veikla buvo žymiai pla gelyje kitų vietų, įskaitant pa- ’ 63,000,000 gyventojų turi 85,000
riausybę ir daryti kokią išimtį tesnė. šita prasme siūlyčiau plės čią Chicagą. Jeigu taip yra, tai kariuomenės; Meksika su 34,
JAV vyriausybei nėra jokio pa- ti vėl veiklą ir nežiūrėti į su- ir organizacijos centre yra rei- j 600,000 gyventojų turi 51,000
grindo. Kai reikalinga atskirų į rinktas aukas, kaip į kelių as- kalo duoti daugiau svorio bei kariuomenės; Argentina su 20,
kraštų lietuvių piliečių organi- menų dispozicijoj esamą kapita- įtakos tiems, kurie aukomis ir Q00;000 gyventojų turi 90,000
zacijų parama, VLIKas ją visa- lą, kurį disponuojant dažnai re- darbu šiandien daugiau priside- kariuomenės ir Venecuela su
da pasitelks. Atskiro asmens miamasi įpratimu ar užsispyri- da ir turi prisidėti prie kovos Knašiu gyventojų skaičiumi
užsispyrimas tuo klausimu ne-Įmu’ ° ne gyvenamojo meto tik- už Lietuvos laisvinimą. I kaip Kuba turi tik 15000 ka-

.. . ,.i. . . . rovė. Tikrovė reikalauja vidi- šios mintys jokiu atveju ne- riuomenėsturėtų eilę metų būti rakštimi .... , . ' . . x .mo persiorientavimo, kuris vy- turi intencijos mažinti vyresnių-
veiksnių bendradarbiavimui. Siū resnio amžiaus žmonėms pap- jų nuopelnus, bet tikrovė reika-
lau tą klausimą tarp ALTo ir rastai nebūna lengvas. Tačiau, lauja eiti su dabartimi ir spręs- 

vyksta, būna metinės"vadinamų VLIKo vien^ kart^ visiems lai- norint pasilikti pozicijose, reikia ti klausimus dabarties sąlygose.
politinių veiksnių konferencijos, 
kuriose šalę šių dviejų veiksnių, 
dar dalyvauja LLK ir mūsų dip Į 
lomatijos atstovai. Kas arčiau

Šiaip .jau žurnalas išeina kas du 
mėnesiai.

Šiame numeryje taipgi yra ypa
tingai stiprios ir plakančios me
džiagos. Ypatingai svarbus ir stip
rus žurnalo vedamasis “Diefenba- 
ker’s U. N. Freedom Resolution”

Pr. Alšenas šiame numeryje duo 
da straipsnį, lyg ir piūvį per visą 
Lietuvos vergijos metą nuo 1939 
m. iki šių dienų. Straipsnis užima 
daugiau dviejų žurnalo puslapių ir 
užvardintas “Soviet Russian Poli- 
cy Towards Lithuania”.

The Nėw Review leidėjų galva 
yra žymus ukrainiečių veikėjas, 
buvęs Solovkų kalinys prof. S. 
Pidhainy, vyr. redaktorius — jo 
sūnus, teisių mokslų doktorantas 
Oleg Pidhainy. Adresas: P. O. Box 
31, Postai Štation E, Toronto 4, 
Ont. Canada.

B. A.

ROMULO GALLEGOS

dos, Amerikos ir kitų kraštų laik
raščių redakcijoms, bibliotekoms, 
valstybių galvoms, ministeriams,

Netrukus astronautas William M. Schirra išskris 
mės rutulį.

į erdves. Planuojama šešis kartus apskristi že-

Kuba su savo sovietiniais va
dais ir ideologija, stebėtojų nuo
mone. nepuls savo kaimynų. Bet 
beveik kiekviename Lotynų Ame 
rikes krašte veikia stiprios ko
munistų grupės, kurios, užėmu
sios valdžią, tikrai lauks Kubos 
pagalbos. Tada, žinoma, greitu 
laiku atsirastų ir sovietiniai 
“technikai”.

Venezuela, pasaulio trečias di
džiausias alyvos gamintojas su 
milžiniškais amerikiečių finan
siniais interesais, rūpinasi savo 
kaimyno stiprėjimu. Guatemala, 
jau paragavusi komunistinio re
žimo. Nicaragua ir Costa Rica 
reikalauja griežtesnių prieš Ku
bą nukreiptų žingsnių. Visi šie 
kraštai yra 21 tautos Ameri
kos Valstybių Organizacijos na
riai. Bet kodėl ši organizacija 
kol kas dar stipriau nereaguo
ja? Atrodo, kad nė viena Loty
nu Amerikos valstybė nenori 
kištis į savo kaimynų reikalus.

'Nutolta j 4 nsl.i

Laivu plaukia du keleiviai. Po saulėdangčiu vie-1 Vis didėja vidudienio tvanka, drumsčia uoslę 
nas jaunuolis, kurio stiprus sudėjimas, nors ir nebū- dumblo kvapas, kurį sukelia karštas vanduo, eldijos 
damas atletinis, ir raiški bei energinga veido išraiška perskrodžiamas. Jau irklininkai nutraukė savo dai-

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

teikia jam beveik išdidaus šaunumo. Jo išvaizda ir jo 
drabužiai rodo jį esant miestietį, besirūpinantį gra- 

įžiai atrodyti. Tarsi jo dvasioje kovotoų du priešingi 
jausmai dėl jį supančių vaizdų; kartais jo veido ra-

nas. Dvasią slegia slopinantis lygumų spaudimas.
— Jau nebetoli ąžuolas — pagaliau sako šeimi

ninkas, kreipdamasis į pastogės keleivį ir rodydamas 
milžinišką medį. — Po tuo medžiu tamsta galėsi pato-

SU KUO VYKSTAME?
Eldija stumiasi Arauka1), prisilaikydama deši 

nio kranto atkalnių. nių, azijatinės išvaizdos, kurie verčia galvoti apie to-
Du irklininkai lėtu ir vargingu galerininkų įsirę- torišką sėklą, nukritusią Amerikoje kažin kada ir ka- 

žimu ją stumia pirmyn. Nejautrūs spirgininčiai sau- žin kaiP- Tai tipas žemesnės rasės, žiaurios ir niūrios, 
lei, bronziniai, prakaituoti kūnai, s vos padengti tau- ~
kuotom, ligi kelių atraitytom kelnėm, vienas paskui 
kitą beda į srovės dumblą ilgas kartis, kurių viršu-

mų išdidumą pagyvina susižavėjimas ir, bežiūrint į giai papusryčiauti ir gerai pasnausti.
vietovaizdį, sužiba aštrus žvilgsnis, bet tučtuojau su-1 Neramumą keliąs keleivis praveria įkypas blaks- 
raukia antakius, ir lūpos iškrypsta nusiminimo iš- tienas ir šnabžda:
raiška. — Nuo čia ligi Bramadoro brastos ranka pasiek-

Jo kelionės draugas yra vienas tų neramių žmo- ti, o ten tai tikrai yra puiki pieva.
— Ponas, kuris įsakinėja šioje eldijoje, nesidomi 

Bramadoro brasta, — šiurkščiai atsako šeimininkas,

tinius galus spaudžia į ant pajėgių krūtinių parištas leidžia nuo jo akių,
kietas pagalvėles ir, susikūprinę nuo įsitempimo, stu
mia prieš srovę eldiją, pereidami per ją nuo pryšakio 
ligi užpakalio lėtais, sunkiais žingsniais, lyg ja žings
niuotų. Ir, ligi pirmas tyliai eina. sunkiai alsuodamas,

rodydamas į keleivį po saulėdangčiu. 
visiškai skirtingos nuo lygumų gyventojų. Jis drybso Žmogus žiūri į jį skersakiuodamas ir paskui už- 
išsitiesęs už stogelio ant savo apsiausto ir apsimeta baigia balsu, tarsi limpančiu prie jusnių, minkštų ir 
miegąs; tačiau nei šeimininkas, nei irklininkai nenu- lipnių, kaip lygumų liūnų dumblas:

Lygumų vidudienio akinanti saulė žėri Araukos 
geltonam vandenyje ir ant medžių, beaugančių jos

— Jeigu taip, nieko nesu pasakęs, šeimininke. 
Santas Luzardas greitai pasuka galvą. Užmiršęs, 

kad tas žmogus plaukia eldija, dabar staiga atpažino

užgulęs ant sayo karties, antras grįžta į išėjimo vie- fr°s juosta — mažos stepės, supamos ąžuolų ir palmių, 
tą, atnaujindamas nutrauktą pokalbį, kuriuo paįvai- — lr Iš kairės Araukos slėnio žemumos, — pievos nu- 

tical Prisoners and Victims of the kongresmanams, senatoriams, am- rina varginantį darbą ar po triukšmingo atsidusimo tysusios ligi pat akiračio, — kur žolės žalumoje juo- 
Soviet Regime” Kanadoje pradėjo 1-~—~ '------ ’-*•—-- s- *• * i , ._;x- —x- ------u.

pakrantėse. Tarpulangėse, kurios protarpiais nutrau- šį ypatingą balsą.
kia tolydinę augmeniją, matyti iš dešinės Apurės dau- Tai buvo San Fernande, kur pirmą sykį jį išgir

do,; eidamas krautuvės koridorium. Ten šnekučiavosi

leisti anglų kalba žurnalą, kurio 
tikslas ir paskirtis yra panaši į mū 
siškio “Lituanus”. Juo norima su
pažindinti pasaulį su Ukrainos . ... . , , ..anusi.skems redakcijoms; atstovy-žmonių laisvės troškimu ir visų 
Kremliaus pavergtų tautų aspira
cijomis. Be šio tikslo, žurnalas sa
vo' pagrindan ima ir laisvojo pa-

apie savo amato reikalus keletas gyvulių augintojų 
kaimiečių, ir tas, kuris tuo metu kalbėjo, staiga nu-

basadoms, konsulatams ir t. t. Į užtraukia tam tikrą dainą, apdainuojančią vargus. duoja viena kita klaidžiojanti gyvulio dėmė. Gilioje kad vėliau pasakytų:
Kiek teko patirti, The New Re- ; irklininko, kuris, pasispirdamas kartimi arba protar-' tyloje nuaidi monotoniški, erziną irklininkų žingsniai — Tai tas pats vyras.

view apie 16 egz. kiekvieno nume- į pįaįs traukdamas pakraščio augalų šakas, mylių my- eldijos deniu. Kartais šeimininkas, prie lupų pridėjęs .,, , vienoie oakelės smuklėje Tvan-
rio Kanadoj ir JAV išsiunčiama ir R varp-įai «lenka nirmvn sraigę, išplėšia iš jos kimų ir besiskundžiantį garsą, AntrusyK duvo vienoje paKeies smunieje.

vargiai slenKa pirmyn. kuri6s gre,t numiršta aplinkos nebylių vienumų dugne, Kus būties karste JI privertė išeiti I kiemų. Viename
bei Amerikoj ir konsulatams.

Pažymėtina, kad į šio politinio 
žurnalo bendradarbių štabą yra

Ant denio valdo šeimininkas, senas Apures lygu-Lr tada pakrantės miške pakyla apmaudą keliąs čen- koridorių du vyrai suposi savo hamakuose ir vienas
mos upių ir upelių žinovas, sayo dešinę laikydamas genųt) čirškimas arba už posūkio pasigirsta, pliump
ant vairo rankenos, atidžiai stebėdamas pavojus rėvų, telėjima-s paskubom beneriančių krokodilų, kurie snū-

SUkLtegSsiX^emS'nXa- SraįSSas P^Snijl Š Kusidaranėių tarp akmenų dantyno, ^laikančio sro-Į duriuoja besikaiti„daMi ?aulėje> paplūdy-

vienam numeriui pateikdamas po

jų štai kaip užbaigė pasakojimą:
— Aš tik tiek tepadariau, kad atstačiau į jį 

durklą. Velionis atliko visa kita: jis pats save per-
nais, kuriais naudodamiesi raudo 
nieji siekia užgrobti visą pasaulį, 
žurnalas — grynai politinis ir 
mėgstančiųjų politiką yra labai

rašinį. Žurnalo jau išėjo šeši nu
meriai, geriau pasakius, penki, nes 
šių metų rugsėjo mėnesio laida

mėgiamas. Jis siuntinėjamas Kana- išėjo dviguba — 4-5 nr. atžymėta.

vę, sekdamas vilnijmą, išduodantį betykojantį kro- mįuose( baisių plačios, nebylios ir vienišos upės vai- vėrė, lyg jam būtų patikęs plieno šaltumas, 
kodiią. įdovų

U Venecuelos upė įtekanti į Orinoko. Vert. l) Chenchena — vištų veislės paukštis. Vert. (Bus daugiau)

i



Danija iškilo ir pramonės gaminiu srityje
Turistai turėtų domėtis ns tik pačia Kopenhaga. Jie daugiausia 
kalba angliškai ar vokiškai. Po karo Danija dvigubai pakėlė savo 
prekybos laivyno tonažą. Šalia žemės ūkio eksporto, pažangos,

danai svetimšalius stebina ir pramonės pasiekimais.
Danijos sostinė Kopenhaga 

ne tik virto milijoniniu miestu, 
net per dideliu keturių su pu
se mil. valstybei, bet, kaip šią

V. ALSEIKA, Vokietija

vasarą teko įsitikinti, ji vis la- busas pravažiuoja pro naujai 
biau populiarėja turistų tarpe, j pastatytų namų rajonus — jie njja gargį tįk savo žemės ūkio 
Amerikiečių jau seniau išrėk- įmoderniški, su aikštėmis i produktais, klystų. Jau iš tau- 
lamuotas miestas — “Wonder- i yaikams žaisti, su daugybe gė- tog pajamų statistikos matyti, 
fui Copenhagen” — patrauklus | aplink namus ar balkonuo- . kad daugiau teikia pramo- I 
pasaulio turistams, tačiau, se. palydovas pasiskubina pa- nės ir amatų išdirbiniai, o an- 
vykstant į Skandinaviją, susto- i aiškinti: _ troje vietoje seka žemės ūkis, |
jantiems Kopenhagoje, būtina i ~ ToklU moderniškų namų mį§kai; žvejyba ir pan. Vis 
pamatyti kai kurias vietoves į sostinės < dirbantiesiems pas dėlto pokarįnįaįs metais Dani- 
šiaurę nuo sostinės, vadinamas mus statoma šimtais. Jie • • produktyvumas žymiai 

su visais įmanomais patogu- daugiau pakilo žemės ūkyje,
, - „ mais’ su virUve ir vonia - f kaip pramonėje. Pastaraisiais,

taigingų karališkų rūmų, baž- meneslui kaštuoja apie 50 dol. metaįs ypatingai iškilo teksti- 
nyčių ir muziejų. Tektų čia ^ai busas praslenka pro ka- j^g gamyba
nurodyti kad ir į Frederiks-. fališkuosius rūmus, botanikos 
borgo šaunią renesanso pilį su sod4’ yos^° rajonus, vėl tenka 
riterių sale, dabar pavirtusius i susipažinti su gyvo uosto ju- 
tautos istoriniu muziejumi. dėjimu.

Netolimame Fredensborge : Prekybos laivyno tonažas 
vasaros metu gyvena danų ka- : didesnis uz prieškarinį
raliaus šeima. Pagaliau, Seks- , Palydovas rodo į geltonos kt. rūšys) labai geras ir~ jis 
pyro “Hamleto” gerbėjai bus spalvos žemus pastatus — jų drąsiai gali konkuruoti su ba-
girdėję apie Kronborgą ir Eisi- ištisas rajonas. Tai jūrininkų, variškuoju. Carlsberg alus —
nore ~ Jalia sen°j° Helsingoer kapitonų apgyventas rajonas, seniausias Skandinavijoje, jo
miesto čia turistai galės rasti įr jo tradicijos siekia buvusius bravorai atidaryti dar 1847 m.,
pilį, puošnią bažnyčią, vienuo- šimtmečius. Taip, Danija dar ir per metus jo gamyba siekia 

prieš karą garsėjo savo žemės daugiau kaip 400 mil. bonkų.

Nord- Seeland. Tai vietovės, 
kuriose apsčiai rasite pilių, iš-

lyną; o pilies kieme vasaros 
metu įvairių tautų aktoriai vai 
dina “Hamletą”. Pagal įlankų 
pakraščius, pravažiuodami idi
liškus žvejų kaimus ir kuror
tines vietas, turistai vis vien 
skubą į didmiestį, sostinę. Ir 
tai suprantama — ji daug kuo 
vilioja.

JfeS'' didžiuojamės naujų 
namų statyba...

Kur tik nepažvelgsi Kopen
hagos gatvėje, visur susidursi 
su ąųgliškai, antroje vietoje — 
vokiškai kalbančiais turistais.
Po miestą nuolat važinėja tu
ristiniai busai, be to, ir mo
torlaiviai, plaukioją kanalais, 
uostu. Didesnius miestus lan
kant, tokie pasivažinėjimai, be
siklausant gido aiškinimų, įga
lina trumpu laiku bent paviršu
tiniškai mesti žvilgsnį į mies
to pastatus, gatves, aikštes, 1 kybos laivynas. Antrajam pas.

ukio produktų eksportų, ir čia' tačiau alus — taip pat pla- dės apie mūsų tautos kančias, 
žymų vaidmenį vaidino jų pre- čiai eksportuojamas į užsienius

Viena iš naujausių bažnyčių Kopenhagoje, Danijoje

tai tik viena iš patraukles- I
na, dar šį tą nugirsti ir apie I karui prasidedant danų preky- niųjų Danijos pramonės pažibų. tos įstaigos pabaltietis, aukštai 
istoriją, papročius. Prancūzų' bos laivynas jau turėjo per 1 Turistas, ypač iš JAV atvykęs, įvertintas Rašte kuriuo ii<? nri-............. - , - . v. . v įvertintas. Rašte, kuriuo jis pri-L U&i imki geromis mintimis ar-
turis'ų atsirado vos porą, o ml1- tonb Iaiv4> tačiau karo ilgiau pasidairęs po vad. shop- „tatvta(, tavo Pnesas tav° §alv^ Prl'
daugumą sudarė amerikiečiai metu apie pusę laivyno netekęs .ping gatves — Vesterbrogade, , į. Ų°J™U1’ „paSaky lpildys bl?.gomis “ minčių ji
(ar k ti angliškai kalbą) ir vo-, kraštas, per eilę metų paspar- Oestergade — ir kt. greit pa- ’ 3 s aikomas pavyzdžiu vai-1negali būti. Th. Moore 

kiečiai. Tad jaunas buso paly-1 tino laivų gamyklų darbą, įsi- j tirs, kad danų p^monė, ama-
dovas nutarė paaiškinimus laivų iš kitų kraštų, ir tai, be mašinų, laivų, pieninin-
tei1*’ ’ angliškai ir vokiškai. Kai > šiandien vaizdas dar labiau im- kystės mašinų, dar turistams 

I ponuojantis: prekių laivų to-j ir iš viso užsienio svečiams ga-I
------------------------------------------- - nažas visu 100 % praneša prieš lį pasiūlyti labai daug pirmos

j karinį ir šiuo metu jau siekia rūšies išdirbinių ir čia reikia
kaimynus ! per 2 mil. tonų. Žinoma, kraš

tas turi ir kai kurias palankes- 
(Atkelta iš 3 pusi.) nes sąlygas, pvz., šalia Kopen-

B.et šiuose kraštuose vis didė- hagos uosto, dar rasime 15 ki-
js..... .  komunistų skaičius ir kas tų uostų, ir jų gilumas ąiekia
dien stiprėjanti Kubos karinė 22 pėdas ar daugiau.
jėga šį nusistatymą greitai gali 
pakeisti. Venecuela turi apie 40,
000 komunistų partijos narių, + ‘ u. ‘ . daniškos pypkės, jau nekalbant
Ar-entina 80 000 Brazilija 50 KartaiS steblmas1’ kodel da‘ apie tik Kopenhagoje taip ap- 
nnn i T nai žemės ūkio Saraybos srity’ sčiai aptinkamą nudistinę lite-
000 ir Meksika net apie 200,000, je sugeba konkuruoti su kitais, ratūrą. Danų kronos perkamoji 
glaudžiai bendradarbiaujančių didesniais kraštais. Čia esama galia — didelė, prekių pasirin- 
su įvairiomis kairiojo sparno visos eilės priežasčių. Vis dėl- kimas tikrai gausus, ir tai pa- 
grupėmis. to sunku paneigti tai, kad da- aiškina,' kodėl tiek daug turis-

Komunistų partijos skaičius nai būtų mažiau pasiekę žemės tų atsiduria Kopenhagoje ir 
gal per daug neimponuoja, bet \ ūkio gamyboje bei jos ekspor- žymiai mažiau — Stockholme.
reikia neužmiršti, kad 1917 me- te, jei jų dar 1882 m. nebūtų __________
tais Rusijoje bolševikai valdžią buvę pradėti kurti žemės ūkio
nuvertė turėdami tik apie 40,000 kooperatyvai, atstovaują svar-
partijos narių, šiandien jie kont biausius eksportinius produk-

,. . . ..... , . tus: pieną, bekonus ir kiausi-rohuoja jau talyonus gyventojų. nius PBe iš pcr 200_000 fi.

Gyventojų skaičiaus augimas kių, daugiau kaip du trečdaliai,
T , , - .. , tai smulkūs ir vidutiniai ūkiai.Lotynų Amerika šiandien tu- į 

ri apie 200,000,000 gyventojų; j

Žemės ūkio kooperatyvų, 
smulkių ūkių kraštas

. • onn tuvos sąlygas bei tendencijas socialinei savaitei, suruošto Va-
nnn5 ™eUlature® aJle 30°:?00’ žemės ūkyje. Galima ir pamąs- lencijoje. Tame. laiške primena, 
°°0. O uz 25 metų tas skaičius . tyti _ jei laisvojį Lietuva bū- kad ir ūkininkai turi susilaukti 
sieks net 600,000,000 gyvento- tų turėjusi galimybes ir laiko, teisingo at’yginimo už savo dar- 
jų! Amerika tuo pačiu laiku tu- ar ji nebūtų galėjusi virsti an- bą Turi būti dedamos pastan- 
rės tik apie 300,000,000 gyven- trąja, nors ir mažesne Danija? gog> Rad soeialinė apdrauda bū- 
tojų.

Jungtinės Amerikos Valsty- Pramonės dirbiniai, traukių 
bės įvairiais būdais ir metodais svetimšalius
stengiasi pakelti ir pagerinti Lo Buso palydovas, pravažiuo

jant smailiabokštes, senąsias 
Kopenhagos bažnyčias, aiškina 
toliau:

tynų Amerikos žemą gyvenimo 
lygį. Bet, jei ši programa ne
pradės greičiau duoti laukiamų 
teigiamų rezultatų, Lotynų Ame 
rika gali., nesunkiai pavirsti į 
Lotynų Amerikos Sovietines 
Respublikas.

— Liuteronų bažnyčia yra 
vyraujanti, ji palaikoma vyriau
sybės, jai priklauso bent 95 % jGa., sudegintai kokio tai pade- 
gyventojų, tačiau jums turiu gėjo.

pastebėti, kad šiuo metu danų 
bažnyčias telanko vos 2 %. Ko
dėl? Tai palikta turistams pa
tiems apsvarstyti.

O jei kas manytų, kad Da-

Edward R. Murrow (dešinėje), 
medalį dr. V. A. Dambravai.

USIA direktorius, įteikia garbes

AMERIKIEČIŲ ĮVERTINTAS LIETUVIS

USIR garbės ženklu apdovanojo dr. A. V. Dambravą

Malonu esti girdėti, kai mū- dinėse įstaigose, kaip reikia dar 
sų tautiečiai kur nors iškyla bas dirbti, jog jo išradingumas,

gaminamas alus (Carlsberg ir moksl°’ meno ar kitose srity*e’ orientaci> ir meninis sugebėji- 
arba kai dėl savo sumanumo ar mas yra nepaprastas.

Dany alus — vienas 
geriausių pasauly

Net ir neypatingi alaus mė
gėjai turi pripažinti: Danijoje

lomais. Tokį ženklą gavo ir dr.
Vytautas A. Dambrava. Pr:e jo dinimą laiko vienu geriausiu ir

.. . , . . , , ,. „ . H- Laiškai. Tai (vairiems asmenini,pavardes visur pridėta, jog tai j žada pristatyti Dscaro p remi- j agytų laišku ištraukos, gyvenimiško,. , i i Išmintie-lietuvis, dabar režisūros sky- • jai.

paminėti: porceliano, kerami
kos dirbinius — pvz. karališ
koji Kopenhagos porceliano ga
mykla buvo įsteigta 1779 m. 
Toliau sektų: sidabro, stiklo ga 
miniai, tekstilė, baldai su ki
limais, papuošalai, na, ir mote- lando Čiurlionio Ansamblio ok- 
ris vilioją žebenkščių kailiai ar tetas išpildys meninę progra

mos dalį. Po banketo šokiai.

riaus vedėjas visai Lotynų Ame Būtų gera, kad to Vaidinimo 
rikos Voice of America radijo kopijos pasiektų ir lietuviškus 
programai. I archyvus ir nežūtų ateičiai.

c«. O.Kiek yra žinoma, tai pirmas

Pittsburgh, Pa.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Lietuvių Piliečių d-ja švenčia 

savo 50 m. sukaktį. Šia proga, 
draugijos svetainėje, 1723 Jane 
St., įvyksta banketas sekmadie
nį, spalio 14 d., 6 vai. vak. Da
lyvaus žymūs svečiai. Iš Cleve-

A. ž. 
(Pr.)

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

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

įs

► + O ♦

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab- 
ras. brangrenybSs, etc.
3237 W. CSrd St., Chicago 29, DI.

Tel. 434-4660

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

TEISINGESNIS
ATLYGINIMAS I

ŪKININKAMS

Popiežiaus Valstybės sekre
torius kard. Amleto Cicognani

Visa tai primena laisvosios Lie parašė laišką Ispanijos katalikų

tų taikoma ir žemės ūkyje dir
bantiesiems.

TRAPISTŲ PAGALBA 
PADEGĖLIAMS

Dievo Motinos trapistų vie
nuolyno Conyers, Ga., nariai pa 
sisiūlė pagaminti vitražus neg
rų baptistų bažnyčiai Dawson,

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki S po piet
Antrad. „ 9 „ 4 ,, ,,
Trečiad. uždaryta visą. dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki S po piet 
Penktad „ 9 „ S ,.
Aeštad. 9 12:30 ’ „

anticipated dividend 
on investment accounts

ŠV. TĖVO ŽODIS JAUNIMUI

Rugsėjo 16 d. popiežius Jo- 'nas tradicijas, bet turėjusios 
nas XXIII Vatikano Šv. Dama- ir karčių išgyvenimų. Džiugu, 
zo kieme audiencijoje priėmė kad tos tautos su visu savo oru 

!daug tūkstančių tikinčiųjų. Di- mu dalyvauja tautų susirinki- 
desnėms grupėms jis tarė atski me.
rą žodį. Vieną tokią grupę, — Bažnyčia, sakė Šv. Tėvas, 
pvz., sudarė 1,400 italų gimna- nori įtikinti žmones ir tautas, 
zistų, laimėjusių premijas kate- kad suprastų jos kalbą, kuri ne- 
kistiniame “Veritas” konkurse, turi jokios klastos, kad trokštų 
Popiežius tiems jaunuoliams jos patarnavimų, kurie neišski- 
tarė tikrai reikšmingą žodį. Pra ria nė vieno žmogaus, nė vie- 
džioje jis priminė būsimo visuo- nos tautos; kad mokytųsi paga- 
tinio Bažnyčios susirinkimo pro liau iš jos išminties ir kantry- 
ga savo paties mestą šūkį: Ecc- bės — mat, ji žvelgia tolyn me- 
lesia Christi lumen gentium — tais ir amžiais.
Kristaus Bažnyčia — tautų švie • gv_ Tėvas skatino jaunuolius 
sa- gimnazistus dar arčiau prie

— Į tą susirinkimą — sakė šįrdįes turėti katekizmo knygą 
Šventasis Tėvas — susirinks ir iš jOs mokytis. — Katekiz- 
šviesiausios rinktinės sielos, ku- mas> sakė popiežius, — yra vie
nos veikia tiesos, apaštalavimo na jg brangenybių, kurias turi 
ir visuotinės taikos tarnyboje. Bažnyčia, šeima ir tauta; bran- 
— Popiežius pasidžiaugė, kad genybė neįkainojama ir nepa- 
daugelis ir iš nekatalikų, ieškau keičiama, nes paimta iš dieviš- 
čių tiesos, atvėrė savo širdis kų Senojo ir Naujojo Testamen 
Bažnyčios balsui. Popiežių ypa- to knygų ir iš gyvo Bažnyčios 
tingai žavi jaunuolių ryžtas do- mokymo. Nesitraukite nuo tos 
mėtis dvasinėm problemom: knygos, žengdami pirmyn am- 
juk žmogaus reikalavimai bei žiumi, prisiimdami šeimos, dar- 
troškimai yra beribiai, ieškant bo, socialinių bei civilinių parei-

kūrybingumo tiesioginėse parei- į Ta proga reikia pasakyti, kad tiesos-_ kur^ jį gali išlaikyti ir gų atsakomybę; tą knygą turė- 
gose pristatomi pavyzdžių ki- jig gavo tvarkomose programo- Pakelti augštyn. Geros pastan- sįte kaip žibintą, kuris nušvie-
tiems. Dar maloniau, kai jie, ge. montažų ar vaidinimŲforma gos yra dedamos įvairiuose eko čia visą tolimesnį gyvenimą,
pasiekę tų aukštumų sugeba gerai supažindino P. Ameriką nominio- utinio, kultūrinio gy
kartu ir lietuvių tautą išgarsin- Su Lietuvos tragedija. Čia ra- vemm0 baruose. Popiežius pa
ti arba prabilti iš aukštos kė- Šančiam teko iš juostos iš^au- reiškė džiaugsmą, kad savo ke-

LIGONINIŲ SĄJUNGA 
PAGERBĖ VIENUOLĘ

JAV Ligoninių sąjunga pirmąsyti 15 min. montažo apie Sibi- turiu metu pontifikato metu jau M
Neseniai teko užtikti Washing ro maldaknygę ispanų k. Prog- daug turėjęs susitikimų su jau- gerbė moterj Ta garbg atiteko 

tono, D. C., ir kituose Atlanto rama buvo transliuota 1961 m.' nuoliais iš naujų Afrikos ir A- šaričių generalinei motinai Lo- 
pakraščio didžiuose amerikiečių Kalėdų pirmąją dieną, o paskui zjjos tautų, kurios turi savo se- retai Bernardai.
laikraščiuose aprašymą iškil- juostų pakartota-kuone visų, 
mių, kuriose U. S. Information T -Amer kos radijo stočių. Ta- 
Agency direktorius Edward R. me montaže sujungta lietuviš- 
Murrow įteikė tam tikram nedi- ka giesmė (Dievas mūsų prieg- 
deliam tarnautojų skaičiui tos jlauda, Marija Marija ir kt.) su 
milžiniškos įstaigos, turinčios dabartine liet. tremtinių tikrove 
visam pasauly 219 skyrių, vad. Sibire (miškų kirtimas), ir iš 
“Meritorious Service Award” ten gimusia, tyra, ramia malda 
— medalius su atitinkamais dip ž nemos Sibiro maldaknygės.

USIA vadovybė šį radijo vai-

imimiiitiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiumiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim
VdjOftlOrit" *•Lietuvių tauto.- tauriausi.,..

bg» Ark t vysk. Jurgio Matulaičiu-
Matulevičiau*

U 2 R A S A i
l'HUliSK IIAl.KSE

i. t.'žraAal. Mintys, pastabos pas) 
yžlmai. Čia kaip tik atsiskleidžia 

A.rk vyskupo Jurgio gilus tiesos įžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar 
nauti Dievui Bažnyčiai ir sielų ii 
ganymui

pa, aginiin,, 
rno i-

iti. Vilniuje Žvilgsnis , Arki 
vskupo kančias perneštas senoj, 

f.ietuvos sostinėje, kur Jis steug 
lamasis būti visiems visakuo, kar- 
-isus laimėtų Kristui daugiausia 

a nukentėjęs.
Knygp turi 220 pusi., paveiks

luota ir įrišta i kietus viršelius 
Kaina J2.50

žsakyinuB su pinigais siųskite 

‘DRAU G A S’
IMS Vf a3 Si Uhieago 29. DI

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii iimiimiiiii

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIEIUVIV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

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

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

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-75*75

J



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE LENKAI NENORI BOTI 

KOMUNISTAIS
Valdžia mėgina jaunimą išauklėti vergais

Draugo korespondentas

Lenkų tautos 85% nuo pat kad tuo išvengus savo viršinin- riu mokėti valdžiai”. (Varšu- 
krikščionybės 9 šimtmetyje į- kų priekaištų bei nemalonumų, voj yra 2 rūšių taksistų: val- 
vedimo išliko ištikimi katalikų Jaunfonag valdžios rankosp džios ir privatūs su senais ap- 
Bažnyčiai. Šimtmečiais Lenkijos lūžusiais automobiliais. Man te-
valstybė buvo tampriai susi jun- Jaunimo bažnyčiose dabar ma ko dažniausiai su privačiais tak- 
gusi su Bažnyčia ir visuomenė, tyti žymiai mažiau. Vasaros a- sistais važinėti), šis protingas 
ypač paprastoji, buvo net su- tostogų metu valdžia visą jau- taksistas tęsė: “Tik du dalykai, 
klaidinta ir katalikų tikėjimą nimą išvežioja prie ežerų, upių i neva atrodo geri ir kilnūs mūsų

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 2 d.

ELEKTRA IŠ JŪROS 
POTVYNIŲ

laikė lenkų tikėjimu — “pols- ir kitų tinkamų atostogauti vie
ką viara”, kitaip sakant, kas tų. Valdžia parūpina veltui tran 
yra lenkas, tai jau ir katalikas, sportaciją, o Amerikos Labda- 

; ros organizacija CARE teikia 
, maisto išteklių, kaip riebalų, 
Į miltų, kiaušinių ir pieno milte-

santvarkoj: 1. teikiama gali
mybė kiekvienam veltui eiti auk 
ščiausius mokslus ir 2. visam

CALIFORNIJOS RESPUBLI
KONAI REMIA 
REZOLIUCIJAS

California Republican Assemb 
ly (visos Californijos respubli- 
konų organizacija) savo valdy- 
bos ir direktorių konferencijo- i; 
je, kuri įvyko 1962 m. rugsėjo 1 
22 ir 23 dienomis Saeramento | 
mieste (Californijos sostinėje), 
priėmė specialią rezoliuciją, ku
ria pasisakoma už Lietuvos, Lat ' 
vijos ir Estijos bylos reikalu 
rezoliucijų rėmimą (“...Califor
nia Republican Assembly fully 
endorces the resolutions...”).
California Republican Assembly iš Kolumbijos atvykęs į JAV
organizacijai vadovauja Fred I studijoms St. Goštautas, lankėsi Tautinė bažnyčia komunistų
Hali, Rezoliucijoms Remti Ko- Los Ąngeles, kur turėjo progos įtakok?

. .„ susipažinti su čia gyvenančiais !
mi e o narys, vienu is sios or rašytojais ir spaudos žmonėmis. g. kraštutinis lenkų nacio-Į lių Lenkijos atostogaujantiems, 
gamzacijos vicepirmininkų yra Nuotraukoje lietuviškos spaudos j . . ,. .. i . .
Leonardas Valiukas Rezoliuci- platintojas Prišgintas pasirašo j nalizmas, sujungtas su religija, I Be to, valdžia duoda jaunimui 
’oms Remti komiteto koordina ! Goštautui dovanojamą, lietu- padarė daug žalos katalikų Baž- ■ galimybę mokytis ne tik gimna
torius. Sm 1 °mi 6 ° °°r ViŠkų dainULknSčaUsko nuotr. nyČiai’ ypač dabartiniais Baž'! ziJose> bet ir universitetuose, . bedieviais komunistais. Todėl

__________ . nyčios persekiojimo laikais. Ga-' jei tik kas sugeba mokytis. Į jie jaunįmuį taip pataikauja, o
REZOLIUCIJŲ RĖMĖJŲ na nemažas skaičius (statistinių Vieną taksistą aš pasveiki-, mūsų vyresniųjų, nors mes pus

PAGERBIMAS zoliucijoms Remti komiteto ko- žinių negalėjau surasti, bet spė- nau, sakydamas: “Esate laimin | ba(jžiai ir nuplyšę gyvenam, ne
Rezoliucijoms Remti komite- - T ! pais°’ nes žino.’ kad 5us.’k°-

i Baltosiose jūrose ties Kislo- 
gubsku rusai bando vandenynų 
potvynius įjungti į elektros ga
mybą. Tikisi 1963 m. susilaukti 
pasisekimo.

KUNIGAS BOTANIKŲ 
DELEGACIJOJ Į RUSIJĄ

Ispanų kilmės jėzuitas kun.
H. Santapau, prieš 20 m. tapęs 
Indijos piliečiu, vadovaus 6 as
menų Indijos botanikų delega
cijai, vykstančiai į Rusiją. Pats 
kun. Santapau yra pasižymėjęs 
botanikas. Toje savo kelionėje

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

*

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, IU.

IT.

jaunimui valdžia parūpina ne- ,jis galės privačiai atnašauti šv. 
mokamai vasaros atostogas. , mišias.

Šie dalykai gal jums atrodo 
kilnūs, bet iš tikrųjų yra pas
lėpta jų klasta — išplėšti vai
kus iš tėvų ir juos išauklėti

to vadovybė pagerbs 1962 m. |------ J---------- bepriklauso Romos katalikų ti- tiečių valdžią, prietelišką darbi-' munistais n€padarys. Todėl jie °ruošia’ šokių va£arą, Lrio
spalio 7 d sekmadienį žymes- ' LK SUSIVIENIJIMO kybai. Jie sukūrė daug lenkų ninkams ir neturtingiesiems . j žiūri į ateiti įr rengia tvirtą visas pelnas bus paskirtas Balfui.
du. ir įta'kmgesnius rezoliuci-! « KUOPOJ nacionalinių parapijų, pasivadi-j Po to mano pasakymo taksis- komuniEtinę Lenkija. Po Jo
jų rėmėjus iš amerikiečių tar- : Rugsėjo 16 d. LUKŠA 42 kp. \ "H Katalikų Bažnyčia, tas nustebęs atsigręžė ir, įsitiki- i aiškinimo, paklausiau apie jo iš-, Sį‘““įbį £* vii parem-
po. Pagerbimas įvyks pusryčių ■ turėjo eilinį susirinkimą, kuria- Kai kurie paprasti žmonės net nęs, kad esu kunigas, užklausė, eįtą mokslą. Jis yra baigęs maž . kime šį Bendruomenės parengimą.
metu, kuriuos ruošia Rezoliuci- ' rne valdyba pranešė apie kuo
joms Remti komitetas viešbu- pos suruoštą gegužinę Arroyo 
tyje, 3400 Wilshire Boulevard, Seco Park, kuri turėjo nemažą
Los Angeles mieste. Šie pus
ryčiai įvyks spalio 7 d., sek-

pasisekimą, nors ne visi kuopos 
nariai atsilankė. Gauta $112 pel

madienį. 9:15 vai. r. Ambassa- no. kuris yra didžiausias bent 
dor viešbutyje (Colonial Room). kada gautas iš parengimų. 
Pagrin-iinį žodį pusryčių metu Tame susirinkime buvo dis- 
tars San Francisco burmistras kutuojamos dvi surengtos “Lie- 
George Christopher, Rezoliuci- tuviu dienos” Los Angeles mies : 
joms Remti komiteto narys. te. Diskusijose aktyviai daly- ! 
Pusryčiuose dalvvaus eilė kitų ' vavo sekr. J. Jakubauskas, na- 
žymių amerikiečių, kurie remia riai Edm. Arbas ir A. Skirius. 
rezoliucijas. Be to, dalyvaus ir Prieita vieningos nuomonės, kad 
pora rezoliucijų autorių. Pus- ateity Los Angeles organiza- 
ryčių kaina $3.50. Norintieji pus cijos palaikytų nuoširdesnius 
ryčiuose dalyvauti, prašomi pa- ryšius ir vieningumą bendruose 
telefonuoti Antanui Skiriui, Re- lietuviškuose reikaluose. J. J.

Seserų vienuolių Felicijonių mergaičių gimnazija, bendrabutis ir 
vienuolynas, kuriuos š. m. liepos 24 d. Lenkijos komunistinė val
džia konfiskavo.

nesiorientuoja, kad šios rūšies <kas aš esąs, kad nieko nesu-

kad Kuboje yra paruošiami par

daug nepriklausomos Lietuvos i Spalio 27 d., šeštadienį, kroatų ' 
laiku progimnaziją. Su kitais salėj bus tos pačios Bendruome- 
taksistais teko taipgi daug kar- nės valdybos kitas šokių vakaras,

tų įssika ‘Oeti. Ir jie panašiai kai- ta^jienineį mokyklai paremti. Tai- | 
bėjo apie komunistinę santvar- gi ir šį parengimą visi solidariai : 
ką. bet ne taip giliai, kaip čia \ remkime, nes tai yra surišta su 

, -ų.4.- mūsų pačių gyvybiniu reikalu —
aukščiau pacituotasis. lietuvybės išlaikymu jaunojoj kar-

----------------- toj. Į
Lietuviškos krautuvės

RAUDONŲJŲ PARTIZANAI 
KOLUMBIJOJE

Prieš metus L. ir N. Kasperiū- 
nai atidarė krautuvę, kuri dabar 
žymiai praplėsta ir daro gerą apy- 

Katalikų savaitraštis Kolum- vartą. Joje galima, tarp kitko;, įsi- 
bijoje “EI Campesino” praneša, gyti laikrodžių ir brangenybių pi

KANADA

Sudbury, Ontario 
PARENGIMAI

KLB Sudburio skyriaus valdyba 
spalio 6 d., šeštadienį, serbų sa-

gesnėmis kainomis negu didžiosio- APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48' metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

tizanai Kolumbijai. Atvykus į parįnktas gražus lietuviškas pa- 
Kubą rusų technikams, padidė
jo partizanų veikimas Kolumbi
joje ir Vęnecųeloje. Jiems slap
ta gabenami ginklai. Kolumbi
jos kongreso ir vyriausybės na- daro gerą apyvartą. Savininkas 
riai svarsto būdus, kaip sėk- Antanas Strakauskas yra pasiry-
mingiau pasipriešinti tai raudo-: žęs statyti dar ir salę, nes turi 

... : gerą sklypą prie Minnow Lake
n9jų akcijai. ežero. Būtų gera proga atidaryti
____ ___________________________  ir lietuvių klubą, tačiau reikalin

ga visuomenės ir bendruomenės 
valdybos bendradarbiavimas. Sa
vininkas sutinka duoti 30% gry
no pelno valdybai. Tad šį projek
tą reikėtų valdybai rimtai pasvar
styti. Kitos tautybės turi net po 
keletą salių ir klubų, o mes bas
tomės iš salės į salę maldaudami 
svetimų malonės ir nešame pini
gus svetimiems. Jei tik būtų dau
giau vieningumo, tai visi mūsų 

i lietuviški reikalai kitaip stovėtų, 
j Krsp.

(PR.)

vadinimas “RŪTA”
Kita lietuviška krautuvė — To-

ny’s Groeery, kuri puikiai veikia 
jau per eilę metų, paskutiniu lai
ku taip pat žymiai padidinta ir

bažnyčia yra atsiskyrusi nuo 
Romos katalikų Bažnyčios.

Dabartinis režimas neturi 
Šventojo Tėvo atstovo arba nūn 
cijaus ir suprantama, kad ši val
džia neturi nė prie Vatikano 

dienas, Baisiojo birželio, Lie,.os savo atstovo. Dar prieš šį karą 
buvęs Lenkijos ambasadorius

Vasario 16 d., Motinų ir Tėvų

Floridos lietuviai
Rašyti apie Floridą, apie jos | mėmis ir tropiškais krūmais, 

tropišką klimatą, saulėtas die- ' Klubas ruošia visą eilę minė- 
nas, spalvingus saulėleidžius, ra jimų, Naujų Metų sutikimą, 
mius mėnulio pasireiškimus virš
Atlanto pakraščio, būtų tik pa
kartojimas įvairių būdvardžių 4 d. ir kt. 
išreikštų poezijoje bei straips
niuose rašant apie rytų jūros 
pakraštį Floridoje. Norėčiau tik Anita Karas, kilusi iš Melrose 
pareikšti vieną kitą mintį apie Park, III., ir baigusi Northwes- 
mūsų ten gyvenančius lietuvius, i tern Univėrsity Sehool of Mu-

Lietuvių choras

Tikro skaičiaus lietuvių gyve
nančių Miami mieste ir priemies

sic, studijavo smuiką ir dainavi 
mą. Apsigyvenus Miami Beach

čiuose negalima pasakyti. Sako- suorganizavo chorą ir iki šiai 
ma, kad didesniais skaičiais lie- dienai sėkmingai vadovauja.
tuviai pradėjo vykti į rytų pa
kraštį apie Atlanto apsuptą Flo-

Čia gimusi lietuvaitė Anita 
Karas baigusi universitetą su

ridos dalį prieš 20 metų, po bai- I savo mamyte Navickiene viešė- 
sios depresijos. Senesnės kar- jo Lietuvoje du metus, iki pra-

Popee tebėra ir dabar Vatikane 
ir atstovauja lenkus katalikus, 
.gyvenančius laisvajame pasau
ly-

Nežiūrint šių -neigiamybių ir 
Bažnyčios persekiojimo, tikin
čiųjų žmonių uolumas ir pamal
dumas yra didelis ir bažnyčios 
yra stropiai lankomos. Kai ku
rie žymesni valdžios pareigū
nai, užuot ėję į savo parapijos 
bažnyčią, keliauja į tolimesnes,

prantu, kokia jų valdžia. Atsa
kiau lenkų kalba, kad nesu net 

. j lenkų kilmės amerikietis. Tada 
jis visu uolumu man aiškino a-i 
pie komunistinę santvarką, jų. 
vargus ir ašaras ir kad jų vai- Į 
džia esanti didžiausi plėšikai, 
skriaudikai ir vargšų žmonių j 
išnaudotojai, prisidengę melą-' 
gingais šūkiais. Jis toliau pa
reiškė: “Jūs, — Amerika ir' 
Britanija, Rooseveltas ir Chur- 
chillis — pardavėt mus Mask
vai, ir mes ir mūs vaikai bū
sim vergai. Pavyzdžiui, — jis
tęsė toliau------- turiu dirbti
12 valandų per dieną, kad ga
lėčiau galus su galais suvesti ir 
menkam valgiui užsidirbti, nes 
beveik pusę, ką aš uždirbu, tu-

1I STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29., IU.

tos lietuviai, truputį finansiškai 
sustiprėję, vyko atostogauti.

dėjo grėsti karas ir Amerikos 
konsulo perspėtos grįžo. Ani-

Daugelis vyko laimės ieškoti, bei ta taip buvo pamilus Lietuvą būrimu lietuvių į politinį veiki- 
sveikatos pagerinti ir amžiaus j ir jos žmones, kad dabar visą i nemažai laiko praleidžia bu- 
prailginti. Apsistoję, iš pradžių 1 savo laiką pašvenčia lietuvių VęS čikagietis, daugelį metų gy 
atsargiai, vėliau drąsiau inves- reikalams ir vis svajoja dar kar i venęs Chicagos šiaurėj ir pir- 
tavo sumas į žemės plotus, na- Į tą aplankyti tėvų šalį. | mįninkavęs °Northside Lithua-

Glenn Steiger, 31 m., iš Roches- 
ter, Minn., turįs 320 akrų farmą,1 
nugalėjo kitus septynis varžovus

riu sumokėti valdžiai mokės- tapo arimo čempionu Wilming- 
. ! ton, Ohio. žurnalistų teigimu, so

čių. Per mėnesį surenku apie. yietijoj jis gautų kokį nors leni-
3,500 zlotų, kai kada iki 4,000 ,nišką ženklą, gi JAV jis gyvena 

'laisvai ir turtingai, be .jokių kol-
zlotų ir iš tos sumos 1,800 tu- chozinių atžymėjimų ir varovų.

4i%

current. dlvidend on lnvestment bonus
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAU VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti lr 

dar Išmokėsime po 16% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, IUUINO1S 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

mėlius, dabar jau lietuviai turi 
viešbučius, motelius ir kt. Tų 
žmonių, kurie jau yra taip įsi
kūrę, niekas neišvilios, nes jie 
pamėgo nuolatinių atostogų nuo 
taiką.

Lietuvių Piliečių klubas
Prieš kelis metus senesenės 

kartos lietuviai suorganizavo A- 
merican Lithuanian Citizens 
Club. Sudėję keletą tūkstančių 
dolerių nupirko žemės sklypą 
ir pastatė salę. Jų vieningas dar 
bas taip išsišakojo, kad į klu
bą įsirašė ir toliau gyveną lie
tuviai.

Klubo narių skaičiui padidė
jus, reikėjo didinti patalpas. Pa 
didino salę, pagražino bufetą, 
visas patalpas išdekoravo lietu
viškais motyvais ir veidrodžiais 
aplenkė stulpus salėje. Lauko 
pusėje yra stalai, suolai ir kros

Neseniai Anitos iniciatyva lie 
tuviai turėjo skyrių visų tautų 
parodoje. Buvo išstatyta penki 
aliejaus paveikslai, kuriuos Ani
ta Karas pati atsivežė iš Lietu-

nian Political Club, taipgi bu
vęs Lietuvių Demokratų Lygos 
Cook County vicepirmininkas 
Benekaitis, puikiai įsikūręs Fort 
Lauderdale, kur augina tropiš-

vos, tai keturi Lietuvos kuni- kus vaismedžius ir globoja įvai- 
gaikščiai ir Birutė. B,e paveiks- riausius paukščius, 
lų buvo išstatyta labai puikūs
audiniai ir mezginiai.

Moterų veikla

Moterys yra susiorganizavę į 
du tvirtus vienetus, ALR Kata
likių Moterų sąjungos kuopą, ir . 
Miami Lietuvių Moterų klubą. 
Jos visur veikia. Ypatingai daug 
visuomenės darbe pasižymi ame 
rikietės — Elena Verbella, Jen
nie Goodwill ir Mrs. Kaulakis, 
taipgi meniniuose parengimuose 
daug reiškiasi Anita Karas.

Lietuviai politikoje.
Lietuvių politinę grupę be ma

nis piknikams. Apsodinta pai- žos išimties sudaro vyrai. Su-

Miami, Fort Lauderdale, Hol
lyvvood, Coral Gables ir Dania 
lietuviai b.e mažos išimties yra 
turtingi, patyrę žmonės ir jų 
įsijungimas į 'bendrą Amerikos 
politikos veikimą bus pliusas, 
nes jie žmonės su neišsiamiama 
energija ir turi daug laiko ir 
sumanumo lietuvius reprezen
tuoti. Dabar, kada Amerikos lie
tuvis Peter Satinsky išrinktas 
į Brovvard apskrities demokra
tų komiteto pirmininkus, lietu
vių prestižas dar labiau pakilo, j 

j
Donna Kamm, 

čikagietė

PASINAUDOKITE

DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
eitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU 

GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.
Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy

venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHicnro ?.9, ui ~ tfi lu 5-9500

KVIEČIAME APLANKYTI MĖSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti aut investavimo sąskaitų nuo vasario men. 1 d., 1962 na. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokanti sausio ir liepos mėn. 1 r,
VAI Aiinne. piRMt lr ketv............................... s v. r. iki s p. p.
lULUnUUdi ANTRAD. ir PENKT..................... » ▼. r. Iki B p. p.

ŠEŠTAD. 9 » t Iki 11 ▼. d. Trečiad. uždaryta.
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6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 2 d.

REIKĖTŲ TŪKSTANČIO TOKIŲ 

MOTERŲ

Chicagoje dabar yra 250 ge
rai organizuotų geraširdžių lie
tuvių ponių, pasirengusių kovo
ti su lietuvišku vargu. Jų tink
las išsišakojęs po visą miestą. 
Jos visuomet yra užaliarmuo- 
tos lietuviškam vargui pašalin
ti. Ryšiai per centrą ir seniūni
jas taip gerai suorganizuoti, 
kad jos valandos laikotarpyje 
kiekviena gali susisiekti ir at
skubėti ten, kur reikalinga pa
galba.

Toji organizacija tai 1960 m. 
kun. dr. F. Gurecko įsteigta Lie 
tuvos Dukterų draugija, smar
kiai auganti ir stipriai veikian
ti organizacija. Jos tikslas — 
kovoti su vietiniu lietuvių var
gu. O jo esama ir mūsų mies
te.

Antai prieš porą savaičių vie
noje iš didžiųjų lietuvių koloni
jų Chicagoj mirė vienas' buv. 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas. Į jo šermenis neatvyko nė 
Vienas lietuvis. Apie tai nepa
sirūpino nei ramovėnai, nei bi- 
rutietės, nei kitos giminingos 
organizacijos. Lietuvos Dukte
rims šis įvykis, deja, jau buvo 
praneštas po to, kai miestas jį 
palaidojo. O kiek tokių užmirš
tų tautiečių, laiku sužinojusios, 
yra deramai palaidojusios Lie
tuvos Dukterys!

Š. m. rugsėjo pirmąją savai
tę Lietuvos Dukterų draugijos 
centre buvo užregistruoti pen
ki atsitikimai, kad į vargus pa
tekę Chicagos lietuviai šaukėsi 
iš šios organizacijos skubios pa 
galbos, Ir visiems ji buvo su
teikta.

Štai kuriems žmonėms LD 
skuba į pagalbą:

1. Protiniams ligoniams, ku
rių tarpe psichiatrinėse ligoni
nėse nemažai yra ir lietuvių. 
Vieniems iš jų reikalinga mate
rialinė, kitiems tik moralinė glo 
ba.

2. Žmonėms, kurie negauna 
iš valdžios pašalpos. Jau apie 
15-kai tokių pavyko iš Valdžios 
išgauti vienokias ar kitokias 
pensijas.

3. Žmonėms, nukentėjus’ems 
nuo įvairių staigių nelaimių. 
Daugeliu atvejų jiems suranda
mi gydytojai, jie yra lankomi, 
apdovanojami dovanomis ir pri 
sidedama prie jų palaidojimo.

4. Asmenims, kurie yra patekę 
į laikiną vargą, kai daugiavai
kės šeimos tėvas suserga ir 
kurį laiką negali dirbti ir pan. 
Tada organizuojamas maistas, 
vaikams drabužiai ir kt.

Štai atvejai ypač skatina LD 
palaikyti glaudžius santykius 
su daktarais ir valdžios įstai
gomis. Miela, kad iš lietuvių

HH&B9 HrafinH

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS :

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą 
® Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

ASSETS OVER $22,000.000 
: ? ESTABLIS H ED S$97 « i

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦ CHICAGO 8 • PHONE 254-0104

daktarų jos susilaukia paslau
gos.

Kun. dr. F. Gureckas, didžiuo 
damasis buv. LD pirmininkėmis 
— B. Petravičiene, Br. Dikinie- 
ne ir dabartine pirmininke E. 
Diminskiens, pareiškė, kad 1,- 
009 organizuotų geraširdžių mo 
terų galėtų visai pašalinti lie
tuviškąjį vargą Chicagoje. To
kio narių skaičiaus, vykdydama 
savo uždavinius, LD draugija 
kaip tik ir siekia.

J. Daužvardienė, energingoji 
Chicagos lietuvė moteris, pasku 
tiniame LD draugijos susirinki
me ituvo išrinkta draugijos gar 
bės nare ir per ją tiesiamas til
tas su senąja išeivija ir čia gi
musiais lietuviškos kilmės as
menimis.

Gaila, kad dėl tam tikrų prie 
žasčių negalima viešai skelbti 
LD draugijos nuveiktų darbų 
ir sumų statistikos. Tai gali bū
ti kai kam nepatogu. Bet tos 
statistikos skaičiai yra gyvi su
šelptųjų širdyse ir Dievo balan
se.

Pinigai LD draugijos veiklai 
surenkami iš pačių narių aukų 
ir iš parengimų. Jos rengia kon 
certus, vakarienes, literatūros 
vakarus ir žmonės mielai juos 
lanko, nes žino nepaprastai kil
nų šios organizacijos tikslą.

šeštadienį, spalio 6 d. Jauni
mo Centre įvyksta Lietuvos 
Dukterų rengiama vakarienė. 
Programoje įdomi atrakcija — 
muz. Al. Stephens dainininkių 
sekstetas ir jaunosios kartos 
akt. A. Kėželienė. Be to puikūs 
valgiai, tradicinė nuotaika. Tie
sa, bilieto kaina 5 dol. Bet, juos 
paaukoję, pavalgę skanią vaka
rienę ir išklausę įdomios progra 
mos, būsime didžiai dvasiniai , 
patenkinti — mūsų doleriai bus 
paskirti kovai su lietuviškuoju 
vargu Chicagoje.

Tiesa, mūsų pavardės neskam ! 
bės lietuviškuose laikraščiuose,j 
kaip kad neskamba tų energin
gųjų Lietuvos Dukterų, kurios 
nuolat bėga pas nelaiminguo
sius' tautiečius, bet mes būsime 
įvykdę vieną iš Dievo įsakymų: 
Mylėk savo artimą.

VI. Ramojus

ATSIGERIA PER ODĄ

Australijos driežai Moloch 
Horridus įstengia savo oda, kaip 
sugeriamuoju popieriumi, su
rinkti rasos drėgmę ir taip at-1 
sigaivinti tyruose. Vakarų Aust 
ralijos universiteto profesoriai 
dr. P. Bentley ir dr. W. Blumer 
naujais tyrimais nustatė, kad 

j tų driežų per odą surinktas van 
i duo pirma pasiekia burną, iš i 
kur jis nuryjamas.

SAVINGS IN EARN FROM THE Ist

JAV jūrininkas Nelson Corne- 
lius Drummond bando paslėpti sa
vo vaidą nuo fotografų su savo 
kepure, vedamas iš federalinio 
teismo rūmų New Yorke. Jis kal
tinamas pateikęs JAV gynybos 
paslapčių Sovietų Rusijai. (UPI)

VASARI DAUGELIS MAU
DĖSI

Šią vasarą Chicagos 30 paplū 
dimių pasinaudojo 8,699,107 gy
ventojai. Daugiausia maudyto- 
jų sutraukė Rainbovv paplūdi
mys prie 79-os gatvės ir North 
av. paplūdimys.

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

KOKIE YRA SUNKOS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FESERALINIA! DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr gulas

šis leidinys papildytas, kokios da
bar veikia minimalinio uždarbo nor
mos ir kokioms dirbančiųjų katego
rijoms tos normos yra taikomos ir kt.

Kaina 40 centų
Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt.,
Chicago 29, Illinois

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus Ir 
kitokius biznio pastatus

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATEREAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 aukštu rezidencija, 3 mieg., val

gomas, salionas, virtuve. Beveik nau
jas niūras. Arti parko. $21,000.

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už $29,50(h

1 tž aukšto, apie 10 metų mūras. 2 
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29.400.

Prie parko mūras. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

(i butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Mairia High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $5,000.

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Keikia susitarti.

; $12,300.
Nauja likerių prekyba — taverna 

ir puošnus butas. Kaina nuderėta.
| Viskas modern. 1 V, aukšto mūras. 

6 ir 4 kamb. $23,500.

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

Pajamų bungalovv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 meti? mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

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

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

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto muro garažas už $18,500.

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

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

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7įsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 

rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $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. Pora blo- 
kųi 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. parkų beveik naujas 5 
kamb. "expandable”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

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

3—4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. 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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
I

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

■ miesčiuose, ąžuolais apaugusiais, 
i Pasirinkimas komercinių, apartmen
tinių lr rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lernont, III. 

(1-as ūkis į vak, nuo State g-vės)
CL 7-7388

$7,200. 2-jų butų namas. 2 po 4 
kamb. Apylinkėje 26-os ir Albany. 
Pietvakariuose. Tik $1,000 jmokėti. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. 
LA 1-7038.

ĮSIGYKITE DABAR!

DIDYSIS NERIMAS
Tokiu pavadinimu išleistas dr. 

Pr. Gaidamavičiaus veikalas yra 
viena iš geriausių knygų paskifti- 
nio laikotarpio lietuvių religinėje 
literatūroje. Knygoje autorius na
grinėja didįjį žmogaus sielos ne
rimą, verčiantį ieškoti pagrindinių 
pasaulėžiūros klausimų išsprendi
mo. Autorius čia gyvenimo pras
mės, religijos, Dievybės klausimus 
sprendžia su filosofišku gilumu, 
psichologišku įžvalgumu, su istori
ko tikslumu ir su tyrinėtojo nau-' 
jumu. Surinkta daug medžiagos iš 
rašytojų, mokslininkų, poetų, me
nininkų gyvenimo ir raštų. Knyga 
turi 297 pusi., kaina $2.50, gauna
ma “Drauge”.
♦ -» ♦-» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
H><><>CKXXXX><X><><XXXXX><KX><><>OC

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... $2.0t

Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.5(1

Parašė Dr. A. Šapokai

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.0t

Parašė Ig. Šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................... $1.25

Išleido Marlborough
Užsakymus su uinigais prašome siųsti

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.
>OOOOOOC^OOOOOOOOOOOOOOOO-o

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

9 visai nauji mūr. modernus na
šiai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500,

ljį 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 (i 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, 8 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.

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mūr. 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. mūr. rezidencija Mar

ąuette _Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

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

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45_pėdų skly

po 7 metxj 5% kamb. mur. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

PRTE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 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 bungalovv 
po 5% kamb. Tik $17,500.

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

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

7 po 4 kamb. ir 9 po 3% kamb. 
Visi su vonia ir miegamuoju. Bu
tai nepakeisti. Puikiam stovy. 
Dienomis skambinti VI 2-4406; 
vakarais ir sekmad. EV 4-7128

BERWYN, Rezidencija su pajamo
mis, 5—3—3 kamb. Apylinkėj 35- 
tos ir Harlem Avė. 50 p. sklypas. 
Pajamų $125, plius 5 kamb. bu
tas. $19,900: įmokėti $4,000. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd„ Cicero. 
OL 2-6710 arba BIshop 2-2162.

Sav. parduoda taverną ir restora
ną fabrikų rajone. Sekmad. užda- 
rvta. Tel. LU 1-1026.

DĖMESIO !

SOPHIE SARGUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Ave„

Chicago 29, DI.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Cihicago, Hl.

į 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudą nuo ugnies lr auto- 
nobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% YVest 95th Street 
Chicago 42. Illinois

lĮTel. GA. 4-8054

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

Mūrinis I į/į a., 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

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

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

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

Mūrinis 2.\4, 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.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 68th SI., HE 6-5151
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. | rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. i arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. $24.900.

2-jų aukštų med. su moder. “face ! Arti Marųuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu ' naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir i Kamb.. 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw. $1 7,900. viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

„ ... ’ i - dirbimai. Baseboard karštu vand
metų mur"g *'\<V°" apšild. sistemos. Galima nupirkti su 

ŠIQeymtS’ tFaražas. Mar- mažu įmokejimu. $45,900.
■ «4?t'7?nParSRamtnnt* poniai Olgai. i Atremontuotas mūrinis. 5 kamb. 

**■*•> <ou. apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly-
285(1 S. Homan Avė. $22,500. 2 va šildymas. Garažas. Arti 64-tos

mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ir Francisco. $18,250.
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 
k 6.

Mūr, 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6 $4 kamb.

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

$22,500.

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

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.600 įmokėti, už $16,500.

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

Marą. P. 1 mūr., 6-4k., gar. $22,900.
Mūr. 2x4, gas. šil., gan-___ $17,000,
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpublic 7-8949 
2301 W 69th St.. Chicago

STANKUSj 
CONSTRUCTION G0. |

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

Ofiso lr namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36. Illinois

J ŠILDYMAS
| A. Stančiauskas instaliuoja ri- 
'sų geriausių Amerikos firmų gazu 
i ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehili 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. YVestern, Chicago 9, DI.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
□es jis plačiausiai skaitomas Pata
riu dienraštis. GI skelbimų kainoj 
visiems prieinamos.

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

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

Murins naujas 2x5su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk, šild. gazu, Gage 
p., $39,800.

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

Mūrinis 2x5)4, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

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

3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at-

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

2 auto. garažas. $27.000.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrisis. 5 kamb., ba

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metas 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dam
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar- 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas Iš lauko, 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną lr naktį bei sekmadie. 
niais.

DA 1-8047, RO 2-8778

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

Vienintėliai iš llėtuvlų 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 8-9272

CONSTRUCTION
= REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI,
|3 MEDICINOS IR 
= KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
flE 4-7482 436 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2094 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Tautinis savarankiškumas ir 

laisvė

IX Studijų savaites vakarų programa

MEČYS

Šalia pagrindinės programos 
IX Studijų savaitėj Koenigsteine 
vyko plati ir šalutinė progra
ma, daugiausia vakarais. Nors 
vadinama “šalutine”, tačiau ji 
buvo taip pat labai reikšminga, 
ir savaitės dalyviai ja įdoma- 
ovsi tiek pat, kaip ir pagrindi
ne.

Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės rūpesčiai

Rugp. 22 d. 8 vai. vakaro 
svarbų pranešimą Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės aktua
liais klausimais skaitė Erdmo- 
nas Simonaitis. Jo paliestos pro 
biemos iššaukė dalyvių tarpe 
didelį dėmesį ir plačias diskusi
jas, Užtrukusias apie 2 vai. Di
delis rūpestis parodytas dėl Va
sario 18 gimnazijos išlaikymo. 
Iške'ta mintis steigtu gimnazijai 
išlaikyti būrelius Vokietijoje. 
Diskusijų metu savaitės daly
viai savanoriškai Vasario 16 
gimnazijai suaukojo DM 240,35-

Antrąjį pranešimą “Vaikų 
auklėjimas tremtyje lietuviška 
dvasia” skaitė mokyt. Jonas 
Stankaitis rugpiūčio 23 vakare. 
Ir šis referatas lietė daugiau

MUSTEIKIS

Hermanas, V. Hermanait© ir 
daug kitų. Iš viso šį vakarą da-1 
lyvavo apie 90 žmonių. Visos 
moterys buvo apsirengusios tau 
tiniais rūbais. Nuotaika ibuvo i 
tikrai jauki. Valandėlė baigta 
giesme “Apsaugok, Aukščiau
sias”.

Linksmavakaris
šeštadienį, 8 v. v., įvyko links 

ma vakaris, tapęs taip pat jau 
tradiciniu. Jis buvo pradėtas 

į po Maironio poezijai skirtos va- 
I landos. Linksmavakarį pravedė 
Ričardas Bačkis iš Prancūzijos. 
|jo metu buvo linksmai iškriti
kuoti visi paskaitininkai, rengė
jai, diskusijų dalyviai ir daug 
kitų. Padainuota daug satyriš
kų dainelių (dainavo R. Tamo
šaitytė, Br. čepulevičius, V. Da
mijonaitis, O. Kušneraitis. Akor 
deonti grdjo kun. Kezys, S.J.).

I Ypač linksmai dalyvius nuteikė 
ir gardžiai prijuokino rašyto
jo R. Spalio giliai sąmoningos 
' pastabos.

Malonią staigmeną suteikė į 
liiiksmavakarį atvykęs aukštas 
svetys iš JAV, prel. S. Balkū
nas. Ta proga jis pasakė ir gra

Svečias iš JAV prel. J. Balkūnas Studijų savaitėje, Vokietijoje, 
kunigų tarpe. Iš kairės į deš.: kun. dr. S. Matulis, MIC, kun. dr. 
J. Petraitis, tėv. A. Bernatonis, prel J. Balkūnas, kun. Rubikas 
ir kun. A. Buhga. (Nuotr. kun. J. Kezio, S. J.)

žų žodį, pasidžiaugdamas Stud. 
savaite ir papasakodamas apie 
Amerikos lietuvių veiklą.

Pranešimas apie gyvenimą pa
vergtoje Lietuvoje

Jį padarė žurn. V. Banaitis 
rugp. 26 d. vėlai vakare. Pasi
remdamas pačių sovietų pateik
tais statistiniais daviniais, pre
legentas su jam įprastu tempe
ramentu labai vaizdžiai apibūdi
no, kaip okupantai rusai Lietu
vą išnaudoja, ją rusifikuoja ir 
kodėl ten toks sunkus gyveni
mas, vargas, skurdas, prievar
tavimas, Po pranešimo V. Ba
naitis daugel, klausimų dar la
biau išryškino diskusijų metu. 

Skautų laužas

Jis, įvyko rugp. 27 vakare. 
Pradžioje buvo padeklamuota 
Maironio poezijos jo sukakčiai 
paminėti. Vėliau buvo atlikta 

i daugybė įvairių linksmų skautiš 
kų pokštų, pašokta, padainuo
ta. Vakaro programą išpildė 
skautiškasis jaunimas. Pravedė 
Br. čepulevičius.

Po laužo tėv. A. Bernatonis 
padarė trumpą pranešimą apie 
sustiprintą šiuo laiku Bažny
čios persekiojimą Lietuvoje, čia 
kartu tėv. Bernatonis pranešė 
ir labai liūdną žinią, kad mirė 
arkiv. T. Matulionis. Dalyviai 
šią žinią sutiko su didžiu skaus 

jmu.

Pamaldos

Stud. savaitėje nebuvo užmir 
šti ir dvasiniai' reikalai. Evan- 
eglikams pamaldas kasdien su
ruošdavo kun. J. Stanaitis. Kata 
likų dvasios vadu buvo kun. A.

Vokietijos lietuvių gyvybinius 
reikalus, taip pat iššaukęs ilgas 
diskusijas, kuriose, kaip ir po 
E. Simonaičio pranešimo, daly
vavo ir jaunimas; tai ženklas, 
kad lietuviškieji reikalai Vokie
tijoje rūpi ir jaunajai kartai.

Diena tėvynei

Rugpiūčio 24 d., penktadie
nis, buvo skirta, kaip ir kiekvie 
noje Stud. savaitėje, tėvynei pri 
siminti. Ryte buvo atlaikytos 
pamaldos ir pasimelsta už žu
vusius už Lietuvos laisvę ir vi
sus esančius tėvynėje.

‘Vakare buvo suruošta. Valan
dėlė tėvynei. Ji pradėta daina 
“Leiskit į tėvynę”. Progai pri
taikytą žodį pasakė Vincas Nat 
kus, iškeldamas lietuvio būdą, 
jo dvasios gerąsias savybes, ne
paprastą idealizmą #ir meilę tė
vynei.

Alina Grinienė pravedė savo 
sukurtą ir surežisuotą montažą 
“Lietuva laisvėje, vergijoje ir 
tremtyje”. Jame pavaizdavo Lie 
tuvos laimingus ir tragiškus 
laikus, kartu išreiškiant viltį, 
kad ji vėl atgaus laisvę. Mon
taže įvairiais variantais dauge
lis dalyvių dainavo liaudies dai
nas, šoko liaudies šokius, per
teikė mūsų žymių rašytojų — 
poetų mintis apie tėvynės meilę 
ir jos grožį ir kt. Po montažo 
buvo dainuojamos naujausios 
partizanų ir liaudies dainos, lais 
vai šokami tautiniai šokiai. La
bai maloniai nuteikė lietuviškos 
poezijos perteikimas įvairiomis ! 
tarmėmis: prieniečių, dzūkų, ry i 
tų aukštaičių, žemaičių ir kt. 
Labai džiugu, kad šioje Tėvy- , 
nės valandėlėje daug pasireiš- i 
kė jaunimas, kaip. S? Anysas,

. J. PRUNSKIG parengtas 
pzdžių ir gražiųjų minčių

Kalvaitis. Jis kasdien laikė šv. 
A. mišias ir sakė savaitei pritai-Pansytė,R. Tamošaitytė,

kytus pamokslus. Sekmadienį, į PARENGIMAI CHICAGOJE
VIII. 26. katalikams šv. mišias
atnašavo ir pamokslą pasakė į Spalio 6 d. — Lietuvos vyčių riaus tradicinis koncertas - ba- 
prel. J. Balkūnas. VIII. 28. ry-. šokių vakaras Vyčių salėje. i liūs.
te gedulingas pamaldas už a. aJ — Lietuvos Dukterų tradici- Lapkričio 4 d. — Tėvų Mari- j 
arkiv. T. Matulionį laikė tėv.1 nė rudens vakarienė Jaunimo jonų Bendradarbių Chicagos ap ! 
Bernatonis. Giedojo visi katali- Centre. , skrities metinė vakarienė Šar- i
kų kunigai kurių buvo 12 Lituanicos skautų tunto kos restorane.

vakaras B. Pakšto salėje. j Lapkr. 10 d. — Balfo Chica-
AtSkirų grUpiū parengimai j Spa’io 13 d. — Lietuvos Gai- gos apskr. koncertas — vaka- 

j lestingųjų seserų balius Wes- ras Jaunimo centre.
Stūd. savaitės metu, daugiau tern Ballroom. j — Operos balius 8 v. v.

šia popietėmis, vyko ir įvairių j Spalio 13 - 21 d. — Jaunųjų • — Dail. Ant. Rūkštelės
grupių pasitarimai ar konferen, da;lininkų paroda Čiurlionio ga
cijos: ateitininkų (sendraugių ' lerijoje. 
ir studentų), vyr. skautų ir Spalio 14 d.—šv. Pranciškaus
skaučių, Liet. Studentų sąjun
gos ir Europos Lietuvių Pron
to Bičiulių.

Daug gražių sveikinimij

Ši Stud. savaitė, kaip ir kitos, 
susilaukė daug gražių sveikini
mų. Žodžiu sveikino: prel. J. 
Balkūnas, Amerikos liet. var-

pa-;
rodą Jaunimo centre.

— Rudens derliaus tautų pa
sirodymas Navy Pier; progra-

Vienuolyno Rėmėjų seimas Šv. i moję dalyvauja ir lietuviai.
Papr. 18 d. — Dr. J. Gri- , 

niaus paskaita ateitininkų susi-1 
rinkime.

— Lapkr. 22-24 — Kultūros
kongresas.

Gruodžio 2 d. — Jaunimo 
jubiliejaus vaka-

Jurgio parapijoje.
Spalio 20 d. — Ateitininkų

sendraugių skyriaus rudens va
karas Jaunimo Centre.

Spalio 21 d. — Lietuvių Mon
tessori draugijos tradicinė m a- j
dų paroda. Jaunimo Centre 3:30 centro 5 m 
v. p. p. j rienė.

Spalio 21 d. — šv. Kazimie- j Gruodžio 9 d.—Sol. M. Krip- 
du, tėv. A. Bernatonis, katali- ro Seserų Rėmėjų centro rude- kauskienės dainų rečitalis Jau- 
kų sielovados, E. Simonaitis, ninis Marijos Aukšt. mokyklos nimo centre.
Mažosios Lietuvos Tarybos, Da svetainėje parengimas 2:30 vai. Gruodžio 15-16 d.—Atžalyno 
lia Lūžaitė, Anglijos Ateitinin- p. p. teatro premjera Jaunimo cent-
kų draugovės, Fr. Skėrys, Va- Spalio 27 d. — Jaunimo Cen- re: B. Pūkelevičiūtės “Aukso 
sario 16 gimnazijos Evang. Ra- tro Studentų ansamblio sukak-; Žąsis”.
telio vardu. Raštu sveikino: Bei tuvinis banketas Jaunimo Cent-j Sausio 5 d. — Scenos Dar- 
gijos Liet. Bendruomenės vai- re. j buotojų sąjungos statoma Da-
dyba, dr. Radvila, Šveicarijos L. — Didž. Britanijoj gyvenusių i rio NiCodemi komedija “Gatvės 
B-nės vardu, Amerikos ir Kana lietuvių linksmavakaris B. Pak-1 vaikas” Jaunimo centre.
dos Liet. Fronto Bičiulai, muzi-1 što salėje.
kas M. Budriūnas, dr. J. Gri-' ~ Sceno9 Darbuotojų sąjun-
nius, kun. J. Žilys, kun. D. Ken-, šos balius Western Ballroom 
stavičius ir daug kitų. Ypačiai; saleje-
gražų sveikinimą atsiuntė Vo- ALT s-gos Chicagos sky-
kietijos Fed. Respublikos minis- riaus tradicinis rudens balius su 
teris pabėgėlių reikalams Mi- men'ne programa.
schniek. Savo sveikinime mini-, Spalio 28 d. — ateitininkų; rūkydamas užmigo savo^ kamba
steris apgailestavo, kad nega-' Kristaus Karaliaus minėjimas ryje Belmont Plaza viešbutyje,
Įėjo pats į Stud. savaite atvyk- 1 Jaunimo Centre. ' 505 W. Belmont. Kilęs gaisras
ti palinkėjo, kad ši Stud. sa- ! Lapričio 3 d. — LDK Biru-! sukėlė tiek daug dūmų, kad mie
vaite puikiai pavyktų, kad ji tės drios Chicagos centrinio sky gabs nuo jų užtroško, 
suteiktų naujų jėgų išlaikyti sa j
vo tautiškumui ir per tai būtų 1 
sustiprinti pagrindai, ant ku
rių būtų statoma suvienyta Eu
ropa su užtikrintu tautiniu sa
varankiškumu ir laisve. (ELI)

Kovo 24 d. — “Draugo” ro
mano premijos įteikimas Mari
jos Aukštesniosios mokyklos sa 
Įėję.

MIRĖ NUO RŪKYMO
James Slattery, 30 metų, bė

400 m. sukaktis
Trietlto katedroje Italijoje, 

Bolognijos arkivyskupas kardi
nolas Lercardo iškilmingomis 
pamaldomis ir progai pritaikintu 
pamokslu pradėjo 400 metų su
kakties minėjimą nuo Triento 
visuotino Bažnyčios susirinki
me uždarymo. Kaip žinoma, vi
suotinas Bažnyčios susirinkimas 
Triente, buvo vienas iš svarbiau 
šių Bažnyčios istorijoje, prave
dęs didžiausias reformas po 
protestantizmo atsiradimo ir 
kuris buvo užbaigtas 1582 m. 
rugsėjo 17 d.

Mielą

JULIŲ ŠIRKĄ,

jo mylimam tėveliui mirus, nuoširdžiai
užjaučiamu ir kartu liūdime.

J. ir B. GRIGUČI AI

Liūdesio valandoje, netekus brangaus tėvelio ir 
uošvio

A. -Į- A.
PRANO KUČIAUSKO, 

skautininkus VIKTORU ir REGINJį KUČIAUSKUS 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aušros Vartų Skaučių Timias
KONGO MISIJŲ FILMAS
Fordhiamo universitetas ruo

šia Kongo misijų filmą, kuris 
pavaizduos 60 metų misijų dar
bą tame krašte. Filmas bus 
spalvotas.

RADIO PROGRAMA

Daitiavietį

JULIŲ ŠIRKĄ ir šeimą, 

liūdinčius dėl tėvelio mirties Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučia

DAINAVOS ANSAMBLIS
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainop ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefoną.® 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”

Mieluosius REGINA ir 
tėveliui ir uošviui 

A. t A. PRANUI 
giliai užjaučia

VIKTORU KUŲIAUSKUS, jų

KUČIAUSKUI mirus,

Vida ir Romualdas Račiūnai
llllllllllllilIlIlIlIlIlIlHllilIlIlHllllllllltlli’

AUKŠTYN ŠIRDIS
Minime vienėrių metų liūdną mirties sukaktį

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.06.

j Užsakymus siųskite: —

I “Draugas”, 4545 V? ėst 63rd Street i 
Chicago 29, HL

Platintojams duodame nuolaidas I
Jllllillllllllillillllllliillllllllllllillllllllllll 5

ONOS MAŽEIKIENĖS
(Po tėvais Martišiutė)

Mirė 1961 spalio mėn. 5 dieną. Už jos sielą šv. Mišios su 
egzekvijomis bus atnašautos ketvirtadienį, spalio 4 dieną, 8 vai. 
ryte ir jos mirirtio dienoje, spalio 5 dieną šv. Mišios bus atlai
kytos 8 valandą ryte Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir Gregorinės 
šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Karmelitų bažnyčioje.

Giminės ir pažįstami maloniai prašomi pamaldose dalyvauti. 

Nuliūdę lieka pusseserė F. Stončienė ir giminės

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 2 d.

PADĖKA
A. f A. ANNA HENDRICKS

(Jyicno 0(>3(> s. Komeusky Avė., Chieago, Sll.
MirS rūgs. 24 d. 19 62 m., buvo palaidota, rūgs. 2 7 d.
Norime padėkoti visiems draugams ir pažįstamiems, kurie ' su

teikė velionei paskutinį patarnavimą, ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą. Cš:

ilekojamb visiems, kurie lankėsi šermenyse, prisiuntė velionei 
gėlių, bei pareiškė mums užuojautų' liūdesio valandoje. Dėkojime
grabnešiams, laidotuvių direktoriui ir visiems, kurie b.et kuo pri
sidėjo prie laidotuvių.

Širdingai ačiū visiems.
Liūdintis vyras AVIIjEIA.M HENDRICKS S t ŠEIAIA

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON’

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
1014 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visam® Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PK 8-0833 PR 8-08S4

.L B. EUDE1KSS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4^05-07 South Hermitage Avenue
BL Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARIJUETTE FUNERAL HOME ^—LL-LL 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7įsi St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

8845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublic 7-8609 REpublic f-8661

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET 
2814 VV. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1318 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIĖLIONAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tsl. YArds 7-8401

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANiCA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 50tb A VĖ., CICERO, ILL Te! OLympic 2-1003
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X šiandien Draugo atkarpoj 
pradedama spausdinti žymaus 
Venecuelos rašytojo Romulo 
Gallegos romanas “Laukinė mo
teris”. Originalo pavadinimas is 
panų kalboje “Dona Barbara”.
Bet “barbara” ispaniškai reiš
kia ir tikrinį vardą (Barbora) 
ir laukinį. Vertėjas čia pasirin
ko antrąją prasmę, nes tai la
biau atitinka romano turiniui.
Romaną vertą žinomas ispanų 
literatūros specialistas Povilas 
Gąučys.

X Kun. J. Vaišnys, SU, šio
mis dienomis grįš iš atostogų ir 
pradės ieškoti daugiau bendra
darbių ruošiamai Marijampolės 
gimnazijos monografijai. Kelio
nėje kun. Vaišnys susitiko visą
eilę Rygiškių Jono gimnazijos i “Drauge” pratęsdamas prenu- 
auklėtinių ir susirinko nemažai meratą sau ir broliui dailininkui 
medžiagos. Tėv. J. Vaišnys yra L. Žygui, gyvenančiam Adelai- 
Marijampolės Rygiškių Jono dėje.

X šv. Gabrieliaus parapijos j 
klebonas, kun. Pranas Skrode- : 
nis, MIC, Milwaukee, Wiscon- ! 
sin, išplatino 10 bilietų į Tėvų ! 
Marijonų Bendradarbių vakarie ! 
nę, kuri įvyks lapkričio 4 d., 5 
v. v. Sharkos restorane, Chica
go. Bendradarbiai sveikina mil- 
waukiečius, atvažiuojančius pa
sisvečiuoti.

X Audronė ir Jūratė Šuopy- 
tės, našlaitės, kurių tėvelis prieš 
keletą metų mirė, paskatintos 
savo motinos Agotos Šuopienės 
rinko centus į mažą taupymo 
“banką” ir praeitą sekmadienį 
visus sutaupytus pinigėlius (jų 
(buvo net 5 dol.) atnešė prie 
Šv. Jurgio par. bažnyčios ir ati
davė kaip auką Balfui, kurio 
keli atstovai tą dieną prie baž
nyčios rinko aukas. Pereitais 
metais jos taipgi atidavė Balfui 
savo tokias santaupas; tada 
buvo $4.

X Juozas Žygas, ilgametis 
“Draugo” skaitytojas, lankėsi

Dailininkai Anastazija ir Antanas Tamošaičiai, atsilankę Į “Drau
go” redakciją. Dail. A. Tamošaičio meno paroda, buvusi Čiurlio
nio galerijoje' pereitą savaitę, praėjo sėkmingai ir buvo uždaryta 
rūgs, 30 d.

Chicagos žinios

Ig ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

j — Kini. prof. A. Rubšys, pra- 
: leidęs atostogas Los Angeles, 
! Cal., ir čia uoliai talkininkavęs 
■ Šv. Kazimiero parapijos kuni
gams pastoracijoje, rugsėjo vi- 

į duryje išvyko atgal į Manhat
tan College, New York, N. Y.,

dvi prelato J. Balkūno paskai- ; 
tos.

ARGENTINOJ
Pavergtų Europos Tautų

— Rugsėjo 8-oji, kaip antroji; Buenos Aires mieste delegacija, 
mūsų tautos šventė, buvo pla- kuriai šiuo metu pirmininkauja
čiai paminėta Laisvės Varpo, Liet. Išlaisvinimo Centro pirm.
Naujosios Anglijos lietuvių kui- Zeferinas Juknevičius, rugsėjo
tūrinės radijo programos. Ta 17 d. įteikė Argentinos Užsie-
proga gilų žodį tarė konsulas nio Reikalų ministeriui dr. Bo-

kur dėsto Šv. Raštą ir teologi- Stašinskas iš Nevv Yorko, kuris nifacio Del Carril memorandu-
ją. buvo atvykęs į Bostoną kalbėti mą, prašant jo, kad savo kal-

— Inž. G. ir .J. Leškiai, se- surengtame minėjime. Jo žodis boję, kurią min. B. Del Carril
niau gyvenę Omaha, Nebr., ga- palydėtas VI. Jakubėno sukurta sakys UN sesijoje, kurioje da-
lutinai įsikūrė Los Angeles, “Laisvųjų daina”, kurią atliko lyvaus kaip Argentinos delega-

sol. Alg. Brazis, palydimas sim- tas, kad jis iškeltų Europos pa-
foninio orkestro. Toliau buvo vergtų tautų okupacinę padėtį
perduotą paskutinė scena iš Ba- ir tokiu būdu prisidėtų prie tų
lio Sruogos veikalo “Milžino kraštų išlaisvinimo bylos, 
paunksmė”, įrašyta Montrealio — A. a. Juozas Bagdonas tra 
Lietuvių Dramos teatro į plokš- giškai mirė rugsėjo 9 d. sulau-

dirbti lėktuvų

BOMBOS SPROGO KIRPYK
LOSE

Dvi kirpyklos, kurių kirpėjai 
nepriklauso unijai, buvo bombo
mis susprogdintos. Apie $8,000 
nuostolių padaryta Patz kirpyk 
loję, 26 E. 113-ta gt., ir Vets 
kirpykloje, 33 E. 111-ta pi. Uni
jos kaina už apkirpdinimą yra 
$2, gi šios kirpyklos savo klijen

47 METUS GYVENO KALĖ
JIME

Cal., ir pradėjo 
fabrike.

— Juozas Jankauskas iš To
ronto, Kanada, atvyko į Los 
Angeles gyventi. Kartu atvyko 
žmona Ieva ir vaikai: Algis, 21 
m., Arvidas, 13 m., Paulius, 7 
m. ir Elena, 20 m. amžiaus. J. 
Jankauskas turi L. A. brolį, 
kuris seniau čia gyvena.

Algis ir Jūratė Avižieniai,

telę. Po to vėl ėjo patriotinės 
dainos, kuriomis perpinta kita 
žodinė programa, susijusi su 
švente ir šių dienų lietuvių tau-

kęs 40 metų amžiaus, kilimo 
iš Marijampolės apskrities. Į 
Argentiną atvyko 1948 m. Pa
liko žmoną ir dukrelę.

— Raimundas V. Daukša,

X Cicero kolonijoj pirmadie
nį įvyko Moterų s-gos 48 kp. 
susirinkimas, antradienį įvyks- .tams patarnavo už 75 centus, 
ta Maldos Apaštalavimo, Soda-'Policija apklausinės kirpėjų uni 
liečiu ir Katalikių Dukterų klu- ■ jos pareigūnus dėl įvykdytų

Wilbam Pethick, 69 metų, jau 
47 metus gyvena Stateville ka
lėjime. Jis buvo įkalintas iki 
gyvos galvos už 1915 metais 
papildytą Chicagoje žmogžudy
stę. šiomis dienomis prašęs 
bausmės atleidimo, bet prašy
mas buvo atmestas.

UŽDARĖ FONTANĄ

bo.

gimnazijos šimtmečiui minėti 
komiteto narys ir kartu vyr. lei 
dinio redaktorius.

X Lietuvių Muziejaus direk
cija pakvietė vadovauti muzie
jaus skyriams šiuos asmenis:
P. Šeštakauską — Laisvės ko
vų ir istorijos, A. Betešką—Liau X Domas Sabalis, Cicero gy-
dies meno, C. V. Baltramaitį— i ventojas, kaip skelbia Hot Point 
Lietuvių meno archyvo, J. Vai- i News, laimėjo už pagerinimo 
delį — Spaudos ir bibliot., ir E. idėjas įmonėj 1,126 dol. Ši pre- 
Petrauską — Lietuvių filatelis- miją suteikta Sabaliui už tai,
tų. Meno kūrinių fondas prie 
Čiurlionio galerijos numatytas 
įjungti į šiuos skyrius, kurie su 
darys kartu bendrą muziejų. 
Numatyta įsteigti ir naujų sky
rių.

X Dr. Milda ir dr. Stasys Bu 
driai spalio 7 d. išskrenda į 
Mexico City, kur dalyvaus tarp 
tautiniame kardiologų suvažia
vime. Meksikoje išbus 10 dienų. 
Tuo metu dr. Budrius pavaduos 
dr. Edv. Kaminskas.

X Rochesterio lietuvių stu
dentų skyrius šiemet su
daro Lituanus vajaus komitetą. 
Jam vadovauja Edmundas Vaši 
bauskas, savo laiku baigęs Va
sario 16 d. giipnaziją Vokietijo
je. Komiteto sekretorės parei
gas eina Birutė Sedlickaitė, šį 
pavasarį baigusi Nazareth kole
giją Rochesteryje. Komiteto ad
resas: 253 Berlin st., Rochester 
21, N. Y.

X P. Kaniauskienė sušukavo 
Kučiūnienę ir Alšauskienę, ku
rios modeliavo praėjusį sekma
dienį madų parodoje.

X Wisconsin lietuviai ir Tė
vų Marijonų Bendradarbiai bi
lietus j metinį banketą, kuris 
įvyks lapkričio 4 d. 'Sharko’s 
restorane, 6301 W. 63 St., Chi
cago, III., gali užsisakyti pas

kad jis padarė pagerinimų kon
vejeryje, kuriuo eina šaldytu
vai. Linijos pagerinimas, pasak 
įmonės vadovų, palengvins dar
bininkams ir sutaupys lėšų įmo 
nei. Laikraštis įsidėjo Sabalio 
nuotrauką ir platų aprašymą. 
Sabalis yra naujas ateivis, savu 
laiku buvęs Cicero Balifo sk. pir 
mininkas. Tokias dideles premi
jas, kokią gavo Sabalis, įmonė 
duoda tik labai retais atvejais.

Kazys Veselka, dailininkas ir 
aktorius, anksčiau gyvenęs Mon
trealyje, persikėlė j Chicagą ir yra 
vienas iš atgaivinto teatro Atža
lyno ramsčių. Veselkos asmenyje

sprogdinimų.

SURADO DAUG VOGTŲ 
DAIKTŲ

Federalinė FBI policija Chica 
goję areštavo penkis vyrus ir 
surado $72,000 vertės vogtų 
daiktų. Jie pavogė $30,000 ver
tės vyriškų batų iš Lifschultz 
sandėlio, 1300 S. Dearborn, ir 
$90,000 vertės radijų ir televizi 
jų iš Carson Pirie Scott san
dėlio, 7100 S. Cicero.

UŽMUŠĖ 100 SVARŲ VER
TINGĄ PAUKŠTĮ

Įsikaušęs Enrico Acosta, 160 
W. Goethe, Lincoln Parko zoo
logijos sodo paukščių skyriuje 
užmušė vertingą cassowary pau 
kštį, sveriantį 100 svarų. Retas 
paukštis į Chicagą buvo atvež
tas iš Naujosios Gvinėjos. Jis 
kainavo $2,000.

Su rudens pradžia buvo už
darytas Buckingham fontanas 
Grant Parke prie ežero. Fonta
nas, kuris naktimis yra įvairių 
spalvų proženktoriais apšvies
tas, kasmet sutraukia 
skaičių žiūrovų.

par. klebonus: 
Kazimiero par.

Racine — šv. 
kleb. kun. J.

Kuprį; Mihvaukee — šv. Gab-
riebaus par. kleb. kun. P. Skro- ro ir
denį; Kenoshoj - šv. Petro matyti besilankas ‘Drauge”, 
par. kleb. kun. A. Miciūną. Lau
kiama svečių iš Wisconsin lie
tuviškų parapijų. (Pr.)

X šv. Jurgio Moterų klubas 
ketvirtadienį ir penktadienį, 
spalio 4—5 d. nuo 9 vai. ryto 
iki 9 V. v. parapijos salėje ruo
šia vadinamą “rummage sale”, 
kur bus galima įsigyti visokiau
sių naudingų namų reikmenų.

(Pr.)

X Prof. VI. Jakubėnas spa
lio 13 d., 8 v. 15 min. Eleventh 
St. teatre, 62 E. 11 st. diriguos 
operos “Cavaleria Rusticana” 
ir “Pajacai”. Choro ir orkestro 
nariai — iš buv. Civie opera. 
Papigintom kainom bilietai gau
nami Americon Opera Co., 410 
S. Michigan Ave., Chicago, tel. 
HA 7-1733 arba Daina TV, 3321 
S. Halsted st., tel. CL 4-5665. 
i į. - (Pr-)

tos aktualiais reikalais, Minėji-
baigę savo povestuvinę kelionę mui skirtoji programos dalis vykdamas į tarnybą, susidūrė 
po Europą, grįžo į Los Ange- baigta Broniaus Jonušo maršu su sunkvežimiu ir po 2 valandų 
les, Cal., kur nuolat gyvena ir ' “Leiskit į tėvynę”.
dirba.

— Lietuvaičių Seserų Institu
to suvažiavimas. Šiomis dieno
mis, spalio 1-3 d., ivyksta Liet. 
Seserų Instituto posėdžiai Pitts
burghe, Šv. Pranciškaus Sese
rų vienuolyne.

Dalyvauja Šv. Kazimiero se
serų, Šv. Pranciškaus seserų, 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų ir 
Nek. Pr. švenč. Merg. Marijos 
seserų vadovės — generalinės 
motinos ir mokyklų inspekto
rės. Bus svarstomi bendrieji jų

didelį ' veiklos, apaštalavimo ir švieti- 
mo reikalai. Be to, numatomos

PRANEŠIMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTES REIKALU

II-sios JAV-bių ir Kanados stracija 
Lietuvių Tautinių Šokių šven
tės vyr. vadovas Bronius Nai
nys, 6804 S. Maplewood ave.,
Chicago 29, III., tel PR 6-3726, 
praneša, kad šventė ruošiama 
1963 m. liepos 7 d. Chicagoj, In 
ternational Amphitheatre, W.
42nd ir S. Halsted st.

Šventės reikalui jau veikia at 
skiros komisijos, kurioms va
dovauja :

Repertuaro komisija— pirm.
Bruno C. Shotas, 7140 S. Cali-

baigiama 
15 d. Prašoma grąžinti iki to 
laiko anketas registracijos ko
misijos pirmininkui duotu ad
resu. Ta pačia proga be LB apy 
bnkių kviečiamos ir visos kitos

mirė.
R. V. Daukša turėjo 27 me- 

Tokie tautos švenčių minėji- tus amžiaus. Buvo gimęs Ar
inai, kaip ir kitų sukakčių atžy- giSntinoje, lankęs lietuvišką pra- 
mėjimai per lietuvių radijo pro džios mokyklą, mokėsis karo li-
gramas yra labai reikšmingi. 
Tai vienas geriausių būdų pa
siekti plačiausias lietuvių mases 
savo tautos istoriniais ar šių 
dienų degančiais reikalais. Šiuo 
atžvilgiu Laisvės Varpas gali 
būti pavyzdžiu kitiems. Jame 
randa tinkamą atgarsį visi mū
sų gyvenimo svarbiausieji įvy
kiai.

— Peter J. Satinsky, lietuvis, 
išrinktas Brovvard apskr. Demo 
kratų vyk. komiteto pirminin
ku, Hollywood, Fla. Brovvard 
County yra į šiaurę nuo Miami 
miesto ir apjungia priemiesčius 

, Hollyvvood, Dania, Fort Lauder
dale, Pompano, Cocoa Beach ir s. m. spalio siek.,a palm Beach p gatinsky
yra amerikietis - lietuvis, kilęs 
iš Pennsylvania valstybės, kur 
gyvendamas veikė politikoj. Da
bar gyvena Hollyvvood ir turėjo

cejuje, bei ilgesnį laiką dirbęs 
aviacijoj.

Liko velionies tėveliai Morta 
Vepšaitė ir Pranas Daukšai ir 
trys sesutės — Antanina, Al
dona ir Mirta.

ITALIJOJE
— Didžiojo lietuvių poeto Os

karo Vladislovo Milašiaus lyri
nė drama “Miguel Manara” su 
dideliu pasisekimu buvo vaidi
nama garsiajame italų dramos 
teatre San Miniato netoli Flo
rencijos rugpiūčio 21-27 dieno
mis. Pagrindinius dramos vaid
menis atliko pagarsėję; italų ak 
toriai. Publikoje tarp gausių me 
no bei literatūros atstovų iš Plo 
rencijos, Genuvos, Bolonijos, Mi 
lano, Romos ir kitų Italijos cen 
trų buvo matyti visa eilė parla
mento bei vyriausybės narių.

, , , . Spauda vaidinimą labai palan-valdiską darbą kaip pastatų ir .... ,. u ,... . , kiai įvertino, iškeldama, kadorganizacijos, chorai, mokyk- komisionierius. Satinsky T“ -------
los, ansambliai ir t. t. sudaryti j buyęg vienag .. pirmųjų dramos autorius yraUietuv^ 
tautinių šokių grupes ir jas pa- mininkų Lietuvių Piliečiu klubo Milašiaus drama Miguel Ma.

1 !Miami mieste- Iš Profesijos yra
inžinierius. Šiuo laimėjimu džiaubūtų didinga, gausi ir spalvin

ga.
Bendrosios informacijos ko

misija dar formuojama ir tuo

nara” yra sudėtinga lyrinė mi
sterija, kurios pastatyme daly-

giasi ne tik Miami lietuviai, bet 
kartu ir visi Amerikps lietuviai,

vauja apie 50 asmenų. Lietuvos 
poetas ją sukūrė 1913 metais, 
gyvendamas Prancūzijoje. - Ar--------- - ----------- , ----- ----------- kad nors vienas mūsų atsiekė , ~ . . .

X Storo. Jonas Antanaitis, foroia av.. Chicago 29, III., tel. i prašoma kreiptis į J. !toki auksu viet ir vlsj „nki mandas Cekovas savo knygoje
Clevelande, HE 4-1135. Grabauską, 6442 S. Kolto ave.,: Peter Satinsky geriausios sėk- ** M’laSIaus Ml^danksčiau gyvenęs

mirė nuo širdies smūgio Chica- Bilietų komisija— pirm. Vin- 
goje, praėjusį šeštadienį, sulau-j cas Grėbliūnas, 5941 S. Wash- 
kęs 50 m. amžiaus. Į tenaw ave., Chicago 29, III., tel.

HE 4-2375.
Leidinio komisija -

X Susivienijimo Lietuvių Na
mų Savininkių Bridgeporte mė
nesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, spalio 2 d. 7:30 v. v. 
Lietuviu Auditorijoj. Tai bus 
pirmas susirinkimas po vasaros 
atostogų. Kviečiami visi nariai 
į susirinkimą.

I-

pirm.
Donatas Bielskus, 2335 S. Hoy- 
ne ave., Chicago 8, III., tel. YA 
7-8922.

Registracijos komisija—pirm. 
Stasys Šiaučiūnas, 2511 W. 69 
st., Chicago 29, III., tel. HE 4- 
1979.

Kompozitorius Jonas Zdanius 
sutiko tvarkyti muzikos srities

X Genė Draugelienė meniš
kai išpuoš rudens motyvais
Jaunimo Centro didžiąją salę reikalus (insttumentaciją, orke-

Chicagos lietuvių visuomenė su- Lietuvos Dukterų Dr-jos vaka- stro ir t.t.), Komp. J. Zdaniaus
lauke aktyvios jėgos, dailės, teat- rienei spalio 6 d. (Pr.) adresas: 1626 S Boulevard av.,

plunksnos srityje. Čia jis

X B. Galeckienė tvarkys bu
fetą Liet. Gailestingųjų Seserų 
są-gos koncerte - baliuje, kuris 
bus spalio 13 d. 8 vai. v. Wss- 
tern Ballroom salėje, 3504 
S. VVestern Ave. Staliukus ga
lima užsisakyti iš anksto pas 
S. Endrijonienę, tel. VVA 5-2221, 
L. Stasiūnienę, GR 6-2984, O. 
Karpuškienę, LU 5-2337. (Pr.)

X Siuvimo kurso antrosios 
grupės pamokos prasidės š. m. 
spalio mėn. 5 d. (penkt.), 7 v. 
v. Jaunimo Centro namuose, 
kamb. 202. Turėti popieriaus,- 
pieštuką ir mastelį (centimet
rą). Prašome nevėluoti.

Į šią grupę užsirašyti ar gau
ti paaiškinimų skambinti tel. 
GA 4-9442, nuo 9 iki 10 v. r. ir 
nuo 9 iki 10 v. v. (Pr.)

Manara” vadina “viena iš pačių
_ . , VJ kilniausių ir jautrausių giesmių,■ mina takus į aukštesnes vietas ... , . . .. | 4___ ,,____ a kokios kada nors įssiverzusios

• iš žmogaus širdies”. Dramos tu 
— Kun. Feliksas Norbutas iš yra giliai religinis. Ji vaiz

Norwood, Mass., paskirtas lie
tuvių parapijos klebonu Brock
ton, Mass., gi kun. Albertas Ab 
racinskas, buvęs Brocktone lie
tuvių parapijos vikaru, paskir-

Chieago 29, III., tel. 58o-9491. I mgs. Lai šis laimėjimas jam pra 
Šventės reikalais žinios bus tei
kiamos spaudai ir radijui. Pra-, Amerikos politikoj (Doima K.) 
šoma jų dėmesio ir bendradar- j 
biavimo šventės minčiai popu
liarinti.

Atskirų sričių informacijos 
reikalu prašoma kreiptis į anks 
čiau minėtų komisijų pirminin
kus ar vyr. šventės vadovą.

Eyanston, III., tel. DA 8-3616. 
Repertuaras

Šventės repertuaran numaty-' 
ti šie šokiai: Suktinis, Kalvelis,1 
Šustas, Oželis, Blezdingėlė, Su
batėlė, Rugučiai, Kubilas, Au
dėjėlė, Gyvataras, Sadutė, Mi
kita, Blezdinginis, Jonkelis, Ma
lūnas ir Noriu miego.

Ruošiamas atskiras repertua
ro leidinys. Jis pasirodys š. m.

X Kori>! Gaja spalio 7 d. lapkričio mėri. ir bus tuoj pat 
sekmad. 2 vai p p. Pleasure išsiuntinėtas šokių grupių vado

pildys programą tradiciniam Lake restorane, 108tb St. ir Ro- vams. Leidiny bus duoti smul- 
bert Rd., Palos Hills, rengia ikus soklb aprašymai. Leidimo 
pietus savo korporantų šeimoms į reikalu prašoma kreiptis į re- 
ir jų svečiams. Informacijai ; pertuaro komisijos pirmininką.

X Sol. Birutė Kemežaitė iš-

ateitininkų rudens vakare, ku
ris įvyks spalio mėn. 20 d., 8 v. 
Jaunimo Centre, šokiams gros 
Bruno Markausko orkestras. 
Veiks bufetas. Bilietai gaunami 
ir staliukai rezervuojami pas 
Vaclovą Kleizą: 2836 W. 84th 
St., telef. PR 8-7957. Visa lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
šiame vakare dalyvauti. (Pr.)

skambinti tel. GI 8-6198. (Pr.)

PERKU III PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS!

P A T.R I A
0312 S. AVestern (IK «-<i.>92| 

Atdara 11-4 lr 6-8

Registracija
Šiuo reikalu LB apylinkių vai 

dyboms buvo anksčiau išsiunti
nėtos anketos (apie 70). Atsa
kė mažesnė apylinkių pusė ir 
užsiregistravo 20 šokių grupių 
dalyvauti šokių šventėje. Regi-

duo ja lėtą, bet pastovų žmo
gaus artėjimą iš abejonių į 
krikščioniško gyvenimo tikro
vę.

— Sibire lietuvaičių maldak-
LB Chicagos apy g. valdyba, tas Norwood, Mass., lietuvių pa nygės “Mari>’ gslbgk muS" 

itališkos laidos recenzijas gali
ma rasti daugumoje italų laik
raščių bei žurnalų.

Įtakingas italų jėzuitų žurna
las “La Civilta Cattolica” mal
daknygę recenzuoja pirmajame 
rugpiūčio mėnesio numeryje.

; “Maldaknygės puslapiuose ran- 
Idame krikščionybę suprastą ir 
išgyventą jos herojiškoje visu
moje, — rašo recenzijos auto

riaus Valentinuzzi. — Randame 
artimo meilę, kuri nieko — net 

J priešo — neatstumia ir neišski
ria, kuri visa — net iškęstą 
blogį — perkeičia į gerą. Ran
dame tikėjimą, kuris įprasmina 
kiekvieną įvykį, nauja šviesa nu. 
šviečia kiekvieną asmenį... visą 
gyvenimą, kuris palaiko dvasią 
šio pasaulio neteisybės jūroje”.

“Marija, gelbėk mus”, baigia 
Sibiro betuvaičių maldaknygės 
recenziją žurnalas “La Civilta 
Cattolica”, šis persekiojamų 
brolių šūkis tebūna visų mūsų 
malda, su nepalaužiamu pasiti
kėjimu prašant Dangiškąją Mo
tiną, kad visi žmonės greičiau 
atrastų ir pamiltų vieni kitus 

Spalio mėnesio gėle Chicagos parkų distriktas parinko dekoraty- Kristuje kuris yra vienintelis 
vinę gėlę Pellionia daveauna, kuri auga tropiniuos kraštuos. Nuo- v
traukoj prie gėlių matyti Brooke Dremmer. žmonijos išsigelbėjimas .

Taut. šokių šven. rengėjas j rap, klebonu.




