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PAVERGTOS LIETUVOS STATYBININKAI 
KAZACHSTANO PLĖŠINIUOSE

fir lietuviai darbininkai išvyko, ar juos išvežė į Kazachstaną?

Vakarų Vokietijos teisingumo 
ministeris pasitraukė

Žurnalas Der Spiegei paskelbęs slaptas informacijas

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Lietuvių komunistų partijos : 
“Tiesa” spalio 27 d. laidoje (Nr. 
254) pateikia žinių apie Lietu
vos statybininkų darbus šiaurės 
Kazachstane, kur dirba didelis 
pavergtosios Lietuvos statybi
ninkų būrys.

“Tiesa” džiaugiasi, jog
“žinia atėjo iš šiaurės Ka
zachstano srities, kur dirba, 
padėdamas statyti plėšinių že 
mėse sandėlius bei grūdų pri
ėmimo punktus, didelis Lie
tuvos statybininkų-būrys. Sa
vo telegramoje lietuvių staty
binio traukinio viršininkas 
Kazimieras Šimčikas ir darbų 
vykdytojas Vytautas Macke
vičius raportuoja Lietuvos 
KP Centro Komitetui ir vy
riausybei (tarnaujančiai Mas
kvai. Mūsų pastaba), kad, ei
dami darbo sargybą Didžiojo 
Spalio 45-jų metinių garbei ir 
siekdami kuo daugiau padėti 
plėšinių užkariautojams, Lie
tuvos statybininkai pusantro 
mėnesio anksčiau laiko įvyk
dė statybos-montavimo darbų 
programą. Jie pastatė įvairių 
objektų už 403 tūkstančius 
rublių.”
Ir čia Kremlius išnaudoja lie

tuvius darbininkus.
Laikraštis konstatuoja jog

ISPANIJOS ŽODIS VAKARIEČIAMS
MADRIDAS. — Ispanų spau

da ir radijas perspėjo vakarie
čius budėti, kad būtų užbėgta 
už akių komunistų grėsmei to
limesnėse vietose nuo Kubos.

Berlynas ir Šiaurės Afrika, 
pasak Madrido diplomatų, yra 
vietovės, kur Sovietų Sąjunga 
bandys atsigauti po smūgio va
karų pusrutulyje (hemisferoje). 
Mat, Maskva turi iškraustyti 
savo atomines bazes iš Kubos.

Ispanai komentatoriai perspė 
ja Jungtines Amerikos Valsty
bes nenaikinti nė vienos savo 
bazės pasaulyje, nors Sovietų 
Sąjunga ir sugriautų savo svie
dinių ugniavietes.

Nors neminėjo Jungtinių A- 
merikos Valstybių karinių bazių

2,337 vokiečiai
studijuoja JAV

VVASHINGTON, D.C. — Jung 
tinės Amerikos Valstybės turi 
Fulbright stipendijų sutartį su 
Vakarų Vokietija dešimčiai me 
tų. 2,337 vokiečiai studijuoja 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir 2,594 JAV rezidentai lanko 
vokiečių mokyklas, kaip stu
dentai ir mokytojai.

KALENDORIUS
Lapkričio 2 d.: Vėlinės, Šal

na.
Lapkričio 3 d.: šv. Malakijas, 

Vidmantas, Vosgilė.

ORAS
Gro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, apie 40 laipsnių, ga 
limas lietus; rytoj — apsiniau
kę, šalčiau, galimas lietus su 
sniegu.

Saulė teka 6:24. leidžias 4:45.

“jau pusketvirto mėnesio dir
ba (išnaudojami. Mūsų pasta
ba) šaunūs Lietuvos statybi
ninkai plėšininėse žemėse”.

Toliau sužinome, kaip tie šau 
nūs Lietuvos statybininkai ten 
atsirado, nes “Tiesa” atsklei
džia “paslaptį”:

— Šių metų liepos 3 dieną 
į Pavlodarą išvyko statybinis 
traukinys. Jame išvažiavo 
200 pirmūnų — mūrininkų, 
betonuotojų, dailidžių, tinkuo 
tojų, statybinių mechanizmų 
mašinistų bei kitų specialis
tų, daugiausia jaunimas. Jie 
vežė su savimi kranus, buldo
zerius ir kitokius statybinius

Spellman ir Cushing 

grįžo namo

ROMA. — Du amerikiečiai 
kardinolai keturiom dienonj ap
leido visuotinį Bažnyčios susi
rinkimą, grįžę į savo arkidiece- 
zijas — Bostoną ir New Yorką.

Kardinolas Cushing, Bostono 
arkivyskupas, spalio 30 dieną 
išvyko namo. Kardinolas Spell
man, New Yorko arkivyskupas, 
išvažiavo namo spalio 31 dieną.

— Indija sustiprino šiaurinį 
frontą prieš raudonosios Kini- 
jo.i a g ”< sorius.

Ispanijoje, tačiau ispanų vy
riausybė nori, kad amerikiečiai 
laikytų įrengimus, pasibaigus 
dešimties metų gynybos sutar
čiai. Abiejų kraštų karinių ba
zių sutartis baigiasi sekančiais 
metais.

Graikų kariai
Jugoslavijoje

BELGRADAS. — Graikų ka
rinė delegacija spalio 30 dieną 
atvyko į Belgradą 10 dienų vi
zito. Vizito ' tikslas: apžiūrėti 
Jugoslavijos armijos įrengimus.

Maj. gen. Mitsakos, graikų 
aviacijos viršininkas, vadovau
ja delegacijai.

Naujos Nobelio 
premijos

STOKHOLMAS. — 1962 m. 
chemijos Nobelio premijos pas
kirtos dr. John C. Kendrew ir 
dr. Max Perutz, abu britai.

Rusų mokslininkui Lev Da- 
vidovic Landau paskirta fizikos 
Nobelio premija.

JAV atominiai 
bandymai

HONOLULU. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės vakar iš
sprogdino mažesnę negu mega
fono atominę bombą 20 - 30 my
lių aukštumoje virš Johnston 
salos, atlikdamoš atominius 
bandymus aukštumoje 3 kartus 
iš eilės.

Atšaukė spaudos 
konferenciją

VVASHINGTON, D.C. — Pre 
zidentas Kennedy vakar neturė
jo spaudos konferencijos, kaip 
buvo numatyta, nes nepaaiškė
jusį Kubos situacija.

mechanizmus bei inventorių.
Karštai stvėręsi darbo, jie per 
trumpą laiką puikiai atliko 
statybos-montavimo darbų 
programą.”
Tikslesnis būtų “Tiesos” pra 

nešimas, jei ji vieton “išvyko” 
būtų pasakiusi buvo išvežti.

Peipingas kursto
diktatorių Castrą

PEIPINGAS. — Raudonoji 
Kinija vakar paguodė kubiečių 
diktatorių Castrą, jog ji rems 
jo režimą. Komunistų valdoma 
Kinija taipgi ragino Castro, 
kad jis reikalautų Jungtines 
Amerikos Valstybes apleisti lai
vyno bazę Guantanamoje, Ku
boje.

Areštai Kuboje

KEY VVEST, Fla. — Vienuo
lika kubiečių areštuota dėl spe
kuliacijos ir nusikaltimų tauti
nei ekonomijai, pasak Havanos 
radijo pranešimo.

Alžiras parade

ALŽIRAS, Alžirija. — Be
veik visi alžiriečiai vakar išbė-1 
go į sostinės gatves dalyvauti Į 
parade minint karo metines, ku i 
riš bu' ė pradėtas už nepriklau- 
sOmyftį: ±954 m; Prancūzija ne
seniai Aižiajai davė nepriklau
somybę.

Mrs. Roosevelt sunkiai 
tebeserga

NEVV YORKAS. — Eleonor 
Roosevelt dar sunkiai tebeser
ga, bet ji šiek tiek atsigaunanti. 
78 metiį prežidento Roosevelto 
našlė serga nuo rugsėjo 26 d.

— Sovietų vicepremjeras Mi
ko,janas šiandien atvyksta į Ku 
bą pas Fidelį Castrą, kurį jis 
bandys “nuraminti” dėl Chruš
čiovo nutarimo “panaikinti” 
sviedinių ugniavietes Kuboje.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris į Washingtoną 
atvyks šio mėnesio 7 dieną pa
sitarti su prezidentu Kenne- 
džiu.

— Sovietų Sąjunga vakar vėl 
išsprogdino atominę bombą.

DARBININKU MAIŠTAS SIBIRE, ODESOJE,
TIES MASKVA, ROSTOVE

Šimtai nužudytų, protestuojančių prieš maisto kainas ir 
siuntas Kubon

MASKVA.__Didelis skaičius Žinia apie tuos įvykius pasie- Pietų Rusijoje. Darbininkai reiš
kė nepasitenkinimus dėl mais
to kainų pakėlimo. Iššaukta ka
riuomenė paleido šūvius, taiky
dama virš demonstruojančiųjų 
galvų, ir nušovė keletą jaunuo
lių, kurie tuo metu buvo suli
pę į medžius.

Žiniomis iš Kemerovo, ten 
milicininkai sumušė vieną ne
tvarkingą darbininką. Suerzin
ti kiti darbininkai sukėlė riau
šes, kurių metu buvo nužudyti 
trys milicininkai. Buvo iššauk
ta kariuomenė, kuri paleido šū
vius į minias. Iš tų apylinkių

žmonių, gal net keletas šimtų, kė Maskvą kartu su gyvento- 
buvo nužudyta viename pietų jų murmėjimais ryšium su ki-
Sibiro pramonės centre per dar 
bininkų maištą. Apie tai iš Mas 
kvos praneša Chicago Sun- 
Time (lapkričio 1 d.) korespon 
dentas David Miller. Kaip pra
nešama, tai jau bus antras sa
vo didumu susidūrimas tarp
darbininkų ir Sovietų pareigu- miestas esąs apie 50 mylių nuo
nų, supurtęs Kemerovo miestą 
netrukus po to, kai birželio 1 d. 
mėsos ir sviesto kainos buvo 
pakeltos 30 procentų ir kai vie
name fabrike buvo padidintos 
darbo normos.

JAV kreiseris Nevvport Nevvs dalyvauja laivyno blokadoje prieš 
Kubą. (UPI)

JAV VĖL PASKELBĖ LAIVYNO 
BLOKADA KUBAI

Taipgi stebima iš oro kas vyksta Kuboje
VVASHINGTON, D.C. — Jun raliniam sekretoriui U Thant

gtinės Amerikos Valstybės va
kar atnaujino laivyno blokadą 
ir vėl stebės iš oro Kubą, nors 
diktatorius Fidel Castro perspė 
jo neįeisiąs šių skridimų.

Castro šį perspėjimą paskel
bė praėjusį šeštadienį, kubiečių 
artiierijai numušus lėktuvą, 
greičiausiai tai buvo U-2, kurį 
va’ravo maj. Rudolfo Anderson, 
35 metų, Greenville, S.C., kuris 
laikomas dingusiu skrendant. 
Andersono lavonas pervežtas į 
Ameriką.

Sekimas iš oro ir blokada bu
vo sustabdyta 48 valandom ant 
radienį, Jungtinių Tautų gene-

Indijos ministeris pirmininkas Nehru kalbasi su V. K. Krišna 
Menonu, kurį jis pašalino iš gynybos ministerio posto. Menon pa
skirtas gamybos ministerių. (UPI)

tais neramumais: Juodosios jū
ros uosto Odesos krantinių dar 
bininkai praeitą vasarą sustrei
kavo prieš gabenimą į Kubą 
kasdienio gyvenimo reikmenų, 
taip reikalingų pačių Sovietų 
žmonėms. Taipgi Aleksandrovo

Maskvos, buvo centru dar vie
nų riaušių.

Panašiai gaunama žinių apie 
daugelį žuvusių riaušėse Novo- 
čerkaske, 33 mylios į šiaurės
rytus nuo Rostovo prie Dono, į Maskvą atvykusieji žmonės

vizituojant Havaną.
U Thant, grįžęs iš Havanos 

į New Yorką užvakar vakare, 
pareiškė, jog sviedinių ugniavie
tės būsiančios išardytos šian
dien ir sovietų įrengimai iš Ku
bos greitai būsią išgabenti į Ru
siją.

U Thant ir jo patarėjai grįžo 
iš Havanos į New Yorką. Cast
ro nesutinka, kad Jungtinių 
Tautų vyrai inspektuotų Kubą.

Diktatorius Fidel Castro pa
reikalavo, kad Jungtinės Ameri 
kos Valstybės nebepažeistų ku
biečių orinės erdvės.

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos teisingumo ministeris trečia 
dienį įteikė pasitraukimo raš
tą, areštavus žurnalo Der Spie
gei leidėją ir jo kai kuriuos re
daktorius.

Teisingumo ministeris VVolf- 
gang Stammberger yra laisvų
jų demokratų partijos narys, 
jaunesnysis bendradarbis vy
riausybėje, ir yra suduotas rim 
tas smūgis koalicijai. Penki lais
vųjų demokratų ministerių ka
bineto nariai ir kiti partijos va
dai tariasi slaptai, kokius žy
gius daryti ateityje.

Stammberger pareiškė, kad 
jis pasitraukęs, nes vicesekreto- 
rius Walter Strauss, krikščionių 
demokratų sąjungos narys, ne
informavęs jo “laiku” dėl žygio 
prieš savaitinį žurnalą Der Spie
gei

Praėjusio penktadienio vaka
re policija užėmė žurnalo būs
tinę Hamburge ir jo įstaigas 
Bonnoje. Leidėjas Rudolf Agus- 
tein areštuotas namie, apkalti
nus jį įtartina išdavyste, išda
vikiška falsifikacija ir kyšinin- 
kyste. Du vyriausi redaktoriai 
buvo sulaikyti ir vienas jų, 
Clause Jacobi, vėliau formaliai 
areštuotas. Jo kolega Johan- 
nes Engei buvo ištardytas ir 
paleistas. ,

Kiti Der Spiegei reporteriai 
buvo apklausinėti policijos ir 
jų namai buvo iškrėsti, ieškant 
dokumentų. Conrad Ahlers, ki
tas Der Spiegei redaktorius, a- 
tostogavęs Ispanijoje, buvo ten

Mariner II keliauja į Venerą
PASADENA, Calif. — Moks

lininkai pranešė, jog Amerikos 
raketa Mariner II užvakar rytą 
ištiko voltažo trūkumai, ir tai 
gali pakenkti jos 81,000,000 my 
lių kelionei į Venerą.

Kalifornijos Technologijos in 
stituto mokslininkai pareiškė, 
jog dar yra galimybė šiai ra
ketai sėkmingai pralėkti pro 
Venerą: 20,000 mylių nuotolyje 
gruodžio 14 d.

Užvakar 12:31 vai. , naktį Ma
riner II buvo 11,700,000 mylių 
nuo žemės ir atliko 65-tą die
ną iš 110 kelionės dienų.

— U Thant, Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius, ir 28 jo 
patarėjų grįžo trečiadienį į New 
Yorką iš Havanos, kur tarė
si su Castru. Pasak U Thanto, 
pasikalbėjimai su Castru buvę 
naudingi, sovietų sviedinių ug
niavietės būsiančios išardytos 
šiandien.

kalba, kad buvę nužudyta kele
tas šimtų žmonių.

Dėlto buvo papeikti penki ko
munistų partijos sekretoriai ir 
keturi miesto ir rajonų pirmi
ninkai. Papeikimas buvo išspaus 
dintas kompartijos ideologinia- 

! me žurnale “Komunist”; straips 
' nyje buvo puolamas pareigūnų 
biurokratiškumas.

Kemerovo miestas turi 298, 
000 gyventojų, yra administra
cinis, ūkinis ir kultūrinis Keme
rovo apygardos centras, esąs 
pietų Sibire, Kuznetcko anglių 
ir plieno pramonės rajone.

areštuotas ir grąžintas į Vokie
tiją.

Federalinis prokuroras įsakė 
policijai imtis griežtų priemo
nių prieš Der Spiegei, nes šis 
žurnalas spalio 10 dienos laido
je “pateikęs slaptas informaci
jas, kurios pažeidžia tautos sau 
gumą”.

Straipsnyje, rašytame Ahler- 
so, sakoma, jog praėjusį mėne
sį Nato atominio pasiruošimo 
pratimai (manevrai) parodę 
liūdną Vakarų Vokietijos gink
luotų dalinių vaizdą. Pasak jo, 
Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) kariai vokiečius įverti
no gana prastai — “sąlyginai 
tinka gynybai”.

— Kubiečių diktatorius Cast
ro pareiškė Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui U Than 
tui, kuris buvo Havanoje ant
radienį ir trečiadienį, kad Chru 
ščiovas jį “išdavęs” ir neper
spėjo iš anksto, kad “panai
kins” sviedinių (raketų) ugnia
vietes Kuboje.

U Thant daug ką nutylėjo 
iš savo pasikalbėjimų su Cast
ro. U Thant paneigė žinią, kad 
Castro skundęsis, jog jį Chruš
čiovas išdavęs.

— Theodore C. Sltreiibert pas
kirtas Laisvosios Europos ra 
dijo fondo pirmininku. Jis pa
keičia pulk. Leslie R. Shope, 
kuris pasitraukia.

TRUMPAI Iš VISUR
— Sovietų viceprezidentas MI 

ko janas ir jo 18- pagalbininkų 
vakar iš Maskvos atskrido į 
New Yorką, o iš čia šiandien 
skrenda į Havaną nušluostyti 
diktatoriui Castrui ašaras. Cast 
ro užsirūstino, kad diktatorius 
Chruščiovas neatidengė savo 
planų Kubos atžvilgiu.

— JAV ambasadorius Steven 
son vakar tarėsi su Jungtinių 
Tautų generaliniu sekretorium 
U Thantu Kubos reikalais.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės reikalauja, kad rusai iš
vežtų vidutinio dydžio bombo
nešius iš Kubos, o ne vien tik 
raketas.

— Raudonosios Kinijos am
basados Stokholme, Švedijoje, 
pareigūnas pabėgo ir sustojo 
Miunchene, Vokietijoje. Štai ką 
jis pasakė: “Aš matau, kad 
komunistinė propaganda netik
ra. Kinijoje nėra laisvės. Vy
riausybė yra daugiau atsako- 
minga negu oro sąlygos dėl 
maisto trūkumo. Komunistinė 
sistema apvylė žmones.”

— Rytų Voldetijos komunis- 
į tų vadas Ulbrichtas vakar iš
vyko į Maskvą pas Nikitą Chru 
ščiovą pasitarti Berlyno klau
simais.

— Indijos komunistų partija 
vakar apkaltino raudonąją Ki
niją agresore.
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JAPONIJOS TINKLININKĖS 
CHICAGOJE

Šį šeštadienį, lapkričio 3 d., 
Chicagoje bus reta proga pa
matyti aukštos klasės tinklinio 
žaidimą, čia viešės iš pasau
linių tinklinio pirmenybių grįž
tanti Japonijos valstybinė mo
terų tinklinio rinktinė.

Rungtynės bus Gordon Tech 
mokyklos sporto salėje, 3701 N. 
California Avė. Pradžia 7.30 v. 
vak. Pirmose rungtynėse pasiro 
dys Chieagos Rebels ir Lakers 
komandos. Šių rungtynių nuga
lėtojos vėliau susitiks su Japo
nijos tinklininkėmis. Kaip žino
ma, Rebels komandoje jau ke
leri metai pastoviai žaidžia ir 
mūsų iškili tinklininkė O. Blan- 
dytė.

Japonijos tinklininkės lanky- 
damosios JAV atlieka geros va
lios kelionę ir kartu propaguo
ja 1864 m Olimpinius žaidimus, 
kurie bus pravesti Tokio mieste.

FUTBOLO TAURES 
VARŽYBOS

Spalio 28 d. Chicagoje prade 
tos JAV mėgėjų taurės futbolo 
varžybos. Pirmose rungtynėse 
LFK Lituanica žaidė su Real 
S. C. komanda, kurią “sutvar
kė” kiek neįprasta 8:1 pasek
me. Įvarčiai: J. Mikalauskas 5, 
H. Jenigas 2, J. Žukauskas 1.

Kitų praėjusio sekmadienio 
taurės varžybinių rungtynių pa 
sėkmės: Hawks - Eagles 1:0, 
Vikings - Visla 4:0, Hansa - 
Norwegian Americans 5:1, Cel- 
tic - Fortūna 2:1, Youths - Liojis 
3:1.

Šį sekmadienį Winemac sta
dione įvyks “Peel eup” baigmi
nės rungtynės tarp Maroons ir 
Kickers komandų. Rungtynių 
pradžia 2 vai. p. p. JAV mėgė
jų taurės varžybos bus tęsia
mos lapkričio 11 d.

— Dešimtuko turnyras. Stalo 
teniso “dešimtuko” turnyras į- 
vyks Londone, Ont., lapkričio

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 Wesf IGfh Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

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

Del informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia T-Ttl'l

10 d., salėj Wellington ir Qųeens 
Avė. kampas. Pradžia 12 vai.

Rengėjai yra Kanados Lietu
vių Bendruomenės Londono a- 
pylinkė. Turnyro vyriausias tei
sėjas — V. Subatnikaitė. At
vykusiems informacija teikiama 
kreipiantis į Stasį Navicką, te
lefonu GE 2.6477.

Tikimasi, jog šiame turnyre 
dalyvaus visi JAV ir Kanados 
lietuviai stalo tenisininkai.

— Chieagos krepšinio pirme
nybės numatomos lapkričio 17 - 
18 d.d. Marąuette parko salėje. 
Pirmenybių rengimu rūpinasi 
ASK Lituanica. Šiomis tradici
nėmis pirmenybėmis oficialiai 
pradedamas krepšinio sezonas.

— Kultūros kongreso spor
to sekcijos programoje įvyko 
pasikeitimų. Dabar viskas vyks 
šia tvarka: lapkričio 23 d., penk 
tadienį, 5-7 vai. vak. simpoziu
mas Simpoziumo dalyviai — 
Z. Puzinauskas, V. Grybauskas, 
J. šoliūnas, B. Keturakis (pir
mininkas) ; lapkričio 24 d., šeš
tadienį, 9.30 -11.30 vai. ryto 
A. Tamulyno paskaita.

— Pabaltiečių Sporto Fede
racijos suvažiavimas įvyksta 
lapkričio 3 - 4 d.d. Clevelande, 
Čiurlionio ansamblio namuose. 
Posėdžiai prasidės 2 vai. p. p. 
Vakare 8 vai. tose pačiose bus 
paskaita ir suvažiavimo daly
viams vakarienė.

-— L.S.K. Neries metinis na-, 
rių susirinkimas šaukiamas lap
kričio 4 d-, sekmadienį, 1 vai.1 
o n. Jaunimo Centre. Bus ren
kama nauja valdyba ateinan
tiems metams ir aptariami to- 
vm'esnf žiemos sezono planai, 
^ąin pat kviečiami ir nauji na
ciai.

Svarbus šv. Tėvo laiškas
šv. Tėvas Jonas XXHI šio

mis dienomis paskelbė svarbų 
laišką “Motu proprio” pava
dintą “Summi Pontificis Blec- 
tio”, kuriuomi pakeičiama kai 
kurie potvarkiai, liečiantys po
piežiaus rinkimus ir papildoma 
naujais nuostatais laikotarpis, i 
kuriame, mirus popiežiui, Apa-1 
Stalų Sostas lieka neužimtas, j 
Tuo būdu papildoma Pijaus ’ 
XII išleista apaštališka konsti- į 
tucija “Vacahtis Apostolicaė 
Sedis”, kuri iki šiol sudarė pa
grindines normas.

VIEŠA PADĖKA
Tik ištikus nelaimei ar susir

gus, žmogus pažįsta savo drau
gus. Man sunkiai susirgus š. 
m. rugpiūčio mėn. draugai, iš 
kaimynystės ir toliau gyvenan
tieji lankė mane ligoninėje, na
muose, siuntė laiškus, gėles ir 
dovanas. Negalėdamas asmeniš
kai kiekvienam padėkoti, noriu 
visiems (bendrai išreikšti savo 
dėkingumą ir tarti nuoširdų 
ačiū už jų parodytą draugišku
mą ir rūpestingumą mano ne
laimėje.

Justinas ir Kristina Tarvidai, 
9500 W. Lincoln Highw. 
Frankfort, EI.

Svečiai East Chieagos, Ind., L. Bendruomenes vakarienėje. Iš k. 
į deš.: J. Pečiulis, mero atstovas C. Cohen, gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, klebonas kun. I. Vichuras, L. B. pirm. K. Valeika.

Mūsų kolonijose
East Chicago, Ind.

Gražus lietuvių laimėjimas
Nedidelė lietuvių kolonija, 

prisiglaudusi Chieagos didmie
sčio pašonėje, jau seniai yra 
žinoma savo gražia ir našia vei 
kia. Šiuo metu pasiekė dar vie
ną gražų laimėjimą.

Naujai besikuriančiame vie
name gražiausių miesto rajonų 
didelėmis pastangomis viena 
gatvė buvo pavadinta mums 
brangiu ir daug primenančiu 
vardu —- LITUANICA avenue.

Šį gražų sumanymą iškėlė, 
ir pirmuosius ledus laužti pra
dėjo nepailstamas darbuotojas 
ir ilgus metus vadovaująs vie
tos Balfo skyriui Jonas Pe
čiulis.

Po daugybės susirašinėjimų, 
asmeninių pokalbių ir miesto 
durų varstymo vietos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, vado-

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis kalba East Chieagos, 
Ind.; Lietuvių Bendruomenės surengtoje vakarienėje pagerbti 
miesto pareigūnams, padėjusiems pavadinti vieną gatvę Lituanicos 
vardu.

vaująnia energingo ir darbštaus 
pirmininko Kazimiero Valeikos, 
visa. tai pavertė kūnu. šiuo gra 
žiu įvykiu džiaugiasi visi kolo
nijos lietuviai.

Miesto pareigūnų, nuo kurių 
priklausė šios gatvės pavadini
mas, pagerbimui ir padėkai Ben 
druomenes valdyba š. m. spalio 
28 d. parapijos salėje surengė 
šaunią vakarienę, į kurią atsi
lankė dr. P. Daužvardis, ket
vertas konsilmenų, Purdue fon
do direktorius Mr. Bunza ir 
daug kitų. Miesto burmistrą at 
stovavo Ceeil Cohen, miesto 
prokuroras. Per du šimtai kolo 
nijos senųjų ir naujųjų ateivių 
pripildė salę.

Vakarienės metu buvo pasa-

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UEIlIVIt PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

jkyta daug kalbų. Politinę kal
ybą pasakė kongresmanas R. 
Madden. Kalbėjo bent šešetas 
miesto pareigūnų, kurie gražiai 
atsiliepė apie lietuvius. Pažy
mėtinos yra burmistrą atstova
vusio Cohen, darbo įstaigos pre 
zidento Baran ir konsilmeno 
Pastrich kalbos.

Iš lietuvių pusės kalbėjo gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis, ku- 

jris savo nuoširdžioje kalboje 
I pasidžiaugė, sveikino ir linkėjo 
! nepalūžti,, burtis krūvon ir ne- 
i sigailėti nieko lietuvybės reika- 
|lams. Ne ilgą, bet nuoširdžią, 
kalbą pasakė šios vakarienės 
globėjas, vietos lietuvių para
pijos klebonas kun. Ign. Vichu
ras. Bendruomenės apygardos 
atstovas inž. Nainys, kuris va
dovavo ir visai vakarienei, svei 

j kino apygardos valdybos var- 
i du.

Lietuvių vardu svečiams ame

rikiečiams gražų padėkos žodį 
tarė Albert Vinick.

Į Vakarienę užbaigė apylinkės 
pirmininkas K. Valeika, dėko- 

1 damas visiems dalyviams savo 
darbu prisidėjusiems prie gra
žaus vakaro pasisekimo.

Reikia pažymėti, kad šiems 
dviem su viršum šimtų žmonių 
vakarienei maistą, kuris buvo 
tikrai įvairus ir gausus, ir sta
lų papuošimui gėles paaukojo A- 
merikoj jau 50 metų išgyvenęs 
Antanas Kazlauskas, gyvenąs 
6035 Juniper str., Miller Beach,. 
Ind., gražiai išauginęs ir išlei
dęs j mokslus du sūnus ir dvi 
dukteris. Ačiū Antanui Kazlau
skui! Ž.
. .— East Chieagos Balfo sky

f

rius lapkričio 4 d. 4 vai. p. p. 
parapijos salėje rengia didelį 
vakarą, kurio meninę progra
mą išpildys Clevelando Vyrų 
oktetas. Bus taip pat daug mar 
gumynų ir netikėtumų. Graži 
muzika, bufetas ir užkandžiai. 
Rengėjai kviečia visus ir tikisi, 
kad salė bus perpildyta.

Malda yra didelis palengvini
mas. Šiandien aš jaučiu neišpasa
kytą ilgesį Dievo, didesnį kaip va
kar. Aš noriu apmąstyti, įsigilinti 
į savo sąžinę, melstis. — P. Feval

įj P. ŠILEIKIS, 0. P.ttr Orthopcdas. Protezlstas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

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

Vai. 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OBTHOPĖDTJOS TECHNIKOS IAB. 
2830 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ŲIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susltarima. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

Ofisas,: 3148 West 6Srd Street 
Tel.: Pftospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest «Gtli Place 
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
'CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čįęs lr California

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šešt. 2—♦ vai. * ' N '■» 

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telėf. 476-4042 

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rtute 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., Sešt. pagal sutartj, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susltarima.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą- Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso lr rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. lr pėnkt. nuo 4 iki 8;

1 šešt. nuo 1 kl 4 vai.

THE UTi-KJAlMUMSt WORLO-WIDE OZU U Y

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL, Tel. LUdlow 5-9500

= Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. = 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada E

= Prenumerata: Metanui % metų 3 men. 1 men. =
E Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75
E JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

• 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.

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii>iiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tei. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15tb Street. Cicero
| Kasdien Į—3 vai. Ir, 6—8 vai va,k.. 
i išskyrus trečiadienius
Į Šeštadieniais 12 iki 4 Dopiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto Iki 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Val.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6760 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., Sešt 
1-4 ▼. d. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiedieniftia uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sa. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir aekmad. tik susitariu.

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 —- 5:30, šeštadieniais 2 
8:30 — 12:00.

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šy. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef, REpublie 7-2290.

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

keičia stiklus ir rčmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7881 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 

Otisas uždarytas liti lapkr. 5 d.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles lr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė tel GR 6-0091;_ 392 E. 159th St,. Hai-v^ 

teL EDison 8-4383; 80 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. GE 6-7764,

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
64i49 Eu,askl Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, Bl. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

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

Ofiso tel. RĘllanoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 0-0617 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

Tr. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual Truining — Contact Lenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. __  7 d n
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 d D-

- šešt. 40:30 v. r. — 5 p, p. ,
Treč. uždaryta.

i Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
| Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekviena dieną 2 __ 4 ir
6—f, vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. lkl 5 v. ▼.

DR. VYT. TAURAS
„,£IDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 

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

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

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.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Bpeclalybč: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 lkl 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 lkl 4 v. v. lr 7 iki 8 

Treč. lr šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandom rvto kasdien.



ir mirusieji

BENDRAME KELYJE
Vėlinių diena daug ką sako 

lietuviui. Tą dieną savo kraš
te rinkdavomės prie savųjų 
kapų. Rimties ir susikaupimo 
gedulo procesija pajudėdavo 
iš bažnyčios kapų link. Kai 
maldos ir gūdūs giesmių tonai 
pranykdavo tarp medžių bela
pių šakų, vakare ant giminių, 
draugų ir pažįstamų kapų ty
lios žvakelių ugnys plazden
davo iki vidurnakčio. Tai gy
vojo tikėjimo ženklai, kad mū 
sų mirusieji gyvena, ir mes jų 
nepamirštame.

*
Lietuviui lemta kovoti už 

savo tautinius ir religinius įsi
tikinimus. Pirmosios bolševiki
nės okupacijos metu Vėlinių 
dieną miestų kapai būdavo pil 
ni mokslus einančio jaunimo. 
Be žodžio ir raginimo eidavo
me pareikšti savo skundo prie 
tų, kurių kūnai gulėjo giliai 
žemėje. Maldos ir giesmės iš
siliedavo į tautos himną. Tai 
ženklas pareikšti lietuviškosios 
buities ir vargano gyvenimo 
prasmę.

Šitokio skundo ir protesto 
prie negyvų kūnų, bet prieš 
gyvas jų dvasias, regis, nėra 
išgyvenusi nė viena tauta. Vi
sos tautos turi savo didvyrių; 
turi nežinomo kario kapų, bet 
jos neturi tokio jausmo, koks 
lietuvio sieloje glūdi, liesda
mas gimtąją žemę, kaip šven
tą savo tėvo kapą, ir siekda
mas dangaus skliauto, kaip 
amžino sielos pasiilgimo.

Vėlinių nuotaika nuo seniai 
gyvena visa Lietuva. Į laisvę 
atneštos partizanų dainos sa
ko, kad tenai yra daug nesu
piltų kapų, o visa tauta ieško 
sau stiprybės už laisvę kritu-' 
šiųjų dvasioje.

Visai skirtingai Vėlinių die
ną švenčiame šiame laisvės 
krašte. Ją didele dalimi atsto
ja pavasarį ruošiama įniru
siems prisiminti diena, pava
dinta kapų puošimo diena. Bet 
ir čia Bažnyčia skelbia tą pa
čią mintį, kad turime melstis 
už mirusiuosius. Krikščionys 
tiki šventųjų bendravimą, mi
rusiųjų ir gyvųjų tarpusavio 
pagalbą.

-Y
Žmogiškoji veikla yra aukš

čiausios vertės ne tada, kai ji 
yra prie žemės palinkusi ir 
medžiaginė, bet kai ji yra dva
sinė ir laisva. Žmogaus laisvą 
apsisprendimą labai brangina 
tos laisvės Kūrėjas Dievas. 
Mūsų dvasinė veikla išeina iš 
regimojo pasaulio dėsnių ir

siekia amžinojo gyvenimo aukš 
tybių. Bažnyčia moko, kad po 
mirties prasideda naujas dva
sinis gyvenimas ir mūsų ryšiai 
su mirusiųjų sielomis nenu
trūksta.

Visa žmonija sudaro savo 
bendros prigimties pagrindu 
tam tikrą vienumą. Visi regimi 
ir neregimi kurmiai, gyvieji 
ir negyvoji kūnai bei tyrosios 
dvasios taip pat yra tampriai 
surišta bendmomenė. Ją riša 
vienas ir tas pats tikslas bei 
veikla tam pačiam galutiniam 
tikslui — išryškinti savo bui
timi Kūrėjo didybę. Jie ju
da nesuvokiama kryptimi dėl 
Dievo garbės, kurios esmė ga
li būti žinoma tik protingiems 
kūriniams, — čia žemėje tik 
žmogui.

Bendrai kalbant, garbė yrą 
surišta su pažinimu. Ji yra į- 
vertinamasis kilniųjų ypaty
bių pažinimas. Tokį pažinimą 
apie Dievą žemėje gali turėti 
tik žmogus. Bet šis pažinimas 
čia nėra pilnas. Jis eina iš su
kurtųjų daiktų, o ir gautosios 
tiesos apie Dievą iš apreiški
mo yra tik kaip mįslėje. O žmo 
gus yra sukurtas Dievo gar
bei, kad Jį pažintų iš arti, kad 
matytų Jį palaimingu regėjimu 
veidas į veidą.

Ne visos sielos po kūno mir
ties yrą pasiruošusios tuojau 
prisiartinti prie tos Kūrėjo gar 
bės. Jos turi, gal būt, ilgai ju
dėti į tą garbę, kur sielos ty
rumas visiškai priartėja prie 
Dievo šventumo. Sielos judė
jimas yra ne distancijų keliuo
se, bet dvasiniame veikime — 
pažinimu, valios troškimu, tai
gi ir vidiniu kentėjimu.

Bažnyčia moko, kad mes ga
lime toms sieloms pagelbėti, 
nes ir mes siekiame tos pačios 
Dievo garbės, tik kitose sąly
gose. Mūsų visų dvasinis judė
jimas eina tą pačia kryptimi.

Mes šiandien turėtume dė
kingai prisiminti savo brolius 
ir seseris, kurie krito nelygioj 
kovoj už tėvynės laisvę ir švie- 
sesnę josA ateitį. Jie mirė, kad 
męs gyvieji . turėtume daugiau 
džiaugsmo. Mūsų maldos ir 
pasiaukojimas, kokio šiandien 
Bažnyčia iš mūsų pageidauja, 
gali jų judėjimą į Dievybę pa
greitinti. O mūsų užtarimas 
prieš pievą jiems yra branges
nis už tuos paminklus, kurie 
kapuose liudija, kad ir jie gy
veno, kaip ir mes šiandien.

V. Rim.

Spaudoje ir gyvenime

O^UPAC3jbš PRIESPAUDOJE
Komunistų “Vilnis” ir “Laisvė” 

iš kailio neriasi, besistengdamos 
įrodyti laimingumą gyvenimo oku
puotoje Lietuvoje. Tačiau jų pro
pagandą visiškai suniekina faktai, 
skelbiami pačių okupantų spaudo
je.

Štai “Tiesa” nr. 236 spalio 6 d. 
rašo dejones iš kolchozų:
“.. . daugeliui kolūkių iškyla klau
simas, kaip bus su kraiku. Tikėtis 
kraiko iš šiaudų nėra ko. Ukmer
gės MMS gaminamos durpės Lai- 
biškių bei Kazimieravos durpy
nuose visą vasarą buvo šlapios, 
Negalima jų ir dabar, vežti. Juk 
negalima gabenti keletą dešimčių 
kilometrų vandenį. O kraiko pro
blema iškils tuojau, vos tik suva
rysime į tvartą gyvulius. Jei tvar
tuose bus šlapia, gyvuliai negalės 
pailsėti,”

Kokių skriaudų okupuotos Lie
tuvos darbo žmonėms padaroma, 
matyti iš to paties laikraščio 
straipsnio, “Kad ramybė nebūtų 
sudrumsta”. čia išspausdintas 
darbininkes laiškas:

“Aš, Gudienė Adelė, gyvenu 
Plungės rajono Alsėdžių apylinkės 
Platakių kaime. Savo buto nieka
da neturėjome. Su .mažais vaikais 
prisiglausdavome pas žmonės. Pa
galiau pardavėme vienintelę kar
vę, nusipirkome seną daržinę ir 
įrengėme joje kambarį. Darėme 
viską patys, nes neturime kuo 
meistrams atlyginti. Ta daržinė 
išstovėjo šioje vietoje 33 metus. 
Dabar nori ją nugriauti ir mus su 
vaikais išmesti laukan. Nejaugi 
Tarybų valdžia leis taip skriausti 
paprasto darbininko šeimą?”

\ --- —---

Kodėl Quadros pralaimėjo Brazilijoje?
NIJOLE SEMLNAITft, Madison, Wisc.

Lygiai prieš keturioliką mė
nesių, 1961 m. rugpiūčjo 25 d., 
Janio da Silva Quadros atsista
tydino iš Brazilijos prezidento 
pareigų, pasiėmė savo šeimą ir 
išplaukė į kelionę aplink pasau
lį. Jo tokio pabėgimo priežastis 
niekada nebuvo pilnai suprasta. 
O ir pats Quadros visiškai ne
sistengė patenkinti krašto pilie
čių nustulbimo bent mažiausiu 
pasiaiškinimu.

Pagaliau ir tas didysis su
krėtimas, įžiebtas lyg degtuku 
jo staigaus pasitraukimo, at
slūgo. Iš to kilusi kova tarp 
konservatorių ir liberalų politi
nių partijų buvo išrišta kompro 
.rnisu, — kongresas tapo parla
mentu ir sudaryta nauja įstai
ga — pirmojo ministerio. [Vice
prezidentui Joao Goulartui bu
vo leista perimti prezidento pa
reigas.

Nusivylę janistai ir vado 
sugrįžimas

Kelių mėnesių laikotarpyje 
Brazilija nustojo visiškai šne
kėti apie Janio. Tie, kurie buvo 
iš pat pradžių nusistatę prieš 
jį, neslėpė savo pasitenkinimo 
pergalė, ir jų veiduose išskai- 
tei “juk aš taip ir sakiau". 
Buvusieji janistai buvo perdaug 
nusivylę ir įžeisti, kad minėtų 
jo vardą. Visų nuomone bei tei 
girnų, tas vyras buvo “sugiedo
jęs savo gulbės giesmę”. Ta
čiau, laiks nuo laiko vis dėlto 
jo vardas prasiskverbdavo. Ret 
karčiais ėjo atsitiktini pasako
jimai, palaikydami jb atmitti- 
mą gyvą. Keletas janistų, nors 
sukrėsti jo atsistatydinimo, už 
sispy rūsiai tikėjo į savo buvu
sį vadą, pasilikdami lojalūs, ne 
žiūrint metamos jiems pajuo
kos bei atakos.

Nors skaičiumi ir nedidelė 
grupė, tačiau jų akty vumas bu 
vo be saiko. Todėl, kai Janio 
pagaliau sugrįžo šių metų ko
vo mėnesį, jis buvo sutiktas 
Santos uoste didelės, džiūgau
jančios, ovacijas keliančios mi
nios. Nebuvo jokio klausimo dėl 
jo sugrįžimo: jis atėjo at
gauti poziciją, kurią turėjo ir 
apleido. Tokių būdu vienas jo 
pirmųjų veiksmų buvo pasiro
dyti televizijoje su paruošta 
kalba, kuri atidengtų tas aplin
kybes, dėl kurių jis atsistaty
dino.

Nusisuka šalininkai
O faktinai jo kalba atidengė

labai mažai, kas ir taip nebū
tų buvę žinoma. Daugelis buvo 
apvilti, keletas buvo paveikti, 
gi niekas nebuvo patenkintas, 

į Seniau buvę • ištikimiausi jo rė 
mėjai, nenorėdami vėl nuside- 

i ginti nagų, atsuko nugaras į 
[Janio prašymą pagelbėti. To
kių tarpe buvo Brazilijos turtin 
giausios valstybės įSao Paulo gu 
bematorius, gerbiamas ir įta
kingas Carvalho Pinto.

Nepajėgdamas laimėti Carval 
ho Pinto parėmimo, Janio ra- j 
miai priėmė jo opoziciją. Vienu 1 
laiku pats buvęs Sao Paulo gu
bernatoriumi su puikiausia ate
stacija, sunkiai įgyta per tą jo 
valdymo laikotarpį, Janio pasi- j 
skelbė kandidatu į būsimus gu
bernatoriaus rinkimus.

Iki to meto lenktynės užtik
rintai būtų buvusios laimėtos; 
Carvalho Pinto žemės ūkio sek-1 
retoriaus: jauno, teisingo ir 
darbštaus Jose Bonifacio Cou- 
tinho Nogueira. Nešamas Car
valho Pinto gero vardo, jis tu- i 
rėjo užnugary daugumą valsty
bės prekybininkų, politikų ir 
spaudos.

Oponento varoma propaganda
JB, kaip jis buvo vadinamas, 

sukėlė rinkiminę žygiuotę, re
tai matomą Brazilijoje, bet taip 
nepaprastai panašią į JAV pre
zidentinius rinkimus, — su visu 
triukšmu ir net iki kvailysčių 
siekiančiomis tuščiomis panegy- 
rikomis. Garsiosios plokštelinės 
muzikos žvaigždės dainavo per 
radiją pagyrimus jo garbei. Pla 
katai su jo ir Carvalho Pinto 
atvaizdais užplūdo Sao Pau’o 
miestą. Sagos, vėliavėlės ir pla
katai ant mašinų išdygdavo vi
sur. Paties gubernatoriaus kas
dieniniai skelbimai apie jo būsi 
mojo įpėdinio nuopelnus pasiro 
dydavo laikraščiuose.
Priešingai nusistačiusi spauda

Iš kitos gi pusės, Janio suti
ko tylos suokalbį, spaudos ap
suptą aplink jį. Nematydamas 
net savo vardo atspausdinto, 
Janio kreipė savo pranešimą tie 
siog į žmones. Kiekvienos sa
vaitės ketvirtadienio vakarą te 
levizijos programoje jis dėstė 
savo partijos reformos ir prog
reso programą. Tęsdamas sa-

(Nukelta į 4 psl.)

KAPAI SIBIRE

Kas aplankys kapus nežinomų lietuvių,
Kur Sibiro giliuos miškuos ir tundroj žuvę?

Kas pasodins gėlių ? Kag pažymės tą vietą 
Atmins, kuriuo taku į kapą palydėta.

Tik apraudos pūga ir melsis vėjai 
Už tuos, kurie dėl laisvės ten kentėjo.

Ir niekas nelankys kapų nežinomų lietuvių.
Tų mano brolių, kur toli žiauriojoj taigoj žuvę.

P. Sagat.as

ROMULO GALLEGOS

Plepalais gyvulių nepašersi
Sovietų kompartija susirūpinusi pašarų trūkumu, 

o Pravda puola Lietuvą
JURGIS VĖTRA

Negalima sakyti, kad kompar 
tija neišmanytų, jog gyvuliams 
reikalingas pašaras. Propagan
dininko N. Chruščiovo žodžiais, 
“Svarbiausia — pašaras. Bus 
pašaro — bus gyvulių, bus mė
sos ir pieno”, šią “išmintį” žino 
net kiekvienas vaikas. Visa ne
laimė, kad kompartijos sekreto
rius ir Sovietų ministeris pirmi
ninkas nesugeba sudaryti sąly
gų ganėtinai pašaro pagaminti. 
Jei jis išmano, kad gyvuliams 
reikalingas pašaras, turi nusi- 
tuokti ir kaip jį pagaminti. Bur 
nos aušinimu jo derliaus nepa
didinsi. Šiais metais, kaip nie
kada, jis siautė po kraštą, mo
kė kolchozininkus pašarą au
ginti, silosuoti, karves šerti ir 
melžti.

Rudeniui atėjus kompartijos 
dienraštis Pravda, spalio 12 d. 
laidoje paliudija, kad Chruščio
vo propagandinės pastangos vi
sai tikslo nepasiekė Pravda ra
šo; “Deja, gyvulių žiemojimui 
ne visur ruošiamasi organizuo- 
tąi. Žymioje dalyje ūkių paša
rai ruošiami neleistinai lėtai .. 
Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai į- 
vykdė tik trečdalį silosavimo už
duoties. Blogiau, negu pernai, 
dirba šį darbą Lietuvos ir Lat
vijos. Gruzijos ir Moldavijos ū- 
kiai.”

Pašaru trukumas visame krašte
Maskoliai puola pavergtuosius 

kraštus, kad dėl pašarų trūku
mo reikės mažinti gyvulių skai
čių. Ne ką geriau rusai pasirū
pino pašarais Kalugos, Gorkio, 
Tūlos, Maskvos, Kirovo, Oriolo 
ir Penzos srityse. Pravda tvirti
na, kad dėl pašaro trūkumo Ka
zachstane kasmet krinta daug 
gyvulių ir prieauglio, šiais me
tais gyvulių kritimas gali padi
dėti. Kompartijos dienraštis iš
duoda paslaptį, kad pernai pa
gal planą daugelis ūkių buvo 
apsirūpinę pašaru, o žiemos vi- j 
duryje, staiga jo pritrūkę, ėmė 
gyvulius naikinti. Praėjusiais 
metais kompartija sau akis ap
dūmė plano įvykdymu, o šiais 
metajs. turint naują programą, 
sudarius naują biurokratiją ir 
naujus planus žemės ūkį skatin- Į 
ti, vąrovai prisipažįsta, kad ver
gai nęt nebando plano vykdyti. 
Prieš kompartiją stoja paverg-(

tas žemdirbys, lietus ir visiškas 
komunistų nepajėgumas išmin
tingai ūkininkauti.

Lietuvoje pašarų paruoša labai 
atsilikusi

Centrinė statistikos valdyba 
Vilniuje paskelbė duomenis apie 
pašaro silosavimą spalio 10 d. 
Tik du rajonai įvykdė 40% si
losavimo plano. Daugelis rajonų 
teįvykdė tik 15-20% numatyto 
plano.

Prileiskime, kad šį mėnesį pa
šarų silosavimo planas geriau
siu atveju pasieks 50%. šis skai 
čius yra grasus, nes paliečia, 
visą gyvulių ūkį.

Biržų, Eišiškės, Kretingos, 
Vilniaus rajonuose net 20% pla 
no neįvykdyta. Utenos rajone 
spalio vidury dar laukuose pū
va mišiniai, skirti silosavimui, 
o jų plotai buvo numatyti žiem
kenčiams, kurių sėja vyksta ka
tastrofiškai. Anykščių rajone 
karvei neparuošta nė vienos to
nos siloso. Pajūryje, Kretingos, 
Klaipėdos rajonuose Chruščiovo 
įpiršti kukurūzai supuvo ir nū
nai laukuose teberiogso.

Pašaro trūkumo pasėkos

Pašaro nepriteklius vėl su- 
krės kolchozus. Nenoromis dalį 
gyvulių kolchozai turės parduo
ti, jų oda ir kaulais mėsos prie 
volę atlikti. Kompartija jau at
virai šneka, kad vienintelis išsi
gelbėjimas kolehozininkai, ku
rie praėjusią vasarą vogčiomis 
nuo lietaus pašarą gelbėjo ir 
šią žiemą dės pastangas savo 
karvutes išlaikyti. Jų prieauglis 
numatomas įrikiuoti į kolcho
zus. Žinoma, kompartija planuo 
se “numatyta” iš telyčaitės per 
metus karvę turėti, nors ji pie
no duos praėjus keliems me
tams.

Nelengva ranka glostys ir 
miestelėnus, nes maisto kainos 
jau šiuo metu žymiai pakeltos. 
Juodoji rinka turi savo nera
šytus įstatymus, kai maisto 
trūksta. Ji yra už kompartijos 
planų, tačiau privers ir planuo
tojus jai nusilenkti. Jei nūdie
niai kompartijos., rikiuotojai tu
rėtu Lenino protą, žemdirbiams 
duotų daugiau laisvės.

'Tarybų pareigūnai ją, leido nU- 
skriausti. Apie tai tame pat laik- 

irąšty taip pranešama:
.vykdant rajono DZDT vykdo

mojo komiteto sprendimą, rtuo 
1962 m. birželio men. 11 d. pil. 
Gudienės namas nugriautas ir už 
nugriovimą bus pateikta sąskaita 
apmokėti darbininkams už nugrio
vimo darbus.”

Tai ištrauka iš oficialaus pra
nešimo,, matyt, rašyto ruso, nes 
su stambiom kalbos klaidom.

J. Žvilb.

IŠ VIENO _ IŠAUGO Į 150

Kai 1960 m. kun. J. P. Mc 
Cormack, Maryknoll misionie
rius, buvęs Kinijos komunistų 
kalinys, atvyko į Korėjos mies- 
tą Inchon, kur yra 3,200 kinų 
gyventojų, tarp jų buvo tik vie- 
nas katalikas. Dabar jau jų 
bendruomenė padidėjo iki 150 
ir dar 85ruošiasi krikštui. Kun. 
McCormaek yra Kinijos misijo
se dirbęs 28 metus, moka kinų 
kalbą, ir vietiniai gyventojai 
labai džiaugiasi, girdėdami pa- 
mokslaujant jų gimtąja kalba, 

j Kun. McCormaek turi 69 m. 
į amžiaus. Komunistų areštuotas 
1953 m., buvo nuteistas 5 me
tams kalėjimo, iš kurio išleis*'

1958 m.

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gąučys

Pirmoji dalis

Plačioji žemė, tinkama pastangoms ir žygdar
biams! Supąs stepės miražų žiedas pamišėlišku ratu 
šoka priešais jo akis. Vėjas švilpia ausyse, nendrynas 
prasiskleidžia ir tuojau susiglaudžia; meldai plaka ir 
žeidžia kūną, bet jis nejaučia nei smūgių, nei žaizdų. 
Kartais išnyksta žemė iš po arklio kojų; mirties pa
vojų sudarančios duobės ii- rėvos skriste praskrenda- 
mos. Tarsi koks būgnas, šuoliai pripildo lygumų ap
linkumą. Plačioji žemė, per kurią gali skrieti ištisas 
dienas! Visad dar bus lyguma priešais akis!

Pagaliau pradeda rimti gyvulio siaustas. Jau 
ima bėgti vis ramesnė ir ramesnė riščia. Jau žengia 
tik žingsniu ir alsuoja, kratydamas galvą, bemirks- 
tančią prakaite, nusėtas putom, sutramdytas, bet vis 
dar arogantiškas. Jau artėja prie pastatų, tarp pri
jaukintųjų poros, ir išdidžiai sužvengia, nes, jei ir 
nebėra laisvas, tai bent ant savęs neša vyrą.

Ir Pacharotė jį sutinka lygumietišku pagyrimu:
— Ak, tu, rudi! Pirmiau mirsi, nei pavargsi!

IX

STEPIŲ SFINKSAS

Pelningą vietą paliko Balbinas Paiba ir jos ne
teko kaip tik tuo metu, kai pradėjo semti pilnomis 
rieškučiomis'. Ligi tol kaip tik don'ja Barbora iš tik
rųjų pasinaudojo' jo Altamiros ūkvedyste, nes- jai iš

jos išvesdinus tūkstančius raguočių, atžymėtų “Bai
mės” gelėžimi, jis savo naudai tebuvo paglemžęs tik 
kokius tris šimtus galvijų bei arklių, o tai buvo vieni 
niekai, palyginus su jo administraciniais gabumais.

Dabar jam beliko viltis ūkvedžiauti “Baimėje” — 
taip ten buvo vadinamas ūkvedžių vagišiavimas, — 
nes kad ir kaip menka tebuvo jo kaip donjoš Barbo
ros meilužio būklė, atsižvelgiant į puikų jo patąma- 
vimą, kaip nors turėjo jam atlyginti nuostolius už 
Altamiros netekimą.

Bet, be šitų, Balbinas jojo atrajodamas dar ir 
kitus nemalonumus. Jo pasitraukimas buvo lygus 
pripažinimui Santui tų vyriškumo ypatybių, kurių 
praeitą naktį jis nenorėjo jam suteikti, ir Burtinin
kas dabar jį galėjo pasitikti šitokiais žodžiais:

— Don Balbinai, ar aš nesakiau? Lengviau yra 
imti, nei grąžinti.

Jau buvo arti “Baimės” namų, kai prie jo pri
sijungė trys vyrai, vykę ta pačia kryptimi.

— Ko čia prisireikė Mondragonams ? — juos pa
klausė.

— O! Don Balbinai, ar tamsta nežinai naujie
nos? Ponia mums liepė išsikraustyti iš Makanillalio 
namų. Atrodo, mes ten nebereikalingi.

Mondragonai buvo trys broliai, kilę iš Barinos 
lygumų, kurie dėl savo narsumo bei žiaurumo buvo 
praminti Leopardu, Tigru ir Liūtu. Pabėgę iš tos 
valstybės dėl ten padarytų nusikaltimų į Apurę ir ten 
kurį laiką vaginėję gyvulius, įstojo į donjos Barbo
ros tarnybą, kurios valdose rasdavo saugią prieglaudą 
visi nusikaltėliai, atsidūrę Araukoje.

Makanillalio namas riogsojo Altamiros pasienyje, 
nustatytam pagal paskutinį teismo sprendimą, don
još Barboros laimėtą. Betgi tiek pats namas, tiek 
sienos stulpai jau buvo perkelti į Altamiros pusę, nes 
tam ten ir buvo Mondragonai, įpareigoti laikas nuo 
laiko perkeldinėti ežias, kurios teismo buvo nustaty
tos tyčia neaiškiai, nes rėmėsi “namu ant kojų”, ku
riame jie gyveno. Jį. buvo lengva išardyti ir per ke

lias valandas nukelti taip, kad neliktų aiškiai apčiuo
piamų ženklų begalinės stepės uniforminiam vienodu
me, Pasigaudama šitos gudrybės, donja Barbora jau 
buvo atėmusi iš Altamiros apie pusę mylios ploto 
ir kartų su tuo ruošė naują bylą.

Balbinui nepatiko Leopardo pranešta žinia, bet 
buvo dar nuostabesnė ta, kurią pridūrė Tigras:

— Būtų buvę niekis jos paliepimas mums išsi
kraustyti iš namo. Bet šįryt atjojo Melkijadas su įsa
kymu jį išardyti šią naktį ir kartu su ežios stulpais 
perkelti į buvusią vietą. Tartum namo perkėlimas ir 
stulpų perstatymas būtų vienos nakties darbas! Be to, 
mums niekada nebuvo patikę trauktis atgal, kai esa
me pasistūmėję pirmyn. Dėlto atvykstame pasakyti 
poniai, kad pasirinktų kitus šitam darbeliui atlikti.

Balbinas susiraukęs galvojo, o Liūtas užbaigė:
— Aš tvirtinu, kad yra dalykų, kurių nesupran

tu. Nebent tai, kad ponia dabar pradėjo prisibijoti 
kaimyno.

— Negriaukite namo, nei kelkite stulpų — tarė 
Balbinas. — Taip pat nesikalbėkite nė su ja. Pa
likite man tai išspręsti.

Ir, prijojus pašiūres, paliepė:
— Pasilikite čia, ligi aš pasikalbėsiu su ponia.
Mandragonai pradėjo šnekėtis su kitais ten bu

vusiais kumečiais, o Balbinas patraukė į namus.
Pirmutinį nemalonų įspūdį patyrė, pamatęs pa

sikeitimą, kuris per vieną naktį smarkiai pakeitė 
moteriškės išvaizdą... Jau nebevilkėjo tos paprastos 
baltos suknelės, užsegiotos ligi pat kaklo ir su ranko
vėmis ligi alkūnių. Ir tai, kas buvo didžiausias mo
teriškumas, kokį sau leido drabužiuose. Ji vilkėjo vi
sai kitą, kurios niekad ligi tol Balbinas nebuvo matęs 
ją vilkint, — su iškirpte ir be rankovių, papuošta nė
riniais bei kaspinais. Be to, jos plaukai buvo geriau 
sušukuoti, netgi su tam tikru grakštumu, kuris ją 
jaunino ir puošė.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRIE 
SVEČIU STALO

Kur eina lietuviškasis svetingumas?
AZMINAS

būti padorios šeimos bičiulis. 
Tegu tokie žygiuoja į smukles, 
bet ne į šeimas, nes tokio pa
kviestojo dažnai pirmutinis klau 
simas: “Ar bus kuo atsigaivin
ti?”

Ką ten gali geriantįjį paveik
ti spausdintas žodis, jei jo nepa 
veikia žmonos ir vaikų skur
das, nerimas ir kančia. Ar tik 
ne pats geriantysis mažiausiai 
ką nors gali teigiamai paveikti, 
taip pat ir kas kitas jam gali 

, turėti teigiamos įtakos. Jo va
lia susilpnėjusi, o kūnas nuola
tos šaukiasi nuodų... Gerdami, 
o paskui, kaip dažnai atsitinka, 
obsceniškai kalbėdami ir elg
damiesi, prasikalsta daugelio at 
žvilgiu: sukelia atskirose šeimo
se nesantaiką, barnius, papikti
na jaunimą, jeigu jis dar nesus 
pėtas pasiųsti į kiną ar kur ki
tur... Vaikai ir, apskritai, jau
nimas pamato, kad jų vyresnie
ji neturi jokių idealų, kuriais 
jie, jaunieji, galėtų pasekti. 
Jiems tai yra smūgis, ne ke
liantis juos dėl pasibiaurėjimo, 
bet smukdantis dėl panašaus ke 
lio pasirinkimo.

Svečiuokimės kultūringai
O koks būtų garbingesnis ke

lias, kokios būtų garbingesnės 
vaišės ? iSvečiuokimės. Tai rei
kalauja mūsų socialinės parei
gos, socialinis jausmas. Kaip ge
ra pabuvoti malonioje draugys
tėje! Kas galėtų ką pikto tu
rėti prieš šį amžiną paprotį? 
Žmogus ilgisi žmogaus. Todėl 
kas drįstų prieštarauti prieš 
gausius vestuvių puotos sve
čius?

Tačiau, kai tose puotose įsi
gali neigiami papročiai, reikia 
paieškoti būdų, kaip vėl jų nu
sikratyti. Kiek svarbių proble
mų galėtum aptarti šeimų vai
šėse prie žemės gėrybių stalo, 
kiek ryžto gauti būsimiems dar
bams !

Jau po kelių stiprių stiklelių 
nebespręskime jokių moralinių 
problemų, neužsiiminėkime jo
kia kazuistika ar “nuolaidomis”, 
nes mūsų sprendimai bus iš es
mės nevykę ar tiesiog paiki. 
Tik mums patiėhis alkoholio į- 
takoje jie gali būti aiškūs. Gir
tavimas ir ištvirkavimas eina 
ranka rankon, o jų kelionės ga
las — beprotybė ir mirtis Žmo
gus naikina alkoholį, o alkoho
lis — žmogų. Rungtynių finalas 
žmogui tragiškas. Jis viską pra
laimi, ką tik savy kilnesnio tu
rėjo. Kovodamas šiuo keliu su 
savo sąžinės priekaištais, grei
čiau pats save užmuša, negu 
spėja nutildyti savo sąžinę. Nie
kas iš skurdo neišbrido alko
holio pagalba. Alkoholy žmo
gus skandina savo vargus, bet 
pats paskęsta alkoholy.

Kas darytina?

\_.'ami prie stalų, užmirški- 
nm faorikų ir kitą duonos po
litiką. Prisiminkime tėvynę ir 
ten kitados mindžiotus takus. 
Pasmerkim liežuvavimą, atskirų 
asmenų “teismus” bei jų silp
nybių kritiką, atsimindami, kad 
ir mes patys nesame nepapei
kiami. Graži šeimos lietuviškų 
knygų biblioteka, vienas kitas 
vykęs lietuvio dailininko pa
veikslas, net mūsų pačių, nors 
ir lengvutė, kūryba duos nuo
taikos vykusiems pašnekesiams. 
Kultūrininkų užsimojimai ir at
likti darbai, lietuviškasis jauni
mas, pašaukimai, vaikai, gra
žiai ir su pagarba kalbą lietu-

PRANAS R

Vasara ir planuotos atosto
gos greitai prabėgo. Sugrįždami 
prie kasdieninių darbų, parsi
vežėme planus beveik visų me
tų veiklai. Jau pradėjome ne tik 
susirinkimus, minėjimus, bet ir 
balius - banketus rengti, kloda
mi penkines ir dešimtines, kad 
mes patys pasisotintumėm... Jau 
skaitome spaudoje panegirikas 
vaišingiems šeimininkams, šven 
tusiems įvairias šeimines šven
tes, kurių, jei tik yra gero no
ro, gali pakakti visiems metų 
šventadieniams.

Neketinama čia pulti lietuviš
kojo vaišingumo, bet norima 
prasitarti labai nepopuliariu mū 
sų mažųjų pobūvių reikalu. Tai
gi jau beveik šeimyniškas reika
las prie hermetiškai uždarytų 
durų nuo visų išorės vėjų. Ten 
iš tikrųjų nevertėtų ir nosies 
kišti. Tik vienu reikalu būtų 
galima ten įsibrauti — lietuviš
kųjų papročių ir vaišingumo rei 
kalu.

Mūsų mažieji pobūviai
Sukurkime kultūringiems pa

šnekesiams atmosferą. Kultu 
ringam pašnekesiui reikalinga 
ir kultūringa aplinka. Perkrau
tas stalas valgiais ir gėrimais 
negali būti palankus reikšmin
goms problemoms diskutuoti. 
Taip nuo čia ir norėtųsi pradė
ti ieškoti ne tiek pamestų, k ek 
niekados neturėtų dalykų.

Didžiausias visų gražių šei
mos tradicijų priešas yra ai 
koholis. Per jį ateina visoks 
dvasinis ir fizinis išsigimimas. 
O šeimos, kurios įklimsta į ne
pabaigiamas vaišes, dažnai pa
tenka į fizinį ir dvasinį skur
dą. Dar blogiau, kad mūsų sė
jos vaisių piauna mūsų vaikai. 
Štai, tėvai turi pinigų svečius 
vaišinti gana brangiais gėri
mais, bet nepasirūpina sergan
čiu šeimos nariu, kuris reikalin 
gas ypatingos gydytojo globos.

Neturima čia iliuzijų ir visai 
sutinkama su ano bičiuli > žo
džiais : nieko nepadarysi. Kas 
gėrė, tas ir gers. Gali apie juos 
rašyti, bet jokių geresnių rezul 
tatų nesulauksi... Teisingas jo 
žodis. Šie žodžiai nerašomi ge-i 
riančiuosius sutramdyti. Nesa
me tokie naivūs. Tai būtų don
kichotiškas užsimojimas. Tačiau 
esame stipraus įsitikinimo, kad 
kas nors ir kada nors juos su
tramdys. Sakysim, sunki nuo 
alkoholio įsibungėjusi liga ar 
kitos negerovės. Taigi pats al
koholis taps jų gyvenimo pata
rėju jų pačių negarbei.

Tam reikalui turime daugy
bę pavyzdžių, kurie šaukiasi iš 
mirusiųjų miestų, iš kalėjimų, 
iš ligoninių, iš bepročių namų. 
Rašančiojo žodis yra tik įspė
jamasis žodis, o atsakymas yra 
pačių alkoholį vartojančių lais
voje valioje, jeigu jie jos da. 
kiek turi. Kaip pasiklos, taip 
išmiegos, sakoma. Todėl neturi 
ma intencijos jų mokyti. Juk 
geriantįjį prisaikdinti negerti — 
visiškas nesusipratimas...

Vaišių laikas
Šeima, kuri iki pusiaunakčio 

nesugeba baigti kurios nors sa
vo šeiminės šventės, nėra dides
nės pagarbos verta. Nėra pa
teisinamas argumentas, kad did 
miesčių “gyvenimas” prasideda 
tik po vidurnakčio. Nenormaly- 
bci nedera leisti įsigalėti, kaip 
būtinybei. Save gerbianti šeima 
suras būdų, kaip aplenkti net 
ir artimą bičiulį, neturintį sai
ko prie stiklelio, jeigu jau aps
kritai toksai “mėgėjas” galėtų

Satelitas Anna paleistas iš Cape Canaveral, Fla., gražiai šviečia. 
Kampe jis parodytas, kaip atrodo erdvėse.

APVYLĘS TAUTĄ, NEGALI LAIMĖTI

(Atkelta iš 3 psl.)
Vo rinkiminę žygiuotę asmeniš
kai, jis pasirinko žaibinę kelio
nę per visą valstybę, sutrauk
damas gausias minias net iki 
60,000. Vis daugiau ir daugiau 
žmonės rinkosi apie jį. Užhip
notizuoti fabrikų darbininkai 
pasukdavo jo pusėn masiškai. 
Neapsisprendę studentai buvo 
patraukti jo masinančių, tiesiog 
magnetiškų pažadų; taip pat 
buvo tuo suvilioti ir senieji.

— Neabejotina, kad jis mus 
kartą apvylė, — kalbėjo jaunas 
janistas, — bet jis vis dar skel
bia savo turiningą pranešimą ir 
jis yra vienintelis su tokiu pra
nešimu.

Gelbėkit Sao Paulo!
Tač:au dar vis buvo tiek daug 

jo bijančių. Pask’eistieji gandai 
puolė Janio, kad jis buvo pro
tiniai nepastovus, šizo-frenikas

štai, kur mūsų vaišių pašneke
sių dirva.

Lietuvis ūkininkas, pavaišinęs 
svečius, išvesdavo juos į laukus 
būsimo derliaus apžiūrėti ir pa
sidžiaugti kitomis Dievo duoto
mis gėrybėmis. Mes laukų netu
rime Tik namelius, apie kuriuos 
nedaug ko teturime pasakyti. 
Daugumas jų kuklūs ir nuosta
biai panašūs. Tad atverkime vie 
ni kitiems savo vidaus pasaulį, 
savo didžiuosius visuomeninius 
bei socialinius rūpesčius, prisi
minkime savo tautos ddvyrius 
ir kankinius. Mūsų žemės poe
tai, mūsų didieji rašytojai gali 
iškalbingai prabilti į mus iš mū
sų bibliotekų, kurios, deja, taip 
skurdžiai vegetuoja, laukdamos 
gaivinančio knygoms augti lie
taus. Jie, mūsų vaišėse prakal
binti, teišveda mus į didį dar
bą, sugrąžina mus į Lietuvos 
laukus, į jos praeitį. Tai bus 
kultūringas svečiavimasis, kuris 
nenaikins ir taip jau naikina
mos mūsų tautos, bet prie sve
čių stalo padės spręsti mūsų 
gyvybines problemas.

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖ JIMAI

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.

ir chroniškas girtuoklis. Dau
giau žalingas buvo kaltinimas, 
tuojau paneigtas paties Janio, 
praktikuojančio kataliko, kad 
jis buvo komunistas arba bent 
mažhj mažiausiai komunistų į- 
rankis. Gi faktai nebuvo jam 
palankūs, priešingai—labai tam 
sūs. Jis apdovanojo medaliu sa
vo prezidentavimo metu Kubos 
ekonomijos ministerį Ernesto 
Guevarą. Jis vedė užsienio po
litiką, kuri visai iškrypo iš ke
lio, pataikaudamas ir patenkin
damas Sovietų Rusiją. Pagaliau 
jis ap’eido poziciją, duotą jam 
didžiausios daugumos Brazilijos 
istorijoj, kurioje atsispindėjo 
viltis, sukaupta jo asmenyje 6 
milijonų žmonių. Visa tai turint 
galvoje, buvo paleistas šūkis: 
“Gelbėkite Sao Paulo!”

Naujoji jėga prieš Janio

Ir išlindo nauja figūra, pažį
stama iš praeities, pilna noro 
būti tuo gelbėtoju. Adhemar de 
Barros, taip pat buvęs Sao Pau 
lo valstybės gubernatorius, pa
skelbė savo kandidatūrą tik dėl 

'vienintelės priežasties, kad ap
saugotų Sao Paulo nuo Janio 
Quadros. Tokiu būdu šio penk- 

| tojo kandidato ((buvo dar kiti 
du kandidatai, abu menkos reik 
šmės) įstojimas į lenktynes su
kėlė šiokį tokį susijaudinimą.

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Plttsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburght 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Ui GALINGOS

W L O A
H.AD1JO STOTIES BRADDOCIO 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p. 

v'isais reikalais kreipkitės šiuo ad 
■•esu: I ,ith::anian Oatliolio Hour.

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvanla

i Tie, kurie bijojo Janio ir jau- 
I tė, kad Jose Bonifacio buvo per 
! silpnas oponentas, greitai atsi
grįžo į Barros. Daugelis, kurie 
reiškė susižavėjimą JB, buvo 
nustebinti pasirodymu scenoje 

: žmogaus, kurio paties politinė 
i karjera prašėsi ištyrimo. Taip 
jie ir vėl pradėjo žvalgytis į 
Janio ir svarstyti jo kandida
tūrą. Tokiame svyravime Jose 
Bonifacio neteko stipraus va
dovavimo, kurį jis jau turėjo 
savo pusėje. Dar vos mėnuo 
prieš rinkimus kiekvienas tų tri 
jų kandidatų pasitikėjo savo lai 
mėjimu, nors pašaliečiai prana
šavo, kad Janio išrinkimas yra 
neišvengiamas. Jis neabejotinai 
turėjo paskui save sekan
čią jėgą, sudarytą daugiau
sia iš darbininkų, įvairių gru
pių studentijos ir kai kurių po
litikų. Barros rėmė Sao Paulo 
pinigingosios grupės. Jose Boni
facio dar vis turėjo simpatijų 
tarp vidutiniųjų sluoksnių ir 
tų, kurie rado jį mažiausiai ne
skoningu balsavimo lapelyje. Ir 
iš tikrųjų pasirinkimas nebuvo 
lengvas. Vienoje pusėje stovėjo 
vyras, kuris pa’iko mįslę, su- 

i triuškinęs tautos iliuzijas į 
'smulkiausias šukes ir grįžęs 
atgal vėl surankioti gabaliu
kus. Kitoje gi pusėje — politi- 

ikas, paženklintas, kaip labiau- 
1 šiai paperkamas, neteisingas 
vyras modernioje Brazilijoje. 
O viduryje stovėjo vyras, ku
rio asmuo buvo be priekaišto, 
tobuliausias iš visų, bet kurio 
nepatyrimas dideliame parti
jos politikos lauke galėtų pa
daryti jį įrankiu sugedusių ele
mentų va’džioje.

Ir taip Janio Quadros, 45 
metų, jau spalio 15 d., už sa
vaitės po rinkimų pradžios spa. 
lio 7 d., prisipažino1 sumuštas 
seno varžovo Adhemar de Bar-
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ros, 63 metų,, kuris ėjo nacio
nalistų ir prieškomunistų plat
formoje, turėjusio jau tada 
100,000 balsų perviršių.

Galutiniuose skaičiavimuose 
ADHEMAR de BARROS liko 
laimėtoju.

ĮSIGYKITE DABAR!

Kaip apsaugoti savo vaikus nuo 
nusižengimų? Žinių rasite tik ką 
išėjusioj knygelėj

Nusižengimų išvengimas
Šią 'knygelę paruošė mokytoja 

Magdalena šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 et. Pini
gus su užsakymais siųsti:

Meno ir gyvenimo augščiausia 
viršūnė yra tiesa. — Amiel
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4545 W. 63rd St.. Chicago 29, I1L

Gražiu vizitinių kortelių
reikia

DRAUGAI-
spausdina tokius dalykėliu: 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

IŠRINKIT DUNNE APSKRITIES 
YPATINGU ĮGALIOTINIU 

(COUNTY COMMISSIONER)
Mr. George W. Dunne, Apskri

ties Ypatingas Įgaliotinis ir ap
skrities tarybos Finansinio Komi
teto pirmininkas, yra. mano asme
niškas draugas jau virš 25 metų. 
Mano santykiai su G. W. Dunne at
sirado bendradarbiaujant Chicago 
Park rajone įvairiose srityse, ypa
tingai pramogų paruošimo (re- 
creation) dalyje. Aš taip pat ga
liu liudyti apie jo sugebėjimus, 
patirtį ir žinojimą susiduriant su I 
valdžios problemomis.

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

AU. G. KC.MSKIS,
Area Supervisor of Recreation

Chieago Park District,
Liet. Demokratų Lygos Direktorius

VESTU VTU NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
40(18 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, »av.

i m o V TIM G

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

JI. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

I WA. 5-9209^ Chicago. 111

PERKU IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. Westem GR 6-6502
Atdara 11-4 ir 6-8

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

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

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

VANDER
WAGEN

(,BAIH\SKVS
4552 3505

W. 63rd St. W. 53rd St.

PO 7-8020
PASINAUDOKITE 

“DRAUGO” SPAUSTUVES 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus- 
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU

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

venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tu vei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL. LU 5-9500



*

LD KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS DRAUGIJOS CHICAGOS SKYRIAUS

TRADICINIS BALIUS - KONCERTAS
ĮVYKS š. m. LAPKRIČIO mėn. 3 d. 8 v. vak. WESTERN BALLROOM salėje, 3504 S. Western Avė.

Pramoginės muzikos koncertą atliks YeiRs skanus bufetas, paruoštas birutininkių, vyks
riruriIIMnn UVRIT įvairus puikūs laimėjimai.
LLL V LUnlNDU VIItŲ ŠOKIAMS GROS FREDI FISHER ORKESTRAS

vadovaujamas RYTO BABICKO. Pelnas skiriamas Karo invalidams, Sibiro ir Liet. Fondams

Maloniai kviečiame visą lietuvišką visuomenę gausiai 
atsilankyti.
Staliukus prašome užsisakyti šiais telef.: 471-0078—Dulks- 
iiienė; HE 6-1732—Genienė, RE 5-5118 — Kulikauskienė.

; GRAŽUS MŪSŲ TAUTIETES Feighan (abu lietuvių geri 
i draugai), senatorius Young,PAGERBIMAS

kimas kviečiamas lapkričio 4" 1d. 12 vai. (sekmadienį tuoj po |§
sumos pamaldų) Lietuvių sa- 1 -I! Shapiro, buvęs respublikonas 

Centrinis tautybių komitetas .f Rįtų Ilgiaugią įr išgamią 
Clevelande šiais metais per tau- Ralbą apie Ohio valstybčg rei. 
tybių šventę išrinko iškiliąja Ralug pagaRė gubernatorius 
metų piliete lietuvę Oną Jokū- p. g jį
baitienę. Iškilmingo, posėdžio Demokratų kandidatams pa- • Visų organizacijų atstovus « 
metu C evejn o mies ° . ur; remti buvo atvykęs ir preziden- I kviečiame atvykti. Kas dar nė- B 
mistras . — oc er į ei e jai tas j p Kennedy į Clevelandą. | ra susimokėję nario mokesčio, B 
gai s pažymėjimą, savo a o looq dol. Dainavos stovyklai i malonėkite atlikti prieš susirin- 

Dainavos stovyklos Clevelan-i kimą, sumokant skyriaus iž- 
i do komitetas buvo surengęs dininkui.

. , T „ . . , .,.-..1 pietus Jaunimo stovyklos nau- Clevelando Liet. visuomenė, ♦.sis dr. Jonas Grinius, buvęs Vy , f jaunučių vadovų eiles isiiun- visam Amerikos kultunniam ‘ T . . . ., . . . ,, , R. , i J .... Idai. Erdvioje Šv. Jurgio para- kuri jdomaujasi Alto veikla, U
tau o Didžiojo universiteto do- | gė Pranas Razgaitis, anksčiau gyvenimu,. Kiekviena tautybe,| ar_ maloniai kvlečiama atsilankyti. f
ska tainin^a“sntovkP,Tnč^me tT I pa’vi't“ng“1 >ms vadovavęs, atiduodama savo įnašą 1 bend- j u 4K) Valdyba |
skaitinmkas įvykstanciame Lie- sportininkė Elvyra Vadopolienė,

Įėję. Bus sk. valdybos ir Alto 
Centro Valdybos atstovo dr. 
Pijaus Grigaičio pranešimas iš 
centro valdybos veiklos ir kt.

ATVYKSTA DR. J. GRINIUS' jaunučių veiklos atgaivinimą, je pabrėždamas, kad visuome- 
Cleveland, Ohio. Lapkričio 9- Jaunučiai per vasaros atosto- ninis darbas savo tautiečių tar

ti dienomis Clevelande svečiuo gas buvo padare ilga pertrauka pe yra kartu didelis įnašas jr ■ , ... . . .. , T 5 Fau<* 5 įjciuauM. e j . . | pietus Jaunimo stovyklos nau- Clevelando liet. visuomene,
čir. dr lAnoo f 1 vi n 1 n ei lrvi-i-r o A/iz r '_____ ______________i  *i  • ■» t , AvvinnlzAa Izn Ir nriril v

S
tuvių kultūros kongrese, litera
tūros kritikas ir dramaturgas, 
kurio istorinė drama “Gu’bės 
giesmė” šiomis dienomis išėjo 
iš spaudos.

Ateities klubas svečiui iš Vo
kietijos rengia arbatėlę Čiurlio- 
niečių namuose lapkričio 10 d. 
7 vai. vak. Pobūvio metu bus 
pasikeista nuomonėmis apie lie
tuvių tautą ateities perspekty
voje.

Sekmadienį, lapkričio 11 d., 
po lietuviškosios sumos, 11:30 
vai. lietuvių salėje dr. Jonas 
Grinius padarys viešą praneši 
mą tema “Lietuvių rezistencija 
vokiečių akimis”. Į pranešimą 
visuomenė maloniai kviečiama. 

18 MOKYTOJŲ

Juozas Žilionis, Aušra Barzdu
kaitė, Aldona Balčiūnaitė ir Do- 
hatas Bialčiūnas. Kiekvienam! 
susirinkimui talkininkaus dar 
po tris studentus. Šis praneši
mas susirinkusiųjų buvo džiaug 
smingai sutiktas.

Pusryčių metu buvo paliesti 
ir kiti aktualūs ateitininkų rei
kalai: dr. J. Griniaus viešnagė, 
mokesčių reikalai, Stankaitytės 
ir Baranausko koncerto klausi
mai ir kt.

JAUNIEJI LIET. VYČIAI
Šiais metais Amer. Vid. Va

karų Apygardos senjorų vyčių 
konvencija įvyko Clevelande. 
Posėdžiai įvyko spalio 6—7 die
nomis.

vių į pietus buvo atsilankę su1
visomis šeimomis. Visi paten-! (KARIUOMENES ŠVENTĖS 
kinti įvairiu ir gardžiu maistu.

Pietūs davė stovyklai gryno
pelno 320.61 dol.

MINĖJIMAS
L

L. V. S. Ramovės Clevelan- s
do skyrius rengia Lietuvos ka- X 

Pietų metu vienas geraširdis riuomenės šventės minėjimą H 
clevelandietis, kuris neleido pa- lapkričio 24 d. Šv. Jurgio liet. 
vardės skelbti. Dainavos sto- ---- -—-------vardės skelbti, Dainavos sto
vyklai paaukojo 500 dol. As
tuoni nauji clevelandiečiai įsto-

parapijos salėje. Programoje — g 
montažas iš Lietuvos kariuome
nės atsikūrimo ir kitimo. Išpil-

BROLIŲ ŠARKŲ RESTORANAS 
(SHARKO’S RESTAURANT)

6301 West 63rd St., LUdlow 6-3636
CHICAGO 29, ILLINOIS

Meniškai įrengtos dvi salės. Moderniškas baras. 
Tinka vestuvių, sukaktuvių ar kitoms iškilmėms, 
sutalpina apie 600 asmenų. Užsakykite patalpas 

iš anksto

s

1

Si

jo į šimtininkų eiles, įmokėda- , jyS aktoriai ir vyrų choras.
I ,,a . . j is anksto |

mi pradžiai 94 dol. Pridėjus 
i 85.39 dol. iš kasos, visa tūks- 
i tantinė persiųsta Dainavos sto- 
i vykios valdybai.

Globos komitetas nuoširdžiai

Vaišės ir pasilinksminimas, gro
jant geram orkestrui.

Ištisą eilę metų Clevelande i 
rengiant Lietuvos Kariuomenės 
šventę - minėjimą, lietuvių vi-

S E L F d

, dėkoja Clevelando lietuviams, Į suomenė gausiai lankė. Tikimės, m.

Džiugu buvo matyti
Šiais metais Clevelande vei- gausias delegacijas iš kitų vie- | Clevelando miesto meras Locher 

kia dvi lituanistinės mokyklos tovių. Ypatingai malonu buvo, | įteikia garbės pažymėjimą Onai 
su 234 mokiniais. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinę mokyklą 
lanko 151 mokinys ir Šv. Kazi
miero — 83 mokiniai. Abiejose 
dirba 18 lietuvių mokytojų.

Šv. Kazimiero lituanistinėje

kad į konvenciją atsilankė ne- į J°kubaitienci 
mažas skaičius ir senesnių vie i ■

darė šį kraštą pirmaujančiu

kurie į komiteto kreipimąsi mie
lai atsiliepė ir į pietus atsilan
kė. Tuo pačiu parėmė augančią 
ir tobulėjančią Jaunimo sto
vyklą.

Jaunimo Dainavos stovyklos 
Clevelando globos komitetą su-j, rą krašto kultūrinį lobyną, pa- . „ . „ T ■ ,

tinių narių. Tarp vietinių vy- s; daro: Pirm- S- Lamauskas ir
čių buvo ir šv. Jurgio par. kle
bonas kun. B. Ivanauskas.

tiek visokeriopos pažangos, tiek 
ekonominio gerbūvio atžvil-

, , , . ...... . Šis suvažiavimas suteikė pui- p-įa;qmokykloje, veikiančioje naujo- . . ..._ iii- kią progą senjorus supazindin-

nariai: kun. P. Dzegoraitis, O. 
Ralienė, J. Pikturna, V. Palū- 
nas ir V. Rociūnas.

sios parapijos mokykloje, mo
kytojauja Kavaliūnas Vacys — 
VI skyrius; Kavaliūnaitė Joli
ta — IV sk.; Mackevičiūtė Da
lia — III sk.; Malėnienė Adol
fina — I sk.; Kazėnas Julius —

ti su jaunaisiais vyčiais. Jun- 
jorai buvo paruošę trumpą 
programą, kurią jie atliko spa
lio 7 d., banketui besibaigiant 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ro-

II sk. ir Žilionis Juozas — V' se Ann Bogashinskas supažin-
sk.. Dainavimo moko Julius Ka 
zėnas, tautinių šokių J. Kava
liūnaitė ir D. Mackevičiūtė. Mo 
kyklai vadovauja — Juozas Ži
lionis.

Vysk. M. Valančiaus lituanis 
tinėje mokykloje dirba Estera 
Alšėnienė — 12 sk., Juozas 
Stempužis — 10 sk.; Petras 
Balčiūnas — 9 sk.; Jūra Gai
liušytė — VI sk.; Albina Petu- 
kauskienė — 4-5 sk.; seselė Va 
lerija — III sk.; Barbora Ast
rauskienė — II sk. ir Pranė 
Butkuvienė — I sk. Mokyk
los kapelionas — kun. Petras 
Dzegoraitis. Kanklių mokytoja 
— Ona Mikulskienė, tautinių 
šokių mokytojos Ingrida Sta- 
saitė ir Audronė Gelažiūtė. Mo
kyklos vedėjas — Petras Bal
čiūnas.

Šiais mokslo metais abi mo
kyklos derina einamųjų dalykų 
programas, dainos mokinamos 
tos pačios, kad reikalui esant 
abi mokyklos galėtų kartu pa
sirodyti. Vėl atgaivinama radi
jo programa per lietuvių radi
jo valandą. Vaikų programą 
ves Juozas Žilionis, kuris ir 
anksčiau kartu su akt. Z. Pec- 
kumi yra gražiai užsirekomen
davę su programomis lietuviš
kam jaunimui, šias jaunimo 
programas sutiko globoti abi 
LB Clevelando apylinkės.

ATGAIVINAMA 
JAUNUČIŲ VEIKLA

Pereitą sekmadienį Ateities 
klubo nariai Kristaus Karaliaus 
šventės proga ėjo prie Šv. Ko
munijos. Po pamaldų ateitinin
kai buvo susirinkę kavutei, ku
rios metu Ateities klubo pirm. 
Povilas Skardis pranešė apie

dino konvencijos dalyvius su 
junjorų 25 kp. ir pristatė jos 
pirmininkę Kristiną Juozapaity- 
tę, kuri paskaitė savo premi
juotą rašinį “Liet. Vyčių orga
nizacijos reikšmė man”. Mėgė
jų aktorių grupė labai vyku
siai suvaidino trumpą komedi
ją. Kostiumai ir vaidyba suža
vėjo publiką. Vaidino Živilė Ce
cilija Neimanaitė (grupės va
dovė), Dalia Nasvytytė, Alek
sas Žardinskas ir Jurgis Bakū
nas. Po to sekė taut. šokis, at
liktas D. Nasvytytės, Ir. Ba
nionytės, D. Zylytės, D. Čiu- 
berkytės ir Ž. Neimanaitės. Al
bina Liaukonytė, kuri akorde
onu palydėjo šokėjas, pagrojo 
taip pat ir solo. Paskutiniu pro-

Nuotraukas ir plačius apra
šymus mūsų iškiliosios pilietės 
įsidėjo didieji Clevelando dien
raščiai — Press ir Plain Dea- 
ler, o taip pat katalikų leidžia
mas Universe Bulletin. Malo
nu pažymėti, kad O. Jokūbai- 
tienė visose iškilmėse stengėsi 
atstovauti visus lietuvius, vi
sur dalyvaudama apsirengusi 
tautiniais drabužiais, o pasikal
bėjimuose su valdžios ir spau
dos atstovais visur pabrėžda
ma savo meilę ir prisirišimą 
savo gimtajam kraštui Lietu
vai. J. D.

kad ir šiais metais mūsų malo- | 
nų kvietimą išgirs ir gausiai I 
atsilankys. Ypač montažas mus 1 
nukels į praeitį ir primins jos 
didžiuosius darbus.

Valdyba

BALFO SUSIRINKIMAS
Balfo 55 sk. vicepirm. Kazio 

Gaižučio pranešimas apie Bal
fo seimą įvyks lapkričio 4 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje tuoj

ISKIP’Sserv.ce
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

ALTO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS Į po pamaldų — 11:30 vai.

Amerikos Lietuvių Tarybos Šiame posėdyje dalyvauja vi- 
Clevelando sk. atstovų susirin- (Nukelta į 6 psl.)

41%
current dividend on investment bonna

4%% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4*4% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po 14% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

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

RINKIMINĖ KOMPANIJA
Rinkiminė kompanija vyksta 

visu tempu. Abi partijos yra 
sutelkusios visas propagandines 
priemones savo kandidatams 
prakišti į norimus postus. Ohio 
valstybėje, tuo pačiu ir Cleve
lande, įdomiausia dvikova vyks
ta tarp demokrato gubernato-

NOVEMBER — LAPKRIČIO 1, 2, 3 D. D.

IMPORTED ROGER COGNAC, NAPGLEON 
RESERVE BRAND Fifth $3-89

DUJARDIN GERMAN BRANDY
V. S. O. P. Fifth $4.98

IMPERIAL NAPOLEON BRAND
FRENCH BRANDY Fifth $52-98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

LMPORTED CORDIALS BLACKBERRY, APPRICOT . 
or CHERRY LIQUEUR, CREME DEMENTHE, 
DARK or LITE CREME DE CACAO Fifth $2.59

CHATEAU NIAGARA, NEW YORK STATE 
CHAMPAGNE, PINK CHAMPAGNE, 
SPARKLING BURGUNDY Fifth $1.69

’>U BOUCHETT VERMOUTH
Dry or Sweet, Fifth ,89c

BOURBON DE LUXE KENTUCKY 
STRAIGHT BOURBON WHISKEY Fifth $2-98

IMPORTED TICO TEQUILA
Lite or Gold Fifth 3.69

PRIOR BEER Case of 24—12 oz. Cans $3.96

riaus Di Šalie ir jo oponento 
gramos numeriu buvo 3 liau- Į respublikono James A. Rhodes. 
dies dainos. Jų paskutinę at
liekant, į dainavimą įsijungė ir 
visa publika, pagauta lietuviš
kos dvasios ir prisiminimų. 
Graži programa užtarnautai su
silaukė daug plojimų.

Po programos ir vaišių jau
nieji vyčiai buvo supažindinti 
su Liet. Vyčių org-jos pirm. 
Robert Boris (iš Detroito) ir 
vicepirmininke Helen Shields 
(iš Philadelphijos).

Jaunųjų Vyčių programos 
reikale daug pasidarbavo sesuo 
M. Francita, Šv. Jurgio par. 
mokyklos vedėja. Jos nenuils
tamo rūpesčio dėka tas pasiro
dymas taip gerai pavyko. Taip 
pat reikia paminėti, kad šios 
jaun. Vyčių kuopos organizato
rė buvo sesuo M. Francita. 
Kuopa įsteigta praeitais metais, 
ir auga — šiais metais prisira
šė 18 naujų narių. V. R.

Užpraeitą šeštadienį iškilmin
goje Sheraton — Clevelando 
viešbučio salėje, dalyvaujant 
arti 1,200 demokratų, buvo pa
gerbtas dabartinis Ohio valsty
bės gubernatorius Michael V. 
Di Šalie.

Pagerbime dalyvavo ir lietu
vių demokratų partijos veikė
jai: Joseph Mull - Muliolis, Jo
nas ir Regina Nasvyčiai, Jo
nas ir Juzė Daugėlai, miesto 
tarybos narys E. Katalinas, 
Juozas ir Aldona Stempužiai 
ir kviesti Dirvos vyr. red. J. 
Čiuberkis ir Draugo atstovas 
Clevelande.

Sol. Aldona Stempužienė, pia
ninu palydint J. Mulioliui, su
giedojo Amerikos himną.

Iškilminguose pietuose kal
bėjo Clevelando meras Locher, 1 
Kongreso atstovai Vanik ir

LITHUANIAN
BAKERY
2450 W. 59th Street 

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

South Halsted Street
DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois |

rt* f (f LIETUI
3236 Ta:

~ Julija O. Bičiūnien

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge”
f?

V
Pirmad
Antrad.
Trečiad

ALANDOS:
nuo 12 iki 8 po plet 

•» 9 ,, 4 ,, ,,
uždaryta visą. dieną..

Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad, „ 9 ,. 8
Šeštad. 9 12:30

anticipated dividend 
on investment accounts Chieagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

J
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CLEVELANDO ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psl. >

sų trijų skyrių valdybos ir nau 
jas Balfo direktorius dr. VI. 
Ramanauskas, kuris, be abejo, 
irgi tars savo žodį apie tolimes
nę šiame mieste Balfo veiklą.

Posėdis viešas, todėl prašomi 
dalyvauti visi, kas norėtų pasi
klausyti šių pranešimų.

Valdyba

AR PRAEIS KONGRESE 
ĖE20I.IECIJ0S?

Spalio 26 d. per Tėvynės Gar
sų radiją įvyko pasikalbėjimas 
su JAV kongreso atstovais Mi
chael A. Feighan ir Charles A. 
Vanik tuo metu labai aktualiu 
Kubos klausimu. Pasikalbėjimą 
vedė J. Stempužis ir J. Mu- 
liolįs. Įdomioje tarptautinės pa
dėties analizėje J. Stempužis 
užklausė kongreso atstovų ir 
dėl Lipscomb - Kuchel rezoliu
cijos likimo bei Amerikos Bal
so transliacijų. Kongreso at
stovas Michael A. Freihan, ku
ris yra nuoširdus lieutvių drau
gas ir intensyviai gina paverg
tųjų tautų reikalus kongrese, 
atsakydamas pastebėjo, kad 
būtų klaida apriboti diskusijas 
Jungtinėse Tautose tik trijų 
Baltijos valstybių reikalu. Esą, 
A. Freihan pareiškimu, būtų 
klaidinga taktika pripažinti sta
tus quo visų kitų Sovietų Są
jungos pavergtų ne rusų tautų, 
ir favorizuoti tik trijų Baltijos 
kraštų laisvės klausimą. Toliau 
kongreso atstovas M. A. Fei
ghan pareiškė, kad dabartinis 
atstovų rūmų pirmininkas esąs 
palankus plačios skalės komi
teto sudarymui, kuris rūpintųsi 
visų sovietų pavergtų tautų 
klausimu.

Amerikos Balso transliacijas 
atstovas kritikavo, kad jos ge
rai neatliekančios savo darbo 
ir nepataikančios į pavergtųjų 
tautų interesus. Kongresas duo
tų transliacijoms daugiau pi
nigų, jeigu jos geriau atliktų 
savo darbą.

Kaip ir šioji, taip ir eilė kitų 
rugsėjo - spalio mėnesio Tėvy
nės Garsų radijo programų bū
ta įdomių (pvz. Tautos šven

Komercijos sekretorius Luther 
Hodges skelbia žurnalistams, kad 
ateinančiais; metais turėtų būti su
mažinti mokesčiai.

LAIŠKAI ''DRAUGUI"

NEUŽTERŠKIME LIETUVIŲ 
KALBOS

Lietuvą okupavus burliokams, 
nebevartojami senieji pavadini
mai, o įvesta kolchozai, kol
ūkiai, sovehozai, rajonai, kvar
talai ir kt. O čia kalba “kultū
rinama” žodžiais: efektyvus, ek 
skliusyvus, luksusinis, moder
nus, brutalus, sentimentalus, a- 
varija, ansamblis, seksas, im
pozantiškas trofikinis, džiung
lės, moskitas, farma, kontinen
tas, koncernas, fiksuot, kombi- 
nuot, konversuot, kondensuot, 
vibruot, balansuot, indentifi- 
kuot, lokalizuot ir tūkstančiais 
kitų. Taigi tariami intelektua
lai kalba nors ir beždžioniškai, 
bile kitoniškai. A. Rūkas

tės, prof. M. Biržiškos laidotu
vių ištraukos, Tautybių festi
valio). Lapkričio mėnesį bus 
pradėtos reguliarios jaunimo 
programos, kurioms vadovaus 
mokyt. J. Žilionis. V. R.

BALTIJOS TAUTŲ RADIJO 
VAIANDA

Artimesniam lietuvių, latvių 
ir estų išeivijos savitarpio bend
ravimui Tėvynės Garsų radijo 
programos vedėjas Juozas 
Stempužis numato lapkričio 5 
d. pradėti transliuoti Baltijos 
tautų radijo programą. Estai 
ir latviai nuoširdžiai pritarė 
pasiūlymui. Nuo lapkričio 5 d. 
Baltijos tautų radijo programa 
bus girdima kiekvieną pirma
dienį nuo 8—9 vai. vak. per 
WXEN - FM radijo stotį (ban
ga 106.5 mgc.).

MADŲ PARODA

Lapkričio 4 d. 4 vai. p. p. Šv. 
Jurgio parapijos salėje įvyks 
pirmoji madų paroda Clevelan- 
de.

Šito masinančio žygio ėmėsi 
Nek. Pr. Marijos seserų rėmė
jų Clevelando skyriaus valdyba, 
kurią dabar sudaro R. čiuber- 
kienė, A. Neimanienė, St. Sta- 
sienė, adv. J. Smetona ir A. 
Alkaitis.

Rengėjai nori ne tik supažin
dinti visuomenę su efektyviais 
naujų madų pavyzdžiais bei su
moderninti kiek senstelėjusias 
pažiūras, bet ir gauti pelno 
Ark. Matulaičio senelių namų 
Putname statybai paremti.

Ch-icagiečių, ciceriečių pasi- 
rįžusių šiam kilniam tikslui: 
Chicagos Lyric Operos sol. Pr. 
Bičkienė, M. Remienė, dantų 
gyd. P. Vaitaitienė, Al. Vaitai- 
tytė, E. Kučiūnienė, St. Olšau
skienė, M. Meškauskaitė.

Be to, keletą ponių ir iš Cle
velando. Pranešėja bus Br. Ja- 
Imeikienė. Čia pat svečiai bus 
'vaišinami kava ir pyragaičiais... 
j Kvietimų galima gauti ir prie 
įėjimo nuo 2 vai. Smulkesnių 
informacijų galima gauti pas 
A. Alkaitį telef.: ER 1-1408, 
ir S. Stasienę telef.: IV 6-2111.

(Pr.)

RIELIGIJA SOV. -SĄJUNGOJE
Plačią studiją apie įvairių re

ligijų padėtį Sovietų Sąjungoje 
parašė Walter Kolarz. Knyga 
turi 530 pusi. ir vadinasi: “Re- 
liginion in Soviet Union. Išleido 
Macmillan, Londone. Aprašo or
todoksų, katalikų, baptistų, mu 
zulmonų, žydų ir kitų tikybų 
likimą Sovietų Sąjungoje. Au
torius išryškina, kaip sovietai, 
nepaisant jų garsių kalbų apie 
tikybos laisvę, kovoje prieš reli
giją vartoja teroro priemones:

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 '/2%

Naujas ankštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nno vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinnCi PIRM- h- KETV................................. » v. r. iki 8 p. p.lULMnUUJi ANTRAD. ir PENKT....................... • ▼. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD. . . » v. r. Iki l’l v. d. Trečiad. uždaryta.

gąsdinimą, kalinimą, net Ady
mus. Autoriaus tyrinėjimai ro
do, kad, nors bažnyčių gyveni
mas Sovietų Sąjungoje yra su
žalotas, tačiau jis egzistuoja. Re 
ligija vis dar pasilieka kaip vie
nintelis Sovietų režimo oponen
tas.

Lietuvių draugas!

Lietuviai, gyvenantieji 5-tam 
Congressional District, į kurį įeina 
Bridgeporto ir Brighton Parko gy
ventojai, balsuokite už lietuvių 
draugą Respublikonų kandidatą į 
Kongresą Joseph Potempa, griežtą 
antikomunistą, gerai susipažinusį 
su lietuvių ir kitų pavergtųjų 
tautų problemomis. Išrinktas pa
rems mus kongrese.

Kritikuoja. Pres. Kennedy admi
nistraciją už nuolaidas ir drau
gišką politiką komunistų atžvilgiu, 
kas privedė prie tokios padėties, 
kad ne tik daugelis Europos tau
tų neša sunkią komunistų vergiją, 
bet jau betarpiai graso ir visam 
Amerikos kontinentui.

KALĖDINES KORTELĖS
Christmas Cards

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

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

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

B. Be to, dar galima gauti anks- 
čiau išleistų įvairių, gražių Kalėdi
nių korteliii, kurioms sveikinimo 
tekstus yra. parašiusi poetė Julija 
Švabaitė - Gylienė. Dėžutėje 21 kor
telė. Kaina $1.50.

C. Lietuviu dailininkų: P. Augiaus, 
V. K. Jonyno, P. Kiauiėno, J. Pau- 
tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va, 
liaus, seniau išleistų, 16 sveikinimoj kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubeliep.ės Kalėdines 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

teles trijų rūšių:
I I ) Naujos žymių pasaulinių meni- 
į ninku - klasikų Madonų su kūdikių' 
; reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių.
' Kaina $2.00.

2) Naujos. Jos pačios pieštas “Ka- 
. ledų Senelis” sų dovanomis. DSžii- 
i tėjo 12 kortelių. Kaina $2.00.

3) Lietuvos miestų berijai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje 8 kortelės. Kaina

. $1.50.
RINKINYS NR. 4

Nauji įvairus gražūs religiniai Ka- 
; ledų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Little Angelą, Cherųb Christmas etc.
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti;

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

♦ ♦ ♦ ♦ «

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
K E AL ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

2 aukštų rezidencija. 3 mieg., val
gomas, salionas. virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų mūras. 2 po C kamb. Arti 
02-os ir California. NašlS parduoda 
už $29,500.

t % aukšto, apie 10 metų mūras. 2 
butai. 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

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

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

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

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

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

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 
G ir 4 kamb. $23.500.

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

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

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

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

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

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

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

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

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

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

6809 S. ROCKVVELL ST.
Medinis, apkaltas namas, su 

pajamom. Tuščias. Nebrangiai.

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, valkų darželio 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eli# senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinlų ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farrnos. žemBs 

! Bklypai su medžiais. Patogus susi- 
Blekimas.

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

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

2-jų butų mūr. — 4 ir 4 katnb., 
pastogė, garažas. Brighton Par
ke. LAfayette 3-3564.

7 metų mūrinis ant 32 p. loto, 
3 mieg.. garažas, alumin. langai, 
kilimai ir daug kitų priedų, Mar
ąuette Parke. Mažas įmokėjimas, 
skubiam pardavimui už $20,600.

HE 6-5152

BROOKFIELD, ILL. Ar sunku 
mokėti nuomą? Susitarkite šian
dien apžiūrėti 4 butų namą su 
krautuve ir dirbtuve. Gyvenkite 
vienam bute, kitus vienetus išnuo
mokite. Geros pajamos, malonios 
gyvenimui patalpos. Galite gauti 
paskolą išsimokejimui. Kreipkitės 
į Mr. Carlson, tel. 352-4840.

JOS. A. THORSEN CO. 
Realtors-Appraisors 

712 W. Burlington, La Grange, III.

HELP VVANTED — VYRAI

Reikalingas bučeris su patyri
mu dirbti naujoje maisto krautu
vėje. Darbas nuolatinis. Kreiptis
tel RE 7-1731.

JTĘLP WANTED — MOTERYS

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Community Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis į Miss Bagdon. 
5701 S. VVocd St. RE 7-4600

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KRAUTUVE
Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite. 

REpublic 7-1672

Attention, Hardvvare Men! 
Grosses 860,000 Yeariy 

Only One in Town 
No Competition

Hardvvare-Plumbing

And Heating Store
Population 3,000. Major industry 
aigrieulture. One factory, 4 schools, 
5 churches. Two story brick build
ing 25x120, conveniently located 
on Route 150. 6 room apartment 
above, all new. New glassed-in 
store front.. Ąll modern fixtures. 
Rent only $100 month. Sėli com- 
plete for $25,000. Illness forces 
sale. Deal direct with owner.

Mrs. Nellie Boyer 
LeROY, ILLINOIS 

Tei.: (309) 962-4041

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

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

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

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

Ant kampo 2 butų mūras, lr dar 8 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1% AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų narną? Oak ląscn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60. pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — Siuto me
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kąiną $19,O£).O,

10 META' MfR. NAMAS
5 kamb. Marųuette Pk. Apsauga 

nuQ potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. .2, auto gąražas. $20,500..
TAVERNA IR (i KAMB. BUTAS

Mūr. .Gage Pk, Viskas naujai iš- 
dekaruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29,500 arba geriausias 
pasiūlymas.

Tik g 18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

dos slklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje. šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.
5 IR 4 KAMB, MARGI E'IHE PK.

10 metų 1% aukšto aukšto 10 
melų mūr. Nauja šildymo sistema, 
Įruoštas rūsys. 2 auto mur. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tei. VVAlbrook 5-6015

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

Prie 73-čios Ir Talman. Mūr. B 
butų. Geras pirkinys.

09-ta ir Oakley. Nauji bungalovv 
po 5% kamb. Tik $17,500.

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

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

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

ŠIMKUS 
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7150 arba YA 7-2046

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

Parduodamas—Mūr. 2-jų butų, 
su butu rūsy. Marąuette Parko 
apyl. švč. P. Marijos Gimimo 
bažn. Savininko butas tuščias; 
tuojau galima užimti. Apie $28,000. 
Susitarimui skambinkit šeštad. — 
FA 3-5661. Agentai prašomi ne
sikreipti.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

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

Išnuom. 5 kamb. butas, gazu 
apšildomas. Kr ei pi tis 1-me aukš
te — 5521 S. Laflin St. PR 8-0654

Geram gyvenimui išnuomojami 
kambariai vyrams ar moterims.

Skambinti AR 6-8611

Išnuom. didelis, šviesus, ramio
je aplinkumoje kambarys. Pagei
daujama rami moteris. 6922 So. 
Rockwell, WA 5-8515.

Išnuomojami: 4 kamb. namas, 
?45 mėn.; ir 5 kamb. namas ant 
dviejų sklypų, $45 mėn. Tinka 
pensininkams. Kreiptis —

Lithuanian Real Estate Co.
Spring Vaiiey, Iii. Tel. 22811

Mur. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų.. M. p. Tik $20.600.

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy. M. p. Ga
ražas. 30 p. lotas, $19,500.

Mūr. 1 % a., Gage p., 6 ir 4 vir
šuj su dviem įėjimais. $21,500.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 6Sth St., HE 6-5151
0 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. . turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 

sklypas, mūr. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Ga.ra- 
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- | žas. Tik $17.900.
ta kaina. $59,900. 2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Karšto

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti vand- Šildymas. Alumin. langai. Ga-
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva, karš
to vand. šildymas. Garažas $250 men.
pajamų. Savininkas apleidžia miestų, ma. Garažas. Arti 66-os ir Mapie-
$31,900.

(i kamb. medinis. Nauja gazu šilu-
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. Modern. vonios. Gazu karštų vand. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam- šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500,
binti poniai Jakubėnienei

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 rsm., atskira gazu šiluma, garaž., 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
mas. Gera proga giminingai šeimai $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Drandimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 8, geras, Brighton Par-
k©

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,G00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6% kamb.

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

$22,500.

SIMAITIS REAI
2737 West 43rd Street
Tel. ČLiffside 4-2390

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25.500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

„TY, INSURANCE
4936 W. 15th St., CTcero

Tei. OL 6-2233; OL 2-8907

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

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

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

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

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

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

6 kanib. mūrinė resid., šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16,500.

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

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lemont, I1L, CB 7-6675

DfiMESIO !

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

SKELBKTTflS “DRAUGE”

C O NTRACTORS

» * ♦ ♦ ‘ ttf t t t t t >t m ti t

CONSTRUCTION CO.
STATOME (VAIRIUS RE21DENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 VV 69tb St., Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Ohicago 9, HI.

D fi M E S I O !

RADIO PROGRAMA
-V

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

♦♦♦♦«««!

Mūr. 1 % a., 30 p. lotas, 5 ir 3 
viršuj, M. p. $17,500.

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

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 87% p. 
lotas 7 2 ir Kedzie. $18.500.

ražas. Arti 60-os ir Pairfield. Tik 
$24,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu-

wood. Tič $17,000.
1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb.

3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj, at-

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar- 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (rercoated) su fiber-ąsphaltu, G 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaij 
lr “galvanized”. Dažymas tš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. Atv 
darą dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
>♦♦»«♦♦♦»♦>♦»♦♦««««« «««> « «i

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie' Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2301 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 -5168

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0703 OL 7-2094 Ohicago, HI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklnlul 

GA &-S867

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

Statome gyvenamus narnos Ir 
kitokius biznio pastatus



Sovietiniai nežmoniškumai

Iš V. Vaitiekūno kalbos Pavergtųjų Tautų SeimeK
įSovietinės sistemos nežmo- gal naujuosius Kremliaus dek- 

niškumai prasidėjo sykiu su so- retus taikoma mirties bausmė, 
vietiniu režimu Rusijoje 1917 neturi nieko bendro su antiko- 
metais. Faktiškai tačiau ir šianimunizmu ar pavergtųjų laisvės
dien laisvasis Vakarų pasaulis, 
juoba Afrikos ir Azijos jauno
sios valstybės neturi nei pilno 
sovietinių nežmoniškumų vaiz
do, nei teisingo supratimo. To
dėl ir nesulaukiame iš tos pusės 
nei atitinkamo susirūpinimo, 
nei juoba sovietinių nežmoniš- 
kųipų pasmerkimo.

Reikia kreipti dėmesį į 
nežmoniškumų

Ryšium su raportu ir rezoliu-

kova. Tačiau kai kurie šių dek 
retų yra ne kas kita, kaip tero- I 
ro priemonė smurtu užkartojo į 
sovietinio režimo opozicijai. Pa- i 
galiau visi jie yra ne kas kita, i 
kaip sovietinių nežmoniškumų į 
akivaizdi išraiška. Ne kas kita, 
kaip legalizuotas sovietinis žu
dymas.

s
Negali skųstis

Šiam legalizuotam žudymui 
palengvinti ir sovietinis bau-

Havanoje įvyko Jungtinių Tautų ir Kubos vadovų pasitarimas, neatnešęs nieko gera, nes Castro 
pradėjo statyti naujus reikalavimus, norėdamas įrodyti, kad Kuboje ir jis dar šioks toks viršinin
kas, o ne vien tik Chruščiovas. Dešinėje matyti Castro ir jo vyriausybės nariai, o kairėje JT 
sekret. U Thant, Jungt. Arabų respublikos atstovas Loutfi ir Brazilijos atstovas Tavares de Sa.

Mūsų artimieji Vėlinių proga

DRAUGAS, penktadienis, 136.2 m. lapkričio mėn. 2
---------- ;--------------;--- ,--------- ,--- i-------------------------------

jo sielai, bet ir mistinės nuo
taikos tiems, kurie liko našlai
čiais šioje žemėje.

Vėlinėse verta ir teisinga pa
galvoti apie mirtį ir apie amži
nąjį gyvenimą. Verta prisimin
ti ir tuos, kurie jau mirę tėvų 
žemėje, tolimose Sibiro taigo
se, kurių kapų nežino netgi pa
tys artimieji, bet kurių sielos 
laukia mūsų maldų ir mūsų au
kų.

PRIEŠ DEMORALIZUOJANTĮ 
ŠLAMŠTĄ

Lansingo, Mieli., miesto tary
ba ruošia nuostatą, kuriuo bus 
pradėta kova prieš nepadorių 
spaudinių, paveikslų, filmų pia 
tinimą. Policijoje, prie nepilna
mečių priežiūros skyriaus, bus 
sudarytas padalinys, kuris pa
tikrins įtartinus dalykus, ar jie 
nėra uždraustini.

cija dėl politinių kalinių likimo ūžiamasis procesas taip sukirp 
sovietinėje sistemoje pirmiausia 
tenka pažymėti, kad raporte į-
vardintos penkios lietuvių pa
vardės sudaro ne daugiau kaip 
vįeną procentą sovietų nužudy
tų ar nukankintų iškiliųjų Lie
tuvos visuomenininkų, kultūri
ninkų, dvasininkų, neskaitant 
ne mažiau

PRANYS AT.ŠENAS

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 84)834

ima plasdenti prieš mirtį. Dėl 
šios priežasties daugelis mir
ties valandoje susitaiko su Die
vu.

■ Korėjos kare, vienam dali-
Jokiam metų laikotarpy nė- amžiaus ar pusamžio, bet už niui esant apsupime, kapelio- 

ra tokios ryškios progos žmo- metų, už mėnesių, o gal ir už nas paklausęs vienos grupelėstas, kad mirtin pasmerktasis nė
apeliacijos skundo neturi teisės pagalvoti apie mirtį, kaip keletos dienų... Tai neišvengia- karių, ar yra galvojančių, kad 
teikti. Nors sovietinio baudžia- d. . ...... . .„.. , „ , Vėlimų dieną. Tomis dienomis ma būtinybe: visi ėjo tenai nuo su mirtimi ateina visiška žinomojo proceso pagrindų 9 str. 1
nustato, kad baudžiamąsias by
las pirmos instancijos teismuo
se nagrinėja teisėjas ir du prie- 
sėdai, o kasacine tvarka — tri-

lapai po kojomis čeža, tarytum Adomo ir Ievos laikų ir eis iki gaus pabaiga. Nė vieno nebu- 
skųsdamieši savo nelemta da- pasaulio pabaigos, nes kapinės vę ten taip galvojančio, 
lia, kad, štai buvo žali, gra
žūs, pilni gajos gyvybės ir šna-

visų tikrieji namai... 
Mirties atžvilgiu žmonės

ivasminkip neskaitau' jų jų pat rėjo ant medžių šakų, o dabar anaiptol nėra vienodai nusista-
7? S ? • -i* pagrindų 44 str 6 pastraipa v®jų blaškomi, piaeivių kojo- tę, nors visi žino, kad mirti
čių tą patį likimą patyrusių eili- / P A“? ' u p

Laidojant tikintį žmogų su 
bažnyčios apeigomis, susidaro 
daug džiaugsmo ne tik mirusio-

nių lietuvių, neskaitant taip pat 
ne mažiau kaip 250,000 kilų de
portacijų ir kalinimo aukų, pra- 

sveikatą ir darbingu-n 
mą.

pastraipa 
nustato, kad sprendimai tų pir
mos instancijos bylų, kurias 
sprendžia vadinamo, aukščiausio 
teismo teisėjas su dviem priesė
dais, kasacine tvarka neskun- 
džiami. Ką tai reiškia praktiko-

Tačiau, svarstant politinių ką 
lįnių likimą sovietinėje sįstemp- 
je, šiurpu sukrečia ne tik jiadė- jose kUpįas pirmąją instancija

je? Praktikoje mirties bausmės tu lindėjo, o nūn jų jau nebė- 
spręndimai kaip tik daromi by-. ra _ jje kapuose ilsisi amžinu

mis minami, lietaus merkiami. reikės. Anksčiau ar vėliau, bet 
Tuo metu ir pats dangus nu- į reikės. Gal visiškai nėra že- 

liūdęs, apniukęs. O ir žmonių mėje žmogaus, kuris neturėtų 
skruostais dažnai ašara nurie- savo sielos gelmėse bent ma
da, prisiminus tuos, kurie kar-1 žiausios tikėjimo kibirkštėlės, 
tu gyveno, kartu džiaugėsi, kar- j kuri, tartum vėjelio papūsta,

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N ELSO N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

tis iki Stalino mirties. Ypatingą nagrinėja vadinamo aukščiausio 
susirūpinimą kelia ir pastarųjų geismo teisėjas su priesėdais.
metų reiškiniai okup. Pabaltijo '■pą.Igi praktikoje pinuos instan-

- —-- U. , - .v. t *411 j: :valstybėse. Šie reiškiniai verti 
ypatingo dėmesio, turint minty-

miegų.
Imam į rankas kasdieninį 

laikraštį, sklaidome jo lapus 
ir nuolat randame pranešimų 
apie mirusius lietuvius, nors 
mums ir nepažįstamus. Bet 
randame žinių ir apie tokius, 
su kuriais kartu teko gyventi, 
dirbti vienos srities darbą.

Nelemtis išmetė mus po pla-

cįjos rieškundzaami sprendimai 
yra mirties bausmes' sprendi- 

je Vakaruose kai kieno sklei- maj
džiamą prielaidą, kad po Stali- j Prieš šitokį sovietinį “huma- 
no sovietinė sistema yra sužmo- nizmą”, tikriau gal hunizmą Pa- 
niškėjusi. Tam tariamam “su- vergtųjų Seimo uždavinys vi- 
žmoniškėjimui” suvokti dirstel- i sam pasauliui kelti, griežčiausią 
kime į kai kuriuos būdingus pa-, protestą teisės ir žmoniškumo pasaulį, ir mirtį randame 
starų jų metų sovietinio gyveni-į vardan, nes Jungtinių Tautų ^en’ ^ur Dievas mums ją pa- 
mo faktus. į priimtoji visuotinė žmogaus tei- siunčia. lodei jau taip diena

šių deklaraciją pirmąją žmo- dienos sukasi ratas 
Įvesta mirties bausme 1 - - -

llO%, 20%, 30% pigiau mokėsite] 
Inž apdraudą nuo ugnies ir auto-] 
Įmobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 ų, Wcst OSth Street 
Chicago 42. Illinois 

Tel. GA 1-8(151 ir tilt (1-4330

1958 metais išleistuose sovie
tinių baudžiamųjų įstatymų pa
grinduose mirties bausmė buvo 
paskelbta kaip išimtinė bausmė. 
Tačiau per praėjusius dvejus 
metus ta “išimtinė” bausmė iš 
Chruščiovo malonės yrą tapusi 
visiškai įprastine bausme. Nuo 
1961 gegužės 5 mirties bausmė

gaus teise skelbia jo teisę gy
venti.

SENELIAMS NUPIRKO 
VIEŠBUTĮ

vieni
gimsta, kiti miršta... Ar truks, 
rodos, ateiti laikas, kada ir ki
ti paims laikraštį į rankas ir 
paskaitys žinią, jog... ir tavęs 

i nebėra gyvųjų tarpe.
Aišku, ateis diena, kada ir

tavo draugas ar pažįstamas at
sivers laikraštį ir ras tavo pa
vardę ten gal juodais brūkš
niais įrėmuotą, gal tik žinios

Austin diecezija Waco mies
te, Tex., nupirko Roosevelt vieš 
būtį, kurį pavers senelių na
mais Čia jie gaus gerą prięžiū- 

įvesta°ne tik už netikrų pinigų su atitinkamomis religinė-: pavidale. O tas laikas gali bū- 
ir vertybinių popierių padirbi-i praktikomis. Į ti ir visiškai nebetoli: ne už
mą, bet taip pat ir už sovieti
nės nuosavybės vadinamą “grob . . ~ ~
stymą”, tai yra už “grobsty- PARENGIMAI CHICAGOJE
mą’’ to, ką sovietinė valdžia iš

yra susigrobusi. Nuo — Lapkr. 3 d. 6 vai. 30 min. .simfoninis koncertas,žmonių
1961 gegužės 5 mirties bausmė 
taip pat įvesta kaliniams už pa
sipriešinimą kalėjimo adminis
tracijai ar už tokio pasipriešini
mo organizavimą. Nuo 1961 lie
pos 1 mirties bausmė įvesta už 
svetimos valiutos taisyklių pa
žeidimą, jai yra už nusižęngi- 
mus, už kuriuos žiauriojo Stali
no laikais grėsė nę daugiau

Dail. A. Rūkštelės sukaktu
ruošia

mas Kultūros kongreso proga
vinės parodos atidarymas ir so- Marijos Aukšt. mok. salėje.
listės Elenos Valušyteš-Rūkšte- 
lienės dainos Jaunimo Centro 
patalpose, Čiurlionio galerijoj.

— LDK Birutės d-jos Chica
gos centrinio skyriaus tradici
nis koncertas-balius.

lapkričio 4 d. — Tėvų Mari
jonų Bendradarbių Chicagos ap

Gruodžio 1 d. 2 y., 3 vai. 30 
min., 7 v. ir 8 v. 30 min.—Lie
tuvių programa Mokslo ir Pra
monės muziejuje.

Gruodžio 2 d.—Jaunimo Cen
tro 5 metų jubiliejaus vakarie
nė.

Gruodžio 8 d.—Pianisto An-
kaip treji metai kalėjimo. Nuo skrities meting vakarieIlė gar- tano Smetonos koncertas Jau
1962 vasario 15 mirties bausmė
įvesta už pasikėsinimą į milici-

kos restorane.
Lapkričio 9—11 d.—Lietuvių

nimo Centre.
Gruodžio 9 d.—Sol. M. Krip-

ninkus ir už kai kuriuos kitus Moterų uždaros rekolekcijos, kauskienės dain^ rečitalis Jau- 
nusikaltimus. Nuo 1962 vasario ^uolyne, 11600 So. ~
20 mirties bausmė įvesta už ky
šininkavimą.
Mirties bausmė Ok. Lietuvoje 
Kaip plačiai mirties bausmė

taikoma okup, Lietuvoje, gali
ma spręsti iš faktų, kad nuo 
šių metų balandžio iki rugsėjo 
penkiose bylose buvo 15 mirties 
bausmių. Mirtimi nubausti du 
lietuviai už dalyvavimą 1945—

Longyvood.
Lapkr. 10 d. — Vilniaus die

nos minėjimas Jaunimo Centre.
— Operos balius 8 v. v., 

Westem Ballroom.
— Rudens derliaus tautų pa

sirodymas Navy Pier; progra
moje dalyvauja ir lietuviai.

Lapkr. 17 d. — Balfo Chica
gos apskr. koncertas - vakaras

53 metais Lietuvos partizanų jaunimo Centre.
daliniuose, keturi Lietuvos žy
dai, tarp jų viena moteris, už 
valiutos taisyklių tariamą pa
žeidimą, vienas fabriko prekių 
inspektorius už vadinamos so
vietinės nuosavybės tariamą 
“grobstymą” ir II-jo pasaulinio 
karo metais vokiečių armijos 
“pagelbinio bataliono” aštuoni

Lapkr. 18 d. — Dr. J. Gri
niaus paskaita ateitininkų susi
rinkime.

Lapkr. 22 — 25 — Kultūros 
kongresas.

Lapkr. 24 d. 7 vai. 30 min. v. 
šv. Adriono salėje Amerik. 
Liet. Inž. Arch. s-gos Inžinierių

buvę kariai už tariamus “kari- žmonų klubo Chicagos skyrius

nimo Centre.
Gruodžio 15—16 d.—Atžaly

no teatro premjera Jaunimo 
Centre: B. Pukelevičiūtės “Auk 
so Žąsis”.

Sausio 5 d. — Scenos Dar
buotojų sąjungos statoma Da- 
rib Nicodemi komedija “Gat
vės vaikas” Jaunimo Centre.

Vasario 16 d. — Varpininkų 
filisterių koncertas balius B. 
Pakšto salėje.

Kovo 9 d. — “Laiškų Lietu
viams” koncertas Jaunimo Cen
tre. Programoje: sol. Valentinos 
Kojelienės koncertas ir premijų 
įteikimas už konkursinius raši
nius.

Kovo 10 d. — Korp! Gied
ros pavasario madų paroda.

Kovo 24 d. — “Draugo” ro
mano ir poezijos premijų įteiki

nius nusikaltimus” ruošia pobūvį šalpos reikalams, mas Marijos Aukštesniosios mo
Kai kurie atvejai, kuriems pa ■ Lapkr. 25 d.—3 vai. 30 min. I kyklos salėje.

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGĄ REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI 1

KQKIE YRA SUNKŪS — PAVO 
•TINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. Sulas

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

Kaina 40 centų
Pinigus su užsakymais siųsti:

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

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 

. taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da- 

į lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. M I G L I N A S
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063 ,

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad.
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, DI.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

iš

A. T A.
SAULIUI ČESONIUI mirus, 

žmonai Dorothy, tėvams Aleksandrai ir 
Juozui Česoniams, sesutei Daliai ir broliui 
Algiui giliausią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime.

Emilija, Aleksandras Gaškai ir šeima

A. -Į- A.
MATTHEW M. URBAITIS

Gyveno 8539 So. Racine Avc. Ilgus metus gyveno Cicero
Mirė spalio 31 d., 1962, 11:20 vai. vakare. Gimė Lietu

voje; kilo iš Kauno apsk., Žvingių parapijos. Amerikoje 
išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine, po tė
vais Martinkus, du sūnūs: Joseph, marti Frances ir John, 
marti Ann, duktė Bernice Debros, žentas Anthony, šeši 
anūkai, sesuo Anna Branis, švogeris John ir jų šeima, kiti 
giminės, drauagi ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 
50th Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 3 d., iš koply
čios 8:30 vai.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, marčios, žentas 
ir anūkai

Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

.1. F. FI IIFIkIS
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 DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHKAM1S
M45 8a WBSTKRN AVB.

TMYB MODSRNIBKO* 
AIR-CONDlTlOmm KOPLYČIOS

REpuMb T-IMt KBpaUu T-eeei

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAlayette 3-3572
~ ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLymplc 2-1003
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spalio mėnesį dalyvavo South- 
Field Detroite vykstančioje Na 
tional Relig. Art Exhibition. Pa 
rodos kūriniai vaizdavo scenas 
iš Kristaus gyvenimo. Dailinin
kė išstatė ta tema skaldyto 
stiklo vitražus. Dabar ji inten
syviai dirba ir ruošiasi su nau
jais kūriniais pasirodyti kovo 
mėnesį Honolulu mieste Gina ga
lerijoje įvykstančioje meno pa
rodoj. Neseniai sugrįžusi iš Ha
vajų, kur pora metų studijavo 
ir įsigijo magistro laipsnį meno 
srityje, ji jau talkininkauja 
Tautinių šokių šventės rengi
mo komisijai, o šiam sekmadie
niui važiuoja komentatorės pa
reigom į Clevelando N. P. M. 
Seserų Rėmėjų ruošiamą madų 
parodą.

X Kongresmanas William T.
Murphy aplankė mūsų redakci
ją. Jis lietuviams yra gerai ži
nomas. Kai buvo 17 wardo de
mokratų komitimenu, jisai sti
priai parėmė mūsų tautiečio 
teis. Alfonso Wells kandidatū
rą į teisėjus. Remia jį ir dabar. 
Būdamas atstovų rūmų narys, 
kiekvieną Vasario 16-tą pasako 
geras kalbas apie Lietuvos lais
vinimo reikalus. Nekartą yra 
kalbėjęs ir mūsų masiniuose su
sirinkimuose bei parengimuose. 
Lapkričio 6 d. rinkimuose jisai 
ir vėl yra kandidatas į kongre- 
smanus 3-čiame kongresiniame 
distrikte.

X Bridgeporto skaučių Tėvų 
komitetas kviečia J. Smieliaus- 
kienės vadovaujamo būrelio, 
skaučių tėvelius . atsilankyti į 
pasitarimą, kuris įvyks lapkri
čio 4 d. 1 vai. p. p. p. Vaiče- 
liūnų-bute, 935 W. 32 PI.

X Brighton Parko jaunučių 
ateitininkų susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 3 d., 3 v. 
p. p., 4239 S. Fairfield avė. 
Jaunučiams ateitininkams gali 
priklausyti visi lietuviai katali
kai vaikai, lanką pradžios mo
kyklos pirmuosius keturis sky
rius. Kviečiami atsilankyti se
ni ir nauji nariai.

X Sol. Kristina Bartulienė 
išpildys programą Tėvų Mari
jonų Bendradarbių vakarienėje 
sekmadienį, lapkričio 4 d. 5 vai. 
vak. Akompanuos Genovaitė 
Aleksiūnaitė - Mitchell. Pagrin
dines sveikinimo kalbas pasa
kys Marijonų provincijolas kun. 
J. Jančius, MIC, teisėjas Alfon
sas Wells ir Lietuvos gen. kon
sulas dr. Petras Daužvardis.

(Pr.)

X Korp! Gaja lapkričio 4 d. 
ruošia savo mirusiųjų korpo- 
rantų prisiminimą. Ta proga 10 
vai. ryto t. marijonų koplyčioj, 
6336 Kilbourn Avė., bus atlai
kytos šv. mišios ir pasakytas 
pamokslas. Po pamaldų bus 
pusryčiai ten pat t. marijonų 
patalpose, o po to vyksime į Šv. 
Kazimiero kapines aplankyti 
mirusiųjų. Kviečiame visus kor- 
porantus ir jų svečius gausiai 
minėjime dalyvauti. (Pr.)

X Siuvimo kurso grupė su
daroma patogumui moterų, ku
rios siuvimo pamokas gali ap
lankyti trečiadieniais. Pamokos 
būtų nuo 7 iki 10 v. v. Užsira
šyti arba gauti informacijų tel. 
GA 4-9442 nuo 9 iki 10 v. r. 
ir nuo 9 iki 10 v. v. Kursų in
struktorė I. Bernotavičienė. Or
ganizuoja Vyresn. giedrininkės.

(Pr.)
X Maisto siuntiniai į Lietuvą 

standartiniai arba sudaryti iš 
sąrašo labai pigiai galima pa
siųsti per Nedzinskas Gift Par
cel Service, 4065 Archer, Chi
cago 32, III., tel. YA 7-5980.

(Sk.)

X Jie visi vėl susirinko yra 
1 ketvirtas Draugo romano kon
kursui atsiųstas rankraštis. Pa
sirašytas Skeveldros slapyvar
džiu.

X Dr. Kazys Ambrozaitis, va 
dovaująs radiologijos skyriui 
Methodist ligoninėj Gary, Ind., 
išvyksta savaitei į Minnesotos 
universitetą, Minneapoiį, pasito
bulinimo kursam.

X Kun. Vincas Vaiis, susir
gęs širdies negalavimais, gydo
si Šv. Kryžiaus ligoninėje.

X Eleonora Jucaitienė, Mar
ąuette Parko gyventoja ir 
“Draugo” skaitytoja, pereitą 
savaitę su savo drauge Brazau
skiene nuvyko į gėlių krautuvę. 
Ten, užsimiršus apie esančius 
laiptus Vedančius į rūsį, nukri
to ir susižeidė. Gydosi namie.

X Kazimiera Geštautienė, mo 
tina autombilio nelaimėje žuvu
sios Salvinijos Geštautaitės, ve
lionės atminimui gėlėmis skir
tas dovanotas sumas persiuntė 
lietuvaitei misijonierei Marijai 
Širdies Jėzaus į Reąuenos misi
jas Peru valstybėje.

X Michalina Jagučianskienė, 
gyv. Los Angeles, Calif., lankė
si Chicagoj ir ta proga, Sofijos 
Garmienės lydima, apžiūrėjo 
“Draugo” patalpas. M. Jagu- 

i čianskienė lankėsi ir Toronte 
pas brolį inž. Sližį. Chicagoj vie 
šnia turėjo progos susitikti se
nus pažįstamus ir gimines. Ke
lionėje išbuvo 6 savaites. “Drau 
go” reikalams viešnia paliko au 
ką.

X Kripkauskų rezidencijoje, 
3534 W. 75 PI., praėjusį penk
tadienį įvyko posėdis komiteto 
narių, kurie rengia sol. M. Krip 
kauskienės rečitalį. Posėdį pra
vedė k-to pirm. dr. A. Verbic
kas. Komiteto nariai pasidalino 
darbais ir pareigomis. A. Smil
gevičius ir agr. Briedis tvarko 
bilietus ir kvietimus, J. Paštu- 
kas rūpinasi salės papuošimu, 
plakatus piešia dail. A. Trinkū
nas, svečių priėmimu rūpinasi 
prof. Vitkus, vakariene — Julė 
Smilgienė. Posėdis praėjo paki
lioje ir darbingoje nuotaikoje. 
Rečitalio metu solistei akompa
nuos muz. A. Kuciūnas.

X Dail. Ant. Rūkštelės kūry
bą apibūdinantis leidinys išeina 
iš spaudos ir bus platinamas 
dail. Rūkštelės sukaktuvinėj pa 
rodoj, kuri atidaroma šį šešta
dienį, lapkr. 3 d. 6 vai. 30 min. 
vakare Jaunimo Centre. Atida
rymo proga dainuos solistė E. 
Rūkštelienė. Dail. A. Rūkštelė 
neseniai gavo Adelaidės lietu
vių prašymą nutapyti mirusio 
kun. J. Kungio portretą. Į Au
straliją portretą nugabens J. 
Bachunas, kuris gale lapkr. 
mėnesio išvyksta į Australiją.

X Dariaus - Girėno, Ameri
kos Legiono Auxilija, rengia 
“A-B-C” (žaidimų) balių Da
riaus - Girėno salėje, 4416 S. 
Western, sekmadienį, lapkričio 
4 d. 2:30 vai. p. p. Bus pyragų 
pardavimas ir priejuosčių lai
mėjimas. Pelnas skiriamas ve
teranų ir našlaičių šelpimo dar
bams. Komisiją sudaro: Stefa- 
nia Simonelis, pirm., Konstan
cija Hofer, Angelą Wacker, 
Barbora Klevinsky, Betty Ru- 
ben, ir Marijona Nares. (Pr.)

X Jonas Kuzinskas, kun. Jo
no Kuzinsko — Šv. Jurgio pa
rapijos pirmo asistento, tėvas 
susirgo ir paguldytas šv. Tere
sės ligoninėn Waukegane.

X Juozas Jucius, 7122 S. 
Rockwell, pereitą šeštadienį, be 
dėdamas langus paslydus kopė
čioms, nukrito ir susilaužė strė
nas. Paguldytas Šv. Kryžiaus 
ligoninėj.

X Ričardas Petravičius, Onos 
ir Adolfo Petravičių sūnus, 
gyv. Cicero, III., studijavęs Lo
jolos ir Urbanos universitetuo
se, šiomis dienomis išvyko me
dicinos studijų tęsti į vakarų 
Vokietiją, Kielio universitetą. 
Čia jis mano praleisti keletą me 
tų. Draugai ir tėvai jam pada
rė gražias išleistuves, kurių me 
tu jam buvo palinkėta laimin
gai ir greitai baigti medicinos 
studijas.

X Varpininkų Filisterių drau 
gija poatostoginį veiklos sezoną 
pradeda susirinkimu, kuris į- 
vyks lapkričio 3 d. 6 v. v. dr. 
Rėklio rezidencijoje.

X Chicagos lietuvių Kęstu
čio pašalpos klubo mėnesinis su 
sirinkimas įvyks penktadienį, 
lapkričio 2 d. 7 v. v. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 st.

X Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų rėmėjų Brigh- 
Iton Parko skyrius, ruošia me
tinę vakarienę Jaunimo Centre 
1963 m. sausio 20 d., 5 vai. p. 
p. Kviečiama plati visuomenė 
ir visų skyrių nariai. Pelnas 
skiriamas Arkivysk. Matulai- 

i čio vardo senelių namams.
(Pr.)

X Korp! Vytis ir Akademi- 
kių Skaučių draugovė priside
da prie kitų Chicagoje studen
tiškų ideologinių organizacijų, 
ruošiant Antano Smetonos for- 
tepiono rečitalį. Jaunas muzi
kas atvažiuoja į Chicagą ir pa
sirodys Jaunimo Centre gruo
džio 8 d. 7:30 vai. vak. Studen
tai prašomi paremti savo orga
nizacijas ir įsigyti bilietus, ku
rių kainos tik $1. Juos galima 
gauti pas organizacijų valdybų 
narius. Chicagos visuomenė ga
li pirkti bilietus pas mūsų pre
kybininkus. Taipogi, praneša
me, kad dalis pelno bus skiria
ma Lituanus žurnalui. Mieli lie
tuviai, paremkite jauną muzi
ką, organizacijas, ir pozityvų 
laisvės kovos darbą. (Pr.)

X Aukso medalius laimėję 
garsūs radijų ir fonografų apa
ratai, kaip Saba, • Blaupunkt. 
Telefunken ir kiti nužeminto
mis kainomis išparduodami 
DAINA CO., 3321 S. Halsted, 
CL 4-5665. (Sk.)

PAKILO VONIŲ KAINA

Iš Chicagos American Radia- 
tor & Standard Sanitary kor
poracija praneša, kad geležinių 
vonių kaina pakilo 6 procen
tais.

ĮSAKYTA SMARKIAU KOVO 
TI SU ŠLAMŠTU

Chicagos policijos galva O. 
Wilson įsakė kiekvienam polici
ninkui dažniau patikrinti laikra 
šeių kioskus bei knygų ir žur
nalų parduotuves, nes paskuti
niu laiku pastebėta, kad dau
giau parduodama nešvarios ir 
gašlumą žadinančios literatū
ros.

UŽDARBIAI JAV IR 
D. BRITANIJOJ

Remiantis mokesčių mokėto
jų paduodamomis žiniomis, net 
42 procentai. britų šeimų 1961 
m. turėjo mažiau metinių paja
mų kaip $1,400. Amerikoje tiek 
mažai pajamų teturėjo tik 7 pro 
centai šeimų. D. Britanijoje tik 
2 procentai šeimų turi po $5,600 
ar daugiau metinių pajamų, tuo 
tarpu JAV-se net 51 
(daugiau kaip pusė šeimų) turi 
metines pajamas $5,600 ar dau
giau.

Kun. dr. V. Andriuška (kairėje), tėvų marijonų iždininkas, ir kun. 
K. Vengras, tėvų marijonų bendradarbių dvasios vadas Chicagoje, 
lapkričio 1 d. atšventė 26 metų kunigystės sukaktį. Įšventinti Ma
rijampolėje, Lietuvoje. Juodu uoliai dirba, rengiant bendradarbių 
metinę vakarienę lapkr. 4 d. Sharkos restorane.

KAPELIONAUJA 50 METŲ
Šį mėnesį tėvai pranciškonai 

mini 50 metų, kai jie kapelio- 
nauja Oak Forest prieglaudoje, 
159-ta ir Cicero. Dabar yra ke
turi nuolatiniai kapelionai. 
Toje prieglaudoje yra ir nema
žai Chicagos lietuvių.

DAUGĖJA KĖGLIAVIMO 
MĖGĖJŲ SKAIČIUS

Prieš 50 metų visoje Ameri
koje buvo tiktai 180 kėgliavimo 
vietovių. Pernai vien Chicagoje 
jų buvo 110. Užsiregistravusių 
kėglininkų buvo 155,000 vyrų 
ir 66,000 moterų.
SIŪLO ATIMTI VAIRAVIMO 

LEIDIMUS
Nacionalinis saugumo kongre 

sas susirinko Chicagoje 50-am 
seimui. Dalyvauja 12,000 sau
gumo ekspertų iš visos Ameri
kos. Dėl didėjančio mirčių skai
čiaus automobilių nelaimėse 
kongresas siūlo atimti vairavi- 

' mo leidimus iš turinčių krimina 
I linius ar policinius rekordus.
I Panašiai siūlo atimti leidimus 
| iš mechanikų, kurie nesąžinin- 
j gai pataiso automobilius. 

NEPAVYKO SUSPROGDINTI 
BRAVORO

I Trylikmetis vaikas, pavogęs 
dinamito plytelę iš Material Ser 
vice kompanijos akmenų skal
dyklos, 2815 S. Poplar, nesėk- 

1 mingai bandė susprogdinti uždą 
rytą alaus bravorą prie 2752 S. 
Archer.

SUGAVO IŠ KALĖJIMO 
PABĖGUSĮ

Doyle Royal, pabėgęs iš Bal- 
timore, Md., kalėjimo, buvo Chi 
cagos policijos sučiuptas O’Ha
re aerodrome kelias minutes 
prieš išskrendant į Kaliforniją. 
Jis čia keitė lėktuvus.

PAGYRĖ KARDINOLĄ UŽ 
LOTYNŲ KALBĄ

Chicagos kardinolas Albert 
Meyer Bažnyčios visuotinio su
sirinkimo posėdyje pasakė kal
bą lotyniškai. Po kalbos vienas 
Romos vyskupas pastebėjo: 
“Pradžioje maniau, kad šis A- 
merikos prelatas kalbės lotyniš
kai su amerikonišku akcentu. 
Chicagos kardinolas nustebino 
mus savo gražia ir tobula loty
nų kalba”.

ŠOKDAMA IŠSIGELBĖJO

Brookfieldietė Leoną Brixit 
iššoko iš savo automobilio, kai 
jis sustojo ant CB & Q gelžke
lio bėgių La Grange miestelyje. 
Už kelių sekundžių užvažiavo 
greitasis traukinys ir jos maši
ną sutrupino į šipulius.

CHICAGOJE
9 METAI REMIA VASARIO 

16 D. GIMNAZIJĄ

1953 m. rugp. 22 d. vadovau 
jami inž. Eug. Likanderio Meis 
sner Eng. Ine. Chicagoje tar
nautojai įsteigė Vasario 16 d. 
gimnazijai remti skyrių.

Pradžioje jis buvo mažesnis, 
vėliau augant ir plečiantis kom 
panijai išaugo į didelį, vienu 
metu susidedantį iš apie 30 as
menų būrelį, kuris nuolat išlai
kė ar išlaiko 5 Vas. 16 d. gim. 
mokinius.

Be nuolatinių 5 mokinių, bū
relis rėmė ir sergančius Vas. 
16 d. mokinius bei rėmė gim
nazijos statybos fondą.

Iš viso iki 1962 m. birželio 
mėn. surinkta ir pasiųsta $7,-

Per visą tą laiką būreliui pri 
klausė apie 40 asmenų. Šiuo me 
tu būreliui priklauso sekantys 
Meissner Eng. tarnautojai: A. 
Bakšys $121, E. Bartkus — 
$412.75, J. Cinkus — $204, J. 
Daugirdas — $286.50, J. Gilius 
— $394, V. Jonynas—$121, A. 
Milūnas — $258, L. Nakus — 
$81, J. Prapuolenis —: $122, J. 
Šulaitis — $304, A. Traška — 
$359, J. Vailokaitis — $310.50, 
J. Variakojis — $261, E. Joku- 
bauskas — $236. Naujai šiuo 
metu įstojo Kundrotas.

Nuo būrelio įsteigimo dienos 
iki 1960 m. gruodžio 16 d. bū
reliui vadovavo inž. Eug. Likan 
deris. Jam pasitraukus šias pa
reigas perėmė Juozas Šulaitis, 
kuris darbą tęsia iki šioliai.

Vienu iš šio iniciatorių ir di
džiausių aukotojų yra inž. Eug. 
Bartkus, kuris šiuo metu yra 
bendrovės viceprezidentas—tyri 
mų ir planavimo reikalams.

Vasario 16-sios vadovybė, į- 
vertindama šios įstaigos tarnau 
tojų geraširdiškumą ir teikia
mą tremty gimusiam ir augu
siam lietuvių jaunimui galimy
bę semti mokslą lietuviškame 
mokslo židiny, kiekvienų šven
čių proga dėkoja rėmėjams ir 
pastebi, kad jeigu ne visų au
kotojų vardai, tai bent taurus
tautinės pareigos pasireiškimas 

Stasė Olšauskienė modeliuoja bug įraš tag Lietuvos istorijoj. 
savą siutą brokados vakarinę suk- t j _ j j

nelę. (Foto V. Noreikos) Būrelio vadovas

LIETUVIS - TARPTAUTINIO MASTO 

KARDIOLOGAS

Dr. Edvardas VamauskaSI, 
tarptautiniame kardiologų kon
grese Meksikoje skaitęs paskai
tą, grįždamas buvo sustojęs Chi 
cagoje ir, dr. Mildos bei dr. 
Stasio Budrių lydimas, aplankė 
“Draugo” redakciją. Dr. Var- 
nauskas Goeteburgo universite
te dėsto vidaus ligas ir specia
liai kardiologiją. Švedijoje gy
vena nuo 1944 m. Yra gimęs 
Žaideliuose, Kupiškio valsčiuje. 
Nuo 1926 m. su tėvais persikėlė 
į Kauną. Baigęs Aušros gim
naziją, pradėjo studijuoti medi
ciną Kaime, studijas tęsė Up
salos universitete ir jas baigė 
1951 m. Stockholmo karališka
me institute. Parašęs disertaci
ją apie kraujo cirkuliacijos stu 
dijas hipertensijoje (aukšto 
kraujo spaudimo ligoje), 1955 
m. gavo daktaro laipsnį. Diser
tacija parašyta anglų kalba ir 
išspausdinta Stockholme. Medi
cinos studijas dar gilino John

pos mokslininkus, svarstant nau 
jausius atradimus ir pasikeiti
mus medicinoje įvairiose pašau 
lio šalyse.

Goeteburge prof. Varnauskas, 
šalia paskaitų universitete, ve
da tyrimus laboratorijose ir tu
ri privačią praktiką. Į Švediją 
grįš lapkričio gale. Pasakoja, 
kad vakarų pasaulyje gydymo 
priemonės maždaug vienodos, 
gal tik skiriasi dietos parinkimo 
atžvilgiu. Širdies sutrikimai, 
kaip pasakoja dr. Varnauskas, 
žmonėse būna dėl genetinių fak 
torių, dėl įtampos, dėl perma- 
žo mankštinimosi, perdidelio 
svorio ir kitų faktorių.

Dr. Varnauskas iš Chicagos 
ketvirtadienį išvyko į Winnipe- 
gą, Kanadoje, kur skaitys dvi 
paskaitas iš kardiologijos sri
ties, dėstydamas savo tyrimų re 
zultatus. Paskiau vyks į San 
Francisco miestą, kur tarsis su

Prof. dr. E. Varnauskas, dr. Milda ir dr. Štasys Budriai, atvykę 
aplankyti “Draugo” įstaigos.

Hopkins universiteto ligoninėje 
Baltimorėje. Buvo gavęs ameri
kiečių stipendiją.

Grįžęs 1957 m. į Švediją, bu
vo pakviestas dėstyti Goetebur
go universitete ir tose pareigo
se pasilieka toliau. Jau apie 50 
dr. Varnausko studijinių straips 
nių paskelbta medicinos žurna
luose Švedijoje ir Amerikoje. 
Jis dažnai dalyvauja tarptauti
niuose medicinos kongresuose. 
Šveicarijoje yra kalbėjęs plau
čių ligų specialistų suvažiavime, 
o šiemet Meksikos mieste davė 
paskaitą iš kardiologijos srities. 
Clevelande dalyvavo diskusijo
se, suruoštose Draugijos Kovai 
su Širdies Ligomis, šiame su
važiavime reprezentavo Euro-

vienu kardiologijos specialistu, 
i su kuriuo drauge rašo studiji
nį darbą. Kurį laiką dar sustos 

I Los Angeles, kur gyvena jo 
' tėvai. Los Angeles universiteto 
yra pakviestas duoti porą pas
kaitų. J. Pr.
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OKUP. LIETUVOJE
— Vilniaus radijas aiškina, 

kodėl rūpinamasi leisti pigias 
knygas ir dideliais tiražais. Esą, 
kad trys pagrindinės leidyklos 
Lietuvoje neturėtų per didelių 
nuostolių, mažinant knygų sa
vikainą, didinama leidinių tira
žus. Pripažinta, kad per men
kai ištiriama pirkėjų paklausa, 
tad vienų leidinių išleidžiama 
per dideliais tiražais, kitų — 
pritrūksta. Dabar dejuojama, 
kad, girdi, kai kurie leidiniai 
knygų lentynose ar knygų san
dėliuose užsiguli keletą metų, 
kol jie pagaliau sunaudojami... 
makulatūrai. Y

BALSUOKITE Už LIETUVĮ

ALFONSĄ F.

WELLS
Aukštesniojo teismo

TEISĖJĄ

BALSUOKITE Už
(x) DEMOKRATUS

1962, lapkričio 6-tą

Chicagos balsavimo mašinose teisėjo Wells var
das yra paskutinis

Nr. 60 A.
Chicagos ir Cook apskrities balsavimo lapuose 

Wells vardas yra taip pat paskutinis dideliuose 
balsavimo lapuose (statė ballots)„ Ir Cook apskrities 
mašinose W e 11 s yra paskutinis vardas atskiroje 
Aukštesniojo teismo teisėjams (Superior Court 
fudges) eilėje.

Visi Cook Apskrities balsuotojai turi teisę balsuoti už 
TFASfiJĄ ALFONSĄ F. \YEI.LS 

Non-partisa,n Comni. to Elect Judgc Alfonse F. Wells.
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