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Kaip ilgai laisvasis pasaulis leis siausti Castrui?
Štai kur aklumas!

Kaip buvo pašalintas Kubos diktatorius Batistą, taip ir 
Castro turėtų, būti išmestas iš diktatoriaus kėdės

WASHINGTON. D.C. — Pa
sak kubiečių tremtinių organi
zacijų “Rescate” (Išgelbėjimas) 
ir Revoliucinio atsigavimo są
jūdžio (URR) atstovų praneši
mo, Kuboje niekada nebuvo to
kių didelių areštų kaip šiandien.

Nuo spalio 26 dienos, Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
pradėjus kalbėti apiet invaziją,

Teisėjas A. Wells 
remia lietuvius 

studentus
CHICAGO. — Teisėjas Al

fonsas A. Wells, kandidatas į 
aukštesnįjį Cook County teis
mą, yra ilgametis Lietuvių stu-

diktatoriaus Castro G-2 slaptoji dentl* šalP0S fondo Pirmininkas
policija ėjo iš namo į namą 
Havanoje ir visuose didesniuose 
Kubos miestuose ir krėtė ten 
kambarius. Kratoms vadovauja

ir tvarko to fondo teisinius 
reikalus.

Fondas studentams, einan
tiems aukštąjį mokslą, yra da-

Castro „blokų komitetų” nariai, v^s stipendijas kiekvieną
kurie įpareigoti kasdien sekti nuo $1,000 ir remia
kiekvieną kubiečio judesį. G-2 Pedagoginį lituanistikos insti-
skvadrai areštavo kiekvieną į- 
tartą kubietį.

Per 200,000 asmenų areštuota 
ir dar areštai tbevykdomi. Ka
liniais pipildyti kino teatrai,
sandėliai ir kai kurios įmonės. < 
Jau seniai 80,000 politinių be- : ' ■ 
laisvių uždaryta pastoviuose 
kalėjimuose. Vienas iš kiekvie
no 30 kubiečių yra kalėjime.

Tarptautinis Raudonasis Kry- į 
žius turėti} patikrinti Kubos ka- i 
Įėjimus, o ne sviedinių ugnia
vietes...

Yemeno kariniai 

daliniai pasiruošę
įsibrauti į Saudi Arabiją

DAMASKAS Sirija — Egip
to prezidento Nasserio remia
ma revoliucinė Yemeno vyriau
sybė penktadienį pareiškė, jog 
jos žemės, jūrų ir aviacijos ka
rinės jėgos telkiamos prie pa
sienio ir yra paruoštos įsiveržti, 
į Saudi Arabiją „kai bus įsa- j 
Teyta”.

Sanoje, Yemeno sistinėje, ra-1 
dijas paskelbė 35 dienų res
publikos vicepremjero ir užsie- j 
nio reikalų ministerio Baydany 
pareiškimą, jog Yemenas esąs 
priverstas žygiuoti, nes 5,000 
Saudi Arabijos ir Jordano ka
rių bandė įsibrauti į Yemeną 
per paskutines dvi dienas.

Prezidentas Saliai, yemenie- 
čių ginkluotų dalinių vadas, pa
reiškė, jog armija yra „paruoš- 
tyje palei pasienį, kad būtų pa
mokyti agresoriai”. Tai prane
šė Egipto radijas Kairę.

Sanos radijas, cituodamas 
Baydany pareiškimą, pranešė: 
„Mes įsakėm savo kariniams 
daliniams žygiuoti į šiaurę ir

Chicagos ateitininkų medikų Gajos korp! nariai, susirinkę prisiminti savo mirusiųjų tėvų mari
jonų patalpose prie “Draugo’®lapkričio 4 d.

tūtą. Studentai labai įvertina 
teisėjo A. Wells parodytą prie
lankumą jų reikalams ir prime
na jo pasiaukojimą lietuviškų
jų darbų vykdyme.

Teisėjas Alfonsas Wells su studentais. Sėdi iš kairės j dešinę: 
Lietuvių studentų šalpos fondo valdyba — J. Pąkel, narys rėmė
jas; O. Talalienė, vicepirmininkė; teisėjas A. AVells, fondo' pirmi
ninkas. Stovi Liet. Studentų sąjungos centro valdyba — D. Kar
velytė, iždininkė; A. Bartkus, pirmininkas; A. Paliokaitė, sekr.

Gajos Korp! pagerbė 
savo mirusiuosius

Apie Kubą, dėl Kubos 
ir - tos salos

PENTAGONO NUOTRAUKOS, PREZ. 

KENNEDŽIO ŽODIS
IVASHINGTON, D.C. — Pentagonas lapkričio 3 dieną 

paskelbė orines nuotraukas, paremiančias prezidento Kennedžio 
priešrinkiminį pareiškimą lapkričio 2 d., kad rusų sviedinių 
(raketų) ugniavietės Kuboje išardomos.

Prezidentas, pasirodęs televizijoje po pietų, pareiškė tau
tai, ką buvo pranešęs Pentagono prieš aštuonias valandas — 
kad žvalgybiniai lėktuvai, skridę virš Kubos ketvirtadienį, pa
darė nuotraukas apleidžiamų sviedinių (raketų) ugniaviečių.

Sovietų diktatorius Nikita Chruščiovas prieš cavaitę paža
dėjo pašalinti sviedinius, susisiekęs su prezidentu Kennedžiu, 
paskelbus Jungtinėms Amerikos Valstybėms laivyno blokadą 
Kubai. Jo pareiškimas pasirodė po posėdžio Baltuosiuose Rū
muose prezidento su- nacionalinio saugumo tarybos vykdomąja 
komiija.

Mikojanas' pas Castro
HAVANA, Kuba — Sovietų Sąjungos vicepremjeras Miko

janas penktadienį atvyko į Havaną tartis su diktatorium Castru 
dėl tarptautinės komisijos patikrinimo išardytų raketų bazių 
Kuboje. Castro nenori įsileisti jokių inspektorių, kurie pa
tikrintų, ar jau išardytos bazės, ar išvežami sviediniai į Maskvą. 
Mikojanas vakar dar buvo Havanoje ir posėdžiavo su Castro 
ir kitais kubiečių komunistų pareigūnais, nors Mikojano žmona 

„ mirė šeštadienį Maskvoje. Mikojanas pasiliks Kuboje kol bus 
išspręsti rūpimi klausimai.

Raginama sudaryti

Pakistano, Turkijos 
ir Irano federaciją

KARACHI, Pakistanas —

Siūloma Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui
tikrinti -ginklus ■c>

GENEVA, Šveicarija. — Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
vakar prieš pietus dar nebuvo apsisprendęs, ar pritarti siūly
mui, kad jis patikrintų Sovietų laivus, išvežančius sviedinius.

Tarptautinis Raudonasis Kryžius iki šiol rūpindavosi be-

CHICAGO — Ateitininkų me- pirmininkas yra dr 
dikų Gajos korporantai vakar, Pemkus. 
buvo susirinkę tėvų marijonų 
koplyčioje prie “Draugo” pasi
melsti -už' savo mn-ūšiuosius. Šv. 
mišias atlaikė ir tai progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun.
V. Rimšelis, MIC. Pusryčiai 
buvo suruošti vienuolyno salė
je. Po to visi korporantai, nors,
oras buvo nepalankus ir lietin- Turkų prezidentas Cemel Gursel laisvių, kalinių ir nukentėjusiais potvynių metu, o gi dabar jam 
gas, sutarė vykti į šv. Kazimie- pasiūlė, kad Turkija, Iranas ir siūlo būti kariniu specialistu patikrinti ginklus,
ro kapines aplankyti buvusiojo Pakistanas sudarytų federaciją
Ateitininkų Federacijos vado 
prof. K. Pakšto, dr. J. Kama
rausko, dr. V. Prunskio ir dr.
A. Aleksos kapų. Gajos korp!

savo „abipusiam apsigynimui”.
Iškėlęs šią mintį Ankaroje

lapkričio 1 dieną, Gursel norėtų,! MASKVA — Sovietų vyriausybė vakar verkšleno, kad 
kad šiai federacijai sudaryti Jungtinės Amerikos Valstybės dar nenuėmė blokados ir jų

Maskva nepatenkinta

VAKARŲ VOKIETIJOS KANCLERIO ADENAUERIO 
NAUJI RŪPESČIAI, PASITRAUKUS TEISINGUMO 

MEISTERIUI WOLFGANGUI STAMMBERGUI
Kivirčai kilo dėl valstybinių paslapčių atskleidimo

BONNA Vakarų Vokietijos: demokratų sąjungos nariai, das amerikiečių karinį tran- 
vyriausybė išgyveno krizl pra-1 Kancleris parašė laišką, laisvų- sportą pakeliui iš vakarinio
ėjusios savaitės bėgyje. Laisvų- jų demokratų partijos valams, 
jų demokratų partija Adenaue- atsisakydamas atleisti iš tarny- 
rio koalicinei vyriausybei įteikė bos W. Straussą, kuriam sekan- 
besąlyginį reikalavimą; to rei- čiais metai teks vadovavimas

taipgi įsakėm savo laivyno vie. šlavimo atmetimas reikštų jų plieno ir anglių pramonei Eu-
pasitraukimą iš koalicinės vy- ropos Ekonominės Bendruome- 

būti pasiruošusiems įžengti į gausybės; Toji krizė dar nėra nės (Bendrosios Rinkos) rė- 
Saudi Arabijos teritoriją kai spręsta, nes laisvųjų demokra- muose. Hopf yra gynybos mi- 
bus ‘sak ta” reikalavimas turėtų būti pa- nisterio J. Strausso dešinioji

‘_______ tenkintas ligi šio pirmadienio. ■ ranka.

netams plaukti link šiaurės ir

— Baltieji Rūmai vakar pra
nešė, kad atmosferoje atominiai 
bandymai baigti Ramiajame 
vandenyne.

Požeminiai atominiai bandy
mai Nevadoje bus tęsiami.

nių paslapčių. Teisingumo mi- 
nisteris W. Stammbergis, ku
ris yra laisvųjų demokratų 
partijos narys, užprotestavo, 
kad tie areštai įvyko be jo ži
nios ir sutikimo. Jis dabar tad 
ir reikalauja, kad būtų atleisti 
iš tarnybų tie valstybės parei-

. v gūnai, kurie privalėję jį infor-
Oro biuras praneša: Chicago- muQti ie šį įvykį> tačiau to

je ir jos apylinkėje šiandien — , . _. . _
apie 30 laipsn.; rytoj - sali- nel>adarc- T,e pareigūnai yra 
mas lietus ar sniegas. gynybos viceministeris V. Hopt

Saulė teka 6:26, leidžiasi ir teisingumo vicesekretorius

KALENDORIUS
Lapkričio 5 d.: šv. Zakarijas, 

šv. Elzbieta, Judrė, Buteika.
Lapkričio 6 d.: šv. Leonardas, 

Vygaudė.
ORAS i

4:42.

žvalgybiniai lėktuvai tebestebi kas vyksta Kuboje.
O, girdi, Sovietai „laikosi savo žodžio” ir išardo sviedinių

ugniavietes.

Kubiečių tremtinių žodis

imtųsi Pakistano prezidentas 
Khan.

Irano šachas, tik ką baigęs 
vizitą Turkijoje, yra autorius 
šios idėjos, kuri buvo svarsto
ma Turkijoje. Jo planas suda
ryti Irano, Pakistano ir Afga- FORT LAUDERDALE, Fla. — Pasak kubiečių tremtinių 
nistano federaciją gana dažnai pranešimo, Kubos diktatorius Fidel Castro slepia vidutinio 
primenamas nuo 1958 metų, bet dydžio rusų sviedinius (raketas) kalnų urvuose ir duobėse.

------ ■ Tremtinys pareiškė, kad Castro atvirai išardo didesnio dy-jis pirmą kartą Turkiją pami
nėjo.

1958 metais Afganistanas at
metė šią idėją, bet Pakistanas 

jai pritarė.

džio raketų bazes, o tuo tarpu trumpesnių distancijų sviedi
nius (raketas) slepia nuo amerikiečių žvalgybinių lėktuvų.

Tos krizės priežastis buvo ši: Laisvųjų demokratų partijos
Hamburgo policija areštavo į vadai šį Adenauerio nenuolaidų 
žurnalo Der Spiegei redaktorių1 laišką pavadino nepriimtinu ir 
ir leidėją Beckerį; anksčiau bu- ketina pasitraukti iš koalicinės 
vo areštuoti keturi redoaktoriai vyriausybės, jei jų reikalavimas 
dėl paskelbimo valstybės kari- i nebus patenkintas.

Berlyno į Vakarų Vokietiją. į 
Amerikiečių karinei vadovybei 
įteikus rusams griežtą protes
tą, tada sekantys transportai 
buvo netrukdomi.

Vakarų Berlyno burmistras 
W. Brandt, besilankydamas 
Londone ir besikalbėdamas su 
Britanijos ministerių pirminin
ku Macmillanu, penktadienį pa
brėžė, jog Vakarų sąjunginin
kai turi būti tvirto, bet kartu ir 
deryboms pasirengusio nusista
tymo. Jis siūlo, kad sąjunginin
kų susitikimą su vakariniu Ber
lynu prižiūrėtų tarptautinė ko
misija, dalyvaujant vakarų ir
rytų Vokietijos atstovams tech- 

Kiti politiniai įvykiai, liečią niškuose reikaluose.
Vokietiją: rytinės Vokietijos __________ .

į komunistų vadas W. Ulbrichtas — Premjeras Nehru nenori, ' 
penktadienį Maskvoje susitiko kad indai žinotų apie JAV ka- i 
su diktatorium Chruščiovu, ir rinę pagalbą Indijai.
nežinia kokiais klausimais jie 
tarėsi. Sovietų žinių agentūra 
Tass tik pranešė, jog Ulbrichtas 
ir Chruščiovas su savo patarė
jais posėdžiavo ir pasiekė visiš
ko susitarimo.

— Romos ligoninių gydytojai 
šiandien pradės šešių dienų 
streiką, prašydami pakelti atly
ginimą ir pagerinti darbo sąly
gas.

— Jungtinės Amerikos Vals-
Berlyne Sovietų karinė sar-' tybės užvakar virš Pacifiko iš-

W. Strauss — abu krikščionių 1 gyba sutrukdė beveik 2 valan-1 bandė atominę bombą.

Šv. Tėvas Jonas XXIII vakar pa- 
aiiaėjo savo popiežiavimo ketverių 

metų sukaktį

BOLŠEVIKAI NEPASITIKI NE 
GYDYTOJAIS LIETUVIAIS

Rusai taip įsismagino visą d. J. Paleckio “įsako”, kuriuo 
Lietuvą surusinti, kad nesiten- “už nepriekaištingą darbą res-
kina į ministerijas, partiją, 
aukštąsias mokyklas ir įmones 
bei įstaigas prisodinę komunis-

publikos kurortuose” apdova
nota visa plejada rusų: Lam
pėdžių poilsio namų direktorius

( tų rusų, 'bet net lietuviais gy- Aleksiej Abramovas, Palangos 
dytojais nepasitiki, todėl ir gy-, kurorto sodininkė E. Ažusi-

Palengvino vizų 
gavimą

LONDONAS — Britanija ir 
Japonija lapkričio 2 sutarė abi
pusiškai palengvinti vizų gavi
mą šešiems mėnesiams. Bri
tai ir japonai laisviau galės ke
liauti į viens antro kraštus.

dymą surusino. Savų gydytojų 
Lietuvai pakaktų, tačiau lietu
viai gydytojai siunčiami “pasi
praktikuoti” į tolimas Rusijos 
sritis, o rusai gydytojai įkur
dinti Lietuvos kurortuose. Pa
langoje ir Druskininkuose 
knibždėte knibžda rusų gydyto
jų, sanitarų ir, žinoma, parti
nių darbuotojų. Kad į Lietuvos 
kurortus lietuviąms beveik ne
įmanoma gauti “kelialapio”, 
tai aišku iš nuolatinių Tiesos 
korespondencijų.

Bet kad čia atsiunčiamus ru
sus “poilsiauti” aptarnauja nuo
latiniai rusai tarnautojai, tai 
patiriame iš Tiesos 1962. X. 7

nienė, Druskininkų kurorto vi
rėja Jevdokija Jabločkina, Drus 
kininkų poliklinikos vyriausia 
gydytoja S. Kaminskaja, Drus
kininkų kurorto sanitarė E. Mi- 
chalovskaja, Palangos kurorto 
vyr. gydytojas A. Miturič, 
Druskininkų kurorto vyr. gy
dytojas Ivanas Tiškinas. Drus
kininkų poliklinikos skyriaus 
vedėjas Sergėjus Troickis ir kt. 
Nebegali būti žiauresnio pasi
tyčiojimo iš lietuvių tautos: ru
sai ne tik kolonizuoja Lietuvą, 
bet dar priverčia J. Paleckį 
tuos rusintojus apdovanoti.

B. Bb.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IK DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

KARO PRETENZIJŲ BILIUS 
PASIRAŠYTAS

štus, kaip Vokietiją, Albaniją, 
Čekoslovakiją, Estiją, Graikiją, 
Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Ju
goslaviją, Kiniją, Hong Kongą, 
Burmą, Indoneziją ir Indoki- 

i niją.
Bus plačiai visi informuojami 

ypač tie amerikiečiai, kurie turi 
pretenzijų, kokias jie turi tei
ses šiuo įstatymu. Karo preten
zijų programa taip pat bus at
spausdinta, kad apsaugotų inte
resus be tėvynės esančių ieško- 

, vų — pretenzijas turinčių.
Dr. Re, vienas žinomiausių 

internacionalinės teisės eksper
tų, prez. Kennedžio tos įstai
gos (FCSC) pirmininku paskir- 

i tas praeitų metų pradžioj Nuo 
to laiko įsigaliojo trys svarbios 
internacionalinės ir karo nuos
tolių pretenzijų programos. Ši 
naujoji (War Claims) progra
ma, viena didžiausių, yra iš ei
lės ketvirtoji.

— Per trumpą laiką, kai ji 
įsigaliojo, — tęsė savo praneši
mą dr. Re, — FCSC įstaiga iš
kėlė pagal po II pasaulinio ka
ro pretenzijų programą ieški
nius prieš Jugoslaviją, Pana
mą, Bulgariją, Rumuniją, Ven
griją ir Sovietų Sąjungą. Ji 
taip pat vykdė 9 atskiras karo 
pretenzijų programas, išgavo 
virš 380,000 atlyginimų. Iki da
bar komisija užvedusi iš viso 

j virš 600,000 pretenzizų ir išga- 
! vo 400,000 atlyginimų amerikie- 
J eiams $500,000,000 sumoje.

Daugiau informacijų dėl šio 
pareiškimo arba dėl karo pre
tenzijų biliaus (War C’aims 
Bill) galite gauti kreipiantis į 
komisijos (FCSC) pirmininko į- 
staigą Washington 25, D. C.— 
DU 2-3133. Pr. š.

Šiomis dienomis prez. Kenne
dy pasirašė Karo pretenzijų bi- 
lių (The War Claims Bill), ku
rį vykdys Edward D. Re, Fo
reign Claims Settlement komi
sijos pirmininkas. Jis pareiškė, 
kad 17 m. tūkstančiai ameri
kiečių, kuriems H pasaulinis ka 
ras Europoj ir Azijoj padarė 
nuostolių, laukė nuostolių atly
ginimo. Dabar jų laukimo lai
kas pasibaigė.

Pagal naują War Claims bi- 
lių bus mokami atlyginimai 
tiems, kurie dėl karo veiksmų 
neteko sav0 turto Europoj ir 
Tolim. Rytuose. Atlygins už žu
vimą keleivių ir turto, plauku
sių karo zonoj laivais jūrose. 
Šis bilius taip pat numato iš
mokėjimus iki 40% karo nuo
stolių pretenzijų prieš Vengri
ją. Ieškovams bus duodama 18 
mėnesių laiko pretenzijoms pa
reikšti. IVisoms pretenzijoms pa
tenkinti nustatytas 4 metų lai
kas. Numatoma, kad tokių ieš
kovų gali būti nuo 35 iki 78 tūk
stančių.

Šie karo pretenzijų išmokėji- 
jimai nebus JAV mokesčių mo
kėtojams našta. Pinigai bus pa
imti iš specialaus fondo — War 
Claims Fund, sudaryto iš konfis 
kuoto ir parduoto Vokietijos ir 
Japonijos turto, esančio JAV. 
Iš viso apskaičiuojama, kad 
japonų valdyto turto buvo $54 
mi ., ir vokiečių - $541 mil.
Šie pinigai bus pervesti į tą 
fondą
— Šis įstatymas yra istoriš

kas precedentas, internacionali
nėj teisėj ir atsiteisimas -.karo 
pretenzijų, — pasakė pirm. Re. 
Jis autorizuoja plačią karo pre
tenzijų programą šios rūšies 
istorijoj, paliečiant tokius kra-

LIETUVBŲ PENSININKŲ
ORGANIZAGIJUS REIKALU

JAV-ėse yra milijonai pensi
ninkų, jų tarpe 10,000-čių lietu
vių iš senųjų ir naujųjų atei
vių tarpo, kurie nėra organi
zuoti ir negali pavieniai ginti 
savo gyvybinių interesų ir pa
gerinti savo būklės. Šiame kra
šte senesnio žmogaus proble
momis maža tesirūpinama. Ne
seniai Nevv Yorke senieji inteli
gentai rusai įsteigė taip vadina
mąją “senių brigadą”, kuriai 
priklauso ir kitataučiai. Ši or
ganizacija rūpinasi savo narių 
kultūriniais, ekonominiais - sa
višalpos reikalais, rengia paren 
gimus ir t.t. Chicagos pašonėj, 
Cicero mieste, lietuviai pensi
ninkai turi savo klubą, bet jį 
mažai kas lanko.

Susiorganizavę pensininkai ga 
lėtų daug nuveikti, nes jų tar
pe esama nemaža profesionalų 
ir intelektualų, kurie turi ener
gijos ir pasiryžimo dirbti.

Tenka pastebėti, kad susior
ganizavę prasklaidysime savo 
pilkas gyvenimo dienas. Lietu
viai pensininkai galvoja apie sa 
vo organizacijos įsteigimą.

Iniciatorių grupė ragina vi
sus suinteresuotus asmenis raš 
tu užsiregistruoti ir pranešti 
savo sugestijas adresu: 3548 S. 
Emerald avė., Chicago 9, III. 
Jei atsiras pakankamas norin
čiųjų skaičius, tai bus sušauk
tas steigiamasis susirinkimas ir 
apie tai iš ankto bus pranešta 
spaudoj. . .Iniciatorių grupė

P. IS. Kitų lietuvių laikraščių 
prašoma persispausdinti.

Alma Vaitaitytė — Saldainių karalai
tė ir Kristina Sodeikaitė arabiškam 
kostiume. Abi pažįstamos Chicagos 
jaunimui kaip šokėjos. Alma yra ant
roje, o Kristina pirmoje gimnazijos 
klasėje.

Nuotr. Vyt. Račkausko

kalauti ką už kojos sužaloji
mą? B. B.

Ats. B. B. Dėl nustoto darbiu 
gumo paduoti prašymą termi
nas pasibaigė š. m. kovo mėn. 
Dabar bandykite paduoti pra
šymą su dokumentais vokiečių 
įstaigai — Bundesverwaltungs- 
amt, Hoehhaus, am Rudolf- 
platz, Germany. A. C.

Kl. 1.) Jei aš ir mano žmona 
padarėme testamentą pas ad
vokatą, kad savo namus apra
šome vaikams, tai po mano mir 
ties ar galės mano žmona pa
naikinti tą testamentą ir pasi
imti namus sau, neduodant vai
kams nieko? 2) Jeigu padary
sim testamentą, kad vienas na
mas man, kitas žmonai, aš sa
vo namą aprašyčiau vaikams, 
tai po mano mirties ar žmona 
mano vaikam aprašyta namą 
galgs pasiimti sau? 3) Patarki
te kaip padaryti, kad po mano 

: mirties namai liktų mano vai
kam, o ne žmonai? K. P.

Ats. Jeigu blogai padarytas 
testamentas, tai jis neįeina į 
rekordus ir jį gali mainyti bet 
kada nori. Jei vienas kuris iš 
judviejų numirtu, tai pasilikęs 
galės testamentą panaikinti ir 
padaryti kitą. Jei testamente 
pažymi, kad vaikams paliekate 
nuosavybę, gi pasilikęs gyvas 
gali tą nurodymą panaikinti, 
nes .turtas yra abiejų. Jūs pa
darytas testamentas yra susi
komplikavęs. Jeigu jūs vaiką 
prirašytumėt prie nuosavybės 
ir tas dokumentas būtų užre- 
korduotas Rekorderio raštinėj, 

į tuomet jūs negalėtumėte par
duoti tos nuosavybės be vaikų 
parašo. Testamento nereikia re- 
korduoti, todėl jį galima keisti 
esant gyviems ir vienas gali 

: keisti, kuris lieka gyvas. 2)
■ Jūsų klausimas iėra aiškus.
; Jei prieš vedybas turėjote na- 
' mą ir testamentu užrašytum 
1 savo vaikui, tai po jūsų mirties 
i žmona nieko negautų. Bet jei 
I vedęs pirkai namą ir aprašei 
vaikams, tada tamstos žmona 
gautų našlės dalį. 3) Čia gali 
būti daug komplikacijų. Atsių
skite turimus dokumentus, o 

I mūsų patarėjas padarys pro
jektą, kaip šį reikalą geriausiai 
sutvarkyti. Pr. šul.

Paskubėkite paduoti prašy
mus pensijai gauti

Apskaičuiojama, kad daugiau 
.kaip 18,500,000 žmonių dabar 
, gauna virš bilijoną dolerių per 
mėnesį iš socialinio draudimo 
išmokėjimų — pensijų pašalpų.

Tenka pastebėti, kad dėl 
padarytų pakeitimų socialinio 
draudimo įstatyme 1960 ir 1981 
metais, keli tūkstančiai žmonių 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se turi jiems skirtus socialinio 
draudimo išmokėjimus, bet jų 
negaus.

Jeigu jūs esate virš 65 metų 
amžiaus, dar dirbat ir niekad 
nepadavėt prašymo socialio dr. 
išmokėjimams gauti, esat vie
nas. iš tų, apie kuriuos yra kaip 
tik ir čia kalbama.

Kad tikrai sužinotumėt apie 
kalbamus išmokėjimo gavimo 
galimybes, nueikit į vietinę so- 

I cialinio draudimo įstaigą. Pa
žymėtina, kad kai kurie sociali
nio draudimo išmokėjimų su

imtos gali būti duodamos vis dar 
tebedirbantiems asmenims. To
dėl suinteresuoti vyresnio am
žiaus dirbantieji paskubėkit pa 
duoti prašymus pensijai gauti.

Pr. Šul.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Paaiškinkit man ar aš 
priklausau prie nukentėjusių 
nuo nacių? Vokietijoje dirbau 
prie elektros laidų nuėmimo. 
Prižiūrėtojai buvo kariškiai. Aš 
nuo stogo nukritau žemėn ir 
sulaužiau koją, kuri liko 2 Gen
tim, trumpesnė. Ar aš galiu rei

MARQUETTE NATIONAL BANK
W I L L PAY THE M A X I M U M

4%INTEREST
0N SAVINGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT

AND

ON REGULAR
SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARQUETTE NATIONAL BANK 
63rd and VVestern Avenue—-GRovehiU 6-5100

Member: Federal Reserve System Federal Deposit Insurance Corp.

Pilietybes reikalai

Kl. Mano giminaitė su svečio 
viza yra atvykusi iš Anglijos, 
vizos terminas baigiasi š. m. 
gruodžio mėn. 5 d. Prieš bai- 

| giantis vizos terminui ji ren
giasi ištekėti už natūralizuoto 
JAV piliečio, Jeigu ji ištekės, 
ar galės pasilikti JAV-se nuo
latiniam apsigyvenimui kaip J- 
AV piliečio žmona, ar turės grį 

i žti Anglijon ir vėliau atvykti 
: bendra imigracijos tvarka?
! A. K.

Ats. A. K. Pagal veikiantį 
įstatymą, su vizitoriaus viza at 
vykęs asmuo, jei jo viza nėra 
pratęsta, turi grįžti atgal iš kur 
atvykęs. Jei giminaitė ištekėtų 
už JAV piliečio, tai ji prie tam 

, tikrų sąlygų galėtų pasilikti. 
Mūsų paprašyta Immigrant Ser 

i vice League Chicagoj (608 S.
' Dearborn, Chicago, Iii.) sutiko 
tarpininkauti, kad giminaitė, 
ištekėjusi už JAV piliečio, galė
tų likti šiame krašte. Pr. š.

TRUMPAI

Lenkijos ir JAV sutartis 
dėl atlyginimo už konfiskuotą 
turtą žinutė patikslinama. Ši 
sutartis pasirašyta prieš pora 
metų ir registracija dėl nuos
tolių pasibaigė, bet keliamas 
klausimas dėl atlyginimo Sov. 
Rusijai atitekusiuose srityse ir 
tas klausimas paaiškės vėliau.

A. Čep.

— American Motors kompa
nijos fabriko Milvvaukee, Wis., 
vedėjai skundžiasi, kad jų 
produkcija mažėjanti dėlto, jog 
nesą pas darbininkus tempo. 
Kompanijos darbininkas Blacho 
wiak, 34 m., kuris nuo 14 metų 
ten dirba, atsako, kad darbinin
kai lėtai dirba tik dėl to, kad 
įmonės mašinos yra pasenusios.

— Sovietų Sąjungos 45% visų 
darbininkų dirbo žemės ūkyje, 
o JAV — 10%, t. y. ten dirba 

i 48 mil. žmonių, o JAV — tik 
7,500,000.

— The Bureau Monthly La- 
bor Revievv rugsėjo mėn. prane
ša, kad 2 iš 3 darbininkų, ats
tovaujamų nepriklausomų uni
jų lokalų dirba septyniose in
dustrijose, būtent, mašinų, tran 
sporto reikmenų, alyvos, chemi
kalų, metalų, telefono komuni
kacijos ir gazo ibei elektr. pa
tarnavimo.

— Nepriklausomų unijų loka- 
lai paprastai yra smulkios or
ganizacijos, tiktai 103 turin
čios daugiau 1,000 narių. Dau-

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

Nusižengimy 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:

"D RAUGAS"
4545 VV. 63rd St. Chicago 29, I1L

guma iš jų kolektyvines sutar
tis pasirašo tik su vienu darb
daviu. Apie 30 procentų (133,- 
000) iš jų narių yra moterys, 14 
(113,000) yra baltos spalvos 
darbininkai.

Melas yra priebega vaikų, peik
tų ir piktos valios žmonių.

Fr. Bacon

GHAIHV
E Prenumerata: Metams % metų
E Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00
E JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00

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

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

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
vEr Orthopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban '1 dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. \t K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI S-0001.

Ofisas: 8148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo S Iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai
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Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehiU 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVėst 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Haisted) 

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

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAŠ~
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALIST®
MEDTCAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. 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 
Vai pirmad. ir ketvirtad i 4 p p
antrad. lr penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 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, Hl. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3940 

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždarvta- 
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sci. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Treč. lr sekmad. tik sueitam*.-

3 men. 1 men. 
$4.00 $1.75
$3.50 $1.50

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 —' 5:30, Šeštadieniais = 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 3 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- s 
niais — 8:30 —- 12:00.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmas 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: io ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki i p. o. 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-0730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibitfis
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
s- Weatem Avė., tel. 

GR 6-0091; 392 E. 159th St.. Harvey, 
IU., tel. EDison 8-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tei. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III,

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0017 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual Trainmg _ Contact Lenses 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 n d 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 d p-

šešt. 10:30 v. r. — 6 p. p.
___ ________Treč. uždaryta.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 i 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek 
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. Iki 5 v. ▼.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR 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. lr 
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 8-019S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

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

Telefonas — GRovehUl 0-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 8 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

S248 South Kedzie Avenue 
Ofiso va.l. kasdien: 2-4; 6-8.

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

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-3151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Haisted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR.6-0059 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Nelengvas lietuvių

KELIAS Į POLITIKĄ
Keliuose straipsniuose apie 

lietuvių dalyvavimą Amerikos 
politikoje buvo paliestos tik 
tos vietovės, kuriose buvo ar 
yra lietuvių, išrinktų j val
džios vietas. Gaila, kad lig
šiol nė vienam mūsų tautie
čiui neteko būti išrinktam į 
Jungtinių Valstybių kongresą, 
kur daugiausia būtų galima 
pasitarnauti Lietuvai, šiame 
straipsnyje bus paliestos prie
žastys, kodėl mes neturėjome 
ir neturime nė vieno kongres- 
mano, kodėl, palyginti, tiek 
mažai tesame išrinkę saviškių 
ir į vietinių valdžių — savi
valdybių postus.

Gyvename didelio krašto 
demokratinėje santvarkoj, ku
ri duoda mums daug visokių 
galimybių ne tik politikoj, bet 
ir kitose gyvenimo srityse. At
rodo, kad tomis galimybėmis 
esame nemažai pasinaudoję 
pramonės, prekybos ir įvai
rių profesijų srityse. Tačiau 
toli gražu ne visas galimybes 
esame išnaudoję šio krašto 
politikoje. Kodėl ?

Pirmoje eilėje . aspirantas 
į bet kurią valdžios vietą (ži
noma, renkamą vietą) turi tu
rėti kvalifikacijas. Jau buvo 
įrodyta, kad mes turime lie
tuvių politikų, kurie yra pil
niausiai kvalifikuoti būti ren
kamais į valdžios postus. Bet 

* to dar nepakanka. Jie turi tu
rėti savo tautiečių paramą. 
Jie turi dalyvauti įvairiuose 
lietuvių sąjūdžiuose. Jie taip 
pat turi turėti artimus ryšius 
su politinių partijų veikėjais. 
Ir tai ne tik su viršūnėmis, 
bet ir su vadinamųjų “war- 
dų” bei apygardų ir taip pat 
su “precinktų” veikėjais. Tai 
yra “praktiška politika”. Jei 
nebūsi žinomas, nebūsi popu
liarus, neturėsi jokių kontak
tų, nedaug tebus progų pra
simušti bent kiek aukščiau
politikoje.

Partijų vadovybės, rinkda
mos kandidatus ir darydamos 
jų sąrašus rinkimams, žiūri, 
kokį užnugarį turi tie kandi
datai, kiek balsuotojų jie ga
li patraukti sau ir, žinoma, vi
siems partijos kandidatams. 
Taigi prie kandidato kvalifi
kacijų dar reikalinga turėti 
ir didoko balsuotojų skaičiaus 
paramą. Jei to nėra, į tokius 
kandidatus partijų vadai ne
daug dėmesio tekreipia. Su
prantama, labai yra svarbu 
ilgesnį laiką rodyti vienai ar 
kitai partijai, kokiai kandida
tas priklauso, ištikimybę, ne- 
siblaškyti, bet laikytis vienos 
partijos. Persimetėliai iš vie
nos į kitą nėra populiarūs. Jie 
netenka pasitikėjimo.

Didžiausia kliūtis prasimuš
ti lietuviams politikoje yra ta, 
kad mes nė viename Amerikos 
mieste nesudarome daugumos 
bet kuriame “warde” ar apy
gardoje. Mes negalime išrinkti 
savo tautiečio į miesto tary
bą ar pastatyti vienos ar ki
tos partijos “wardo” vadovu 
— komitimenu, nes nė viena
me jų neturime lietuvių dau
gumos. O kai neturime partijų 
viršūnėse savo atstovų, nėra 
kas lietuvių reikalus gintų. 
Reikia pasitikėti kitais. Kai 
pastatomos lietuvių kandida
tūros, nėra savųjų, kurie jas 
paremtų. Kitais pasitikėti re
tu atveju tegalima. Norint 
pravesti lietuvį kandidatą,

KATALIKŲ PASAULY

PRAŠO
PRIEŠKOMUNISTINIŲ

KNYGŲ
Indijoje komunistai stipriai 

varo savo propagandą. Besi
stengdamas atsverti raudonųjų 
kėslus, Ernakulamo arkivysku
pas J. Parecattil kreipiasi į lais 
vąjį pasaulį, prašydamas kny
gų, kurios išsklaidytų komu
nistų skelbiamas ‘klaidas.. Pra
šomi tokias knygas ir žurnalus

reikia daryti didelį spaudimą, 
reikia įrodyti, kad lietuviai 
būtinai balsuos už tą partiją, 
kurios sąraše bus mūsų tau
tiečio kandidatūra. Kad bet 
kuris iš lietuvių politikų pa
jėgtų išstatyti savo kandida
tūrą be partijos pagalbos, 
kandidatuoti nuo jų nepri
klausomai, jis turi būti labai 
populiarus, plačiai žinomas, 
turi turėti daug savų pinigų, 
pats sudaryti visą savo rin
kikams reikalingą organizaci
ją. Bet nors ir populiariam 
bei turtingam kandidatui, kan
didatuojančiam nepriklauso
mai nuo politinių partijų, ga
limumai nėra dideli. Dažniau
siai visos pastangos ir išleis
ti pinigai nueina niekais.

* # *
Pravartu paieškoti pavyz

džių kitose tautinėse grupėse, 
kad ir lenkuose. Chicagoje jų 
yra gal daugiau kaip pusė mi
lijono. Jų čia yra penkis kar
tus daugiau negu lietuvių. 
Bet jie praveda savo žmonių 
į valdžios vietas 90% daugiau 
už mus. Mat, jie turi daugiau 
“politinių dorybių” negu mes. 
Jie nesiskaldo taip, kaip mes. 
Jie nesiskubina bėgti iš savo 
parapijų, iš savo organizacijų, 
iš savo kolonijų, kaip darome 
mes. Tokioje Chicagoje jie tu
ri savo žmonių miesto tary
boje ir daug komitimenu, vi
są eilę kongresmanų ir vals
tybės legislatūros narių, net 
aukštuose Illinois valstybės 
postuose, nes jie savo gausu
mu, savo balsais kontroliuoja 
visą eilę miesto apygardų. 
Tuo būdu jie turi savo žmo
nes ir partijų vadovybėse.

Lenkas didžiuojasi priklau
sąs lenkų parapijai, lenkų su
sivienijimui ar kitai organiza
cijai, jis didžiuojasi gyvenąs 
netoli savo parapijos, kur jo 
vaikai lanko lenkų parapijos 
mokyklą, kur yra lenkų už
laikomi bizniai ir daugelis 
lenkiškų įstaigų. Toks susikon
centravimas prie savų para
pijų yra naudingas lenkų biz
niams išaugti, jų kultūros 
puoselėjimui, lenkiškumui iš
laikyti. Labai naudingas ir po
litiniu atžvilgiu.

»|: # *
O kaip yra pas mus? Blo

gai. Mes sukūrėme savas pa
rapijas, savas organizacijas, 
savas įstaigas, įsteigėme ir 
išlaikėme savo centrus ir nuo 
jų pabėgome, kiek galėdami 
toliau, kad nebenuvyktume į 
savo bažnyčią, kad vaikai ne
bepasiektų lietuvių mokyklų, 
kad nebeparemtume lietuvių 
kolonijoje įsikūrusių biznierių, 
profesionalų, kad susilpnintu
me lietuvių politinius sąjū
džius. Iš ten bėgome ir vis 
dar bėgame, lyg norėdami vi
sai užmiršti lietuvių tautos 
reikalus bei nusikratyti viso 
to, kas yra lietuviška.

Žinoma, ne visi tokiais iš
skaičiavimais išsikėlė iš lietu
vių kolonijų. Yra ir jų tarpe 
neatšlijusių nuo lietuvių gy
venimo ir veiklos. Tačiau dau
gumos ryšiai su mūsų para
pijomis ir kitais lietuvių cent
rais yra nutrūkę arba baigia 
nutrūkti. Ir tai labai rimtai 
užkerta kelią visokios lietu
vių veiklos stiprėjimui, lietu
vybės išlaikymui ir taip pat 
lietuvių politikų prasimušimui 
į Amerikos politinio gyveni
mo viršūnes.

siųsti adresu: Kenrick Service, 
Kenrick Seminary, 7800 Ken
rick Road, St. Louis 19, Mo.

EUROPOS KULTŪROS 
KONVENCIJA

Europos taryba, veikianti 
Strassburge, pakvietė Šv. Sostą 
prisidėti prie Europos Kultūros 
konvencijos. Kultūros paktas 
buvo 15 valstybių pasirašytas 
1954 m. Konvencijoje yra nuo
statas, kuriuo numatomas kvie 
itimas nauji) narių — valstybių.

VĖL UŽSILIEPSNOJO HIMALAJŲ 
KALNAI

Kinai įsitvirtino Himaiajų kalnuose žiemą praleisti

Gerai paruošti kinų daliniai 
spaliė 16 d. užpuolė blogai gin
kluotus ir aprengtus indus ka
rius trijose Himalajų vietovėse. 
Ladakh, Kašmiro srityje, neturi 
žymesnės reikšmės. Kinai jau 
senokai ginčyjasi su indais dėl 
tenykščio nežymaus ruožo, ku
riame Pekinas veda karinės 
reikšmės kelią sujungti Sin- 
kiangą su Tibetu. Mažytė Sik- 
kim karalystė esanti Indijos 
globoje, veik bereikšmė, išsky
rus praėjimą pasiekti Tistos že 
mumą. Jos užpuolimas teturi 
šalutinės reikšmės sudaryti pra 
varžą į turtingą Bramaputros 
slėnį. Svarbiausias taikinys — 
ginčyjama McMahon linija, ku
rią pralaužus kinai pasiekia 
nepaprastai turtingą Assamo 
sritį, o čia auginama arbata. 
Gi svarbiausia, — praėjusiais 
metais rasti žibalo šaltiniai. 
Nehru jau senokai rūpinosi šios 
srities saugumu, o šį mėnesį da 
vė įsakymą neparuoštiems indų 
daliniams išstumti kinus.

Kinai jau senokai ruošėsi 
priešpuoliui. Jie pasinaudojo vė
lyvu rudeniu ir per dvi savaites 
pasistūmėjo, bei pagerino stra
teginę padėtį kalnuose.

Kariauja dvi didžiosios tautos
Indija praėjusį gruodžio mė

nesį užėmė portugalų valdomą 
sritelę — Goą. Netik šis žygis, 
bet ir nedrauginga Indijos lai
kysena su vakariečiais sudarė 
keistą padėtį. Ji dėjo vilčių į 
Sovietus, kad jie paveiks kinus 
nesikišti į Indijos įtakos sritį. 
Per pastarąjį dešimtmetį, vyks
tant nesutarimams tarp Indijos 
ir Kinijos dėl pasienio sričių, 
Maskva laikėsi labai santūriai. 
Politiniais posūkiais ir ūkine 
parama, nors ji nereikšminga, 
lyginant su JAV suteiktąja, So 
vietai sugebėjo Indiją įsprausti 
į nešališkuosius. Nehru politinio 
nešališkumo plotmėje neteko 
atramos. Vakariečiai tepasiuntė 
indams pasenusių ginklų, kai 
Nehru maldauja JAV naujo ap
ginklavimo.

Maskva staiga padarė posū
kį. Ji patvirtino prielaidą, kad 
tarp Sovietų ir Kinijos įtampa 
yra perdėta. N. Chruščiovas 
spalio 29 d. pareiškė, kad jis 
remia Sovietų sąjungininkę Ki
niją ir jos teisingus reikalavi
mus atgauti iš Indijos žemes.

Indai bėga
Šiame pokaryje Sovietai bu-

vo politikos ir mažųjų karų ri
kiuotojai pietinėje Azijoje. Mas
kva nesucarė su Pekinu takti
kos klausimais. N. Chruščiovui 
nepatinka kinų korųunos, o 
ypač nerimastavimas užsienio 
politikoje. Jis patarė Pekino vai 
dovams pirmiausia sustiprėti, 
išugdyti pramonę ir apsigink
luoti, o vėliau pradėti puolimą. 
Nesėkmė Kinijoje ūkinius reika 
lūs tvarkyti, nors pramonės kai 
kuriose šakose padaryta pažan
ga, nepasotino naujų burnų. Ki
nijai reikia spraustis, sulaužyti 
apsupimo žiedą ar leisti komu
nistinei santvarkai sunykti.

Indijos krašto apsaugos mi
nisteris Krišna Menon, vakarie
čių, ypač JAV priešas, komu
nistų ramstis, nuolatinis Indi
jos atstovas tarptautiniuose pa
sitarimuose pateko į kryžminę 
ugnį. Tibetas — Indijos skydas 
atiteko Kinijai. Kariuomenė 
blogai aprūpinta ne tik apran
ga ir maistu, bet ir menkais, pa- 

| senusiais ginklais šarvuota. In- 
j dijos ginklai tinka muziejui, bet 
i ne frontui, nes karinis oro lai- 
i vynas susideda net iš 18 skirtin- 
! go tipo lėktuvų. Vienintelis Me

ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
|| Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

X

BARKERENJOS VAIDUOKLIS

Tai buvo maporos palmių miškas, gilus ir per
matomas, dengęs platų stepių klonį ir savo vardą ga
vęs iš mažo žydro garnio, kuris, pagal seną padavi
mą, buvo vienintelis ten gyvenęs padaras. Tai buvo 
prakeikta vieta: įspūdinga tyla, daug žaibo apdegintų 
palmių ir pačiam vidury — liūnas, kuriame prading
davo dumblo įsiurbta bet kokia gyva būtybė, mėgi
nanti per ją praeiti.

Čusmita, davusi jam savo vardą, pagal padavi- 
■ mą, buvusi atgailaujanti siela vienos indėnės, jarurų 
^padermės vado dukters, ten gyvenusios, kai Evaristas 
JLuzardas atvarė savo bandas į Araukos slėnį. Būda
mas plėšrus žmogus, jis išplėšė iš indėnų jiems tei
sėtai priklausiusį plotą ir, kadangi jie mėgino gintis, 
i kardu ir ugnimi juos išnaikino, bet vadas, pamatęs 
Isavo gyvenvietę išdraskytą ir išgriautą, prakeikė pal- 
myną, taip, kad grobikas bei jo palikuonys rasdavo 
jame nelaimę ir pražūtį nuo žaibo smūgių. Jis taip 
pat išpranašavo, kad palmynas sugrįšiąs jarurams 
tuo atveju, jeigu vienas jų pakeisiąs nuo žemės už
keiktą kaukaspenį.

Pagal padavimą, prakeikimas išsipildė, nes nie
kada ten nebuvo audros, kuri nebūtų prapliupusi žai
bais ant palmyno, daugeliu atvejų užriiušdama išti
sas bandas Luzardų galvijų, bet taip pat toji vieta

GEBIMINAS GALVA non “nuopelnas”, kad jis karinį 
biudžetą panaudojo ne kariuo
menei apginkluoti, bet nupirkti 
virdulių kariams kavą virti..

Nereikia stebėtis, kad indai 
per pastarąsias dvi savaites be 
atvangos traukėsi ir prarado 
20,000 karių. Taip pat nenuos
tabu, kad Krišna Menon buvo 
atstatytas iš gynybos ministe
rių.
Nehru šaukia: duokite naujų 

ginklų
Anglai šiokią tokią paramą 

jau suteikė. Jie iš seno gerai 
pažįsta ne tik Indijos padėtį, 
jos būtinus reikalavimus, bet ir 
pačius indus. Jie gali ne tik 
ginklais padėti, bet ir pasiųsti 
Nepalio gurkų pulkus, apmoko
mus Anglijoje. Ar visa tai daug 
padės ?

Nehru šneka apie garbę, nors 
jo “garbės” samprata labai sa
votiška. Jis atmeta kinų siū
lomas paliaubas ir reikalauja 
apleisti ginčytinas sritis. Jis 
maldauja moderniškų ginklų, 
kuriuos indai tegalės naudoti 
tik praėjus pusmečiui ir atlikus 
atitinkamą karinį apmokymą. 
Svarbiausia, Indijos politinė va
dovybė talkininkavo komunisti
nėms valstybėms, kurios atiden 
gė ugnį prieš ją pačią.

Arkv. L. Centoz (kairėje), paskutinis Lietuvos ir Kubos nuncijus, 
dabartinis Vatikano vicekamerlengas, sveikinasi su arkivyskupu 
Alf. Carinei, šimtamečiu II Vatikano suvažiavimo dalyviu. Jis 
dar atmena I Vatikano suvažiavimą.

buvo vaidų priežastis, sunaikinusi Luzardus. Dėl tos 
pranašystės buvo plačiai kalbama net ligi Santo tė
vo laikų, kad po tokių audrų visada ten buvęs ma
tomas indėnas — nežinia, iš kur atsiradęs, — bekaps- 
tąs žemę ir beieškąs kaukaspenio.

Jau daug metų, kai ten nebepasirodydavo joks 
; indėnas. Gal būt, ten, jų pašiūrėse, užsimiršo padavi- 
; mas. Altamiroje niekas neprisipažindavo tuo tikįs,
Į tačiau visi bevelijo padaryti ilgą alkūnę, nei pereiti 
: prakeiktą vietą.

Santas jojo palei liūną per juodą ir limpantį, bet 
nepavojingą dumblą, kuris krito nuo arklio kanopų. 
Aplink mirtiną pelkę žemė buvo pasipuošusi gležna 
žole, bet, nepaisant tos akiai malonios žalumos švie
žumo, kažkoks šlykštumas supo vietovę ir, vietoje le
gendinio garnio, molinėje salelėje būbsojo vienišas 

I gandras, dar labiau pabrėždamas laidotuvišką ramy
bę.

Santas jojo įsigilinęs į savo sumanymą, kuris 
jį buvo čia atvedęs, kai kažkas jo žvilgsnio akiraty 
sujudėjo ir jį privertė pasukti galvą. Tai buvo pasi
šiaušusi ir vilkinti šlykščiais skarmalais mergaitė, 
nešanti ant galvos glėbį malkų ir mėginusi pasislėpti 
už palmės.

— Mergaite! — ją pašaukė sulaikydamas arklį. 
— Kur čia yra Lauryno Barkero namas?

— Argi nežinai? — atkirto kaimietė, suunkstusi 
kaip laukinis gyvulys.

— Nežinau. Dėl to ir klausiu.
— Gua! O tasai stogas, kuris ten kyšo. kieno gi 

būtų?
— Galėjai nuo to pradėti — tarė Santas ir jojo 

toliau.
Varginga gyvenvietė, pusiau pašiūrė ir pusiau pa

lapinė, sudaryta iš keturių molio ir šiaudų sienų, ne
baltinta, be langų ir su skyle durims, o ana su ke
liais stulpais, remiančiais likusią dalį juodo ir beveik 
griūvančio stogo iš palmės lapų. Ant dviejų iš jų bu
vo pakištas taukuotas hamakas. Toks tai buvo namas

Barkerenjos vaiduoklio, kaip čia vadino Lauryną 
Barkerą.

Savo vaikystėje vieną kartą jį matęs, Santas la
bai neaiškiai jį teprisiminė. Bet, nors ir kaip aiškiai 

. būtų jį atsiminęs, visvien nebūtų galėjęs jo atpa
žinti tame žmoguje, kuris atsikėlė iš hamako, paju- 

J tęs jį besiartinant.
Nepaprastai išdžiūvęs ir išbalęs, tikras fiziolo

ginis griuvėsis, turėjo žilus plaukus ir senio išvaizdą, 
nors vos tebuvo persiritęs per ketvirtą dešimtį. Ran
kos, ilgos ir bekūnės, tolydžio drebėjo, o žalsvai juodų 
vyzdžių dugne spindėjo beprotybės švitesys. Jis laikė 
nuleidęs galvą, lyg ant sprando būtų užmestas jun
gas; jo veidas, kaip ir viso kūno būklė rodė gilų va
lios susmukimą, o burna buvo iškreipta nuo nepaliau
jamo girtuokliavimo. Su gerai matomom pastangom 
išdrebino kurtų balsą paklausti:

— Su kuo turiu malonumą?...
Jau svečias buvo nušokęs nuo arklio ir, jį pri- 

' rišęs prie vieno iš stulpų, žengė sakydamas:
— Esu Santas Luzardas ir atvykstu susidrau

gauti su tamsta.
Bet žmogiškų griuvenų viduje dar tebeliepsnojo 

neapykanta:
— Luzardas Barkerų namuose!
Ir Santas pamatė jį virpant ir svirdinėjant, gal 

; beieškant ginklo, tačiau žengė ištiesdamas jam ran
ką.

— Laurynai, būkime protingi. Būtų beprotybė 
stengtis palaikyti tą žalingą šeimos pagiežą. Aš, iš 
tiesų, jos nejaučiu, o tu...

— Dėl to, kad aš nebesu žmogus. Ar ne tai no
rėjai pasakyti? — paklausė su pakvaišusio šveple- 
nimu.

,— Ne, Laurynai, man neatėjo į galvą tokia min
tis — atsakė Luzardas, jau pradėjęs iš tikrųjų jo 
gailėtis, nes ligi šiol jis tebuvo norėjęs tik užbaigti 
šeimos nesantaiką.

(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 5 3

CHRUŠČIOVAS EINA STALINO 
PĖDOMIS

Vak. Vokietijos teismas nustatė, kad kurstytoja nužudyti 
ukrainiečių politikus yra Sovietų Sąjungos valdžia 

J. KA IRYS

Bandera buvo ukrainiečių tau 
tinės organizacijos vadas. Tai 
gan stipri ukrainiečių po itinė 
grupė išeivijoje. Jį nužudė Mas
kvos agentas stašinskis 1959 m. 
spalio 15. Nužudytąjį rado be 
sąmonės nuvirtusį nuo laiptų 
namo koridoriuje, kuriame jis 
gyveno; Mirė vežamas ligoni
nėn. Dėl jo mirties priežasties 
buvo visokių spėliojimų net iš 
policijos pusės. Buvo apsistota 
ypač prie savižudystės. Bet pa
žinę jį emigrantai ukrainiečiai 
ir nepagalvojo apie tai. Jie bu
vo tikri, kad padarytas atenta
tas. Taip šitas klausimas ir bū 
tų baigtas, jei žudytojas Mas- 

ikvos agentas Bogdan Nikolaje- 
vič Stašinskij nebūtų atbėgęs į 
vak. Berlyną. Tai šiuo metu 31 
m. amž. vyras, ukrainietis, bu
vęs matematikos studentas 
Lvove.

Žudyti parengtas maskvinio 
saugumo

Į policijos rankas jis pateko 
dėl važiavimo be bilieto geležin
keliu iš Lvovo į namus. Taip 
važiuodamas buvo nučiuptas, 
perduotas geležinkelio policijai 
ir kažkokio kapitono ištardy
tas. Bet tardymas sukosi pir
moje eilėje ne apie patį važia
vimą be bilieto, kaip apie va
žiavusio turimas gimines, jam 
primetamus ryšius su ukrainie
čių slapta tautine organizacija 
ir pan. Kaip tyčia Stašinskio 

! jauniausioji sesuo maskvinio 
saugumo buvo laikoma ukrainie 
tiško pogrindžio veikėja. Be to, 
jis ne visada sutikdavo ir su po
grindininkų taktika okupantui 
nepajėgiančių al.sispirti ukrai
niečių, atžvilgiu (jų pakorimais 

■ir kitais žudymais). Ir taip bai
mė dėl jam tardymo metu pri
metamo apkaltinimo ir grasy
mų, baimė dėl saviškių likimo, 

i įkalbinėjimas ir kitos sovietiš- 
: ko saugumo priemonės palenkė 
, 19 m. studentą tarnauti savo 
i tautos priešui.

Apmokymas pradėtas 1954 
m. Šiaip maskviniam saugumui 
dirbo jau nuo 1951 m.

1956 ir 1957 m. visokiais var 
dais prisidengęs gyveno Muen

chene ir jo apylinkėse. Gyveno 
vokiečio titulu.

Įsakymą žudyti gavęs, iš 
Maskvos

Banderą nužudęs iš antro 
karto. Pirmą kartą jo nežūdęs, 
nors su parengtu gurkiu ir buvo 
prie aukos visiškai prisiartinęs. 
Jei Bandera iki 1 vai. nebūtų 
grįžęs į namus, tai ir antrą kar 
tą būtų nuėjęs įsakymo neįvyk
dęs. Bet kaip tyčia grįžo ir dar 
be jokių palydovų.

Rebetą ir Banderą nužudė 
nuodingomis dujomis

Paspaudus atitinkamą plunks 
nelę užsidega pistolete nuodų 

j ampulę supą milteliai, ampulė 
plyšta ir nuodai išsipurkščia ) 

i taikomą auką. Nuodų veikimas 
' toks stiprus, kad iššovus iš 40- 
150 cm nuotolio, per sekundę 
krenta negyvas bet koks gyvis. 
Po iššovimo per 10 min. dings
ta visos dujų žymės ir ant tai
kinio nelieka jokių ženklų. Bet 
mažų skeveldrukų nuo susprog
dintos ampulės visada lieka.

Prieš nužudydamas Rebetą,
, turimą ginklą kaltinamasis pir
miau buvo išbandęs ant šunies. 
(Oficialiosios įstaigos buvo nu- 
stačiusios, kad Rebetą miręs šir 
dies priepuoliu). Panaudotas 
ginklas nužudyti Banderą buvo 
tobulesnis už tą, kuriuo nužu
dęs Rebetą.

! Stašinskis nėra pirmasis, ku
ris turėjo, nužudyti Banderą. 
Atimti šito vyro gyvybei Mas
kva jau nuo seniau siuntusi pa
rengtų agentų. Tik Stašinskiui 
pavyko ir ne vien nužudyti, bet 
ir išvengti policijos. Prieš jį 
siųstųjų yra suimtų ir jau nu
teistų.
Bandera nėra pirmojo Stašins

kio auka

Jau 1957 m. spalio 12 jis nu- 
i žudė Levą Rebetą, ukrainiečių 
rašytoją ir politiką. Žudęs bū
damas įsitikinęs, kad nužudytie
ji buvo kenkėjai komunizmui ir 
Sovietų Sąjungai.

Po Rebeto nužudymo Bande
ra buvo atsargesnis. Vaikščio-

<Nukelta 1 4 psl.)
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APIE LIETUVOS SANTYKIUS 

SU VATIKANU

Reikia mokytis iš senos patirties 
DR. P. MAČIULIS

rodė Vatikano santykiai su Lie 
tuva ir lietuviais.

Tvirčiau pastatomi ant kojų
Kaip minėjau pradžioje, net 

nekatalikas (M. Yčas prikl. re- 
i formatams) 1919 metais supra
to, kad mūsų lietuviškus reika
lus tik lietuviai Vatikane tega
li geriausiai atstovauti.

Bendros pastabos
Savų žmonių Romoje arčiau 

įvairių Vatikano bažnytinių įstai 
gų neturėjimas visais laikais 
mums buvo nuostolingas ne vien 
tik bažnytiniu atžvilgiu. Lietu
vos teritorijoje veikusių vysku
pijų kanceliarijų reikalai ilgą 
metų eilę nebuvo mums palan
kiai visu. šimtu procentu per
žiūrimi, svarstomi ir sprendžia
mi. Vatikano įstaigose mus “at
stovaudavo” dažniausiai tikri 
lenkai arba, kas dar blogiau, 
sulenkėję lietuviškos kilmės ba
jorėliai.

Kita vertus, nuo vysk. Motie
jaus Valančiaus laikų mes gerą 
pusšimtį metų tikrai, lietuviš
kai galvojančių vyskupų kaip ir 
neturėjome.

Tad netenka stebėtis ar leng
vapėdiškai priekaištauti Vati
kanui, kad dažni mūsų nusi
skundimai, vadinami memoria
lais, būtų radę bešališką svars
tymą ir sprendimą, ko pavyz
džiu gali būti ir tie garsūs Vil
niaus ir kitų didžiųjų Lietuvos 
miestų memorialai Vatikanui 
dėl lietuvių kalbos teisių Lie
tuvos bažnyčiose...

Tie memorialai Vatikaną pa
siekė. bet jie pirma pateko į 
tokių sulenkėjusių ar tikrų len
kų rankas ir iš jų stalčių jie 
nebūna siekdavo tų Vatikano dig 
r i :'1 kurie turėdavo spren- 
džiamą balsą Ir tokia padėtis 
tęs'si lygiai iki mūsų nepri- 
kL”somybės atgavimo.

I ? tuviškų reikalų atstovavi
mo Vatikane reikalingumą pir

mutinis nurodė 1919 metų vi
durvasarį buv. lietuvių atstovas 
ru--!i dūmoje Martynas Yčas 
į'Yi: \. Voldemarui. M. Yčui
rūp' io išgauti Vatikano sutiki
mą paskelbti pasaulinio masto 
rinkliavą nukertėjusiems nuo 
karo Lietuvoje sušelpti, kai ki
tų kraštų- tokios rinkliavos Va
tikano jau anksčiau buvo pri-
taręs. M. Yčas savo apsukru
mo dėka priėjo iki kardinolo 
P. Gąsparri, kuris sutiko, kad 
nanaši rinkliava būtų daroma.

Čia tąi M. Yčas ir pastebėjo, 
kaip net tokiame Vatikane lie
tuvius kiekviename žingsnyje 
buvo lenkai užgožę. Kadangi Lie 
tuva tada dar nedaugelio tebu
vo pripažinta, tai buvo nutarta 
pasiųsti į Vatikaną bent Lietu
vos vyskupų atstovą atstovauti 
mūsų bažnytinius reikalus ir tuo 
pačiu praminti kelią į Vatikano 
įstaigas lietuviškiems reikalams. 
Tokio atstovo postas buvo pa
siūlytas kan. J. Narjauskui, ku
ris tą siūlymą priėmė ir rugsė
jo pirmomis dienomis jau pa
siekė Romą. Tik 1921 metų pra
džioje, kada Lietuva viduje jau 
buvo nuo išorinių priešų apsi
valiusi, Lietuva Charge d’af- 
faires titulu atsiuntė savo poli
tinį atstovą Kazimierą Bizaus
ką. Lietuva tada, kad ir nedau
gelio kraštų tepripažinta, Eu
ropoje jau buvo plačiai žinoma. 
Už metų ir Vatikanas ją pripa
žino.

Mūsų santykiai su Vatikanu

Jie nebuvo labai laimingi. At
stovų parinkimu, nuo K. Bizaus
ko 1823 metais perkėlimo į 
Washingtoną, buvo visai atsi
tiktiniai. Kadangi Lietuva ka
talikiškas kraštas, tad nuosek
liai galvojant, ir jos atstovai 
Vatikane turėjo būti praktikuo
ja katalikai, o ne šiaip jau tik 
toki<; iš metrikų Visiškai ne
pateisinama, kad konkordatą su

Vatikanu Lietuva tesudarė tik 
1927 m., kai latviai tą suge
bėjo padaryti jau 1924, o len
kai 1926 m. Vatikanas pats 
anksčiau už mus pasirūpino su
daryti Lietuvos bažnytinę pro
vinciją, ko mes nuo amžių ne
turėjome. L. Želigovskio klasta 
vertė mus nedelsti, kad lenkai 
su savo konkordatu mums “už 
akių neužlistų”... Ir užlindo. O 
mes? Vatikano atstovybę Kau
ne kiaušiniais apmėtėme už ta-

Į

Pcpiežius Jonas XXIII Vatikano 
bibliotekoj paspaudžia mygtuką, 
kaip ženklą pradėti ruošti Vati
kano paviljoną 1964-5 m. įvyks
tančioj tarptautinėj parodoj New 
Yorke.

riamą prolenkišką politiką, nors 
žinoma, kad Vatikanas niekam 
politinių sienų nenustatinėja. Ir 
konkordatą pasirašius, tryni
masis dėl vienašališko kai kurių 
punktų aiškinimo privedė ligi to, 
kad vieną dieną Vatikano nun
cijų Bartalonį paprašėme apleis
ti Lietuvą., Mes tada, matomai, 
įsivaizdavome esą patys dideli 
žmonės. Bet Vatikanas piktu 
už blogį mums neseikėjo, san
tykių nenutraukė.

Ar mūsų atstovybė prie Va
tikano visą laiką, kol naudojo
mės nepriklausomybe, turėjo vi 
suomet savo pilnateisius atsto
vus ? Taigi, kad ne. Jie gana daž 
nai buvo kaitaliojami, dangsty- 
damies laikinais atstovų titu
lais. Ir čia parinkimas išėjo: ne 
žmogus vietai, bet vieta žmo
gui. Rodos, ir tuomet buvo taip 
lengva sukeisti asmenis dviem 
vakuojančiom vietom: prie Tau 
tų Sąjungos ir Vatikane, bū
tent Edvardą Turauską sukei
čiant vietomis su Stasiu Gird
vainiu.

Ir, nors mums jau nebeilgam 
buvo lemta džiaugtis laisve, bet 
ir 1940 metais Vatikanas į Lie
tuvą atsiuntė savo nuncijų ark. 
Centozą, kurį privertė apleisti 
Lietuvą jau komunistų kontro
liuojama vyriausybė.

Išvykdamas iš Lietuves, ark. 
Centoz visus savo turėtus kre
ditus (apie 50,000 litų) pavedė 
Kauno arkiv. J. Skvirecko dis
pozicijon... Taigi ir šis, kad es
mėje ir nedidelis mostas, bet 
buvo reikšmingas, nes ne be Va
tikano sutikimo padarytas. Ir 
vėliau, lietuviams esant tremty
je, jie Vatikano nebuvo pamirš
ti ar nustumti į šalį.

Kad mūsų vokiečių bažnyti
nė administracija nelankstytų 
“ant savo kurpalio”, buvo įsteig 
ta speciali Vatikano III-ji Misi
ja, arba, mūsiškai kalbant, lie
tuviška bažnytinė administraci
ja.

Kalbant probėgomis, taip at

Meilė — tai mąstymas be min
ties, tai saldžių syvų tekėjimas ge
gužės medyje, tai galvojimas Ado
mo ir Jievos prieš jų nupuolimą

— B. Golz

CHRUŠČIOVAS EINA STALINO 
PĖDOMIS

(Atkelta iš 3 psl.) Stašinskio įvykis parodo, kad
davęs su palydovais. Ir nužudy- 'nepageidaujamų politikų žudy
mo dieną palydovai siūlėsi eitiImas Swiet* S^un^ tebevyk-
kartu, bet Bandera juos atkal
binęs. Greičiausiai todėl, kad 

j dar buvo dienos metas.

domas ir toliau. Jis vykdomas 
pagal Sovietų Sąjungos valdžios 
įsakymus ir yra tapęs politine

Kokie tie pastarųjų laikų Va
tikano mostai Lietuvos ir lietu
vių atžvilgiu, šiandien net bū
tų sunku tiksliai nusakyti.

Pirmon eilėn reikia statyti 
Lietuvių kolegiją Romoje, ku
rios visoj savo istorijoj netu
rėjome, neskaitant karalienės 
Jadvygos įsteigtos bursos lie
tuviams su nedideliu internatu 
ir šv. Stanislovo koplyčia, ku
rią atėmė iš kan. K. Prapuole
nio Romoje lenkai, nors jie savo 
kolegiją nuo senų laikų turėjo. 
Savą kolegiją medžiaginiai į- 
kurti mums padėjo prel. Briš- 
ka, o visais kitais labai svar
biais reikalais ją įteisinti padėjo 
didelis Lietuvos ir lietuvių drau 
gas kardinolas Pizzardo, kuris 
mielai ir mūsų Vasario 16-tos 
gimnaziją Vokietijoje yra lan
kęs.

Nesvarbu, kaip ilgoms progra 
moms, bet mes kelinti metai 
naudojamės Vatikano radio sto
timi, kad nors tuo būdu savuo
sius paguostume. Tai mes jau 
buvome patyrę vokiečių naciš
kos okupacijos metu.

Neperseniausiai skaitėme, kad 
į Academia Pontificia (Vatika
no Akademija) jo diplomatams 
paruošti priimti du kunigai lie
tuviai, kurių vienas tik pernai 
kunigu įšvęstas — tai Audrys 
Bačkys.

Kun. dr. Petras Silvinskas, gi
męs Philadelphijoje, paskirtas 
Vatikano nunciatūros Washing- 
tone sekretoriumi, tik 1957 m. 
Romoje įšventintas kunigu.

Lietuvis Šv. Petro bazilikos 
Romoje kanauninkas — kun. 
d r. Jonas Bičiūnas. Sakoma, kad 
Šv. Tėvas jį išrinkęs iš kitų 
kandidatų, norėdamas pagerbti 
lietuvių tautą...

Kaip žinia, Vatikanas Romoje 
turi bent kelias aukštojo moks
lo įstaigas — universitetus.

Galime pasididžiuoti, kad to
kiame Gregorianum un-te jau 
kelinti Inetai dirba pakviesti du 
mūsų lietuviai jėzuitai — Lui- 
ma ir Rabikauskas. Kitose aukš 
tose popiežiaus mokyklose ruo
šiami lietuviai profesūrai arba 
aukštoms pareigoms Vatikano 
žinyboje.

Nejučiomis praeis dar keli me 
tai, ir mes tikrai turėsime nebe 
vieną lietuvį Vatikano sferose, 
kur seniau už mus pasišauda
vo kalbėti, nors mūsų ir nepra
šomi, lenkai.

Nereiktų, maišyti

Šias mintis suglaudžiant, no
rėtųsi atkreipti dėmesį į du da
lyku: nesuplakti dviejų skirtin
gų sąvokų, būtent popiežiaus 
su Vatikanu, nes popiežiaus in
stitucija yra sau, o Vatikano 
aparatas — sau. Nors jis veikia 
ir popiežiaus vardu, bet visus 
eilinius darbus paruošia žmo
nės, dažnai ne be žmogiškų silp 
ny’cių, simpatijų ar antipatijų.

Ir antras dalykas — kai mes 
kartais patiriame kokių nema
lonumų, kurių mes nesitikėjom 
patirti iš Vatikano, kaip pasta
rasis dėl mūsų atstovo kreden
cialų pakeitimo (ko net min.. Lo 
zoraitis nebandė daryti), nepa
siduokime jokiai panikai ir ne
persistenkime, siuntinėdami vi
sai bereikalingus protestus. Va
tikano įstaiga tikrai yra senes
nė už mūsų atstovybę ir turi 
daugiau patyrimo bei plačiau 
įžvelgia ateitį.

Išmokti reikia ne vien pro
testuoti, bet ir padėkoti laiku.

Rytų Berlynas ir Maskva ' 
' Stašinskį dėl jo įvykdytos žudy 
nės išgyrė ir apdovanojo. Rytų 
Berlyne jam buvo iškeltos ova
cijos, o Maskvoje už “įvykdymą 
svarbių pavedimų” valdžios bu
vo apdovanotas net atitinkamu 

i ordenu.

Pabėgo Vak. Vokietijon iš 
baimės

Pabėgimą jam palengvino ir, 
galima sakyti, nulėmė jo susi
tuokimas su vokietaite rytų 
Berlyne. Susipažinęs su ja iš
prašęs Maskvos leidimo vesti. 
Bet šitos vedybos įklampino jį 
ir i jo viršininkų nemalonę. Pa
sirodo, Stašinskienė buvo nei
giamai nusiteikusi sovietinei sis 
temai ir jos tvarkai. Tai nusta
tė kiti saugumiečiai, sekę Sta- 
šinskius ir pranešę, kur reikė
jo. Todėl Stašinskiui 1960 m. 
buvo uždrausta pasišalinti iš 
Maskvos ir Sovietų Sąjungos. 
Ryšium su šiuo draudimu jis 
papasakojo savo žmonai apie jo 
įvykdytas politines žmogžudys
tes Vak. Vokietijoje. Dė- to Sta 
šinskienė įkalbinėjo savo vyrą 
persikelti į rytų Berlyną. Sta- 
šinskis neprieštaravo, nes gerai 
žinojo, kaip toli gali išsivystyti 
jam uždėtas suvaržymas pasi
šalinti. Be to, Stašinskienė no
rėjo būtinai Berlyne pagimdyti 
kūdikį. Leidimas persikelti Ber
lynan buvo duotas, bet tik jai 
vienai. Ji atvyko ir. čia pagimdė 
sūnų. Bet šis tuoj mirė. Sužino- 

| jęs apie savo sūnaus mirtį, Sta- 
i šinskis prašė savo viršininkų 
leidimo' nuvykti į laidotuves. 
Leidimą gavo. Atvykęs rytų 
Berlynan susitarė su žmona 
bėgti į vak. Berlyną. Jie pabė
go1 dar dieną prieš laidotuves, 

-nors ir buvo agentų saugojami. 
Atbėgus į čia Stašinskis prisi
pažino ir dėl jo įvykdytų nužu
dymų, nors ir žinojęs, kad už 

I tai jam gresia bausmė.

Kaltinamasis teisme apgailes
tavo veiksmus

Teisingumo organams jis dės
tė pačius faktus, kelius ir aplin
kybes, nieko nenuslėpdamas ir 
nejirasimanydamas, kas pasi
tvirtino iš byloje turimų įrody
mų. Jis kalbėdavo visada aiš
kiai ir logiškai. Laikysena buvo 
korektiška. Jau ir šitojo dėlei 
Stašinskis teismui dėl daugelio 
aplinkybių greičiausiai pasirodė 
pasigailėtinas, nes, palyginamai, 
nubaustas daug mažesne baus
me, nei prokuratūros buvo rei
kalauta. Jis nubaustas tik 8 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Pro
kuratūra prašė teismą bausti už 
nužudymus du kartu iki gyvos 
galvos, o už išdavikišką veiks
mą atskirai 3 metams. Gal to
dėl nubaustasis teismo sprendi
mo išklausė ramiai ir, galimas 
dalykas dar ir todėl, kad žino, 
jog Vakarų kalėjimuose bus 
jam saugiau, nei Sovietų Sąjun
gos laisvėje. Sprendimas yra ga 
lutinis. Nubaustajam lieka tik 
malonės kelias.

Teismas tęsėsi virš savaitės. 
Juo susidomėjimas buvo- didelis, 

į Teismą sekė ir lietuviams gerai 
žinomas Charles J. Kersten. So
vietų Sąjungos vyriausybė kal- 

, ta dėl nužudymo dviejų ukrai
niečių politikų išeivijoje. Sta
šinskis buvo jos įrankis, vykdęs 
vyriausybės pavedimą. Jis vei
kęs nesavistoviai. Taip nustatė 
teismas, sprendęs šią bylą.

Banderos žmonos įgaliotinis 
Stašinskio byloje galvoja už 

| žmogžudystes skųsti Chruščio- 
! vą į JT žmogaus teisių komisi- 
! ją. Be to, našlių naudai norima 
Sovietų Sąjungai iškelti civilinį 

| ieškinį tarptautiniame teisme.

būtinybe, plaukiančia iš pačios 
santvarkos prigimties. Sovietų 

' Sąjungoje tesikeičia žmonės, 
bet priemonės tikslams siekti ji 
ir toliau naudoja tas pačias ar 
panašias.

| Nors Chruščiovas pasmerkė 
: Staliną dėl jo žudynių, bet pats 
eina pasmerktojo pėdomis. Tai 
patvirtina ir ši byla..

Gardaus maisto siuntiniai į vi
sus kraštus. Pilnai garantuota 
Prašykite sąrašų ir kainoraščių

G R A ta E R G Y
SHIPPING C0.
118 E. 28th Street

New York 16, N. Y.
Tel. MU 9-0598



Laiškas iš Europos

ŽEMAITIS KANAUNINKAS, GRAŽINA IR VIENOS 
PERIFERIJOS

Puikioji šv. Karolio Boromė- 
jaus bažnyčia taip gražiai iliu
minuota, kad su ekskursijų bū
rio banga pats įbangavau į jos Į 
vidų kojų pailsinti klaupkose 
atsisėdęs. Staiga prisiminiau 
skaitęs ar girdėjęs, kad šios di-

DR. GRIGAS VALANČIUS Inuosi s0Viet9 (mano draugę Br.
negaluo

tuose keturiuose paminklo šo
nuose. Kalba apie fašizmo prie
spaudą, tarptautinį darbo kla-

pagrobė), pavargstu, 
ju širdimi...

Atsisveikinant Gražina šyp
sojosi, bet jos pijaninas buvo 
tylus, tylutėlis. Neskambėjo 
kaip anuomet, — valandų va-„ v. , , , sės solidarumą, jos pergalę ir . , , ,.dziules bažnyčios klebonas yra landas kasdien... , . -T , . . . . ... t.t. Kol nosį prikišęs sueičiau, „ , .. ,.i.c<-,i->„c' kto+y.i,1zi,c! tatai +,b- i- r i Po kelių dienų parašiau at-lietuvis. Netrukus tatai ne tik 

pasitvirtino, bet dargi visą sa- visą laiką sekė ir įtartinai ste- .

vaitę jos klebonijoje apsigyve- .bėjo mane policininkas, dieną viruką iš Venecijos: — Vis dėl 
to bandyk, Gražina, traukyti ry

Ne policininkas, bet karve rūpinasi, kad ji perilgai pririšta prie 
automobiliam statyti stulpo Dotham, Ala.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 5

remti. Bet ši norėtų pati iš sa- i 
vęs, be nuolatinių išmaldų, gy- I 
venti.

Išdegęs Prateris vėl atstaty- i 
tas. Milžinratis sukasi. Lūšnelių 
vietoje — naujas parkas. Ant- 
rukart Viena šiandien po mano 
kojų. Tėvo Kazimiero sena šei
mininkė atidarė duris vakare.

VOTE
FOR EXPERIENCE
AND INTEGR1TY

IN THE COUNTY COURT

nau, priglaustas labai simpatin
go jos klebono, baltojo vienuo
lio premonstratiečio kanaunin
ko Kazimiero Kaniauskio, kilu
sio iš Telšių miesto. Džiaugėsi 
ir jis pats, dargi kava, pyragai
čiais ir vynu vaišino, kitų sve
čių pasikvietęs. O išvykstant 
netgi vėžių su grybais ir ven
griško Tokajaus vyno užfundi- 
no pilies rūsy, miesto centre.

ir naktį paminklą saugojąs. Sa- ... .° sius su praeitimi. Nesugnuk sako, jei nesaugotų, pačią pirmą, 
naktį “išlaisvintojas” būtų nu
sodintas. Respublikos ir mies
to valdžia drebėte drebanti, kad 
taip neįvyktų. Sako, geriau tas 
vienas metalinis, negu tūkstan
čiai jų gyvų, sugrįžusių Austri
jos “neutralumą ginti”.

vo tragikoje. Gyvenk gyveni- ;. 
mui, kuris dar prieš akis.

Prie Lietuvos kunigaikščio 
paminklo

j čia lankėsi Olandijos Julijana Taikos sutartyje iš tikrųjų 
su Bernhardu, Beatriče ir kitom 1 taip policiškai ir parašyta — 
savo princesėm. Kiek anksčiau I griežtai draudžiama! Austrija,

SOPHIE BARČUS RAMO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Chieago 29, IM.

TO RE-ELECT 
THADDEUS V.

ADESKO
COUNTY JUDGE

VOTE
DEMOCRATIC NOV. 6Th

Lietuvaitė Vienoje

Iš jos nuvykau aplankyti tur ; svečiavosi prezidentas dr. Lueb- į kaip ir neutralios Šveicarija su 
Švedija (taipgi Portugalija, Da 
nija, Norvegija, Irlandija) bu
vo prisidėjusi prie Anglijos va- , 
dovaujamo kito ekon. bloko, va- i 
dinamo EFTA (European Free 
Trade Assoe.). Bet Anglija ap
vylė, jos blokas iširo, ir ji net

kus čia pat sumušusį Joną So- ke iš Bonos. Dar anksčiau pats 
bieskį, Lietuvos - Lenkijos ka- Chruščiovas atvykęs triukšmin- 
ralių, ir jo koplyčią šv. Juo- gai demonstravo kelias dienas, 
zapo bažnyčioje Kahlenbergo Austrijos prezidentas neseniai, ............... , 19-me miesto rajone, parkų-...........  _ x , x . , , . . oJis pats netrukus ruosesi skris . ,. viršūnėje, ienas autobusas tras lankėsi Suomijoj, Švedijoj ir ki-' . . . . žalumynuose paskendusiame lie- ...... x , . i , i • j u tti Chicaaon gimimų ir Washmg ' , . „ ..... , v. . kejo, į vingiuotą kalną pro vy-1 tur. Kancleris dr. Gorbach nuo-

tone savo buvusių vieniečių prie ,, , . , .. . nuogynus lipdamas. Šalę sede-i lat svečiuojasi Washingtone,* 1 mokyklų bei diplomatų vilų prie ........ TT . T , . T- . . ,x. ...
. , <. .. 2*. • io kiniečiai įs Havajų, Indone- Maskvoje. Is pastarosios tik ne- pati prašosi i EWG.miesty, gyvena Gražina Digry- .. t . . .... \T. .. . . 'zijos Djakartoje apsigyvenę. A- seniai grįžo. Uzs. reikalų mi- Buvusių bendrininkų reikalai

bu tėvai ir sūnus su dukra no- nisteris Kreisky kuo ne visą pakilo ore. Ypač Austrijos pa-
amytė'kurrGrinzinZ riai Pasak°j° apie savo kraštus laiką pakely, skraido tarp anų dėtis, kaip matome, labai deli-

e sklandžia anglų kalba. 'O grįž- dviejų ir kitų sostinių. katna. Šiame vienijimosi amžiu-
tant jau sunkiau susipratom su Du skauduliai je už blokų - unijų ribų likęs
labai gyva ir gausia argenti- Austrija turi du skaudulius. mažas kraštas bematant uždus,

pusmetį gyvenau karo metu i Šeima’ Kvietė aPsilanky_ Vieną politinį, — ginčą su Ita-1 ekonomiškai suskurs. C Maskva
sakė - Mano ordenas “pasko- j puik_g Jti ir adresą davė (Familia Da- Hja dėl pietų Tirolio autonomi_ j to tik ir laukia,
lino” mane Vienos arkivyskupui;^. .nieli, General Bustos 454, Bar- jos Jungtingms Tautoms skun. 1 Nelengva, bet žymiai geresnė
kardinolui Koenig. o šis paso- Jr j : rio Cofico, Cordoba, Rep. Argen į -ios patarė jomg pačioms padėtis yra kitų dviejų neutra-
dino mane čia. Iru pustrečių Gražinog vejde te-..ebuVo ! *^a). Ir jiems visiems Sobies-į derėtis tarpusavy. Italai užsi- kųjų. Šveicarija ir Švedija už

ryškūs bruožai jos skaudžiųjų : klS nesvetimas- ! kirto, iš vietos nejuda. Santy- .savo neutralumą Maskvai jokių
išgyvenimų, šypsojosi su ne- j atidarė tik vaikų kiai Iabai šalti Net vizos te_ vekselių neišdavusios. Joms ir
paslepiamu skausmu, kai su ekc5kursUos vadovei raktininką beegzistuoja tarp šių dviejų kra j išeitis ne taip bus sunku rasti 
trim raudonom karn’acijom nu- ™siradus- Šalia vokiškų, visur šttĮ) kai tuo tarpu visi Vakarų i santykiuose su ekonominiai (po 

ir lenkiški užrašai. Bažnyčios Europos kraštai tarpusavy jas't0 Juk seks ir politinis) fede- 
durų viršuje paminklinė lenta jau kuris laikas panaikino. Aus . ruota Europa. Washingtonas 
su užrašu: Nuo šių aukštumų tras su savo užsienio pasu leng • taip pat nepataria V ienai er- 
1683 metų rugsėjo 12-tos die-1 vjau patenka į Sov. Rusiją ir izinti Maskvos ir žada ją ekon.

. •, , no geram vyresniam draugui įros rytą Lenkijos (Lietuvos ne jos satelitus, negu Italijon.
knibžda aplinkui, ju pilna r.cut- . . . . . , ° minima — G. V.) karalius Jo- m .. , . ... ---------- ------------------- -----------‘ . TT. , ,. .. Stanislovui Dignui, buvusiam1 7 Tačiau kita, labai sunkiairalioie Vienoie. Uz kelių zmgs- . . , . . . _ nas III Sobieskis, susijungęs su j-- , . .J . . .. . & Lietuvos seimu atstovui ir Tarp J sprendžiama, yra jos ekonominė
niU toioti yyian^, narani-inni raa. L T o n n n 1 4 n T -i — l-r.

pu-
armijos paminklas didžiulis. l0 leitenanto hercogo Karolio
Čia buvo jų zona. Dar ir šian-! Kartu aplankėme tėvelių ka-j Lotaringiečio, ir su kitomis vo- 
dien žmonės tebedejuoja. prisi- pus, pakeitėme nuvytusius vai- ' kiečių ir pagelbinių tautų tra
minę ių. svečiavimąsi. Pažiūrėk nikus naujais žalumynais. Už- pėmis, vadovaujamomis..., pra- 
nuvvkęs. kaip ir po 7 metų ne- degėme naują žvakutę liktar- dėjo pergalės žygį prieš turkų 
atsigauna garsusis tarptautinis nėję, vietoj išdegusios, pasimel- karo jėgą ir išlaisvino 61 sunkių

telių M’chelevičių lankyti. Pra 
šiau Saulutę pasveikinti nuvy
kus.

tė. Prieš tris pusmečius mirė 
jos tėvelis, o už poros mėne
sių ir m;

T , . x . . . , , . kapinėse šalia jo buvo palaido- - Ir kaip patekai į tokias , . „ . . „
____  ta- S1°J šeimoj, juodos” gra

fienės name Baden bei Wien, 
karo metu.

žmonės.

Paminklas raudonajai armijai

aukštumas, mielas kanauninke? 
— Visai atsitiktinai, — at

metu šeimininkauju kito bal
tojo (italo) padedamas. Para
pija labai didelė, pravažiuoja 
aibės svetimų kunigų — turis
tų, miestas nemokamai iliumi
nuoja. Parapiečių tarpe turiu 
garsių solistų, artistų, diploma-

vykau ią lankyti. Viena jai gy
vajai tebeliūdinčiai, kita jos ma

, ■ • , , mytei Aleksandrai, jos gimtų ir profesorių. Bet ir sovietų +1 .................... : tadienis šiandien, ir treciaagentų, agentėlių knibždėte! „ . . , ma-

'j .j“8* ™.“n° re®' tautinio Banko Kaune direkto- in'Peratoriilus UopoMo 1-1° ka i problema: dėtis ar nesidėtis į
uehkos tslaisvmtojos raud. rij]L riuomene, vadovaujama genero- Euro Ekoiwmine B„,d. "a"™“

A- < v - r
MTOTRAUKOS fR

vad. Europos Ekonominę Bend- PRECIN PHOTO STUDIO 
ruomenę. Ūkiniai motyvai aiš- ioos Archer nv< Tei. vi 7-24s<

KLAUSO TR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvą 
Katalikų Radijo Programą

vadovaulamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghi

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS rR GALINGOS

W L O A
KAilIJO STOTIES BKADDOCKi- 

Kiekiveną sekmadienį nuo
i :3O Iki 2:00 vai. p. p 

Visais reikalais kreipkitės šiuo a.o 
■įsu. hithcanian Catholic Houi 
Radio Station WLOA. Braddock

Pennsvlvams

42%

PINIGAI | USSR
Pilnai garantuota. Prašyk 

platesnių informacijų

GBAMER-CY SHIPPING CO., 
Ine.

744 Broad Street, 
NEWAKK, Ni:W JERSEY

yDoino ELECTPOniCS
Mviii.urwi b.rid-n

TV-RAOIJAI - juost, rekorderiai----------------------------.įTr_.ERIAI
STEREO FONOGRAFAI - PLOKŽTELtS 

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

Viskam temlauslos kainos Ir garantl/a

33Z1 S. Halsted St.- CLiffside 4-S66

Skelbkitčs “Drauge”

current dividend on Investment bonua
DIVIDENDŲ MOKAM PAG Ali VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS

Už 4 metų investmento bonus mokame dividendų kas pusmetį ir
dar išmokėsime po už kiekvienus metus, 4 metams pragjns.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO S2, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

Baden bei Wien kurortas. Ten 
buvo rusų štabas, iš ten vėliau
siai pasitraukė.

Klebono telefonui pradėjus 
nuolat skambinti, tą patį vaka
rą nubėgau to paminklo pažiū
rėti. Na, žinoma. Pasirinkę pa
čią puikiausią vietą. Tarp Bel
vederio parko ir didžiojo fon
tano įsiterpęs, į aukštybes iš
keltas ir dar aukščiau raudo
ną vėliavą iškėlęs, stovi meta
linis Ivanas.

Prie įvairiom spalvom iliumi
nuoto fontano mirguliuojančių 
šviesų niekaip nesidavė išskai
tomi smulkūs rusiški įrašai vi-

dėme abu, — ilsėkitės ramybė
je... — ir grįžome. Išgėrėme ar
batos su pyragais dar iš Vely
kų.

Bute prikrauta balčių, dar iš 
Kauno atsivežtų. Tuzinas įrė- 
muotų abiejų tėvų fotografijų.

— Negaliu nė su vienu daik
teliu skirtis, — sako, — kaip 
ir su tėvais buvau neatskiria
mai sutapusi. Gyvenu praeiti
mi, niekur neemigravau, savos 
šeimos nesukūriau, liksiu čia, 
Vienoje, viena... Mano “hobby” 
— pasaulietiškas apaštalavimas, 
drama, literatūra. Dirbu krikšč. 
Liaudies Partijos centre, baimi-

KVIEČIAME APIiANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PI^NTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

Dividendai, mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALANntK" PIKM- lr ketv........................VHLHnUUdi ANTRAD. ir PENKT.

Iki 17 vŠEŠTAD. » v
9 v. r. iki 8 p. p. 
» v. r. iki 5 p. p.

A TreAiad uidarvta

apgulties dienų prispaustą Vie
nos miestą.

Dėkingai minėdamas 200 me
tų nuo pergalės dienos atmintį 
— Vienos miestas, 1883 m. rug 
sėjo 12 d.”

Koplyčioje du dideli paveiks
lai, viename barzdotas pop. Ino
centas XI-sis, iškėlęs rankas 
meldžiasi už pergalę, kitame, 
šoniniame, priklaupęs Sobieskis 
laiminamas žygiui vienuolio ka
pucino. Virš jo galvos “Joannes 
vinces. Veni, vidi deus vieit”

Sienose ir lietuviams gerai ži
nomų didikų ir bajorų herbai 
su parašais: Kosciuška, Tiške
vičius, Tyzenhauzas, Čapskis, 
Mačinskis, Pulaskis ir kt.

ŽUlgsnis į Vieną
Iš čia Viena kaip ant delno. 

Panašiai kaip Los Angeles at
rodo iš Santa Monika kalnų 
viršūnės. Kaiminystėje Leopolds 
berg, Kobenzl. Kairėje — Du
nojus nuvingiuoja į rytus, į ne
tolimus iš čia kraštus už gele
žinės uždangos.

Iš čia — į Schoenbrunn. Vi
dus uždarytas, tik parkan telei- 
džiama. Aplink policijos špale- 
riai, vėliavos, gėlės išrikiuotos. 
Laukiamas čia netrukus banke 
tui Austriją vizituojąs Danijos 
karalius Frederikas IX-sis su 
karaliene Ingrida.

Austrija, skubėdama atsigrieb 
ti už sugaištą okupacijos de
šimtmetį, labai gyvu aktyvumu 
plečia savo tarptautinius san
tykius, propaguoja savo neut
ralumą, reklamuoja turizmą ir 
skrupulingai ieško Vakaruose 
atramos pusiausvyrai prieš Ry
tus. Tik prieš kelias savaites

kiai už tai, nes didesnė pusė 
užsienio prekybos su EWG. Po
litiniai — aiškiai komplikuoja
si santykiai su Sovietų Sąjun
ga. Pastaroji graso, girdi, nė 
nebandykite. Jos manymu, tai 
būtų sulaužymas taikos sutar- 
tifes, pažeidimas neutralumo. Su 
tarties 4-sis paragrafas grie'ž- 
tai draudžia Austrijai bet ko
kius tampresnius ryšius su Vo
kietija, kuri yra labai svarbus, 
centrinis dalininkas Eur. Ekon. 
Bendruomenėje, su kuria Aust
rijos eksportas - importas jau ir 
taip pasiekia aukštą 8-nių mili
jardų šilingų (25 šil. = $1) cif- 
rą iš 26 milrd. iš viso.

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, »a».

O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA 5-5120!' hieaC'i III

M 6v I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pi. Wft 5-8063

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

C312 S. Western GR 6-65921 
Atdara 11-4 ir 6-8

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chieago, III. VIrginia 7-7747

' .. . , . ' 
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lie po n į!

UETUVIV 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. Western Avė. krautuvė.
.....-

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

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

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

J
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Kanados žinios
Hamilton, Ont.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą Hamiltone suruošė 
ateitininkų kuopa spalio 28 d. 
Šventė sutapo su rekolekcijų 
užbaigimu liet. par. bažnyčioje. 
Tai dienai pritaikintus pamoks
lus sakė rekolekcijų vedėjas 
kun. A. Spurgis, MIC, per tre
jas šv. mišias.

Po pietų Liet. Namų kino sa
lėje buvo meninė dalis. Paskai
tą skaitė dr. Vyt. Vygantas, 
Pax Romana pirm. ir A-kų Fed. 
gen. sekr. Šiandien Dievo nie
kas neneigia, kaip pabrėžė dr. 
Vygantas, bet ir niekas jo ne
mini, juo nesidomi! Studentai 
kat-kai dirba kiek tik gali, nors 
ir persekiojami daugelyje kraš
tų, nors ir labai negausūs skai
čiumi, bet supranta pasauliečių 
apaštalavimo svarbą. Pav. Aus 
tralijoj kat. stud. tarpe vyrau
ja aukos dvasia, pasiryžę net 
savo gyvybes paaukoti už pa
sauk apaštalavimo sėkmingu
mą. Indijoj — susirūpinę sočiai, 
klausimu, 6 mėn. pašvenčia fi
ziniam darbui, kad geriau pa
žintų darb-kų gyvenimą. Japo
nijoj labai mažas skaičius, bet 
aktyvūs. Visame pasaulyje žy
mi komunistų Įtaka ,bet stud. 
kat-kai deda visas pastangas ją 
mažinti. Pav. Uragvajuj jau 
nebėra Kr. gimimo šventės, Ka
lėdos — šeimos šventė ir Didž. 
Savaitė—turizmo savaitė. Kris
taus Karaliaus kariais turi būti 
ir gali kiekvienas, kuris tik iš
pildo tai, ko Kristus reikalauja.

Meninėje dalyje pasirodė Ha
miltono jaunimas. Deklamavo 
“Kristui Karaliui” (K. Grigai- 
tytės) — L. Stanevičiūtė ir sa

Grožis ir daktaratas

Paprastai sakoma, kad graži 
moteris nepasižymi dideliu pro
tingumu, bet su šia nuomone 
nesiderina Libby Walker, 21 me 
tų anglė iš Nottingham. Praė
jusiais metais Miss Walker sto 
jo į grožio konkursą ir laimėjo 
Miss England titulą. Šiais me
tais ta pati Miss Walker gavo 
universitete daktaratą iš biolo
gijos. Jauna gražuolė su dakta
ro titulu rengiasi atsidėti vėžio 
tyrimams.

Jos aukštybė pagal aukštį

Kento kunigaikštyte Aleksan
dra, Anglijos karalienės pussese
rė, susilaukė 25 metų amžiaus 
ir žmonės spėlioja, kas “jos auk 
štybę” turėtų vesti. Pastaruoju 
laiku spėliojimai sustojo ties 
kunigaikščiu Kari Hessen. Kal
bama net apie neoficialų Alek
sandros ir Karlo susižadėjimą. 
Kunigaikštis yra 6.4 pėdų aukš 
čio ir savo aukščiu visai tinka 
į partnerius kunigaikštytei Alek 
Sandrai, 6.3 pėdų aukščio. “Jų 
aukštybės” (their highnesses) 
būtų aukščiausia pora aukštai 
gimusių tarpe.

Stiklo langai

XVH amž. kai kur Lietuvos 
valstiečiai jau ėmė trobose dė
tis stiklinius langus. Stiklas bū
davo ne ištisinis, o iš mažų šu
kių, sutvirtintų storomis bala
nomis. Jei atsitikdavo kokia ne 
laimė, tai suduždavo tik viena 
kita šukė. Stiklas tada buvo 
dar brangus.

Eile sužadėtinių
— Vakar buvo atėjęs vienas 

vyriškis [įrašyti tavo rankos,—• 
sako tėvas dukteriai.

— Kuris? Aš buvau pakvietu 
si keturis, kad tu turėtum iš ko 
pasirinkti.

vo kūrybos porą eilėraščių pa
skaitė J. Kaminskaitė. Piano 
“Ave Maria” (Bach, Gounod) ir 
“Sonata C. Major — Alegro 
(W. Mozart.), paskambino 
daug žadanti M. Klevaitė. Taip 
pat paskambino “Sonatina’’ (M. 
Ctementi) ir “Saulės užtekėji
mui” (T. Torjussen)- — T. Tu- 
maitytė. Akordeonu “Joly Ca- 
belaro” (T. Frosani) pagrojo 
Vyt. Beniušis, “Smalsių mergai
čių šokį su kepuraitėm” — 
“smalsiai” pašoko D. Kuda- 
baitė ir B. Aušrotaitė.

Antrą programos dalį išpildė 
vyresnieji. Sol. V. Verikaitis 
padainavo- “Ten, kur Nemunas 
banguoja” (K a č a n a u skas), 
“Skausmas” (Tosti), “Grįžk na 
mo” (Dvorak), ir “Valentino 
malda” ir oper. Faustas (Gou
nod.). Akomponavo D. Skrins- 
kaitė.

A. V. parapijos choras, veda
mas V. Verikaiičio, sudainavo:

; “Kur giria žaliuoja” (Gudavi
čius), “Paleiski tėveli” (Šve
das), “Lino žiedas” (Švedas), 
ir “Užtrauksim naują giesmę 
broliai” (Naujalis). Dar bisui 
“Miškų gėlė”.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Publika, (kurios nebuvo 
daug), išsiskirstė pakilioje nuo
taikoje.

Prieš minėjimą 2 v. p. p. dr. 
Vygantas turėjo pasikalbėjimą 
su vietos at-kais. Jis ragino 
at-kus tvirčiau įnešti pasaulie
čių apaštalavimą į savo gyvena
mą aplinką, gyviau išjudinti 
kat-kų akciją. Atvesti Dievą į 
areną — į gyvenimą, iš kurio 
Jis yra išstumtas. ' lietuvių 
gyvenimą daugiau idėjinio gy
venimo. Vaidilutė

Kurpius ir mokinys
Kurpius liepė savo mokiniui 

parnešti alaus.
— Kaip aš parnešiu be pini

gu?
— Kiekvienas kvailys parne

ša už pinigus, bet tu parnešk 
be pinigų.

Mokinys atnešė tuščią butelį 
ir pastatė gerti.

— Ką tu čia parnešei dyką 
butelį ?

— Kiekvienas kvailys išgeria 
pilną butelį, o tu išgerk dyką.

Kupranugaris
Mokytojas klausia vaikus, ko

kio didumo yra kupranugaris. 
Kol kiti tyli, vienas tuojau pa
kelia ranką.

— Toks didumo, kaip aš.
— Kodėl gi kaip tu?
— Mano tėvelis vis sako, kad 

didesnio kupranugario už mane 
negali būti.

GN INVESTMENT 
ACCOUNTS

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

ALBERT J. flUKERS, 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.

I IICTFI m WOVlTi ffO ASSeTS 0VER $22,000,000JylOLllvl OdllIiyS) ESTABLISHED 1897 

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

MOTERIS IŠVYKSTA TIRTI 
ANTARKTIKOS

Dr. Mary A. McWhinnie, 40 
m. amžiaus, plaukiojančia labo
ratorija - laivu “Eltanin”, drau
ge su 30 kitų mokslininkų pasi
ryžo lapkr. 15 d. išplaukti į Pie
tų ašigalį - antarktį pravesti 
specialių tyrimų. Ji yra De Paul 
universiteto profesorė, tame pat 
universitete gavusi doktoratą, 
o antrą doktoratą — Northwes- 
tern universitete. Jos specialy
bė — zoologija. Ji priklauso į 
Dangų Žengimo parapijai Oak 
Parke, UI. Ji bus pirmoji mote
ris, išvykusi tirti antai ,; ->o.

KALĖDINĖS KORTELĖS
Christmas Cards

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

RINKINYS N K. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

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

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

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

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. 3
Dail. Ell.cn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

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

RINKINYS N R. 4
'Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, H.oly Paniil.v, 

, Little Angels, Cherub Christmas etc. 
i Dėžutėje 21 kortele. Kaina $1.00,

Užsakymus siųsti:

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

|10%, 20%, 30% pigiau mokėsite] 
juž apdraudą nuo ugnies ir auto-] 
Įmobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 54 AVcst »5th Street
Chicago 42, Illinois B

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4330 f

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

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

r,

SAVINGS IN BY THE 15th EARN FROM THE
: :: :

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

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

2 butų niūras. 2 po 6 kamb. Arti 
■ 6 2-os ir California. Našlė parduoda 
i už $29,500.

156 aukšto, apie 10 metų mūras. 2 
! butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- 
. džiai. Garažas. 2 9,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 6 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda 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- 
j dencijų sekcija. Reikia susitarti. 

$1 2,300.
Nauja likerių prekyba — taverna 

ir puošnus butas. Kaina nuderėta.
Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 

6 ir 4 kamb. $23,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 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.

2x454 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 54 kamb., 1 aukšt. rezid., 
2 54 vonios, “radiant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. įvaž. Evergreen pk.—geras pir
kinys.

10 butų po 6 ir 4 kamb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
panke. Įmokėti $30,000.

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

2x454 mūr., iškelti vamzdž., atskir- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,500.

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji (vairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

10740 S. TRUMBULL
Gražus mūr. “expandable” na

mas, 3 miegamieji, didelis “wood 
paneled” salionas, IV2 vonios. 
Įrengtas rūsys, 2 auto. garažas. 
Savininkas turi šį namą išnuomoti, 
parduoti arba mainyti.

BE 8-7771

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAIi

¥

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

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

f $
t' B

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan- 

i gai, garažas. $41,000.
Pajamų bungalow, 2 atskiri bu

tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

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

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

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

Atskiri dn namai už $22,000, mū- 
, rinis ir medinis, keli blokai nuo par- 
i ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
| matysite.
I Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

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

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

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

7 ir 3 kamb., mūr., kilim., alum. 
langai, karšto vand. šild., 4 mieg. i 
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 mur., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

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

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

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

1 54 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų' '.sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 254 kamb. išnuomota už $80.00 Į 

imėn. Kaina $19,000.
10 METI. (M ŪK. NAMAS

5 kamb. Marųuette Pk. lApsauga 
nuo potvynio. Dvigubi Įaugai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20.500.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS

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

TIK S 18.000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

dos aklypo ramioje Marųuette Pk- 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Tiabai švarus mur. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 IR 4 KAMB. »1ARQUETTE PK.

10 metų 154 aukšto aukšto 10 
metų mūr. Nauja 'šildymo sistema, 
įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdu sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAIbrook 5-6015

Marąuette Parke, mūr. 154 aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
būti?. Geras pirkinys.

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

VAINA REALTY
2617 W. 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 pirkęs.

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

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

Gražus 6 kamb. mūr. namas, 3 
mieg., 2 vonios. 40 p. sklypas. l’/2 
auto garažas. Nauji: centr. apšild., 
vand. šildytuvas, stogas. Gazu apš. 
Iškelti vamzd. Kilimai. Arti 68 ir 
Lawndale. Sav. $19,900. LU 5-0346

HELP 1VANTED — VYRAI

MACHINISTS
CLASS A REPAIRS 

MACHINISTS
Eor rebuilding and general rnain- 
tenance of bigh-speed automatic 
produetion niachincs. Mušt be a 
trduble sliooting nteehanic as well 
as a top noteh machinist. Open
ings on 2nd shil't 3:15 to 11:45. 
Steady, elean modern sliop. Exc.el- 
lrnt benefjts. Mušt speak and un- 
derstand English.

ARPLY
W. H. Hutchinson & Sons

1031 No. Cicero Avenue

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

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

.Mūr. 3 mieg. 7 inj, garažas, daug] Mur. I 30 P- lotas, 5 ir 3
priedų, M. p. Tik $20,60(1. viršuj. M. p. $17,500.

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

Mūr. 1 'Ą a., Gage p., 6 ir 4 vir
šuj * su dviem įėjimais. $21.500.

KAIRYS REALTY, 2501 W- 68th St., HE 6-5151
6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. , turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 

sklypas. " mūr. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara- 
gai. Marąuette pk. rajone. Nuže.min- I žas. Tik $17.900.
ta kaina. $59.900. 2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Karšto

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti vap«3. šildymas Alumin. langai. Ga- 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- ArtI 6(>’os lr Tlk
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn.
pajamų. Savininkas apleidžia miestų, ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple
$31,900.

(i kumb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skaųi- šiidym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.
binti poniai Jakubėnicnei

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 3 3 rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- arti 67 ir Campbell. Nužem. kaina, 
mas. Gera proga giminingai šeimai $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE ■ NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-
kc,

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,U00. 
Mūr. S metų, 2 po 5 54 kamb.

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

$22,500.

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

Marą. P. mūi*. 2x4 ir 2 k., gar. $18.000 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $18,000. 
154 aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

6 kamb. 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. III., CL 7-6675

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME IVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY 8 OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th 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: 
PRospeet 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & Saih'ES METAL 

Telefonas VT 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 0, III.

D fi M E S I O ’

RADIO PROGRAMA

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

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

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p.
lotas 72 ir Kedzie. $18.600,

$24.500.
7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu-

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

3 būt. mūrin. 4—6—8, nauj. at-

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $26,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

5 metų, 154 aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrolė. Mūr. garažas. dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažintą kaina.

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

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KRAUTUVE
Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite. 

REpublic 7-1672 

SKELBKITES “DRAUGE”

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvuB,

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 28, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

^REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR

3 KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
8TATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMU
PATAISYMUS PAGAL JOSU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2004 Chicago, OI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkinlul 

GA 5-5867

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus



Lapkričio menesio gėle Chicagos Parkų distriktas parinko tropinę 
gėlę Anthurium. Čia su ta gėle matyti Peggy Rocco.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Gardner, Mass.

menės minėjimą rengia lietuvių 
: parapijos salėj lapkričio 25 d.

Vincentas

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 5

Iš piniginės apyskaitos paaiške- •
jo, kad Alto centrui 1982 me- Hartford, Conll. 

Nauja valdyba tais buvo pasiųsta $435. Sky-
Spalio 30 d. Lietuvių Bend- rius surengė Vasario 16 d. ir 

rovė sušaukė metinį susirinki- žiauriojo birželio minėjimus, ku 
mą, kuriame buvo renkama nau rie buvo sėkmingi.
ja valdyba. Buvo išrinkta: Al. 
Juška — pirm, Antanas Vil-

Nauja skyriaus valdyba pa
reigomis pasiskirstė taip: pirm.

činskas — vicepirm, Vincas Viš Z. Lukauskas, sekr. VI. Skir- 
muntas, kas. J. Petravičius, 
pirmas vicepirm. Juozas Kaspu
tis, antras vicepirm. St. Valai
tis.

Nauja valdyba pasiuntė JAV 
prezidentui padėkos laišką, už 
tvirtą laikymąsi Kubos krizės 
metu.

KONCERTAS
Lapkričio 11 d. 3 v. p. p. šv. 

Petro parapijos salėj įvyks šau

Kolchozininkų išnaudojimas — 

sovietinio ūkio klampynės 

priežastis

Sodybiniai sklypai — parama kolchozininkams, 
tačiau ir jie varžomi

Kolchozininkų darbo apmokė- stiečių atlyginimas okupuotoje

niauskas — fin. sekr. Veronika 
Rimkutė — kas, Vanda šerkš- 
nienė — prot. rast.. Direktoriai:
Vilčinskas, Juška, Daukantas,
Nakutis, Debesaitis, Mačionis,
Necelis ir Dockas.

Knygų peržiūrėtojai: Petras 
Malis ir Vilčinskas.

Klubas rengia vakarienę lap
kričio 17 d. Lietuvių Piliečių 
klube Rengėjos — Juškienė,
Šlegerienė, Šlavienė ir Butkie- nūs koncertas. Dainuos sol. Al
ne. Priimta trys nariai: Anna | girdas Brazis ir solistė Roma 
Simons. Vincas Daraskevieius' Mastienė. Akompanuos muz. V. 
ir Antanas Vilčinskas. I Jakubėnas. Koncertą rengia L.

Mirtys 1 kenoshos apylinkė.
į Staiga mirė Vladas Stankai- KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
• tis, sulaukęs 53 m. Worceste- MINĖJIMAS
l ryje J. Gedraitis, 18 m. am-
‘ žiaus, buvo nutrenktas perkū
no. Garniškis

Kenosha, Wis.

jimo dydis Sovietų Sąjungoje 
nėra vienodas ir jis priklauso 
nuo visos eilės veiksnių ir ypa-

Lietuvoje”, “Aidai”, 1962 m. 2 
nr.). Tuo tarpu ekonomistas ir 
žemės ūkio specialistas P. Va-

tingai nuo kolchozo pajamų. Tos sinauskas savo straipsnyje lei-
pajamos gali būti didesnės, kur 
susiduriama su palankesnėmis

dinyje “40 metų” (Vilnius, 1958 
m.) buvo pabrėžęs, kad pagal

dirvožemio ar klimato sąlygo- lietuvių ekonomistų 1958 m. ap- 
mis. Tų kolchozų pajamų dydis j skaičiavimus, normalus atlygi- 
dar siejasi ir su jų administraci- i nimas valstiečiams už darbadie-
ja. Jei ji kolchozų nuolat keičia
ma, tai dažnu atveju neigiamai 
atsiliepia pačiam kolchozui. Pvz. 
Lietuvoje rasime ne vieną kol
chozą, per 15 metų turėjusių 
20 ar daugiau pirmininkų.

Nors kolchozinė sistema So-

nį turėtų būti toks: grūdų — 3 
kg., šieno-šiaudų — 6 kg, pinigų 
— 10 rb. (naujais rubliais — 
1 rb.).

Sodybiniai ūkiai — pagrindinis 
pajamų šaltinis kolchozininkams

. x.. . . _ 1060 metais, pgl. oficialius
vie įjoję vei įa jau per o me-: sovįe^jnįus duomenis (žiūr. “Na
tų, tačiau kom. partijos centro 
komitetas savo organe “Komu- 
nist” (1961 m. 12 nr.) turėjo 
pripažinti, kad “krašte dar esa
ma nemažo skaičiaus ūkiniai at
silikusių kolchozų su nepakan
kama produkcija, mažomis pa
jamomis ir nuolat besikeičiančių 
kolchozininkų darbo apmokėji
mu... Žemas materialinio suinte-

rodnoje choziaistvo SSSR v 
1960 godu: statičeskij sbornik 
1961) tų sodybinių sklypų vi
soje Sovietijoje buvo 5,300,000 
hektarų arba 2,61% viso dir
bamojo žemės ploto. Jei šiaip 
visoje Sovietijoje vidutiniškas 
vieno sodybinio ūkio plotas bu
vo 0,31 ha, tai Pabaltijo res-

, . , , , publikose tais metais jų plotas
resuotumo lygis kolchozimnkus buv0 didžiausias: Uetuvį „ 
verčia ieškoti drfesni, pajamų 0M Estijoje _ WĮj ha 
jų sodybiniuose sklypuose ar Latvijoje _ 0 46 ha Kai kurfo.
kitur”.

Tik vieną kilogramą
Kaip būdingas pavyzdys čia 

nurodytinas “Draugystės” kol
chozas Kuibiševo srityje. Šio 
kolchozo nariai 1961 metais tę

sę respublikose, pvz, Armėnijoje 
ir Azerbaidžane tie plotai tesie
kia 0,14 ha ir daugiau juose 
kultyvuojama vynuogės ir cit
rininiai vaisiai.

Menkas, nereguliariai vykdo-
gavo po vieną grūdų kilogramą i mas kolchozininkų apmokėjimas 
ir pinigais — už kiekvieną iš- j Juos verčia vis labiau atsidėti 
dirbtą darbadienį po 20 kapeikų sodybinių sklypų gamybai. 1959
grynais, be to, po 32 kapeikas m. pabaigoje Sovietijoje iš viso
per dieną ir apie 10 rb. per mė- j 'buvo 18,478,400 sodybinių skly- 
nesį. (Lietuvoje, 1961 m. už PU-
darbadienius kai kuriuose kol
chozuose buvo išmokėta po vie
ną kg ir 200 gr grūdų ir po 15 
kap. pinigais. Per metus darbi-

Lietuvoje sodybinių sklypų 
plotas 1958 m. siekė 160,000 ha, 
o 60,000 ha žemės buvo priva
čiai naudojama darbininkų ir

gas vyras išdirbdavo apie 300 i tarnautojų. Kolchozininkų pri- 
darbadienių, o moterys — per ■ vačiai naudojama žemė tais me
pusę mažiau — E.). 1958 m. 
vienas kolehozininkas Lietuvoje 
vidutiniškai už vieną darbadie
nį grynais gavo (apskaičiavus

tais Lietuvoje sudaro 4,2% vi
sų žemės ūkio naudmenų, o drau 
ge su darbininkų ir tarnautojų 
sklypais — 5,8% (plg. P. Zun-

naujais rubliais) —- 0,263 rb., dė, “Sodybinio skylpo reikšmė 
o per metus atlyginimas grynais i kolūkiečiui”, “Aidai”, nr. 5, 
siekė 68,4. Tais pačiais 1958 m. 1962). Koks didelis privataus 
už vieną darbadienį Lietuvos sektoriaus svoris pieno, gyvu-
kolchozininkas vidutiniškai ga
vo 1,74 kg grūdų per mėn., o 
per metus — 452 kg. Tas grūdų 
kiekis, to meto valstybinėmis 
supirkimo kainomis tebuvo ver 
tas maždaug 36 rublius, taigi, 
kolehozininkas gavo atlyginimo 
grynais ir natūra tais metais 
vidutiniškai viso 104,40 rublių, 
kas sudaro apie 16% jo per tą 
patį laiką pagamintos produk-

lininkystės gamyboje, gali pa
liudyti tai, kad visuomeniniame 
ūkyje (kolchozuose, sovchozuo- 
se) — 1,000 tonų — 108 arba 
37.6%, o privačiame ūkyje (sod. 
sklypuose) — 179 arba 62.4% 
(Lietuvoje tuose sklypuose iš
augintomis bulvėmis, daržovė
mis ir vaisiais patenkinama di
desnioji dalis krašto gyventojų 
paklausos tiems produktams).

Pagaliau, netenka manyti,
ei jos vertės (plg,. P. Zunde “Vai kad sodybinių sklypų savinin-

NAUJA ALTO SKYRIAUS 
VALDYBA

Spalio 27 d. įvyko Kenoshos 
Alto sk. metinis susirinkimas

kai gali laisvai naudotis savo 
pagamintu gėrybių kiekiu. Jie 
visvien įpareigojami “savano
riškai” savo sklypų produktus 
tiekti valstybei. Pvz. 1959 m. 

■tie “savanoriški” pristatymai 
: procentiniai atrodė šitaip (tu
rint galvoje bendrus pristaty
mus valstybei): bulvių — 21%,

' kitų daržovių — 7%, galvijų ir 
paukštienos — 17%, pieno — 
8%, kiaušinių — 39%, vilnos 

j — 13%.

Žemos kainos už kolchozu 
gamybą

Kolchozininkai, netekdami sa 
vo sklypų produkcijos dalies, 
už kolchozų gamybą apmokami 
žemomis kainomis. Pvz., už kiek 
vieną bulvių toną, pristatytą 
valstybei, gaunama po 40 nb., 
nors valstybė, bulves parduoda 
ma vartotojui jau gauna po 100 
— 140 rb. už toną. Už pieno 
toną žemdirbys apmokamas po 
115 rb., tuo tarpu valstybės maž 
meninė kaina siekia po 280 rb. 
už toną (plg. “Finansovo-kre- 
ditnyj slovar”, Maskva, 1961, 
I tomas).

Nepaisant sunkios kolchozi
ninkų padėties, jų menkų paja
mų, partija su vyriausybe nuo
lat siekia suvaržyti tą privatų 
ūkininkavimo būdą. Sovietinė 
spauda kolchozininkus, dirban
čius jų sodybiniuose sklypuose, 
vadina egoistais ir kenkiančiais 
bendram kolchoziniam sekto
riui. Pažvelgę į kolchozininkų 
pajamas iš kolchozo ir sodybi
nio sklypo pajamų, specialistai 
apskaičiuoja, kad vieno kolcho- 
zininko, su dviem dirbančiais 
šeima, pajamos per vieną mėne
sį vidutiniškai siekia apie 50-60 
rublių, o paskirai imant — 26 - 
32 rb. iš viešojo sektoriaus (kol 
chozai) ir 24 - 28 rb. iš priva
taus (sodybiniai sklypai).

Menki atlyginimai, tai pagrin 
dinė žemo darbo našumo kriti
mo ir iš viso nenoro dirbti prie
žastis kolchozuose. Daugelis kol 
chozininkų būtų linkę apleisti 
ūkius, jų daug jau ir pasitrau
kė. Demobilizuoti kareiviai tik 
retais atvejais tesugrįžta dirbti 
kolchozuose. Taigi, kai kolcho
zuose daugiau lieka senesnio am 
žiaus darbininkų, dažniau gir
dėti skundų dėl darbininkų trū
kumo. Kolchozininkų apmokė
jimas vis dar Sovietijoje neiš
spręstas ir jei prisiminti šiais 
metais kovo mėn. Maskvoje 
įvykusį kom. partijos plenumą, 
net ir vengiama tuos klausimus 
kelti. (E)

I HARTFORDIEČIAI SU 
MAIRONIU

■ Spalio 28 d. Lietuvių mokyk
los salėje Lietuvių Bendruome
nės Hartfordo apylinkė su Ra- 
movėnais surengė mūsų didžio
jo poeto Maironio šimto metų 
gimimo sukakties minėjimą.

Minėjimą atidarė L. B. Hart
fordo apylinkės pirm. ir Lietu
vių Radijo valandos “Tėvynės 
Garsų” direktorius Alg. Dragu- 
nevieius, nušviesdamas Mairo-I

Inio, kaip poeto ir pranašo, reikš 
mę lietuvių tautai ir jos atgimi- 

į mui.
Po to buvo montažas. Gaires 

itam montažui nutiesė Ginto Si- 
tmonaičio referatas apie Mairo
nio gyvenimą ir jo kūrybą. 
Skaitydamas savo referatą, pre 

' legentas sustodavo, leisdamas

pasireikšti Maironio eilėraščių 
deklamuotojui ir Hartfordo miš 
riam chorui, kuriam sėkmingai 
jau daug metų vadovauja muz. 
Jurgis Petkaitis.

Choras padainavo “Lietuva 
brangi”, “Kur lygūs laukai”, 
“Užtrauksim, broliai, naują 
giesmę”, “Apsaugok, Aukščiau
sias” ir kitas. Labai jausmingai 
vieną Maironio giesmę, “Mal
dą”, solo pagiedojo Irena Pet- 
kaitienė.

Padeklamuota aštuoni Mairo
nio eilėraščiai, kuriuos daugiau
sia deklamavo Lituanistinės 
mokyklos mokiniai: Danutė

; Šliogerytė, Viktutė Šliogerytė,
Laimutė Dapkutė, Jurgis Tijū
nėlis, Vytautas Tijūnėlis, Biru- 

| tė įSimanauskaitė, Aušra Norkū 
' naitė ir Arūnas Šimanskis. O 
vieną eilėraštį, “Nepriklausomy 
bę atgavus”, padeklamavo net 
pats ramovėnų pirm. Ignas Si
monaitis.

Į Be šio minėjimo, dar apie
Maironį bus paskaitėlė per Lie-

I tuvių Radio Valandą kurį nors 
j sekmadienį. Bet jau ir dabar 
1 per lietuvių valandą beveik kas 
sekmadienis perduodami Mairo- 

| nio kūriniai: “Jūratė ir Kasty
tis”, “Čičinskas” ir kiti.

J. B-tas

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

ir kitų papuošimų 
2443 YVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

D. L. K. Kęstučio Lietuvių 
Šaulių kuopa Lietuvos kariuo-

A A
EMILIJA KUCHINSKAS
(pirmasis Jos vyras Tomkus, o 
merga,utinės pavarde Petrelaitė) 

Gyveno 4135 S. Artesian Avė. 
Mirė la.pkr. 3 d.. 1962 m.,

12:15 vai. naktį, sulaukusi se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., I.auikuvos parap.

Amerikoje išgyveno 32 m.
I’asiliko dideliame nuliūdime 

dvi dukterys — Anna Čėpla ir 
Lena Lazdauskas. du sūnūs — 
Joseph ir Tliomas Tomkūs, gyv. 
Glasgovv, Škotijoj, podukra ,iu- 
lia Minski, penki anūkai, pen
ki proanūkai, du brolio vaikai 
— Barbara Gileson ir Mario 
Keller. ir kiti gimines, draugai 
bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas John K. 
lėudcikio koplyčioj, 4330 S. Ca- 
lil'ornia Avė. Laidotuvės jvylks 
antrad., lapkr. 6 d. iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į St. 
Agnės parap. bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų. bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs ir 
visi kiti gimines.

I.aid. d trakt. Joh n K. Eudei- 
kis, Tel. LAfayette 3-0440.

d., 1962 m.,
sulaukusi pu-

Kilo Ro-

(Mergautinės pavardė Stoškus)
Gyveno 2555 W. llOlli Street.
Mirė lapkr. S 

12:05 vai. popiet, 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje,
kiškio apskr.. Stočkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 metus.
Pasililko dideliame nuliūdime 

duktė B. Ann Zalatoris. žentas 
B. Krank Zalatoris, dvi švoger- 
kos — Veronica ir Josepliine 
Stočkus ir jų šeirnos, ir kiti gi
minės. draugai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio 
Jono.

Priklausė Roselando Idealių 
Moterų klūbui.

Kūnas pašarvotas Leonardo 
Bukausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, lapkričio 6 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Visų šventųjų parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiaine visus 
gimines, draugūs ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas 
ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Leonar
das Bukauskas, Tel. COmmodore 
4-2228.

Pranešame giminėms ir artimiesiems, 
kad šią metų lapkričio mėn. 2 dieną mirė

A. -j- A.
JUZEFĄ VENCLAVAVIČIENE 

Laidojama pirmadienį, lapkričio mėn. 
5 dieną, 9:15 valandą ryto iš John F. Eu- 
deikio koplyčios, 4330 South California 
Avenue. Kūnas išlydimas į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią; po pamaldų į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę: Duktė JADVYGA JUKNEVIČIENĖ, 
MACKŲ ir PLECHAVIČIŲ šeimos ir 
kiti artimieji.

A. -f- A.
NICOLAS GISH (Gaižauskas)
Gyveno 2600 West 65th Street, Chicago, Illinois.

Mirė lapkr. 3 d., 1962 m., 9:50 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Gaures parapijos. 

Amerikoje išgyveno 52 .metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (po tėvais Petravi
čiūtė), duktė Helen ir žentas James Zari, anūkė Debra, brolio 
vaikai — Frank, Sophie Zickus, Walter, Stephanie Kutne, Vin- 
cent, Stephanie Lukas, Gertrude ir jų šeimos, švogerka. Barbo
ra Knizeris ir jos sūnūs Joseph ir Walter, pusseserė Pranciška 
Vaišvilas ir jos sūnus Kun. Leonard ir Raymond ir jo šeima, 
pusseserė Ona Musteikis, jos sūnus Antanas, jos dukterys 
Stella ir Anna su šeimomis ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje liko sesuo Magdalena Bazinas su šeima.

Priklausė šv. Vardo Draugijai Marąuette Parke.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., lapkr. 7 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Paneles Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmolna, dukra, žentas anūke ir kiti giminės.
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Tel. REpublie 7-8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. MELS O N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT GO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. LIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Bt Tel. Yfl 7 1741-2
SRįs&s 4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME SCI,į .1 P?

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 ’

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVB.

TRIS MODSRNUKOS
AIK-CONDlTlONBD KOPLYČIOS

REpuMU T-MOO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 28rd PLACE

Tel. REpublie 7-1213 
TeL VIrgiaia 7-6672

iS48 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

8354 S. HALSTED STREET

LAfayette 8-8572

Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
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—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ, CICERO, DLL, Tel. OLymplc 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 5

IŠARTI IR TOLI
KANADOJ

— Stalo teniso turnyras į- 
vyks lapkričio 10 ir 11 d. Lon
don, Ont., dalyvaujant stipriau 
siems tenisininkams iš J. A. V-

, bių ir Kanados. Tikimasi, kad X Kalnų giesmė, romanas . .. , , ...... , .. v . ® , 1 31 atvyks ir televizijos ibei an-pasirasytas A. Rugio slapyvar- .... . , , . .J / 1J i gliskosios spaudos reporteriai.
dai u, yra septintas Draugo ro- „, , . . , | Dalis turnyro bus galima ma-mano konkursui atsiųstas rank , , . , . .. r,ragtjg i tyt televizijoj, 10 tinklas. Rung

' . ... tynių atidarymas šešt., lapkr.X Chicagos universiteto bib 10 d., 12 vai. E. S. T. miesto
Centre esančioje salėj, 433 Wel

, , „ . . linghton st., vienas blokas į šiau
leksandryno’’ II ir III tomus. ; TT . , T jJ ' rę nuo žinomojo Hotel London
Sis kapitalinis lituanistinis vei- . . . . , , ., ., . ir pagrindines miesto gatves-—
kalas įdomus ne tik svieses- ~ ™ »• • A,/ . . , .................. Dundas St. Plačiau apie turny-niam lietuviui, bet kiekvienai , _. , , . ................... ...................... rą bus Draugo sporto skyriuj.
bibliotekai ar mokslo įstaigai
pasaulyje. “Aleksandryno” II - Dr. J. Žmuidzinas, Lietu- 
tomas, kurio korektūras be- vos bėralinis konsulas Kana- 
taisydamas mirė ir a. a. prof. d°J’ Toronto VarP° chorą’ mi“ 
Vaclovo Biržiškos brolis prof Jninti savo desimtmeti- Pasvel' 
Mykolas Biržiška, jau spausdi-1 kino žodziu’ Pažymėdamas: 
namas. Turėtų pasirodyti apie “KaiP graikai dar nemokėda’ 
Kalėdas. - Veikalą leidžia LB mi nei susikūrė
Kultūros Fondas, kurio pirmi- nemirtingą Iliadą ir Odisėją, 
ninku yra veiklusis kun. st. | taip ir lietuviai, sugebėjo duoti 
Šantaras lyrines poezijos šedevrų—liau

dies dainų, kurios sudaro mū-

lioteka prieš keletą dienų užsi
sakė prof. Vcl. Biržiškos “A-

Dabartinė Balfo valdyba. Iš k. į d.: ižd. A. Senikas, vicepirm. A. Trečiokas, sekretorė N. Gugis, pirm. 
kan. dr. J. Končius, vicepirm. dr. E. Armanienė, vicepirm. J. Audėnas, vicepirm. St. Lūšys ir reik. 
vedėjas kun. L. Jankus.

CHICAGOS ŽINIOS

spal vota televizija
Chicagos televizijos stotis W- 

GN-TV, nepriklausanti bet ku-

UNIJA PAGERBS KOMPA
NIJĄ

Amalgamated Clothing daibi
riam tinklui, transliuoja dau- į ninku unija pagerbs Hart Scha 
giau spalvotų programų, negu ffner.1 & Mara kompaniją, kuri 
bet kuri kita nepriklausoma mini 75-us metus. Unija užmo- 
stotis visoje Amerikoje. kės už vaišes Drake viešbuty

je. Unija su kompanija taikiai 
' sugyveno 52 metus.

PAVOGĖ JAUTIENOS

X ALRK Moterų s-gos 46 
kp. susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkr. 7 d., 7:30 v. v. 
Viktorijos Leone namuose, 7155 
S. Hermitage Avė. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

X Juozas Polikaitis sutiko 
būti Marąuette Parko mokslei
vių ateitininkų kuopos globėju.

X Rudeninis Liet. Fronto Bi
čiulių Chicagos apygardos susi
rinkimas įvyks lapkričio 11 d. 
5 vai. p. p. B. Pakšto salėje. 
Susirinkimo pagrindą sudarys 
aktualį šių dienų tema: “Komu 
nistų kultūrinis pogrindis Ame 
rikos lietuvių tarpe”. Paskiri 
prelegentai iškels jų skaldomą
jį veržimąsi į mūsų politinius 
veiksnius, rašytojus ir muzi
kus.

X Išsiliejęs vynas, pasirašy
tas Vito Vaidevučio slapyvar-

sų tautos kultūros lobyną, pa
veikusį ir rašytinės lyrikos kū 
rėjus. Ir visi sutariam, jog 
mūs daina yra giliai ir plačiai, 
lyg tas ąžuolas prie Nemunėlio, 
įsišaknyjusi į lietuvių tautos 
sielą; užtat dažnai svetimšaliui 
—pavyzdžiui, Lessingui, Herde- 
riui, Goethei ar Viktorui Hugo 
— lietuvių tauta, — tai su dai
na širdyje gimusi ir amžiais 
dainuojanti tauta. Ogi daina ug 
dydama estetiškai meninį lie
tuvio pajautimą ir galingai vei 
kdama jo sielą, ne tik kėlė mū 
sų tautinę kultūrą ir atgimimą 
praeityje, bet ir dabar, šiomis 
lietuvio rūškanos nedalios die
nomis, jinai per chorus, dainini 
nkus ir muzikus-atlieka reikš
mingą tautinę misiją”.

UFTUVOJE
— Lenktynės bolševikinės re

MAIRONIS IR BALFAS

Beruošiant vienuoliktąjį Bai- tojo seimo leidinyje. Pats Bal
fo seimą, kilo mintis jį dedi- fo leidinys nebuvo plačiai pa
kuoti Maironiui. Gaila, ši graži skleistas, nes buvo “namų dar- 
idėja nebuvo pakankamai išryš bo” ir taikomas seimo delega- 
/cinta prieš seimą dėl laiko sto tams bei Balfo skyrių vadovy- 
kos. Seimo metu maža kas at- bėms.
kreipė dėmesį į Maironį. Gal to Lietuvio vargelis, ruso prie- 
lietuviško vargelio perdaug, kad spauda poetui varstė peiliais šir 
jo problemas benarpliojant sei- dį. Tada Maironis rašė: 
me, didžiajam poetui neliko lai- j Sunkūs be galo laikai 
ko.

Bet nei prabočiai to nepažino, 
Ko susilaukė vaikai.

Arba vėl Maironis dedikuoja 
daug eilių Sibiro tremtiniams:

Daugel žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dalį?
Už Uralo žemės galo 
Ne po savo šalį.

NEPRIĖMĖ $100,000 UŽ 
10 AKRŲ ŽEMĖS

Senukas dr. Knute Reuters 
kiold, Indianos sandūnų gyven £§ South Chicago Packing
tojas atmetė Bethlehem Steel kompanijos kiemo, 9229 S. Bai 
korporacijos pasiūlytus $100,- timore, buvo pavogtas sunkve- 
000 už 10 akrų nuosavybę. Kor žirnis, kuriame buvo $50,000 
poracija nori sandunuose prie ■ vertės jautienos.
ežero įsteigti uostą ir pramo
nės rajoną.

UŽDIRBS $35 UŽ 7 VAL.
DARBO

Elektroteknikų unija Chica
goje pranešė, kad kai kurie na
riai pradėjo dirbti 7 valandas į 
dieną. Valandinis atlyginimas 
jiems bus $5. Valandos ir atly
ginimas taikomas dirbantiems 
prie naujų statybų, priestatų 
prie senų pastatų ir negyvena
mų pastatų.

Perverčiau visus Maironio
raštus, grožėjaus jo deimančiu-

Lietuvą brangią suspaudė; 
žūsta vergijoj vaikai,
Daugel jų priešas iššaudė.
Ir bolševikai daugel nekaltųkais ir išrankiojau gabalėlius,

kurie buvo sukurti caro prieš- , . ,vv ,
pandoje ir kurie tiko dabartį- 1SSaUde\ ir .?del tmka
nei Balfo veiklai. Nors tokių S1S Maironi° ketureilis: 
baltinių deimančiukų Maironio “Žudė kryžiuočiai, švedai nai- 
raštuose yra gana daug, tačiau /naikino,
tik dalis tilpo Balfo vienuolik- Plėšė prancūzų laikai.

Savo brolius, Sibiro kankinius PRAŠO PAKELTI MOKYTOJŲ 
mes apverkiame visi, bet mūsų ALGAS
ašaros nedaug jiems padeda. Organizacijos ir unijos, at- 
Daugiau reiškia, pagal Maironį, stovaujančios 21,000 Chicagos 
“Ne pranašai bedugnės, o tie, mokytojų ir 8)500 kitų mokyk-
•llfin nn n i lz n i ,tini Iri n ”kurie susikaupę veikia”.

džiu, yra šeštas Draugo romą- vohucijos metinių garbei. Aitė- 
no konkursui atsiųstas romą- jant vad- &Palio revoliucijos 45- 
nas.

X Petras ir Angelą Kiknitzs- 
Mikolaitė, 5648 S. Paulina St., 
plačiai žinomi stambūs gerų 
darbų ir parapijos rėmėjai, 
tampa Labdarių s-gos amžinais 
nariais, nes aukoja 100 dol. 
Labdarių metinis seimas įvyks 
lapkričio 11 d. 2 v. p. p. Šv. 
Šeimos viloje. Kviečiami visi 
seime gausiai dalyvauti ir pa
sekti gražiu P. A. Kilmitzs pa
vyzdžiu Holy Family Vilią dar 
turi daug skolų. Visuomenės pa 
rama yra labai reikalinga.

X Balfo 4 sk., vadovaujant 
uoliai ir darbščiai balfininkei 
E. Morkūnienei, lapkričio 11 d. 
Šv. Mykolo parapijos salėj nuo 
9 v. ryto iki 5 v. vakaro ruo
šia puotą-pasilinksminimą “Šu
nim Burum”. (Pr.)

X Balfo Chicagos apskrities

sioms metinėms, Lietuvoje kp. 
spauda ir radijas, kaip jau nuo 
seno įprasta, ragina fabrikus, 
įmones, kolchozus ir pavienius, 
piliečius pirma laiko įvykdyti 
gamybos planus ir juos pervir
šyti. Vilniaus radijo progra
mose kone pirmą vietą užėmė 
žinios apie “pasakiškus tarybi
nių žmonių laimėjimus” per pa 
staruosius metus. Ne tik atei
nanti spalio revoliucijos šventė, 
bet ir 22-ojo partijos suvažia
vimo nutarimai, kurių metinės 
irgi plačiai minimos, bei “Uk
rainos išmintingiausios moters” 
Nadieždos Zaglados rekordai 
paveikę žmones našiau dirbti 
ir lenktyniauti. Skaičiai, ku
riais darbo normos ir planai 
viršijami, fantastiškai dideli, 
nes, matyti, tik juos išpučiant, 
tėra galima bent psichologiš
kai partijai pačiai apsigaudinė-

Kristijono Donelaičio Lituanistikos mokyklos mokiniai. Laimutė ir 
Linas dėkoja teisėjui A. F. Wells už pagalbą mokyklai ir linki lai
mėti rinkimus j Superior Court.

;agoj ir apylinkėse
TEISĖJAS A. F. WELLS RE- jo kandidatūrą į Superior Court.
MIA K. DONELAIČIO LITUA

NISTIKOS MOKYKLĄ

Tėvų ir visuomenės džiaugs 
mui, Kristijono Donelaičio Li
tuanistikos mokykla per ketu
ris metus išaugo į stiprų tau
tinio auklėjimo židinį. Mokykla

Įvertinkime savo nuoširdų tau
tietį Alfonsą F. Wells. A. R.

ROSELANDE PAGERBTAS 
A. LAURUTANAS

valdybos rengiama metinė va- įį įr apgaudinėti negausius len 
karienė-koncertas įvyksta lap- gvatikus “pergalingais pasieki-
kričio 17 d. Jaunimo Centre.
Pakvietimai yra platinami visų skaičiai, be abejo, kartu yra ir

Robertas Boris, Liet. Vyčių centro 
valdybos pirmininkas, šiomis die-lose darbininkų, padavė auklė-

.1 Mair°nL° raudų pnde- tarybai prašymą, kuriuo nomis lankosi Chicagoje tarnybi-
kime ir si Gražinos ketureilį iš J . J , niais reikalais. Ta proga aplankė
Suvalkų trikampio, kurį šiais norima Pa 1 ln 1 ,mo y J • “Draugą,” ir tarėsi Vyčių veiklos 
metais gavo Balfas: “Aš neži- Sas $250 metams. pagyvinimo klausimais,
nau, ar mano žodžiai į Jūsų šįr
dį pasibels, o gal nukris kaip! 
tylią naktį rasotas žiedas nuo 
obels.”

Tos mergaitės žodžiai nukri
to ant Balfo stalo, sužvilgėjo 
perlais, pavirto į Amerikos lie
tuvių Balfo paramos siuntinį ir , . .
iškeliavo į Suvalkų trikampį. 'būs rinkimai, per kuriuos bus i suoti, jie eitų per sniegą ir au-

Maironio žodžiai tepaskatina renkami miestų, apskričių, vai- d ras *r su džiaugsmu balsu tų. 
mus, Amerikos lietuvius, šiais stybių ir krašto senato bei kon- šie du pavyzdžiai turėtų suju- 
Maironio metais dosniau atsi- i greso atstovai. dinti širdis, kadangi daug krau
liepti į lietuvio šauksmą iš “pra ,. .... jo pralieta ir kovotojų gyvybių
garo gelmių”. Kalbų? Raštų— UmS. gVevnant laiS7°3a daug paklota, kol JAV piliečiai 
paskaitų? Ne kalbų reikalavo mo ra’J°S sa YJe Yra 1 e e a įgavo ,teisę balsuoti. Ar nėra 
didysis poetas: sakomybė, Mūsų atstovai oal. mumg ijnksma įT malonu žinot,

būti tinkami arba netinkami.

PILIEČIO BALSAS - SVARBIAUSIAS 

DEMOKRATIJOS GINKLAS

Lapkričio 6 d. įvyksta svar- , jiems duotų šiandien galią bal-

, , . , kad tiek turtingas, tiek netur-
Kalbų? E, gana iki sočio dėlto tunme .ss.rinkt. tinka- Ungas teisę -r

/kalbų mus. Mūsų demokratijoj yra 
Iki šiolei turėjom, šiandieną dviejų partijų sistemos — de- sirinkti atstovus — prezidentą,

Darbų reikalauja tėvynė.

Daug aiškinti nereikia, kad 
tėvynės laisvės kovą vesti ne 
kiekvienas gali, tačiau toje sri
tyje dirbančiųjų tarpe turime 
daug šaunių vyrų ir įvairių vei
ksnių. Maironis reikalavo fizi
nių darbų, kurių vaisius tektų 
tėvynei. Kiekvienas prakaito 
lašas fabrike atiteks tėvynei, 
jei tuo lašu uždirbtą dolerį ar 
dešimkę atiduosime pavergtų ir 
tėvynės netekusių lietuvių šal
pai ar Lietuvos vadavimo veiks
niams. K. L. Jankus

,, , , . gubernatorius, teisėjus
/darbų, rmokratų ir respublikonų, ir pi- vaĮ<jįnjnklIS je;o-

liečiai gali pasirinkti tinkamą 
sau partiją ir jų pastatytus at
stovus.

ir kt. 
ūgu mes norime,

kad demokratija pas mus susti
prėtų, tai lapkr. 6 d. visi bal

Mes visi turime prisipažinti, 1 
kad esame neatsargūs, ir apsi
leidę, jog turėdami teisę balsuo
ti, ta teise nepasinaudojame. 
Bet jei išgirstume tokį pareiš
kimą, kad negalima balsuoti ta
da mes visi šauktume, pyktu- 
me, sakydami ,kad iš mūsų yra 
atimta laisvė.

suokime. Adv. Charles P. Kai

Vyras ir laikrodis
— Matai, ir grįžau 10 valan

dą! — vyras sako žmonai.
— Ką čia niekus kalbi! Ar 

nematai, kad jau 3 vai. ryto?
— Tu manęs jau nebemyli, 

Kur egzistuoja štai kas yra, — priekaištauja 
diktatoriai, ten pavergtos tau- vyras. — Tu labiau tiki kažko- 
tos žmonės neturi teisės bai- kiam sukiužusiam laikrodžiui, o 
suoti — rinkti atstovų. Jeigu ne tikram savo vyrui!

iSpalio 27 d. Visų Šventų pa
rapijos salėje Roselande Vil- 

yra pajėgi mokytojų pasišven- n*aus Krašto s-gos Chicagos 
timu jaunimui ir ryžtingumu skyrius, Demokratų klubas i) 
darbui, bet šiuo metu susiduria Liet- Susiv- 138 kP- suruošė pa- iey paskelbė siūlomą 1963 mė
sų sunkumais išspręsti patalpų Igėnbtuves visuomenės veikėjui | tams biudžetą $525,947,000^ su- 
trūkumą. Tėvų komitetas padė-

DALEY PASIŪLĖ SUMAŽIN
TĄ. BIUDŽETĄ.

Chicagos meras Richard Da-

vilniečiui Albinui Laurutanui I moję. Ta suma yra $43,855,- 
75 metų sukakties proga. Ini- 389 mažesnė už šių 1962 metų 

' k-im^TTPc* natfllnas bet susidū- ! ciatorium ir vedėju tų pageria- biudžetą. Naujas biudžetas nu- ' Tu nelšsp^Lais lunku- tuvių buvo mums Chicagoj ge- muštų gyventojų mokesčius 7 

rai žinomas visuomenės veikė
jas Valerijonas Šimkus. Ka
dangi pasibaigė rinkiminės kom 
panijos laikas, tai į pagerbtu
ves prigužėjo ištisa eilė demok-

mais^ . Soclenktynių išpūsti j jQ jaUg pastangų surasti tin-

valdybos narių iš anksto. Mai
sto pagaminimui yra sudaryta 
atskira moterų komisija. Bus 
įdomi meninė programa. Vyr. 
kalbėtojas dr. J. Grinius, sve
čias iš Vokietijos. (Pr.)

X Už a. a. Liudo Kasperskio X A. a. Onos Radavičienės 
sielą, minint vienerių metų mir- mirties pranešime, šešt., lapkr. 
ties sukaktį, Mišios bus at- {3 d. Drauge, adresas turėjo bū- 
našaujamos lapkričio 6 d., 7:30 ti: 6720 S. Campbell Avė.
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Kvie- I X Simfoninis koncertas, ku
liami giminės, draugai ir pa- ris rengiamas lapkr. 25 d., yra 
žįstami dalyvauti pamaldose ir labai retas įvykis lietuvių kul- 
drauge pasimelsti už mirusiojo tūriniame gyvenime, o šis pir-

partijos botagas, kuriuo žmo
nės plakami, kad vytųsi pirmū
nus ir krautų ko didesnę nau
dą komunistiniam režimui. (E.)

re
j mais. Buvo kreiptasi į daugelį 
t įstaigų ir asmenų, bet rasta at
garsio tik pas mūsų taurų tau
tietį teisėją Alfonse F. Wells.

ratų veikėjų: Kumskis, Juozai
tis, Skeivys ir kt., kurie sveikin 
darni jubiliatą priminė ir rinki
mines pareigas. Ypatingai gra-

Nors teisėjas šiuo metu yra 
labai užimtas artėjančiais rin
kimais, kuriuose jis kandidatuo 
ja į Superior Court narius, ta
čiau nedelsdamas kreipėsi raštu žias kalbas pasakė kun. Pana- 
į Chicagos miesto Superinten- vas, vietos klebono atstovas, 
dent of Sehools B. Willis, taip Snarskienė, Gugienė, Pov. Dar-

centais už $100.

KIEK ALGOS GAUNA 
MOKYTOJAI

sielą. (Pr.).
X Marąuette Parko Namų 

Savininkų organizacijos banke
tas įvyksta lapkričio 11 d. 3 v. 
p. p. Marąuette salėje. Bus ge
ra muzika ir programa. Šeimi
ninkės pagamins skanių valgių. 
Prie stalų patarnaus jaunos 
mergaitės. Veiks turtingas bu
fetas, bus ir kitokių įvairumų.

mas tokio pobūdžio, kuriame 
būtų atliekami lietuvių kompo
zitorių kūriniai. Koncerto pra
džia 3:30 v. p. p. Marijos mo
kyklos salėj. Simfoninio kon
certo bilietai gaunami: .Chica
goje — Marginių krautuvėje, 
25il W. 69 St. ir Ciceroje - 
Stangenbergo krautuvėj 91 St. 
ir 50 Avė., kampas (toj prieš

pat į 13-to Wardo aldermaną 
J, Eagan ir kitus oficialius as
menis, prašydamas pagelbėti K. rutano nuopelnus. 
Donelaičio Lituanistikos mokyk 
lai išspręsti patalpų klausimą.
Tikimasi, kad teis. A. F. Wells 
nuoširdus tarpininkavimas pa
dės išspręsti šį reikalą.

(Pr.) parap. baž.). (Pr.)

gis, dr. Drangelis ir M. Vaidy- 
la, iškeldami jubiliato Alb. Lau

Vilnietė dainininkė Peškienė 
padainavo porą dainelių solo. 
Jai akompanavo muz. A. Ste- 
phens. Gražiai padeklamavo
eilėraštį Šukelytė. Vilniaus s- 

Mokyklos tėvai ir mokytojai gos vardu sveikino A. Dundu- 
yra dėkingi teisėjui ir kviečia lįs.. Pagerbtuvėse dalyvavo apie 

| lietuvišką visuomenę paremti porą šimtų svečių. P. E. D. 1 griaunama.

Chicagoj 'bepradedą mokyto
jai, turį bakalauro laipsnį, gau
na $5,350 metams. Po 35 metų 
darbo gali gauti iki $8,750. Jei
gu turėtų daktaratą, po 35 me
tų gautų iki $10,250 metams. 
Chicagos mokytojų unija, turin
ti 12,000 narių, nori, kad mo
kytojas su bakalauro laipsniu 
po 15 metų uždirbtų iki $9,000. 
Taipgi nori, kad mokytojai su 
daktaro laipsniu po 18 metų 
gautų $10,750 algos.

GRIAUNA BAŽNYČIĄ
Viena seniausių (103 metų) į 

katalikų bažnyčia Chicagoj, Šv.' 
Jono, prie Clark ir 18-tos gt.,

BALSUOKITE Už LIETUVI

ALFONSĄ F.
WELLS

Aukštesniojo teismo

TEISĖJĄ

BALSUOKITE Už
® 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 Wells yra paskutinis vardas atskiroje 
Aukštesniojo teismo teisėjams (Superior Court 
ludges) eilėje.

Visi Cook Apskrities balsuotojai turi teisę balsuoli ų/. 
TKIKIMĄ AT,1’O\K> !<’. \V1:UjS

Non-partisan COmm. to Kleel .liidg-e Alfonse P. Wells.




