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Jungtinės Amerikos Valstybės duos Indijai pagalba
Indai sulėtinę Kinijos 
raudonųjų žygiavimą

Kiek žuvo karo lauke?
NEW DELHI, Indija. — Indi

ja vakar paprašė Jungtines A- 
merikos Valstybes ginklų kovo
je prieš raudonosios Kinijos ka
rinius dalinius, įsibrovusius į in
dų teritoriją. Amerika tuojau 
pažadėjo pristatyti ginklų Indi
jai.

Tai buvo pranešta netrukus 
po susitikimo JAV ambasado
riaus John Kenneth Galbraith 
su premjeru Nehru ir įteikus 
jam prezidento Kennedžio laiš
ką, kuriame pareikšta “JAV pil 
na simpatija ir parama Indijos 
dabartinei situacijai”.

Indijos kariniai daliniai žy
giuoja per kraštą sustiprinti pa
sienio kovos frontų nepaskelb
tame kare su raudonąja Kinija.

Indų kareiviai sulėtinę kinie
čių komunistų žygiavimą.

Pasak gynybos ministerijos 
pranešimo, kovose jau žuvo ar

Afrikos vyskupų 
sekretoriatas

ROMA. — Šiom dienom 4,^00 vyrų ir buvo pa
moję susirinko visi 266 Afrikos 
tautų vyskupai, dalyvaujantys 
visuotiniame Bažnyčios susirin
kime, į atskirą posėdį, kuria
me sukūrė bendrą Afrikos vys
kupų generalinį sekretoriatą. 
Šis sekretoriatas ateityje koor
dinuos visą Afrikos Bažnyčios 
veiklą ir palaikys artimus san
tykius tarp Afrikos episkopato 
ir tikinčiųjų.

Kuba vėl reikalauja 
atiduoti Guantanamo

bazę
MIAMI. — Broliai Castros 

pareikalavo amerikiečius išeiti 
iš savo laivyno bazės Guanta- 
namoje, Kuboje, ir nedaryti in
vazijos į sovietų infiltruotą ku
biečių kraštą.

Chruščiovui paskelbus, kad 
būsiančios panaikintos sovietų 
bazės Kuboje, diktatorius Fidel 
Castro pradėjo reikalauti, kad 
JAV atšauktų laivyno blokadą, 
nestebėtų iš oro Kubos, nedary
tų ekonominio spaudimo. Tik 
nepakartojo anksčiau tarto žo
džio, jog jis neįsileis į Kubą nė 
vieno Jungtinių Tautų stebėto
jo.

Castro reikalauja, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės išeitų 
iš $76,000,000 bazės, kuri yra 
išnuomuota 99 metams, ir ją 
sugrąžinti Kubai.

KALENDORIUS

Spalio 30 d.: šv. Alfonsas, 
Skirgaila, Rūstutė.

Spalio 31 d.: šv. Liucilė, šv. 
Volfgangas, Tyris, Sargė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 50 laips 
nių; rytoj — truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 6:20, leidžias 4:49.

dingo daugiau kaip 2,000 indų 
kareivių.

Nehru taipgi paprašęs ginklų 
iš Britanijos, Prancūzijos ir Ka
nados vyriausybių.

Šv. Tėvo padėka 
ispanams

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII pasiuntė specialų 
laišką Ispanijos katalikams, dė
kodamas už jų ištikimybę A- 
paštalų Sostui bei aukas ir mal
das Kristaus Karalystės plėti
mui.

Šv. Tėvas ragina ir toliau mi
sijų pasiuntinybę laikyti aukš
čiausia katalikų pareiga ir džiau
giasi Ispanijos katalikų uolumu, kami tiesiogiai tautos, o ne e- 

lektoralų kolegijos; prieš pasi-

Paradas Tokio mieste
TOKIO. — Japonijos kariniai 

i daliniai spalio 28 dieną paminė- 
i jo savo gyvenimo 12 metų su- 
’ kaktį. Tokio mieste buvo suruoš 
tas karinis paradas, kuriame da-

rodyta paprasti ginklai.

Sovietų ir Suomijos
prekybos derybos

HELSINKIS, Suomja. — Hel
sinkyje prasidėjo Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos pasitarimai 
dėl 1963 m. prekybos sutarties 
sudarymo.

Sovietų prekybos delegacijai 
vadovauja Sovietų užsienio rei
kalų prekybos ministeris N. Pa- 
toličevas.

LITURGINIAI KLAUSIMAI VISUOTINIAME 
BAŽNYČIOS SUSIRINKIME
Keli kardinolai kalbėjo svarbiais liturginiais klausimais

VATIKANAS. — Visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo darbai 
tęsiami visu uolumu. Spalio 
mėn. 22 ir 23 dienomis įvyko 
bendri posėdžiai šv. Petro bazi
likoje, kuriuose pradėta nagri
nėti liturginiai klausimai. Litur
ginės komisijos sekretorius An- 
tonelli perskaitė projektų pa
siūlymus liturginių pakeitimų 
klausimais ir prasidėjo plačios 
diskusijos, kuriose dalyvauja 
daug garsių asmenybių. Litur

Kūbos milicininkai važiuoja užimti sargybos pareigų Havanoje. 
Užpakalyje yra kubiečių vėliava.

Naujausios 
žinios

— Generolas L. Norstad, Šiau 
rėš Atlanto organizacijos (Na
toj karinių dalinių vyr. vadas, 
dar neperduoda savo posto gen. 
Lemnitzer, *nes jis paprašytas 
tose pareigose pasilikti iki sau
sio 1 d.

— Prezidentas Kennedy pas
kyrė trijų vyrų komisiją, kuri 
bus Jungtinėse Tautose kol So
vietai panaikins savo raketų ba
zes Kuboje. Komisijos pirminin
kas yra McCloy.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris atvyks į Ameriką lapkričio 
7 d. Jo vizitas Washingtone da
bar bus svarbesnis negu prieš S 
Kubos krizę.

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulie laimėjo referendume, ku 
riame 12,808,848 pasisakė, kad 
ateityje prezidentai būtų ren-

sakė 7,932,399. Jau pradėta rin
kiminė agitacija dėl busimojo 
parlamento rinkimų, kurie bus 
sekantį mėnesį.

— Pentagonas vakar pareiš
kė, kad Jungtinės Amerikos Vai, 
stybės laikinai suspendavo lėk-j
tuvų budėjimą virš Kubos. I Rugsėjo piėn, Rygoje lankėsi i nės stiliaus”, dangoraižį, kuria- 

----- -------- J vokietis žurnąlištasY Hans J. me įsikūrė Latvijos sovietiniai
Nuėmė suvaržymų

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybė sekmadienį nuėmė suvar
žymą vakariečių diplomatų ke
liavimą Rusijoje, diktatoriui Ni
kitai Chruščiovui įsakius išvež
ti iš Kubos sovietų raketas. Va 
kariečių diplomatų kelionių su
varžymas truko keturias die
nas.

Trys prancūzų kariniai parei
gūnai gavo leidimą vykti į Ki- J 700,000 gyventojų, ir jų skaičius 
jevą, Minską ir Leningradą. i nuolat augąs. Be savęs pačių,

giniai klausimai, apimantys Eu
charistiją ir mišias, kunigų mal
das arba taip vad. brevijorių, 
sakramentų teikimą, liturginių 
knygų reformas bei visą liturgi
nį judėjimą, yra labai gausūs 
ir platūs. Nors jie nesudaro es
miniai tikėjimo tiesų pagrindus, 
bet turi labai didelės svarbos 
katalikų Bažnyčios vidinio gy
venimo atnaujinime.

Spalio 22 d. liturginiais klau
simais kalbėjo net 20 kalbėto-

Hitlerio dvasia taria: mielas bičiuli, patarčiau tau iš čia greičiau nešdintis, nes kaip aš praradau 
galvą, taip prarasi ir tu. Laiko klausimas.

VOKIEČIU ŽURNALISTĄ VILNIUJE, RYGOJE 
IR TALINE LYDĖJO JO SEKLIU

Rygos katedra paversta muziejum
REUTLINGENAS, Vokietija, rusa’ pridėjo miestui “cukrai- koridorių, išversti, ir “bėglys” 

staiga pasirodydavo gatvėje jau
vokietis žurnąlištasY Hans J. 
Cramer, kurio įspūdžius iš Vil
niaus jau esame pateikę.

“Stuttgarter Nachrichten” jis 
rašo, kad į Rygą nuvyko iš Ta
lino, kuris jam atrodęs vakarie- 
tiškesnis nei latvūj sostinė. Ry
ga turi “vytis” Rytus, nes ji 
antras savo dydžiu sovietinis 
uostas Pabaltijy, o svarbiausia 
— vienas žymiausių sovietų pra
monės centrų, šiuo metu turįs

jų, siūlydami daug įvairių pa
keitimų ar naujų projektų. Spa
lio 23 d. įvyko posėdis, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 2, 
363.

Susirinkimo tėvų pradžioje 
buvo tęsiamos bendros pasta
bos apie liturgiją apskritai, pa
brėžiant, kad Liturgijoje reikia 
aiškiai skirti dieviškieji ir žmo
giškieji elementai. Dieviškieji e- 
lementai, kaip paties Išganytojo 
nustatyti, negali būti žmonių 
laisvai keičiami, tuo tarpu kai 
žmonių sukurti liturginiai ele
mentai gali būti keičiami pagal 
laikų reikalavimus ir atsižvel
giant didesnės žmonių dvasinės 
naudos.

Baigus bendrą liturginės te
mos svarstymą, buvo pradėta 
svarstyti įvairūs įžnginiai strai 
psniai iš pasiūlyto projekto pir
mojo skyriaus. Šia tema kalbėjo 
kardinolai Rufini, Feltin, Mcln- 
tyre, Godfrey ir kiti tėvai. Bend 
rieji posėdžiai prasideda kas
dien 9 vai. ryto Romos laiku 
ir baigiami maždaug 12 vai. 
vidurdienyje.

mokslininkai, centre patupdė 
“dėžę” — sovietinį viešbutį, ku
rį esą galima šiaip taip pakęsti 
tik simpatingo personalo dėka.
Paguoda — viešbučio restorane 
retkarčiais gali išgirsti vokiškų 
šlagerių. — Didžioji Rygos ka
tedra paversta muziejumi, ku
riame rengiami koncertai.

Netoli nuo jos — rinka, visa
da prisigrūdus žmonių daugiau
sia kalbančių rusiškai Tai ro
dą, kad miestas patrauklus Ru
sijos gilumoj gyvenantiems, ku
rių ne vienas iš Leningrado,
Maskvos ir net iš Kaukazo čia 
atvyksta, pamilsta Baltijos jū
rą ir pasilieka. Ta jūra prie Ry
gos — rojinis kampelis, kuria
me net latviai užsimiršta, jog 
rusai prieš trejus metus savo 
“ukazu” nutraukė jų d'džiausią 
tradicinę šventę — Jonines.

“Draugai bėgikai”, kurie ma
ne lydėjo nuo pat ryto iki išnak 
tų”, — rašo Cramer, — “ir Ta
line, ir Rygoj, ir Vilniuj galėtų 
būti akivaizdus įrodymas, jog 
Sovietų Sąjungoj yra garantuo
tas visuotinis įdarbininimas.
Kaip kitaip reiktų aiškinti fak
tą, kas paskui vieną užsienietį 
iš paskos bėga šeši daibingi vy
rai lyg vaikai, žaisdami plėši
ką”.

Žurnalistas domėjęsis savo ke 
lionėse Pabaltijy daugiau saule, 
o ne savo šešėliais, tat ekskur
sijos pabaigoje negalįs tiksliai 
pasakyti, ar jo aptarnavimui 
buvo angažuoti 25 ar 30 “bėg
lių”... Jie sėdėdavo viešbučių 
laukiamuosiuose ir tučtuojau pa
kildavo, vos tik Cramer iškišda- __ Kubos diktatorius įtaigoja, kad Jungtinės Amerikos Vals- 
vo nosį iš savo kambario. Jie . tybės apleistų savo laivyno bazę Guantanamoje, atšauktų blo

kadą ir orinį budėjimą.
— Amerikos diplomatai pareiškė, jog Castro prestižas nu

kentėjęs, bet jo intrigos nebaigtos.

patys nepratardavo nė vieno žo 
džio, bet užtat užrašydavo pa
ties Cramerio kiekvieną, kurį 
tik jis pasakydavo užkalbin
tiems baltams.

“Bėgikai” buvę trijų rūšių: 
Vilniuj jie dėvėjo įdomiais ap
siaustais, kuriuos buvo galima
akies , mirksniu, užbėgus į namo tarp Sovietų ir Kinijos komunistų dėl Kubos kontrolės.

ne rudu, o pilku apsiaustu...; 
Taline jie sėsdavo restorane 
prie gretimo staliuko ir papras
tai užsakydavo 200 g konjako, 
matyt, sąžinei nuplauti, — pas
tebi Cramer. Rygoj keitėsi ne 
apsiaustai, o patys “bėgliai”, 
perdavinėdami vienas kitam vis

Ir Rusai išvarė švedą
STOKHOLMAS. -— Švedijos 

tą patį portfelį... Kas turėjo radijo programos vedėjas Ralf
“bėgliams” už visa tai sumokė
ti ? klausia vokiečių žurnalis
tas. Kas užmokėjo už konjaką 
ir ilgas keliones iš vienos vie
tovės į kitą? Gal “bėgliai” bu
vę jam dėkingi, — samprotauja 
Cramer. Juk jie tokiu būdu pa
teko kartu su juo į bažnyčias, 
muziejus, knygynus, į pliažą, 
net į senąją sostinę Leningra
dą. Jame Cramer kreipęsis tie
siai į savo “šešėlį” ir pasakęs 
jam dėkui už rūpinimąsi. Tas 
nežymiai išraudęs... Taksio vis 
dėlto neparūpinęs, nors tai bū
tų buvęs jo pirmas tikrai nau-
dingas patarnavimas žurnalis- nes. Tie komunistai buvo pa
tui. (E.) samdyti Havanos.

KAS NAUJO KUBOS FRONTE
WASHINGTON, D. C. — Štai svarbesni įvykiai Kubos po

litikoje :
— Sovietų diktatorius Nikita Chruščiovas įsakė sovietų ra

ketų bazes Kuboje išardyti ir jų raketas grąžinti į Rusiją.

— Prezidentas Kennedy pagyrė pažadą “kaip svarbų ir tei
giamą reiškinį taikai”.

— U Thant, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus parei
gas einąs, šiandien skrenda į Kubą.

— Chruščiovas atsiuntė užsienio reikalų viceministerį Kuz- 
necovą į New Yorką derėtis. Jungtinės Amerikos Valstybės tebe- 
seka iš oro Kubą ir tęsia laivyno blokadą Karaibuose.

— Vakariečių sostinėse į Chruščiovo pažadą buvo žiūrima 
kaip Jungtinių Amerikos Valstybių laimėjimą.

— Chruščiovą „nusileisti” privertė nerimas dėl maisto sto
kos, raudonosios Kinijos karas su Indija ir naujos grumtynės

Slaptas radijas R,
HAMBURGAS, Vokietija. — 

Hamburgo savaitraštis “Sonn- 
tagsblatt” praneša, kad Rytų 
Vokietijoj veikia slaptas radijo 
siųstuvas, kurį susekti komu
nistų vado Ulbrichto saugumie
čiams niekaip nesiseka. Jis kal
ba jau nuo š. m. vasario mėn. 
trumpomis bangomis vėlai nak
tį ir vos kelias minutes, daž
niausiai tik dvi. Po tokios trans 
liacijos siųstuvas ilgoką laiką 
nutyla, dažnai net iki 14 dienų. 
Kiek galima nustatyti, transliuo 
jama vis iš kitos vietos. Drą
sųjį vyrą, kuris siųstuvu kalba, 
jau kuris laikas gaudo visa ar
mija policininkų, naudodamiesi 
net malūnsparniais.

Neseniai Schoenebeck vieto
vėje gyventojai išgirdę iš siųs
tuvo tokį įspėjimą: moterys, sto 
vinčios eilėje prie pieninių ir mė 
sinių, turinčios būti atsarges
nės pokalbiuose su savo kole
gėmis, nes jų tarpe esą šnipių; 
nereikią savęs statyti pavojun 
ir daryti visa, kad būtų galima 
išlikti iki laisvės dienų.

Halės gyventojai vieną nak
tį išgirdę įdomų paraginimą: 
“Rytoj bus mūsų mieste An
glijos Žemųjų Rūmų atstovų. 
Moterys, atsistokite į eiles prie 
krautuvių, kuriose išparduotos 
prekės”. Sekančią dieną prie 
krautuvių buvo ilgiausios eilės...

Lundrgren buvo paprašytas 
per dvi dienas apleisti So
vietų Sąjungą, kur jis lankėsi 
rinkdamas medžiagą radijo pro
gramoms. Pradžioje rusai mė
gino sutrukdyti jo darbą, ne
duodami reikalingų techniškų 
priemonių, o po to pareikalavo 
visiškai išvykti.

— Veatiecueloje išsprogdintos 
keturios jėgainės. Fidel Castro 
sako, kad tai esąs slaptosios Ve 
necuelos armijos darbas. Vene- 
cueliečių vyriausybė pranešė, 
kad sučiupti du komunistai, ku
rie išsprogdino keturias jėgai-



'Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4307 So Kedzie Avė., Chicago 32■A *

BATAI IK SVEIKATA

Kai rudens darganotos dienos 
subliurina žemę, kai dangaus 
skliautai pasidaro lyg švinas, 
tada žmogus ypatingai privalo 
savo sveikatą daboti. Visi žino, 
kad peršlapus kojas greičiau 
slogos kabinasi. Taigi, sveika
tos dėlei, kiekvienas privalo pa
sirūpinti atitinkama sezonui a- 
valyne.

Batai su kiaurais padais, greit 
peršlampą yra pavojingi svei
katai. Drėgmė šaldo. Sudrėku
sios kojos — ligą, o kai kada 
net ir giltinę kviečia.

Vyrai ne tiek mados, kiek pa
togumo paiso, tai jiems ava
lynės problema nėra aktuali. 
Bet moterims tai jau labai svar
bus dalykas: mat, moterys no
ri, kad kojytės atrodytų mažos 
ir gražios. Kai kam dirbtinai su 
gniuždintos letenos gal ir atro
do gražios, bet ar jos yra svei
kos, tai jau kitas klausimas

Atsakymas St. R. — Polyu- 
» . J ria ir polydipsia, lietuviškai ta-

Kai batai yra permazi, ai an rįanį perdažnas šlapinimasis ir 
pirštų atsiranda skau žios ry pgpjį^jg van(jens gėrimas, nevi-
nės (mozoliai, corns, umons, guomet reįgkja cukrinę ligą (dia- 
nagniotkos). Veržiantys a ai meiiitus) žmogus dažniau
stabdo kraujo apytaką kojose, gj?p}nasį kaį oras yra šiurpus, 
už tai daug moterų guodžiasi, k0. galta Ra- yra nervingas ar
kad kojos nuolat šaltos. Kitos 
guodžiasi ka'1 kojų pirštus dilg-

i -^’inu-audines ir t.t. Tiktai šla-
. . . . ! mmo analizė gali tikrai paro- 

č'oja K tos g' kamuojasi, ai jų ar įurį cukrjnę ligą, ar ne_
kojų tarppirščiai iššunta ir su-
trūksta. Dėl veržiančių batų 
daug moterėlių kenčia patampa

nervingos, ilgainiui išblykšta. 
Kai nuo tokiu kojų varginimų 
ant kaktos pradeda raukšlės at
sirasti. tada tai jau tragedija..

Netikusiai pritaikyti bateliai 
yra viena iš priežasčių. kad ant 
blauzdų iššokšta varikozinės 
gyslos, o kartais net ir atviros 
žaizdos (ulcers) atsiveria. Jas 
neVn.gva pagydyti.

Televizija ir mūsų vaikai
• '• - r-*- T.-r

, i Televizijos programos sudaro 
Neigiamai į moterų sya a ą pavojų mūsų vaikams,

veikia ir aukštos bateliu kulnys.
Nuo peraukštų batelių kulnų mo 
terys gauna ligą. vadinamą
“pseudo talipes eąuinus”. Kulkš- 
tymai taipogi susilpnėja, tuomet 
neretai ir koja išnarinama. Be 
to. dar kitoms moterims prade
da strėnas skaudėti. Nuo aukš
tų batelių kulnų nervai nuolat 
dirmnasi: atsiranda vadinama
sis “barinis o'a ivosonis”. Tokiu 
būdu los neurasteniją bei
k’tok’a1’ chroniško pobūdžio li
nas

Koiu higiena yra labai svar
ui t- zigitrirns Kas nuo kamuoja
mu kom sirmuliuoia. tas per- 
ankstyvai susensta. Taigi, per
kant batelius reikia žiūrėti, kad 
i’e nebūtų nerankšti. kad kul
nys nebūtu peraukšti. Patogi 
avalynė sutauno žmogui svei
katą ir pinigus.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KAUSIMUS

I

Klausia P. B. — Turiu aukš
tą kraujo spaudimą, vienu tarpui (2 kanaIag) susitarė su Holly- 
turėjau net 230. Daktaras pn-, woodo fįlmų gamyklom ir 
rašė man seipasilį. Kolei imu
tuos vaistus, tai gerai, bet kai 
tik sustoju ėmęs, tai man ir vėl 
kraujo spaudimas pakyla. Ži
noma, aš tai sprendžiu tik iš to, 
kaip jaučiuosi. Buvau pas ehi- 
ropraktą, kur man nugarkaulį 
pabraukinėjo, kad sumažintų 
kraujo spaudimą. Dabar jis man [ 
siūlo pirkti tokią elektrinę ma-' 
širią, kuri sako kraujo spaudi
mą sumažina ir jokių vaistų ne
reikia imti. J‘s saku. kad toji 
mašina tai nanjaus'as mokslinto 
kij J radimas. Piašau daktaro 
r .itarvnc, ar verta tą mašiną 
pirkti.

Atsakymas P. B. — Toji, nei 
kitokios elektrinės mašinos, ne
turi. jokios vertės hypertensijos R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 

. ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto
gydymui. leidimai ir pilna apdrauda.

Klausia A. d. - Aš »» W. 67 PI. Wfl 5-8063
metų amžiaus, tremtinių duktė,! «♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»«»»»♦♦♦♦♦

ir sveriu tiktai 98 svarus. Ne- 
kosėju, plaučiai buvo peršviesti, 
tuberkulozės nėra. Norėčiau dau 
giau sverti ir prašau per Drau
gą patarti, kaip galėčiau savo 
svorį padidinti.

Atsakymas A. J. — Reikia 
daugiau miegoti ir daugiau val
gyti. Grietinė, sviestas, kiauši
niai, žirnučiai, morkos ir cukrus 
teikia kūnui didesnį kalorijų kie 
kį ir tukina, jei virškinimo or
ganai yra tvarkoje, ir jei ti
roidinės liaukos veikia norma
liai.

Klausia St. R. — Kadaise skai 
čiau jūsų ved. Sveikatos sky
riuje, kad turintieji cukrinę li
gą dažnai ir daug šlapinasi, ta
čiau nežinau, ar tikrai taip bu
vo parašyta. Prašau p. Daktaro 
patvirtinti, ar aš neklystu. Ma
ne tai rūpina, nes nesenas esu, 
o šlapintis m:.ne gan dažna5 va
ro.

Klausia T. L. — Kokią mėsą 
ima sveikiau valgyti, ar pusiau 
žalią ar gerai pakepintą?

Atsakymas T. L. — Saugiau 
ir sveikiau valgyti gerai iššutin
ta ar ilgai keptą mėsą, negu 
žalią ar pusžalią.

Vokiečiai išleido knygą “Das 
Fernsehen und Wir”, kuri apie 
Amerikos televiziją štai ką pa
sako: per šimtą,valandų be per 
traukos Amerikos televizija pa 
rodo 12 žmogžudysčių, 16 gink
luotų dvikovų, 21 nušovimą, 20 
ginkluotų užpuolimų, 37 bokso 
rungtynes, vieną smūgį peiliu į 
nugarą, 4 savižudystes, 4 nustū 
mimus nuo kalno, 2 automobi
lių pagrobimus, 2 mirtinius nu- 
linčiavimus, 1 moters nusižudy
mą po traukiniu, vieną arklių 
sutryptą, be to, daug apiplėši
mų ir pakorimų.

Ir tą viską stebi kasdien mū
sų vaikai. Kiekviena šeima sten 
giasi įsigyti televiziją. Televizi
ja gali daugiau įtakos padary
ti vaikams kaip tėvai. Bet kas 
po to? Nevisi tėvai savo vaikais 
džiaugsis. Dr. V. Lt.

PER TELEVIZIJĄ RODYS 
SENŲ FILMŲ

Televizijos stotis WBBM-TV

jo teisę Chicagoje rodyti 166 se 
nūs filmus.

Gll A1UNSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

PERKU IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. vvestern GR 6-6592 
Atdara 11-4 ir 6.8

MOVING

Harry Stįckney žiūri j savo žmoną Branch apskrities ligoninėj 
Coldwater, Mich., kai ši susilaukė ketvertuko. -Anksčiau jie turėjo 
tris kitus vaikus. Vienas iš ketvertuko mirė praėjusį šeštadienį.

NAUJAS “LITUANUS” LIETUVIŠKO

SIOS REZISTENCIJOS ŽENKLE

ti tūkstančio dolerių. Tad, vie
toje kaitinimų už tokį išleidimo 
pavėla’ imą, statykime dar kar
tą lemtingąjį klausimą: bus ar 
nebus Lituanus”? Viena yra 
aišku, ' ad iš pripuolamų ir ne
nuolatinių aukų žurnale vege
tacija bus ir skurdi, nepastovi 
ir netikra Svetimasis skaityto
jas nesLkaitys su nereguliariai 
jį lankančiu periodiniu žurna
lu, kuris turįs pasirodyti kas 
trys mėnesiai. Lėšos tolimes
niam leidimui turi būti suras
tos. Vargiai ar čia gali būti 
dvi nuomonės. Dar neteko gir
dėti nė vieno balso, teigiančio, 
kad “Lituanus” yra nereikalin
gas, kad jo leidimas ar nauda 
yra abejotinos vertės. Priešin
gai, visų mūsų nuomonė yra 
beveik vienoda — rai naudin
gas, būtinas ir remt.nas mūsų 
jaunųjų akademikų užsimoji
mas. Gerai žinome jie vieni 
yra nepajėgūs patikrinti “Litu
anus” pačius pagr.ndinius rei
kalavimus. Mūsų studiozai dir
ba daug. Bet materialinis pa
grindas jąų turi ateiti iš liku
sios lietuviškosios visuomenės 
dalies, tiesiai ar per veikiančias 
organizacijas, politinius i ngi- 
nius. Juk tai vienas tų konkre
čių darbų, kurių rezultatai j,iu 
matomi ar galimi pastebėti. Ne
užmirškime, kad “Lituanus” ei
na jau aštuntus metus, bandy
damas svetimuosius formuoti ir 
informuoti mums palankiausia 
linkme. Artimai prie žurnalo lei
dime stovinčių asmenų teigimu, 
nėra nė vienos savaitės, kad ne
atsiųstų kas nors knygos užsa
kymo. Ir tai dažniausia žmo
nės, kurių net ir nėra įolati- 
nių “Lituanus” skaitytojų są
raše. Atseit žurnalo viršelių 
trečiajame puslapy spausdina
mas rekomenduotinų knygų są
rašas, pastebimas žymiai dides
nio skaičiaus žmonių. Taipgi yra 
tikra, kad ir pats leidinio teks
tas yra perskaitomas.

Vajaus proga kartojame ir 
“Lituanus” adresą — 916 Wil- 
loughby Avė , Brooklyn 21, N. 
Y. čia laukiama kiekvieno, nors 
ir mažiausia aukelė,

Al. C.imantas

“Revoliucijos neprasideda, su 
depresija, bet su viltimi...” — 
tokiais žodžiais pradedamas nau 
jausiojo “Lituanus” žurnalo ve
damasis, pavadintas “Resistan- 
ce”. Šis numeris, gerokai pavė
lavęs, dar tik 1-2 numeriu pa
ženklintas, t. y. dvigubas, kaip 
ir visada, daro patrauklų įs
pūdį. Visa žurnalo medžiaga 
skirta išimtinai lietuviškajai re
zistencijai apibūdinti, ją išryš
kinti, svetimiesiems pristatyti. 
Tekste panaudotas vienas a. a. 
prof. Vaclovo Biržiškos straips
nis, Stasys Daunys rašo apie 
antisovietinį pasipriešinimą Lie
tuvoje 1940-41 m., St. Raštikis 
kalba apie laik. Lietuvos vyriau 
sybės santykius su vokiečių o- 
kupacine valdžia 1941 m. birže
lio 23 — rugpiūčio 5 laikotar
py. Algimantas Gureckas patei
kia medžiagos apie lietuviškąją 
rezistenciją nacinės okupacijos 
metais. Gi apie antisovietinę ak
ciją po 1944 m. Lietuvoje rašo 
Tomas Remeikis. Priedui — vi
sa eilė citatų ir dokumentų teks 
tų, vaizdžiai įrodančių visą lie
tuviškąją rezistenciją prieš vi- | 
sus okupantus nuo 1940 iki 
1960 m. Iliustracijoms panau
dotos Lietuvos partizanų nuo
traukos ir įspūdinga Vytauto 
Kašubos skulptūros “Politinių! 
kalinių išlaisvinimas” nuotrau
ka. Yra ir laik. vyriausybės 
bendra nuotrauka, daryta 1941 
metais.

Visa medžiaga tikrai naudin
ga, informacinė, įrodanti. Sve
timtautis, norėdamas susipažin
ti su lietuvių tautos kova už 
savo laisvę, šiame žurnalo nu
meryje tikrai ras dėkingos in
formacijos. Straipsnių rinkinys 
bus naudingas ir saviesiems, nes 
teikia visą eilę faktų, žinių, ku
rios laiko tėkmėje galėjo jau ir 
nublukti. Atrodo, kad šis “Li- 
tuanus” turėtų būti būtinybė 
kiekvieno mūsų politiko, visuo
menininko, laikraštininko, kny
gų ir žurnalų lentynoje.

Kaip visi žinome, šiuo metu 
vyksta “Lituanus” vajus, kuris 
turėtų užtikrinti tolimesnę lei
dinio egzistenciją. Su šio nu- į 
merio išleidimu, skola siekia ar

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

4i%
current dividend

5%

on lnvestment bonus 
114% DIVIDENDU MOKAM PAGAU VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4Uj% dividendų kas pusmeti ir 

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

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

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

MEDICINOS MISIJŲ 
SESERYS '

Naujųjų laikų vienuolynas — 
Medicinos Misijų seserys, įsteig
tos 1925 m., jau turi 700 narių, 
besidarbuojančių 18-je valstybių 
visuose penkiuose kontinentuo
se. Jų įsteigtose ligoninėse ir 
medicinos centruose aptarnauja 
ma tūkstančiai pacientų.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas. 

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

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

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštnd.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITATKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ UTGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Bnilding), tel. LTJ 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 West OSrd Street
Tek: • PRospeet, 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tek: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. IVAIbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso ir rez. VVA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ UIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 Iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
Aeit. nuo 1 kl 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovebill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso ir buto tel. OUympic 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
(Uietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tei. ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. UAfayette 3-3210 jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
UIGUSPECIAUISTfi 

MEDTCAL BUILDING 
7156 Sontb Western 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. tei. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAU SUSITA PI M.)

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

PRospeet 8-7773Tel.
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad, ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIaIaONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

rel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniais uždarvta 
Ofiso telefonas — CU 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak. 
Treč. ir zekmad. tik susitarus.

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES UIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

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

Oi įsas uždarytas iki lapkr. 5 d.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-fl7Si

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuft
Tnkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
2Iisa2: 7958 s. Western Avė tel
g* t?09|ri,S82E l59th SUHėrvS 
IĮL, tel. EDison 8-4383; 30 N. Ml 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7761

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. UU 2-577 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, H 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. .

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

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

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 d. m
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį,

DR, SĘLMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

Visual Traimng — Contact Lenses 
l Pirmad., dketv. 10:30 v. r — 7 d n 
antrad penkt. 10:30 v. r. — 6 p. p.; 

šest. 10:30 v. r. — 6 p. p,
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. \VAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 —- 4 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sel 
madieniais. uždaryta, priimama pi 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
z>J?ZPYTOJAS m CHIRURGĄ! 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI

UIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th Si 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-51 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
?• v- šešt. 2—4 v. popiet lr k 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619Į
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.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTKTtrl

UIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
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 lr susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Šonth Halsted Street
rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietu 
ligi 5 valandos rvto kasdien.
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Įtampa šiek tiek atslūgo, bet

KRIZĖ NEPAŠALINTA
Kubos krizė dar kartą, paro

dė, kad diktatoriai, ar jie bus 
komunistai ar kitokie, skaito
si tik su fizine, karine jėga. 
Diplomatiniai keliai, visokie pa 
sitarimai r susitarimai prie ne
ko nepriveda, nes jie susitari
mų nesilaiko, juos laužo. Jei 
Amerika ir Kubos atveju būtų 
leidusis į pasikalbėjimus su 
Nikita Chruščiovu ir jo adju
tantais, žinokime, kad jokių 
rezultatų nebūtų buvę pasiek
ta. Sovietų Sąjunga būtų visai 

i perėmusi Kubos kontrolę, ji 
' ■ ten būtų tiek prigabenusi ato

minių karinių dalykų, kad ta
da pavojus visam Vakarų pus
rutuliui būtų pasidaręs nebe
išvengiamas. Komunistinės ka
rinės jėgos būtų pajudėjusios 
į visus Pietų ir net Šiaurės A-
merikos kraštus.

Kadangi šj kartą Jungtinių 
Valstybių prezidentas Kennedy 
padarė stiprių ir griežtų žy
gių, karo laivais apsupdamas 
visą Kubos salą ir vykdyda
mas blokadą, kadangi ir Jung
tinių Valstybių ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Adlai Ste- 
vensonas savo kalbose ir pa
reiškimuose šios organizacijos 
Saugumo tarybos posėdžiuose 
buvo griežtas ir nepalaužia
mas, tai privertė Maskvos des
potą diktatorių Nikitą Chruš
čiovą ne tik susilaikyti nuo 
tolimesnių žygių, bet ir atgal 
pasitraukti.

*
Prezidentui Kennedžiui ne

sutikus vesti bet kokius pasi
tarimus su Sovietais, kol jie 
neištrauks iš Kubos atominių 
pabūklų, ir pareiškiant, kad tų 
pabūklų išgabenimą turės pri
žiūrėti Jungtinių Tautų komi
sija, jisai nė negalvos apie blo 
kados nuėmimą. Šita griežta 
laikysena ir nepabūgimas ka
ro grėsmės iš Sovietų Rusijos 
pusės privedė jos diktatorių 
daryti nuolaidas, pažadėti iš
vežti atominius ginklus iš Ku-

4 bos ir įsileisti Jungtiniu Tau
tų komisiją, kad ji prižiūrėtų, 
ar yra vykdomas pasižadėji
mas. Aišku, kad čia yra didelis 
Jungtinių Valstybių preziden
to laimėjimas.

Ligšiol Chruščiovas vis dar 
galvojo, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės gal nepastebės 
Sovietų daromų žygių Kuboje, 
o jei ir pastebės, jos neišdrįs 
priešintis, nes bijos iššaukti 
atvirą karą. Kai daugelyje pa
saulio kraštų buvo įtvirtintas 
komunizmas, nes JAV ir jų 
sąjungininkai nedrįso arba vi
sai per piršlus žiūrėjo į Sovie
tų ir Kinijos komunistų agre
sinius žygius, taip jie manė, 
kad ir Kubos atveju nieko stip 
resnio ir griežtesnio nebus pa
daryta įves sulaikyti. Šį kar

atą apsiriko. Jie buvo sučiupti 
lyg vagys i akties metu. Chruš 
čiovas dabar gali jaustis lyg
musę peri.andęs.

*
Iš praeities labai gerai žino

me, kad ten, kur Amerika lai
kėsi vyriškai, griežtai ir darė 
skubius žygius, ten buvo sulai
kyti komunistų agresiniai žy

J-

giai. Kur buvo naudojamos tik 
diplomatinės priemonės kri
zėms pašalinti, kur buvo pasi
tenkinama tik,tuščiais pasikal
bėjimais, ten , visais frontais 
būdavo prakišama.

Kai prezidento Trumano lai
kais buvo sumanytas ir vykdo
mas vadinamas Marshalo pla
nas, Sovietai nedrįso daryti 
agresinių žygių (kokius plana
vo) į Vakarų Europą. Kai A- 
rnerika visu savo kariniu svo
riu atstistojo ant kelio Sovie
tams okupuoti Graikiją, Tur
kiją ir taip pat Iraną, tie kraš
tai buvo išgelbėti, nes bolševi
kai nebeduso ten kelti savo 
kruvinų ir purvinų kojų. Jei 
Jungtinės Valstybės tokio grie 
žtumo būtų laikiusis Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Pabaltijo ir ki
tu tautų atžvilgiu, tie visi kraš 
tai nebūtų patekę komunisti- 
nčn vergijon. Po Amerikos 
griežtos laikysenos Kubos kri
zės atveju ir komunistų trau
kimosi atgal galime aiškiai sa
kyti, kad daugelis kraštų bū
tų buvę išgelbėti iš komunisti
nės vergijos.

*

Šiek tiek atslūgusi krizė 
ląbai aiškiai kalba apie tai, 
kad pastaruoju laiku Kubą tie
sioginiai jau valdė Sovietai, o 
Castro jau buvo tapęs tik Mas 
kvos iškamša. Visais -atvejais 
už Kubą kalbėjo ne Castro, bet 
Chruščiovas ir Žolinas. Tad 
nesunku dabar yra įsivaizduo
ti, kaip toli jau buvo nuėję So
vietai, siekdami Kubą panau
doti =avo karinei bazei, iš ku
rios netrukus jie būtų veržęsi 
į įvairius abiejų Amerikų kraš
tus.

¥

Nors dabar turime karo pa
vojaus atoslūgį, bet negalvoki
me, kad Kubos krizė yra užsi
baigusi. Prezidentas Kennedy 
gerai daro, neskubėdamas nu
imti blokados ir toliau dary
damas pasirengimus galimiems 
netikėtumams bei staigme 
noms. Sovietai panaudos kiek
vieną progą priversti Ameriką 
ir vėl daryti nuolaidų. Dėlto 
jie nori derybų, jie nori, kad 
Chruščiovas asmeniškai susi
tiktų su Kennedžiu ir dviese 
padėtį aptartų. Mūsų galvoji
mu, į jokius pasitarimus pre
zidentas Kennedy neprivalė
tų leistis, kol Sovietai neišsi- 
veš iš Kubos visus karinius į- 
rengimus, kol neatsiims savo 
ekspertus, kol neišgabens lauk 
savo karių ir šnipų. .Be to, rei
kalingas akylumas ir tolimes
nė aiški, tiesi ir griežta laiky
sena.

Pagaliau, kol Castro pasiliks 
Kubos diktatorium, tol iš ten 
plauks pavojai, tol nebus ra
mu, tol Kubos žmonės neturės 
jokių teisių ir laisvių, tol jie 
kęs persekiojimus ir komunis
tinę vergiją. Jungtinės Vals
tybės ir Pietų Amerikos res
publikos tai turi turėti galvoje 
ir pasirūpinti išlaisvinti Kubos 
žmones ir tuo pačiu užtikrinti 
saugumą visam Vakarų pusru
tuliui.

SOVIETAI AIŠKINA GALIMO KARO DOKTRINA
Pagal “Krasnaja Zviezda", sovietai vesią raketinį karą, panaudosią ir milijoninę 
armiją. Teigiama, kad ją laimėjimas tegalimas, bendrai veikiant su satelitą armijo

mis. Sovietą tariamas pranašumas reikalingas kelią sąlygą.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 30 d.

Spaudoje ir gyvenime

OKUPANTAI SEGIOTA ORDINUS 
MASKOLIAMS

Vilniuje leidžiama “Tiesa” nr. 
13 (spalio 13 d.) paskelbė sąrašą 
Sovietų Energetikos ir elektrifi
kavimo ministerijos darbuotojų ir 

z liaudies ūkio tarybų, ministerijų 
' ir žinybų įmonių bei organizacijų 

darbuotojų, kuriuos Aukšč. tary
bos prezidiumas š. m. rūgs. 20 d. 
apdovanojo ordinais ir medaliais. 
Daugumą Lietuvoje taip apdova
notųjų sudaro maskoliai ar kito
kie kitataučiai: Jurij Kaliniu, Ana 
Ivanovą, Dimitrij Nakoneč, Piotr 
Danilov, Judas Fraiman, Anatolij 
Gončiarov, Sergej Jemeljanov, Mi- 
chail Kazakevič, Jurij Komisarov, 
Anatolij Pankov, Ivan Silajev, 
Oleg Šadurskij, Aleksiej Alyšev, 
Igor Balyk, Laimonas Egiitis, Mū
za. Ivanovą, Eugenij Jakimuk, Ta
mara Kačianova, Konstantin La- 
liasov, Ivan Valetov, Nikolaj Bu
to, Bronislava Chražanavičiūtė,

'Anatolij Fiodoro v, Viktor Maka- 
rov, Piotr Matvejev, Grigorij Pet
rov, Valentin 
Ploščenko.

Plusnin, Grigorij

Ir eilė kitų pavardžių yra įtarti
nos, kad jų savininkai nelietuviai. 
Lietuva pergyvena sunkius masko
lių komunistų diktatūros laikus, 
kur didi dalis aukštųjų pareigūnų 
yra atėjūnai iš Sovietijos, varo ru
sifikacijos darbą, tunka iš prakai
to bernais paverstų Lietuvos ūki
ninkų.

Spalio revoliucijos proga Mask
va paskelbė 103 šūkius, jų tarpe 
ir šūkį būk komunizmas “įtvirtina 
žemėje laimę visoms tautoms”.

Tai melas. Laimė “įtvirtinama” 
tik rusams, kurie “už nuopelnus” 
Lietuvoje net medaliais apkarsto-’

Tegu jie sau tuos nuopelnus ski-

Maskvoje leidžiamas sovietų 
kariuomenės laikraštis “Kras
naja Zviezda” paskelbė ilgą pul 
kininko N. Sidelnikovo straips
nį apie sovietinę karo doktri
ną. Komunistiniai samprotavi
mai būsimo ir galimo karo po
žiūriu yra įdomūs.

Pirmiausia, Sidelnikovas iš
aiškina “karo mokslo” sąvoką. 
Pasak sovietinį pulkininką, tas 
mokslas esanti “žinių sistema 
apie tai, kaip pasirengti ir ves
ti karą prieš imperialistinius ag 
resorius, ginant socialistinę tė
vynę”. C “karo doktrina”, at
si remianti į tvirtus marksizmo
- leninizmo mokslo dėsnius, pri
klausanti nuo karinės partijos 
politikos ir nuo kom. partijos 
centro komiteto nurodymų čia 
įtraukiant ir civilinio karo pa
tyrimą.

Karo doktrina svarbesnė už 
karo mokslą

Kitoje vietoje Sidelnikovas 
dar paaiškina karo doktrinos są 
voką. nurodydamas, kad ji lie
čianti galimo karo pobūdį ir tiks 
lūs, valstybės ir tautos paren
gimą, atremiant imperialistų 
“agresiją”, be to, ir karo pajė
gų organizaciją, kovingumo pa 
kėlimą. Kadangi karo doktrina 
šiejasi su karo mokslo galutinė
mis išvadomis, tad, sovietų pul 
kininko ir sovietų karinių sluoks 
nių išvedžiojimais, kai karo mok 
sias daugiau siejasi su kariniai
- politiniais klausimais, tai ka
ro doktrina vadovavimo klausi
mus tiek karinėje, tiek ir poli
tinėje srityje liečia platesne nras 
me Taigi doktrinai suteikiama 
pranašesnė, dominuojanti padė
tis. ;

Qov?et?nės karo doktrinos tezės 
prieš II pas. karą

Sidelnikovas taip apibūdina 
sovietinės karo doktrinos tezes 
prieš antrąjį pas. karą: impe
rialistų karas prieš Sovietų Są
jungą, būsiąs žūtbūtinis ir ilga
metis karas, jis daug pareika- i 
lauš iš krašto, tad teks karo! 
reikalams pajungti visą politinį 
ir dvasinį valstybės gyvenimą. |

nasi savoje Rusijoje, Lietuvą pa
likdami lietuviams patiems sava
rankiškai tvarkytis be maskoliškų 
varovų. — J. žvilb.

V. ALSEIKA, Vokietija

Toliau — karas bus vedamas 
panaudojant masines armijas, 
jis pasižymės dideliu judrumu, 
dalinių manevravimo pobūdžiu 
ir kt. Laimėjimą prieš agreso
rius patikr'ns gerai parengti, 
techniškai aprūpinti daliniai, o, 
esant didesnio masto operaci
joms, lemiamąjį vaidmenį turės 
šarvuočiai, mechanizuoti dali
niai ir aviacija.

Toms sovietinėms tezėms au
torius pritaria. Esą, jos buvu
sios teisingos, tačiau karo pra
džioje buvę ir klaidų. Vokie
čiams puolus sovietus, techninis 
sovietinių dalinių aprūpinimas 
nebuvęs aukštame lygyje. Žino
ma. autorius puola ir Stalino 
asmenybės kultą — dėl to kul
to buvę padaryta žalos gyny
bos ir kitose srityse.

Busimasis karas būsiąs 
raketinis - atominis

Kalbėdamas apie šių dienų 
sovietuose esamą karo doktri
ną. Sidelnikovas nurodo ir ar
mijos apginklavimą atominiais 
ginklais ir, skelbdamas naujos 
doktrinos tezes, kaip šaltiniu re 
miasi Chruščiovo padaryta ka
ro analize ketvirtajame A. Ta
rybos posėdyje 1960 m. ir 22 
kom. partijos suvažiavimo me
džiaga.

Taigi, dabar tvirtinama, kad 
“imperialistų sukeltas” karas ne 
išvengiamai būsiąs vedamas ra
ketomis ir atominiais ginklais. 
Tad visų ginklų rūšių pajėgu
mo pagrindas — atominiai gink 
lai. Sovietai nurodo, kad, ato
minius ginklus galint per kelias 
minutes nukreipti prieš bet ko
kius tikslus, jų panaudojimas 
trumpiausiu laiku įgalina pa
siekti lemiamus karinio pobū
džio rezultatus. O tų atominiu 
smūgių taikiniai būtų: priešo 
karinės pajėgos, aviacijos ir ra
ketų bazės, atominių ginklų su 
telkimo vietos, pramonės ir gy
venamieji centrai. Autorius pri 
mena, kad Sovietai galį didžiuo
tis dideliu savo teritorijos plo
tu, todėl mažiau esanti pažei
džiama. kaip kapitalistiniai kraš 
tai, tačiau tai dar nesumažina 
nepaprastai svarbios priešlėk
tuvinės ar priešraketinės apsau
gos svarbos. Esą, sovietai sėk
mingai jau esą išsprendę klau-

simą, kaip priešo raketas su- 
raikmti dar joms skrendant.

Be raketų, būsianti reikalinga 
milijoninė kariuomenė

Toliau pabrėžiama, kad rake
tinis karas būsiąs vedamas pa
naudojant ir masinius, milijo
ninius kariuomenės dalinius. Be 
to, pripažįstama, pradiniai ato
miniai smūgiai turėsią lemia
mos įtakos visai karo eigai ir,., 
nebus išvengiami dideli nuosto
liai tiek karių tarpe, tiek ir ka
rinėse krašto srityse. Esą, svar
biausias klausimas tai pradinė i 
karo stadija todėl Sovietai turį 
būti nuolat pasirengę sugebėti 
atremti “staigiai pradėtą prie
šo puolimą”.

Kariams skirtame laikraštyje 
kalbėdamas apie sovietų karo 
doktriną, Sidelnikovas aiškina, 
kad patyrimas parodęs, jog tik 
socialistinis režimas sugebąs su 
telkti visas galimybes bei sunai
kinti agresorių. • I

Sovietinis pranašumas 
reikalingas šešių sąlygų

Visai nenurodydamas, kur ras 
tinas tas sovietinis “patyrimas”, 
toliau autorius aiškina, kad so
vietinis pranašumas reikalaująs 
kelių sąlygų, būtent: sunkiosios 
pramonės pagrindinis uždavinys

Sovietų pasitraukimas iš Kubos

Chruščiovas padarė nelauktą posūkį 

GEDIMINĄ S GALVA

Praėjusią savaitę galima va
dinti dienomis įtampos, kurią 
abi pusės ėmė švelninti. Tiesa, 
abu kraštai vienas kitą kaltino 
ir atsargiai gąsdino. Maskvos 
įtaigojimu daugelio kraštų sos
tinėse minia rodė dantis JAV 
ambasadoms: daužė langus, try 
pė dryžuotas ir žvaigždėtas vė
liavas. Jungtinėse Tautose įsi-

būsiąs patikrinti gynybos rei
kalavimus; karo vedimo menas; 
dalinių parengimas pirmoje ei
lėje perorientuotinas į atominių 
ginklų vartojimą; toliau, — tu
ri būti tobulinamos ir “seno
sios” ginklų rūšys, — atsižvel
giant į pradinės karo stadijos 
reikšmę, lemiamas esąs nuola
tinis pasirengimas karui, — ka
rinių partnerių ryžtingumas; kie 
tūmas atominiame susidūrime 
pati žmogų pastatysiąs į cent
rinę vietą (dėl to tenką stip
rinti politinį - ideologinį darbą), 
pagaliau, nurodoma, laimėjimas 
pasiekimas tik bendrai veikiant 
vad. socialistiniams kraštams 
bei armijoms. Taigi sovietinės 
tezės turi propagandinį atspal
vį, tačiau jos kiek ir nušviečia 
sovielų kariams skiepijamus 
Maskvos karinius samprotavi
mus.
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Gynybos departamento viena nuotraukų, rodančių vietas, kuriose 
yra įrengtos bazės Kuboje. Gynybos departamente turimose nuo
traukose labai aiškiai matyti visi įrengimai ir raketos, tik negali
ma atskirti karių, ar jie rusai ar kubiečiai.

siūbavo kalbų tėkmė, kuri ro
dėsi atšiauresnė už valstybių 

I pirmūnų raštų išraišką.
JAV ėmėsi priešpuolio takti

kos, bet dėjo dideles pastangas 
nepertempti stygos. Washingto- 
nas neatsisakė išklausyti mairių 
tarpininkų balsų, kurie skatino 
nutraukti blokadą Sovietai su
laikė karinių reikmenų važmą.

Kuboje įtampa. Ją padidino 
, kai kurių amerikiečių sluoksnių 
| nuotaikos sunaikinti ten esan- 
1 čias Sovietų įrengtas raketų šau 
dyklas. F. Castro žino, kad jo 
dienos suskaitytos amerikiečių 
karinei mašinai namdėjus. Jai 
nereikia net tolimesnį kelią da
ryti, nes Guantaname ameri
kiečių kariai paruošcyje

Apgaulingas atoslūgis

Praėjusio sekmadienio spau- 
' da, išleista šeštadie ų, vis dar 
įspėjo, kad gyvename nepapras 

• tos grėsmės dienas, šeštadienį 
paskelbtasis Sovietų raštas JAV 
pasižymi nepaprastu švelnumu, 
nors priekaištingai pamini JAV 
karinius įsitvirtinimus Turkijo
je. “Jūs domitės, kas dedasi Ku
boje už 90 mylių. Turkijos ir 
mūsų sargybiniai vieni kitus 
stebi. Jūs įrengėte naikinančių 
ginklų mūsų pašonėje”.

Sekmadienį JAV radijas kar
tojo Chruščiovo pareiškimą ga
na dažnai. J. F. Kennedy reika
lavo raketų šovyklas išardyti ir 
tik tada pradėti derybas Chruš 
čiovas paskelbė, kad jis ne tik 
išardo, bet jas ir išsiveža. Pre
zidentas nutylėjo Turkijos at
vejį, bet siūlė svarstyti Šiaurinio 
Atlanto santarvės ir Varšuvos 
karinės santarvės klausimus. 
Prieš pradėdama tokias dery
bas. JAV turi tartis su santar
vės dalyviais Euro pu L. kai So
vietams užtenka įsakyti vadina
moms liaudies respublikoms. 
Sekmadienį prasidėjo apgaulin
go atoslūgio tarpsnis, kurio me
tu bus dedamos pastangos įtam
pa perkelti i kitas sritis. Ne- 
pripuolamai kinai sekmadienio 
rvtą iššovė 56 šovinius į Que- 
moy. Matsu saleles. Indijos' pa- 
sienyie kinai, nužengė 37 my
lias sekmadieni dar nasistūmė- 
io krašto gilumon Berlyno klau
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ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Pašiūrėje viešpatauja tyla. Naktis jau gerokai 
įpusėjo ir mėnesiena pagilina stepių tolumas. Totu- 
mo šakose gaidys sapnuoja vanagus, ir jo aliarmuo
jąs balsas pažadina ir sujaukia vištidę., šunes, mie
gą kieme, pakelia galvas, pastato ausis bet, tegirdė- 
dami vien pelėdų ir šikšnosparnių skraidžiojimą ap
link figmedį, vėl snukius sukiša tarp letenų. Ganyk- 

; loję bliauja karvė. Toli girdėti buliaus bliūvis, kuris 
gal užuodė tigrą.

Jau pradėjęs migti, Pacharotė sušunka:
— Senasis buliau! Man reikia arklio ir virvės. 

Tik ne vyro, nes aš esu čia!
Vienas jų susijuokia, o kitas klausia:
— Ar tik tai nebus “Pastyrianagis” ?
— Jo mums kaip tik ir trūksta — atsako An

tanas.
Paskui jau niekas nebekalbėjo.

VIII

TRAMDYMAS

Lyguma yra kartu graži ir baisi. Joje lengvai tel
pa gražus gyvenimas ir baisi mirtis. Ši pastaroji ty-' 
koja iš visų pusių, tačiau ten niekas jos nebijo. Lygu
mos gąsdina, bet lygumų baimė neatšaldo širdies: ji 
karšta, kaip saulėtų begalybių didieji vėjai, kaip jos 
balų drugys. I

Lygumos varo iš proto, ir plačios bei laisvos že
mės žmogaus beprotybė yra visada buvimas lygumie- 
čiu. Revoliucijos metu toji beprotybė pasireiškė ne
atlaikomu puolimu per liepsnojantį Mukuritos nen
dryną ir herojiniu Quiseros antpuoliu; darbe — tram
dymu ir medžiokle, kurie nėra užsiėmimas, bet neįti
kėtinas narsavimas; poilsyje — išmintingomis pa
sakomis, žiežirbingais anekdotais, jautulingai liūdno
mis dainomis; tingiam apsileidime —- beribė žemė 
priešakyje, kai niekur nejudi, akiratis visai atviras 
ir nieko neieškai; bičiulystėje — iš pradžių nepasiti
kėjimu, o paskui visišku nuoširdumu; neapykantoje 
— smurtu ir staigiu puolimu; meilėje — “pirma žir
gas, o paskui moteris”. Ir visad lyguma!

Atvirų, neaprėpiamų platybių žemė, tinkanti pa'- 
stangomS ir žygdarbiams; visa akiračiai, kaip viltis; 
visa keliai, kaip valia.

— Kelkitės, vyručiai! Su dienos zuikiais jau at
slenka aušra.

Tai balsas Pacharotės, kuris visada keliasi ge
rai nusiteikęs, o dienos zuikiai — naivi poeto — gy
vulių augintojo metafora — apskriti debesiukai, ku
riuos aušra nuspalvino akiratyje, už miško tamsaus 
rėžio.

Virtuvėje nuo lubų nukarusi lajinė dagtis, tarp 
; suodimis aptrauktų sienų, apšviečia kavai paruoštus 
puodukus, ir vienas paskui kitą pro duris įeina anksti 
sukilę kumečiai. Kasilda jiems pila aromatinę nuova- 

I rą, ir tarp gurkšnių jie kalba apie dienos darbus. 
Visi atrodo viltingai nusiteikę, išskyrus Karmelitą, 
kuris jau pabalnojo arklį išvykti. Antanas sako:

— Pirmiausia reikia išjodinėti rudąjį kumelį, nes 
daktarui reikės gero arklio jodinėti, o tas laukinis 
yra vienas geriausių.

— Tikras dalykas! — pritaria Venancijus, tram
dytojas. Ir Pacharotė priduria:

. — Don Balbinas tame reikale gerai nusimano ir 
jį buvo nužiūrėjęs sau, bet dabar jau nebegalės su
griebti.

, Tuo tarpu Karmelitas pagalvojo:
— Gaila gyvulio, kuriam reikės nešioti tokį neti

kusį vyrą.
— Ir kai kumečiai pakilo išeiti į užtvarą, kur bu

vo uždarytas kumelys, jis sulaikė Antaną ir jam pa
sakė:

— Man nemalonu tau pranešti, kad pasiryžau pa
sitraukti iš Altamiros. Manęs neklausk, dėl ko.

— Aš tavęs neklausiu, nes žinau, kas su tavim 
; darosi — atsakė Antanas. — Taip pat neprašau, kad 
neišvyktum, nors tavim pasiklioviau daugiau, negu 
kuriuo kitu. Bet prašysiu tave vieno: truputį palauk. 
Porą dienų, ne daugiau, ligi aš užkamšysiu tą spra
gą, kurią man padarysi.

Ir Karmelitas, suprasdamas, kad Antanas prašė 
to atidėjimo, tikėdamasis jį pakeisiant susidarytą 
nuomonę apie šeimininką, sutiko:

— Gerai. Noriu tau įtikti. Aš čia pasiliksiu, ligi 
tu, kaip sakai, užkamšysi tą spragą. Nors šioje že
mėje yra spragų, kurios neužkamšomos.

Lygumose greit švinta. Per stepę pradeda pūsti 
vėsus ryto vėjelis, kvepiąs mėtomis ir gyvuliais. Viš
tos ima leistis žemėn nuo totumo ir merekumo me
džių. Nepasotinamas gaidys jas apgaubia auksiniu 
savo išplėstų sparnų apsiaustu ir vieną paskui kitą 
jas priverčia atsiduoti jo aistrai. Žolėje švilpauja 
putpelės. Ant avidės tvoros strazdas pradeda savo 
sidabrinį čiulbesį. Triukšmingais būriais pralekia ra- 
josios papūgos. Aukščiau — laukinių ančių žargonas, 
raudonųjų garnių rožančius; dar aukščiau — baltieji 
garniai, tylūs ir ramūs. Ir tame laukiniame klegesyje 
paukščių, beauksinančių savo sparnus gležnioje aušros 
šviesoje, toje plačioje žemėje, kur jau pradeda sklai
dytis nesutramdomos bandos ir šuoliais lekia lauki
niai arkliai, sveikiną brėkštančią dieną, plačiu ir ga
lingu ritmu plazda šiurkštus ir laisvas lygumų gyve
nimas. Santas Luzardas iš namų verandos žiūri į vaiz
dą ir savo gelmėse jaučia, užmirštuosius jausmus pra
dedant plakti pagal tą barbarišką ritmą.

(Bus daugiau)
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Vokietijos pozicija dabarties įtampoje
Ar kils karas? — Kaip tada laikytųsi Vokietija.

— Apie Lietuvą ir kompensaciją nukentejusiems
lietuviams.

JUOZAS PRUNSKIS

— Ką Jūs manote apie Ku
bos įvykius, — paklausiau vo
kiečių generalinį konsulą dr. 
Guenther C. Motz, atlankęs jį 
konsulate kaip tik po prez. Ke- 
nnedžio kalbos, paskelbusios 
Kubos blokadą. Gen. konsulas 
ant stalo turėjo išspausdintą 
kalbos tekstą ir buvo jį smulkiai 
susibraukęs. Dr. Motz kvalifi
kuotas kalbėti politiniais klausi 
mais. Marburgo universitete ga 
vęs teisių daktaro laipsnį, dve
jus metus gilinęs politikos, filo
sofijos ir ekonomijos studijas 
Oxfordo universitete, eilę metų 
dirbęs Bendrosios Rinkos vado
vybės įstaigose ir 3au penkti 
metai, kai yra konsularinėj tar
nyboj.

— Prezidento Kennedy žygis 
— logiška Monroe doktrinos iš
vada. Rusijai palinkus duoti 
Kubai atominius ginklus, pažei
džiamas status quo atominėje 
padėtyje. Susidaro pavojus ne 
tik JAV-bėms, bet ir visai Ame 
rikai.

— Ar, Jūsų nuomone, gali 
kilti karas?

— Nemanau, kad karas kiltų 
dabar dėl Kubos. Kariškai Ku
ba Rusijai nėra apginama, o 
ekonomiškai — ne taip svarbi. 
Iš kitos pusės — prezidentas 
Kennedy Visada uoliai stengiasi 
išsaugoti taiką. Yra linkęs de
ryboms. Ir toje svarbiojoje kal
boje į galą yra užuominos apie 
derybų galimybes. Tikiuosi, kad 
Amerikos priešai į tai atkreips 
dėmesį. Gi įtampą sudarė ne 
prezidento ka’ba, o pati padėtis.

— Kokios tai gali turėti įta
kos į Berlyno problemą?

— Reikia sutikti, kad Berly
no padėtį tai gali komplikuoti. 
Jei JAV griežtai pasako nesi
kišti į sritis, taip artimas Ame
rikai, tai Maskvai gali padidėti 
pagunda pareikšti, kad ameri
kiečiai neturi maišytis srityje, 
kuri įeina gana giliai į Sovietų 
įtakoje esančią teritoriją. Ta
čiau ryžtinga Amerikos laikyse
na šiame sektoriuje, tarptauti
ne sutartimi garantuota padėtis 
tikėkimės, sulaikys Maskvą nuo 
pavojingesnių žygių.

— BeKyne JAV yra užsian
gažavusios. Jei dėl to būtų pri
eita iki ginkluotų susirėmimų, 
ar Vakarų Vokietija ginklu pa
dėtų vakariečiams?

—■; Vakarų Vokietija turi tik 
8 divizijas kariuomenės, ir tie 
daliniai yra NATO priklauso
mybėje. Vokiečiai tiesioginės 
komandos čia neturi. Ką NATO 
nutars, tai mes darysime.

— O koks apskritai vokiečiij 
tautos nusistatymas?

— Nėra abejonės, kad mes 
Berlyną laikome ne tik laisvojo 
pasaulio dalimi, bet siekiam Vo
kietijos suvienijimo laisvo apsi
sprendimo keliu. To laikosi par
lamentas ir piliečiai. Vokiečiai 
stipriai stovi prieš Maskvos no
rimą Berlyno ryšių siaurinimą 
su Vakarais.

— Eilė Afrikos tautų gavo 
nepriklausomybę, o Vokietijos 
dalis yra Sovietų priklausomy
bėje. Kaip į tai vokiečiai žiūri?

— Tai Atlanto Chartos pa
žeidimas iš rusų pusės. Tą ehar 
tą juk ir Sovietai pasirašė. So
vietai dedasi neva užtarėjais 
pavergtųjų, bet, kaip eina reika
las apie išlaisvinimą jų paverg
tų, jie, priešingai savo atsto
vaujamai doktrinai, to netaiko 
savo satelitams. Liūdnas ir sle
giantis dalykas matyti tautas 
kitose pasaulio dalyse tampant 
nepriklausomomis, o 17 . mil. 
Rytų Vokietijos žmonių vis pa
siliekant komunistų vergijoje. 
(Vakarų Vokietija turi 53 mil. 
gyv.).

— Kokios žinios jus pasiekia 
iš Rytų Vokietijos?

— Visiems žinoma: nėra rin
kimų, žodžio, susirinkimų lais
vės, atimama nuosavybė, prie
varta imami kariuomenėn, prie
varta įvedama kolektivizacija. 
Jei būtų nuversta Berlyno sie
na, visi Berlyno gyventojai per
bėgtų į vakarus. Karinio kon
flikto metu Sovietai negali pa
sitikėti Rytų Vokietija. Vien 
nuo to laiko, kai buvo išvesta 
Berlyno siena, į vakarus pabė
go 600 karių. Perbėgęs vienas 
pulkininkas papasakojo, jog ru
sai žino, kad Vokiečiai jais ne
patenkinti, tai net ir sargybi
niai statomi rusai. Apskritai — 
Berlyno siena tai komunizmo 
bankroto liudijimas. Tai ne tik 
prieš tarptautinius susitarimus, 
bet ir prieš žmoniškumą.

— Jūs esate prieš kolonializ
mą. Tikiu, kad būsite ir prieš 
Lietuvos laikymą raudonųjų ko
lonija?

— Aišku. Atlanto chartos 
nuostatai turi būti taikomi vi
soms tautoms. Baltijos valsty
bėms turi būti duota laisvė lais
vais balsavimais pasisakyti dėl 
savo ateities.

— Vokietija, ilgus šimtme
čius gyvenusi .įtampoje ir ka
ruose su Prancūzija, dabar iš
vystė artimus ryšius. Ar numa
tote, kad galėtų gyveinti sutari
me ir su kaimynine Lietuva?

— Išlaisvinus Baltijos kraš
tus, bendradarbiavimas lengvai 
galėtų būti atstatytas. Vakarų 
Europa toli nuo idėjos, kad vie
na tauta dominuotų kitą. Tau
tų bendradarbiavimas joms tik 
naudą neša. Mes norime, kad 
sėkmingas Bendrosios Rinkos 
junginys apimtų kaskart dau
giau tautų. Tikimės, kad, pasi
keitus politinei situacijai, tau
tos, kurios dabar pajungtos so
vietiniam ūkiui, galės kaip lais
vi nariai įeiti į Bendrosios Rin
kos tautų tarpą.

— Ar, Vokietijai ir Prancūzi
jai bei kitoms Europos valsty
bėms derinant jėgas, būtų įma
noma atsispirti prieš Rusiją?

— Kol kas — ne, ir tai todėl, 
kad Rusija turi atominius gink
lus, o iš Europos valstybių juos 
turi tik Prancūzija, ir tai labai 
mažo kalibro. Ateitis pagrįsta 
Atlanto sąjunga tarp Europos 
ir Amerikos. Vokietija supran
ta padėtį ir yra nuoširdus NA
TO narys.

— Ar nacių dominavimas per 
eilę metų Vokietijoj paliko ko
kius .pėdsakus, ypač jaunojoj 
kartoj?

— Pokario metais padėtis iš 
pagrindų pasikeitė. Įvesta de
mokratinė sistema ir išnyko na 
cių vadų mintis, kad Vokietija 

j turi dominuoti Europoje. De- 
imokratija giliai įleidusi šaknis.

Dr. Guenther C. Motz, V. Vokie
tijos gener. konsulas Chicagoje

Jaunimas, išskyrus nežymias iš
imtis, yra prieš autoritatyvinę 
— diktatūrinę sistemą, ar ji bū
tų dešinį — nacišką, ar kairį — 
komunistiška. Nacių ir komu
nistų sąjūdžiai teismo uždraus
ti.

— Kiek stiprus komunizmas 
Vakarų Vokietijoje?

— Vokiečių belaisvių patyri
mas Rusijoje, raudonarmiečių 
elgesys Vokietijoje pakirto ko
munistų įtaką. Net ir darbo uni 
jos, kur komunistai buvo įta
kingi, dabar komunizmo nepa
liestos.

— Kaip vokiečiai laikosi reli
gijos atžvilgiu?

— Vakarų Vokietijoje ryškus 
religinis atgimimas, ypač kata
likuose, bet taipgi ir protestan
tuose (pats gen, konsulas yra 
reformatas. J. Pr.). Ypač po 
karo jaučiama, kad be stipraus 
religija paremto etinio pagrindo 
trūksta vadovaujančių gyveni
mo gairių. Manau tik, kad pro
testantuose, perdaug įsigilinus 
į Biblijos aiškinimus ,kiek ati- 

i tolstamą nuo kitų priemonių, 
kokios pvz. JAV katalikuose 
yra stiprios, besireiškiančios šo 
cialiniu patrauklumu. Vokieti
joje bažnytinius mokesčius su
renka valstybė (patarnavimas 
už kitados nusavintą Bažnyčios 
nuosavybę), moka algas dvasi
ninkams, bet Bažnyčia gal dėl 
to netenka to kovingumo už sa
vo egzistenciją.

— Įdomus bendradarbiavi
mas tarp katalikų ir protestan
tų politiniame gyvenime...

i — Taip. Seniau katalikai tu
rėjo Centro partiją. Ji buvo la
bai įtakinga. Kai naciai pri
spaudė katalikus ir protestan
tus, jie pajuto, kad turi daug 
daugiau to, kas akiems konfesi
joms bendra, negu kas skirtin
ga. Sudarė bendrą politinę par
tiją. Veikla darni. Nerašytu 
nuostatu, jei krašto prezidentas 
yra katalikas, tai kancleris — 
protestantas ir atbulai. Bet da
bar abudu tie postai katalikų 
rankose.

— Kaip išaiškinti tokį vokie
čių pokario stiprų ūkinį atkuti
mą?

— Mes visada mokėjome kie
tai dirbti. Vokiečiai taupo ir

(Atkelta iš 3 psl.) 
simas, nustelbtas Kubos triukš
mo, netrukus vėl iškils visu ašt
rumu. F. Castro reikalauja JAV 
atšaukti karius iš Guantanamo.

Vakariečių sutarimas
Kuboje berengiant raketų šo- 

vyklas, vakariečiai ėmė rikiuo
tis ir bent išoriniai sutarti. JAV 
kieta laikysena blokuoti Kubą 
nesukėlė viešo nuomonių skirtu
mo, nors kai kuriais klausimais 
Washingtonas turėjo dėti pas
tangų Europos sostinėse paša
linti iš seno užsilikusį nuomonių 
skirtumą.

Šiuo metu iškyla klausimas: 
kodėl Sovietai bandė Kuboje į- 
x engti tolimo nuotolio raketų 
šovyklas ? Suprantamos Mask
vos pastangos ūkiškai remti Ku 
bą, įrengti radaro tinklą, pasiųs
ti rusų dalinius apmokyti ku
biečius. Sovietų karinė vadovy
bė turėjo nuvokti, kad šovyk- 
lų įrengimas neliks paslaptimi 
ir turės iššaukti JAV žygius.

Galimas dalykas, kad Sovietų

kariai ir politikai padarė klaidą, 
prileisdami JAV ir toliau mie
gosiant. Sovietų politikai labai 
nepaslankūs pasitraukti sekant 
Leniną: du žingsniai atgai, šuo
lis į priekį. Chruščiovo karinio 
pasitraukimo taktiką greičiau
sia bus susieta su kokiu nors 
politiniu spaudimu ateityje. Pir 
miausia jis reikalaus užtikrinti 
Kubos neliečiamybę ir darys 
ipaudimą į amerikiečius pasi
traukti iš Guantanamo. Nusi 
ginklavimo ir abiejų Šabų kari
nių saniarvių sparnų apkarpy- 
nas liks nesėkmingu. Tuščiažo
džiavimas prasidės pasitarimuo
se. Nervų įtampa bus didinama. 
1964 m. galimas didesnis spau
dimas į vakariečius. Apsiginkla
vimo varžybos bus ypatingai kie 
tos iki 1970 m., nes po 8 metų 
Sovietai siekia persvaros apsi
ginklavimo srityse, kurios nū
nai retai minimos. Sovietai tai
kos sambūvio metu laukia va
landos, kurią galėtų duoti ulti- 

; matumą vakarams. Vakarai yra 
didelių bandymų išvakarėse.

Vokietijoje, Koenigstaune, į- 
vyko kongresas sąjūdžio, vadi
namo Bažnyčia priespaudoje. 
Kongrese dalyvavo apie 500 de
legatų. Buvo svarstoma tema— 

i komunizmas ir religija, ypač at 
sižvelgiant į padėtį Bažnyčios 
už Geležinės Uždangos. Kongre
se iškeltas faktas, kad paskuti
niais metais Sovietų Sąjungoje 
uždaryta per 1,000 bažnyčių ir 
daugybė vienuolynų, neva “lais
vu ir vieningu gyventojų pagei
davimu”.

Ypač komunistai stengiasi 
jaunimą paimti savo įtakon. 
Kaip 1962 m. bai. 17 d. prane
šė “Pravda”, komsomolo pirma 
sis sekretorius Pavlov savo kal
boje pažymėjo, kad konstituci
joje garantuota tikėjimo laisvė 
tegali būti taikoma tik suaugu
siems, bet jokiu būdu negali bū
ti leidžiama "religinėmis įtako
mis vaikus daryti dvasiniais in
validais”.

į Čekoslovakijoje 1961 m. iš- 
! leistas įstatymas, kad vaikų 
j auklėjimas turi vykti materia
listinėje pasaulėžiūroje. Lenki
joje jau baigiamos išnaikinti 
[katalikų mokyklos; Vengrijoje 
teliko 8, kai anksčiau jų ten bu 
vo apie 3,000.

Iškelti pavojai Afrikoje, ypač 
Vakarų dalyje, priklausiusioje 
prancūzams, kur iš Prancūzijos 
buvo perkelta nemažai laicisti
nės dvasios, kur prancūzų kul- 

| tūriniai atache buvo daugiau 
! masonai.
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Arklių lenktynes ir moterų skrybėles

Ascot 20 mylių atstu nuo 
Londono yra vieta karališkoje 
žemėje, kur vyksta Anglijoje 
garsiausios arklių lenktynės. 
Per tas lenktynes galima pa
matyti ne vien puikius arklius, 
bet ir snobiškiausią publiką be
maž iš viso pasaulio: — ele
gantiškas moteris iš Europos, 
Amerikos ir net Austra'ijos at
vykstą ne vien arklių lenktynių 
pažiūrėti, bet ir savo aprangos, 
ypač skrybėlių parodyti. Asco- 
t’e pamatysi puikių, į akis krin 
tančių ir net keisčiausių mote
riškų skrybėlių: Metinės Ascot 
lenktynės — tai ir yra moterų 
galvos aprangos paroda: bran
giausių, originaliausių ir dažnai 
keisčiausių moterų skrybėlių 
paroda. Šiais’ metais lenktynės 
Vyko dažnai lietui lyjant, tačiau

ponios atkakliai demonstravo 
savo skrybėles ir jų papuoša
lus — šiaudelius, dirbtines gė
les, dirbtinius vainikėlius ir kt.

GERAŠIRDĖ DAKTARIENE

San Diego "Tribūne” prane
ša: vieno daktaro žmona susto
jo prie šaligatvio ir nuėjo įmes- i 
ti laišką pašto dėžutėn,. Tuo me 
tu kažkoks vyras įšoko į neuž
rakinto jos automobilio užpaka 
linę sėdynę. Tačiau ten buvo 
šuo ir jį taip įkando, kad vy
rukas nešdinosi iš kur atėjęs. 
Daktaro žmona — vis mat me
diko šeimos narė — bėgančiam 
šaukė: “Jeigu teks Jums eiti 
pas gydytoją, pasakykite, kad 
šuo buvo įskiepytas nuo pasiu
timo”

BIS

L***

santaupas investuoja. Pradžiai 
JAV Marshallio planu mums 
davė kapitalo.

— Ar lietuviai, nukentėję nuo 
nacių, gali tikėtis gauti kom
pensacijų?

— Gali. Ir gauna. Vien Vo
kietijos konsulate Chicagoje 
pastoviai mokama pensija 250- 
čiai Lietuvos žmonių. Gali gauti 
pensiją buvę imtieji į kariuome
nę ar pagalbinius dalinius ir 
taipgi nukentėję civiliai. Gali 
kreiptis į konsulatą (104 So. 
Miehigan Avė., Chicagoje).

DAUG NAUJAGIMIŲ
JAV-se 1961 m. gimė 4,282,000 

kūdikių —- net po 12,000 nauja
gimių kasdien.

I, -

Amerikiečių tankai, ryšium su Kubos krize, vežami per Fort 
Worth, Tex.

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. • Chicago 32

WESTWŪŪD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951
* * OTARD, prancūz. konjakas .... ................. $5.00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1 75

** CHI ANTĮ, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

** Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne • $5 49

★ * ALMSTEL, OLANDIJOS ALUS, 24 būt. dėžė $7.25
_________ »_________ o________ „ 4 būt. ... $1.30

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
dėžė ................................................................ $5.10

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof ...................................................... $5 J 9

★★ AQUAVIT-KMYNINĖ, Švedijos degtinė
O. P. ANDERSON ......................................... $3.95

★★ URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėžė ......... ......... $8.50

Prie čia pažymėtų kuinų taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti Kerimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kiek] 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

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

? Vii V: Š !! f t?”* ’" ‘

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 
VIrainio 7-1141

cznD'



Californijos legislatūros nariui (assemblyman) Chet Wolfrum (vi
dury) įteikiama naujai išleista knyga “Lithuania-Land of Heroes”. 
Knygą įteikia Jina Pamataitytė-O’Malley (kairėje); dešinėje — 
Mrs. Chet Wolfrum. Prieš kiek laiko legislatoriaus Chet AVolfrum 
pastangomis Californijos legislatūra (Assembly) pravedė spe
cialią rezoliuciją, iškeldama didingą Lietuvos praeitį, karžygiškas 
lietuvių kovas su pavergėjais ir pasisakydsana už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Toje rezoliucijoje labai puikiai atsiliepiama 
apie Californijoje gyvenančius lietuvius. (Nuotr. L. Kančausko)

MŪSŲ KOLONIJOSE į DRAUGAS, antradienis, 1962 m. spalio mėn. 30 d. B

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LIETUVIAI SUSITINKA SU 

NINON U
Diek Nixon, buv. JAV-bių vi

ceprezidentas ir šiuo metu kan
didatas į Californijos guberna

prie Šv. Kazimiero parapijos sa-

Racine, Wisc.
Gražiai pagerbti šauliai

Vienas iš LSST padalinys — 
DLK Kęstučio Wisconsino šau
lių kuopą, kuri lygiai prieš 7 m. 
buvo įsteigta gyvenančių Raci- 
ne, Kenoshos, Mihvaukee ir ki
tų vietovių lietuvių spalio 20 d. 
Šy. Kazimiero parapijos salėje 
Racinėje, atšventė savo jubilie
jų. Pati salė buvo papuošta. 
Tarp gausių svečių buvo ir či- 
kagiečių, jų tarpe Vl. Išganai- 
tis, kuris įteikė šauliams pasi
žymėjimo ženklus.

Iškilmių prezidiumą sudarė: 
J. Giedrikas, šaulių CV pirm., 
kleb. J. Kupris — Šv. Kazimie
ro parapijos atstovas, J. Kazi- 
tėnas — buv. Kaune šaulių CV 
sporto vadovas, kun. A. Miciū- 
nas, MIC, ir Vl. Išganaitis. Iš
kilmes pradėjo šaulių kuopos 
pirm. Br. Juška, prašydamas su 

! giedoti Amerikos himną, vėliau 
. pakvietė garbės prezidiumą ir 
pradėjo programą. Pirmuoju 
sveikino J. Giedrikas, linkėda- 

I mas šauliams augti narių skai-

atstist'.jimu buvo prisiminti ir kėms ilgai plojo. Programos pra tfenė. Koncertui akompanuos
pagerbti.

Vl. Isganaitis įteikė pasidar
bavusiems šauliams Šaulių Žvai

džioie dr. Palaičio duktė labai 
gražiai padeklamavo eilėraštį 
Gimtinės ilgesys. Iškilmių dalis

gždės ordiną ir medalius, ku- ’3UV° baigta Tautos himnu. Vė- 
riuos gavo J. Giedrikas, V. Ka- liau vVko bendras asmeninis su-
žemėkaitis, P. Petrušaitis, prof. 
J. Simoliūnas, Vl. Vilcinas, M. 
Tamulėnas ir V. Žilėnas, šau
lių medalį — M. Kasperaitis, 
St. Milašius, St. Petrušauskie- 
nė, V. Samulionis, I. Tiltinienė 
ir Id. Tamulėnienė.

Paskui prasidėjo vaišės ir pc

ipažinimas, draugišk pokalbiai 
ir vaišės. Šokiams grojo akor
deonistė.

Vaišes parengė Kenoshos šau 
lės: M. Vcideikienė, M. Paleny- 
tė, St. Pelenytė ir A. Darbutie- 
nė. Joms viešą padėką už pas
tangas ir skanias vaišes tokiam

to sveikinimai. Programą prave- dideliam skaičiui svečių. Bend- 
čtė kuopos pirm. Br. Juška. Raš- rai pasakius, šita Wisconsino 
tu sveikino gen. K. Musteikis, šaulių kuopos šventė paliko dau
žodžiu — J. Kazitėnas, kun. 
J. Kupris, Kenoshos LB pirm. 
Miiašauskas, Vyt. Didž Chica
gos šaulių kuopos meno kuope
lės vadovas J. Petrauskas ir kt.

Meninę dalį išpildė šaulės St. 
Petrušaitienė ir I. Tamulėnienė, 
padainuodamos: Žyd sodai — 
Žilevičiaus, Jai nerūpėjo — Va 
nagaičio ir Ar tu prisimeni? — 
liaudies dainą. Svečiai daininin-

geliui gerą įspūdį.
Antanas Gintneris

KENOSHA

LB APYLINKĖS KONCER
TAS

Veiklioji LB Kenoshos apy
linkė rengia gražų lietuvių dainų 
koncertą, kurį atliks solistai 
Algirdas Brazis ir Roma Mas-

muz. V. Jakubėnas.
Algirdas Brazis ir Roma Ma- 

stienė yra lietuviams jau gerai 
žinomi dainininkai, savo gra
žiais balsais žavėję lietuvių vi
suomenę.

Vietos ir apylinkės lietuviams 
šis koncertas bus tikra šventė, 
nes ne visi lietuviai gali nu
vykti į Chicagą pasiklausyti 
mūsų iškiliųjų solistų dainavi
mo.

Koncertas įvyks lapkričio 11 
d., sekmadienį, 3 v. p. p. Keno
shos šv. Petro parapijos salėje. 
Vietos ir apylinkės lietuviams 
primenama gerai įsidėmėti šią 
datą ir atvykti laiku, nes vė
liau atvykę gali sėdimų vietų 
nerasti. Tikimės šis neeilinis 
koncertas sutrauks keletą šim
tų tautiečių. Vincentas

VYSKUPO DOVANA 
DARBININKAMS

Medelino (Kolumbijoje) arki
vyskupas Tūlio Botero Salazar 
savo paveldėtą iš tėvų nuosa
vybę atidavė darbininkų ir ne
turtėlių reikalams. Arkivysku
pas net jam skirtus diecezijos 
rūmus pavedė naudotis darbi
ninkijos vadų paruošimo mo
kyklai, pats išsinuomodamas 
sau kuklų butą.

^Dflinn ELECTROniCS
t.irai.H»jfcuuibu>

TV-RADIZJAI -3UOST. REKORDERIAI
, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELEI
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPt 
CL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKROC 

Viskam tamlauslos kainos Ir garantija

ELES
PUTES
□ZIAI

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

lės V. Prižginto kioske. Ka- Į 
nauninkas mielai visiems pasira
šo autografus.

Knygos autorius kan. A. Ste- 
toriaus postą, turėjo 1962 m. Ponaitis, Šveicarijoje studijavęs
spalio 24 d. susitikimą su įvai
rių tautinių grupių atstovais, 
kuris įvyko Los Angeles Amba- 
ssador viešbutyje.

istorijos mokslus, I-jo pasauli
nio karo ir pokario metais labai 
aktyviai dalyvavo Lietuvos vals 
tybės kūrimo darbuose, politinį

. v. .... . darbą dirbo su žymiausiais toLietuviams šiame susitikime T .. ,,T . meto Lietuvos valstybės vyrais,su Diek Nixonu atstovavo: Lie
, . „ „ , , , . nepriklausomoje Lietuvoje veik-tuvių Dienų žurnalo redakto- , w ., r, , „ ... liai reiškėsi pastoracinio, peda-poetas Bernardas Brazdzio- 1

,(T . , . TA. „ - , gogmio ir visuomeninio darboLietuvių Dienų žurnalo ,baruose. Knygos autorius jau

rius 
nis,
leidėjas ir LB Los Angeles apy
linkės pirm. Antanas Skirius, 
ALT-bos Los Angeles skyriaus 
pirm. inž. Julius Jodelė, LB Va
karų Apygardos pirm. Kostas 
Liaudanskas, lietuvių komiteto 
Nixono kandidatūrai remti pir
mininkai dr. -Petras Pamataitis 
ir Kazys Lukšis, ALTS-gos Los 
Angeles skyriaus pirm. inž. An
tanas Mažeika, LFB Los Ange
les skyriaus pirmininkas ir ka
talikiškos spaudos bendradarbis 
Juozas Kojelis ir veiklūs vietos 
bendruomenės nariai inž. Ed
mundas Arba ir teis. Aleksand
ras Dabšys. Be to, šios dele
gacijos papuošalą sudarė: stu
dentės Birutė Lem ber gairė ir 
Danutė Gustaitė ir moksleivė 
Giedrė Gustaitė, visos .trys pa
sipuošusios tautiniais rūbais. 
Diek Nixon iš karto atkreipė dė 
mesį į lietuvaites ir savo trum
pame žodyje pasidžiaugė puoš
niais lietuvaičių rūbais. Diek 
Nixon su kiekvienu dalyviu pa
sikeitė po vieną kitą žodį ir po 
ketvertą ar penketą grupėmis 
nusifotografavo. Susitikimo me
tu lietuvaitės įteikė buv. vice- 
prez. Diek Nixon knygą — Li
thuania — Land of Heroes. ii.

TĖVYNĖJE IK PASAULY
Kan. Antano Steponaičio atsi

minimų knyga Tėvynėje ir pa
sauly išėjo iš spaudos ir gau
nama pas knygų platintojus. 
Losangeliečiai šią
įsigyti kiekvieną

čiumi ir atliktais gražiais kul
tūriniais darbais. Vėliau jisai 
padarė trumpą apžvalgą, kaip 
buvęs jos ilgam. pirmininKas, 
pabrėždamas, kad Wisconsino 
šauliai budi, skiepija mūsų tau
tos papročius ir tėvynės meilę 
jaunajai kartai. Vėliavą nupir
ko šauliai K. Žilėnas, J. Virbic- 

i kas ir I. Tiltonienė. Šaulių or
ganizacija yra duosni ir daug 
aukoja. Turi namų statybos fon 
dą. f metų laikotarpy kuopa ne
teko 3 narių: J. Virbalio, K. 
Mockaus ir Edv. Baltušio, kurie

Išrinkite

RUOŠIA VADUS 
TANGANIKOJ

Iš 17 Maryknoii parapijų Shi- 
nyangos diecezijoje, Tanganiko- 
jc, buvo susirinkusių 112 sava
norių katekistų drauge su ki
tais įtakingesniais asmenimis, 
ir jie atliko penkių dienų kur
sus, kuriuose buvo ruošiami va
dai. Jie buvo skatinami labiau 
branginti Afrikos papročius ir

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, Hl.

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-

kultūra nadėti kovoti «n no mua DRAUGAS, 4545 W.Kuiturą, paaeti Kovoti su ne- j 63rd yt Chicaeo 29. m 
raštingumu.

peržengęs 80 m. amžiaus ribą, 
tai ir jo prisiminimai labai toli

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos rajone susitikę kalbasi 
teis. V. Kazlauskas ir St. Goštau
tas, “Arte Litu3no” knygos auto
rius iš Kolumbijos.

Nuotr. L. Briedžio

siekia. Visiems losangeliečiams 
reiktų šio didelio patrioto, labai 
mielo ir visos kolonijos gerbia
mo kunigo knygą įsigyti.

— L. Valiukas, Californijos 
respublikonų partijos vicepirmi
ninkas, paskutines tris savaites 
prieš rinkimus pilną laiką dir
ba Nixono rinkiminės kampa
nijos štabe.

LIETUVIAI DEMOKRATAI

mininko Vytauto Buroko, šių 
metų rinkiminėje kampanijoje 
(prieš lapkričio 6-tosios rinki
mus) pasireiškė labai aktyviai, 
tuo keliu daugelį gana žymių 
amefikiečių politikų supažindin
damas ne tik su lietuvių klubu, 
'bet ir su Lietuvos reikalu. Ei
lė lietuvių demokratų turėjo pa 
simatymų su demokratų parti
jos kandidatais įvairioms parei
goms (nuo miesto valdybos iki 
Amerikos senato imtinai), kai 
kurių rinkiminę kampaniją pa
remiant ir pinigais; dalyvavo 
demokratų partijos įvairių po
litinę kryptį aptariančių orga
nų posėdžiuose ir jų diskusijo
se, pasirodė (lietuvių demokra
tų klubo vardu) visoje eilėje 
paradų — motorizuotų karava
nų eilėse, įvairių rinkiminių dis- 
triktų ribose rinkiminės propa
gandos. tikslu. Iš viso — lietu
viai demokratai nepraleido nei 
vienos progos, kur laikas ir są
lygos leido, pasireikšti lietuvių 
demokratų vardu.

Vos tik paskelbus Kubos blo
kadą — Los Angeles Lietuvių 
demokratų klubo vardu pirm. 
V. Buroko pasiųsta telegrama 
prezidentui Kennedy, buvo vie-

Vm i na pirmųjų tarpe daugelio tūks 
taačių, kuriomis prezidentas bu 
vo sveikinamas už tokį žygį.

Talkindamas, kur gali, grynai 
lietuviškuose vietiniuose reika
luose, klubas šiomis dienomis 
paskyrė 25 dol. auką prof. My
kolo Biržiškos laidojimo išlai
doms padengti, kuriuo reikalu 
rūpinasi specialus komitetas.

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 
12:30 vai. lietuvių šv. Kazmie- 
ro parapijos salėje Los Angeles 
lietuvių demokratų klubas ren
gia savo susirinkimą, po kurio 
trumpos dienotvarkės bus šei
myniška kavutė — klubo orga
nizavime ir veikloje daug pasi
darbavusiai jo vicepirmininkei 
dainininkei Plorence Korsak pa
gerbti. Ta proga solistė duos 
visą eilę solo dainų. Klubo val-

KEANE
BOARD OF APPEALS 

OF COOK COUNTY 

NARĮ

Dar gana jaunas Lietuvių De- 
knygą gali mokratų klubas Los Angeles 
sekmadienį mieste, vadovaujamas jauno pir

Los Angeles lietuvių piknike dalyvavo lietuviai atvykę iš Vene
cuelos. Iš kaires: Tuminienė, Liseckaitė, poete R. Dapšienė su 
vaikučiais, Liseckienė, Dargytė ir Liseckas. (Nuotr. L. Briedžio)

JĮ REMIA
CHIGAGO DAILY NEWS 

CHICAGO SUN-TIMES 
CHICAGO FEDERATION OF LABOR

ILLINOIS GOOD GOVERNMENT INSTITUTE

Balsuokite už DEMOKRATUS 
Antradienį, lapkričio 6 dieną

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki S po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą. dieną.. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piot

J'enktad. „ 9 „ 8
eštad. 9 12:30

dyba kviečia visus lietuvius de
mokratus su savo bičiuliais šia

me susirinkime ir paskui Flo- 
renee Korsak pagerbti kavutėje į 
gausiai dalyvauti. L.D.K. Inf.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

(IRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

INSURED
4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1952 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
M Al A II n ne ■ PIRM. Ir KETV............VHLMnUUda ANTRAD. lr PENKT.

Šeštad.......... » v. r. ik

......... S v. r. Iki S p. D.
.......  * ▼. r. IU S p. p.

12 v. d. Trečiad. uldaryta.
J?

. ----- .
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Wesfern, PRosp. 8-5875

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

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. YVestern Ave. krautuvė.
......-

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, skubuš ir malonus patar
navimas.

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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Holloween dienos išvakarėse kai kas išsikepė tokio pavidalo pyragą.

Už degtukų dėžutę pirko mergaitę
Lituvaitė misijonierė Marija Širdies Jėzaus iš Peru 

misijų rašo:

“Čia gyvenantis misijonierius, 
šeštadienį, spalio 6 d., išvažia
vo į Limą sutuokti vieną porą. 
Prieš 18 m. jis buvo misijose 
tarp laukinių. Jie baisūs, stip
rūs ir žiaurūs. Jam ten bebū
nant, mirė viena moteris, vos 
pagimdžiusi mergaitę. Jų pap- 
rotis tokiame atsitikime atiduo
ti mergaitę žvėrims, numesti į 
upę arba nužudyti. Tas misijo
nierius paprašė, kad jam atiduo 
tų naujagimę. Laukiniai neno
rėjo, bet sutiko parduoti už vie 
ną dėžutę degtukų. Suvyniojęs 
į skudurus, nuvežė ją į seselių 
artimiausią stotį — dvi dienas 
ir naktis kelio laiveliu. Suvar
gęs, alkanas, kūdikis — taip 
pat. Tuojau paprašė valgyti ir 
atlyginimui joms pažadėjo tą 
“paketuką”. Kūdikis iš silpnu
mo jau negalėjo nei verkti. Pa- 
mačiusios seselės apsiverkė. Iš

MORFINAS IR JO IŠRADĖJAS

Morfinas yra skausmo slopin
tojas (pain killer); jis yra mi’i- 
jonus žmonių išgelbėjęs nuo bai
sių skausmų, ypač per chirurgi
nes operacijas, tad morfino iš
radėjas yra žmonijos geradarys, 
kurio tačiau vardą nedaug kas 
težino.

Morfino išradėjas yra Fried- 
rich W. Sertuerner, paprastas 
vaistininkas Paderborno mieste, 
vėliau Hamalne. Jis ilgai dirbo 
savo laboratorijoje, jo kolegos 
vaistininkai juokėsi, tyčiojosi iš 
jo pastangų ir iš jo paties, bet 
kai jam pavyko morfiną, išrasti, 
jis tapo daugelio užsieninių mok 
slo organizacijų nariu. Praėjus 
12 metų nuo jo išradimo jenos 
universitetas atsiuntė jam dak
taro skrybėlę (suteikė daktara
tą).

Pirmą kartą Sertuerner 1805 
metais rašė apie morfiną “Jour 
nale der Pharmacie”, 1829 me
tais jis parašė išsamų trakta
tą apie morfiną, kuriam davė 
pavadinimą iš miego dievaičio 
Morfijaus vardo. Mat, morfinas 
yra agens somni — miego agen
tas, miego variklis, miego sukė
lėjas.

Jau keli šimtai metų prieš 
Sertuernerį buvo žinomas opiu
mas, bet Sertuerner buvo pir
mas (tik 22 metų amžiaus), 
kurs savo mažoje laboratorijo
je po ilgų bandymų ištyrė opiu
mo veikimo priežastį ir sėkmin
gai jį išanalizavo.

Kai gydytojas įleidžia ligo
niui morfiną, šis težino, kad 
vaistas gaunamas iš aguonų, 
augančių Azijoje ir pietų Eu

augino, išleido į mokslus. Mer
gaitė baigė Limoj mokyklą ir 
dabar spalio 12 dieną susituokė. 
Paprašė, kad atvažiuotų tėvas 
misijonierius, nes ji pasaulyje 
neturinti brangesnio asmens už 
jį. Palikęs visą darbą, tam į- 
vykiui nesigailėjo sugaišti apie 
10 -12 dienų, kad dalyvautų tos 
išgelbėtosios vestuvėse.

Kiek daug panašių atsitiki
mų! Kita panaši mergaitė, bai
gusi aukštesnį mokslą, dirba 
kaip mokytoja tarp laukinių, 
ypatingai kovodama prieš mažų 
mergaičių nužudymą.

Čia didelis vargas, tiesiog juo 
da mizerija. Prieš savaitę mirė 
viena dar jauna moteris. Gulė
jo ant žemės (kaip ir visi kiti 
gyventojai), neturėjo jokio dra. 
bužio. Seselė nunešė reikalin
giausius drabužius, paklodę. Pa-

ropoje. Gydytojas negalvoja a- 
pie tokių aguonų kultūrą, jų 
plantacijas, jų ekonominę reikš
mę.

Opiumas yra ne vien vais
tas, bet ir narkotikas. F’abri- 

i kuosą iš aguonų pagaminti opia- 
' tai (taigi ir morfinas) turi di
delę reikšmę medicinoje, bet 
tie patys opiatai plačiai, visame 
pasaulyje vartojami kaip malo
numas, kaip malonus apsisvai- 
ginimas ir tuo kenkia žmonijai, 
nes morfinistai ir kitoki? opio- 
fagai narkotizuodamiesi opia- 
tais greit sugriauna savo or-; 
ganizmą ir ne laiku miršta, to-! 
dėl narkotikų šmugelmnkai ir 
pardavėjai yra visų valstybių 
įstatymais persekiojami, nors, 
antra vertus, kai kurios valsty
bės, pvz. raudonoji Kiniia turi 
valstybines aguonų plantacijas 
ir opiatų fabrikus ir pati vals
tybė spekuliuoja narkotikais, 
gamindama juos daugiausia ne 

i savo piliečiams, o eksportui į 
, užsienius.

Daugybė žmonių yra dėkin- 
j gi Sertuernerio išradimui, kuris 
išgelbsti juos iš skausmo ar su
teikia laimingų užsimiršimo va
landėlių, bet šimtai tūkstančių 
žmonių už tas “laimingas” ma
loniai apsvaigintas valandėles 
užsimoka nuolatiniu kenkimu 
savo organizmui ir perankstyva 
mirtimi. J. Gbs.

O Marija, mano meile! Kai tik 
prisimenu tave savo širdyj, tuoj 
palieka mane visoks sunkumas ir 
prislėgimas. Tu, kaip ryto aušra, 
prasiverži pro žemišką skausmą, 
nušviesdama man visą gyvenimą.

Eichendorf

kvietė kunigą. Atlikus išpažintį, 
po 2 vai. mirė.

Lietuvaitės misijonierės ad
resas: Marija Širdies Jėzaus, 
Čolegio “Maria Inmaculada”, 
Reąuena, Peru, S.A.

Aukas galima siųsti ir per 
kun. J. Prunskį, “Draugo” ad
resu.

ISA LOMOJ AM A LOK KJKN1

Marąuette Parke išnuom. 3 kamb. 
butas su baldais ar be baldų

Skambinti PR 8-3739

Išnuom. 5 kamb. butas, murin. 
name, antram ar trečiam - aukšte, 
2428 W. 34 PI., telef. 847-1279. 
Kreiptis antram aukšte.

Išnuom. du kambariai su vonia, 
atskiru įėjimu ir garažas. 7150 S. 
Sacramento, telef. RE 7-9303.

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KRAUTUVE
'Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite.

REpublic 7-1672

i Attention, Hardware Men! 
Grosses $60,000 Yearly

Only One in Town 
No Competition

Hardware-Plumbing
And Heating Store

Population 3,000. Major industry 
agriculture. One factory, 4 schools, 
5 churches. Two story brick build
ing 25 x 120, conveniently located 
on Route 150. 6 room apartment 
above, all new. New glassed-in 
store front. All modern fixtures. 
Rent only $100 month. Sėli eom- 
plete for $25,000. Illness forces 
sale. Deal direct with owner.

Mrs. Nellie Boyeir 
LeROY, ILLINOIS 

Tel.: (809) 962-4041

DĖMESIO!

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. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
.AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”,

VESTUVTŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-24181 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, «av.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Į10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
juž apdrauda nuo ugnies ir auto-f 
|mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago 42. Illinois 

Tol. GA 1-8654 ir GR 6-4339

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

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

Chicago 29, UI.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 aukštu rezidencija. 3 mieg-., val- 

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

2 butų mūras. 2 po 0 kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už $29,500.

1% aukšto, apie 10 metų mūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- 

i džiai. Garažas. 29,400.
Prie parko mūras. 4 butai po 5 

Į kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

- 6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo-
' mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dSl ligos už $50.000.

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

Tuščias lotas, 45 p. niuksus rezi
dencijų sekcija. Keikia susitarti. 
$12,300.

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

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

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

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22.000.

2x4% beveik nauj.. atskir. karšto 
vand. šiid. 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. parke, 
tik $26,500.

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

Savininkas parduoda 5^2 kamb. 
j mūr. “ranch” namą. 65x125 p. 
sklypas, cementuotas šoninis įva- 

Ižiavimas į 2 auto. garažą, 
j GA 5-3684

3-jų miegamų, mūr., 2-jų butų 
kampinis namas. Apšildomas. Pa
stogė, rūsys, garažas. Savininkas.
2532 W. 45th St. FR 6-3230.

2-jų butų, po 5 kamb., uždara 
veranda, 3-jų auto. garažas, dujų 
šiluma, plytelių virtuvė ir vonia. 
Savininkas, netoli 80-tos ir South 
Marshfield Avė., tel. HU 3-9499.

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Community Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis į Miss Bagdon. 
5701 S. Wo<*l St. RE 7-4600

BRYAN MEMORTAL 
HOSPITAL

in
DURANT, OKLAHOMA

bas excellent 
immediate openings for
REGISTERED NURSES 

Salary open.
All shifts, general duty and super- 
vįsors, salaries comniensurate with 
ąualifications paid annual vacation, 
six paid solidays per year, college 
town near beautiful lake Texoma.

Wire, ivrite, or call. Dept L. N. 
Mr. R. M. Mull, Administrator

Durant, Oklahoma 
or call WA 4-3080

HELP VVANTED — VYRAI

RGLL FORMING
WE HEED EXPERIENCED 

OPERATORS AHD
SET-UP MAN

• Permanent Employment
• Good Salary
• Hospitalization and Insurance

PHONE MR. GIBSON
NA 5-6900

METAL TRIM, INC.
Franklin Park, Illinois

Remkite “Draugą”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE SEAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2x6 gražus 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 METU MŪR. NAMAS
Į valiams nuo Gage Pk. 41/, kamb. 

Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
mašinų garažas. Labai geras pirki
mas už $20,750.

1% AUKŠTO MŪR.
5 ir 4 kamb. švarūs. moderniški 

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

ŠTAI, $175 MEN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuve viename na

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

2 BUTŲ 5 METU MŪR.
Marąuette Plt. Karšto vandens ši- 

i luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
$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 mokyklų.

PRIE JAUNIMO CENTRO
8x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pSdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

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

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

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

Reikia greitai parduoti. 32 meti} 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 22 Jv. 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 PURLIO

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

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

SPECIALUS 2-JŲ BUTŲ BAR
GENAS. Apylinkėje 30-os ir S. 
Homan. 2 po 5 kamb. 3 dideli 
mieg. abiejuose butuose. Tinkuo
tas porčius gali būti naudojamas 
ketvirtu miegamuoju. 1 ekstra 
kamb. postogėje. Skalbimui kamb. 
Gazu šildymas senuose, švari nuo
savybė. 'Tuojau galima užimti. 
Savininkas kitame mieste. Turi 
parduoti. SVOBODA, 3739 West 
26th St. LA 1-7308.

Parąuette Parke parduodamas 
2-jų aukštų mūr. namas — gražus 
butas ir įsigyvenęs likerių biznis 
ir taverna. Puiki proga tinkamam, 
asmeniui. Teisingai įkainuota.

RE 7-7200

CONTRACTORS

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

Statome gyvenamas namus ir 
kitokius biznio pastatus

Mūr. S mieg. 8 meti), garažas. M. 
p. $22,800.

Mūr. 5 kamb., rūsys, garažas. 13 
metų, arti M. p. $12,400.

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $13,300.

Mūr. 4 mieg. 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

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

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

Mūr. 5 kamb. prie Maria High, ga
ražas, nauj. šildymas. $19,500,

KAIRYS REALTY, 2501 W. 561h St., HE 6-5151
6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 

sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajono. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 imlų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
55-os ir Kedvaie. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš- i 
to vand. šildymas. Garažas $250 men. ' 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, • 
$31,900.

6 kamb. meilinis. Nauja gazu šilu
ma ka.rtšu vandeniu. Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $ 13,900. Skam
binti poniai .Takubėnienei

2 imtų meilinis. 7 ir 5 ka*mb. 33 j 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šilely- Į 
mas. Gera. proga giminingai šeimai •

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. PRospect 8-2233

Mūr. 4 kamb., 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po fl, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.fl00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6% kamb.

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

$22,500.

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

Marų. P. mūr, 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $i 9,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $10,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, 
senatvė verčia parduoti, įmokėti tik | 
$500. Savininkas duos morgiciu 5%. I

Restoranas 10 vienetų Motei 6 i 
kamb. butas ant 95-tos St.

6 kamb. mūrinė resid.. šild. gazu. 
$1.500 .mokėti, už $1 6,500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter, Lemont, III., CL 7-6675

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDIČI NOS ir PRE K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th SL, Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor b “NIDA” BUILDERS, INC.Ha U’I’ATilMl,1 NillTIIS N4MI1H
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

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

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

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, $18,500.

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

Mūrinis 2x4, garažas. 80 p. lotas. 
IM. p. Tik $20,000.

turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi vislias tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Karšto 
vand. šildymas. Alumin. langai. Ga
ražas. Arti 60-os ir Eairfield. Tik 
$24,500.

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

1% aukšto mūr. 5 ir 4 ka.mb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500,

S būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at
remt., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 tr Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

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

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

5 metų, 1 % aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrolė. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažintą kainą.

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

DĖMESIO !

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

SKELBKITES “DRAUGE”

4. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dmvnspouts, Stogai, Dum>
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu. S 
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 ir naktj bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
>««i t»«t t n t m >>n m< m ».

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

Vlenlntėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel- 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
486 - 5153

STATOME NAUJUS NAMUS, 
VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-070# GL 7-2094 Chicago, HL

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui" Dikiniui 

GA 5-5867



Atominės bombos kilmė
Kas pirmieji išrado šį baisųjį ginklą? 

A. Š.

DRAUGAS, antradienis, 1982 .m, spalio mėn, 30 d, 7

apie ruošiamą amerikiečių išsi- 
kėlimą Šiaurės Ąfrikoje. Maž
daug apie tą laiką. (1943 m. 
vasario - kovo mėn.) vokiečių 
karinė vyriausioji vadovybė pa 
grindinai peržiūrėjo karo vedi
mo planus ir po ilgų bei įtemp
tų posėdžių priėjo išvados, kad 
esamomis priemonėmis nebus ga 
Įima laimėti karo prieš vis di
dėjančią sąjungininkų persvarą. 
Tuo pačiu metu buvo peržiūrėti 
visi resursai ir galimybės ir ap
sistota ties viena lemtingu iš
vada — turi būti kuo skubiau
siai pagaminta atominė bomba 
ir jos pagaminimui turi būti ski
riamos visos jėgos ir nesigaili
ma jokių pastangų.

i
Karo planai grindžiami atomine 

bomba
Hitleris asmeniškai įsakė tam 

tikslui skirti išimtiną pirmeny
bę. Nuo to laiko pagrindinis vo
kiečių karo planas buvo labai 
paprastas: pagaminti atominį 
ginklą, kurio pagalba karas bū
tų neabejotinai laimėtas, gi kol 
tas naujas ginklas bus pagamin
tas, kariuomenė turi iš visų jė
gų priešintis ir laimėti reikiamą 
laiką.

Šis planas buvo laikomas la
ibai didelėje paslaptyje ir apie 
jį žinojo tik pats Hitleris ir ne
didelis skaičius jo artimiausių 
patarėjų. Tuo tarpu atominės 
bombos išradimo tyrinėjimai da 
bar jau buvo vykdomi pilnu tem 
pu. Mes, gal būt, niekada nesu
žinosime visų detalių, kaip tas 
darbas buvo vedamas, tačiau 
atrodo, kad buvo pastatyta ant
ra didelė tyrimų laboratorija 
(pirmoji, esą, buvusi nedidelė) 
ir taip pat sudėtingos techniš
kos dirbtuvės.

Tuo metu, kai vokiečių kariuo 
menė kovojo įvairiuose frontuo
se dėl kiekvieno metro žemės 
metro ir dėl kiekvienos bran
gios minutės laiko, mokslininkai 
irgi nesigailėjo pastangų dirb
dami dieną naktį savo slaptose 
laboratorijose, kurios tada buvo 
tapusios pačiu svarbiausiu fron 
tu. Kokie buvo to darbo rezul
tatai ?

lietuvio karininko patyrimas

Jau karui pasibaigus, 1945 m. 
birželio mėn. gale ar liepos pra
džioje šių eilučių autorius turėjo 
progą susitikti pabėgėlių stovyk 
loję vieną lietuvį karininką, tar
navusį vokiečių kariuomenėje, 
bet sugebėjusį išvengti nelais
vės. (Šio vyro būta apsukraus, i 
nes, kaip jis pasakojo, reikia
mam momentui atėjus, turėjo 
pasirūpinęs civilių rūbų eilutę 
ir darbininko dokumentus).

Šis karininkas pasakojo, kad 
1944 m. pavasarį jis buvo pa
skirtas ypatingam sargybų už
daviniui kaž kur Lenkijoje. Ku
rį laiką jo dalinys turėjo sau
goti didelį kaimelį retai apgy
ventoje Lenkijos dalyje, kuris 
buvo visai tuščias — visi gy
ventojai buvo iškelti. Į tą kai
melį buvo atvežti keli autoveži- 
miai su kaž kokiais įrengimais, 
kurie buvo labai stropiai sau
gojami. Po kurio laiko visi ka- ! 
reiviai iš to kaimelio buvo sku- j 
ibiai išgabenti už keliolikos kilo- į 
metrų ir apgyvendinti didesnia
me miestelyje. Vienu metu karei 
viams 'buvo įsakyta būti namuo 
se ir užsidaryti langines, nors 
buvo dienos laikas. Tada visi 
girdėjo labai stiprų sprogimą, 
po kurio vėl buvo leista išeiti 
laukan.

Po kelių dienų minėtas kari
ninkas vėl buvo nusiųstas kaž 
kokiu reikalu atgal į tą kaimelį, 
tačiau dideliam jo nustebimui 
kaimelio toje vietoje jau nebe
buvo. Ne tik visi namai, bet ir 
medžiai buvo dingę poros kilo
metrų spinduliu, o toje vietoje,

Dabartinis mūsų gyvenamas 
laikotarpis dažnai yra vadina
mas atominiu amžiumi. Jau ke
liolika metų, kai pasaulis gy
vena atominių ginklų baimėje, 
ginklavimosi lenktynės vyksta 
pilnu įkarščiu. Valstybės, ku
rios atominius ginklus jau turi, 
juos masiniai gamina, tobulina, 
gerina, o tos, kurios tų ginklų 
dar nepasigamino, deda visas 
pastangas juos išrasti ir pasida
ryti.

Sovietai susitarimų nenori
Amerikos ir sovietų atominių 

ginklų bandymai vygdomi vis 
dažniau ir yra sprogdinami vis 
didesnės ir galingesnės bombos. 
Begelinės konferencijos dėl nu
siginklavimo yra iš anksto pas
merktos nepasisekimui, nes so
vietai nusiginkluoti nenori — jų 
tikslas yra nuginkluoti tik Va
karų valstybes, kad jas vėliau 
būtų galima lengviau nugalėti. 
Taip pat ir konferencijos dėl 
atominių bandymų sustabdymo 
negali pasisekti, net, jei jos ir 
privestų prie kokio nors susita
rimo, tai dabar jau nebeturėtų 
reikšmės, nes abi pusės šiuo me
tu jau turi prisigaminę tiek į- 
vairių atominių ginklų, kad jų 
pilnai užtektų didžiausio karo 
vedimui.

Amerikos atominių ginklų at
sargos yra vertinamos apie 30, 
000 megatonų, o Sovietų Sąjun
gos — apie 15,000 megatonų 
(vienas megatonas yra lygus 1 
milijonui tonų dinamito jėgos).

Būtų beprasmiška spėlioti, ,ar 
ši neįsivaizduojama jėga bus 
kada nors panaudota kovos lau
ke, tačiau, pavartę istorijos pus 
lapius, matome, kad visais lai
kais ginklai būdavo, gaminami 
tam, kad anksčiau ar vėliau bū
tų panaudoti. Taip ir dabar iš 
esamos padėties yra galimos tik 
dvi išeitys: karinis susidūrimas 
tarp bolševikų imperijos ir ne
komunistinio pasaulio arba Va
karų valstybių kapituliacija be 
kovos.

Atominės bombos tyrimai

Atominiams ginklams vaidi
nant tokį didelį vaidmenį tarp
tautinėje politikoje ir pasaulio 
ateities sprendime, visuotinis su 
sidomėjimas jais yra pilnai su
prantamas. Todėl įdomus yra ir 
klausimas: kas išrado ir sukūrė 
atominę bombą? Daugelis pasa
kys, kad tai yra visiems žino
mas dalykas, nes jau seniai bu
vo paskelbta, jog amerikiečių 
mokslininkai pagamino pirmąją 
atominę bombą II Pasaulinio 
karo metu. Tačiau yra pagrindo 
manyti, kad tai nėra visai taip, 
ir kad ši versija gali būti karo 
meto propagandos įstaigų kū
rinys, o tikrai faktai yra visai 
skirtingi. Yra labai rimtų ir 
svarių duomenų, kurie rodo, kad 
atominę bombą išrado ir net 
buvo pagaminę vokiečių moks
lininkai !

Atominės fizikos tyrinėjimai 
Vokietijoje buvo pradėti dar j 
prieš II Pasaulinį karą, taip 
pat dar prieš karą buvo prade- ■ 
ti ir tyrinėjimai dėl galimo a-1 
tominės energijos panaudojimo! 
karo reikalams. Karui prasidė- į 

jus, šie tyrinėjimai buvo pas-1 
partinti ir sustiprinti, tačiau 
tol, kol karas ėjo sėkmingai ir 
pergalę buvo galima pasiekti 
paprastais ginklais,' atominės Į 
bombos išradimui nebuvo ski- I 
riama išimtinų pastangų ar y- 
patingo dėmesio.

Nepaisant to, vokiečių moks
lininkai buvo pasiekę didelių, 
nors kol kas daugiau teoretinių 
rezultatų. Padėtis iš esmės pa
sikeitė 1943 m. ankstyvą pava
sarį, kai vokiečius ištiko pirmas 
rimtas nepasisekimas — Stalin
grado mūšis, o žvalgyba įspėjo

JAV 96 eskadrono oro pajėgų kariai ■ pašaukti j aktyvią tarnybą, 
aviacijos vyrų.

Iš viso buvo pašaukta 14,214

kur buvo kaimelio centras, bu
vo didžiulė duobė. Aplinkui vis
kas atrodė, kaip išdeginta su 
liepsnovaidžiais. Netoliese buvęs 
miškas buvo nudegęs, o toliau 
stovėjo tik apdegę medžių ka
mienai. Keliolika vokiečių kariš
kių ir civilių sprogimo vietoje 
kaž ką matavo, tyrinėjo ir fo
tografavo. Iš jų kalbų buvo 
galima spręsti, kad ten buvo iš
mėginta nauja 'bomba. Sprogimo 
krateris buvo 170 m. .skersmens, 
bet, palyginti, negilus.

Šis lietuvio karininko pasa
kojimas yra visai tikslus atomi
nės bombos sprogimo aprašy
mas. Neatrodo, kad jis būtų bu
vęs sugalvotas, nes pasakojimo 
metu (1945 m. liepos pradžioje) 
atominių ginklų dar niekas ne
buvo panaudojęs ir minėtas ka
rininkas neturėjo jokios gali
mybės iš kitų šaltinių sužinoti 
atominės bombos sprogimo pa
sėkų detalių. Taigi atrodo, kad 
vokiečių mokslininkai jau 1944 
m. pavasarį buvo išsprogdinę 
atominę bombą.

“Nau jasis ginklas”

Yra ir* kitų- duomenų, kurie 
rodo, kad vokiečiai 1944 m. va-, 
sąrą jau buvo išmėginę atomi-1 
nį ginklą ar turėjo labai tikslių 
teoretinių žinių apie tokio gink
lo pajėgumą ir jo veikimą. Vi
si, kurie karo metu gyveno Lie
tuvoje, atsimena, kiek daug 
spauda ir radijas kalbėjo apie 
tą “naująjį ginklą”, kuris turė
siąs nulemti karą. Dažniausiai 
čia buvo kalbama labai bendrais 
posakiais, iš kurių nebuvo ga
lima susidaryti vaizdo, koks tas 
paslaptingas ginklas turėtų bū
ti.

Tačiau vieną kartą buvo pada 
ryta išimtis. 1944 m. liepos pa
baigoje per kai kurias vokiečių 
radijo stotis buvo duotas prane
šimas apie naujojo ginklo po
būdį. Šį pranešimą man teko 
girdėti rusų kalba per vad. 
Weichsel siųstuvą (tuo vardu 
vokiečiai vadino Varšuvos ra
dijo stotį). Cituoju iš atminties: 
“Dabartiniai mūsų nepasiseki
mai, nors ir yra labai skaudūs, 
tačiau nėra lementieji. Karas 
bus nulemtas naujo, iki šiol ne- | 
girdėto, nepaprasto ginklo. Šis 1 
ginklas radikaliai pakeis karo 
eigą ir atneš pergalę dienų bė 
gyje nuo jo panaudojimo. Są
jungininkai šio karo eigoje yra 
padarę kai kurių išradimų gink 
lų srityje. Tačiau tie sąjunginiu 
kų nauji ginklai esmėje nebuvo 
nieko naujo, o tik ankstyvesnių 
ginklų patobulintos formos.

Taip bombonešis “Skraidan
čioji tvirtovė” tėra tik naujes
nis ir didesnis lėktuvo tipas. 
Invazijos į Europą metu sąjun
gininkai naudojo vad. “šturmo 
kopėčias” ir desantinius laivus, 
kurie taip pat nebuvo joks ne
tikėtumas ar naujovė. Vokiečių 
ruošiamas naujasis ginklas yra 
visai kitokio pobūdžio. Tai bus 
visiškai naujas išradimas karo 
srityje ir atneš didesnę revo
liuciją karo moksle, negu para
ko išradimas prieš 500 metų. 
Šio ginklo pajėgumas viršys

•lakiausią fantaziją, ir prieš jį 
niekas negalės atsilaikyti ar ap
siginti. Visa priešo medžiaginė 
persvara pražus minučių bėgy
je. Mūsų naujasis ginklas ne
bus ankstyvesnių ginklų pato
bulinimas, bet visiškai naujas, 
niekuomet nepanaudotas ir net 
neįsivaizduotas išradimas, kuris 
radikaliai pakeis karo pobūdį...”

Anuomet apie šį pranešimą 
buvo galima įvairiai galvoti, bet 
dabar jo žodžiai įgauna visai 
kitą reikšmę, ir jis pasidaro la
bai aiškus. Ar gali būti geres
nis atominės bombos apibūdini
mas, kaip ši radijo žinutė?

Šie ir kiti duomenys, infor
macijos, žinutės ir pasakojimai, 
nugirsti ar surinkti iš įvairiau
sių šaltinių ir, kaip mozaikos ply 
teles, sudėti viena prie kitos, 
išryškina tokį paveikslą: vokie
čiai neabejotinai dirbo ir buvo 
jau pasidarę ar bebaigią daryti 
atominę bombą!

Ar amerikiečiai neišsivežė 
paslapties

Yra dar vienas įrodymas, ku
rį galima laikyti' gana svariu.

Karas pasibaigė 1945 m. ge
gužės 8 d. Pirmoji bandomoji 
amerikiečių atominė bomba bu 
vo išsprogdinta 1945 m. liepos 
16 d. Pirmoji atominė bomba 
panaudota prieš Japoniją ant 
Hiroshimos 1945 m. rugpiūčio 
6 d. Antroji numesta ant Na
gasaki 1945 m. rugpiūčio 9 d. 
Šis įdomus datų išsidėstymas 
gali būti daugiau negu suta
pimas.

Yra nuomonė, savo laiku pa
plitusi Europoje, kad, karui su 
Vokietija pasibaigus, amerikie
čių kariuomenė rado ar kitaip 
perėmė kiek apgriautą vokiečių 
atominę laboratoriją ir 3 nebaig

Reiškiam gilią užuojautą

JONUI MASAIČIUI,
jo mamytei Vokietijoje mirus.

Laniauskai ir šliažal
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TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevičiaua

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

n. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų Ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimų,
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą’

Pasinaudokite Draugo’’ Classificd skyriumi

tas bombas. Bombos ir išsilikę ; 
i įrengimai buvo skubiai išgabenti 
| į Ameriką, kur užtruko 2 mė- 
nesiūs jas užbaigti. Viena buvo 

j išsprogdinta bandymui, o kitos Į 
i dvi panaudotos prieš japonus. 
lEsą, todėl Trumanas Potsdamo 
i konferencijoje ir norėjo sovie- 
' tus įtraukti į karą prieš Japo- 
' niją, nes buvo bijoma, kad po 
, dviejų atominių puolimų japonai( 
i dar nepasiduos, ir tuo atveju 
karas dar ilgokai galėtų užtruk 
ti. Svarbiausia, sąjungininkų 
nuostoliai, darant invaziją į Ja
poniją, būtų labai dideli.

Lieka klausimas: kodėl vo
kiečiai neužbaigė ir nespėjo pa
naudoti savo atominių ginklų ir 

( kodėl jie leido nebaigtoms bom
boms patekti į priešo rankas. 
Čia mes susiduriame, gal būt, 
su didžiausia II Pasaulinio karo 
paslaptim.

Teko girdėti įvairių nuomo
nių, paaiškinančių ar bent mė
ginančių paaiškinti šią paslaptį, 
tačiau nė viena iš jų negali bū
ti nei patikrinta, nei bent iš 
dalies paremta kokiais nors stip 
resniais įrodymais, todėl jų ne
verta nė kartoti. Gal būt, kada 
nors ateityje ši paslaptis bus 
pilnai atskleista, ir tada mes su
žinosime visą pirmosios atomi
nės bombos istoriją.

Kaip ir daugelis svarbiųjų pa
saulio istorijos įvykių, atominės 
bombos išradimas, nepaisant vi
sų oficialių įrodymų ir išaiškini
mų, tebėra apgaubtas paslapties 
skraiste ir apipintas legendo
mis. Nesiimsime spręsti, kur čia 
baigiasi tikrovė ir kur prasi
deda fantazija, tačiau yra sako 
ma, kad legendos, net ir labai 
pasakiškos,, dažnai turi realų 
pagrindą.

paraginimų ir paaiškinimų for
moje.

m. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki 
vyskupo kančias perneštas senoji 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steug 
damasis būti visiems visakuo, kai 
visus laimėtų Kristui, dauglausb 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks 
luotą ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina $2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite
“DRAUGAS”

4545 W. 63 St., Chicago 29, DU

MIKROSKOPINIS GYVIS 
EBA KIRMINUS

Oklahomos universiteto labo
ratorijoje tyrimams buvo laiko
mi kirminai. Vienu metu lėkš
tėje, kur buvo kirminai, buvo 
rasta daugybė vienos ląstelės 
gyvių — dileptus, kurie, pasi
rodo, buvo tuos kirminus suė
dę. Jau seniau buvo žinoma, kad 
dileptus maitinasi vienos celės

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

TeL REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, DLL Tel. OLympic 2-1008

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVĖ.
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BBpuUU T-MĮMREpuMfc T-MM

.1. F. EIIIEIRIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
J8 Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

gyviais, bet dabar pirmą kartą 
pastebėta, kad jis atakuoja ir 
didesnius gyvius.

17 MILIJONŲ ŠERININKŲ

Daugiau kaip 17 milijonų žmo 
nių JAV-se turi įvairių bendro

vių akcijas (šėrus), ir daugelis 
| kitų žmonių rengiasi artimoje 
ateityje jų įsigyti.
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X Visy šventyjy parapijos 
salėje įvyko Roselando Marijo
nų Rėmėjų sk. susirinkimas. Tai 
buvo spalio 28 d. tuoj po su
mos. Pirmininkavo O. Dura. Ka 
sininkas A. Rubinas pranešė, 
kad jau yra 31 narys. Iš ap
skričio valdybos dalyvavo pirm. 
E. Samienė ir dvasios vadas 
kun. K. Vengras, MIC. Kitas 
susirinkimas bus lapkričio 25 
d., sekmadienį, 2 v. p. p.

X Labdarių seimas įvyksta 
lapričio 11 d. Cicilija ir Anta
nas Kneižiai, 5520 S. Califor
nia, plačiai žinomi gerų darbų 
rėmėjai paaukojo $5. Kadangi 
Šv. Šeimos Vila dar turi skolų, 
kiekviena auka labai reikalin
ga.

X Kristaus Valdovo šventėj, 
surengtoj Ateitininkų Sendrau
gių s-gos Chicagos sk. spalio 
28 d. Jaunimo Centro salėje, 
gražią ir įdomią paskaitą skai
tė kun. G. Kijauskas, SJ, paro
dydamas Kristų visatoje ir krik 
ščionio vaidmenį moderniškuo
se laikuose. Modernieji išradi
mai ir laimėjimai, teisingais pa
skaitininko1 žodžiais, kaip tik 
aiškiau parodo Dievo išmintį 
ir galybę visatos sąrangoj. Me
ninėj programoj dalyvavo sol. 
Iz. Motekaitienė, padainuodama 
porą dalykų, akompanavo M. 
Motekaitis, o poetas K. Bradū- 
nas paskaitė savo poezijos pluo 
štą. Minėjimui vadovavo V. Klei 
za. Dalyvių buvo virš pusantro 
šimto.

X Vincės slapyvardžiu pa
sirašytas romano rankraštis Se
nis yra atsiųstas Draugo romą

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJ samdyti simlfoninio orkestro,

— Gyvasis Rožančius atšven autorius veikalą oranžavo dviem
tė savo metinę šventę. Maria 
Auxiliadora bažnyčioj kun. Ant. 
Švedas atlaikė iškilmingas mi
šias už draugijos narius. Po 
mišių buvo sugiedotas “Vieš
paties Angelas”.

Metinis šventės susirinkimas 
įvyko “Mindaugo” draugijos pa

fortepijonam, smuikui/ chorui 
ir triūbom. (Bet tą galima bu- i 
vo atlikti ir su vienu fortepijo
nu, simplex, ką jie ir padarė). 
Ukrainiečių spaudoje buvo pa
skelbta, kad. “Varpas”, vado
vaujamas muz. St. Gailevičiaus, 
atliks porą J. Bertulio kūrinių

talpose. Susirinkime dalyvavo Bet varpiečiai š. m. spalio 27
gražus būrys narių. Iš Avella- 
nedos buvo atvykęs kun. A. 
Steigvila, MIC. Pradžioje visi 
buvo pavaišinti arbatėle.

Toliau sekė naujos valdybos 
rinkimai. Išrinkta: pirmininkė 
Veronika Juškienė, vicepir
mininkė ir kasininkė V. Baubi- 
nienė, valdybos narės: S. Mike- 
laitienė ir V. Skaržauskienė.

— Leonardas Petronis, Vale
rijos Popelytės ir Antano Pet
ronių sūnus, spalio mėn. La Pla

d. švenčia savo 10 metų gyva
vimo sukaktį, ir yra labai už
imti, tad dalyvauti atsisakė. Iš 
kritiškos padėties išgelbėjo sa
vo noru pasisiūliusi patalkinin
kauti sol. Jane Liustikaitė. Pa
dariusi repeticiją su prof. K. 
Oleškevičiu, užpildė programos 
dalį.

Koncerto atidaryme prof. S. 
Fodčuk davė platų pranešimą 
apie J. Bertulį kaip muziką, pe
dagogą ir asmenį. Adv. Jaros-

no konkursui. Terminas renk- tos universitete užbaigė medini- jlav Romaniuk mitai atliko J. 
naščiams įteikti lapkričio 1 d “>s fakultetą, įsigydamas dak- i B-lio porą veikalų. Pianiste Slav

STIPENDIJOS LIETUVIŲ KILMĖS 

BERNIUKAMS MARIANAPOLIO 

PARUOŠIAMOJE MOKYKLOJE

X Kun. Juozas Budzeika, 
MIC, buvęs Tėvų Marijonų Ben 
dradarbių dvasios vadas, o pa
skutiniu metu misijų vadovas 
lietuviškose parapijose, yra pa
skirtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją Londone, Anglijoje. 
Iš Chicagos išvyksta lapkričio 
6 d., o laivu iš New Yorko iš
plaukia lapkričio 8 d. Kun. J. 
Budzeika, gyvendamas tėvų ma 
rijūnų name prie Draugo, ra
šydavo Drauge ir Laive, saky
davo pamokslus liet. parapijo
se. Londone jis su nuoširdumu 
įsijungs į lietuvių parapijos ir 
Didž. Britanijos lietuvių veik
lą.

X Pranas Ališauskas, 6325 
S. Kilbourn, dalyvauja CYO 
ruošiamam bokso turnyre, ku
riame dalyvauja 58 boksininkai. 
Turnyras prasidės lapkričio 7 
d., Lions klube, 4306 W. North 
avė. Jis bus teisėju.

X Chicagos Lietuvių Operos 
rengiamas balius, skirtas mote
rų choro penkmečio paminėji
mui, įvyks lapkričio 10 d., 8 v. 
vak., Western Ballroom salėje, 
3504 So. Western Avė. Koncer
tinėje programos dalyje, kuri 
bus pradėta 9 v. v., dainuos sol. 
J. Vaznelis, pats moterų choras 
su sol. L. Bildušiene, kuriam 
diriguos muz. A. Stephens, ir 
Vyrų choras, diriguojamas Alf. 
Gečo. Meninė dalis yra specia
liai pritaikyta tam vakarui. 
Šokiams gros 10 asmenų orkest
ras. Operos vadovybė kviečia 
visus, kas tik gali, dalyvauti tą 
vakarą Operos baliuje ir tuo 
paremti vieneto kultūrinę veik
lą. Staliukus prašome užsisaky
ti iš anksto A. Barkauskaitės 
telefonu: RE 7-4301. Anksčiau 
užsisakę gaus geresnėse vieto
se staliukus, nes bus laikomasi 
užsakymo pirmenybės. (Pr.)

X Terros parduotuvė, 3237 
W. 63rd St., dabar ypač turtin
ga europėjinio lino, gintaro, pui
kių moterims papuošalų, kris
talo, porcelano, Ikora dr kt. si
dabro, liuksusinių odos dirbinių 
ir kt. dovaninių prekių pasirin
kimu. Iki pat Kalėdų parduo
tuvė jau atdara ir sekmadie
niais, nuo 12 vai. iki 4 vai. v.

(Sk.)

X Mindaugas Baukus, Cice
ro gyventojas, antra savaitė Il
linois Research ligoninėje. Arti
mieji ir bičiuliai linki jamji grei 
tai sustiprėti. Jo žmona Olim
pija, dėl tos priežastis ateinan
tį sekmadienį nebevažiuoja įCle 
velandą demonstruoti savo siū
tų rūbų. Tai atliks Marija Re
inienė.

X Elena Kučiūnienė, St. Ol
šauskienė, dr. P. Vaitaitienė ir 
jos dukra Alma pakviestos sa
vo siuvinius parodyti Clevelan- 
do visuomenei madų parodoje. 
Prie jų prisijungė M. Remienė 
ir M. Meškauskaitė, pastaroji 
neseniai gavusi magistro laips
nį chemijos moksluose. Sol. 
Prudencija Bičkienė užimta re
peticijomis ir spektakliais Chi
cagos Lyric operoje, išskrenda 
lėktuvu lapkričio 4 d. išpildyti 
dalį programos minėtame pa
rengime Clevelande. Parodos pel 
nas skiriamas Ark. Matulaičio 
Senelių Namų statybos fondui.

X Prof. dr. Kazys Pakštas 
testamentu savo biblioteką pa
skyrė Pasaulio Lietuvių archy
vui. Jo žmona — Janina Pakš
tienė ir muz. Balys Pakštas, 
velionies valios vykdytojai, tam 
pritarė ir dar pridėjo knygoms 
laikyti lentynas, rašomąjį stalą 
su kėde ir kt. J. Pakštienė dar 
pažadėjo padovanoti tautodai
lės rinkinius ir kitus papuoša
lus, kurie būdavo velionio kam
baryje.

Gautoji biblioteka nebus iš
skirstomą po skyrius, bet lai
koma nedalomu vienetu ir, ga
limybei atėjus, Pasaulio Lietu
vių archyve turės būti įrengtas 
atskiras kambarys su įrašu ant 
durų: Prof. dr. K. Pakšto bib
lioteka.

Kai gautoji medžiaga bus su 
registruota ir surūšiuota, bus 
pranešta per spaudą visuome
nės žiniai, kas joje yra.

Chicagos parkų distriktas lap-
taro laipsnį. Jaunasis daktaras ka Gumenna paskambino forte- j™* “i° į^giįs gyven

toją šešių pėdų aukščio gervę.visada buvo labai uolus ir są- Pijonui parašytus veikaliukus 
žiningas studentas. Ypatingai ukrainiečių liaudies dainų temo 
džiaugiasi daktaro mamytė, ku
ri tiek daug pasiaukojo, kad sū 
nūs galėtų laimingai baigti mok 
sius. (V. Petronienė jau kuris 
laikas yra našlė, todėl sūnaus 
laimėjimai jai yra didelis džiau 
gsmas.

AUSTRALIJOJE
— Lietuvių Katalikų Žurnali

stų ratelis. Laisvojo pasaulio 
lietuvių katalikiškoji spauda pa 
sigenda žinių iš Adelaidės kolo
nijos kultūrinio gyvenimo. Tuo 
tikslu Liet. Kat. Centre įvyko 
Lietuvių Katalikų žurnalistų 
ratelio steigiamasis susirinki
mas, kur buvo aptarti reikalai 
ir pasiskirstyta pareigom: Iš
rinkta L. K. Ž. ratelio valdyba, 
kurią sudaro: pirm. — kun. P. 
Dauknys, MIC, vicepirm. — 
Pranas Pusdešris, kas. — Juo
zas Binkevičius. Ratelio foto ko 
respondentai: Vytautas Vosy
lius, Antanas Budrys, Jurgis į 
Vasiliauskas, Jonas Rupinskas, ' 
Petras Snarskis.

KANADOJE
— Toronto ukrainiečiai pa

gerbė muziką Juozą Bertulį. Mu 
zikas Juozas Bertulis sukūrė 
simfoninę poemą “Dnipro”, uk
rainiečių liaudies dainų temo
mis. Toronte gyvuoja ukrainie
čių kultūrinė organizacija “Ko- 
zub”. 1962-63 m. sezono atida
rymui, spalio 19 d. pasirinko 
muz. J. Bertulio kūrinius.

Kadangi jiems neįmanoma

mis. Solistė J. Liustikaitė at
liko irgi keletą dainų.

— Lietuvių kapinėse dar prieš 
Vėlinių dieną statomi septyni 
nauji paminklai. Malonu, kad 
mūsų tautiečiai pradeda dau
giau domėtis paminklų išvaiz
da, nesitenkindami vien stan- 

‘dartiniu stiliumi, o vietoj to, lie 
tuvių dailininkų ir architektų 
pagalba, paminklams duoda ori 
ginalumo ir lietuviškumo. Vė
linių proga, lapkričio 4 d., sek
madienį, kapinių aplankymo pro 
ga visiems bus malonu pasigė
rėti naujai pastatytais pamink
lais.

VOKIETIJOJE

šventė ir Maironio 100 metų 
sukaktis. Minėjimūi vadovavo 
8593 LS kuopos vadas kpt. Juo 
zas Venckus. Istorinio pobūdžio 
paskaitą laikė ltn. Jurgis Bara- 
sas. Maironio reikšmę lietuvių 
tautai apibūdino kun. Br. Liu- 
binas. Maironio poeziją dekla
mavo aktorė Eliza Gedikaitė-Ta 
mošaitis ir mokesleiviai Regina 
Tamošaitytė su Algiu Vitkum.

— Wetzlar mieste gražiai pa
sirodė Vasario 16 d. gimnazijos 
šokėjai. Savo gražiais drabu
žiais ir tautiniais šokiais ypa
tingai gilaus įspūdžio vyr. ir 
jaunesnių šokių grupės padarė 
Wetzlar mieste vokiečių pabėgę 
lių jaunimo suvažiavime. Gru-

Marianapolio' Paruošiamoji Mo 
kykla (Marianapolis Prepara- 

Itory School), Thompson, Conn.,
I praneša lietuviškajai visuome- 
inei, kad Tėvai Marijonai skiria 
[neribotą stipendijų skaičių 1963 
į— 1964 mokslo metams, kurio- 
Imis galės pasinaudoti lietuvių 
i kilmės berniukai devintosios, 
dešimtosios, vienuoliktosios ir 
dvyliktosios (High School) kla
sės kursui. Kiekvienos metinės 
stipendijos vertė yra $1,800. 
Lietuviškąją visuomenę prašo
me apie šias stipendijas prane
šti suinteresuotiesiems.

Iš kandidatų reikalaujama, 
kad būtų ypatingai gabūs mok
sle, pavyzdingo elgesio, atsida
vę lietuvybės palaikymui ir su
gebą prisidėti prie mokyklos 
gerbūvio palaikymo savo da
lyvavimu ir šalia mokslo daly
kų esančioje veikloje. Laimėju
sieji stipendiją patys turės už
simokėti už knygas ir padengti 
kitas išlaidas, kurių susidarys 
apie $100 metams.

Egzaminai 1963—1964 moks
lo metams turi būti laikomi 
1962 ’m. gruodžio 8 dieną, šeš
tadienį. Egzaminus (Secondary 
School Admission Tests) galima 
laikyti įvairiuose Jungtinių Vai 
stybių, Kanados, Europos ir

kt. miestuose. Egzaminų moke
stis $6.50. Kandidatai, kurie gy 
vena arčiau Marianapolio, gali 
laikyti panašius egzaminus Ma- 
rianapoly tą pačią gruodžio 8 
d., antrą valandą po pietų. Eg
zaminų mokestis čia tik $1.00. 
Stipendijai gauti kandidatai tu
ri aukštu pažymiu išlaikyti eg
zaminus. Smulkesnių informa
cijų apie egzaminus ir kita su
teikiame, kai pristatomas pra
šymas.

Prašymus dėl stipendijos ap
likacijos blankų ir tolimesnių 
informacijų reikia pristatyti iki 
š. m. lapkričio 15 d. šiuo adre
su:

Lithuanian Scholarship 
Chairman, Marianapolis Prepa- 
ratory School, Thompson, 

Connecticut
Stipendijų laimėtojai bus pa

skelbti vasario mėn. pradžioje.
Šiais metais stipendijomis 

naudojasi trečiojo skyriaus stu 
dentai Petras Gailiūnas iš 
Greenport, N. Y., Pranas Šimu
tis iš Evergreen Park, Illinois, 
ir Linas Baškauskas iš Brock- 
ton, Mass.

Su gilia pagarba,

Kun. Jonas C. Petrauskas, MIC 
Mokyklos vedėjas

CHICAGOS ŽINIOS
STATYS NAUJĄ KONCER- į NAUJOS PAŠTO ATVIRUTES 

TINĘ ESTRADĄ

— Kaiserslauternas. Darbo ! pės dalyviai su palydovais bu- 
kuopos vietinės LB apylinkės vo ne tik gražiai pavaišinti, bet 
pastangomis buvo paminėta dar buvo suteikta DM 175 pi- 
rugsėjo 8 d. švenčiamoji tautos niginė dovana. (E.)

X Dr. A. Verbickas, LB Chi
cagos apygardos narys, suorga
nizavęs puikią jaunųjų lietuvių 
dailininkų parodą, dabar akty
viai pirmininkauja komitetui, 
kuris rengia pirmąjį sol. M. Kri 
pkauskienės rečitalį.

X šiandien, paskutinė diena 
X Chicagos Našlių, Našliu- 'bilietus i metinę Tėvų

kių ir Pavienių Draugiško klu
bo jubiliejinis bankietas įvyks
ta šeštadienį, lapkričio 3 d. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 Str. 
Prasidės 6 v. Įėjimas 2 dol. 
Vien tik šokiams 50 et. Bus 
geras orkestras. Šio klubo yra 
kelios poros sukūrusios šeimos 
židinį. Joms bus įteiktos dova
nos ir palinkėta gražaus lai
mingo gyvenimo. Taip pat bus 
pagerbti šio klubo kūrėjai, iš
buvę klube 10 m. Našliukės yra 
geros šeimininkės. Jos moka 
gerai ir skaniai pagaminti val
gius. O našliukai parūpins vi
sokių importuotų puikių gėri
mų. (Pr.)

Amerikos gražuolė iš jaunimo tarpo išrinkta 16 d. Daria Banks, 
gyv. Fresno, Calif. Konkurse dalyvavo daugiau kaip 10,000 mer
gaičių. Mergaitė laimėjo 4 m. stipendiją kolegijoj.

Marijonų Bendradarbių vakarie
nę! Kaip žinoma, vakarienė bus 
brolių Sharkų valgykloje, 6301 
W. 63 gatvėje, sekmadienį, lap- ; bedamas praėjusį sekmadienį 
kričio 4 d., 5 v. p. p. Kas par
davinėja bilietus, prašomi pra
nešti pirm. E. Samienei, kiek

KARO PAVOJUS ATSLŪGO, BET KRIZE 
TEBĖRA

Senatorius E. Dirksenas, kai- što ekonominę padėtį, kuri šiuo

žmonių dalyvaus. (Pr.)
X Dana Stašaitytė-Borgogni,

savininkė Golden Strand grožio vę numatyta praėjusį pirmadie
saliono, 8315 So. Kedzie Avė., 
sušukavo modeliuotojas spalio

X LD Kunigaikštienės Biru
tės dr. Chicagos skyriaus ren- dai. Studijos vedėja Irena Ve

metu esanti gerokai pašlijusi.
Hilton viešbuty Chicagoj jam 
pagerbti surengtame bankete, 
pažymėjo, kad karo pavojus . . „
laikinai yra praėjęs, tačiau kri- įas‘ a a valz la1’ lnan’ 
zė Kubos reikalu tebėra. Bu-

Tenka pasakyti, kad šen. 
Dirksenas yra geras kalbėto-

nį, kad jam teks vykti į sosti
nę kartu su prezidentu, vyriau-

21 d. įvykusioje madų parodoje, sybe ir kitais kongreso vadais 
(Pr.) budėti ir tartis krizės reikalu, 

X Klasikinio baleto studija bet, anot jo, iki po rinkimų jam 
! atidaryta Brighton Parke, 2541 jau nebereiks ten vykti.
IW. 45 Place. Sudaromos prade- „ , . ... ...

, v. . . v . . , , . Senatorius gana aštriai krikdančiųjų ir pažengusiųjų klases i. , -j a. -r- i. * . „ . . .kuodamas prezidento Kennedyvaikams ir suaugusiems. Pritai-i. . , . . , .. - . ., . , _ ir jo administracijos užsieniokomi modernus dėstymo meto-

ciai.

Bankete kalbėjo ir kai kurie 
kiti respublikonų kandidatai į 
įvairias valdžios vietas. Banke
tą surengė respublikonų tauti
nių grupių veikėjai. Jame daly
vavo apie 1,600 žmonių. Lietu
viams respublikonams atstova
vo Kazys Stephens - Steponavi
čius. Jis ir žymią programos 
dalį labai vykusiai pravedė. Prie 
garbės stalo sėdėjo greta sena
toriaus ir turėjo progos pasikaipolitiką, kaip jis sakė, privedu-

. . .„. _ , ,. . ,. x v -i • - u šią pasaulį prie dabartinės būk- . ... . . .giamajame s. m. lapkričio 3 d.! leckyte savo technikini choreo- .. , , . ... T . beti su juo Lietuvos islaisvim-, , ',. . . , , . . * . les, pakartotinai minėjo Lietu-koncerte-baliuje bus duodamas grafinį ir pedagoginį patyrimą 
gražus prizas už šauniausiai! įgavo per ilgametes studijas
pašoktą suktinį. Jury komisijoj Bereniee Holmes, John Petri ir 
maloniai sutiko dalyvauti p. Li
lija Vanagaitienė, p. Brazdienė 
ir Dr. Biežis. (Pr.)

mo reikalais. Virš dvidešimt 
tautinių grupių atstovų prieš 
banketą iškilmingai įnešė salėn

Stone-Camryn mokyklose. To- i ba'“LCli3’ magiau.. jsavo tautines vėliavas, jų tarpe
limesnei informacijai skambinti j Savo kalboje šen. Dirksen lie . ir lietuviai, pasipuošę tautiniais 
CL 4-4012, po 6 v. v. (Sk.) tė ir vidaus politiką, ypač kra- [rūbais.

vos ir Latvijos dabartinę padė
tį. Minėjo ir kitas komunistų 
tautas, tačiau žymiai mažiau.

Chicagos parkų distriktas pro 
jektuoja statyti naują dviejų 
aukštų koncertinę estradą 
Grant Parke, kur simfonijų 
operų bei operečių ir kitų vaidi
nimų klausytų “po žvaigždė
mis” iki 20,000 asmenų. Staty
bą kainuotų tris mil. dolerių.

PRITRŪKSTA MONETŲ
Chicagos Federal Reserve ban 

kas patvirtino žinią, kad pakar 
totinai Chicagoj ir kituose mie
stuose, nežinia dėl kurios prie
žasties, vis pritrūksta monetų: 
centų, penktukų, dešimtukų ir 
kvoterių. Sakoma, kad dėl to 
yra kalti automatai.

BALSUOJA NEIŠĖJĘ IŠ 
NAMŲ

Chicagos 46-tos apylinkės 30- 
tame precinkte yra 1,051 užsi
registravęs balsuotojas. Nuosta 
bu, kad visi gyvena tame pa
čiame apartamentiniame name 
tuo pačiu adresu, — 3950 N. 
Lake Shore dr. Jie balsuoja, ne 
išėję iš namų pastato garaže.
KADA BUS GĖLIŲ PARODA

Chicagos parko distriktas pri 
mena gėlių mėgėjams, kad 50- 
toji metinė krizantemų paroda 
įvyks lapkr. 10 — gruodžio 2 
d. Garfield ir Lincoln parkų gė 
lynuose. Parodose bus išstaty
ta daugiau 600 rūšių krizante
mų. Įėjimas nemokamas. Paro
dų lankymo valandos nuo 9 v. r. 
iki 9 v. v.

KAS DIRBA CHICAGOJE?
Iš 1960 metų gyventojų su

rašymo duomenų pasirodo, kad 
iš 1,698,000 dirbančiųjų Chica
goje 328,000 atvažiuoja iš prie
miesčių. Tuo pačiu laiku apie 
100,000 darbininkų iš miesto 
važiuoja į darbus užmiestyje.
NEPRIĖMĖ ŠUNIES Į ŠUNŲ 

MOKYKLĄ
Clifford Jonės žmona, 4516 

N. Oakley, nusivedė savo dvejų 
metų neaiškios veislės šunį į 
šunų treniruotės klasę, vedamą 
Hamlin parke Chicagos parkų 
distrikto nuosavybėje. Kadangi 
jos šuo neturėjo veislinių popie 
rių, jis nebuvo priimtas į klasę. 
Šunies savininkė smarkiai pro
testavo prieš diskriminaciją, 
vykdomą viešame parke. Jos 
protesto išdava: gali būti įreng 
tos treniruotės pamokos ir ne
aiškios veislės šunims.

Chicagos paštas lapkričio mė
nesį pradės pardavinėti naujas 
pašto atvirutes po 4 centus. Jų 

i naudojimas prasidės su kitų 
metų sausio 7 d. Tą pačią dieną 
už paprastą laišką jau reikės 
mokėti 5 centus, o už laišką 
oro paštu 8 centus. Atvirutės 
iš anksto turės pašto antspau
dą, kas sutaupys paštui darbo 
ir išlaidų ir tuo pačiu pagrei
tins atviručių persiuntimą. 

MAŽINS MOKESTĮ UŽ DUJAS

People Gas Light & Coke ir 
Northern Illinois Gas kompani
jos praneša, kad gruodžio pra
džioje sumažins 2,000,000 nau. 
dotojų sąskaitas už namuose 
vartojamas šildymui ir virimui 
dujas. Tas vartotojams sutau
pys $7,700,000.

KALĖDINĖS KORTELĖS
Christmas Cards

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

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $1.50

B. Be to, dar galima gauti anks
čiau išleistų įvairių, gražiij Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus_ yra parašiusi poetė Julija 
švabaite - Gyliene. Dėžutėje 21 kor
telė. Kaina $1.50.

C. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus, 
V. K. Jonyno. P. Kiaulėno, J. Pau-

; tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau išleistų. 16 sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. 8
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina $2.00.

2) Naujos. Jos pačios pieštas “Ka
lėdų Senelis” su dovanomis. Dėžu
tėje 12 kortelių. Kaina $2.00,

2) Lietuvos miestų herbai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje S kortelės. Kaina 
$1.50.

RINKINYS N R. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona. Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

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




