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Nehru pašalino Menoną iš Indijos gynybos posto
Nehru - ne tik premjeras, 
bet ir gynybos ministeris
Krito raudonųjų draugas, bet jis gavo 

gamybos ministeriją

: ji

NEW DELHI. — Indijos gy
nybos ministeris Krišna Menon 
pašalintas iš šio posto, nors 
ministerių kabinete eina gyny
bos ministerio pareigas.

Premjeras Nehru pašalino 
Menoną iš gynybos ministeri
jos pareigų, ir pats Nehru tvar
kys gynybos ministerijos rei
kalus.

Indų parlamentas rūsčiai kri
tikavo Menoną dėl jo nesugebė
jimo ar nenorėjimo apginkluoti 
savo valstybę prieš Kinijos ko
munistų agresiją. Kiniečiai ko
munistai pradėjo spalio 20 die
ną brautis į Indijos teritoriją, 
nes Menon nerodė ryžto kovoti 
prieš raudonąją Kiniją, kuriai 
jis nuolat pataikaudavo įvai
riomis progomis.

Ginklai Indijai

WASHINGTON, D.C. — Vals 
tybės departamentas vakar pra
nešė, jog bus pasiųsti Indijai

tinęs Amerikos Valstybes at
siųsti ginklų, nes jai jų trūks
ta kovose prieš Kinijos komu
nistus įsibrovėlius.

Bonna pažadėjo
pagalbą Indijai

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos vyriausybė šiom dienom pa
žadėjo pagalbą Indijai, kariau
jančiai prieš Kinijos raudonųjų 
dalinių įsiveržimą į indų terito
riją.

Kari Guenther von Hase, vy
riausybės spaudos šefas, nenu
rodė kokios rūšies bus toji pa
galba.

Prezidento iKeninedžio komisija — Prezidentas Kennedy paskyrė 
komisiją, kuri rūpinsis, kad būtų panaikintos sviedinių ugniavie
tės Kuboje. Iš kairės į delšinę: John McCloy, gynybos vicesekre- 
torius Rosvvell Gilpatrick ir valstybės vicesekretorius George Bali. 
McCloy yra Kennedžio nusiginklavimo patarėjas ir dirba kartu 
su Jungtinių Tautų ambasadorium Stevensonu. (UPI)

Fidel Castro reikalavimai
Raudonosios Kinijos ir Sovietų pozicija

LAISVĖ - PIRMASIS UŽDAVINYS
Pareiškė prezidentas Kennedy. Socialinės ir ūkinės reformos

Egipto kariniai
daliniai Yemene

KAIRAS. — Yemeniečių re
voliucinis režimas pirmą kartą 
viešai pareiškė, jog egiptiečių 

aukštos rūšies ginklai šios sa- ) kariniai daliniai kovoja Yeme- 
vaitės gale. Indija paprašė Jung ne prieš rojalistus.

Yemeno kariniai daliniai, su
stiprinti Egipto dalinių, kovojo 
Behano apylinkėje, kuri susi
siekia su Adeno protektoriatu.

Egipto viceprezidentas Amer, 
egiptiečių ginklų jėgų viršinin
ko pagalbininkas, sugrįžo už
vakar į Kairą iš Yemeno, kur 
jis viešėjo tris dienas.

MIAMI. — Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus U 
Thant vizitas Havanoje pas Ku
bos diktatorių Castro atnešė 
šiokių tokių vaisių: atnaujintas 
telefoninis susisiekimas tarp 
Havanos ir Miami.

Sovietų Sąjungos vicepremje
ras Mikojanas rytoj atvyks
ta į Havaną tartis su diktato
rium Castro dėl sovietų sviedi
nių ugniaviečių likimo.

Fidel Castro reikalauja, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
apleistų savo laivyno bazę Gu- 
antanamoje, Kuboje, jei šis 
kraštas nori, kad Sovietai pa
naikintų savo raketų bazes Ku
boje, ir jų išmontavimą stebė-1 
tų Jungtinių Tautų komisija. į

Šią Castro poziciją remia rau 
donoji Kinija ir Sovietų Sąjun-

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Kennedy užvakar pa
reiškė, kad laisvės išsaugojimas 
vakarų pusrutulyje yra pirmas 
didysis JAV žmonių uždavinys. 
Šioje pirmojoje viešoje kalboje, 
pasakytoje po įvedimo Kubos 
blokados, prezidentas Kennedy, 
kreipdamasis į Brazilijos vado
vaujančių kariškių grupę, pa
reiškė, kad Šiaurės ir Pietų A- 
merikos valstybių solidarumas 
praeitos savaitės krizėje buvo 
didžiausias jo pasitenkinimo šal 
tinis.

Toliau prezidentas Kennedy 
pabrėžė, kad visų vakarų pus
rutulio tautų uždavinys yra ne 
tik savo kraštams garantuoti 
laisvę, bet taipgi ir aukštesnį 
gyvenimo standartą. Kalbėda-

Maharadžą prašo 
pagalbos

NEW DELHI. _ Indų vy-

ga. 3:

mas į 80 Brazilijos Karo kole-Į “Būdami laisvi ir įstengdami 
gijos studentų ir profesorių, tą laisvę išlaikyti bei apginti, 
prez. Kennedy taipgi pažymėjo, mes privalome ją panaudoti 
kad jis įsitikinęs, jog socialinės kiekvienos mūsų sąjungon įei- 
ir ūkinės reformos, praveda- nančios valstybės viduje sukur- 
mos vykdant Sąjungos Pažan- ti patogesnį ir vaisingesnį mū- 
gai programą, yra ateities viltis sų piliečių gyvenimą vakarų pus 
Pietų Amerikai, kai tik bus nu- rutulyje. Toksai yra siekimas 
malšinta karinė grėsmė Karai-
bų jūroje.

JAV ir toksai Brazilijos žmo
nių.”

TRUMPAI IŠ VISUR
— Britų premjeras Macmil- 

lan užvakar parlamente gynė 
prezidento Kennedžio staigų žy
gį kubiečių krizėje, kritikuojant 
užvakar opozicinei darbiečių 
partijai JAV galvą.

laimingas sovietinėje zonoje. 
Kaip paties liberaliausio, popu
liariausio ir sėkmingiausio Rytų 
Europos režimo vadas, jis nieko 
negali laimėti, palaikydamas 
glaudžius ryšius su pačiu nepo-

— įžak Ben-Zvi išrinktas Iz- j puliariausiu, kuo mažiausiai ro- 
raelio prezidentu trečiam pen- dančiu liberalizmo ir daugeliu
kerių metų terminui. atžvilgių pačiu nesėkmingiausiu

Britai skrenda
j Australiją

SYDNĖJUS, Australija. — 
Didžiausias britų būrys — 103 
asmenys — buvo atvežtas lėk
tuvais į Sydnėjų spalio 29 die
ną. Dar penkiasdešimt asmenų 
paliks Britaniją ir atskris lėk
tuvais lapkričio 19 dieną.

Naujas gydytojų 
streikas Romoje

ROMA. — Romos ligoninių 
gydytojai, slaugės ir kiti tar
nautojai spalio 29 dieną pradė
jo naują penkių dienų streiką. 
Jie nori didesnio atlyginimo ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Pakistano ir Indijos 
santykiai

DACCA, Pakistanas. — Vy
riausybė nekomentuoja Indijos kryptį. 
- Kinijos pasienio karo, bet vi
sai aišku, jog Pakistanas paten 
kintas Indijos įkliuvimų į spąs
tus.

JAV paleido satelitą 
Anna

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
iš Cape Canaveral vakar pa
leido satelitą aplink žemę.

Satelitas Anna, 155 svarų, 
turi uždavinį matuoti žemės dy
dį ir jos apskritimą. Norima 
sudaryti tikslesnius pasaulio že
mėlapius.

Kadangi raketa buvo iššauta 
į šiaurės rytus — Rusijos link, 
JAV gynybos departamentas iš 
anksto pranešė laiką ir iššovimo

Du Indijos vyskupai 
grįžta namo

VATIKANAS. — Kai kuriems 
Indijos vyskupams leista palik
ti visuotinį Bažnyčios susirin
kimą ir grįžti namo susikirtus 
indams su raudonąja Kinija.

Du indų vyskupai iš Assam 
provincijos, kurią nori užimti 
raudonieji kiinečiai, išvyko va
kar į savo diecezijas. Išvyko 
namo Shillongo vyskupas S. 
Ferrando ir Dibrugarh vysk. 
O. Marengo.

Kiti iš 84 susirinkimo tėvų, 
atstovaujančių Indijos 5,500, 
000 katalikų, irgi yra pasiruošę 
vykti namo, jei užtruks krizė 
Indijoje.

— JAV komercijos departa
mentas vakar nuėmė draudimą 
gabenti gaminius į Kubą.

Auga Japonija

TOKIO, Japonija. — Vyriau
sybė spalio 29 dieną pranešė, 

Pakistanas ir Indija yra ne- jog Japonija turi 95,100,000 gy-
santaikoje dėl Kašmiro

Pasak diplomatinių praneši
mų, premjeras Nehru kreipėsi 
į prezidentą Kahną, ieškodamas 
Pakistano simpatijų pasienio su 
sikirtime su raudonąja Kinija.

KALENDORIUS

Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji, 
Kaributas, Vaivada. '

Lapkričio 2 d.: Vėlinės, Šal
na.

Lapkričio 3 d.: šv. Malakijas, 
šv. Hubertas, Vidmantas, Vos- 
gilė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 60 laipsnių, galimas lie
tus; rytoj — šalta, galimas lie
tus su sniegu.

Saulė teka 6:22, leidžias 4:47.

ventojų.

Gen. Lauris Norstad, šiaurės 
Atlanto organizacijos (Nato) ka
rinių dalinių vyriausias vadas, pa
siliks šiame poste iki sausio 1 d., 
padidėjus pasaulinei įtampai. Jo 
išėjimas į atsargą buvo numaty
tas spalioi 31 dieną. (UPI)

Vakar po pietų U Thant grįžo 
į New Yorką iš Havanos, kur 
turėjo pasitarimus su diktato
rium Fidel Castro. U Thant, 
gal būt, “išlaikys” Castrą val
džios balne.

Stiprus žemės drebėjimas režimu. Tačiau reikia turėti gal 
užvakar sukrėtė Nicaraguą. voJe, kad Gomulkos šio vizito 

— Prancūzijos prezidentas metu turėjo pasireikšti pareiga 
Charles de Gaulle patenkintas ten, kur per menkai tegalėjo 

riausybė šiom dienom kreipėsi referendumu, įvykusiu praėju- pasireikšti meilė. Ulbriehtą tas 
į maharadžas, kad jie atiduotų sį sekmadienį, kuriamfe 62 proc. vizitas turėjo sustiprinti, ir jis 
10 procentų savo pensijų nacio
naliniam gynybos fondui.

Vyriausybė seniau prašė 457,
000,000 žmonių tautą duoti gau 
šiai fondui, kad būtų sėkmingai 
kovojama prieš Kinijos komu
nistus įsibrovėlius.

balsuotojų pasisakė, kad ateity
je prezidentus rinktų tauta tie
siogiai. Šį sekmadienį Prancū
zijoje bus renkamas naujas par 
lamentas.

reikalauja jau paremti jį poli
tiškai ir ūkiškai. Jei sovietinės 
zonos režimas galėtų pasinau
doti Gomulkos patarimais, tada 
padidėtų viltys. Bet sovietinės

De Gaulle pasilieka preziden-1 zonos tragedija yra ta, kad jos

Vėlinių dieną Chruščiovui vaidenasi milijonai nužudytųjų

to poste.
— ...kai Ispanijos - Amerikos 

karas davė Kubai laisvę, ji pri-

režimas toks jau susmukęs, gy
ventojai taip priešiškai nusitei
kę ir partija tokia kietakaktė, 
jog liberalėjimas be didesnių 
neramumų tiesiog neįmanomas”. 

— Kipro prezidentas, graikų 
(Walter Win- ortodoksų arkivyskupas, Maka- 

rios atvyko į New Delhi, Indi
jos sostinę, dviejų savaičių vi
zito.

— Washingtonas pareiškė pro 
testą Sovietų vyriausybei, kad 
ši nesustabdė nuostolingos de
monstracijos prie JAV ambasa
dos Maskvoje.

SSSR IR JAV 
ATOMINIAI BANDYMAI

VENECUELOJE SUGAUTI KOMUNISTAI, ISSPROGDINE 
ŽIBALO VERSMIŲ ĮTAISUS MARACAIBO EŽERE

Diktatoriaus Castro agentai visur veikia
CARACAS, Venecuela. — Ve court pranešė apie ginkluotų Venecuela kasdien gauna 3,000,

ėmė straipsnį, leidžiantį Jung
tinėms Amerikos Valstybėms ją 
užimti bet kada, kai panorės 
Washingtonas
chell).

— Maskvos radijas vis dar 
tebeaiškina, kodėl Sovietų Są
junga užėmė naują poziciją Ku
bos atžvilgiu.

— Sovietų gynybos ministeris 
maršalas Rodion Malinovski 
priešinosi diktatoriaus Nikitos 
Chruščiovo nutarimui ištraukti 
savo sviedinius (raketas) iš 
Kubos.

— Vyrai Yemene dažo plau
kus. Vyrai Yemene, senovinėje Sovietų Sąjunga, 1961 m. rug 
arabų žemėje, dar tebedažo plau sėjo 1 d. sulaužiusi susitarimą 
kus nubaidyti piktas dvasias, nedaryti atominių bandymų, iki

— Kanada stato ligonines. 1962 m. spalio 10 d. išsprogdi- 
Kanadiečiai 1948 — 1958 m. no 76 atomines bombas, kurių 
išleido ligoninių statybai ir į- bendras pajėgumas — 270 me-
rengimams $1,178,000,000.

— Kanada universitetų sta
tybai išleis $100,000,000 per 
sekančius trejus metus.

— Kambodi ja ir Kuba nutarė 
užmegzti diplomatinius santy-

necuelos vyriausybė vakar pra
nešė sugaudžiusi didžiąją dalį 
teroristų bandos narių, išsprog 
dinusių JAV-bėms priklausiu
sius žibalo versmių įtaisus Ma- 
racaibo ežere. Sprogdinimas bu
vo sabotažininkų įvykdytas šeš
tadienį.

‘Oficialus komunikatas skel
bia, kad visi sugautieji buvo 
arba komunistai, arba nariai ko 
munistams palankaus Kairiųjų 
Revoliucinio sąjūdžio.

Venecuelos vyriausybė pirma 
dienį pranešė, kad Kubos Fidel 
Castro vyriausybė paragino Ve
necueloje vykdyti sabotažo veik-■
smus. Sprogdinimas įvyko pra
slinkus keletui valandų po to

jėgų mobilizaciją ryšium su Ku 
bos krize.

Dabar Venecuelos vyriausy
bės komunikatas skelbia, kad 
po sprogdinimo buvo rastas van 
denyje plūduriuojąs lavonas ko
munisto Rafaelio Colmenares. 
Du kiti tos sabotažininkų ban
dos nariai taipgi buvo sužeisti, 
kai dinamitas išsprogo peranks
ti.

000 statinių žibalo. Tie sabota- kius’ Pasikeisdamos ambasado-
žo veiksmai žibalo gamybą su
mažino puse milijono statinių 
dienoje.

Sabotažininkų grupė, kaip to
liau sako oficialus komunika
tas, šeštadienį prieš pusiaunak
tį priplaukė prie atitinkamų į- 
taisų ir padėjo dinamitą.

Venecuelos policija pirmadie-
Venecuelos vyriausybė nepas nio naktį įsiveržė į Kairiųjų Re- 

kelbė kiek sabotažininkų gau- voliucinio sąjūdžio susirinkimą
jos narių suimta. Komunistų 
areštai vyko praeitą savaitgalį.

Vakar dar nebuvo sutaisyti 
sprogdinimo padaryti įtaisų su
žalojimai Maracaibo ežere, Ve
necuelos žibalo produkcijos cent 
re. Sužalotos Creole žibalo bend

kai prezidentas Romulo Betan-' rovės trys antrinės jėgainės.

ir areštavo 8 žmones, jų tarpe 
ir partijos vadą Domingo A. 
Rangel bei iSimon S. Merida; jie 
buvo paleisti, kadangi yra par
lamento nariai ir turi įstatymų 
numatytą neliečiamybę; kiti a- 
reštuotieji bus teisiami už prieš
valstybinę veiklą.

riais
— Gomulka ir Ulbriehtas. 

Vertindamas vizitą Rytų Vokie 
tijoje, britų “The Times” rašo: 
“Vargu Gomulka gali jaustis

Naujokai
WASHINGTON, D.C. — JAV 

armija gruodžio mėnesį pašauks 
f»,000 naujokų į karinę tarnybą.

Alžirijoj uždrausti 
alkoholiniai gėrimai
ALŽIRAS. — Alžirija spalio 

28 dieną liko “sausa”, premje
rui Ben Bellai uždraudus par
duoti musulmonams alkoholinių 
gėrimų. Ben Bella bando kovo
ti prieš alkoholizmą.

gatonų. JAV per tą laiką atmos 
feroje atliko 29 banduomuosius 
atominius sprogimus 20 mega
tonų pajėgumo. Be to, Amerika 
dar įvykdė 53 požeminius ato
minius sprogimus, bet mažo pa
jėgumo — visi jie drauge suda
ro tik apie 1 megatoną. Apie 
tai praneša “US News and 
World Report”.

STATISTINĖS ŽINIOS 
APIE JAV

Apskaičiuojama, kad 1962 m. 
JAV-se iš viso bus 1,575,000 ve
dybų. Dabar JAV pradžios mo
kyklas lanko 29,400,000, aukš
tesnes — 10,300,000, kolegijas 
ir universitetus — 4,118,000. 
Vaikų iki 15 m. JAV-se yra 
58,576,000, jaunuolių nuo 15 iki 
19 m. yra 14,559,000, nuo 20 
iki 29d. 22,965,000. Tarp 30 ir 
44 m. — 36,017,000, tarp 45 
ir 64 m. — 37,352,000 ir senes
nių negu 65 m. — 17,318,000.
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Sendraugių rudens vakaras
šeštadienį, spalio 20 d., Chi

cagoje visą dieną lijo, tačiau 
vakarop nusigiedrijo ir sendrau 
gių Rudens vakaras sutraukė 
didelį būrį svečių į Jaunimo Na 
mus. Sa’ėj jautėsi šventiška ru

Studentų ateitininkų Studijų dienų New Yorke spalio 12—14 d. dalyviai.
V. Maželio nuotrauka

dens nuotaika. Giedrininkės sko 
ningai papuošė stalus spalvotais 
rudens lapais bei smilgomis. 
Bufetas traukė akį gardžiai pa
ruoštais valgiais, kuriuos sune
šė pačios sendraugės.

Užėmus daugumą stalų, pra
sidėjo programa, kurią pravedė 
Žibutė Brinkienė. Programoj 
pasirodė sol. Birutė Kemėžaitė 
ir humoristas Aloyzas Baronas
— dr. S. Aliūnas. Solistė padai
navo keletą lietuvių kompozito
rių dainų (Sarpaliaus — “Dūk 
ružėlė”, J. Strolios — “Ilgesys’’ 
ir Gruodžio — “Agoonė’ės”) ir 
porą ištraukų iš operų (V. Davi- 
co — “O luna che fa’lume” ir iš 
G. Puccini op. Manon Lescaut
— “Sola, perduta, abbandona- 
ta”). Jos švelnus balsas malo
niai skambėjo salėje ir ploji
mais ji buvo paprašyta padai
nuoti daugiau. Padainavo A. 
Kačanausko — “Va: gražu gra
žu”. A. Baronas paskaitė kele
tą humoristinių eilėraščių mai
roninėm temom, pritaikintų 
šiom dienom. Eilėraščiai links
mai nuteikė klausančius.

Po programos salėj pasigirdo 
linksmos dainos, kurios skam
bėjo visą vakarą. Laike šokių į- 
vyko loterija, kurios pe'nas pa
skirtas “Ateities’’ žurnalui.

Vakaras praėjo jaukioj šeimy 
niškoj nuotaikoj. Šalia sendrau
gių ir jų bičiulių, matėsi daug 
jaunimo. Galima buvo pastebėti 
lyg tris kartas — vyresniųjų, 
Vokietijoj baigusių .mokslą ir 
jau čia Amerikoj baigusių ar 
besimokančių. Visi bendrai jun
gėsi į dainas ir šokius.

Metai iš metų rudens vakaras 
yra vienas iš gražesnių Chica
goj parengimų. Tai nėra užda
ras organizacijos parengimas ir 
tikimasi, kad kitais metais bus 
sulaukta dar daugiau plačiosios 
visuomenės dalyvavimo. E. J.

Adelaidės (Australijoje) 
sendraugiai

Nors ‘nėra didelis Adelaidės 
sendraugių būrelis ,bet kultūri
niame gyvenime dažnai ir gra
žiai pasireiškia. Liepos 29 d. su 
■ruošė viešą Maironio minėjimą 
su paskaita ir puikia menine 
programa. Įžanginį žodį — pri

siminimus apie poetą Maironį— 
papasakojo kun. A. Kazlauskas, 
MIC.

Rugpiūčio 28 d. įvyko popie
žiaus Jono XXIII socialinės en
ciklikos “Mater et Magistrą” 
minėjimas. Kur veda liberalis-

tinis, socialistinis ir krikščioniš
kasis sprendimai — kalbėjo Jo
nas Bardauskas. Koks popie
žiaus Jono XXIII sprendimas— 
kalbėjo Juozas Stepanas. Kodėl 
Bažnyčia socialinį klausimą 
sprendžia tiesos, teisingumo ir 
meilės dėsniais — į tai atsakė 
kun. Pranas Dauknys, MIC.

Adelaidėje jau yra tradicija, 
kad kas metai sendraugiai atei
tininkai ruošia literatūros, dai
nos ir muzikos vakarą, šiais 
metais toks vakaras įvyko rug
sėjo 1 d. Programą išpildė ge
riausieji Adelaidėje gyveną lie
tuviai menininkai. Dalyvavo so- 

I listės: Antanina Binkevičiūtė—• 
| Gučiuvienė, Genovaitė (Vasiliaus 
i kienė, smuikininkas Pranas Ma- 
! tiukas, rašytojas laureatas Pul- 
i gis Andriušis, dramaturgai: 
Juozas Gučius ir Zigmas Ku
činskas, poetai: Leonas Pakal
nis, Pranas Pusdešris, Jonas 
Rackus, pianistė Dorothy Old- 
ham. Pranešėja — Elena Var
nienė.

Adelaidės sendraugių ateiti
ninkų valdybą šiais metais su
daro : kun. A. Kazlauskas —- 

■i dvasios vadas, J. Stepanas — 
pirmininkas, K. Varnas — sek
retorius ir J. Rupinskas — ka
sininkas.

Dar vieną šiais metais rūpes
tį turi šis vienetas, tai visos 
Australijos ateitininkų suvažia- 
jvimas Adelaidėje, kuris turi į- 
vykti Kalėdų atostogų metu.

A. St.

Los Angeles moksleivių, 
ateitininkų susirinkimas
Spalio 21 d. buvo visiems 

moksleiviams ateitininkams pra

čiais, liko ir žiūrėjo televiziją. 
Matėm labai įdomų filmą “Pri- 
de and Prejudice”. Visi labai 
gražiai praleidom laiką.

Eglutė Motiejūnaitė
I
Sąjungų centrines valdybos
Moksleivių Ateitininkų są-gos 

centro valdyba
Dvasios vadas — kun. Ign. 

Urbonas, 1390 W. 15th Avė., 
Gary, Ind.

Pirmininkas — Jonas Rač
kauskas, 5725 So. Artesian 
Avė., Ch. 29.

Sekretorė — Danutė Kriau- 
čeliūnaitė, 6240 So. Fairfield 
Avė., Ch. 29.

Iždininkė — Vita Čerškutė, 
6018 So. Cambell Avė., Chicago 
29.

Viecpirm. j. r. — Birutė Mi- 
niataitė, 6038 So. Springfield, 
Chic. 29.

Vicepirm. skr. — Kęst. Bag
donas, 6920 So. Oakley Avė., 

I Chicago 29.
Protok. sekret. Zina Jurėnai

tė, 6328 So. Francisco, Chicago 
29.

i Užsienio sk. — Algis Norvi
las, 7072 So. Talman Avė., Chic. 
29, III.
Studentų Ateįtininkų sąjungos 

centro valdyba:
Pirmininkas — Egidijus Už

giris, 141 Magazine St., Cam
bridge, Mass.

Vicepirmin. — Liucija Baš

SŪKURIO ŠOKIAI
Žmogau, ką darysi lapkričio 

mėn. 9d. (penktadienį), 7 v.v.? 
Ar žinai kas įvyks tą dieną, tuo 
laiku, Jaunimo Centre, didžio
joje salėje?

Bus linksmi ir smagūs šokiai 
— SŪKURIO ŠOKIAI. Ateik ir 
atsitempk du, tris, keturius, 
dešimt ar daugiau draugų su 
savim. Įėjimo kaina tik vienas 
doleriukas. (Pr.)

LĮ ■!.

i nešta susirinkti pas Kalvaičius. 
Nereikėjo vaikams raginimo, 
nes visi žinojome, kad maudy
mosi baseinas mūsų laukia. Nu
važiavome tiesiai po sumos ir 
jau buvome baseine prieš pir
mą vai. Po maudymosi visi šla
pi pavalgėm skanius pietus, su
ėjome į vidų. Prasidėjo susirin
kimas. Pirmininkavo Ariman
tas Arbas, o sekretoriavo Eglu
tė Motiejūnaitė.

Buvo mums pasakyta nupieš
ti paveikslus ir pasiruošti pasi
rodymui. Kalvaičiai turėjo “.ta
pė recorder” ir užtat leido pa- 

j sirodymą užrašyti. Mes visi juo- 
, kėmės, kai išgirdome savo bal
sus.

Po pasirodymo vėl ėjome mau 
dytis. Kiti vaikai išvažiavo, bet 
tie, kurie atvažiavo su Kalvai-

kauskaitė, 228 Sawtell Avė., 
Brockton, Mass.

Vald. sekret. — Irena Len
draitytė, 102 Ocean St., Dor- 
chester, Mass.

Iždininkas — Rimv. Liutkevi
čius, 308 Lenox St., Norwood, 
Mass.

Sąjng. sekret. — Aurelija Ku 
cinaitė, 71 Glendale St., Brock
ton 39, Mass.

Užs. sk. ved. — Aug. Idzelis, 
Stoepher Hali, Kent State Univ. 
Kent, Ohio.

Padėjėjas — Aig. Šaulys, 420 
12th Avė., Paterson, N. J.

Informacijai — Ged. Naujo
kaitis, 243 Monroe Avė., River 
Edge ,N. J.
Sendraugių Ateitininkų są-gos 

centro valdyba:
Dvasios vadas — Kun. Br. 

Dagilis, 3664 Trumbull, Detroit
8, Mich.

Pirmininkas — Dr. Just. Pi- 
kūnas, 18229 Gilchrist avė., 
Detr. 35, Mich.

Vicepirmin. — Jurgis Mikai
la, 16870 Stoepel, Detroit 21, 
Mich.

Sekretorius — Dr. Kęst. Keb 
lys, 16349 Addison, Southfield 
Twn. Mich.

Iždininkas — Vai. Kundrotie- 
nė, 17315 Parkside avė., Detroit, 
Mich.

Narys — Leon. Bajorūnas, 
16210 Ilena St., Detroit 21, 
Mich.

Parengimų kalendorius
Lapkričio mėn.:

— 3 d., 2 vai. p. p. Chicago 
Savings & Loan Assn. patalpo
se, 6239 So. Western Avė., į- 
vyks Marąuette Parko jaunučių 
ateitininkų bendras (I ir II gru 
pės) susirinkimas. Dalyvauja 
visi nariai.

— 4 d., po 10 vai. šv. mišių 
Jaunimo Centre įvyks studentų 
ateitininkų Chicagos draugovės 
susirinkimas.

— 4 d., po 10 vai. šv. mišių 
įvyks Chicagos Kun. Lipniūno 
moksleivių kuopos berniukų bū
relio susirinkimas ateitininkų 
romovėje.

— 4 d., 3 v. po pietų Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj įvyks de
batai apie medicinos apdraudos 
įstatymą. Debatuos dalyvauja 
Jonas šoliūnas ir dr. Kazys 
Ambrozaitis.

— 18 d. Chicagos sendraugių 
ateitininkų skyriaus susirinki
mas Jaunimo Centre. Kalbės dr. 
Jonas Grinius.

Korp! “Kęstutis" vyr. 
valdyba

Korespondenciniu būdu išrink
toji vyriausioji Korp! Kęstutis

PERKI TR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
F A T R I A

0312 S. Westem GR 0-6592 
Atdara 11-4 lr 6-8

M O VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto blduk 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

eurrent divldend on Investment bonus
4«4% DIVIDENDU MOKAM PAGAE VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4%% dividendų kaspnsmetĮlr

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

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

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

5

valdyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirm. — Kazys Grina, 
4638 So. Washtenaw Avė., Chi
cago 32, UI. Telef. LA 3-7859; 
ižd. — Juozas Dėdinas, 6242 S. 
Mozart St., Chicago 29, III. Te- 
lef. PR 8-3166 ir sekr. — An
tanas Balsytis, 6919 S. Wasb- 
tenaw Avė., Chicago 29, III.

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chieago 32, Iii. Tel. YA 7-5980

« p- ŠILEIKIS, 0. P.tySŽr Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

( dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t-t.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

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

DR. J, > K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius paga, susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1 562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LTGOS 
PRTTAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 0-1070.

Pk K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
6440 «3o, Pulaski Rd. (Crawfnrd 
Medical Building). tel t,U 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambin*’ MT 3-0001.

Ofisas: 3148 VVftfit 03rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 We«t. OOtli Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 03rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. 0. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt, penkt. 1-4 lr 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartj.
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika lr Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0900
DR. E. DEGKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 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 Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2650 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 5 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
<ešt. nuo 1 kl 4 vai
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES EIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v.

iki R vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta kitu laiku susitarus telefonu.
Telef. REnublio 7-2290.

i Telefonas: GRovehilI 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
, AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
! PRTTAIKO AKINIUS
i 2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: .10 ryto ik) 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. IW 1 p o

Ofisas uždarytas iki lapkr. 5 d.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PK.».«JS(l

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutšs
Inkstų, pūslės ir šlapume taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė tei® r?09’’ :{02E- >59UinstA. karvėj: 
m., tel. EDison 8-4383; 80 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

756 West 35th Street
i'Kamp. 35-ta ir Halsted) 

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

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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, IU.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410
Rez. tel. GRovehilI 0-0017 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visuai Training — Contact Lenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r _ 7 p „
antrad., penikt. 10:30 v. r _ 6 D n-

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p. ”
Treč. uždary’ta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 YV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—s vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 DOpiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, tel 
neatsiliepia, šaukti KlEdzie 3-2868

DR. EMILY V, KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. AVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekviena dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v. iki 5 v, r.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA ir chirurge
KUDIKTŲ TR VAIKŲ

SPECIALISTE TJ<5^ 
MEDICAL BUILDING

7150 South YVcstern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

DR. MARIJA LINAS
akušerija ir moterų ligos 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITAR1MA

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*0

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

D61 valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popet. kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 YVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773
Vai : pirmad. ir ketvirta,.:. ?-« p p 
antrad ir oenktad 5-8 v.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir « Iki 8 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 YVest 71»t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR, JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chicago 28, HI. 
Telef. ofiso: PUllman 5-6766 

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

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-315P

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Road
Vai. nuo 2 ik] 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.
Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždarvta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR.6-665* 

Rez. 0000 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto iki S v. p.p., 6-7 v.v.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir zekmad. tik zualtaruz.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus, 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietv 
ligi 5 valandos rvtn kasdien



LAISVO VARDO BAIMĖ

Sovietijoje laisvo žodžio ir 
iš viso laisvo pasireiškimo bai
mė tokia didelė, kad koloni
zuotoje Lietuvoje nėra“ mini
mas joks laisvajame pasaulyje 
einančio laikraščio ar žurnalo 
pavadinimas. Šiandien tiems 
naivėliams, kurie teigia, kad 
Sovietai pradeda skirti meną 
nuo politikos, tenka pastebė
ti, jog tai labai neteisingas 
tvirtinimas. Visa, kas nėra 
marksistiška, kas sukurta ne 
pagal kompartijos liniją, yra 
netinkama. Jeigu komunistai 
meną pradėtų atskirti nuo po
litikos ir Markso mokslo, ko
munizmas nebebūtų komuniz
mu. Sovietai nekenčia ne tik 
jokios pavergtųjų tautų atsto
vų laisvajame pasaulyje kūry
bos, bet bijo net ir pavadini
mų.

Melagingai ir abstrakčiai
Tačiau retkarčiais komunis

tai neiškenčia nepasiginčiję su 
laisvojo pasaulio lietuvių spau 
da, bet visada ją mini abstrak
čiais vardais. Jie niekada ne
pasakys, kad užsienyje einąs 
dienraštis “Draugas” ar “Nau 
jienos”, ar “Sandara”, “Dar
bininkas’, “Tėviškės Žiburiai” 
parašė taip ir taip. Juo labiau 
bijo paminėti laikraščių pava
dinimus kaip “Nepriklausoma 
Lietuva” ar “Laisvoji Lietu
va”. Šiuos visus laikraščius ko
munistai pristato skaitytojams 
abstrakčiai “katalikų laikraš
tis”, “vienuolių leidžiamas laik 
rastis”, “ne kunigų leidžiamas 
laikraštis”, “Chicagoje išei
nantis laikraštis”, “Clevelan- 
de išeinantis nacionalistų laik
raštis” ir t.t. “Tiesos” spalio 
C d. numeryje išspausdintas 
kažkokio L. Albausko straips
nis, kuriame pacituota humo
ristinio eilėraščio posmai, esą 
spausdinti “vienuolių leidžia
mo laikraščio literatūros ir me 
no priede”, tačiau nepasaky
ta, kad humoristiniam skyriu
je.

Komunistinė spauda Lietu
voje stengiasi visai neminėti 
laisvojo pasaulio lietuvių spau 
dos, kultūros pasireiškimų, te
atrinės veiklos, operos ir at
skirų solistų pasirodymų. Kiek 
vienas laisvas vardas ir kiek
vienas kūrinys sukelia komu
nistam nemalonius jausmus, 
kad laisvės kova ir laisvės idė
jos pasaulyje yra gyvos, kad 
vieną kartą žmogus išsilais
vins iš visų diktatūrų. Visas 
tas žinias iš laisvojo pasau
lio komunistai vadina buržua
ziniais nuodais, užkrečiančiais 
tarybinį žmogų.

Knygai mikrofono nepakiši
Komunistai neįsileidžia Lie

tuvon knygų, demaskavus Sta
liną ir paskelbus jį liaudies 
priešu, pereinamojo momento 
metu galima buvo vieną kitą 
knygą Lietuvon permesti. At
vykęs į JAV Zimanas pareiškė, 
kad čia einančio lietuviško mėš 
lo jiems nereikia, nes tauta 
turi maitintis grynu marksis
tiniu menu.

Komunistai į Lietuvą įsilei
džia žmones, nes žmogui gali
ma pakišti mikrofoną, kad šis 
galėtų pasidžiaugti “nuosta
biais komunizmo horizontais”. 
Bolševikai negali į okupuotą 
Lietuvą įsileisti knygų, nes jos 
liudytų laisvojo pasaulio kū
rybingumą, lygiai kaip tokį 
kūrybingumą gali liudyti mū
sų ansambliai, mūsų opera ir 
mūsų solistai. Tačiau komu
nistai žino, kad knygai mikro
fono nepakiši ir ji nepaliaup- 
sins komunizmo, gi savo pa
čiu išėjimu, nepaisant jos tu
rinio, ji jau liudys laisvojo 
pasaulio kūrybinę iniciatyvą.

Būtų gera, kad kiekviena 
proga pavergton Lietuvon vyk 
stąs nuvežtų į Lietuvą ko
kių nors knygų arba bent laik
raščių iškarpų, jog ten žmo
nės galėtų kveptelti tyru, ko
munistinio tvaiko nesugadin
tu, oru.

Laisvųjų įvertinimas
Šie bolševikiniai draudimai, 

ši baimė ne tik laisvo laikraš
čio ar laisvos knygos, bet ir 
jos pavadinimo, rodo, kad bol
ševizmas yra savo esmėje silp
nas. Jeigu reikia bijoti para
šyti, kad toks ir toks dien
raštis taip rašo, ar viena ar 
kita leidykla išleido prozos ar 
poezijos rinkinius, jei reikia 
slėpti laisvam pasaulyje lei
džiamą Lietuvių enciklopediją 
po užraktu, tai reiškia, kad 
laisvojo pasaulio lietuvių veik 
Ja įvertinama, kad laisvojo pa
saulio lietuviai vienoje ar ki
toje plotmėje tebėra bolševiz
mui pavojingi.

Yra pasitaikę, kad bolševi
kai pamini vieną, kitą knygą. 
Neseniai “Pergalėj” paminė
ta satyrinėj apysakoj, kad A- 
merikoje eina lietuvių dien
raščiai, tačiau jų vardai duoti 
netikri, šiaip jau bolševizmas 
bijo viso, kas ateina iš laisvės 
ir gėrio, ir tai todėl, kad jis 
pats yra blogis. Kiekviena mū 
sų kultūrinė, kaip ir politinė, 
apraiška yra kova už laisvę ir, 
kad ji yra prasminga, rodo 
komunistinio kolonisto baimė. 
O ta baimė yra labai didelė, 
jei komunistai bijo skelbti ne 
tik mūsų kultūrinius laimėji
mus, bet net ir tuos laimėji
mus aprašančių laikraščių pa
vadinimus. A. B.

DARBO PARTIJOS NAUJASIS POSŪKIS
Anglijos Darbo partija apsisprendė trukdyti įsijungimą 

į Europos ūkinę bendruomenę

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m: lapkričio mėn. 1

Kolonistų Lietuvoje vis daugėja

Ne lengva Anglijos padėtis. 
Imperijos didybę primena tik 
kai kurie ženklai. Ūkinis ir po
litinis susitelkimas Londone jau 
senokai sau vietą kitur sura
do. Imperijos sandraugos teli
ko tik vardas be turinio.

Pastarajame jos suvažiavime 
įvyko abipusis nusivylimas. San 
drangos valstybės ir toliau nori 
naudotis pirmenybėmis be atsi
teisimo. Politiškai sandrauga y- 
ra suskilusi ir toli nušlijusi nuo 
sutartino bendravimo taikos ir 
karo metu. Anglijos politinis 
tarpininkavimas tarp Rytų ir 
Vakarų mažai ką gero tedavė. 
Jos ūkinis atsilikimas ir politi
nis nusilpimas prašosi naujos 
atsparos.

Nūdienė konservatorių vyriau 
sybė ne lengva ranka numojo į 
sandraugą ir užsimojo pasukti 
į Europos ūkinę bendruomenę, 
kuri ypač per pastarąjį penk
metį padarė didelę pažangą. Spa 
lio mėn. pradžioje vėl atnauji- 
ro derybas Briuselyje. Anglai 
kreipia ypatingą dėmesį į savo 
ir Naujosios Zelandijos, Kana
dos ir Australijos ūkinius rei
kalus. Ar pavyks anglams išly
ginti nuomonių skirtumą dėl 
minėtų kraštų žemės ūkio gami
nių įvežimo?

Anglijos vyriausybės puolimas

Svarbesnės sandraugos vals
tybės aštriai puolė Angliją, kad 
ji išsižada ankstesnės prekybos 
politikos ir linksta į Europos 
žemyną, šis puolimas ne malo
nus, bet visai ne pavojingas. 
Visai kita šnekta, kai konser
vatorių partijos priešininkai li-

bar pasirodysim pasauliui, kad 
mūsų įsipareigojimai yra niekas? 
Ar mes dabar išduosime Berlyną 
ir, bendrai, tuos kraštus, kurie nu
sistatę kovoti prieš raudonųjų ag
resiją ir prašo .mūsų pagalbos ? Pa - 
galiau, ar, atsisakydami atominio 
apsiginklavimo, palenksime Chruš
čiovą būti nuolaidesnių mūsų ir 
kitų laisvųjų atžvilgiu?

Asmeniškai, girdi, aš nežinau, ar j 
“Bomarc” raketos yra efektyvios 
apsigynimui. To nežino ne rabinas 
Feinbergas. Todėl, dėl šito mes 
negalim ginčytis, nes tai karinių 
ekspertų reikalas, bet, kad reikia 
ginkluotis ir būti stipriems agre
sorių atžvilgiu, visi turime gerai 
žinoti. Baigdamas dar pabrėžia: 
“Jeigu atominiai ginklai Kanadoje 
pagelbėtų mūsų šaliai ir laisva
jam pasauliui beatodairinį agreso
rių sudrausti, aš už juos, už tuos 
ginklus”. Pr. Alšėnas

Jauniausias lakūnas gauna skraidyti leidimą. Tai yra De Lano, 
gyv. Green Bay, \Visc., ir turįs 16 m.

GEDIMINAA GALVA

beralai ir ypač Darbo partija 
staiga pakeitė nusistatymą ir 
ėmė prieštarauti Anglijos įsto
jimui į Europos ūkinę bendruo 
menę.

Numanu, Darbo partijos sa
vojo nusistatymo staigus pakei 
tinias siekia surikiuoti partijos 
sparnų skirtingus nusiteikimus. ■ 
Darbo partijos kairysis sparnas,. 
kuris ne kartą buvo sudaręs rim ; 
tą pavojų dešiniajam savo už
mačiomis partijai vadovauti, 
jau anksčiau pasmerkė glaudes- j 
nį Anglijos bendravimą su Eu- 
1 opa. Iki rinkimų dar ilgiau me- j 
tų. bet partijos jau ima išju
dinti savo mašinas.

I
Hugh Gaitskell svyravimas

Darbo partijos vadovas išti
sus septynerius metus sėdėjo 
ant tvoros, dairėsi, laukė ir svy 
ravo. Laikas slinko. Būsimi rin
kimai įvyks 1983 m. pabaigoje 
ar 1964 m. pradžioje. Jis, ne 
kartą patyręs didelių. smūgių iš 
Darbo partijos kairiojo sparno, 
turėjo pasirinkti partiją gelbėti 
ar toliau žvelgti į Anglijos liki
mą. Jis apsisprendė partiją stip 
rinti. Gaitskell yra partijos ma 
šinos žmogus, ne teikiantis vil- 

. čių priartėti prie Ernest Bevi- 
j no valstybinių polėkių.

Gaitskell gerai žino, kad, sė
dus ant partinio arkliuko ko
voti prieš Anglijos ūkinį bendra 
vimą su Europa, dar neužtikri
na laimėjimo Žemuosiuose rū
muose. Jis pasidavė bendroms 
nuotaikoms — kairiųjų spaudi
mui, nors, Daily Telegraph ap
klausinėjimo duomenimis, 46^

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

apklaustųjų teigiamai vertina 
vyriausybės žygius sudaryti su 
tartį su Europos ūkine bend
ruomene. Jam rūpi ne tik parti
ją suvienyti, vyriausybę pulti, 
bet ir bandyti iš liberalų atko
voti balsų, nes ir jie nedraugin
gai vertina vyriausybės politi
ką. Liberalai kai kuriose vieto
vėse laimėjo, bet vargu jiems 
pavyks atgauti prarastą galią. 

Puolimas Brightone

Gaitskellio 84 min. kalba 
Brightono sporto rūmuose at
kreipė dėmesį ne tik Anglijoje. 
Ten jis pasirodė esąs tik agita
torius. Štai, keli jo sakiniai: 
“Ar mes esame priversti bend
rauti su Europa? Ne. Ar bend
raudami mes tapsime ūkiškai 
tvirtesni? Ne. Anglijos įsijun
gimas Europoje reiškia galą 
tautinei valstybei, 1000 metų 
istorijos pabaigą. Tai reiškia 
sandraugos sunykimą. Kaip gi 
mes galėsime dalyvauti sandrau 
goję, jei tapsime Europos pro
vincija ?”

Pigu ir saldu, kaip sachari
nas, bet pavojinga, lyg būtų 
nuodai. Kairysis partijos spar
nas džiaugiasi laimėjimu, nors 
jis patarnauja tik Sovietams. 
Gaitskellį rimtai įspėjo belgas 
socialistas Paul Henri Spaak, 
užsienio reikalų ministeris ir ū- 

! kmės bendruomenės vienas svar 
blausių rikiuotojų: “Jei, šiuo 
keliu e’dami, ir laimėsite, vė
liau tris kartus pralaimėsite”. 
Vokiečių socialistų ideologas 
Herbert Wehner atvirai pakal
tino Gaitskellį vakariečių skal
dymu ir patarnavimu Maskvai.

Šiais metais Maskvoje išleis
tame leidinyje “S'SR skaičiais” 
pateikti statistiniai duomenys 
apie sovietinį ūkį ir gyventojų 
skaičių. Jame nurodoma, kad 
šių metų sausio 1 d. Lietuvoje 
gyventojų buvę 2,852,000.

Tasai skaičius rodytų paverg
tojoje Lietuvoje pastaraisiais 
metais nenatūralų gyventojų 
prieauglį.

1959 metų pradžioje vykdant 
visuotinį sovietijos gyventojų 

i surašymą, pradžioje, prelimina
riniuose pranešimuose, buvo 

i skelbiama Lietuvoje buvus 2,- 
713,000 gyventojų. Tačiau vė
liau tasai skaičius patikslintas 
ir nurodyta, kad 1959 sausio 15 
Lietuvoje gyventojų buvo 2,711- 
000.

Gi Vi’niaus Statistikos valdy- 
iba kiek anksčiau yra skelbusi 
i Lietuvos gyventojų natūralaus 
{prieauglio duomenis 1950 — 
1956 metais. Gimimų kas 1000- 
čiui gyventojų 1950 metais bu
vę 23,5. Vėlesniais metais gimi
mai kiek mažėję ir nuo 1953 iki 
1956 metų kas 1000-čiui gyven- 
1956 metų kas 100-čiui gyven
tojų gimimų skaičius buvęs 20 
su dešimtosiomis.

Natūralus prieauglis

Tuo tarpu mirimų 1950 me
tais kas 1000-čiui gyventojų bu 
vę 11,9, o 1956 m. mirtingumas 
1000 gyventojų tesiekęs 8,2.

Minėtų 7 metų (1950—1958) 
prieauglio vidurkis 1000 gyven
tojų buvo 10,1 (1,6 žemesnis už 

{1920—1940 metų prieauglio vi- 
idurkį, siekusį 11,7).

Vadovaujantis vilniškės sta
tistikos duomenimis, yra įma
noma padaryti pavergtosios Lie 
tuvos gyventojų prieauglio 
1959—1981 metais suvestinę. 
Kadangi sovietinė statistika, o 
taip pat ir spauda, pastaraisiais 
metais nesigarsino prieauglio 
didėjimu, tad manytina, jog pa
grindu imant 1956 metų gimi
mų, mirimų ir prieauglio Lietu
voje duomenis, nebus padaryta 
didesnių nutolimų nuo 1959— 
1981 metų natūralaus prieaug
lio.

Darant prielaidą, kad 1959, 
1980 ir 1961 metais kas 1000- 
č'ui Lietuvos gy ventojų gimimų 
buvę po 20, o mirimų po 8,2, 
metinis prieauglis galėjo būti:

1959 metais natūralus prie
auglis Lietuvoje galėjo būti 

' apie 32,000, 1960 metais Lietu

vos gyventojų skaičius galėjo 
padidėti apie 32,570, 1961 me
tais Lietuvos gyventojai galėjo 
padidėti apie 32,755.

Tad 1982 metų sausio 1 dieną 
Lietuvoje gyventojų, esant na
tūraliam prieaugliui, galėjo būti 
apie 2,808,300.

Gi maskvinė statistika skel
bia 2,852,000, arba 43,700 dau
giau.

Natūralų Lietuvos gyventojų 
1959—1981 metais prieauglį 
prašokančią skaitlinę (43,700) 
tenka skaityti prie natūralaus 
prieauglio.

Išvežimai ir atvežimai

Taip pat įsidėmėtina, kad per 
minėtus 1959—1961 metus mas
tinėmis direktyvomis buvo 
vykdomas Lietuvos jaunimo pa- 
reigojimas įvairiems darbams 
sovietiojje. Dalis išsiųstojo jau
nimo, atlikęs įpareigotus dar
bus, po metų kitų grįš į Lietu
vą. Tačiau dalis to jaunimo bu
vo išsiųsta į chruščiovinius plė
šinius privalomam įsikūrimui. 
Turint tatai dėmesyje, 1959— 
1961 metais nenatūralų gyven
tojų didėjimą Lietuvoje galima 
skaityti per 44,500.

Apie tiek per pastaruosius 
trejus metus į Lietuvą gali bū- 

1 ti atkeldinta sovietinių kolonis
tų.

Kad pastaraisiais metais Lie
tuvoje gausėjo iš sovietijos at
keldinamų asmenų skaičius, ta
tai patvirtina ir Vakarus pasie
kusieji mūsų tautiečiai. Antai 
1961 metais vien tik Vilniuje 

ibuvo įregistruota 20,000 asme
nų, atvykusių iš sovietijos.

Didėjo sovietinių kolonistų 
skaičius Šiauliuose, Klaipėdoje.

Minėtieji sovietinės statisti
kos duomenys kaip tik patvirti
na tęsimą Lietuvos kolonizavi
mo sovietiniais kolonistais.

KATALIKU SPAUDOS 
{ATSTOVAS JUNGT. TAUTOSE

Kun. Hugh Morley, kapuci- 
I nas, pasitraukė iš “View” žur- 
i nalo redaktoriaus pareigų ir ta
po pastoviu Katalikų Spaudos 

j Tarptautinės sąjungos atstovu 
! J ungtinėse Tautose.

— Sovietų spauda ir radijas 
vakar diktatorių Chruščiovą iš
kėlė į padanges kaip taikos “he
rojų”, nes jis nutaręs “panai
kinti” bazes Kuboje ir raketas 
parsivežti “namo”.

Spaudoje ir gyvenime

GINKLUOTIS AR NESIGINKLUOTI ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERISNuolatinis Toronto dienraščio 
“The Telegram” kolumnistas 
Frank Tumpane spalio 18 dienos 
laidoj šitokia antrašte atspausdino 
straipsnį, kurio aktualesnes min
tis atpasakojame.

Kolumnistas pakartoja iš Kana
dos sostinės Ottawos gautą pra
nešimą, kuris buvo paskelbtas vi
soj Kanados spaudoj, kad šis kraš
tas, galimas daiktas, savo turimas 
“Bomarc” raketas aprūpins ato
miniais užtaisais, nes tai verčią da
ryti Sovietų agresijos grasymai 
Berlynui.

Į tai atsiliepė Toronte gyvenąs 
prokomunistinis žydų rabinas Ab
rakam L. Feinberg. Iš jo atsilie
pimo Tumpane cituoja: “Aš nepri- 
leidžiu, kad dauguma kanadiečių 
norėtų pastatyti pavojun ateities 
civilizaciją ir savo gyvybes dėl 
Berlyno.”

Po šios citatos kolumnistas ši
taip samprotauja: šitoks teigimas 
labai panašiai skamba į gana' se
niai girdėtą teigimą. Jeigu seniau 
girdėti pasakymai nebuvo žodis į 
žodį panašūs šiam pasakymui, tai 
jie visvien reiškė tą patį.

Esą, prieš dvidešimt penkerius 
metus agresorius buvo nacinė Vo
kietija, o ne Sovietų Rusija, ir 
tas asmuo buvo Adolfas Hitleris, 
ne Nikita Chruščiovas. Tokie sen
timentai, į kuriuos žmonių pasiti
kėjimas kad agresorių galės nura
minti ir patenkinti būdami silpnas, 
jokios logikos neišlaiko, nes pa
dėtis nuo 1938 metų nė kiek nėra 
pasikeitusi.

Toliau rašo F. Tumpane, kad 
prisimenąs tokius sentimentus:

“Tikrai, tai yra žiauru dėl tų 
žydų persekiojimo. Bet. . . jie gi 
yra Vokietijos žydai. Tas ir pada
ro šią problemą Vokietijos vidaus 
reikalu. Pakalbėti apie tai yra ge
rai. Bet kaip mes galime jiems pa
gelbėti ? Argi eisime į karą dėl 
jų?”

“Žiūrėk, aš niekad nesu buvęs 
Čekoslovakijoj. Taigi, kai Hitleris 
užgrobė ją, yra blogas dalykas. 
Bet kaip gi sustabdysi jį nuo to
kio žygio? Argi pradėsi karą dėl 
Čekoslovakijos? Chamberlainas tei 
sus. Taika betkokia kaina yra 
tikra idėja”.
“Pagaliau, naciai užgrobė ir Aus

triją. Tesižinai. Tai jų problema. 
Reikia būti realistais. Pasakysi 
jam, kad “nustok šitaip daręs”. 
Argi jis (Hitleris) klausys tokio 
pasakymo? Karu panorėsi jį su
stabdyti? Kadangi nenori rizikos, 
tai ir gerai. Tegul jis pasiima, ką 
nori. Jis tuo nenuskriaudžia 
mūsų.”

Kas, girdi, užtikrino rabiną Fein 
bergą ir jo kolegas, kovojančius 
prieš atominį apsiginklavimą kad 
Sovietų S-ga bus geresnė silpnes
niesiems, negu buvo nacių Vokie
tija? — klausia Frank Tumpane.

Vakarinis Berlynas, esą, laisvės 
sala totalitarinėj jūroj. Sala. ku
riai mes laisvieji turime įsiparei
gojimų ir, pagal tuos įsipareigoji
mus, mes turime ją apginti nuo 

i totalistinės agresijos. Ar mes da-

H

Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Ir ten pat rudis užsitraukė sau judančią kilpą. 
Marija Nieves su Venancijum puolė jį supančioti. 
Nuo to ir nuo lasso smaugimo, kumelys sudribo ant 
žemės pajungtas ir sunkiai alsuodamas.

Uždėjęs akių dangalą ir apinasrį ir atrišęs pan
čius, jam leido atsistoti ir Venancijus tuojau jį pa
balnojo paprastų balnu, kokį vartoja tramdytojas. 
Kumelys gynėsi stodamas piestu ir į visas puses spar
dėsi, bet, kai suprato, kad nieko negelbės gynimasis, 
liko ramus, sustingęs iš pykčio ir maudėsi prakaite, 
kamuojamas slegiančio balno, kurio niekad nebuvo 
jautusi jo nugara.

Visa tai matė Santas Luzardas stovėdamas prie 
užtvaro vartų, susijaudinęs vaikystės prisiminimais, 
kai jis, pasigavęs arklį, lėkdavo skirdamas didžiuo
sius lygumų vėjus. Tuo metu, kai Venancijus ruošėsi 
užšokti ant rudžio, išgirdo Antaną į jį besikreipiantį 
“tu”.

— Santai, ar atsimeni, kaip tu jodydavai ark
lius, kuriuos senis tau parinkdavo?

Ir nereikėjo nieko daugiau tam, kad suprastų, 
ką ištikimas kumetis tuo klausimu norėjo pasakyti. 
Tramdymas! Didžiausias lygumų mėginimas, drąsos 
ir vikrumo parodymas, kurių anie vyrai laukė prieš 
galėdami jam nusilenkti. Žvilgsniu ieškojo Karmelito,

kuris stovėjo alkūnėmis atsirėmęs į tvorą priešingam 
užtvaro gale, ir staigiu pasiryžimu tarė:

— Venancijau, sustok. Aš jį prajodinėsiu.
Antanas, patenkintas, nusišypsojo neapsirikęs dėl 

šeimininko vyriškumo. Venancijus su Marija Nieves 
susižvalgė, nustebę ir nepasitikį, o Paeharotė savo 
stačiokišku atvirumu pastebėjo:

— Nėra jokio reikalo, daktare. Čia mes visi ži
nom tamstą esant vyrą bet kokiam reikale. Leisk 
Venancijui jį prajodyti.

Bet Santas jau nebegirdėjo patarimų ir užšoko 
ant nepajungto gyvulio, kuris prisėdo beveik prie 
pat žemės, jį pajutęs ant savo nugaros.

Karmelitui prasiveržė nustebimo mostas, o pas
kui jis sustyro, stebėdamas net mažiausius raitelio 
judesius. Po raitelio prie balno prinituotomis kojomis 
kumelys, tramdomas akių dangalo ir Pacharotės su 
Marija Nieves prilaikomas už apinasrio, virpėjo iš 
įsiutimo ir buvo nulietas prakaitu bei iššieptomis, 
liepsnojančiomis šnervėmis.

Ir Balbinas Paiba, ten pasilikęs laukti progos 
įrodyti Luzardui, jeigu šis dar kartą į jį prabiltų, kad 
dar nepraėjo pavojus, į kurį save išstatė taip su juo 

i elgdamasis, paniekinamai nusišypsojo ir sau tarė:
— Na, dabar šis... naujokutis įsibęs galvą į savo 

paties žemę.
Tuo tarpu Antanas stengėsi duoti nereikalingų 

patarimų, nereikalingų Santui, kuris žinojo visą tram
dymo meno teoriją.

— Iš pradžių leisk jam bėgti, kiek tik jis pa
norės, o paskui po truputį vartok brizgilus. Neraižyk 
pentinais be didelio reikalo ir būk pasiruošęs lėkti, 

i nes tasai rudis mėgsta skrieti; jis vienas tų, kurie 
1 retai piestu stojasi, bet šauna, kaip velnio nešama 
vėlė. Aš su Venancijum seksime jus iš paskos.

Tačiau Luzardas tegirdėjo tik savo paties jaus
mus, pavergiančius impulsus, kurie virpino jo nervus,

kaip laukiniam arkliui savuosius, ir, besilenkdamas 
pakelti akių dangalą, suriko:

— Paleisk jį!
— Vardan Dievo! — sušuko Antanas. Paeharotė 

su Marija Nieves atrišo kumelį ir greitai pasitraukė į 
šalį. Sudrebėjo žemė nuo pasiutiško piestu atsistoji
mo, raiteliui ir arkliui sutapus į vieną, pakilo dulkių 
debesys ir dar neišsisklaidė, kai rudis jau toli skriejo, 
traukdamas begalinių stepių orą.

Jam iš paskos, pakibę ant prijaukintų arklių 
kaklų, bet su kiekviena akimirka vis labiau atsilik- 
dami, šuoliais lėkė Antanas su Venancijum.

Susijaudinęs Karmelitas prašnabždėjo:
— Suklydau, vertindamas tą vyrą.
O tuo tarpu Paeharotė sušuko:
— Ar aš tau nesakiau, Karmelitai, kad jo kakla

raištis tebuvo tik paslėpti krūtinės susivėlusiems 
plaukams? Žiūrėk, kaip laikosi! Kad kumelys jį ga
lėtų nublokšti, turi pats augštyn kojom išvirsti.

Ir dar pridėjo Balbinui, jau atvirai jį provokuo
damas :

—- Boblaižiai dabar žinos, kas yra gerai užsi
mautos kelnės. Dabar pamatysime, ar tiesa, kad kiek
vienas bemaurojąs jau yra tigras.

Bet Balbinas apsimetė negirdįs, nes, jei Pacha- 
rotė išdrįsdavo, niekada nepasitenkindavo žodžiais.

— Viskam yra laikas — galvojo. — Atrodo, 
smarkus naujokiukas, bet dar negrįžo rudis, ir gali 
atsitikti, kad nė negrįž. žiūrint virš nendryno, stepės 
atrodo labai lygios, tačiau taip pat turi slenkščius bei 
duobes.

To nepaisant, apėjęs pašiūres, ieškodamas, ko ne
buvo padėjęs, užšoko ant arklio ir išjojo iš Altamiros, 
nebelaukdamas, ligi bus priverstas atsiskaityti iš pa
darytų vagysčių.

(Bus daugiau)



NIEKO NEPADARYSI: POPIEŽIUS YRA POPIEŽIUS!
Pop. Jonas XXIII keliauja per Italijos laukus

Kaip senosios Romos negali
ma suprasti be cezarių, taip nau 
josios — krikščioniškosios Ro
mos negalima suprasti be popie
žių. Roma ir popiežius — be
veik sinonimas. Šv. Petro krau
jas, pralietas Tiberio upės pa
krantėje, lėmė popiežių buvei
nę. Popiežių istorija, kaip Tibe
rio bangos, kartais ramios, kar
tais audringos, bet jos tekėjo 
vis ta pačia srove. Popiežiai, ne
žiūrint kliūčių, nešė Romai ir pa 
Sauliui dvasinę paguodą, tėviš
ką meilę ir vienybę. Vienybę, 
kurios pasaulyje niekad nebuvo 
perdaug ir kuri jam visada taip 
reikalinga. Popiežius per du tūk 
stančius metų buvo krikščioniš
kos Europos dvasinės vienybės 
simbolis ir dvasinė uola. Senelis 
Tiberis yra liudininkas didingų 
ir liūdnų momentų. Jis matė ei
nantį pop. Leoną Didįjį sutikti 
laukinį Atilą ir apginti Romą, 
kuri nužudė jo pirmtaką šv.
Petrą. Tiberio bangos nešė pop- 
Formoso lavoną. Jo tiltais ėjo
imperatoriai prašyti popiežių stovėjo 5 jaunuoliai su raudo-: kaip nuncijų, o sugrįžai papras- į 
karūnų ir milijonai piligrimų nom žvaigždėm prie krūtinių, i tu kunigu amerikonu!” 
prašyti jo palaiminimų. Roma, 1 atseit komunistai. Jie intymiai
ka’p išdykęs ir išlepęs vaikas, sekė visą šį entuziazmą, ir vie- , , ,

a buvo gera savo popie- nas tarė: “Nieko nepadaiy- čius parūpino bilietus į audien- kardinolas Koemg jaunimo kon-

DR. I. URBONAIS

Lietuviai po audiencijos pas Šv. Tėvą Joną XXIII spalio 3 d. Iš 
k. j d.: inž. archit. E. Vitkus, kun. dr. P. Celiešius, V. Kasperavi- 
čiūtė ir kun. dr. I. Urbonas.

ne
ži? visada juos mylėjo.

“Viva ii Papa!”

Dažnai girdėjome ir skaitėme 
spaudoje, kad Šv. Petro aikš-

si; popiežius yra popiežius!

Audiencija pas popiežių

tėję renkasi minios žmonių pa- Tėvo viešoji audiencija prieš vi- arkliais ir kun. Petras mus spaui .,gerbti popiežių, bet visada gal Į suot. susirinkimą. Jokių priva-! dė važiuoti arkliu į Vatikaną,
daugeliui mūsų rūpėjo klausi- čių audiencijų nėra, nes Šv. Tė-! bet mes trys “miestiečiai” pa- mūsų laikų gamtos
mas — ar iš tikrųjų gi Roma vas yra labai užimtas visuot. sipriešinom, o be to, nebuvo tyrinėtojai nuo![at dabai pabrė- 
ir Italija myli popiežių? Gal tos susirinkimu, kardinolais, vysku visiems vietos “Karietoje”, tai į kad religija, ir gamtos mok 
min’os Šv. Petro aikštėje yra pais ir visais susirinkimo rei- nuvykom taksiu, šveicarų gvar ® ai nc tik vienas itam neprie- 
tn- ’T-cremečiai maldininkai, gal kalais. O tų gi reikalų matyti dija vedė mus per aplinkines įtarauja, et su aro nedalomą

"-nuolės ir kunigai? daug ir skubių. Pvz. šv. Tėvo duris ir laiptais įvedė į Šv. Pet-1 vlLr'-y sin e^' tsakymą į ,v
. . . ,,, , .... ■ .... upaskučiausius Žmonijos klausi- hue is Baltimores.-ovo 9 d Vatikanas paskel- atstovul Vashmgtone arkiv. ro baziliką prie didz. altoriaus H J

T.vtni t v cna'in m d Vagnozzi tik nusileidus Romos prieš popiežiaus sostą. Mūsų i ‘ tema u e
TVtoj, t. y. spalio IU d., 4 „ ę j 1 - ■ » -•» • name?” tegali tik religija duo-TnniK vvttt ™i™ i aerodrome, buvo {sakyta tuc- i Edvardas savo ugiu “nese” vi- s 6 Ja uvas jonas -\xill vyks i . .. Y , ti. Todėl visuotiniame Susirin-tuojau vykti pas popiežių. Jo sus italus ir jam buvo lengva «-

kime bus pabrėžta, 'Lad moks-

Spalio 3 d.
i gos, kun. Petrui Celiešiui ir 

paskutinė Šv. man. Romoje dar yra vežikų su

visi iškilmingi vyskupo rūbai apžvelgti visus audiencijos da- 
buvo čemodane, o jis buvo apsi- <, lyvius. 
renges kaip ir visi Amerikos

'aVjos šventoves — Loret-

bė
Šv 
dv
to :i- Asyžių — pasimelsti už
visuot. Bažnyčios susirinkimą. 
Loretto yra šv. Mergelės Mari
jos šventovė, Asyžius — šv. 
Pranciškaus. kuris yra ir visos 
Ita.’jos globėjas.

popiežių Šis šypterėjęs tarė:
Kelionė istorinė. Prieš šim- “Pasiunčiau Tave į Ameriką, 

tą metų pop. Pius IX irgi vyko
į šias šventoves pasimelsti už--------------------------------------------
1 Vatikano susirinkimą. Tada 
jam reikėjo vykti arkliais ir tru 
ko 5 dienas, šiandien popiežius 
išvyksta iš Vatikano traukiniu 
du vagonai stovėjo keliasdešimt 
metu nenaudojami aprūdijusio
je Vatikano gelžk. stotelėje. Jis 
šią kelione atkko per vieną die
ną Lėktuvu būtų trukę kelios 
valandos.

Pajudėjus popiežiaus trauki
niui Italijos laukais, sujudo vi
sa italų tauta. Mokyklos, įstai
gos, fabrikai ir ūkininkai metė i 
darbus. Milijoninės minios ap-1 
stojo gatves, kelius, aikštes, na
mų stogus ir.. medžius. Ir tai IgRINK1T DUNNE APSKRITIES 
jauni vyrai, jaunimas! Prie jų, YpATINGU ĮGALiOtiniu 
prisijungė seneliai, vaikai, ka-j «J»UNTY COMMISSIONER) 
riuomenė ir vyriausybė su pre-1
zidentu Segni priešakyje. To-jties ypatingas Įgaliotinis ir aP- 
kių minių ir tokio entuziazmo skrities tarybos Finansinio Komi
su meile spindinčiom akim aš tęto pirmininkas, yra mano asme-

niškas draugas jau virš 25 metų. 
Mano- santykiai su G. VV.Dunne- at
sirado bendradarbiaujant Chicago 
Park rajone įvairiose srityse, ypa-

savo gyvenime nebuvau matęs.
Niekas gi tų minią čia nevarė!
Tik meilė popiežiui sunešė juos
čia! Ir jų šauksmas “Viva ii ting^ P^mogų paruošimo (re- 

.„i,.., . . . crcation) dalyje. As taip pat ga-
papa . skambėjo lyg meilės him jįu liudyti apie jo sugebėjimus.
nas popiežiui.

Viename minios kampelyje

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

Tel. HEmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

patirtį ir žinojimą susiduriant su 
valdžios problemomis.

Jūsų demokratinis balsavimas 
• už G. W. Dunne užtikrins vertin- 
; gą pajėgą pasišventusiam valsty- 
I biniam tarnautojui, kurio dėmesys 
| yrą jūsų gerovėj. G. W. Dunne 
' yra baigęs Northvvestcrn universi
tetą, buvęs North Loop Post vir
šininkas, taip pat Gold Coast 
Lions klubo, buvo daugumos va
das Illinois valstybės General As- 
se.mbly, vedęs ir turi tris vaikus, 
buvo Park Supervisor, Area Su- 
pervisor of Recreation ir Assist- 
ant General Superintendent Chi
cagos Parko rajone.

n Tėvas nešamoje kėdėje. Mielu, j MŪS KOLONIJOSE 
šypsančiu žvilgsniu žvelgia j vi- 1
sus ir nuolat laimini. Jam at
sisėdus soste, Romos miesto 
burmistras perskaito aktą ir į- 
teikia Šv. Tėvui Romos miesto

Athol, Mass.

Šv. Praneiškaus parapijoj 
Lapkričio 9 d. 8 vai. Šv.

vardu auksinį kieliką, kuris bus . Pranciškaus parapija rengia j 
naudojamas šv. mišiose per vi-' kortavimo vakarą parapijos į 
są visuotino susirinkimo laiką, naudai. Tai bus paskutinis toks į 

Pristatomos delegacijos. Po parengimas šiais metais. Vi
to Šv. Tėvas kalba 20 min. ita- sifems atsilankantiems bus pro- 
liškai. Kalboje kartais įpina juo , Sa laimėti įvairių dovanų. Visi 
kų, ir italai šypsodamiesi šau- &alės skanių, užkandžių gauti 
kia “Viva ii papa!” Kalba tuo- dykai. Padėkos dienos proga, 
jau išverčiama į anglų, vokie- galės savo laimę išbandyti, nes

ličių ir ispanų kalbas. Gražia dovanoms paskirta 20 kalaku-
tų.

Visas pelnas skiriamas para-

Dalyvavo suvažiavime 

Visa Moterų sąjungos kuo-

Krikščionybės jėga
Prieš išvykdamas į visuotiną 

Gerasis kun. Vincas Mincevi-1 Bažnyčios susirinkimą Vienos

prancūzų kalba vėl kalba pats 
Šv. Tėvas Kalboje padėkojo už
parodytą meilę popiežiui ir pri- , pijos pataisymo fondui. Vasa- 
minė, kad jis vyks į šventoves ! ros metu visa bažnyčia iš lau- 
melstis už visuot. Bažnyčios su- ko buvo atnaujinta. Iš to fondo 
sirinkimą. Prašė visų taip pat visos lėšos buvo apmokėtos, 
melstis už susirinkimą. Baigęs, Dabar reikia fondą padidinti

S suteikė visiems palaiminimą. pataisymams.
Audiencija truko 40 min. Tos Komisija nuoširdžiai kviečia 

.. .. 40 min. praėjo kaip vie 1a minu- visus atsilankyti linksmai pra-
i tė. Kaip miela stebėti kaž ką leisti kelias valandas ir para- 

didingo, brangaus, švento! Iš- PUOS darbus paremti.
|J ėję gi laukan ir stovėdami ant
s didžiųjų šv. Petro bazilikos laip 

tų, prisiminėm to jaunojo ko
munisto žodžius: “Nieko nepa- Pa dalyvavo Naujosios Angli- 
darysi: popiežius yra popie-;JOs suvažiavime, kuris įvyko 

Aušros Vartų parapijos salėje, 
Worccsteryje, spalio 21 d. Na
rės pasidžiaugė diskusijomis 
bei vakariene, kurią puikiai ir 
skaniai paruošė 69 kuopos na
rės. Alicija Perekšlicnė buvo 
išrinkta naujos valdybos vice
pirmininke. K.

Z1USII”

ciją mums 4 lietuviams: Vidai ; grėsė pareiškė: “Vatikano II- 
Kasperavičiūtei iš Clevelando, sis sus-mas įrodys pasauliui, 
inž. Edvardui Vitkui iš Chica- kad religija ir mokslo pažan

gos pasaulyje turi didžiausios 
reikšmės ir antra, kad krikščio
nybė yra- persunkta nenugali
ma ir nesugriaunama jėga. Vi-

GAILESTINGOJI SESUO 
MISIJOSE

Loretta Stutz, gailestingoji 
sesuo iš New Yorko, išvyko 
dirbti į Virika misijų ligoninę 
Afrikoje, kur darbuojasi vadi
namos baltosios seserys. Anks
čiau už ją į tą pačią, vietą dar
buotis išvyko amerikietė gai
lestingoji sesuo Patricija Dono-

(.HABIASKAS

, , . . ... 2512 W. 47th St., FR 6-1998
kad neprivalo pavergti žmoni- tv. radijai, hi-fi, vėsintuvai 

Pardavimui--taisymai Sekm. uždaryta
vyskupai kelionėje — su kuni
go apikakle. trumpais rūbais. 
Jis taip ir buvo nuvežtas pas

las, ekonomiją ir politika nie
kad

Lygiai 10:30 vai. pasirodo Šv. jos!”

Operos balius, moterų choro penkerių metų dainavimo sukakčiai paminėti, įvyks lapkričio 10 d.
8 vai. vak. VVestern Ballroom salėje. Meninėje programoje dalyvaus ir Vyrų choras, kuris čia 
matomas vieno savo koncerto metu Chicagoje, Meninė programa bus pradėta lygiai 9 v. vak. (Pr.)

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

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

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

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦CHICAGO 8 • PHONE 2540104

“Eglutė” dėkoja

Vaikų laikraštėlis “Eglutė” 
taria gilų ir nuoširdų padėkos 
žodį visiems, kurie bet kuriuo 
būdu prisidėjo prie jos naudai 
ruošiamo vaidinimo “žvaigž
dės’’ Jaunimo Centre, Chica
goj, š, m. spalio 14 d. $1,000.00 
pelnas yra nepaprastai didelė 
parama!

Speciali padėka tenka veika
lo autorei ir uoliai “Eglutės” 
platintojai Danutei Lipčiūtei 
Augienei, režisoreį Z. Kevalai- 
tytei Visockienei, kostiumų pro
jektuotojai V. Balukienei, šokių

vadovei J. Vilkaitei, muzikinės 
I dalies autoriui F. Stroliai, pra- 
' nešėjui A. Brinkai, visiems or- 
' ganizacinio komiteto nariams 
bei visiems Marąuette Park li
tuanistinės mokyklos vaikams, 
kurie vaidinime dalyvavo.

ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CI_iffsioe4-5665|

Perskaitę "Draugą", duoki- 

i te ii kitiems pasiskaityti
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S GRAND OPENING !
| KVIETIMAS |
1 Mieli mūsų draugai ir pažįstami būkite mūsų = 
| svečiais penktadienį, šeštad. ir sekmad., lapkričio = 
I 2—3—4 dienomis 1962 metų.

= Lauksime jūsų atsilankymo.

s ALE ir HELEN RUDINSKAI
FdiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiir

. .... .... , .

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. VVestern Avė. krautuvė.
%

J. G. TELEVISION CO.
ANTANAS TVERAS

DIPL. LAIKRODININKAS 
Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis 
SUPERMARKET BŪDU

sutaupydami 33% - 40% iki 65% 
ant visų baldų:

kelių dalių sofų, paprastų sofų, fotelių, mieg. baldų, valgom, 
kamb. setų, stalų ir lempų, virtuvių setų, matracų, “hollywood” 
lovų. Viskas namams. Aukšta kokybė — žemos kainos

Lengvas išsitnokėjimas — nemokamas pristatymas 
T A UP’7 KITĘ

Stanley Krukas, turįs didelį patyrimą baldų prekyboje, bus 
čia ir jums pagelbės išsirinkti visa, ką jūs pageidausite!

SOUTHWEST FURN.CO.
SUPERMARKET baldų krautuvė

6200 So. YYestern Avė., Chicago. III.
P. V. kampas ant 62-os ir Western. RE 7-6221

Atidara sekmaid. 11 vai. r. iki 5 vai. p. p. Pirmad., ketvirt: 
ir penktad. 9:80 vai. r. iki 9:30 p. p. Antrad., trečiad. ir šeštad. 
9:30 vai. r. iki 5:30 p. p.

MICHIGAN OBUOLIAI
McINTOSH & CORTLAND Bušelis $2.35
RED DELICIOUS & GRIMES GOLDEN w $1.95
IOHNATHAN D $2.35
ROMAN BEAUTY ......................... H $1.95
WINESAP .................................. $2.65
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI ................. $1.89

APPLE CIDER, galionas ............................... 690
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai................. $1.45
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.19
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 89/
Natūralus medus iš bytinų, 5 sv.................... $1.29

CPP CTODC 1924 West 59th St-Luu OI Unt Teh PRosPect 65347
Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak. 

Obuolius ir kriaušes galima pirkti ir svarais — 10 et.



GINČAS J. TAUTŲ TRIBŪNOJE
Nukentėjo Zorinas, kas laukia Castro

ONA LABANAUSKAITĖ 
Mūsų korespondentė J. Tautose

Nors įvykiai, atsiradę iš Sov. 
Rusijos ir JAV susikirtimo Ku
boje eina daug greičiau, negu 
jų aptarimai J. Tautų Saugumo 
Taryboje, tačiau naudinga žino
ti ir tai, kas čia kalbėta ir ban
dyta daryti.

Su tuo klausimu atėjo čia 
vienu laiku ir JAV, ir Sov. Ru
sija, ir Kuba. Tik kiekviena 
skirtingo tikslo siekdama ir 
skirtinga kalba kalbėdama.

Stevensonas kalba aiškiai 
“JA|V atstovas Stevensonas 

pareiškė, kad dabartinė Kubos 
krizė atsirado ne dėl jos revo
liucijos, reformų ,socializmo ar 
diktatūros, bet dėl Kubos val
dovų leidimo Sov. Rusijai įsi
tvirtinti šiame pusrutulyje. Ku
ba tapo komunistų sąmokslo 
dalyviu užvaldyti pasaulį, kai ji 
leido sovietam slaptai įrengti 
raketų bazes, iš kurių atomi
niais ginklais pasiekiamas visas 
Amerikos plotas. Kai Kuboje 
atsirado puolamieji ginklai, ty
lėti nebebuvo galima — nutar
ta saugoti, kad jie daugiau ten 
nebepatektų, o patekusieji būtų 
atgal išvežti, iš kur atkeliavo. 
Taip atsirado blokada kaip apsi 
ginamoji priemonė nuo negar
bingo priešo.

— Mes tikimės, kad Chruš
čiovas neklydo apsiskaičiuoda
mas, kad jis mūsų kantrybės 
nepalaikė silpnybe. Sunku tikė
ti, kad jis būtų apsipratęs su 
mintimi, jog mes neturime ryž
to. Nors ir turime jėgą, kad 
mes neturėsime drąsos panau
doti ginklų. — pareiškė Steven
sonas, artėdamas prie savo ilgo 
pareiškimo galo.

Žinome, kad JAV prašė Sau
gumo Tarybą priversti Rusiją 
tuojau išgriauti Kuboje pasta
tytas bazes ir išvežti iš ten vi
sas raketas ir kitus pabūklus J. 
Tautų atstovams prižiūrint. Kai 
tai bus atlikta, blokada bus nu
imta.

Stevensono kalba buvo labai 
ilga — tarpais dramatiška, pil
na faktų apie Sov. Rusijos ir 
JAV elgesį po karo ,apie J. Tau 
toms patikėtą misiją. Jis suabe 
jojo ,ar S. Rusija yra kada nors 
tikrai įsijungusi į Jungt. Tau-

MOVING
i. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 CEiicago. III.

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

MIDLAND
SAVINGS

4B40 Archer Avė. Chieago 32

tas, kurioms patikėta misija 
lyra taip priešinga visai Sov. 
j Rusijos istorijos filosofijai ir 
^ateities pasaulio vizijai.

Kubos atstovo rinksmas

Po Stevensono kalbėjęs Ku
bos atstovas, prileistas prie sta 
lo kaip ginčo šalis, šokinėda
mas, skėtriodamasis ir šūkau
damas, tvirtino, kad š. Ameri
ka seniai bando visomis priemo 
nėmis pasmaugti Kubos režimą, 
kad Kuboje nėra jokių kitų sve 
timų bazių, išskyrus amerikinę. 
Ir papylė maišą kaltinimų prieš 
JAV — kad jos turi bazes For- 
mozoje, P. Korėjoje, kad jos į- 
sikišo kariniai Vietname, kad 
padėjusios kolonialistams An
goloje, kad remiančios “impe
rialistinius manevrus” Konge. 
Argi tos bazės ir raketos esan
čios geresnės už kitas? Koks 
skirtumas tarp Hitlerio ir JAV? 
— šaukė jis kaip įmanydamas.

Blokada esanti karinis veiks
mas, Kubos užpuolimas kita 
forma. Kuba ginsis nuo piratų, 
nes dabar ji turinti ginklų. Ku
ba neįsileisianti jokių stebėto
jų. Ragino Saugumo Tarybą ne 
kišti pirštų į tą reikalą.

Zorinas išdidus

Sov. Rusijos atstovas Zori
nas, spalio mėn. Saugumo Tary 
bos pirmininkas, buvo abejaip 
išdidus — ir kaip pirmininkas 
ir kaip Sov. Rusijos kalbėtojas. 
Kaip pirmininkas jis darbotvar
kę priimant taip kvalifikavo 
klausimą, lyg JAV jau būtų pa
smerktos; jis neleido Stevenso- 
nui kalbėti dėl tvarkos, kada jis 
galėjo jo prašymą patenkinti 
nelaužydamas jokio procedū
ros nuostato.

Gi pradėjęs kalbėti kaip Sov. 
Rusijos atstovas, jis nieku ne
siskyrė nuo Kubos kalbėtojo, 
nebent tik išoriniai — kubietis 
reiškėsi histeriškai, rusas gi — 
šaltai ir ciniškai.

Zorinas tuojau puolė Steven- 
soną už “pokario istorijos falsi
fikavimą”, bet atsisakė polemi
zuoti, nes tai būtų pasižemini- 
mas. Žinoma, jam blokada yra 
piratizmas, visokios teisės lau
žymas, pasikėsinimas prieš iJ. 
Tautų narį, kišimasis į kitos 
valstybės vidaus reikalus, žaidi
mas su ugnimi, savinimasis 
“pasaulio policininko” vaid
mens.

JAV atėjusios į Saugumo Ta
rybą prašyti pritarti nusikals
tamam veiksmui — jos norin
čios laikyti iškeltą galvą, nors 
ir pralošusios bylą. Zorinas pa
neigė sovietų bazių ir ginklų bu 
vimą Kuboje ir pareiškė bal
suosiąs prieš JAV rezoliuciją. 
Agitavo už savo rezoliuciją, ku
ri esanti taikos rezoliucija.

. Kitu kalbos

Venezuelos atstovas kalbėjo 
už visą Lotynų Ameriką .prašy
damas imtis žygių sulaikyti ato 
minių ginklų plaukimą į Kubą 
ir sunaikinti dabartines bazes 
bei išvežti atominius ginklus su 
raketomis. .

D. Britanijos, Prancūzijos ir 
Kinijos atstovai pareiškė rem- 
sią JAV rezoliuciją, kiekvienas 
išdėstydamas savus motyvus.

Rumunijos už. reik. vicemin- 
nisteris rėmė S. Rusijos rezoliu
ciją, ko ir reikėjo tikėtis.

Airijos užs. reikalų min. 
Aiken papeikė Sov, Rusiją už į- 
sikūrimą Kuboje ir ragino šalis 
pradėti derybas.

Kai sekantį vakarą prakalbo 
Ghanos ir Egipto atstovai, bu
vo aišku, kad už kulisų sutarta 
išvesti į sceną J. Tautų gen.

Sužeistas indas kareivis (viršuje) nešamas j helikopterį šiaurės 
rytų apylinkėje. Indija užvakar pradėjusi ofenzyvą prieš įsibro
vusius kiniečių karinius dalinius, pažadėjus Amerikai karinę pa
galbą indams. New Delhi mieste (apačioje) indai jaunuoliai patik
rinami naujokų šaukimo centre. (UPT)

DIDVYRIŲ KAPUS PRISIMINUS
Vos tik įėjus pro ge'ežinius nuoširdžiam, pasiaukojimui ir 

šventoriaus vartus, Alytaus darbui.
miesto ir parapijos bažnyčios šie kapai kiekvienam primena 
šventoriun, tuojau pasidaro mis ir tarsi pasako, kaip lietingais 
tiška nuotaika, ypač rudenį, ka- vakarais stovėjo pasiryžę prie 
da po kojų nejaukiai ir sušniai I tėvynės sienų ir savo jaunomis 
sukritę . lapai. Aplinkui lyg ai- j krūtinėmis dengė besiveržiantį 

grobonišką priešą. Jie saugojosuoja, ramybės mintis. Pajuo- 
davę čia pat šventoriaus kapi
nėse kryžiai varvina sunkius lie
taus lašus. Jų daugelis apsama 
noję, kerpėmis apaugę, kai ku
rie pavirtę liūdi, žengiant kiek 
pirmyn bažnyčios link, šalia ta
ko, šakoto klevo paunksnėje, 
lyg pasislėpęs nuo praeivių 
akių, slypi kuklus paminklas, iš 
Dzūkijos laukų surinktų ir su
mūrytų apvalių, nedidelių akme 
nų pastatytas karininko Juoza
pavičiaus prisiminimui. Kas tik 
priartėja prie šio paminklo, tuo 
jau įsmeigia savo žvilgsnį ir su 
simąstęs ilgai tyli. Ar jie mąs
to, ar jie meldžiasi, nežinia.

Kiek atokiau nuo bažnyčios 
stovi antras panašus paminklas,! 
gelsvomis kerpėmis pasipuošęs, 
tai kankinio mokytojo Juozo 
Bloznelio kapas, kurį lenkai 
žiauriausiu būdu buvo nukanki
nę. O šalimai daug cementinių 
kryžių su pažymėtomis žuvusių 
karių datomis. Tos datos bylo
ja, kad jie Lietuvai atnešė lais
vę, kurią lietuvių tauta turėjo 
ištisus 22 metus. Gal anuomet 
kasdieninio gyvenimo sukury 
savo laisvę supratome paviršu
tiniškai ,gal pasakojame apie ją 
tik stambius žodžius, be dides
nio jausmo, be įsitikinimo.

Reikia ateiti prie šių karžy
gių kapų, reikia su jais pasikal
bėti. iJiei šiandien negalima prie 
jų nueiti, tai nors mintimis lan- 
kykim ir su jais pasikalbėkim.

Tada jie lyg pakyla iš savo 
kapų ir kalba kiekvienam tau
riam lietuviui didžius žodžius. 
Jie nepasako širdies balso žo
džių, kurie kaip gyvybės ugnis 
degina lietuviui širdį ir skatina

sekretorių U Thant, kuris savo 
telegramomis suvedė Maskvą ir 
Washingtoną į tiesioginį sąlytį, 
davusį jau žinomus rezultatus. 
Už visų tų kalbų bei telegramų 
buvo pajudinta veikti JAV ka
rinė galybė, kuri yra tikroji to
kios ginčo atomazgos kaltinin
kė.

Tuo tarpu nukentėjo tik vie
nas Zorinas, taip išdidžiai lau
kęs momento pareikšti dar vie
ną veto. Jis iš tos bylos išjung
tas, nes Maskva atsiuntė į New 
Yorką to reikalo tvarkyti už 
Zoriną mandagesnį Kuznecovą. 
Tik ateitis parodys, kiek ir kaip 
bus nukentėjęs Castro ir kokių 
avantiūrų iš jo galima tikėtis 
dabar, kada dingo šantažo prie- 

: monė.

mūsų tautą ir šventai ją pami
lo. Ar jie žinojo, ar tikėjo, kad 
kiti jaunuoliai ateis prie jų ka
pt) pasiklausyti amžių šventos 
kalbos ?

Nesuprantama kartais atro
do, kodėl tie, jaunatve degą, 
drąsiai stojo į kovų laukus. Juk 
jų neviliojo turtai, jų nesamdė 
vadai. Jie tik jautė, jie girdėjo 
sielos šauksmą ir juo tikėjo.

Kai stovi čia prie šių didvy
rių kapų, nejauti mirties alsa
vimo. Čia visur tyla. Čia stovė
damas gali pajusti gyvenimo 

; prasmę, čia pasidaro aiški tėvy
nės meilės idėja. J. Miškinis

18 MEN KŪDIKIS SU 

KLAUSYMO ĮTAISAIS

Aštuoniolikos mėnesių mer
gytei Yvonne Dunkle, gyvenan
čiai Hamburge, Pa., tenka ne
šioti klausymo įtaisus. Tėvai 
pastebėjo, kad ji visiškai negir- 

į di. Atrodė, kad ji liks ne tik 
■ kurčia, bet ir nebylė. Temple 
j universiteto prof. dr. B. Ronis 
mergytei pritaikė specialius Į ( 
stiprius klausymo įtaisus ir nu
matoma, kad dabar mažytė, ga 
lėdama girdėti žodžius, pati iš
moks kalbėti.

KAZIMIERASABANYS
(BANEVFirS 

Gyveno 0054 Pralrie St.
DETROIT, MICH.

Mirė spalio 29 d., 1962 m., 
sulaukęs 61 m. amž. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Raseinių 
aps., Šaukalų miestelio. Ame
rikoje išgyveno 12 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me sūnus Vytautas, marti 
Adelė ir sūnus Algis, marti 
Elena; penki anūkai. Lietu
voje liko motina, sesuo ir 
brolis.

Kūnas pašarvotas Vai. S. 
Baužos koplyč., 1930 25 St., 
Detroit, 'Mich. Laidotuvės 
įvyks penktad., lapkričio 2 
d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje 10 
vai. įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Holy 
Sepulchre kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios 
ir anūkai

Bajri. direkt. Vai. S. Bauža, 
tel. Ta. 5-1275.

A. A.

JUOZAPAS SPAITIS
Gyveno 34 42 S. Union Avė. 

Tel. YA 7-2848.

Mirė spalio 31 d., 1962, 7:30 
v. r., sulaukęs 63 m. amžiaus.

Gimė Bietuvoje.
Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

Marijona (Valaiga). duktė Jo
seph,ine Ilucko. žentas William,
2 anūkai: VVilliam ir Josephi-
ne, pusbroliai Juozapas Spaitis 
ii- Edvardas Želvos i,r jų šei
mos. pusseserės: Anele' Zda-
nevičius. ĮSmma. Kosiak ir Eml- 
ly Paliokas ir ju šeimos, uošvė 
Ona Valaiga, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis ir se
suo.

Priklaiisg Quiglc,v__Knigbts
of Columbus, Bridgeporto Bu- 
sinessmcn's Assoe,, Lithuanian 
Chamber of Gommeree ir Il
linois Manufaeturers Assoe.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Budmino koplyčioje. 3319 So. 
lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., lapkr.
3 d., iš koplyčios 9:30 v. ryto 
bus atlydėtas j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Jurgio kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir anūkai.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
nas. Tel. YArds 7-II38.

A. -j- A.
ANTANINA LINKEVIČIUS

(LINKI S)
LADTIKA1TF;

Gyveno Šv. šeimos Viloje. Orland Park. TU.
Mirė spalio 29 d., 1962, 5 v. p. p., sulaukus 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.,
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Helen Trankina, žentas Vin- 

ccnt, 5 anūkai: Elaine Wozniak, Sylvia Sc.ha.ucr, James, Ann ir Ju- 
ne Trankina. 3 proanūkai, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Priklausė Maldos Apaštalavimo ir Tretininku draugijom; Kei
stučio Pašalpos klubui ir Upytės Draugiškam Klubui.

Kūnas pašarvotas S. Lackavicz koplyčioje 2314 W. 23rd Plaee.
Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 2 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuliūdę: Duktė, žentas,, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackavicz. Tel. VI 7-6672.

A ”|“ A.
NIKODEMAS J. WALAVICH

'Gyveno 4141 W, Dickens Street
Mirė spalio 31 d., 1962, 7:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Sadvos parap., Prastavonių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 56 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juzapina (Maironytė), 
sūnus Leonard. marti Martha, anūkai: Martha, Judith ir Leo- 
nard, sūnus Albert, marti Marian, anūkai Albert ir Keith, 
podukra Genevieve, žentas Michael Francis, anūkai Michael ir 
Phyllis, brolis Motiejus su šeima, kiti giminės, draugai in pa- 
žijstami, Lietuvoje liko daug giminių.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. Western 

Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkr. 3 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus, atlydėtas į Švenč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

j Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, podukra, marti, žentai ir anūkai
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio men. 1

Aukos Šiluvos paminklui 
Visų Tautų Karalienes

šventovėj
Visų Tautų Karalienės švento

vėj Šiluvos paminklui statyti au
kojo :

Kun. Pranas Jakubaitis — $50; 
Anton Gedvilą — $50:, Nettie 
Saukaitis — $5; Antanina Cilin- 
cevičius — $10, Marija Juknevi
čienė— $100, Ann Kasmauskas— 
$10; Jonas Keršulis — $15, Emi- 

pija Morkūnienė — $15; Ross 
'Adams — $5, Fabijonas Saran- 
Įko — $20, Angelė Norbutas — 
$10, Juozas Raudys — $10, Vla

G

J. F. LI DEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MAŽHMVANS

-"N
1845 SO. WESTERN AVS.

TRIS MODKRN1MCOS 
AIR-CONDlTlONBD KOPLYČIOS

MAtofOMS VHTA 
REpuMfc T-aeee BBpubM« T-8861

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3 3572

ANTANAS M. PHILLIPS ~
3307 LITUANICA AVĖ. Tel- YArds 7-8401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL Tel OLympie 2-1003

das Simanavičius — $15, Miss 
Anna Buettgen — $140, Lottie 
Giedraitis — $100. Cecilia Su
kis — $25, Pauline Sukis — $15, 
C. Mastri — $10, Adella Cilvi- 

; nas ;— $5, Jonas Kukeckis — $15, 
'dr. St. Samusis ir Juozas Samu- 
i šis — $100, Teofilė Kapačinskie- 
nė — $25, Pranas Kuzmas.— $20,

I dr. Aleksandras Spudas — $5, 
j Gylių šeima — $25, Veronika Ser- 
:gebenė — $15, Isabel Gedvilas — 
$100, Olympia Baukus — $3, Jo
nas Stasiukonis — $25. Kiti au- 

:kojo po mažiau. Visiems aukoto
jams reiškiu nuoširdžią padėką.

Kun. Just. Klumbis

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
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 Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Tel. REpublie 7-1213 
TeL VIrginia 7-6672



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 1

X Lūžiai, pasirašytas Aukš
lės slapyvardžiu, yra trečias 
Draugo romano konkursui at
siųstas rankraštis.

X Vyčiai senjorai ruošia Mai 
ronio sukakties minėjimą lap
kričio 20 d. vakare .Vyčių salėj. 
Bus paskaita, deklamacijos 
iš Maironio kūrybos ir kt. Turė
tų dalyvauti visi senjorai, jau
nieji vyčiai, o ir visi lietuviai, 
ypač arčiau prie Brighton Par
ko gyvenantieji.

X Tamošiūnaite Vida, Lietu
vos kavalerijos karininko duk
tė, pernai baigusi Illinois uni
versitetą Urbanoje, ruošdama 
magistrą buvo išvykusi j Vokie
tiją Miuncheno universitetą pa
gilinti savo studijų. Dabar ga
vo paskyrimą Illinois universi
tete Urbanoje dėstyti vokiečių 
kalbą ir sugrįžo į Unbaną.

Mūsų lietuvaitės vis daugiau 
pradeda išvykti į Europą pagi
linti žinių ir sugrįžusios gali 
jaustis tvirčiau, turėdamos pla
tesnį akiratį.

X šv. Kryžiaus ligoninės pa
galbinis moterų vienetas šau
kia susirinkimą lapkričio 13 d. 
ligoninės patalpose, 7 aukšte. 
Susirinkiman pakviesta 55 li
goninių, esančių tame rajone, 
delegatės. Susirinkimo pradžia 
11 vai. Pietūs 1 v. p. p., po jų 
bus galima apžiūrėti ligoninę.

X Moterų s-gos 48 kp. narės 
jau sugrįžo į namus po atosto
gų. Pirm. Marija Genis su vy
ru buvo pora savaičių Texas 
valstybėj. Finansų raštininkė 
Petronėlė Zakarienė su vyru 
buvo Beverly Hills, Ind., Teklė 
Mikolaitienė praleido porą sa
vaičių pas dukrelę Luciją 
Beard Wisconsin valstybėj. A- 
lena ir Albertas Statkai viešėjo 
pas dukrelę Albertą, Madison, 
Wis.

X Filatelistų d-jos leidžiamą 
biuletenį Lietuva redaguoja Eu
genijus Petrauskas. Jau išėjo 
8 nr.

X Jonas Šoliūnas, “Draugo” 
socialinio skyriaus redaktorius, 
ir dr. Kazys Ambrozaitis disku
tuos socialinės gydymo apdrau- 
dos (Medicare) klausimu šį sek 
madienį, lapkričio 4 d., 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centre. Visi kvie
čiami į šiuos debatus atsilan
kyti. Debatus rengia Chicagos 
Ateitininkų sendraugių skyrius.

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 Kun. dr. Kazimierui Ma,- 
tulaičiui, MIC, Laivo redakto
riui, šiandien sukanka 45 me
tai kunigystės. Kun. K. Matu
laitis įšventintas kunigu 1917 
m. lapkričio 1 d. Šiuo metu su
kaktuvininkas gyvena tėvų ma
rijonų namuose prie Draugo.

X Moterų Sąjunga žada gra
žiai pasirodyti Tėvų Marijonų 
Bendradarbių vakarienėje lap
kričio 4 d., Sharko restorane 
užimdamos vieną stalą.

X Lietuvių Studentų s-gos, 
Chicagos skyriaus susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, lapkričio 
2 d., 8 vai. vak., Vyčių salėje, 
2453 W. 47 St. Programoje: 
metinio suvažiavimo pranešimai 
ir Karolio Drangos paskaita.

X L. B-nės Chicagos Apygar
dos Švietimo komisija prašo vi
sų (žem. ir aukšt.) lituanistinių 
mokyklų ir klasių vedėjus (di
rektorius) prisiųsti komisijai 
šias statistines žinias: mokyk
los pavadinimas ir dabartinis 
adresas, mokyklos vedėjo (ar 
direktoriaus), mokytojų vardai, 
pavardės ir jų adresai, šių — 
1962/3 mokslo metų darbo 
pradžia, skyrių (klasių) ir mo
kinių skaičius, baigiančių mo
kyklą mokinių skaičius. Labai 
prašoma šias žinias prisiųsti iki 
lapkričio 10 d. komisijos p-ko 
J. Vedegio vardu — 4437 So. 
Artesian Avė., Chicago 32, III.

X A. a. Juozas Spaitis tre
čiadienio rytą prieš 8 vai. mirė 
savo namuose Chicagoje. Velio
nis turėjo 63 m. amžiaus, bu
vo veiklus politikoje, dar plana 
vo kandidatuoti į JAV kongre
są, bet sunki liga sukliudė. 
Nuo vasaros vidurio jau sun
kiai sirgo ir nebekėlė iš lovos. 
Buvo taipgi sėkmingas preky
bininkas ir turėjo didelius na
mus Haisted gatvėje, ties 33

Iš kairės j dešinę sėdi: kun. Edvardas Abromaitis, Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas; teisėjas Alfonsas F. VVells, kandidatas į Cook 
■County aukštesnįjį teismą; kun. Vytautas Bagdanavičius, Drau
go namo vyresnysis; stovi: kun. dr. Vincas Andriuška, tėvų ma
rijonų iždininkas; kun. Antanas Miciūnas, Šv. Petro parapijos, 
Kenoshą, Wise., klebonas; kun. Adolfas Stašys, Šv. Kryžiaus pa
rapijos asistentas ir Chicagos Liet. Tarybos pirmininkas.

Teisėjas Alfonsas A. VVells pasakys sveikinimo kalbą tėvų ma
rijonų bendradarbiams metinės vakarienės proga Sharkos resto
rane ateinantį sekmadienį. 5 vai. vakare.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
Prel. Pr.

Vienybės pirmininkas, primena 
Kunigų Vienybės seimo nutari
mą, kad lapkričio mėnuo skir
tas katalikiškos spaudos plati
nimui. Kunigų Vienybės aplink
raštyje rašoma: “Visiems su
prantama katalikiškosios spau
dos reikšmė religiniame ir tau-

sveikatos, labai aktyviai įsijun-
, gė į visuomeninį darbą. Dirba 

Juras, Kunigų vlikQ Vykdomojojc Taryboje,

Alto konferencija

Tamstų organizacija per 20 
metų rūpinosi Lietuvos išlaisvi
nimu. Ji dalyvavo Chicagos Lie 
tuvių Tarybos darbuos ir rėmė 
ją aukomis.

Chicagos Lietuvių Tarybą su
daro įvairių srovių lietuvių pat
riotinės organizacijos. Joje dir
ba katalikai, sandariečiai, socia
listai ir tautininkai. Dirba ryž
tingi, broliškai ir vieningai.

Mes esame Amerikos Lietu
vių Tarybos dalis, ir visas su- 

i rinktas aukas įteikiame jai, kad 
galėtų vesti didžiuosius laisvini
mo darbus.

Mes širdingai prašome, kad 
tamstų organizacija išrinktų 
bent kelis atstovus į Tarybos 
konferenciją, kuri įvyks Jauni
mo Centre šių metų lapkričio 
mėn. 18 dieną, 2 v. p. p. Taip 
pat prašome ir gausios aukos.

Konferencijos programa bus 
paskelbta spaudoje.

Su pagarba,

Kun. A. Stašys, pirmininkas, 
Euphrosine Mikužiūtė, sekr.

II-JO KULTŪROS KONGRESO 

PROGRAMA

tiniame gyvenime. Tačiau žode
lis iš sakyklos, draugijos susi
rinkime ir organizuotas pasi
šventusių pasauliečių asmeninis 
kontaktas su skaitytojais tik
rai neš gausius vaisius Dievo 
garbei ir lietuvybės naudai. 
Verta atkreipti rūpestingą dė
mesį į šią išganingą misiją”.

keletą metų buvo Bendruomenės 
garbės teismo pirmininkas, kon 
trolės komisijos pirmininkas, 
Lietuvių Teisininkų draugijos 
Vokietijoje pirmininkas. Yra 
Laisvųjų egzilų žurnalistų val
dybos ir Europa Union narys;

; bendradarbiauja “Drauge”, “Tei
sininkų žiniose” ir kituose laik
raščiuose bei leidiniuose.

OKUP. LIETUVOJE

KANADOJ
— Lietuvių kryžiui Midlande 

gatve, Bridgeporte. Buvo veik- f atnaujinti bei perdažyti specia
lus organizuojant lietuvius na- lių dažų mišinį iš Detroito at

siuntė prof. A. Darnusis, kurismų savininkus.
X Ped. Petro Maldeikio pa

skaita. Lapkričio 2 d. 7 v. v. 
Jaunimo Centre pedagogas ir 
pedagoginių knygų autorius Pet 
ras Maldeikis skaitys paskaitą 
tema: “Draugų įtaka vaikui”. 
Visi prašomi atsilankyti ir ne
mokamai pasinaudoti šia reta 
proga pasisemti tikrų mokslo 
žinių šiuo mums visiems rūpi
mu klausimu.

X Kultūros kongreso ban
ketas su literatūrine programa 
įvyksta ketvirtadienį, lapkričio 
22 d., 7 v. v. Jaunimo Centre. 
Tuo būdu pataisytina kvieti
muose išspausdintas anksčiau 
numatytas laikas. Kvietimai 
gaunami pas Aliciją Rūgytę ir 
pas sekcijų vadovus ar pava
duotojus: B. Babrauską, J. 
Kreivėną; B. Keturakį, V. Liu- 
levičių, Ji Muloką, J. Vaidelį, 
J. Tamulį, prof. B. Vitkų, J. 
Pautienių. Kvietimuose jau su
žymėti stalai, kad būtų pato
giau jungtis grupėmis. Busimie
ji kongreso dalyviai prašomi iš 
anksto pasirūpinti kvietimais, 
kurių kaina 5 dol. (Pr.)

X NAUJAUSIOS—Royal Sa
fari — rašomosios mašinėlės 
yra geriausios pasaulio rinkoje. 
Visokiais raidynais. Katalogus 
ir informacijas gausite DYKAI, 
tik pranešę adresą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui’’ žinomas, kaip sąži
ningas asmuo. (Sk.)

— Vilniuje spalio 11 d. buvo 
sukviestas visuomenės susirin
kimas, skirtas, anot Vilniaus 
radijo, “pasaulinio taikos komi
teto idėjoms paskleisti”. Kalbė
jo taikos komiteto “respubli
kinis“ pirmininkas raš. T. Til
vytis, davęs pasisakyti Aukšč. 
Tarybos pirmininkui J. Palec
kiui, buv. taikos kongreso Ma-

kaip chemikas, specia- skvoje delegatei art. M. Aleš-ji pats,
liai pagamino.

— Sofija Kasperavičiūtė ir 
Vyt. Baliūnas susituokė spalio 
13 d. Po iškilmingų apeigų Šv. 
Jono Kr. bažnyčioj įvyko vestu 
vinis pokylis, kuriame dalyva
vo daug jaunimo. Mat, abu jau 
navedžiai — sportininkai: Sofi
ja yra buvusi Kanados stalo te
niso meisterė, jaunasis tebežai
džia “Vyčio” krepšinio koman
doj.

X Terros parduotuvė, 3237 ĮSTATYMAS AMBULANSAMS
W. 63rd St., dabar ypač turtin
ga europėjinio lino, gintaro, pui
kių moterims papuošalų, kris
talo, porcelano, Ikora ir 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.)

Chicagos policija džiaugiasi, 
kad Slpringfielde rengiamasi iš
leisti trafiko įstatymą, kuris 
nurodys, kokiu greičiu ambu- 
lansai gali važiuoti miesto gat
vėmis vykstant pas ligonį ar į 
nelaimės vietą ir iš ten į ligo
ninę. Chicagoje ypač daug nu
siskundžiama apie privačių am- 
ibulansų nesaugų vairavimą.

VOKIETIJOJE
— Juozui Kairiui, Vliko Vyk

domosios Tarybos nariui, 60 m. 
Jubiliatas yra švenčioniškis, ma 
žažemio ūkininko sūnus, gimė 
1902 m. spalio 20 d. Pradžios 
mokyklą baigė dar prieš Pirmą
jį Pasaulinį karą. Dėl karo mok 
slą turėjo pertraukti, bet ano 
laiko dVasios pagautas, po sep- 
tynerių metų pertraukos mokė
si toliau. Išlaikęs abitūros eg
zaminus, studijaVo Vytauto Di
džiojo universitete ir baigė teo
logijos - filosofijos fakulteto fi 
losofijos skyrių. Dirbo Kauno 
Apygardos teisme kandidatu, iš 
laikė teisėjo egzaminus ir tei
sėjavo Kaune ir Vilniuje. Tei
sėjaudamas Vilniuje lektoriavo 
policijos mokykloje ir suaugu
siems institute.

Dar būdamas mokiniu įsijun
gė į ateitininkų, pavasarininkų, 
Darbo Federacijos ir skautų vei 
kimą. Skautus suvalstybinus, iš 
jų pasitraukė. Anksti pradėjo 
rašinėti į spaudą, bendradar
biaudamas “Darbininke”, “Tei
sėje’’ ir kituose nepriklausomos 
Lietuvos leidiniuose. Su prof. 
A. Tamošaičiu, paruošė lietuvių 
kalta seniausią pasaulio kodek
są — Hamurabio įstatymą, — 
kurį išleido Vytauto Didžiojo 
universitetas.

Iš Lietuvos pabėgęs ir atsidū 
ręs Vokietijoje, nors nestiprios

kevičiūtei, komjaunimo sekr. A. 
Česnavieiui ir kt. šis pastarasis 
pasakojo įspūdžius iš vasarą 
Helsinkyje vykusio jaunimo fe
stivalio. Girdi, Nigerijos atsto
vas puolęs JAV imperialistinę 
politiką, niekas neabejojęs So- 
vietijos taikos politika, o festi
valio išvakarėse buvęs paskelb
tas sovietų pareiškimas dėl 
branduolinių ginklų bandymų 
apribojimo. (Tačiau tikrumoje 
česnavičius “pamiršo” papasa
koti, kad visa eilė afrikiečių fe
stivalyje puolę sovietinį kolo
nializmą ir nurodė tai, kad kaip 
tik to vad. taikos festivalio už
baigimo išvakarėse sovietai vėl 
atnaujino savo bandomuosius 
sprogdinimus. E.).

Dantų gyd. P. Vaitaitienė su 
savo sukurta vakarine suknele.

Foto V. Noreikos

Trečiadienis, lapkričio 21 d. 7 
v. v. Iškilmingas meno, archi
tektūros ir spaudos parodų ati
darymas Čiurlionio galerijoje. 
Prof. V. K. Jonyno paskaita: 
“Kas lietuvių dailininkų pasiek
ta per pastarąjį dešimtmetį”.

Ketvirtadienis, lapkričio 22 
d. 10 v. r. Iškilmingas II-jo 
Kultūros Kongreso atidarymas 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje. (Himnai, invokacijos, dar
bo ir garbės prezidiumų suda
rymas, sveikinimai). 11:30 v. 
dr. J. Griniaus pagrindinė pas
kaita: “Mūsų kultūrinės veik
los gairės ateičiai”. 12:15 v. dr. 
J. Puzino, PLB Kultūros Tary
bos pirmininko, pranešimas. Mū 
sų kultūriniai uždaviniai ir jų 
vykdyjnas. Pertrauka ligi 7 v. 
vai. 7 v. v. Literatūros vakaras 
ir banketas.

Penktadienis, lapkričio 23 d. 
7 v. v. Spaudos sekcija didžio
joje salėje: 1. Atidarymas —• 
red. dr. J. Prunskis. 2. Invoka- 
cija — “Laiškų Lietuviams” 
red. tėv. J. Vaišnys. 3. J. Kar
delio, “Neprikl. Lietuvos” red. 
paskaita: “Mūsų išeivijos pe
riodinės spaudos pokario nuei
tas kelias”. Koreferentas “Dir
vos” red. J. Čiuberkis. 4. L. Ši
mučio, “Draugo” red., paskai
ta: “Mūsų periodinės spaudos 
ir laikraštininkų ateities užda
viniai”. Koreferentas inž. J. Mik 
lovas — Apie Lietuvos gyvento
jų pageidavimus išeivijos spau- 

, dai. 5. St. Piežos, “Chicago A- 
I merican” red., paskaita: “Lie
tuvos reikalų ir mūsų kultūri
nių temų kėlimas pasaulio spau 
doje”. Koreferentas V. Zalato
rius.

Literatūros sekcija: Rašyt. 
J. Jankaus, Br. Babrausko ir 
kitų paskaitos aktualiais lite
ratūros klausimais.

7 vai. v. Architektūros sekci
ja: Inž. dr. J. Gimbuto paskai
ta: “Lietuviškos konstrukcijos 
savitumai, kaip nugarkaulis mo 
derninei tautinei architektū
rai”.

Istorijos sekcija: Kun. dr. K. 
Matulaičio pranešimas: Lietu
vių istorijos draugijos atlikti 
darbai ir ateities planai”. V. 
Liulevičiaus paskaita: “Šiaurės 
Amerikos lietuvių kultūriniai 
laimėjimai.”

šeštadienis, lakričio 24 d.

Chicagoj ir apylinkėse

Elena Kučiūnienė pasipuošus va
kariniu rūbu. (Foto V. Noreikos)

LIETUVIAI PASIRODYS 
71-NAI TAUTAI

Lietuviai yra pakviesti ir 
ruošiasi dalyvauti Tautų festi
valy, kuriame dalyvaus 71 tau
ta. Čia bus ir vėl puiki proga 
lietuviams pasirodyti ir pasisa
kyti, kad mes ne tik gyvi, bet 
kūrybingi ir originalūs.

Paroda susidės iš trijų atski
rų dalių, tai: tautodailės sky
riaus, maisto gaminių ir pasi
rodymų scenoje, čia šįmet pa
sirodys tautinių šokių grupė— 
Žilvitis, vadovaujamas V. Re- 
meikytės.

Šias parodas organizuoti ir 
'pravesti L. B. Chicagos Apy
gardos valdyba pakvietė skautn. 
Z. Juškevičienę, kuri eilė metų 
šio pobūdžio parodas ir prave
da talkinama akademikių skau
čių. Ir šiais metais jos pažadė
jo savo talką, tai akademikės 
filisterės: A. Avižienytė, B.
iStrikaitytė, A. Simanavičiūtė, 
D. Verbickaitė ir J. Variakojie- 
nė.

Paroda įvyks lapkričio 4 d., 
1001 N. Dcarborn St. Visi lie
tuviai yra prašomi į šią parodą 
atsilankyti. K.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS
Teresės (Vaičiūnaitės) ir An

thony Rizzo, 1927 S. 49 avė., 
Cicero, III., dukrelė buvo pakri

kštyta spalio 14 d. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioj Marita An
toinette vardu. Krikšto tėvais 
buvo Sylvia Urban ir Louis D’- 
Andria. Krikštijo kun. P. Pat
laba. Krikštynų puota įvyko pas 
močiutę Marijoną Vaičiūnienę 
1927 S. 49 avė. Dalyvavo sc- 
neliai Carlo ir Italia Rizzo, dė- į 
dė Juozas Vaičiūnas ir šeima, 
Kazimieras ir Konstancija Lu
kas, Ona Valaitienė, teta Ida 
ir Don Lippo, teta Marijona ir 
Ernest Favaro su šeima ir kt.

Maritos Antoinettės krikšto 
drabužėliai yra 45 metų senu
mo. Teta Alena (Vaičiūnaitė) 
Statkienė buvo tais pačiais dra 
bužėliais pakrikštyta. Jerry, Al
berta ir Francine Statkus, Ju- 
dy ir Marita Antoinette visi 
tais drabužėliais dėvėjo krikšto 
metu.

Gaila, kad puotoj negalėjo 
daly vauti teta Alena ir Albertas 
su šeima iš Peoria, III., nes tą 
dieną išleido sūnų Jeronimą į 
ISouthern Illinois universitetą, o ' 
dukrelę Albertą išvežė į Wiscon 
sin universitetą.

Svečius vaišino Teresė ir An
thony Rizzo. Visi palinkėjo Riz
zo šeimai geros sveikatos ir, 
kad Dievulis laimintų naujagi-, 
mę, kuri gavo labai daug gra- j 
žiu dovanėlių. Dovanų gauta net I 
iš Pennsylvania, Massaehusetts,!

9:30 v. r. Architektūros sekci
ja: Simpoziumas — diskusijos 
tautinės architektūros temomis. 
Dalyvauja:) dr. J. Gimbutas, 
prof. A. Varnas, arch. J. Žemai
tis, J. Stelmokas, J1. Mulokas, 
B. Lukštaitė, Vepštas, St. Goš
tautas.

Fizinio lavinimo sekcija: A. 
Tamulyno paskaita: “Kaip fizi
nį lavinimą vertina kitos tau
tos”. Z. Puzinausko paskaita: 
“Mūsų išeivijos sportinės veik
los pritaikymas prie naujų me
todų”.

Lietuvybės parapijose išlai
kymo sekcija: J. Gylio paskai
ta: “Kaip žiūri į lietuvybės iš
laikymą parapijoje jos narys 
pasaulietis”. Kun. Pr. Garšvos 
paskaita: “Tautinė parapija
išeivijoje”. Po paskaitų dis
kusijos. Pietų petrauka 12-2 v.

2 v. p. p. Lituanistinių moks
lų sekcija: Prof. Pr. Skardžiaus 
probleminė paskaita: “Apie Die 
vą ir Perkūną”. Prof. J. Balio 
paskaita: “Dainų tyrinėjimo
klausimai”. St. Barzduko pas
kaita: “Mūsų kasdieninės kal
bos aktualijos”.

Lituanistinio švietimo sekci
ja: J. Ignatonio pranešimas 
apie švietimo stovį JAV tema: 
“Lituanistinio švietimo uždavi
niai ir jų vykdymas”. Ta pačia 
tema kalbės A. Rinkūnas apie 
lituanistinį švietimą Kanadoje. 
D. Petrutytės paskaita apie 
priešmokyklinį auklėjimą.

Istorijos sekcija: Dr. J. Jakš
to paskaita: “Š. Amerikos lie
tuvių istoriografija ir jos atei
ties uždaviniai”. Pr. Pauliuko- 
nio paskaita: “S. Amerikos lie
tuvių istorija kaip tautinio auk 
Įėjimo priemonė”.

Muzikos sekcija: J. Kreivėno 
paskaita: “Kas yra pasiekta 
mūsų kompozitorių per pasta
ruosius 10 metų”.

Sekmadienis, lapkričio 25 a. 
8 vai. r. pamaldos Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj. 10 vai. uždaromas po 
sėdis. Diskusijos, rezoliucijų ir 
nutarimų priėmimas, iškilmin
gas primijų įteikimas. 3:30 vai. 
p. p. Lietuv. muzikos simfoninis 
koncertas Marijos aukšt. mo
kyklos salėje.

CHICAGOJE
UŽ KELIŲ VALANDŲ Į KA

LIFORNIJĄ
TWA linijos sprausminis lėk

tuvas nuskrido iš Chicagos O’
Hare aerodromo į Los Angeles, 
Cal., per 2 vai. 52 min. Tai nau
jas rekordas.

RADIJAS IR TELEVIZIJA
Chicagos radijo stotis WCFL 

gana brangiai užmoka už rek
lamą per televizijos stotį WN- 
BQ. Radijas skelbiasi, kad jo 
bangomis kas šeštadienį galima 
klausytis Northwestem futbolo 
rungtynių.

SUNKVEŽIMIS ĮVAŽIAVO Į
autobusą

Sunkvežimis, vežąs plieną, į- 
važiavo į CTA susisiekimo auto 
tušą prie State ir 66-os gatvės. 
Buvo sužeisti 38 asmenys. Au
tobusas po susidūrimo užgavo 
kitą sunkvežimį ir automobilį.

PAVOGĖ BRANGAKMENIŲ
Trys ginkluoti vagys primu

šė brankakmenių pardavėją So- 
lomon Knoll prie jo namų, 4614 
N. Central av., ir pabėgo su 
$30,000 vertės brangakmenių.

NEBUS MURZINŲ LANGŲ
Chicagos dangoraižių ir kitų 

pastatų langų valytojai rengėsi 
išeiti į streiką. Pasirašius nau
ją dviejų metų kontraktą, kuris 
pakelia jų algas į $3.25 valan
dai, nėra murzinų langų pavo
jaus.

Michigan ir Ohio valstybėse gy 
venančių pažįstamų.

Rizzo, jos mamytė ir Alena 
Statkienė yra narės Moterų s- 
gos 48 kp. M.




