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Kinijos komunistai atidarė nauja frontą Indijoje
Kova vykstanti netoli Burmos
Indija prašiusi Chruščiovą tarpininkauti dėl 

pasienio konflikto
NEW DELHI, INDIJA. — KINIEČIAI KOMUNISTAI 

NAUDOJA TANKUS VAKARINIAME INDŲ PASIENYJE IK 
PRADĖJO NAUJĄ PUOLIMĄ RYTINĖJE INDIJOJE NETOLI 
BURMOSi, PASAK INDŲ KALBĖTOJO PRANEŠIMO VAKAR.

Washingtone, pasak UPI pra
CALCUTA, Indija. — Kovos 

tebevyksta tarp indų ir kiniečių 
komunistų karinių dalinių ry
tiniame ir vakariniame pasieny
je, nepaisant žiemos šalčio.

Pasak diplomatinių sluoksnių 
kalbų, premjeras Nehru pap
rašęs Sovietų Sąjungos dikta
torių Chruščiovą tarpininkauti 
tarp indų ir kiniečių dėl didė
jančio pasienio konflikto.

Anot Associated Press pra
nešimo, sekantis naujas kiniečių 
siekis bus užimti Chushul aero
dromą, vienintelę orinę bazę per 
kurią atvežami indų kariai La-j 
dakh apylinkėje, 900 mylių va
karuose nuo Šiaurės Rytų pa
sienio srities. Indai mini, kad Į-
kovos vykstančios Pangong e- su spaijo 15-20 d. įvykusiu Len 
žerų apylinkėje, kuri yra netoli kijos vyriausybės komunistų 
aerodromo. partijos pareigūnų iškilmingu

JAV ambasadorius Indijoje i priėmimu Rytų Vokietijoje, šios 
John K. Galbraith nutraukė sa- į vadovai optimistiškai kalbėjo 
vo vizitą Anglijoje ir sekmadie-J apie abiejų satelitinių kraštų 
nį grįžo į New Delhi. bendradarbiavimo ūkio srityje;
--------- —---- i.— ..................._____I tačiau tikrumoje, prekybiniai

abiejų kraštų ryšiai kelią neri-

nešimo, valstybės departamen
to kalbėtojas Lincoln White pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės “sukrėstos” komunis
tų kiniečių užpuolimu prieš In
diją. V alstybės departamentas 
pareiškė, jog jis mielai apsvars
tytų indų prašymą atsiųsti tran 
sportinių lėktuvų, bet, anot 
White, niekas jų neprašė.

Mažėja Lenkijos 

eksportas į Rytų 

Vokietiją
BERLYNAS. — Nors ryšium

NUSKENDO SOVIETŲ 

AMBASADORIUS 

BRAZILIJOJE

Ir jo pagalbininkas

RIO DE JANEIRO. — Sovie-

mą.
Kaip mažėja eksportas iš Len 

kijos, gali paliudyti tai, kad kai 
1955 m. eksportas į Rytų Vo- 
k'etiją siekęs 500 milijonų zlo
tų, tai 1981 m. jis jau krito 
iki 438 mil. Panašiai krito ir

tų Sąjungos ambasadorius Bra- eksporto j Rytų Vokietiją san- 
zihjoje cerničev ir V. Jariko- tykis gu bendruoju Lenkijos
ves, ambasados pareigūnas, ban 
dęs jį išgelbėti, nuskendo spalio 
21 dieną beplaukiojant jūroje 
netoli Rio de Janeiro. Cerničev 
užėmė ambasadoriaus postą pra 
ėjusį vasarį, buvęs penkerius 
metus Maskvoje užsienio kultū
rinių reikalų komiteto viršinin
ko pagalbininkas.

eksportu — nuo 13.6% iki 
7.3%.

KODĖL SOVIETAS 

NEPRIMINĖ SAVO 

“PAGALBOS” VENGRIJAI

STOKHOLMAS. — Ryšium su 
Sovietų Sąjungos įspėjimu Jung 
tinėms Amerikos Valstybėms ne 
pulti Kubos, Stokholmo dienraš 
tis “Dagens Nyheter” atkreipė 
dėmesį į tai, kad Sovietų Są
jungos vyriausybė savo notoje 
prisiminė savo pažadą padėti E- 
giptui 1956 m. Suezo konflikte.

Laikraštis klausia, kodėl so
vietai nutylėjo tą “pagalbą”, ku i — Lietuvio gaminiai tarptau- 
rią jie 1956 m. faktiškai- šutei- tūlėje parodoje, Australijos lie
ke Kadaro režimui triuškinant tuvio c- Saudargo odos gami-

Bowles nuvyko 

į Keniją
ADDIS ABABA. — Chester 

Bowles, specialus prezidento 
Kennedžio patarėjas, pareiškė 
spalio 19 dieną, kad “afrikiečių 
nacionalizmas gali būti pajė
gus ir konstruktyvi jėga, kai 
tinkamai naudojama”. Jis kal
bėjo spaudos konferencijoje, 
baigęs Addis Ababoje trijų die
nų vizitą, kurio metu tarėsi su 
imperatorium Selassie ir jo pa
reigūnais dėl Jungtinių Ameri
kos Valstybių pagalbos. Bowles 
nuvyko į Keniją.

TRUMPAI IŠ VISUR

Vengrijos sukilimą.

KALENDORIUS
Spalio 23 d.: šv. Teodoras, 

Ramutė.
Spalio 24 d.:' šv. Rapolas, ar

kangelas; Daugelis, Undinė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausiai apsiniaukę, apie 
50 laipsnių; rytoj — dalinai ap 
siniaukę, vėsiau.

Saulė teka 7:12, leidžias 5:59.

nių įmonė Lizard ir Co. gavo 
pakvietimą dalyvauti su savo 
gaminiais 1963 m. pasaulinėje 
pramonės parodoje — ji bus ba. 
landžio mėn. Tokio mieste, Ja
ponijoje.

— Karaibuose šiandien turė
jo prasidėti JAV laivyno prati
mai, bet atšaukti, nes ten siau
čia uraganas. Pratimuose būtų 
dalyvavę 20,000 vyrų.

— Švedijos užsienio reikalų 
ministeris Torsten Nilsson iš 
Stokholmo atvyko į Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkimą New 
Yorke.

Kuriais klausimais nesutaria 
Sovietų Rusijos vadai

MASKVA. — Pagal neoficia- 7. Kiek toli turi siekti parti- 
lius sovietinius šaltinius, Sovie--|jos įtaka į valdžios įstaigas 
tų Sąjungos komunistų partijos į ir bendrai į viešąjį gyvenimą? 
centro komiteto plenumas kvie- |-------------- -

Berlynas, Kuba 

sov. šūkiuose

Naujausios
žinios

— Prezidentas Kennedy va
kar per televiziją ir radiją pa
sakė tautai kalbą krašto sau
gumo reikalais.

— Prezidentas Kennedy va
kar tarėsi su valstybės sekre
torium Rusk ir gynybos sekre
torium McNamara.

— Sovieti} Sąjungoje žmonės 
dar nežino, kad raudonoji Kini
ja kovoja prieš Indiją. Krem
lius slepia šią žinią.

— Revoliucinis Yemeno reži
mas vakar areštavo visus ye
meniečių genčių vadus, rėmu
sius karalių.

— Ugandos premjeras atvy
ko į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Šiandien jis kalbės Jung-

JAV spaudžia Braziliją atsilyginti 
už suvalstybintas nuosavybes

RIO DE JANEIRO. — Jung- tybintos nuosavybės, Jungtinės 
tinės Amerikos Valstybės spau-| Amerikos Valstybės nežiūrėtų 
džia prezidentą Goulartą, kad priešiškai ir tai nepakenktų są- 
Brazilija atsilygintų už ameri-: junginės pažangos programai, 
kiečių nusavintas viešas įmones ■ 
dar prieš prezidento Kennedžio.
vizitą čia sekantį mėnesį.

Šį reikalą svarstė preziden-

PIENE PASTEBIMAS 
RADIOAKTYVUMAS

STOKHOLMAS, Švedija. _ 
Stokholmo radiofizikos insti
tutas paskelbė, jog visoje Šve
dijoje jau kuris laikas šviežia- 

Prezidentas Kennedy ir jo me pįene pastebimas radioakty- 
žmona lapkričio 12 dieną atvyks vusis jodas, kiek mažiau šiauri- 
į Braziliją trijų dienų vizito. ' nėje krašto dalyje. Skirtumas 

Nusavinimas Jungtinių Ame- iš esmės priklausąs nuo kritu- 
rikos Valstybių įmonių (koncer lių kiekio. Instituto vedėjas pro-

tas Goulart su JAV ambasado
rium L. Gordonu spalio 17 die
ną brazilų sostinėje Brasilia.

nų), tvarkomų elektros jėgainių

čiamas Maskvoje lapkričio 19 d. 
Laukiama, kad plenumo darbuo 
se būsią paliesti sovietinio ūkio 
planavimo klausimai.

Vakarų stebėtojai nurodo, 
kad nepaisant diktatoriaus Chru 
ščiovo pirmavimo partijos pre
zidiume, skirtingas nuomones 
turi ir kiti prezidiumo nariai 
ir jie neabejotinai siekia paveik 
ti prezidiumo nutarimus.

Šalia Chruščiovo, dar Kozlo- 
vas, Mikojanas ir Suslovas tu

ralumo”.
— Norvegijos laivas nusken- 

I do Šiaurės jūroje. Buvo išgelbė
ti 38 asmenys, o 30 dingo.

tėjančia sovietų spalio revoliu-Į — Prezidentas Kennedy va- 
c-ijos 45 m. sukaktimi (lapkričio kar taipgi tarėsi su buvusiu 
7 d.) Maskva paskelbė visą ei- JAV ambasadoriumi Maskvoje 
lę šūkių. Kaip paprastai, jais Thompsonu ir Hildebrandu, eks 
išryškinami klausimai, kuriems pertu Vokietijos reikalams. 
Kremlius teikiąs reikšmės. Šiais j — Jungtinių Tautų pilnaties 
metais trečioje vietoje minimas susirinkime New Yorke vakar 

,as nuomones Mantomis: — S PZX i“
- ne „Vnfcacij, SovU atsto- 

2 Sovietu Saiungos santvkiai tarties Pasirasymo laikas ir pa-i vas Zorin įrodinėjo, kad komu- 
su Kiniia & gal iprastinę formulę pastebė-, nistinę Kiniją reikia priimti į

ta, kad siekiama pasirašyti tai- , Jungtines Tautas. Taipgi kal-

MASKVA. — Ryšium su ar-

ri daugiau ar mažiau skirtin-

rinėse Tautose, į kurias Ugan- , jr įeiefonų įstaigų, buvo prisi- 
da bus priimta. Priėmus Ugan- \ mintas prezidentui Goulartui
dą, Jungtinėse Tautose bus 110 vizituojant Jungtines Amerikos 
narių.

Į — Alžirijos premjeras Ben
Bella vakar pareiškė, jog jis

1 užsienio politikoje laikysis “neut

fesorius R. Sievert spaudai pa
reiškė, jog nesą jokio pagrin
do nerimui.

Šiaurės kraštų atstovai susi-
, Valstybes praėjusį balandį. Ta- rįnks posėdžio, kuriame būsian- 
da abu prezidentai sutarė, kad čios apsvarstytos priemonės 
brazilų federalinės vyriausybės tam atvejui,jeigu radioaktyvaus 
nusavinimai svetimų valstybių jodo kiekis žymiai padidėtų. Tuo 
kompanijų nuosavybių — elek- tarpu vykdomi nuolatiniai ma- 
tros jėgainių ir telefonų stočių tavimai.
— būtų draugiškai išspręsti. Ta — Sovietų Sąjunga vakar 

išsprogdino 26 megatonų atomi- 
; nę bombą.

da buyo sutarta, jog atlygini
mas būsiąs . pakankamas, abi
pusiai susitarus kompanijoms
su brazilų vyriausybe. Jei to- į karQ Berl~o krizė ““didžiau- 
kiomis sąlygomis būtų suvals- gja

Tokių pavyzdžių labai gausu. 
Juos nagrinėdamas, imi dary
tis išvadas, kad ir atsakingų 
pareigūnų pareiškimus tenka pri 
imti su atsargumu ir su “įtari
mu” ; kad jų pasisakymai už 
laisvę, už teisingumą, apsispren 
dimą ir kt. principus dar ne
reiškia pozityvaus pasiryžimo 
tuos principus vykdyti.

Tokiu būdu ir lieka klausi
mas: kada tuos principus jie 
yra pasiryžę vykdyti, kada tik 
kalba apie juos?

draugams Kuboje seka po pa- j sis posėdis buvo su JAV saugu graso pasitraukti iš pareigų, jei jis Principai ir interesai
sveikinimų Varšuvos pakto vals mo tarybos nariais antrasis - "egaus d‘delSa dau8amoa sPalio.28 Vyriausybės, visuomenės at-
tybems. Tuo tarpu pernai Ku- su kabineto nariais, trečiasis — balsuotojams referendume pasisakyti, stovai kaiP ir maiviaua us s-
ba šūkiuose buvo atsidūrusi po su kongresiniais demokratu ir kad ateitUe prancūzų prezidentai bū- mens savo žygius yra linkę pri-

tų renkami tautos tiesiogiai, o ne dengtj aureole — teisingumu, 
elektoralų kolegijos. (UPI) & ®

3. Ar tikslinga toliau vesti
BŽnA“? j “demilitarizuotą laisvą vas ir JAV ambasadorius Ad.

4. Kaip toli turi siekti vadi- į ‘ {lai Stevensonas.
šiais metais Maskvos šūkiuo-! — Prezidentas Kennedy vą

še Kubai paskirta garbingesnė kar turėjo kelis posėdžius su

kos sutartį ir Vak. Berlyną pa- bėjo nacionalinės Kinijos atsto-

namas nustalinimo procesas?
5. Kaip elgtis su partijos prie 

šais Molotovu, Malenkovu ir 
Kaganovičium ?

6. Sunkiosios pramonės ryšiai 
su vartojimo reikmių pramone.

vieta. “Broliški sveikinimai” ■ įvairiais valstybininkais. Pirma- Prancūzijos prezidentas de Gaulle

— 50,000 Pabaltijo vokiečių 
Vokietijoje. Fed. Vokietijoje gy 
veną Pabaltijo kr. vokiečiai 
(vad. Baltendeutsche) neseniai 
savo naujuoju miestu-globėju pa 
sirinko Darmstadtą Vok. spau-j
doje pask. duomenimis, šiuo Kodėl taip nutinka, kad valstybių atstovai reikalauja vykdyti kovą prieš kolonializmą, bet tik Af- niškosios kultūros amžius. Krik 

Vokietijoje iš viso rikoje; reikalauja apsisprendimo teisių, bet tik ne Europoje., reikalauja vykdyti teisingumą, bet tik ečioniškasis testamentas taip
ne visiem? ?iliai iėJ§s i viešiU’i gyvenimą,

! kad jam nusikalsti laikoma ne

metu Fed. 
gyvena apie 50,000 Pabaltijo 
vokiečių. Jų kėlimasis į Vak. 
prasidėjo 1939 m.

Kongo. respublikonų vadais.

ŽODŽIAI IR-KAIP JUOS SUPRASTI

Seki pareiškimus nelygiu dė
mesiu. Vienus sutinki kaip rek- 

WASHINGTON, D.C. — Tarp ' lamą> neieškodamas juose tie- 
tautinio Išvystymo įstaiga ket-, sos- Kitus vertini su dėmesiu, 
virtadienį pranešė, jog ji pasko- neabejodamas jų siekimu pasa
lino $17.900,000 Indijai išplėsti, tiesą atsargiai, santūriai, 
elektros jėgaines Bombėjos a.py i Antruoju būdu sutinki žodžius,

kuriuos taria atsakingi valsty
bių pareigūnai. O vis dėlto ir 
jų žodžiuose nustebina kartais 
klausimas, ar jie taip galvoja, 

STOKHOLMAS. Švedijos kaiP Jk sako> ar JU žodžius rei- 
telefono ir telegrafo įstaigos k*a suprasti tiesia jų prasme, 
kontrolinė stotis Enkoepinge ar ka^P kitaip. Tekalba konkre- 
pastaruoju metu konstatavo tūs pavyzdžiai.

linkėję.

Trukdymai

trukdymus trumpųjų bangų ir 
radiotelefono ryšiuose, ypač su 
Pietų Amerika. Trukdymus jo- 1.

Faktų kalba

Mississippi konflikte vy-
nosferoie iššaukė nenormaliai riaWbė pavartojo sau priklau- 
smarkus saulės spinduliavimas sančias jėgos priemones. Jas var 
dėl išsiveržimų, kurie pastebė- todama> aiškino: jėga reikalin- 
ti saulės dėmių grupėje, judan- ^a- kad teismo sprendimas, tai-
čieje iš saulės pakraščio į jos 
centrą.

gi teisingumas, būtų įvykdytas;

teisėtumu, laisve, apsisprendi
mu, taika, žmoniškumu, solida
rumu. Tai vis dorybės, kurios y- 
ra susikloję žmonių galvojime ir 
tradicijose per ilgus krikščio-

Tačiau buvo tarp daugelio dar Tačiau buvo svarstomas ir garbingu dalyku, negražiu kitų 
ir kitas teismo sprendimas — kitas panašus priėmimo klausi- akyse, vadinamoj viešojoj opini

joje. Politiniame gyvenime tovyriausiojo teismo išaiškinimas, ’ mas. Europoje, Briuselyje, li- 
kad Amerikos komunistų parti- beralai ir socialistai nesutiko, visai nepaiso Sovietai, o Ameri- 
ja, kaip diriguojama iš Mask
vos, turi registruotis su savais
padaliniais ir nariais. Iš teisin
gumo departamento buvo pas
kelbta, kad niekas nesiregist
ravo. Nebuvo paskelbta, ar šiam 
įstatymui, šiam teisingumui, vyk 
dyti vyriausybė taip pat jau ė- 
mėsi priemonių.

2. Americans for Democra- 
tic Action, t. y. liberalai ekstre
mistai, pasisakė už kom. Kini
jos priėmimą į Jungtines Tau
tas. Buvo aiškinama: diktato
riai komunistai, santykiaudami 
demokratinėje institucijoje su

kitaip valstybė virs anarchija, rėš...

kad į bendros rinkos ‘klubą” ka labiausiai paiso, ką dėl to 
būtų priimtos Ispanija bei Por- ar kito žygio pasakys ypačiai
tugalija. Aiškino: jų priėmimas 
sustiprins Franco ir Salazaro 
režimus. Čia argumentas diamet 
riai: ai priešingas pirmajam.

3. Adlai Stevensonas J. Tau
tų sesijos pradžioje išskaičiavo 
J. Tautų nuopelnus — kiek jos 
yra taikai padariusios, agresi
jų sulaikiusios.

Tačiau taip vertindamas J. 
Tautų reikšmę, A. Stevensonas 
nesirengė šiai agresijas sulai
kančiai institucijai perduoti nei 

neidemokratais, praras savo karin Berlyno nei Kubos klausimo, 
gumą, sudemokratės ir sukultu- nors apsaugos sekretorius Mc

Namara skelbė, kad po Korėjos

Afrika ir Azija.
Tačiau yra kitas “testamen

tas”, kuris siūlo vadovautis ir 
vykdyti asmens ir valstybės gy
venime kitokias “dorybes” — 
daryti tai, kas laiko perspekty
voje duotų gerų rezultatų mūsų 
tautai, mūsų valstybei bei as
meniui, ar partijai. Tai nebe- 
krikščioniška, tai pozityvistų 
bei pragmatistų įtakoje išaugu
si gyvenimo filosofija ir prakti
ka. Jei neturi pastovios vertės 
teisingumo ar kitoki principai; 
iai nėra nastovios vertės ir pa
ti tiesa.ii gali būti kaitaliojama 
pagal interesą.

(Nukelta į 6 psl.)
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Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
.-.^■^43 n7 g0 Kedzie Avė., Chicago 32»įaaS^

PIENAS PIENUI NELYGU
visgi ne visoks pienas yra sįįag) ypač kairysis petys man 

tikęs. Blogas pienas kaltais ]afcai sopa. Buvau išvažiavęs į 
žmogui ligą gaii duoti. j Floridą, maniau, kad šiltame

Labai kenksmingas yra pie
nas ros karvės, kuri turi tu
berkuliozę. V aikai, geriantieji 
toki pieną, sunyksta, gauna 
džiūsnos ligą. C ir suaugusie
ji kartais gauna tucerkulozę, 
jei vartoja tuberkoluzę turin
čios karvės pieną. Amerikoje 
valstybinis Sveikatos departa
mentas dažnai inspektuoja 
ūkininkų karves ir draudžia 
pardavinėti pieną iš tuberku- 
lozinių karvių. Bet kartais pa
sitaiko tokių ūkininkų, kurie 
nuslepia “brokaunas” karves 
ir paslapčiomis savo pažįsta
miems parduoda pieną su liga. 
Reikia žinoti, kad tuberkulozi- 
nės karvės pienas, pasterizuosi 
ar nepasterizuosi, virinsi ar 
ne, vistiek pakenks sveikatai.

Taipogi yra pavojinga gerti 
pieną, užkrėstą mikrobais; to
kį pieną geriant galima gauti

klimate pasveiksiu, bet apsivy- 
liau. Floridos klimatas nieko 
man nepagelbėjo. Buvau pas 
keletą daktarų. Vieni patarė 
man gimnastikuoti, o kiti įsa
kė peties nevarginti ir mankš
tos nevengti. Tad ir nežinau, 
kaip turiu elgtis. Malonėk, p. 
Daktare per “Draugą” pa
reikšti savo nuomonę, ar bur
sito suskaudintam sąnariui 
mankšta yra naudinga, ar ža
linga?

Atsakymas M. K. — Kuo
met sąnarį gelia, tai patartina 
sąnario nevarginti. Bet kai 
skausmas atleidžia, tai mankš
tinti sąnarį yra naudinga. 
Mankšta apsaugoja sąnarį nuo 
sustingimo ,nuo ankilozo ir 
nuo raumenų sug’ežnėjimo.

Klausia V. D. — Ar skiepai 
nuo polijo tikrai 100% apsau
goja žmogų nuo polijo ligos, ir

1961 m. pasaulio gražuolė Marlene Schmidt pasirodo su savo vy
ru aktoriumi Hardin, kuris čia, matyti Hollytvoode, bevaidinąs 
filme apie prezidentą. “PT 109”. Juodu susituokė rugsėjo 3, d.

goja skiepai nuo polijo ligos, pieną yra sveika valgyti tam, 
Imuniteto amžius maždaug kuris turi chronišką apendici-

ši.tinę ar kitas pavojingas li- ar il§am apsaugoja? Ar Saiko apie 9 mėn. Sabino antipolijo i tą?
gas. Valdžios inspektoriai to
dėl stropiai prižiūri, kad ūki
ninkų karvės būtų švarios ir 
sveikos, kad pieno indai būtų 
švarutėliai ir sterelizuoti, kad 
pristatomas pardavimui pienas 
būtų pasterizuotas. Pasteriza- 
cija užmuša mikrobų didžiu
mą, apsaugoja vartotojus nuo 
šiltinės, dizinterijos ir kitokių 
užkrečiamų ligų, bet pieno ko
kybė pasilieka tokia pati.

Labai pavojinga gerti musių 
užterštą pieną; daug kūdikių 
vasaros metu miršta nuo vasa
rinės choleros todėl, kad jiems 
duodamas gerti pienas ibuvo 
ir pasterizuotą pieną gali už
teršti ne tik šlykščios musės, 
bet ir nešvarios rankos, lieka, 
kai pasterizacija neva pieno 
kokybę sugadina. Tai netiesa. 
Pasterizacija tai ne virinimas. 
Pasterizaeija reiškia paskatini
mą tik iki virimo temperatū
ros, bet neleidžiama užvirti; 
taigi pasterizavimas nesunaiki-

injektuojami eiepai yra gėrės- skiepai tuo geresni, kad nerei-; Atsakymas P. J. — Sveika, 
ni, ar Sabino per burną duoda- ' kia vaiko adata badyti, nei labai sveika. Sakoma, kad Bul- 
mi? vaiko bauginti, ir reakcija nė- garijoje apendicitas yra beveik

Atsakymas V. D. — Ne vi- ra taip skaudžiai varginanti. nežinomas todėl, kad ten visi 
sus ir ne visada 100% apsau- Į Klausia P. J. — Ar rūgusį valgo daug rūgusio pieno.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Thompson Conil. *es §eriau pravesti. Mainosi rengia Maironio minėjimą - kon

* ’ žmonių gyvenimo būdai ir rei- certą lietuvių svetainės salėje
Marianapolio rėmėjų seimelis kia šias šventes priderinti visų lapkričio 3. d., šeštadienį, 7:30 
Tėvų marijonų vedamosios patogumui ir reikalavimams. , vai. vakare, Programą išpildys

Marianapolio Paruošiamosios Tėvai Marijonai kviečia visą ! Philadelphijos lietuvių choras,
mokyklos metinis rėmėjų seime- plačiąją visuomenę dalyvauti aktorius J.f, Palubinskas ir bus 
lis šaukiamas sekmadienį, spa- šiame seimelyje. Visiems yra rodomi ekrane vaizdai iš Mai-
lio 28 d. atdaros durys ir su ilgesiu lau- ronio gyvenimo.

Seimelis prasideda iškilmin- kia tėvai marijonai visų akty- Spalio 28 d, Šv. Alfonso baž- 
gom šv. mišiom 11:30 vai. Po vaus dalyvavimo. Bendromis jė- nycioje bus laikomos šv. mišios 
šv. mišių įvyksta bendri pietūs gomis ir pasitarimais Mariana-. u£ Maironį. Mišios įvyks 9:30 
ir 2 vai. prasideda darbo posė- polis galės atsiekti savo tikslo: va{ ryį0.
džiai. Užbaigus posėdžius įvyks- nešti Dievui garbę ir pasitarnau 
ta rožančiaus pamaldos ir die- ti visuomenei, 
na baigiasi vakariene. j Kiekvienais metais Kristaus

Šiems 1962-63 mokslo me- Karaliaus šventė yra Mariana- 
tams jau apgyvendintas naujas pOjįo rėmėjų seimelio diena.
istudentų bendrabutis- Per .il- Šiais metais šis seimelis įvyks- 
gus metus Marianapolio rėmėjų ta sekmadienį, spalio 28 d. Pra- Vytautas Dūlys 

i seimeliai svarstė būdus sutelkti šome dalyvauti ir prisidėti prie pakankamai laiko, pasitraukė iš 
reikalingas lėšas šį bendrabutį tėvų marijonų plačios darbuo- §TUPės vadovybės. Jo vieton pa- 
pastatyti. Prisimintina, kad tai AVM. kviestas vienas iš grupės šokė-
tik vienas pirmųjų reikalingų,
pastatų Marianapolio išsivysty- Baltimore, Md. 
mui ir pažangai. , ’

Su nauju bendrabučiu šiais Kristaus Karaliaus šventė 
metais Marianapolyje mokosi | Sekmadienį, spalio 28 d., po 
virš 160 mokinių: 130 nuolat!- 9;30 yaJ mišįų Baitimorėg atci. 
nių, kurie čia gyvena ir 30, ku- tininkai ruošia tradicine KriS. 
rie atvyksta kasdien pamokoms. | taug KaraIiaus šventę Paskai.

mikrobus užmuša. Gi virintą-
m piene pasilieka tiek pat seįmeliai svarstė būdus sutelkti gOme dalyvauti ir prisidėti prie 
medžiagų, bet vitaminų kiekis - -- ■ ---
žymiai sumažėja, nes aukšta
temperatūra naikina vitami
nus. Tuos dalykus žmogui yra 
"vąrbu žinoti. Pasterizuotas pie- 
".v sveikiau vartoti negu 
' ’”;ntas pienas.

Beie, šiltas pienas (ne karš
ias) ve’kia raminančiai į jaut
rius nervus. Kurie negali ge
rai miegoti, patartina vakarie
nės metu daug nevalgyti, ka
vos visiškai negerti, o pirm 
eisiant gulti išgerti šilto pieno 
su duonos riekele. Daugeliui 
tai pagelbsti.

Grynas pienas truputį žmo
gų tukina, o grietinė (Smeto
na) tai ir laibai tukina. Tad 
nutukusiems žmonėms patarti- i 
na vengti grietinės ir maitintis I 
tik nugriebtu pienu. Lietuviš- j 
kas varškinis sūris, toks kokį i 
Andriulis savo Michigano far-! 
moję gamina, yra sveika vai- i 
gyti.

Pienas buvo reikalingas ir į 
naudingas kūdikystės, dienose.
Senovės lietuvių priežodis —
“sveikas kaip iš pieno plau
kęs” atitinka tikrovei. O se
natvėje pienas, ypač raugintas 
pienas, yra dar naudingesnis.
Pienas, ypač raugintas, atitoli
na arteriosklerozę, prailgina 
amžių.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia M. K. — Jau kelinti r
, . . . , . . Buv. prez. žmona E. Roosevelt išgabenama iš ligoninės New Yorke ir toliau

metai kai mane kamuoja bur- bus daktaro priežiūroj nąrfiuose. Ji yra jau 78 m.... f

Pasikeitimai tautinių šokių 
grupėje

Tautinių šokių grupės vado
vo Balio Brazausko talkininkas 

neturėdamas

jų stud. A. Radžius, jr., kurs 
jau pradėjo eiti savo pareigas.

Virbalis

NAIKINS KASINIUS 
SKIRTI MUS STA1YDOSU

JAV Civilinių Teisių komisija
Marianapolyje vasaros metu tą skaitys svečias iš Europos kelia balsą, kad Kolumbijos dis- 

įvyksta dvi didesnės šventės, ku jaunasis kun. Bačkys. Šventė trikte, kur yra sostinė Wash- 
rias pravesti prisideda rėmėjai įvyks Šv. Alfonso parapijos sa- higtonas, būtų panaikinti rasi

niai skirtumai butų išnuomoji
me. Vyriausybė ta kryptimi ruo 
šianti atitinkamą įstatymą, ku
ris apims pardavimą, nuomas, 
finansavimą ir garsinimą neju
damų nuosavybių. Nusikaltusius 
teismas galėsiąs bausti pabauda 
iki $300. Ta pati komisija rei
kalauja, kad prezidentas išleis
tų nuostatą, kuriuo visame kraš 
te būtų reikalaujama lygių tei
sių visiems, kai eina reikalas 
apie pasinaudojimą butais, pas
tatytais su federalinės vyriau
sybės finansine parama. Apie 
tai praneša “U.S. News and 
World Report”.

—- Lietuvių diena, liepos 4 d., ir Įėję.
Marijos Šiluvos šventė, rugsėjo 
antrą, sekmadienį. Seimelyje 
bus ieškoma būdų kaip šias šVen Baltimorės L.

Maironio minėjimas

Bendruomenė

TUI UVIZIlJA (S!U 82 
KANALAIS

Pagal naują įstatymą, visi 
televizijos priimtuvai, pagamin- 

j ti po 1964 m. bal. 30 d., pri- 
i valės turėti 82 kanalu. Tai tele
vizijos aparatų kainą pabran
gins $25 - 30 ar net daugiau.

Pašalinęs maldą iš pasaulio pa
matytum, kad sudarkei žmonijos 
ryšį su Dievu ir padarei nebiliu 
vaiko liežuvį. — Feclmer

G lt A D I N S K A S
J. G. TELEVISION CO.

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

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

M P. ŠILEIKIS, 0, P.
■KV Ortliopedas. Protezistas.

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

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

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J, t K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagai susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-156 2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad

DR. ANKA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—I vai. Trečia- 
lien} uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮ? UIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Bnilding), tel. I7U 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 83rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. 6. 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 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 lr 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartj-
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751. West 51 st 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, Narni? PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALTBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮ? LIGOS

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 lr 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. lr kitu laiku tik susitarus. 

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S Iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
įeit, aus 1 ki 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6
Iki 8 vai Trečiad. ir iešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REnublic 7-2290.
I'

Telefonas: GRovehilI 0-1595

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.

j y g---
i Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-73X1 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p <? 

Ofisas uždarytas iki lapkr. 5 d.

Rez. tei. PR 9-0563, Rez. PR. »-«730
Dr. W,- Rass Dr, L.

Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė tel
GR «-«00t; 392 E. 15911, St., Harvey. 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS

756 West 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 DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

6449 So. Pulaski Rd. Tei. UU 2-5775 
nrba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
! 3925 West 59th Street
Val.: Pirmad.. antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
val. vak. šeštad. 1—4 val., trečiad 
uždaryta.

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

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

Valandos: i-s p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—8 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tik,Ina akis ir pritaiko akinius 

Visual Traming — Confact Lenscs 
Pirmad., ketv, 10:30 v. r. — 7 p p 
antrad.. penkt. 10:30 v. r. — 6 d d •’

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p, ' ” 
Treč. uždaryta.

1 ei. ofiso ir buto OTjympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4933 w, isth Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadieniua 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

tejef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsilienia. šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenne
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai 
vak”™ antr., ketvir. 6—9 vai

Trečiadieniais tik susitarus.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8v vaL. vak- Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.DR, IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU UB VAIKŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Wegtern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

DR. A. MAGIDNAŠ
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p n
antrad Ir oenktad 6-8 y v. '

Telefonas — GRovebill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AK UŠERIJA fr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. duo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR, JULIA MONSTAVIčIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 
Telef. ofiso: PUUman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p, p., trečiadieni — uždaryta

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

DR. F. G. WlNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartj.
rel. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p. p. ū? 6-8 p. p. 
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždarvta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel, ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-605* 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Didšjantięji visuotinio

KARO- PAVOJAI
Praėjusį savaitgalį dienraš

čių pirmieji puslapiai dar la
biau pagyvėjo sensacingomis 
antraštėmis, kad patrauktų 
skaitytojo akį. Bet tarp tų šen 
sacijų yra ir žinių, į kurias ten
ka atkreipti didelį ir rimtą dė
mesį.

Kaip žinome, penktadienio 
vakarą Chicagoje praleido pre
zidentas Kennedy. Jis čia kal
bėjo daugiausia vidaus politi
kos reikalais. Jis taip pat stip 
riai paagitavo už demokratų 
kandidatus. Iš Chicagos, šeš
tadienio rytą, jis turėjo išskris
ti į Milwaukee, iš čia į Los 
Angeles ir po to į Seatle, Wash 
ington. Tačiau, tas vietoves ap 
lenkdamas, šeštadienio rytą iš
skrido namo, į sostinę. Paaiš
kinta, kad Chicagoje preziden
tas susirgo sloga. Galėjo ir 
taip būti. Bet skubotą grįžimą 
sostinėn paskatino paaštrėju
sios krizės keliose pasaulio vie
tose. Dėl tų krizių ir vicepre
zidentas Lyndon Johnson su
grįžo iš Havajų salų.

Didžiausia krizė tarptautinės 
politikos arenoje yra pradėta
sis karas tarp pačių gausin- 

r giausių pasaulyje valstybių — 
Indijos ir komunistinės Kini
jos.

Komunistinė Kinija su savo 
gausia ir gerai apginkluota 
kariuomene užpuolė Indijos te 
ritoriją — Himalajus. Indija, 
suprantama, ginasi, bet tuo 
tarpu nepajėgia atsilaikyti. Ko 
munistai veržiasi į priekį. At
rodo, kad ji negalės atsilaiky
ti be pašalinės pagalbos. Wash 
ingtone jaučiama, kad Indijos 
vyriausybė, kurios priešakyje 
stovi didysis neutralistas Neh
ru , vadovaująs neutralistų 
frontui Jungtinėse Tautose ir 
stipriai rėmęs komunistinės Ki 
nijos įleidimą į Jungtines Tau
tas, kreipsis į JAV, prašyda
mas paramos.v

Iš Baltųjų rūmų pranešta, 
kad Jungtinių Valstybių vyriau 
sybė simpatizuoja komunistų 
užpultai Indijai, ir padaryta 
užuominų, kad, jei Nehru kreip 
sis į JAV prašydamas para
mos, ji būsianti suteikta, Be 
to, prezidentas vakar turėjo 
padaryti labai svarbų praneši
mą tautai apie indų-kinų karą, 
apie Kubą ir Berlyną. Šiuos 
žodžius rašant, to pranešimo 
dar nebuvome girdėję. Mano
ma, kad prezidentas pareikš 
užuojautą Indijai, pažadės jai 
paramą, tačiau nekels aliar
mo, nes esama nuomonės, kad 
tasai karas gali baigtis per 
porą savaičių. Žinoma, jei in
dams taip nesiseks gintis, kaip 
ligšiol, jis baigsis Kinijos nau- 

4 dai. Bet nemanoma, kad prezi

Spaudoje ir gyvenime

KATAKOMBŲ BAŽNYČIA RUSIJOJE

Neseniai vokiečių žurnalas “Ost 
Kurier” davė išsamų pranešimą 
apie rusų ortodoksų Bažnyčią so
vietų Rusijoje. Progą tam davė 
rusų ortodoksų Bažnyčios įstoji
mas į vadinamąją Pasaulio Baž
nyčių Tarybą, kuri apjungia visas 
krikščionių Bažnyčias. Savo strp. 
“Ost-Kurier” iškelia įdomių klau
simų. Čia nagrinėjama, ar rusų 
ortodoksų Bažnyčią dar galima lai 
kyti krikščioniška Bažnyčia ir 
kaip ji santykiauja su komunisti
niu režimu?

Kad rusų ortodoksų Bažnyčia 
išliko tikrai krikščioniškoje dva
sioje — rašo “Ost-Kurier” •— ge
riausiai įrodo patys bolševikai, ku
rie ir šiandien supranta, kad di
džiausias komunizmo priešas yra 
ne kapitalizmas, bet krikščioniš
kas tikinčiųjų sąmoningumas. Visi 
komunizmo puolimai ir Bažnyčios 
persekiojimai liudija, kad komunis
tai krikščionybę, net dviem tūks
tančiams metų praslinkus po Kris 
taus gimimo, lygiai rimtai vertina, 
kaip ir pirmieji Bažnyčios perse
kiotojai katakombų laikais.

Komunistams kelių mėnesių lai
kotarpyje lengvai pavyko sunai
kinti visas politines partijas ir ki
tas organizacijas, bet ir per 45 
metus jiems nepavyko palaužti 
krikščionių tikėjimo ir dvasios. 
Jiems-nepavyko net tikinčią. rusų

dentas padarytų prielaidą, jog 
tuo didžioji krizė ir baigsis.

¥
Pravartu pastebėti, kad lig

šiol Chruščiovas vis dar tyli. 
Jis, be jokios abejonės, norė
tų stoti į talką komunistinei 
Kinijai, savo “didžiajai sesu
tei”, tačiau, atrodo, bijo už
rūstinti Indiją, kurios premje
ras taip uoliai remia jo politi
ką Jungtinėse Tautose ir ki
tur, kuri ligšiol pirkdavo iš 
Sovietų ginklus ir kitokius 
reikmenis. Tad, Nikita ne juo
kais atsiduria keblioje padėty. 
Jei jis parems Kiniją, užgaus 
neutraliųjų vadą Nehru ir pa
gadins sau biznį su tuo kraš
tu. Jei neparems, tada Kinijos 
komunistinio režimo despotai 
užpyks. Atrodo, kad jis ne
trukus turės apsispręsti vie
naip ar kitaip. Tas apsispren
dimas gali būti labai įdomus.

Trijų “didžiųjų” — preziden 
to Kennedy, viceprezidento 
Johnsono ir valstybės sekreto
riaus Dean Rusk — staigus 
sugrįžimas į sostinę sukėlė ir 
kitą spekuliaciją. Daug kam 
atrodė, kad Kuboje vykstą to
kie dalykai, kurie privertė 
šiuos vyrus pasiskubinti su
grįžti į Washingtoną.

Šiomis dienomis į Kubos pa
kraščius Jungtinės Valstybės 
pasiuntė daugiau karo laivų ir 
20,000 kariuomenės. Aiškina
ma, kad ten įvyks kariniai ma
nevrai. Tiktai jie nieko bend
ro neturį su invazija Kubon. 
Bet, kad ten padėtis yra įtemp 
ta, rimta, kad komunistiniai 
kraštai padidintais kiekiais 
siunčia į tą salą karinius pa
būklus ir net savo karius ten 
išlaipina, tai kitose Pietų A- 
merikos respublikose ir Jung
tinėse Valstybėse kelia labai 
rimto susirūpinimo ir net bai
mės. Todėl prezidentas, kalbė
damas apie Kubos reikalus, tik 
riausiai praneš, kad ta sala y- 
la užblokuojama, jog nebeįleis 
tų ten gabenti karinių reikme
nų. Tai jau seniai reikėjo pa
daryti Gaila, kad net JAV ar
tima kaimynė Kanada ligšiol 
atvirai ir plačiu mastu vedė 
prekybą su Kubos diktatorium 
Castro.

Aišku, kad ir karinė bloka
da nėra be pavojų. Kadangi 

i tai būtų saviškas antausis ko
munistiniam frontui, turinčiam 
agresinius tikslus Vakarų pus
rutuly. Jei blokada bus vykdo
ma, Jungtinės Valstybės gali 
sulaukti iš Sovietų Sąjungos 
ir jos satelitų ultimatumo: nu
imti blokadą, jei ne — bus 
skelbiamas karas. Kaip tuo 
atveju pasielgtų mūsų vyriau
sybė? Į šį klausimą atsakyti 
tegalės tik laikas.

liaudį priversti žengti kompromi
sų keliu, ir todėl rusų ortodoksų 
Bažnyčia ir dabar tebėra kas bu
vus — Kristaus mistinis kūnas, 
Dievo tikinčiųjų bendruomenė. Tai 
patvirtina kasdien Maskvos radi
jo bedievių valandėlės, ilgiausi 
straipsniai spaudoje, smerkią tikė
jimą. ir krikščionybę.

Kodėl tai įvyko — klausia “Ost- 
Kurier”. Atsakymą nesunku rasti. 

' Ne malonumo, tolerancijos ar tikė- 
! jimo laisvės principų verčiami be
dieviai oficialiai pripažino rusų or
todoksų Bažnyčią, tik priversti re
alybės, kuri pasireiškia krikščio
nių dvasios gyvumu ir nepalaužia- 
oiumu. Tačiau čia reikia skirti du 
dalykus: krikščionių liaudį ir ru
sų ortodoksų Bažnyčios vadovy
bę. Kaip anksčiau .minėta, rusų 
liaudis nesutiko daryti bedieviams 
jokių kompromisų tikėjimo daly
kuose. Kas kita yra su rusų orto
doksų Bažnyčios vadovybe. Ji aiš
kiai pasuko kompromisų keliu ir 
bando prisitaikyti prie bedieviško
jo režimo, kaip seniau taikėsi prie 

i rusų carų režimo. Tačiau hie- 
i rarchijos kompromisai visai nelie
čia. tikinčios liaudies žmonių. Jie 
su savo religiniais įsitikinimais 
pasitraukė į katakombas ir ne tik 
sovietų žygiuose, bet ir oficialiuo
se ortodoksų Bažnyčios vadovy- 

(Nukelta į 4 psl.)

Lenky ir Rytu vokiečiu “broliavimosi” paraštėjev i • • DRAUGAS, antradienis, 1682 m. spalio mėn. 23 d.

/alstybininkų apsilankymais nori pavaizduoti kraštų solidarumą. Raketų bazes ir Kdip rinksilTl© ststoVUS į PLB 
sovietiniai patarėjai Lenkijoje. Sunkiai įvei kiamos religinės nuotaikos lenkų karininkų

ir jų Šeimų tarpe. ll-ąjį seimą
V. ALSEIKA, Vokietija ST. BARZDUKAS, Cleveland

Spalis buvo svarbus mėnuo 
jovietų satelitiniams kraštams
— Ryt. Vokietijai ir Lenkijai. 
Spalio vidury lenkų kariuome
nės daliniai buvo peržengę 'Ode
rio - Neisės sieną ir dalyvavo 
Varšuvos pakto valstybių ma
nevruose Ryt. Vokietijoje. Ke
lioms dienoms praslinkus, išti
są savaitę Lenkijoje viešėjo 
lenkų partinis sekretorius Go
mulka ir min. pirm. Cyrankie- 
wicz. R. Vokietijoje įvykę ma
nevrai sudarė trečiąją rudeni
nių Varšuvos pakto kraštų ma
nevrų fazę. Pirmoji tų manevrų 
dalis baigėsi rugsėjo pabaigoje
— jie vyko Čekoslovakijoje ir 
pietinėje R. Vokietijos dalyje. 
Parade žygiavo sovietiniai, če
kų ir r. vokiečių kariniai dali
niai. Antroji manevrų fazė spa
lio mėn. pradžioje vyko vaka
riniuose Lenkijos pajūrio pa
kraščiuose ir šiaurinėse R. Vo
kietijos srityse. Čia dalyvavo 
sovietų maršalas Grečko, ryti
nių vokiečių gynybos ministras 
Hoffmanas, rumunų ir bulgarų 
aukštieji karininkai.

Nori pademonstruoti Lenkijos 
žodį Berlyno klausimu

Spalio vidury įvykę manevrai, 
Vakarų stebėtojų nuomone, tu
rėję pavaizduoti tariamą Len
kijos karinį užsiangažavimą, 
Berlyno klausimą benarpliojaųt. 
Spėjama, kad Chruščiovas norįs 
parodyti karinę sovietinio blo
ko galią R. Vokietijoje, be to, j 
kietą lenkų laikyseną Berlyno 
reikalu, ir manoma, kad tai ga
lėtų kiek “suminkštinti” Mask
vos partnerius Vakaruose, juos 
lenktų nuolaidų kryptimi. Ne be 
reikšmės buvo karinių Pankowo 
vadovų lankymasis Maskvoje 
pabrėžtinai ryškus jų priėmi
mas, pagaliau, r. vokiečių ka
rių žodžiais, “karinės sąjungos 
socialistinėje stovykloje sutvir-
timimas .

Raketų bazės Lenkijoje
Šį rudenį Vakaruose gautais 

pranešimais, viename karo mo
kyklos auklėtinių susirinkime 
ties Varšuva gen. Dušinskis pa
stebėjęs, kad Lenkijoje esama 
bazių su tolimo skridimo rake
tomis — jos esančios skiria
mos atremti priešo puolimus 
iš oro. Pagal lenkų generolą, 
“mūsų gynybos sistema, atsi
rėmusi į raketinius ginklus,

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys B

Pirmoji dalis

VI

ASDRUBALIO PRISIMINIMAS

Ta pati naktis “Baimėje”.
Jau temstant sugrįžo Burtininkas. Jam pasakė, 

kad donja Barbora tik ką atsisėdusi už stalo, bet, 
kadangi turėjo atsiskaityti ir papasakoti naujienas, 
ir, be to, norėjo greičiau atsigulti poilsio, nenorėjo 
laukti, ligi baigs vakarieniauti ir pasuko į namus dar 
su poneium1) rankoje.

Tačiau, jau įeidamas, gailėjosi pasiskubinęs. Don
ja Barbora valgė kartu su Balbinu Paiba, kurio jis 
nemėgo. Mėgino išnykti, bet ji paragino:

— Eik čia, Melkijadai.
— Aš sugrįšiu vėliau. Ramiai sau valgyk.
Ir Balbinas, pasityčiodamas ir kartu ranka be- 

sišluostydamas didelius ūsus, suvilgintus riebios sriu
bos, iškošė: 1

— Įeik, Melkijadai. Nebijok, čia nėra šunų.
Burtininkas sviedė į jį nedraugišką žvilgsnį ir 

kandžiai atsikirto:
— Tamsta tuo esi tikras, don Balbinai?
Tačiau Balbinas nesuprato užuominos, ir Burti

ninkas, kreipdamasis į don ją Barborą, tęsė:

x) Ypatingas indėnų vilnonis apsiaustas su skyle galvai 
prakišti. Vert.

— Atėjau vien tik pranešti, kad gyvuliai sveiki 
pasiekė San Fernandą, ir įteikti, kas tamstai priklau
so.

Padėjo apsiaustą ant kėdės, prisitraukė arčiau į 
save prie juostos parištą tarbele, išėmė saują aukso 
monetų ir, suspiestas į krūvelę, padėjo ant stalo, sa
kydamas :

— Suskaitykit, ar visos.
Balbinas skersom pažiūrėjo į jas ir, pašiepda

mas donjos Barboros paprotį pakasti visą auksą, koks 
tik jai pakliūdavo į rankas, sušuko:

— Auksinukai? Savo akimis juos pamačiau!
Ir, neatitraukdamas godaus žvilgsnio nuo mo

netų, toliau kramtė gabalą mėsos, kurios buvo pilna 
jo burna.

Nuo staigaus susiraukimo donjos Barboros anta
kiai iš karto susiglaudė ir išsiskyrė, kaip vanago 
sparnų mostelėjimas. Ji nepakentė meilužio pokštų 
svetimųjų akivaizdoje, kaip lygiai neleido jam pasi
reikšti glamonėmis ar kuo kitu, kas galėtų ją paro
dyti globotinės rolėje, ir taip elgėsi ne iš apsime
timo, nes tokiais ir visais kitais atvejais ji buvo vi
siškai abejinga, net besivaduodama grynais jausmais, 
kuriuos joje sukėlė tasai žmogus.

Balbinas Paiba tai žinojo, bet, būdamas negra
bus ir pagyrūnas, nepraleisdavo progos parodyti ją 
laikąs visiškoje savo klusnybėje, nors po kiekvieno 
tokio savo išsišokimo buvo susilaukęs patyčių. Pokš
tas, kurį tik ką leido sau iškrėsti, buvo vienas tų, 
kokius mažiausiai galėjo pakęsti donja Barbora, ir 
tuč tuojau jam atsilygino:

— Turi būti visi — tarė, neskaičiavusi paimda
ma pinigus. — Tamsta niekad neapsirinki, Melkija
dai. Tamsta neturi to blogo papročio.

Balbinas perbraukė ūsus, bet jau ne šluostyda
mas, o nesąmoningai, kaip visada kai kas jį supykin
davo. Jam niekada ji nebuvo parodžiusi panašaus pa
sitikėjimo, priešingai, visada smulkmeniškai patikrin
davo pinigus, turimus jai įteikti, ir, jeigu kiek stig

davo, — kas ne taip retai atsitikdavo, — ji nepratar
dama žodžio žiūrėdavo į jį, ligi pagaliau jis, apsi
mesdamas supratęs savo neapsižiūrėjimą, papildydavo 
skaičių tais, kuriuos buvo pasilikęs kišeniuje. Be to, 
buvo aišku, kad, tai pavadindama blogu įpročiu, tu
rėjo galvoje jį. Nepaisant didelių patarnavimu, jai 
padarytų esant Altamiros ūkvedžiu, vis dar nebuvo 
įgijęs j°s pasitikėjimo. O dėl savo, kaip meilužio, 
būklės netgi negalėjo pasitikėti nė menka įgeidžio 
garantija: jis buvo apmokamas tarnautojas, o algą 
jam mokėjo Luzardas už Altamiros ūkvedybą.

— Gerai, Melkijadai — tęsė donja Barbora. — 
Ką daugiau man papasakosi? Kam pirma išsiuntei 
kumetį?

— Ar jis nepasisakė? — savo ruožtu paklausė, 
mėgindamas išvengti paaiškinimo Balbino akivaizdo
je, kuriam jis visada buvo labai šykštus žodžiais.

— Taip. Šį tą sakė. Bet noriu, kad man papasa
kotum smulkmenas.

Šituos žodžius, lygiai kaip ir anksčiau jam tar
tus, ištarė nežiūrėdama jam į veidą, palenkusi galvą 
prie lėkštės, iš kurios valgė. Lygiai taip pat ir Mel- 
kijadas jai kalbėjo, į ją nežiūrėdamas. Abu burtinin
kai iš indėnų kerėtojų išmoko niekada nežiūrėti vie
nas kitam į akis.

— Taigi, San Fernande išgirdau kalbant atvy- 
j kus daktarą Santą Luzardą pradėti prieš tamstą by
linėjimąsi už visą tai, ką esi iš jo laimėjusi. Man pa
nūdo pažinti žmogų ir pagaliau pavyko jį pamatyti. 
Tačiau netrukus jis man dingo iš akiračio, ir tik va
kar po pietų, man’ bebalnojant arklį, kad nakties vė
sumoje sukarčiau kelią ir švintant atsirasčiau čia, 
girdžiu atvykstant keleivį, kuris nusiskundė jo arklį 

| ištikus saulės smūgį ir pradėjo derėti eldiją, kuri ten 
Į krovė odas nuplukdyti ligi Algarrobo brastos. Tas 
'yra mano vyrelis, pagalvojau, ir vėl nubalnojau arklį, 
užsimečiau apsiaustą ir nudūlinau į pašiūrę, kur jam 
turėjo paduoti valgyti, paklausyti, ką kalbės.

(Bus daugiau)

kymąsi buvo išleista knyga “Ki
toji Vokietija”, kurioje, pagal 
lenkų radiją, buvo bandyta “pa
šalinti nepasitikėjimo nuotaikas 
kaimynais anapus Oderio ir 
Neisės sienos”.

Jei lenkuose tokių nuotaikų 
esama, stebėtis netenka — per 
ilgai truko lenkų - vokiečių tar- 
pusavė neapykanta, per daug 
žiauriai vokiečių rankomis vyko 
lenkų tautos naikinimas. Ta 
proga dar verta mesti žvilgsnį 
ir į kitą būdingą reiškinį — ko
vą su religinėmis nuotaikomis 
lenkų kariuomenėje. Lenkų bri
gados gen. A. Jastrzembski nese 
niai paskelbtame straipsnyje iš
kėlė komunistų turimus sunku
mus, kovojant su “religinėmis 
atgyvenomis” karių tarpe.

Minėtas brig. generolas pri
pažįsta, kad karininkų tarpe 
Lenkijoje dauguma esanti ma
terialistinių pažiūrų, jie tinka
mai vykdą ideologinį - propa
gandinį darbą, viešumoje jie, 
esą. atstovauja aiškią pasaulė
žiūrą, tačiau kas kita tų kari
ninku šeimose pasižvalgius. Čia 
karininkija, pasirodo, generolo 
teigimu, per lengvai pasiduo
danti religiniams papročiams, 
o visą atsakomybę už tuos “nu
sikaltimus” jie suverčią žmo
noms bei uošviams. Tokie ka
rininkai dabar vadinami kapi- 
tuliantais. Toliau puolami len
kų kariai už tai. kad jie remią 
ateizmą tik dėl jų vilkimų ka
rinių uniformų. Tad ar nuosta
bu. kad +okip karininkai nesu
gebą įtikinti eilinių karių? — 
klausia brig. generolas. Jis ga-

glaudžiai koordinuojama su so
vietine sistema”. Dar buvo nu
rodyta, kad lenkų turimų rake
tų sistema turinti ryšius ir su 
rytinės Vokietijos tos rūšies 
ginklais. Kitas klausimas, nors 
jis nėra skelbiamas, tai — ar 
lenkų raketos aprūpintos ato
miniais sprogmenimis. Vakarų 
stebėtojai spėja, kad šiuo metu, į 
kai Maskva dar neturinti šim
taprocentinio pasitikėjimo len
kiškaisiais ginklo broliais, tokių 
sprogmenų nesą.

Dar žinoma, kad lenkų rake
tiniai daliniai griežtai prižiūri
mi sovietų karininkų. Neoficia
lus tokio vieneto vadovas vadi
namas sovietiniu “stebėtoju”, 
o lenkų karių parinkimas — 
labai atsargus ir paprastai sie
tinas su tų lenkų “socialistiniu 
patikimumu”. Pirmenybė tenka 
partijos nariams ir komunistinių 
jaunimo organizacijų pareigū
nams. Pagaliau būdingas reiš
kinys — kai 1956 m. lenkų ka-! 
riuomenė atsisakė turėti sovie
tinius “patarėjus”, tai 1961 m. : 
jie vėl atsirado. Šiuo metu Len- > 
kijos kariuomenėje rasime ne
maža karininkų nuo eilinių ka
rių iki generolo laipsnio imti
nai ir jie — sovietų kilmės žmo
nės.

Petys į petį prieš vak. vokiečių 
militaristus...

R. Vokietijoje įvykęs Lenki-. 
jos valdžios bei partijos vado-1 
vų lankymasis buvo išnaudotas i 
pabrėžti abiejų satelitų solida-, 
rūmą, jų pasiryžimą petys į 
petį kovoti prieš “agresyvųjį 
Vak. Vokietijos imperializmą j 
bei militarizmą”, lenkai dėklą-i 
ravo solidžiai remią sovietinio 
sukirpimo Berlyno klausimo 
sprendimą, o rytų vokiečiai pa- i 
sisakė už Rapackio planą Ode
rio - Neisės sienos pastovumą. 
Tas lankymasis buvęs abiejų 
kraštų santykių vainikavimas.

Tačiau kalba apie 
nepasitikėjimą vokiečiais ■

Lenkų tarpe sukelti didesnes 
simpatijas vokiečiams, nors ir, 
socialistiškai “nusiteikusiems”, 
nėra paprastas reikalas. Tad 
Lenkijoje dar prieš minėtą lan

Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
j menės organizacinė santvarka 
| jau išba/gta ir nusistoja. Dabar 
1 tereikės tik laiko ir pastangų 
jai prigydyti ir prie jos pri- 

i prasti.
Pagal PLB konstituciją PLB 

seimai šaukiami kas penkeri me 
tąi. Pirmasis seimas įvyko 1958 
m. Nevv Yorke, antrasis seimas 
dabar šaulcamas 1983 m. To
ronte, Kanadoj. Seimui parink
tas Darbo dienos savaitgalis — 
rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d.

PLB sudaro atskirų kraštų— 
valstybių organizuotosios ben
druomenės, tad ir PLB seimuo
se jos atstovaujamos jų rinktų
jų atstovų. Atstovų skaičių 
kiekvieno krašto bendruomenei 
nustato PLB va’dyba.

JAV Liet. Bendruomenei 1983 
m. PLB še rne nustatytas 41 at
stovas.

JAV LB įstatų 35 straipsniu, 
JAV Liet. Bendruomenės atsto
vavimo būdą PLB seime nusta
to jos taryba, kaip vyriausiasis 
organas, išrinktas visuotiniu, 
lygiu, tiesioginiu ir slaptu apy
linkėse registruotų lietuvių bal
savimu.

JAV LB Taryba taip pat nu
statys atstovavimo būdą ir 1963 
m. Toronte šaukiamame PLB 
II-ajame seime. Tokie būdai te
gali būti du: atstovus galėtų 
rinkti visi lietuviai visuotiniu

lėtų ir dar klausti, ir tai tik 
įrodo, kad religija dar giliai su
leidusi šaknis vadinamoje Len
kijos “liaudies kariuomenėje”

Prez. Kennedy iš Andrew oro bazės išvyksta į Washingtoną, nebegalėdamas 
tęsti toliau rinkiminės kampanijos dėl lengvos ligos.

balsavimu arba pati LB Tary
ba, kuri tokią kompetenciją yra 
gavusi, pati būdama visuotiniu 
lietuvių balsavimu išrinkta.

Nebėgdami JAV LB Tarybos 
sprendimui už akių, šia proga 
tenorime pastebėti, kad kiekvie
nas atstovavimo būdas turi sa
vo pliusų ir minusų. Pasisakius 
už visuotinius rinkimus, reikėtų 
užvesti mūsų sąlygomis tokią 
sunkią rinkimų mašiną: iš nau
jo sudaryti rinkikų sąrašus ir 
rinkimų komisijas, vykdyti rin
kimų akciją, vesti propagandą 
ir t. t. Daug paprasčiau atsto
vus būtų išrinkti pačiai tarybai. 
Šiuo atveju pasilengvintume 
sau darbą, o rezultatai, tur būt, 
būtų maždaug tie patys. Atsi
mename, 1958 m. atstovus į 
PLB seimą rinkome visuotiniu 
balsavimu, bet tada seimo ats
tovų rinkimai sutapo su LB Ta
rybos rinkimais, tad techniškai 
vykdyti juos buvo nesunku, o i 
abi institucijas buvo išrinkta 
daugumas tų pačių žmonių.

Tokios mūsų sugestijos, bet 
JAV Liet. Bendruomenė PLB 
seime bus atstovaujama taip, 
kaip nustatys JAV LB Taryba 
savo balsavimu, kuris prezi
diumo bus vykdomas korespon
dentiniu būdu.

PLB seimui skiriamas reikš- 
mrngas vaidmuo. Jis kalbės lais 
vojo pasaulio organ’zuotosios 
Liet. Bendruomenės vardu Jam 
turės rūpėti Lietuvos ir išeivi
jos padėtis bei ateitis. Tam jį 
taip pat įpareigoja Lietuvių 
Charta, kurios tikslai išreikšti 
šiais uždaviniais: 1. kol tautos 
kamienas yra. pavergtas ir Lie
tuvos valstybės suverenumo 
vykdymas sustabdytas, PLB 
Seimas reiškia lietuvių tautos 
ryžtą būti laisvai bei nepriklau
somai ir tuo reikalu daro rei
kiamus žygius, 2. PLB Seimas 
taip pat ieško priemonių lietu
vybei išeivijoj išlaikyti ir pagal 
tai nustato lietuviškos kultūros 
politiką (konstitucijos 4 str.). 
Todėl JAV LB Tarybai negalės 
nerūpėti, kad JAV Liet. Ben
druomenė PLB Se'me būtų au
toritetingai bei pąjėgiai atsto
vaujama.

Atstovus reikia išrinkti iki 
1663 birželio 1 d. Reikia tikėtis, 
kad tinkamu atstovavimu taip 
pat domėsis ir visa JAV Liet. 
Bendruomenė.



Tiesos šviesa, šventumas ir taika 
Bažnyčios gyvenime

Pop. Jono XXIII kalbos, pasakytos atidarant visuotinį Bažnyčios susirinkimą, 
santrauka

(Pabaiga)
Susirinkimo uždavinys — tiesą 

ginti ir ją skelbti 
Visuotinio Bažnyčios susirin

kimo tikslas — krikščioniško
sios doktrinos išsaugojimas ir 
tinkamas jos paskleidimas. Gi 
šioji doktrina apima vispusiškai 
žmogų su kūnu ir siela. Kadan
gi žmogus šioje žemėje yra ke
leivis, jis nukreipiamas siekti 
dangaus. Ši doktrina jam paro
do, kokios jo yra pareigos, kaip 
šios žemės ir kartu kaip dan
gaus busimojo piliečio. Kad ši 
doktrina sėkmingai pasiektų ir 
vispusiškai apimtų žmogaus 
veikimą, reikia, kad Bažnyčia 
neatsisakytų iš savo sentėvių 
gauto tiesos palikimo ir kad 
kartu kaip dangaus busimojo 
piliečio. Kad ši doktrina sėkmin
gai pasiektų ir vispusiškai
apimtų žmogaus veikimą, rei- j »os taikymas kitam, gink ų pa- ja Bažnyčios aušra. Gi žvaigž- 
kia, kad Bažnyčia neatsisakytų Į naudojimas, politinis prievarta- dės, kurios puošia šią šventyk- 
iš savo sentėvių gauto tiesos ■ v^mas jokiu budu nepadeda sėk- i lą,

Šv. Petro bazilika, visuotiniam Bažnyčios susirinkimui prasidėjus, 
naktį buvo iliuminuota, o jaunimo minia buvo susirinkus su fa- 
kilais.

anot apašt. Jono (Apr..

TEATRAI IR FILMAI LIETUVOJE Prezidentas pas Šv. Tėvą

Apie Lietuvoje vykstantį kul- i lietuviškos gamybos filmu: jis j tūros gyvenimą neseniai atvy- I buvęs smarkiai reklamuojamas, 
' kusieji kalba, kad ten įvairios reklaminiai užrašai buvę skel-
I V - *: meno apraiškos, kaip seniau, I biami ištisai gatvėse, na, pirmą 
j taip ir dabar, pajungiamos par- I dieną susirinko daugiau žiūro- 
1 tijos nurodytai linijai. Tiesa, vų, tačiau įsitikinus, kad filme 
j 'chorų esama daug, juos turi i smarkiai puolama religija, dva- 
| kiekviena didesnė įmonė. Tačiau sininkai, į kitus spektaklius jau
jei žmonės į juos stoja, tai įvai
rių apskaičiavimų vedini. Sako
ma, kad su chorais pavyksta 
nuvykti į Palangą, kitas vietas, 
ta proga gali įdomiau praleisti 
laiką, daugiau ir pavalgyti Par
tija ypatingai globoja saviveik
los pasirodymus. įvairaus tipo 
ansamblius. Tačiau jų visu lygis 
nevienodas, esą, daug priklauso 
nuo meno vadovų gabumų. O 
dėl saviveiklos vaidinimų reper
tuaro, skatinama statyti veika
lus, pjeses, daugiau susietas su 
dabartimi.

G kaip su teatrais, jų pasta-

lankėsi žiūrovų žymiai mažiau. 
Žmonės vieni kitiems sakydavo 
— neikite, šlamštas... Panašią 
žiūrovų reakciją galėjai paste
bėti ir pasirodžius kitam, išrek
lamuotam filmui “Adomas nori 
būti žmogumi”. Kas kita su už
sienio gamybos filmais, ypač. 
amerikiečių, prancūzų ar italų 
gamybos — kino salės tiesiog 
lūžta. (E.)

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
tymais, ar dažnai jūsų mieste bgs nutarįmuose įžvelgia antikris- 
(per 30,000 gyventojų) vyksta to darbus. Kaip sako religijos ty- 
teatro spektakliai ?* — buvo pa- rinėtojas švedas Arfvude Gustaf-

•- t • 4- * son, tikinti liaudis pasitraukė j ka-klausti neseniai įs Lietuvos at- . , , , , •- 1 . ,.takombas, kad išvengtų bet kokio 
vykę. Taip — jie atsako — mes veikimo iš aukščiau, užtat Rusij'o- 
turime nuolatinį teatrą, tačiau je egzistuoja dvi atskiros Bažny- 
jo spektakliai vyksta tik šešta- °1O.S:. o^ialioj^ ir neoficialioji —- 

sidabrinės ^ieniais, sekmadieniais, o prem- typ įr slavišku fatalizmu pakeliannlikimn ir kad kartu nrisitai- mingam problemų išrišimui, ku- 1.20), esate jus, o ----- ---- . , . .. .
panirimo Kau Kanu pnsuai _____,__x. _____„ žvakidės kurios puošia čia šv Jeros suvaidlnamos ir penkta- visus vargus ir persekiojimus vien

’ " h dipniaiq G šinir, t-Mt™ onlė Vi tik savo tikėjimo dvasios veda-Petro kapą, yra jums pavestos • ap teatro sale ki- ma Uk šiogJ Bažnyčiog eg-zįsten.
kytų prie moderniojo pasaulio ri°s slėgi3- šių d.enų pasaulį, 
naujų gyvenimo sąlygų bei for- j Katalikų Bažnyčia šiuo visuo
mų, kurios taip pat atveria nau-\ tiniu susirinkimu, — tęsė šv. j krikščionių bendruomenės. Be 
jas katalikų apaštalavimo gai- Tėvas, — tartum iškelia religi- JŪST — kalbėjo popiežius, — 
res. Todėl Bažnyčia šiais laikais nės tiesos švyturį ir visiems pa- čia dar matome garbingus vy- 
ne’iko pasyvi nuostabių techni- sirodo kaip meilinga motina, Į rus, atvykusius į Romą iš pen- 
kos išradimų stebėtoja, — kai-1 maloni, kantri, gailestinga ir tyų kontinentų su pagarba at-
bėjo popiežius, — ir kartu ne
atsisako jų teisingai įvertinti. 
Tačiau ji taip pat nepamiršta 
žmonėms priminti, kad aukščiau 
visa ko yra Dievas — visokios 
išminties ir grožio šaltinis, ir 
Jam vienam tereikia tarnauti.

Iš Šv. Tėvo kalbos aiškėjo, 
ko mes galime laukti iš šio su
sirinkimo. Remdamasis gausiu 
šventosios doktrinos žinovų pa
tyrimu, dvidešimt pirmasis vi
suotinis Bažnyčios susirinkimas 
nori ją gryną ir sveiką perduo-

gera atsiskyrusiems vaikams.
Visai žmonių giminei, spaudžia
mai įvairių sunkumų, ji, kaip 
apaštalas Petras išmaldos jo 
prašančiam vargšui, atsako:
“Sidabro ir aukso aš neturiu;
ko gi turiu, tai tau duodu: Jė-' mėje maldauja Viešpatį ir jūs, 
zaus Kristaus Nazarėno vardu priimdami šv. Dvasios įkvėpi-

stovauti savo tautas.
Tikrai galima sakyti, kad 

dangaus ir žemės gyventojai 
vieningai šiame susirinkime da
lyvauja: dangaus šventieji glo
boja mūsų darbus, tikintieji že-

kelkis ir vaikščiok” (Apd. 3, 
6). Bažnyčia tad šių laikų žmo
nijai nesiūlo pranykstančių že
mės turtų, nežada vien tik že

mus, kad bendras darbas atitik
tų šių dienų viltis ir įvairių tau
tų reikalavimus. Visa tai iš jū
sų reikalauja geros nuotaikos, 
broliško sutarimo, nuosaikių pa-miškos laimės, bet padaro ją

dalininke dieviškos malonės, ku- siūlymų, garbingumo diskusijo 
ti ko nori šis amžins Nėra rk iškeldama žmones iki Dievo se ir išminties sprendimuose, — 
svarbiausias šio susirinkimo vaikų garbės, yra žmoniškesnio pabrėžė pop. Jonas XXIII. 
tikslas svarstyti vieną ar kitą Į gyevnim° geriausias laidai ir ap
Bažnyčios doktrinos dėsnį arba j sauga.
pakartoti Bažnyčios Tėvų ir te
ologų mokslą. Visam tam nebū
tų reikalingas visuotinio Bažny- - 
čios susirinkimo sušaukimas.
Dabar gi iš jo laukiama nuro
dymų giliau krikščioniškai dok- būtų išganyti ir pasiek-
trinai pažinti bei praktiškai pn- tų tiegos pažinimą- (1 Tim 2, 
taikyti, išreiškiant ją pagal šių 4). Tačiau žmonės fce vigų ap_ 
dienų reikalavimus. reikštųjų tiesų pagalbos negali

Reikia klaidas sutramdyti pasiekti pilnos bei tvirtos sielų
vienybės, su kuria rišasi tikro- 

Pradedant šį visuotinį Bazny- .. taiRa įr amžįnas igganymas.

Popiežius linkėjo, kad visos 
pastangos ir darbas, į kurį nu-

Vienybė krikščioniškoje ir 
žmogiškoje šeimoje

Bažnyčios rūpestin g u m a s j neštų gausių vaisių, 
skleisti ir apginti tiesą eina iš 
to, jog Dievas “nori, kad visi

čios susirinkimą, — sakė pop. 
Jonas XXIII, — turime prieš 
akis aiškų dėsnį, kad Viešpaties 
tiesa pasilieka per amžius. Tai 
praktiškai matome amžių bėgy
je, kai keičiasi žmonių nuomo
nės, viena kitą paneigdamos, ir 
klaidos, vos tik pasirodžiusios, 
išnyksta kaip miglos prieš sau
lę.

Deja, — sakė pop. Jonas 
XXIII, — dar visa krikščionių 
šeima pilnai nepasiekė šios ma
tomos vienybės tiesoje. Katalikų 
Bažnyčia jaučia pareigą akty
viai prisidėti prie įgyvendinimo 
tos didžiosios vienybės paslap
ties, kurios taip karštai malda
vo Kristus savo dangiškąjį Tė
vą prieš savo kančią ir mirtį.

Bažnyčia yra visuomet nusi- Bažnyčia tat džiaugiasi) kaima. 
stačiusi prieš klaidas: ji dažnai, tQ tQg maldog vaįgiug ngt jr 
yra jas pasmerkusi didžiausiu ! Urp tų> kurfe yra nUQ jog atgi. 
griežtumu. Tačiau šiais laikais; gkyrę Atrodo> Rad §į Krigtaus 
ši Kristaus Sužadėtinė yra lin- pragyįa vįenybė savo Bažnyčiai 
kusi parodyti daugiau gailestin
gumo negu griežtumo. Ji mano, 
kad geriau parodyti savo dok
trinos opų reikalą, kaip kitaip 
manančius pasmerkti. Ir tai ne 
dėl- to, kad šiandien trūktų klai
dingų doktrinų, nuomonių, pa
vojingų sampratų, bet todėl, 
kad tai yra taip aiškiai priešin
ga sveikiems dėsniams, jų vai
siai yra tokie ryškūs, jog jau ir 
patys šių laikų žmonės, atrodo, 
yra linkę tai pasmerkti. Ypatin
gai tai, kas liečia tokį gyveni
mo būdą, kuriuo paniekinamas 
Dievas ir Jo įstatymai, teikia
mas perdidelis pasitikėjimas 
technikos pažanga, žmogaus ge 
rovė grindžiama tik gyvenimo 
patogumais. Jie vis labiau pa-

suspindi trejopu antgamtinės 
šviesos spinduliu. — Tarpusavė 
katalikų vienybė, kuri turi būti 
labai stipri ir pavyzdinga. Mal
dų ir karštų troškimų vienybė, 
kuria atsiskyrusieji nuo šio 
apaštališkojo sosto krikščionys 
nori būti su mumis. Pagarbos 
ir vertinimo vienybė Kata’ikų 
Bažnyčiai tų, kurie dar nepri
klauso krikščioniškoms religi
joms.

Kalbos užbaiga 
Šv. Tėvas kreipėsi vėl į vys

kupus Šv. Rašto žodžiais: “Mū
sų burna prasivėrė jums” (1 
Kor. 8, 11). Štai, esame kartu 
susirinkę šioje Šv. Petro bazili
koj, kur dangus ir žemė yra

brėžia didžiausią žmogiškojo tampriai susijungę, čia prie šv. 
asmens vertę, jo tinkamą puo- Petro kapo, prie Mūsų pirmta- 
selėjimą ir gyvenimo reikalams i kų kapų, kurių pelenai, atrodo, 
paruošimą. O kas svarbiausia, džiūgauja. Susirinkimas, kuris 
— jie patys jau patyrė, kad jė- dabar prasideda, yra tarsi nau-

'Spalio 5 d. Šv. Tėvas Jonas 
XXIII iškilmingoje audiencijoje 
priėmė Vatikane naujos Afrikos 
valstybės Senegalijos prez. J. 
E. Leopoldą Senghor, kuris lan 
kėši Romoje. Šv. Tėvas, savo 
ka’boje prezidentui pagerbti, 
pabrėžė, kad katalikų Bažnyčia 
visados džiaugiasi tautų sava
rankiškumo principu ir visur 
stoja už tautų laisvę ir nepri
klausomybę. Šv. Tėvui buvo y- 
patingai džiugu pasveikinti lais
vę atgavusią jauną Afrikos tau
tą, kuri taip gyvai ir dinamiš

kai kuria savo ateitį ir palaiko 
glaudžius santykius su Apašta
lų Sostu. Šv. Tėvas pareiškė, 
taip pat, kad jis karštai meldė
si savo maldoje kelionėje į Lo 
retą ir Asyžių už Stenegalijos 
tautą, prašydamas Dievo jai pa
laimos kelyje į šviesią ateitį.

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

Tei. HEmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

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

M O V I N G

tomis savaitės dienomis skiria- cija sudaro didžiausią rūpestį ko
ma mokykloms, saviveiklos pa- munistams. Jie yra priversti pa
sirodymams ar iš kitur atvy- sipažinti, kad jų propaganda yra
kusiu gastrolėms Vasaros me ibejėgė ir kad tik®3imas egzistuo- 
kusiu gastrolėms, vasaros me- ja ne tik tarp senelių> bet jr jaUni- 
tu, bent tris mėnesius, teatras me. Laiškai ir straipsniai iš įvai- 
vyksta su pastatymais į kolcho- '■ rių Rusijos vietų priversti skelbti
žus, tačiau būtų klaidinga ma- ! inių P^arų” siautėjimą 

. fabrikuose, kolchozuose, komjau-
nyti, kad tų spektaklių pilna, .nime, net tarp partijos narių. Baž-
Ne, teatro grupės pasirodo tik nytinės santuokos, krikštai, užuot 
ten, kur geresnė salė, kur dau- mažėję- auga vis didėjančiu tem-

.. , . _ ... pu. Dar daugiau -— baigia savo
giau galimybių. Dar reikia pri- straipsnį ‘‘Ost-Kurięr” — neoficia- 
durti — klysta tas, kas manytų, lioji sovietų Bažnyčia įgalina ti- 
jog teatro salės pilnos žiūrovų.: k*nčmosius tarnauti Dievui, bet 

. •, nematomoji krikščionių tikėjimo
J ’ , 1 Matomi veika- dvasia savo egzistencija priverčia

lai su vad. “komunistiniu turi- komunistus leisti egzistuoti ir ofi- 
niu”. tos salės toli grahi ne- cial’'ai Bažnyčiai. Komunistai aiš- 
pjjnog kiai mato, kad, sunaikinus vadina

muosius “kulto tarnus”, nebus su-
Panaši padėtis ir su filmais, i naikintas tikėjimas. Todėl jie lei-

Lietuviškasis žiūrovas, pasako- džia1 egzistuoti hierarchijai kurią 
11 jie lengvai gal; kontroliuoti, nes

ja iš Lietuvos atvykę, akylus ir I bijo slaptos jėgos, kuri taip gyvai
greitai įsižiūri, ar jo miesto ki-ciasi žmonių tikėjime.^ 
no teatre rodomas filmas su di- Į 

i desne komunistinėskreipe savo akis ne tik atskiros UCBIie ^“u*»»Liues agitacijos As nežinau nieko ydmge-mo, me Kreipę savo aras ne ur atskiros _ . . ko niekingesnio už melą. Tai yra
tautos, bet ir visas pasaulis, at- priemaiša ar be jos. Štai pavyz- s

i dys su A. Griciaus “Kalakutų” daras
' apmaudo, bailumo ir tuštybės pa-

Cliesterfield..

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėja* 
mus pritaikome pagal jūsy išga
les,

Turtas $82,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIIAVICH Jr., 
President

STANDARD
EEDERAL SA\'1.\GS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Virginia 7-114l - ’

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite,? 
(už apdraudę nuo ugnies Ir auto 
[mobilio pas

frank zapolis
3208)4 West *05th Street

Chicago 42 Illinois į
i'I'ei. uA. 4-8054 t; GR. 0-4330.“

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

DIENRAŠTIS DRAUGAS SKELBIA 
DAILIOSIOS PROZINĖS KŪRYBOS

KONKURSĄ
už kurį skiriama 

TŪKSTANČIO (1000) DOL. PREMIJA

1. Dienraštis Draugas, tal
kininkaujamas Draugo Ben
dradarbių klubo, skelbia lie
tuviškos dailiosios prozos kū
rybos (romano, apysakos) 
konkursą. Paskutinė data 
Konkursui skiriamam rank 
raščiui įteikti —1962 m. lap 
kričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio au
toriui skiriama premija — 
tūkstantis dolerių. Mecena
tas— Jonas Tumosa, Toron
to, Canada.

3. Kūrinio siužetą pasiren
ka patys autoriai. Kūrinys 
turi būti parašytas mašinė
le, nemažesnis kaip 200 ro
maninio formato puslapių.

4. Kūrinius siųsti adresu: 
Dailiosios Prozos Konkurso 
Komisijai, Draugas, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

5. Sprendimo bešališkumui 
laiduoti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskira
me uždarame voke pažymėti 
savo tikrąją pavardę ir ad

resą, ten pat įrašant kūrinio 
antraštę ir pasirinktą slapy
vardį. Teisėjų komisijai pasi
rinkus premijuotiną kūritų. 
atidaromas tik laimėjusio au- 
tori vokas. Premijos ne
laimėjusių autorių vokai kc 
misijos ir Draugo atstovo 
aki vaizdo je sudeginami.

6. Teisėjų komisijai nesu
radus premijuotino kūrinio, 

‘Draugas pratęsia konkursą
arba skelbia jį iš naujo.

7. Tūkstančio dolerių pre
miją gavęs autorius .be papil
domo honoraro pirmosios lai
dos teises perleidžia Draugui, 
įskaitant teisę spausdinti 
dienraštyje ir išleisti atskiru 
leidiniu arba tik išleisti atski
ru leidiniu. Nelaimėję auto
riai spausdinimo sąlygas nu
spręs abipusiu susitarimu.

Jury komisija sudalyta 
Toronte, Kanadoje: V. Ta
rnui aitis, I. Matusevičiūtė, 
kun. B. Pacevičius, A. Gure
vičius ir J. Matulionis.

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

41%
current dividend 

4)4% DIVIDENDU MOKAM

5%
on investment bonua 

PACAI, VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4)^% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
KALI O VAJUS IR 

KONCERTAS
i trumpą stovyklavimo laiką iš- 
! moko ne tik lietuviškai kalbėti į 
I bet ir puikiai dainuoti. Los An
geles skautų balius įvyks 1963 
m. sausio 19 d. Ukrainiečių Cen- 

V. Orį.

Balfo 13 sk. valdyba šių me
tų vajų baigia spalio 27 d. Au
kos renkamos lapais, kreipian- trQ salčje 
tis į kolonijos gyventojus asme
niškai ir paštu. Spalio 14 d. au
kos buvo renkamos prie Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčios. Spalio 
20 d. 6:30 v. v. Balfo sk. valdy
ba ruošia vakarą — koncertą,
kuris bus parapijos salėje. Pro- 4 . x..... , „ _ , ._ ratyvas. Idėja gera ir sveikinti-gramą atliks komp. B. Budriu- _ J l L
no dainaVimo klasės mokiniai.

KALKES ADV. PALTUS

Los Angeles mieste privačios 
iniciatyvos pastangomis yra į- 
kurtas Lietuvių kredito koope-

Šokiams gros M. Krafto orkes-

na. Imdami trumpalaikes pas
kolas iš savo kooperatyvo, lie-

tras. Ko’onijos gyventojai. į ku- tuviai vis^ Pelnž* §'alėtų Palikti
riuos Balro sk. valdybos nariai savo rankose ir juo paremti kul :

priveržti. Ir taip 
atvažiavus vietoje 
Įima pataisyti, reikia 
dirbtuvę.

susuka, kad DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 23 d. 
jau nebega-

vezti i TARP KANADOS IR JAV met iš Kanados į JAV persike
lia 4 kartus daugiau gyvento
jų negu iš JAV į Kanadą, Nuo 
II Pasaulinio karo daugiau kaip

Praeitais 1961 m. iš Kanados 
į JAV persikėlė gyventi 45,000

■ tį Dabar spalvota lempa turi asmenų, o iš JAV į Kanadą iš- pusė milijono kanadiečių įsikū- 
tris emisijos taškus, pro ku
riuos eina atskiros spalvos. Jas 

! maišant, susidaro spalvotas 
vaizdas. Laukiama vieno emisi
jos šaltinio visoms spalvoms.
Tada aparatai bus dar labiau 
ištobulinti.

Paklaustas apie spalvotą te- ; . 
i leviziją, pramato jai didelę atei- ' ‘

sikėlė tik 11,500. Maždaug kas- rė JAV-se.

"Vi

Pennsylvanijos lietuviai!
Ar Jums nusibodo aukšti ir vis aukštesni mokesčiai? 
Rr Jūs norite turėti Pennsylvanijoje gerą, sąžiningą, 

efektyvią administraciją?
Jeigu taip, tai balsuokite už respublikonų kandi

datus:

Į Gubernatorius

Wm. W. Scranton

— Ar yra patobulinimų 1963 
m. aparatuose?

— Žemę • drebinančių naujų 
dalykų nėra, bet pagerinimų į- 

, vesta. Pvz. nauja lempa geriau 
' priima signalą ir mažiau įlei
džia elektrinės miglos; didmies-

mas žurnalistų Miami mieste, paleidus šešius JAV imigracijos įstaigai. Jie čiuose pilna, elektrinių virpesių, 
buvo paimti jūroje JAV pajūrio sargybinių laivo. (UPI) ir problema, kaip jų neįleisti j

aparatą. Radijo srityje labai di-

dar nesikreipė aukos reikalu, tūrinius darbus. Toronte, Kana- Klausinėjamas kubietis — Vienas iš šešių kubiečių tremtinių, kurie nuskan- 
savo įnašą galės įteikti koncer- do3e> toks kooperatyvas labai din0 kubiečių žvalgybinį laivą ir nužudė du diktatoriaus karius, klausinėja 
to metu, kur vienas iš skyriaus I sėkmingai veikia.
valdybos narių aukas priiminės ! 
prie įėjimo. Aukas priima, bet , 
kuriuo laiku skyriaus valdybos ' 
nariai: pirmin. V. Pažiūra, vice- , 
pirmininkai I. Medžiukas, V. Ka 
ralius ir A. Markevičius, sekret.
S. Šakienė, iždin. V. Čekanaus-

Lietuvių tautinių namų salėje 
(3356 Glendale Blvd.) Lietuvių 
kredito kooperatyvo valdyba 
spalio 27 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakare kredito kooperacijos 
klausimais organizuoja viešą pa

TV ir Radijo srity
delis dalykas stereo FM — gir
dimas tobulas ir ryškus stereo
foninis perdavimas FM bango- 

• mis.

l S enatorius

kas ir valdybos nariai be ypa- , sk^tą- Kalbėtoju pakviestas ad- 
tingų pareigų: P. Raulinaitienė,
J. Motiejūnas ir A. Ąž-uolaitie- 
nė.

J. Gradinsko krautuvėje yra 
ir vokiškų Saba, Telef unkenTalentingi ir darbštūs lietu- tijoje, baigė radijo mokyklą.

vokatas Stasys Paltus, šio klau- j viai iškyla įvairiose jų pamėg- Chicagoje, atkakliai dirbdamas . phnii Blaupunkt ir kt apa- 
po keliolika valandų paroje. į- nįiojamų pate(onų' per.

ka tiesiog iš importerių, be tar
simo specialistas, jau Ameriko-! tose srityse. Šitaip gražių rezul 
je baigęs ekonominius mokslus.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Spalio 27 d. Kristaus Kara- į 
liaus šventė pradedama iškil- Į vakarinės 
minga suma Šv. Kazimiero pa
rap. bažnyčioje, kurios metu 
kiekvienas parapijos narys kvie

ORGANIZUOJASI VAKARU 
LOS ANGELES LIETUVIAI

Spalio 6 d. Santa Monicos ir 
Los Angeles dalies

tatų pasiekė radijo ir televizijos j stengė pagreitintu tempu baigti 
srityje J. Gradinskas, Brighton [televizijos institutą. Praktiką... ................ „ pininkų. Stengiasi turėti visas

televizijos atliko Motorolos fabrike Sears, į lįetuviškas plokšteies, turi ir vo 
----- 'Goldblatto taisymų dirbtuvėse

Parke turįs r’adijo 
i prekybos ir taisymo įstaigą 
' J. G. Television Co., 2512 W. 47 [ bei vienoje didžiausių taisymo 
St., Chicago 32, III. Atvyko jis amonių, turinčioje 200 tarnau- 
į Chieagą su NCWC paskolin- I tojų.

lietuviai, p. Markevičiaus inicia i tais 6 doleriais, o dabar jo krau 
ityva, buvo sukviesti susipažinti
ir pabendrauti. Atsiliepimas į 

čiamas dalyvauti bendroj ko- kvįeįįmą. buvo gan entuziastin-
munijoj. Po to viešas minėji
mas salėje, kur bus trumpa F. 
Kudirkos paskaita, o meninėj 
daly — garsus solistas J. Lom
bardų parapijos choras ir šeš
tad, mokyklos mokinių melode
klamacijos. Minėjimą, kaip ir 
kiekvienais metais, rengia Ka
talikų Federacijos sk. valdyba, 
kurios dvasios vadas yra parap. 
kleb. kun. J. Kučingis, pirm. V. 
Kazlauskas, vicepirmininkai L.

Igas: susirinkę 85 lietuviai kal- 
bėdanfc, diskutuodami ir užkan- 

[ džiaudami jaukiai praleido ke- 
' lias valandas. Tuo tarpu forma- 
| lauš organizuoto vieneto nesu
daryta. Numatyta bendradar- 

I biauti socialinėje plotmėje, ry
šių palaikymo iniciatyvą palie
kant šio sąjūdžio pradininkams.

Santa Monicos ir apylinkinių
vietovių lietuviams bendruome-

Valiukas ir I. Medžiukas, sekre- niniam judėjimui organizuoti są , i
tore R. Bureikienė ir ižd. A.! lygos gan palankios, juo labiau, v • •
Skiriūs. (m) kad centrinėje miesto dalyje vis

( dar daug smogo.
LIETUVIAI SKAUTAI i

Skautai yra veikli organizaci-i 
ja išeivijoje, išauginusi gražų , 
prieauglį jaunųjų vadų, kurie,

RAŠYTOJAS GLIAUDĄ 
• SVEIKSTA

— Taisymo darbas man pa
tinka, — kalba jis atsi'ankiu- 
siam laikraštininkui. — Iš ne
gyvo padarai gyvą. Esu Lietu
voje kai kurį laiką buvęs mo
kytoju. Atvesdavo vaikus, ku
riems raidės iš pradžių atrodė 
kaip vorai ir musės, o po kiek 
laiko jau įstengdavo skaityti. 
Panašiai — atneša nebylį seną 
aparatą, ir jį padarai kalban
čiu. Be to, mėgstu žmones. Jie 
čia ateina ir į namus taisyti pa
kviečia.

Taisomų aparatų metrikacija

V

Jas. E. Van Zandt
Respublikonų Partijos Pennsylvanijos Valstybės Komitetas 

Etninės Grupės — Philadelphijos Lietuvių Skyrius 
STANLEY F. MANKUS, pirmininkas,
JONAS A. STIKLIORIUS, vicepirmininkas

-f

........................................... g
IKING GAR WASH I

kiškos muzikos gerą rinkinį. Jo 
kūrimą taisomų aparatų metri- 
! kacija gali būti žmogui nau
dinga nelaimės atveju: jei kas 
pavogtų aparatą, kuris buvo 
pas Gradinską taisytas, jis ga
li policijos reikalams nurodyti 
modelį ir serijos numerį.

J. Gradinskas yra įsitaisęs sa į E 
vo dirbtuvėje įvairių pagalbinių j E 
aparatų, instrumentų, įrankių , = 
už porą tūkstančių dolerių. Kad , E 
galėtų sekti radijo ir televizijos j = 
aparatų schemas, derinimo riu- = 
rodymus, prenumeruoja specia-. = 
lių braižinių ir direktyvų šeri- E 
jas, kur ių susidarė per 60 tomų = 
ir kurie kainuoja apie $1,500. = 
Rimtas pasirengimas, nuolati- E 
nis tobulinimasis, sąžiningumas

45th ir So. Ashland Avenue
Atdara pirmad., antr., treč. ir ketv. nuo 8 v. r. ir 5 v. v.; penktad. 
ir Šeštad. nuo 8 v. r. iki 5:30 v. v.; sekm. nuo S v. r. iki 1:30 vai. d.

KUPONAS sutaupysite 50c.
Auto. nuplovimas............. $1.7E
Su šiuo kuponu ............. 1.25

Vienas Kuponas kiekviena 
mašinai galioja iki lapkr. 3 0 
d.. 1962 m. D

Vabzdžių — Dervos — Aly
vos dėmės naSaiir>nmo«: — Be 
jokio ekstra mokėjimo.

taisomų aparatų metrikaciją. 
Atnešus antrą kartą, jau žino, 
kas buvo įdėta į jį naujo, kur 
dabar gali būti jo silpnybė. Pa
klaustas, kokias klaidas daro

tuvėje išrikiuota stalinių ir ne- televizijos laikytojai, jis aiški- 
; šiojamų radijo aparatų iki 100, naj kaų neverta išjungti apara-

J. Gradinskas yra užvedęs laimi dau-elio P^itikėjimą.
J. P. Jurginis

s SUTAUPYKITE 50 e SUTAUPYKITE 50 0 |
^EIIIIIilIhlilIlIlIlIEhlIIIiilIlIlIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIHIlIlIl.'

Sunkios ligos perblokštas ra-į ejlės0 stovi koks 40 televizijos Į tO)’jei tik trumpą laiką juo ne-skautybes dėka, liko lietuvių tar šytojas-laureatas Jurgis Gliaudą „narqfn didxillin daužia-alsiu 1 a - m - 
ne ir nadeda anmnti iaumio- • , v , -r- r o aparatų, didžiųjų daugiabalsių smaudosi. Dažnas įsjungineji-pe ir padeda auginti jaunuo . Jau kelinta savaite guli Sunset, radi-jo _ stere kombinacijų
sius, vos pradėjusius eiti skau- Į Blvd. ligoninėje. Gydytojų nuo- 
tybės keliu. Skautija yra tarp -' 
tautinė jaunimo organizacija, 
kiek ji įtakos turi į jaunimą, 
kiek patriotizmo įkvepia, rodo 
jau tas faktas, kad tai buvo pir 
moji organizacija, kurią uždarė 
komunistai okupavę Lietuvą.

[ mas veikia neigiamai. Mažiau 
apie 20, neskaitant dar gausės- j nuostolių, kai tą tarpelį apara-

mone didžioji krize jau yra pra nių atsargų sandėliuose. Jo ap- Į tas dega. Be to, kartais apara- 
ėjusi ir už kokios savaitės ar j tarnaujamų klientų skaičius iš- j tas nelabai veikia. Žmogus, jį 
kitos ligonis jau galės grįžti į aug0 įkį poros tūkstančių. Gerų

į kvalifikacijų ir sąžiningas pa-
Šia žinia visi losangeliėčiai j tarnavimas atkreipia daugelio
bai džiaugiasi, nes rašytojo. dėmesį. Šiemet jis 

i jyy ka,į vra, —"—~"Čia išeivijoje ši organizacija tu- i rimta liga visiems buvo šukė- I ’’ y

namus.

švenčia 10 
savarankiškai ta-

atidaręs, ima visus straigelius

ri dvigubą uždavinį: augantį Į lusi rūpesčių, 
jaunimą skautiškoje dvasioje, į- 
kvėpti meilės savo tėvų kraštui 
ir lietuvių kalbai.

Vn.

Malonu buvo stebėti stovyk
loje jaunus skautukus, kurie at
važiavo į stovyklą beveik ne
mokėdami lietuviškai, o per

riDoino ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -UUOST. REKORDERIAI

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

Viskam temlausios kainos Ir garantija

me versle.
Baigęs televizijos institutą
Šią sritį mėgo nuo jaunatvės. 

Būdamas antros klasės gimna
zistas, jau 1926 m. Pasvalyje 
pasidarė sau radijo aparatą. Vė 
liau likimas jį nuvedė į karinin-

3321 S.Halsted St-CLiffside 4-56651 i kus, tačiau jau būdamas Vokie-

SUNNY BROOK

«U) SUNNY BROOK BIST. CV., ICUISVILlf, KY. KENTUCKY STRAIGHT BOURBON WHISKEY 86 PROOF, KENTUCKY BLENDED WHISKEY 86 PROOF. 65% GRĄIN NEUIMl SPIRJti

Kokia degtine Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT”

švehš ir ekstra lengva?
PIRKITE “BLEND”

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Tt GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekivenų sekmadienį nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. o. p.

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

Pennsylvania

uminsiuiniiutmiiiniuiumiRteMsnss

thev m j e$
paprastas lr spalvotai nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2540 VV. OOth St. II a. PR 0-1003

(lllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllilii

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. Vakaiuškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, Ui.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

j

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATAI.PAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION .

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

PLSNTY OF FREE PARKING

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mSn. 1 r.
PIRM. ir KETV....................... 9 v. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT............... .. 9 ▼. r. iki 6 p. p.
fiESTAD. ... 9 v r iki 1J ▼. d. Trečiad. uždaryta.

VALANDOS:

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge’
VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. 9 „ 4 ,, „
Trečiad. uždaryta visą, dieną.. 1 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad „ 9 ,, 8 ,. „
iešlad. 9 12:30

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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



6 DRAUGAS, antradienis, 1982 m. spalio mėn. 23 d.

Lafayette, Ind., W. Tūli, bederindamas seną pianiną, rado jame 10,000 dol. 
Grąžinęs tuos pinigus pianino savininkui už tai gavo 100 dol. radybų.

Žodžiai ir kaip juos suprasti

(Atkelta iš 1 psl.)
Abudu tokius testamentus 

nuostabiai mėgina savyje su
derinti mūsų laikų žmogus. Tai 
ypačiai jausti politiniame gy
venime. Kai reikia ką daryti, 
tai apsispręsdamas jis vadovau 
jasi antruoju “testamentu”, t. 
y. bus ar nebus tai mūsų “in
teresas”. Bet kai reikia tą “in
tereso” diktuojamą žygį patei
sinti žmonių akyse, viešojoj o- 
pinijoj, tada griebiasi jį dengti 
pirmojo “testamento” princi
pais, dorybėm — taika, teisin
gumu, apsisprendimu ir t.t.

Taip susidaro dvigubi žmonės, 
dviguba politika, dviguba mo
ralė, dvigubi matai ir svarsčiai, 
kurių pavyzdžiai buvo iškelti 
pradžioje.

Išvados
Iš to žvilgsnio į viešuosius1 

pareiškimus ir jiem prieštarau-! 
jančius darbus, kurių gausu 
tiek tarptautiniame gyvenime, 
tiek ir lietuviškame, veltui bū
tų aimanuoti apie farizėjizmą. 
Prasmingiau būtų turėti prieš 
akis vieną išvadą, praktinę iš
vadą, tam, kuris tokius pareiš
kimus seka. Būtent, suprasti 
tuos pareiškimus ne būtinai 
taip, kaip jie pasakyti, bet pir
ma apsidairyti, kokių “intere
sų” siekia tie, kurie tuos pareiš
kimus skelbia. Tada bus aiškiau 
matyti, kiek pareiškimai yra 
priedanga, kiek jie nuoširdūs.

Antra išvada jau teorinė —

BALANDŽIAI — NUSIKALTĖLIŲ 
TALKININKAI

Vienas tekstilės fabriko audė
jas Bielske, Lenkijoj, buvo areš 
tuotas už tai, kad jis sistema- 
tingai, su paštinių balandžių pa
galba, apvaginėjo valstybės fab 
riką: kasdien ateidavo į fabri
ką su dviem balandžiais, prika
bindavo jiems prie kojų plonas 
kojines ir paleisdavo. Vienas jo 
bendradarbis pastebėjo, kad 
kas rytą tam tikru laiku iš fab
riko išskrenda du balandžiai. 
Buvo suorganizuotas stebėji- 
jimas ir tuo būdu buvo susek
tas tų paukščių savininkas. Len 
kų laikraštis rašė, kad tas dar
bininkas savo balandžių pade
damas išvogė tiek kojinių, jog, 
jas pardavęsį įsigijo nuosavą 
vilą.

Kalifornijoje areštuota šmu- 
gelninkų grupė, kuri balandžių 
padedama vertėsi kokaino šmu 
geliu: per vienerius metus įš- 
mugeliavo iš Meksikos į Ame
riką kokaino 70 mil. dol. ver
tės.

Ši aifera susekta visai atsitik
tinai : vienas iš balandžių, pavar 
gęs kelionėje, nutūpė karvely- 
ne priklausančiame policijos še
fui, kuris pastebėjo, ką balan
dis gabena. Kadangi policijos 
viršininkas pats augina balan
džius, tad jis pasiūlė savo vy
resnybei steigti specialią polici
nių balandžių ekipą. Jo pasiūly
mas buvo priimtas ir pradėta

susimąstyti dėl klausimo: ar 
pragmatinės gyvenimo filosofi
jos atstovai, toldami nuo krikš
čioniškojo testamento ir tik juo 
savo “interesą” dengdami, ne
pakerta savo buvimo ir veiki
mo, o taip pat ir savo “intere
sų” pagrindų? Ar nepakerta 
pirmiausia pasitikėjimo vienas 
kitu, pasitikėjimo sąjunginin
kais? Nes jeigu tebus žiūrima 
savo “intereso” ir prie jo taiko
masi “lanksčiai”, sąjungininkas 
negalės būti tikras, kad ryto
jaus dieną tas “interesas” nepa
reikalaus sąjungininką išduoti. 
Ar nepakirs to, ko labiausiai 
paisoma — prestižo viešojoj o- 
pinijoj? Nes jeigu apsisprendi
mas, laisvė, teisingumas, vieny
bė bus taikomi tik tiem, kuriem 
yra “intereso” tuos principus 
taikyti, tai kitos tautos ir žmo
nės nustos pasitikėję žodžiais 
ir įtars, kad atėjo naujos dis
kriminacijos amžius — ne religi 
nė, ne rasinė ir klasinė diskri
minacija, o “intereso” diskrimi
nacija.

Žmonės gerbiami tie, kurie 
stovi už savo principą. Jie ga
li nepatikti, nebūti priimtini. 
Bet jie gerbiami, ir su jais skai 
tomasi. Taip ir tautos. Ameri
ka pagarbos susilaukė tuo, kad 
žmonės ir tautos matė ją sto
jant už aukštesnį principą ir jo 
vykdvmą, nepaisant savojo “in 
tereso”. Bet tai pirmąjį testa
mentą vykdžiusi Amerika.- J.B.

įsiusti policinius balandžius to
mis pat linijomis, kuriomis kur- 

, savo šmugelninkų balandžiai. 
Kokaino pavarginti šmugelnin
kų balandžiai mielai prisijung
davo prie policijos balandžių, o 

.šie juos atvesdavo tiesiai už 
■grotų į policijos karvelynus.

J. Gs.

SOCIALINĖS TARNYBOS 
KONGRESĄ®

Tarptautinės Katalikų Socia
linės tarnybos kongresas įvyks 
Nijmegeno mieste, Olandijoje, 
1963 m. rugp. 22 - 28 d.
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Gražiy vizitiniu korteliy
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Skambinkit LUdlovv 5-9500
llllllllllllllllllllllllllllf!!n'<lllllllll|llllll<

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

LAIŠKAI "DRAUGUI” CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL. ESTATE REAL ESTATE

REIKIA PANAIKINTI 
PIRKINIŲ MOKESTĮ

Mokestį, angliškai vadinamą 
Sales tax, reikėtų panaikinti. 
Pradžioj mokestis buvo nuo do
lerio po 2 c., vėliau po 2% c., 
dabar jau 4 c. Kiek pamenu, se
niau, net karo metu nebuvo jo
kių mokesčių ant eilinių žmogui 
reikalingų pirkinių, buvo išsive
rsta be jų. Kai buvo B. Sachs 
miesto iždininku, viešai pasakė, 
kad pirkinių mokesčiai visai ne 
reikalingi. Buvęs pareigūnas 
Ben Adomowski, irgi kaip B. 
Sachs, daug ką radęs netvarko
je, norėjo aikštėn išvilkti, bet 
jis turėjo pasitraukti.

Lapr. 6 d. balsavimuos, be ma- 
šin. balsavimo, pateiks mėlynus 
lapelius (ballots), kurių viršum 
ar apačioj ranka parašyt tris 
trumpus žodžius: ab&lish sales 
tax. Tuo parodysim nepasiten
kinimą uždėtam 4 c. mokesčiui. 
Jei dauguma taip parašytų, tik
rai atkreiptų rimtą dėmesį, 
stengtųsi daryti palengvinimų 
pirkėjams. Pirkinių mokestis 4 
c. nuo dolerio, bedarbiams su 
šeimom, ir seniems sudaro ne
lengvą galvosūkį.

Mokestis turėtų būti dedamas 
tik ant prabanginių dalykų — 
automobilių, televizijų virš 300 
dol., brangesnių kaip $120 ap
siaustų ir kt. Tik jokiu būdu ne 
ant maisto ir kitų kasdieniam 
gyvenimui reikalingų dalykų.

Niekad nebalsuokit už visus 
“straight ticket”. Kandidatai vi 
si, niekad nėra geri, verti para
mos, balsuodami už visus, kaip 
tik tokius paremiam. Aklu bal
savimu neretai išrenkam nega
bų, ar nesąžiningą. Išmokime 
pasirinkt, kad ir kelius, bet 
mūsų paramos vertus kandida
tus, taip geriau atliksim savo 
pilietinę pareigą. A. Rūkas

ELEKTRONINĖS SMEGENYS:,
“IŠSKAITANŠIOS” KASI A
International Business Corpo 

ration bando naujos rūšies elek 
tronines smegenis, kurios įsten
gia rankos rašto ženklus pagau
ti savo mechanizmu.

IŠNUOMOJAMA — POR RENT

Išnuom. 6 kamb. butas Bridge- 
porte. $45 mėn. Skambinti VI 7- 
8582 nuo 8 iki 11 v. r. ir 1 iki 6 
p. p. arba šešt. ir sekm. telefonu 
TOrrence 2-7904, Mrs. Gard.
Išnuom. 5 kamb. butas (3 mieg.) 1-me 
aukšte, suaugusiems. Kreiptis 3-čiam 
aukšte iš kiemo. 2514 W. 45th Place.

Išnuomojami: 4 kamb. namas, $45 
mėn;. ir 5 kamb. namas ant dviejų 
sklypų, $45 mėn. Tinka pensininkams. 
Kreiptis — Lithuanian Real Estate Co., 
Spring Valley, III. Tel. 22811.

HELP VVANTEI) — VYRAI DĖMESIO

Needed At Once!
DIE CAST OPERATORS

MUŠT BĖ KXPERIENCED
TOP WAGES TO TOP MEN 

EXCELLENT BENEFITS 
AI’PLY

IN PERSON, IVRITE OR CALL

CHRYSLER 
CASTING PLANT
1103 S. HOME AVE. 
KOKOMO, INDIANA 

An Eąual Opportunity Employer

DĖMESIO !

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.
‘ --------------- " “

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 aukštų rezidencija. 3 mieg.. val- 

gomasL salionas, virtuvei. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų mūras. 2 po 6 lia.mb Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už $29,500.

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

Prie parko mūras. 4 butai po 5 
i kamb. Platus lotas. 4 auto garažas, 
i Kaina — rimtas pasiūlymas.
| (! butų mūras. .Apie $7,000 nuo-
I mos. Naujas šildymas, stogas, elek- 
| tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
, kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000. 
i Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 

Įlotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
|Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.
I Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12,300.

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

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69fh Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

2x5 mfir., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22,000.

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36.000.

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

Liuksus 7% kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, "radiant" šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. įvaž. Evergreen pk,—geras pir
kinys.

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

5 ir O kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parko, 
tik $26,500.

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai.

I Eilė senesnių namų mieste ir prie- 
I miesčiuose, ąžuolais apaugusiais.
I Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
1 tinių ir rezidencinių sklypų. Sau- 
į gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

(l-as ūkis į vak. nuo State g-vės)
CL 7-7388

Marąuette Parke — 14 butų. Pa
jamų virš $21,000 per metus. Tik 

I 6 % karto nuomos.
Marąuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 

2x4 k„ šildymas alyva. Tik $51,000, 
Gage p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500.

1 % a. mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly
va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE 6-4343

j BERWYN SPECIAL. 2-jų butų namas, 
į geras pirkinys. Mūrinis. 2 po 5 kamb. j (po 3 mieg.), pilna pastogė ir rūsys, 
i 47 p. sklypas. Pajamų $110 iš kiek-
vieno buto. Mokesčiai tik $250. Apy
linkėje 26-os ir Ridgeland. $24,500; 
įmokėt $5,000. SVOBODA, 6013 Cer
mak Rd., Cicero OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

HELP VVANTED MOTERYS

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vai
ką. Gyventi vietoj. Atskiras kamb. 
ir vonia. Šiaur. Chicagos priemies
ty. Kreiptis j Mr. Farrell telefonu 
IN 3-5932.

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Community Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis į Miss Bagtlon. 
5701 S. Woc»,l St. RE 7-4600

RADIO PROGRAMA

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41.000.

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

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

Apkaltas medinis 6 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.

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

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- 

l ro namo, kurio kaina tik $19,950. 
i Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
i tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
I — tvarkingas namas — dideli butai.
! $20,000.

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

7 ir 3 kamb., mūr., kilim., alum. 
langai, karšto vand. šild., 4 mieg. 
butas savinink. ir $75 pajamų. Bri
ghton p., tik $17,900.

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

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

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

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

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

8 METŲ MUR. NAMAS 
l Į vakarus nuo Gage Pk. 41/n kamb. 
Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
mašinų garažas. Labai geras pirki
mas už $20,750.

1% AUKŠTO MOR.
6 ir 4 kamb. švarūs, moderniški

butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan
gai. $24,500.

ŠTAI, S175 MĖN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

me ir kieme virš garažo dar 4 
Kamb. butas. Visa kaina tik $12,000.

2 BUTŲ 5 METŲ MttU 
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
1 $38,500 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK $16,750
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mūr. 

namas ant 40 pėdų sklypo. Nauja 
gazo šiluma. 2 mašinų garažas. Ar
ti mokykli2. ______

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

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

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

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

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

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

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

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

$17,900. SOUTHSIDE SPECIAL. Arti 
44-os ir S. La Crosse. 5 kamb. bun- 
galow, 7 metų senumo. 2 maš. gara
žas. Plytelių virtuvė ir vonia. Patio. 
2 kamb. rūsy. Raktas mūsų ofise. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LA 1-7038.

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBS.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tei. VI 7-2481 

(Ineorporated) 
EDVARDAS ULIS, gav. Petrauskas Construction Co.

2523 VV. 69th St. PR 8-3792 
Statome gyvenamus namus ir 

kitokius biznio pastatus

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

.Mūr. 3 mieg. 8 metų, garažas. M. 
p. $?2,800.

Mūr. 5 kamb., rūsys, garažas, 13 
metų, arti M. p. $12.4 00.

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $1 3.300.

Mūr. I mieg. 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

-Med. 2x5. garažas, greta tuščias 
lotas, Brighton p. $16,900.

Mūr. 2x5. garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ir baž. $5,000 jmokėti. 
$27,500.

Mūr. 5 kamb. prie Maria High, ga
ražas, nauj. šildymas. $19.500.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 66th St., HE 6-5151
2-)ų aukštu mfir. 5 ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 67-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti, 
ir Campbell $27,500. ; 3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at-

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
Alvva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. , arti 67 lr Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. $24,900.

2-jų aukštu med.su moder. "face ! Artl M?*a»ctte Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb.. gazu Pau^3 2-jų aukštų mūrinis po 6%
šildymas Garažas. Arti 63-čios ir j esrioWashtenaw. $17,900. viena me bute. Ąžuolo medžio visi ap-

I - L. , - 1 dirbimai. Baseboard karštu vand.
2-jų butų, 6 metų mur. 2 % vo- apšild. sistemos. Galima nupirkti su 

1 mos. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai.
$41,750.

2856 S. Homan Ave. $22,600. 2
mai: l-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©.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,t00. 
Mūr. S metų, 2 pe 6% kamb.

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

$22,500.

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

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

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

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

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpubuc 7 - 8 9 4 9 
2301 VV. 69th St.. Chicago

STANKUS! 
CONSTRUCTION 00. |

Atlieka planavimo ir staty- S 
bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
gyvenamųjų ir prekybos pa- ® 
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

Heating Contractor H “NIDA” BUILDERS, INC.Hl am A TTlAfL'' MATTTTTCl M A 1LTTŪ
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning } 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. lVestern, Chicago 9, UI.

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

SKKT.,RKrrf)S “DRAUGE”

► «> -♦ -4

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

Murins, 2x5, mūr. garažas, taksai 
$130. Kaina $20,000.

Mūrinis, naujas, 3 mieg., netoli 
mūsų įstaigos, $1 8,500.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

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

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

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

mažu įmokėjimu. $45,900.
Atremontuotas mūrinis. 5 kamb.

apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va šildymas Garažas. Arti 64-tos

CICERO—BERWYM
2 hutai — 4 ir 2 kanib. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

4936 W. I5th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

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

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

♦ ♦ ♦ ♦ 4 . * a. -t--**, 4F-*

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois
» Ofiso tel. 277-1442
■ Juozas Žemaitis OL 6-0412

Victor Skade ST 8-9272

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

STATOME NAUJUS NAMUS, 
VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S CL 7-2094 Chicago. OI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE TR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

DĖMESIO

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

med.su


Dvidešimt trys tūkstantiai laiškų
Lietuvos reikalu

(matyti, kaip aukštai yra įverti
nami tokie laiškai ar atvirutės. 
Tie laiškai yra kaip atskiri van
dens lašai, kurie sudaro didelę 
srovę už Lietuvos nepriklauso
mybę.

'Į darbą, į darbą, kam dega krutinę", tuo šūkiu Lietuvos 
Vyčiai pradėjo jubiliejinius metus

P. P. CINIKAS, MIC, Niagara Falls, N, Y.

Mbiliejaus planai

Auksinio jubiliejaus planai 
yra jau seniai vykdomi, nors 
artimieji pasiruošimai buvo ap-

“Mes esame pasišventę pade- kų reikalų komisijos, kuriai jis tarti tik šiame seime, 
ti Lietuvai jos nepriklausomy- pirmininkauja. Šios komisijos Ignas Sakalas, Lietuvos Vy
bės kovoj, būsime “informacijų paskirtis yra informacijų siun- čių garbės narys ir buvęs dien- 
apaštalai” nuolat informuoją vi, tinėjimas visiems tiems, kurie i raščio Draugo redaktorius, jau 
są Ameriką apie Lietuvos var- ' suklysta duodami informacijas I yra paruošęs organizacijos isto-
gingą padėtį... kaip amerikiečiai i apie Lietuvą arba laiškų pasiun 
lietuviškos kilmės mes turime timas tiem, kurie kokiu nors bū 
pareigą ugdyti Lietuvos kultu- du pagelbsti Lietuvos reikalui, 
rą laisvame pasaulyje ir turime i pasisakymais už ar pastiprini-
stengtis, kad josios kultūra pa- mais Lietuvos pozicijos, kovoje damas į istorinį Vatikano susi- 
sidarytų JAV kultūros dalis”. už nepriklausomybę. Tokių laiš- rinkimą Romoje. Istorija būtų

riją ir ji yra paduota spaudai. 
Angliškoji dalis istorijos yra 
Stasio1 Piežos ruošiama. Jis yra 
pabaigęs savo dalį prieš išvyk-

kų ar informacijos lapelių per 
1961—1962 metais buvo išsiųs
ta apie 23,295. Kiekvienas Lie
tuvos Vyčių narys, kuris išsiun
čia nors 100 laiškų ar atviru-

galėjusi būti milžiniškas tomas, 
bet girdima, kad istorija turės 
apie 400 puslapių ir bus gausiai

Tokiais žodžiais vysk. Char
les Sa'atka, D. D., rag'no Lie
tuvos Vyčius rugpiūčio mėn. sei 
me Nevvarke, į didesnį darbą tuvos Vyčių narys, kuris išsiun- iliustruota vaizdais iš praeities, 
ateinančiais metais, kurie yra čia nors 100 laiškų ar atviru- Kiekvienas organizacijos vadas 
auksinio jubiliejaus metai. ' čių būna priimtas į “100-A ! tikrai turėtų įsigyti šį tomą,

To seimo metu Maironio gar- Year Club” ir gauna ypatingą nes Lietuvos Vyčių organizacija 
bingasis šūkis: “Į darbą, į dar- garbės ženklą, šiais metais nau yra paruošusi daug vadų ki

toms draugijoms ir matyti, kad 
antrasis penkiasdeš'mtm e t i s 
bus toks pat garbingas ir našus : 
savo nuopelnais Amerikos lietu
vybei.

Juozas Bolevičius yra paruo
šęs jubiliejinių metų veiklos pro 
gramą ir ji buvo priimta pra
eito seimo metu. Planai liečia 
kiekvieną narį ir rodo didelį su
sirūpinimą nutautėjimo pavoju
mi. Reik atsiminti, kad čia kal
ba eina apie antros ir trečios 
kartos lietuvius. Ir lietuvybės 
atgaivinimas yra didžiausias rū
pestis jubiliejaus šventimo pla
ne. P. Bolevičius taip aptaria 
šį reikalą: “Lietuvybės stiprini
mo akcija turėtų pasireikšti mū 
sų veikloje, mūsų laiškuose, mū 
sų susirinkimuose ir parengi
muose ir pačiame jubiliejiniam

Kai kongreso narys R. Madden (dešinėje) kalbėjo vyčių seime. Iš 
k. j d. R. Boris, Vyčių CV pirm., kun. J. YV. Stanevičius, dvasios 
vadas ir vysk. K. Salatka. , t

sis laipsnis, 4-tasis Šv. Kazimie
ro laipsnis, buvo suteiktas sep
tyniems nariams: Andrew Ro- 
gers, Pittsburgh, Pa., Loretta 
Kassel, “Vyties” redaktorė, Chi 
cago, III., Florence Zaleskas, S. 
Boston, Mass., Irene Šankus, 
Chicago, III., Dorothy Sinka- 
vįtch ir Bernice Kavadaras iš 
YVorcester, Mass, Ann Klem, iš 
Kearney, N. J.

Narių skaičius auga 
Per keletą metų Lietuvos Vy

čių skaičius sparčiai mažėjo, 
bet praeitas penkmetis buvo 
gausus naujais nariais. Šiais me 
tais narių skaičius padaugėjo 
beveik 10%, nes buvo įrašytas 
241 naujas narys. Galima pa
sakyti, kad tai yra nepaprastas 
atgijimas organizacijos, ypač 
Detroite, kur daug gyvumo įne
šė Lietuvos Vyčių centro pir
mininkas Robert Boris. Ten bu
vo atgaivinta senoji kuopa ir 
seniau gyvavusi Detroito kuo
pa pasidarė didžiausia kuopa 
visoj organizacijoj.

Didžiausia staigmena visoj 
organizacijoj yra Helen Shields

Į veikla tarp jaunamečių. Jos vei 
• kla tarp tų jaunųjų yra beveik 
i stebuklinga, nes jos globoj tame 
skyriuje yra virš 500 narių. Iš 
Detroito ir Clevelando rajono 
buvo galima suorganizuoti vie
nos savaitės specialią stovyklą 
Dainavoje. Dalyvavo virš 50 jau 
namečių ir jie buvo lavinami 
lietuviškuose reikaluose.

Seimo rezoliucijos rodo, kad 
Lietuvos Vyčiai ypatingai yra 
susirūpinę Lietuvos nepriklau
somybės reikalais ir nėra jokio 
atvejo, kur jie nebūtų atkreipę 
savo dėmesio. Šiame straipsny
je nėra vietos suminėti visus 
rezoliucijų punktus, bet kiek
vienas gali tai pasiskaityti šio 
mėnesio “Vyties” numeryje. Y- 
ra kuo pasididžiuoti.

Daug naujų lietuviškųjų or
ganizacijų yra pradėjusios savo 
veiklą praėjusį dešimtmetį Ame 
rikoje. Ir kiekviena organizacija 
susirūpinusi ar pasieks tos gar
bingos laimės, minėti auksinį 
veiklos jubiliejų.

Lietuvos Vyčiai, ta organiza
cija, kurios narių dauguma su-

DRAUGAS, antradienis,-1962 m. spalio mėn, 23 d.

daro Amerikoje gimę ir augę
, lietuviai, kurie niekad nėra ma- 
; tę Lietuvos, švenčia auksinį gy- 
' vavimo jubiliejų. Vieni gali pri- 
j kišti jai visokių klaidų ir ne
sklandumų lietuviškam veikime 
Amerikoje, bet kad ji yra gyva 
ir nuolat rūpinasi Lietuvos ir 
jos kultūros reikalais, niekas 
negali užginčyti. Tik reikia da
lyvauti jos seimuose ar kituose 
parengimuose, ir bus galima ma 
tyti jos stiprumas ir gyvumas. 
Vyčių reikalingumo Amerikoje 
niekas negali užginčyti. Jie yra 
verti kiekvieno susipratusio A- 
merikos lietuvio paramos. Ypač 
šiuo laiku ta parama yra reika
linga, kai jai reikia išleisti or

ganizacijos istoriją ir reika pra 
■ vest milžinišką jubiliejinį sei- 
I mą. Senosios ir naujosios Ame- 
• rikos lietuvių organizacijos tu- 
į retų paskirti nors mažą auką 
į jos reikalams. Visi Amerikos lie 
tuviai turėtų vienu ar kitu bū
du prisidėti prie jos garbingo 

! minėjimo, kuris įvyks ateinan- 
' čią vasarą.

Lietuvos Vyčiai stoja į darbą 
ir jie nuoširdžiai dirbs, nes jų 

' krūtinėje dega Lietuvos reika
lai.

Perskaitę “Draugą", duoki-
,i Kitiems easit kaitvti.

Remkite “Draugą’*

bą, kam dega krūtinė” stovėjo jiems tokiems nariams to klubo 
jiems prieš akis ir jo dvasia buvo įteikta net 31 pažymėji- 
lydėjo kiekvieną seimo darbą ir mas. Tiem nariams garbės len- 
nutarimą. teles buvo įteiktos per seimo

Tikrai šieji ateinantieji metai šeštadieninį posėdį. Įdomu pa-, . , . , . .. . .
yra labai svarbūs Lietuvos Vy- žymėti, kad visiems tiems laiš- i seime- ietuvY es s įpenimas u 
čiams ir jie yra pasiryžę uoliai kams buvo susilaukta net virš ut^.i;va. ovauJa^a
pasiruošti ateinančiam seimui 5000 atsakymų. Šioji komisija 
kuriame bus švenč'amas auksi- yra susilaukusi nepaprasto pasi 
nis organizacijos jubiliejus. sekimo. Ar bus Amerikoje kita

„ .. . lietuviška organizacija kuri galiDarbingas seimas i .. .. , , , . .° prilygti tam darbui. Tai yra di-
Šiomis dienomis išeina spalio Uelio pasiryžimo darbas, nešąs 

mėnesio “Vytis’’ ir šis numeris didelius rezultatus. Ypač svar- 
sumini visus praėjusio seimo at- rašyti laiškus ar atvirutes, 

kai kuris nors iš Amerikos ko- 
lumnistų pasisako už Lietuvą ir 
jos reikalus. Vyčių pavyzdžiu 
turėtų sekti ir kitos organizaci
jos. Iš gautų 5,000 atsakymų

liktus darbus ir visus pasiryži
mus ateinantiems metams.

Vysk. Charles A. 'Salatka., 
'Grand Rapids diecezijos augzi
liaras vyskupas, pirmą kartą 
po įšventimo pasirodė viešame 
lietuviškame gyvenime ir priė
mė Lietuvos Vyčių garbės nario 
medalį. Tuo laiku jis pasakė la
bai reikšmingą kalbą, kurios iš
traukų dalį teko paminėti pra
džioje. Jis entuziastingai įsitrau 
kė į Lietuvos Vyčių seimo dva
sią ir dalyvavo jo posėdžiuose.

Tam pačiame seime garbinga 
sis JAV kongreso narys iš į 
Indiana valstybės Ray J. Mad
den priėmė 6-tąjį Lietuvos Vy
čių garbės medalį už darbingą 
prisidėjimą prie Lietuvos išlais
vinimo reikalų. Ray J. Madden 
yra “Special Committee on 
Communist Aggression” narys 
ir jos Veikloje uoliai darbuoja
si. Jo žodžiais: “Šie ir kiti pa
našūs komunizmo tyrinėjimai 
turi būti tęsiami. Šioji kova 
prieš ateistinį komunizmą turi 
būti pagreitinta, kpl Lietuvai ir 
kitoms pavergtoms tautoms ne
bus sugrąžinta laisvė ir nepri
klausomybė.”

Taipogi šiame seime buvo pa
skirtos trejos stipendijos jau
niems studentams, kad jie galė
tų tęsti toliau savo mokslus uni
versitetuose.

Ypač svarbus buvo seimo po 
būvis, kuriame buvo minėti 
“Maironio metai”, kai Juozas 
Bolevičius, seimo rengimo komi 
teto narys ir Lietuvos Vyčių 
garbės narys, iškėlė svarbiuo
sius Maironio gyvenimo mo
mentus ir rodė specialiai pa-, 
ruoštus filmus iš jo gyvenimo, i

mūsų jubiliejiniame minėjime’
Tokia įžangą yra nurodyti 

smulkmeniški planai kaip tie 
“lietuvybės sustiprinimai” turė
tų būti įvykdomi. Įdomus pla
nas bus pilnai išdėstytas “Vy
ties” lapkr. ir gruodžio mėne
sių numeriuose.

Per seimą garbės medalis bu
vo irgi suteiktas Pranui Vaš
kui, Newark, N. J., tam nepa
ilstamam “informacijos apašta
lui” ir Lietuvos Vyčių aukščiau

A. A.
STELLA ŠEOUSKIS

(SIŪKI TF:)

Gyveno 45756 S. Honore Street.

Mirė spalio 21 d., 1962. 5 v. 
r., sulaukus 45 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Aijrieriltoje išgyveno 4 0 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Juozapas, 2 broliai An- 
lliony, Šimkus, brolienė Anna 
Ii- VValtor, brolienė Dolores, ir 
jų šeimos, švogerka, Antoinette 
Spralnis, švogeris .Tohn šoraus- 
kis, jo žmona Martha,' ir jų šei
mos, švogeris Leonard šeraųs- 
kis, jo žmona Helen ir šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas John l>'. 
Rudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave.

1-aidoiuvSs (vyks treč.. spalio 
24 d., iš koplyčios 8:30 v. r.
bus atlydėta į- Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje, j vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulindęs — Vyras.
Laidotuvių direkt. John l<’. 

Kudeikis. Tel. Ya 7-1741.

JURGIS GEDMINAS
Mūsų mylimas pusbrolis mi

rė 1962 m. spalio mėn. 12 d. 
ir palaidotas spalio mėn. 17 d. 
šv. Kazimiero kapinėse, Chiea
goje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam- paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į jo 
poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. J. Kuzin
skui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielų ir palydė
jo velionį į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių. Dėko
jame kun. B. Būdvyčiui už mal
das koplyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoj užuojautų.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui Jurgiui D. Itudminui už 
mai o n ų patarnavimų,

Dėkojame visiems laldotuvė 
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėfkui.

I'uišių šeima

“Informacijų apaštalai”

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. BUDRIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

A. -|- A.
JONAS PLEČKAITIS

Gyveno 6457 Highvieiv Ave., Dcarborn Tosvnsliip, Mieli. 
.Mirė spalio 21 d.. 1962, sulaukęs 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyvena 12 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, duktė Hlvyra 

Idzelęvičienė. žentas Jurgis, anūkė Živilė, sūnus Algirdas. ir 
daug giminių Lietuvoje.

s Kūnas pašarvotas Vai S. Bauža Ih'uneral Home koplyčioje, 
1930 — 25th St.. Detroit. Michigan.

Laidotuvės įvyks treč., spalio 24 d., iš koplyčios S: 30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje 9 
vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines.

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, žentas ir anūkė.
Laidot. direkt. Vai S. Bauža. Tel. TA 5-1 275.

A. -j- A.

Aleksas Kisielius
Gyveno 5905 Huron Street, Berkley, III. Pirmiau gyveno Bell- 

wood, III. ir Melrose Park, III.
Mirė spalio mėn. 20 d. 1962 m. 2:30 vai. po pietų sulaukęs 53 

m. amžiaus. Buvo gimęs Melrose Parke, III.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Kotriną, brolius: Albertą 

ir Joną su šeima, 4 seseris: dvi vienuoles: Mary Clare ir Mary 
Felice, Stanislava Ford ir Kotrina Wadc su šeima.

Kūnas pašarvotas sekmadienį 4 v. vakare Rosetvood Funėral 
Home 4000 St., Charles Road, Bellvvood, 111.

Laidotuvės įvyks antradienį spalio mėn. 23 d. Iš koplyčios bus 
atlydėtas į St. Domitiila bažnyčią, Hillside, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Mt. 
Carmel kapines.

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

Nuliūdę: motina, broliai, seserys ir giminės.

Laidotuvių direktorius: Peter E. Prignano. Telef. Linden 4-6667.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhal! 3-2108-01

AIKŠTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

A

f

Laidotuvių Direktoriai

mažhkman:
<845 SO. VVESTERN AVE.

TRYS MODERNUKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

maSdtomi vista
REpubtte T-86M BEpubHs T-8M1

i i*k i#a^^h-Jbabi rfhtrffr irt*

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PB 8-0884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAW1CZ

• -1Kiekviename seime, vienas iš 
įdomiausių būna kun. Jono Jut- 
kevičiaus pranešimas iš .lietuviš-

K a s tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, 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 Ave. krautuvė 

% ......... . • • v-'-.. - ' -- -------f

A. A.

MARY BALNIS
(DRUKTENYTfi)

Gyveno 2910 West 40th Street.
Mirė spalio 21 d., 1962, 8 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eleanor Maniatis, žentas 

Ted, sūnus John, marti Helen, 13 anūkų, sesuo Sophie Šimulis su 
šeima, sesers vaikai — Jean Janda su šeima, Irene Galvin su šeima, 
Lillian Lyons su šeima, Louis Šimulis, su šeima, Irvin Šimulis ir 
šeima ir Lawrence Šimulis su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų, Tėvų Marijonų Rėmėjų, 
d-joms; Liet. Keistučio Pašalpos Klubui, Liet. Piliečių, Darb. Pašal
pos Klubui ir Am. Liet. Piliečių Pašalp. Klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikis kopi., 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks treč. spalio 24 d., iš kopi. 8:30 ryto bus atlydėta 
į Švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440

2424 YV. 69th STREET 
2314 YV. 28rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 IJTUANICA AVE. Te!. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET ' TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003



8 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 23 d.

X Chicagos ateitininkų tra
dicinis kalius, įvykęs praėjusį 
šeštadienį Jaunimo Centre, gra
žiai papuoštoj salėj, susilaukė 
daug svečių. Didelę jų dalį su
darė jaunieji akademikai. Me
ninėj programos daly sol. B. 
Kemėžaitė padainavo keletą lie
tuviškų dainų, vieną jų bisui, ir 
operų ištraukų. Al. Baronas pa
skaitė pluoštą aktualių humo
ristinių eilėraščių. Markausko 
orkestrui grojant, buvo pasišok 
ta ir pabendrauta. Balių suruo
šė Ateitininkų sendraugių Chi-
cagos sk. Valdyba, kuriai 
mininkauja E. Orentas.

ganizacinį darbą. Šitas padali- 
pir_ nys vėliau turės savo vaidybą, ,

o laikinai yra pavesta jį suor-
X David Kamm, jaunas elek- ' ganizuoti CV vicepirm. Alf. Va-

tros inžinierius, grįžęs iš erdvių latkaičiui, 5727 S. St. Louis st., 
programos tolimam Arkty, įsi-1 Chicago 29, III.
gijo magistro laipsnį Miehigan!
State universitete ir šiuo laiku 
tapo pakviestas į National Ae- 
ronauties Space Agency, Cali- 
fomijoj.

David dirbo raketų profesijo
je bet dabar tai pakviestas dirb • 
ti prie satelitų, kurie kon
kuruoja su erdvėse skraidančia 
Telstar. David Kamm taipgi sa
vo firmos siunčiamas ruošiasi
daktaratui Californijos univer- sav0 mokinius mokyti komuniz- 
sitete. Jo žmona Joan yra mo- m0- Apie tai praneša didžiausias 
kytoja, Inglewood, Cal., viešoje
mokykloje. Ji taip pat yra gabi 
muzikė, pianistė.

X Dr. P. Daužvardis bus Vii- bana” skelbia, kad Kubos kalė-; išplatindami kelis šimtus bilietų, 
niaus dienos minėjimo garbės ; iimuose dabar yra apie 60,000 : be to. Donna Kamm, adv. Char-
pirmininku. | politinių kalinių. IS Guanajay les P. Kai. vykd. sekr. J. Jatis, tapybos darbus. Grafikas T. Va steigęs 1937 m. lapkričio 18 d.

X L. Gronis, buvęs Vasario 
16 d. gimnazijos direktorius, 
laiške Draugui rašo: “Pasitrauk 
damas nuo spalio 16 d. iš Vasa
rio 16 gimnazijos direktoriaus i 
pareigų, noriu dar kartą išreikš i 
ti savo nuoširdžią padėką 127 
rėmėjų būrelių vadovams ir bū
relių nariams, o taip pat Balfui, 
įvairiems organizuotiems viene

liūs atsiunčia savo spalvotas li- įįr šiemet minėdamas savo 25 ! 
tografijas, kurių gera dalis bu- metų veiklos sukaktį, didžiuoja- i 
vo išstatyta Kanados meno sį įr kartu džiaugiasi, kad ma- ' 
muziejuje, o už vieną tokią figū terialinė parama dauge’iui mū- j 
rinę kompoziciją T. Valiui me- Sų relig nių, visuomeninių insti-i 
no muziejus suteikė aukščiausią tucijų veiklai pagelbėjo. Pasta- ' 
pripažinimą. tytos Šakiuose bažnyčios reika-

Spalio 21 d. Šv. Antano pa- j Vakaro programą angliškai Dailininkai, norį dalyvauti įu perduota $600, Liet. Labda- 
rapijos salėje, Cicero, Ilk, Šv. I pravedė J. Gribauskienė, lietu-, Kultūros kongreso metu būsi- rių s-gai (senelių namams) 250 
Motinos Sopulingos d-ja minėjo viškai — O. Gudienė. Buvo pa-;moję meno parodoje, privalo dol., seselėm kazimierietėm 150

kalėjimo, netoli Havanos, net Al. Kumskis ir kt. Lietuvių De- 
75 moterys esančios perkeltos mokratų lygos prez. yra K. Žir- 
į kalėjimą Jukatane. gulis.

rmG&NlZACIJOS AUKSINIS jubiliejus

tams ir atskiriems asmenims už I sa vo metų sukaktį. Ta pro- žymėta, kad draugijoje 50 me- žinias apie kūrinius atsiųsti ne dol., tėvams marijonams $170, 
uolų rėmimą bei atjautimą Va- £a buvo suruošta graži vaka- tų yra išbuvusios 8 narės: Ona ; vėliau kaip spalio 26-27 d. šiuo Balfui $120, Amerikos Lietuvių 
sario 16 gimnazijos reikalų ma r^en® ’-r meninė programa. Įdo- Bukauskiene, Lena Kundratie-1 adresu: J. Pautienhis, 5300 W. Tarybai $125, dienraščiams 

j “Draugui”, “Naujienoms” $100..no 2-jų metų direktoriavimo 
laikotarpyje. Linkiu visiems ge
riausios sėkmės ir- gausios Dievo 
palaimos”.

X A. a. Valerijos Tūbelytčs- 
Alkaitiėnės metinę mirties su
kaktį minint, tėvų jėzuitų kop
lyčioje š. m. spalio 25 d. 8 v. r. 
bus atnašaujamos šv. mišios 
už visas mirusias vyresn. giedri- 
ninkes. (Pr.)

X Chicagos Lietuvių Operos 
rengiamam nuotaikingam ba
liui staliukus prašom užsisaky
ti iš anksto paskambinant Al
donos Barkauskaitės tel. RE 
7-4301. Ten pat galima gauti 
įėjimui biletus ir sužinoti kitas 
informacijas. Balius įvyksta Boyd, D. Campbell, padainuoda- 
lapkr. 10 d., Western Ballroom ; mos keletą lietuviškų dainų, su

akordeonu — R. Trinco, Rita i rienė, maršalka E. Pauža ir li- 
Palubinaitė ir parapijos vyrų gonių lankytojos F. Dvylaitienė 
choras, diriguojant ir pritariant ir A. Maksvitienė.
pianu muz. A. Skriduliui. Ypač į Linkime sėkmės gražioje veik 
vyrų choro gražiai išpildytos ; loję ir susilaukti šimto metų su 
dainos pakėlė svečių nuotaiką. į kakties. K. V.

salėje, kuriam gros padidintas 
orkestras. Meninę dalį atliks 
sol. J. Vaznelis ir Operos Cho
ras. (Pr.)

X LD Kunigaikštienės Biru
tės d-jos Chicagos sk. koncerte- 
baliuje, kuris rengiamas lapkri
čio 3 d. bus galima laimėti įvai-, ¥ 
rių dovanų, taip pat ir didelį p 
dailininkės Paukštienės paveiks- R 
lą. Staliukus į balių prašom už
sisakyti šiais telef.: 471-C078— 
Dulksnienė, HE 6-1732—Genie
nė, RE 5-5118—Kulikauskienė. 
Baliuje bus fotografuojama ir 
filmuojama. Studentai įeidami 
aukoja tik $1.50. (Pr.)

X Terros . parduotuvė, 3237 
W. 63rd St., dabar ypač turtin
ga europėjinio lino, gintaro, 
puikių moterims papuošalų, kri
stalo, porcelano, Ikora ir kt. si
dabro, liuksusinių odos dirbinių 
ir kt. dovaninių prekių pasirin
kimu. Iki pat Kalėdų parduotu
vė jau atdara ir sekmadieniais, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. v. (Sk.) .

X Ramune Gavelytė, kaip 
skelbia St. Louis Globe-Democ- 
rat laikraštis, baigusi St. Louis 
St. Teresės kolegiją, gavo sti
pendiją studijoms iš Illinois U- 
niversiteto Motinų d-jos. Laik
raštis įsidėjo nuotrauką, pažy
mėdamas, kad ji yra gimusi Lie 
tuvoje.

X LŠST CV nutarė Įsteigti 
centrinį šaulių būrį, kuopą ar 
kitokio pavadinimo dalinį, ku
riam galės priklausyti visi lie
tuviai esantieji tremtyje, nepai
sant kur jie dabar gyventų: Vo 
kietijoje, Australijoje, Kolumbi
joje, Kanadoje, JAV ar kitur. |r
Todėl kviečiami buv. šauliai Lie
tuvoje ar visai nebuvusieji, bet Iš Liet. demokratų lygos suruošto pobūvio spalio 21 d. Iš kairės j dešinę: dr. P. Grigaitis, A. Kumskis, M. 
pritariantieji šaulių darbui o McDermotL A- Gudaitis, J. O’Toole, teisėjas J. Wosik, K. žirgulis, A. Preibis, Donna Kamm, Gloria Preibis, S. 

ypatingai yra kviečiamas lietu
viškas jaunimas, įsijungti į or-

SUŠAUDĖ KUBIETŲ 
MOKYTOJĄ

Diktatoriaus Castro daliniai 
Kuboje sušaudė mokytoją kar- 
melitę Izaguirre iš Cienfuegos. 
Ji buvo nužudyta jos pačios 
namuose už tai, kad atsisakė

Meksikos dienraštis “Excelsior”.

Kubiečių informacijos agen
tūra “Informacion Catolica Cu-

mias kalbas pasakė prel. D. Mo- nė, J. Kiškūnienė, M. Petraitie- 23 Place, Cicero, 50, Iii. 
zeris, parapijos klebonas prel. nė, E. Petrošienė, J. Subatienė,
I. Albavičius, Ona Rimkienė, bu O. Vaišnorienė ir O. Žilinskienė, 
vusi draugijos pirmininkė. Ji j Prel. I. Albavičius šioms na- 
prisiminė gausius draugijos dar : rems įteikė dr-jos dovanas, 
bus. Sakė, kad draugijos narių
visi namai aplankyti, nė vienas 
parapijos parengimas nebuvęs 
be jų suruoštas. Paminėjo daug 
vardų, kurie rišasi su tos drau
gijos veikla. Parengimams su
rinktus daiktus nešdavusios pas 
P. Putrimą į šaldytuvą, pas Mie 
liauską gaudavusios duoną. 
Sveikinimo kalbas pasakė kun.
J. Makaras, kun. K. Vengras, 
MIC, Cicero miesto vardu J. 
Kimbark.

Meninę programą išpildė E.

Sopulingosios Dievo Motinos draugijjos, Cicero, III., naras, atšventusios tos draugijos 50 metų sukaktį spalio 21 d

Yates, kandidatas į senatą,

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LIETŲVIŲ DEMOKRATŲ 

POBŪVIS

Apie 500 lietuvių ir kitų tau
tybių asmenų dalyvavo Lietu
vių demokratų lygos suruošto
se vaišėse Marąuette Hali, Chi
cagoje. Buvo atvykęs kandida-|fikai išsiunt§ sav0 kūri' 
tas į senatą S. Yates, eilė sena- nius’ kurie Pasieks Chica^ laP" 
torių, teisėjų, aldermanų. Daly-'kričio Pėdžioje, 
vavo daug jaunimo. Visi buvo 1 dau pranešta Vykd. Parodos 
šauniai pavaišinti. Ateities šo- .komitetui, kad su savo 
kėjai, pasipuošę lietuviškais ko-|n^s minėtoje ^parodoje 
stiumais, pašoko suktinį, vestu 
vių ir dzūkų polką. Pobūvį ruo
šiant ypatingai daug pasidar
bavo adv. A. Preibis su žmona,

Draugija per tuos 50 dietų 
yra davusi gausiai aukųšv. Ka
zimiero, Šv. Pranciškaus, Švč. 
P. Nekalto Prasidėjimo sese
rims, Šv. Šeimos vilai, Šv. Kry
žiaus ligoninei, tėvų marijonų 
vienuolijai ir savo parapijai. Lie 
tuvos bonų buvo išpirkusi dau
giau kaip $3,000.

Dabartinę valdybą sudaro 
pirm. E. Dvylaitienė, vicepirm. 
A. A. Maksvitienė, rast. O. Gu
dienė, kasinin. S. Sturr, kont. 
rast. P. Ketvirtienė, kasos glob. 
A. Bukauskienė ir A. Vaišno-

aldermanas J. Krska, teisėjas Epštein, aldermanas J. 
Powers ir M. Luneckas

MENO PARODA
Kultūros kongreso proga me

no paroda bus viena įspūdin
giausių iki šiol buvusių Chica
goje.

Gautomis žiniomis iš Austra
lijos, ten gyveną lietuviai gra-

kuri- 
daly-

vaus grafikas R. Viesulas, skul 
ptorius I. Bagdonas, T. Valius 
ir kt.

Pirmą kartą čikagięčiai pa
matys vieno originaliausių tapy 
tojų Kęstučio Račkaus aliejinės

AUKŠT. LIT. MOK. TĖVŲ 
KOMITETAS

Chicagos Aukštesnioji Litua
nistinė mok. įsikūrusi jaunimo 
Centre, pradėjo mokslo metus.

Spalio 7 d. buvo sušauktas 
tėvų susirinkimas, į kurį atsi
lankė per 40 tėvų. (Gaila, kad 
tiek mažai!). Susirinkimą ati
darė senojo tėvų komiteto pirm. 
p. Toliušis. Susirinkimui pirmi
ninkavo A. Pakalniškis, sekreto 
riavo P. Norvilas. Išsamų pra
nešimą padarė mokyklos direk
torius J. Masilionis. Šiais mok
slo metais mokyklą lanko per 
200 mokinių-. Darbas vyksta no 
rmaliai. Kiekvienais metais mo 
kslo lygis po truputį kyla. šiems

iždas nenukentejo, nes iš
Vėliau valdyboms keičian- Chicagoje yra penkios televi-i visii uzdetų pinigų, valstybei

komisija. Po rinkimų buvo dis-Jtig iIgalaikiu klubo pįrminįnku zijos stotys. Iš jų nė viena no ^a^nTr ^mnionu
kusijos, kuriose mokymo ir auk b Pranciškus Tuška kuris ir veikia dieną ir naktį. Visoje A-4 _*av° le mihonų

r-id.iK.ihKiJs .lusKa. Kuris dolerių. Šiais metais bus dau-

mokslo metams išrinktas nau- lA Baradienė ir M. Gerdžiūnie- 
jas tėvų komitetas ir kontrolės ;ng

lėjimo klausimais savo nuomo
nėmis pasidalino tiek mokinių

Egan, J. Jatis, L. Šimutis, teisėjas

tėvai, tiek ir mokytojai. Nutar
ta mokyklos ' mokiniams dau
giau rengti lietuviškų parengi
mų - pasilinksminimų.

Spalio 14 d. naujasis tėvų 
komitetas pasiskirstė pareigo- 
mos: pirm. — P. Matulionis, I 
vicepirm. — P. P. Stankevičius, 
II vicepirm. — S. Endrijonienė, 
sekret. — Z. Bakaitis, kartote- 
kininkė — I. šilkaitienė, spau
dos sekcija — E. Strasevičienė, 
inventoriaus ir vadovėlių reika
lams — J. Žebrauskas, ižd. — 
p. Jurėnas ir narys — P. Nor
vilas.

ŠAKIEČIAI DŽIAUGIASI SA
VO VEIKLOS REZULTATAIS

Šakių Apskrities klubas įsi-

Sąrašuose randasi didelė eilė 
mūsų visuomenės organizuotų 
vienetų, kurie paremti mažes
nėmis nei šimtas dolerių auko
mis. Šakiečiai yra dosnūs, veik
loje nepavargsta ir nors jiems 
patiems doleriai ant medžių ne
auga, bet jais gausiai kaip ir 
Dėdė Šamas sugeba ir kitus pa
remti.

Šakių Apsk. klubo pirmąją 
valdybą sudarė pirm. — A. Ba
cevičius, vicepirm.—M. Neberie 
zienė, nut. rast. — A. Gerdžiū- 
nas, fin. rast. — M. Undraitie- 
nė, ižd. — O1. Antanaitienė, ka
sos globėjai — P. Juška ir Kri- 
štolaitienė. Tvarkdarys — J. Le 
bedžinskas. Parengimų komisi- 
jon pirmosios buvo išrinktos —

buvo Pranciškus Juška, kuris ir 
keletas kitų suminėtų valdybos 
narių yra mirę ir ramiai ilsisi 
šios šalies žemelėje.

Dabartiniai klubo žmonės nie' 
kuomet nepamirš jų įdėtas pa- 

■ stangas ir darbus klubo veiklos 
baruose. Pasidžiaugtina, kad 

j šis klubas veikloje nesilpsta; 
gausėja nariais ir stiprėja fi- 

' nansiniai.
Ruošiamoji klubo 25 metų su 

kakties šventė su turtinga va
kariene ir A. Kirvaitytės vado
vaujama kanklių ansamblio iš
pildoma menine dalimi, įvyksta 
lapkričio 10 d. 6 v. v. Vyčių sa
lėje.

Visi zanavykai ir, visi mūsų 
tautiečiai klubo veiklai prita
riantieji, prašomi atsilankyti ir 
drauge su mumis praleisti šį rei 
kšmingą sidabrinės sukakties 
minėjimą. . J. J-tas

IŠ ARTI IR TOLI
— Dail. V. Kasiulio paroda. 

,r „ Paryžiuje spalio 5 d. Beaux
i • t __ a _ Arts galerijoje atidaryta dail.

V. Kasiulio paskutiniųjų darbų

J. A. VALSTYBĖSE

buvo atvykęs į Los Angeles ap 
lankyti savo tėvelių, brolio ir 
sesutės bei kitų giminių. Dabar 
išvyko į Meksiką dalyvauti tarp 
tautiniame medikų suvažiavi
me. Dr. Varnas yra vienos li
goninės vedėjas ir profesoriau
ja universitete. Grįždamas iš 
Meksikos, dar aplankys Los An 
gėlės, Calif.

— Inž. Denis ir Lilija Pa že
meliai iki šiol gyvenę Baltimo
re, Md., su savo trimis vaiku
čiais ir teta Prane Petroškiene, 
persikėlė gyventi į Los Angeles 
ir laikinai sustojo pas savo bro
lį p. Požemėną, kuris nuo se
niau čia gyvena ir yra gerai įsi- 

’ kūręs.
— JL. Medelis, neseniai atvy

kęs iš Toronto, Kan., įsikūrė 
Los Angeles, Cal.

Gyvenamojo ploto palygini
mai sovietiniai planavimai kal
ba jų nenaudai. Komunistai 
1980 m. keturių asmenų šeimai 
numato 2 kamb. butą su 40—45 
kvadr. mtr. plotu. Taigi “ko
munizmo bendruomenėje” vie
name kambary tegalės gyventi 
du asmens. Tuo tarpu vėl metę 
žvilgsnį į prieškarinius laikus 
patirsime, kad Pabaltijy 1934 

, m. vieno kambario plotui atitek 
davo 1,5 gyventojo. 1950 m.

PRANCŪZIJOJ Vakarų pasaulyje tų gyventojų
— Romos Lietuvių kolegijos ^am P^°^u* atitekdavo. JAV-se 

rektorius prel. V. Tulaba rug- °’7’ Šveicarijoje 0,85 (kaime) ir 
sėjo 25-26 d. lankėsi Paryžiuje, šveicarų darbininkų šeimose: 
Prel. V. Tulahos atsilankymo Taigi, dar 1950 m.
Paryžiuj proga, Paryžiaus Atei-1šveicarų darbininkas naudojo 
tininkų Būrelio pirmininkė B. dvigubai tiek gyvenamojo plo- 
Šlepetytė - įVenskuvienė ir inži- koks sovietiniam darbinin- 
nierius A. Venskus svečio gar- kkl numatytas ir idealu” lai- 
bei suruošė priėmimą - pietus. Tomas tik 1980 m. .

, Priėmime dalyvavo Paryžiaus Į Tais pačiais 1980 m. pagal so 
Į ateitininkų būrelio nariai, dva-1 vietinius apskaičiavimus vienam 
sios vadas kun. J. Petrošius ir ' gyventojui teks 10-11 kv. mtr. 
ateitininkė sendraugė-viešnia iš gyv. ploto. Tuo tarpu Pabaltijy, 
JAV T. šlepetienė. Visiems bu- pvz. Lietuvoje, 1939 m. tas plo- 
vo malonu su gerbiamu svečiu tas buvo pasiekęs apie 17 kv. 
praleisti drauge eilę turiningų mtr., o Stockholme 1945 m. 19 
valandų. kv. mtr. (E.)

Astronomas dr. K. Zalubas (viduryje) su savo giminėmis p. Vilkais lankėsi 
Drauge. Šiuo metu dr. K. Zalubas 2-3 savaitėm siųstas National Bureau of 
Standards, atlieka specialius mokslinius tyrinėjimus Chicagos artumoje 

Argonne National Laboratory.

C H fi CAGOS ŽINIOS
PASKUTINĖS DIENOS 

GELŽKELIUI
Tarpvalstybinės prekybos ko 

misija nusprendė leisti Chica
go, North Shore & Milvvaukee 
gelžkeliui užsidaryti lapkr. 2 d. 
Gelžkelis per paskutinius kelis 
metus tik su nuostoliais galėjo 
aptarnauti keleivius.

TELEVIZIJA DIENĄ IR 
NAKTĮ

merikoje yra tiktai dvi stotys, 
kurios veikia 24 valandas: KT- 
T'V Los Angeles, Calif., ir KS- 
HO Las Vegas, Nevada.

PIRMA SENATVĖJE 
OPERACIJA

Josephine Juranek, 3549 W. 
58 gt., pasidavė pirmajai savo 
gyvenime operacijai. Evangeli- 
cal ligoninėje chirurgai jai iš
plovė apendicitą. Senukė Jura
nek turinti 103 metus.
NORI IŠVARYTI Iš AMERI

KOS
Pietų Vietnamo premjero Ngo 

Diem giminaitis Din-h Khon G- 
ho atvyko į Chicagą 1954 me
tais studento viza. Pernai jis

Korėjoje pradėti gaminti liet 
sargiai, kurie tekainuoja tik 23 

prašė, kad imigracijos biuras jį j 'centus ir kurie, numatoma, pra
leistų pasilikti visą laiką. Fede-1 plis vartoti kaip popierinės lėkš 
ralinė įstaiga nori jį išvaryti iš tės — pavartojus bus galima 
Amerikos, nes, nors jis yra viet numesti. Jie gaminami iš polye- 
namietis, tačiau sakoma, kad! thyleno.

parodą. Į parodos atidarymą at 
silankė prancūzų spaudos meno 
kritikai, įvairių tautų ir Pary
žiaus lietuvių visuomenės atsto
vai. Paroda tęsis iki spalio 30 
dienos.

OKUP. LIETUVOJE

|jis yra kinietis. Gi kiniečių at
vykstančių į Ameriką kvota yra 
užsibaigusi.

VALSTYBĖ IŠ MIESTO 
GAUNA PINIGŲ

Lapkričio mėnesio viduryje 
užsibaigs Chicagos rajone ark
lių lenktynių sezonas. Kai ku
riems teko laimėti pinigų, kiti 
pralaimėjo. Bet Illinois valsty
bės

giau.

PAVOGĖ 500 KOSTIUMŲ
Vagys įsiveržė į konferencijų 

kambarį Hyatt House viešbu
tyje, 4500 Touhy av., ir išsine
šė 500 Vyriškų kostiumų, kurių 
vertė siekia $25,000. Vagys, 
tur būt, seka vėliausias madas, 
nes išsirinko geriausius kostiu
mus, palikdami 1,000 kitų kos
tiumų ir 500 paltų.

PIGIAUSI LIETSARGIAI




