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KAIP ATRODO PO RINKIMU SVARBOS POSTAI
RINKIMINIS VAIZDAS

I JAV senatą išrinkti 23 demokratai, 14 respublikonų; pir
mauja du demokratai, nė vienas respublikonas; jau turėjo vie
tas 43 demokratai, 18 respublikonų; daugumai reikia 51.

Į Atstovų Rūmus išrinkti 246 demokratai, 174 respubliko
nai; vyrauja 2 demokratai, 13 respublikonų; daugumai reikia 
218.

Gubernatoriai: išrinkti 19 demokratų, 13 respublikonų; vy
rauja 2 demokratai, 1 respublikonas; jau turėjo vietas 13 de
mokratų, 2 respublikonai. \

Antradienį Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse buvo rinkimai. 
Štai svarbesni rezultatai:

New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefelleris, galimas 
respublikonų kandidatas į JAV 
prezidentus 1964 m., perrinktas 
antrajam terminui. Jis nugalė
jo rinkimuose į gubernatorius 
demokratą Robert Morgenthau.

Buvęs viceprezidentas Ri- 
chard M. Nixon, kurį nugalėjo 
prezidentas Kennedy 1960 m., 
pralaimėjęs rinkimuose prieš 
Kalifornijos gubernatorių Ed- 
mund G. (Pat) Brown.

Šen. Alexander Wiley, Wis- 
consino respublikonas vetera
nas, buvo nugalėtas gub. Gay- 
lord Nelson grumtynėse į JAV 
senatą.

Henry Bellmon išrinktas kaip 
pirmasis respublikonas guberna 
torius Oklahomos istorijoje.

Iš Kentucky senatorius.Thms 
ton B. Morton, vadovavęs Nixo- 
no rinkiminėje 1960 m. agitaci
joje kaip respublikonų pirmi
ninkas, perrinktas.

Atstovas William W. Scran
ton, respublikonas, išrinktas 
Pennsylvanijos gubernatorium 
vieton demokrato.

Ohio gubernatorius Michael 
V. Disalle neteko šio posto po

Čekoslovakijoje komu
nistai panaikina 
Velykų šventę

VIENA, Austrija. — Žinio
mis iš Čekoslovakijos, čekų ko
munistų partijos centrinis ko
mitetas paskelbė potvarkį, ku
riuo panaikinama Velykų šven
tė Čekoslovakijoje, paskelbus 
ją darbo diena, šis potvarkis 
susilaukė daug kritikos net tarp 
pačių komunistų, teigiančių, jog 
tai iššauks daug protestų tarp 
katalikų darbininkų ir sukels 
priešingą nusistatymą liaudyje.

— Paskaitė apie Maironį. Pa
vergt. Lietuvos Politinių ir mok 
slinių žinių skleidimo draugi
ja išleido spausdintą rotoprin- 
tu paskaitą apie Maironio gy
venimą ir kūrybą. Paskaitą pa
rengė Lietuvių kalbos ir literatu 
ros instituto vyr. mokslinis ben 
dradarbis, filologijos mokslų 
kandidatas L. Gineitis.

KALENDORIUS
Lapkričio 8 d.: šv. Severas, 

Svirbutas.
Lapkričio 9 d.: šv. Teodoras, 

Miglė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 40 laips 
nių; rytoj — giedra ir šilčiau.

Saulė teka 6:31, leidžias 4:38.

keturių metų valdymo. Ši vieta 
tenka respublikonui valstybės 
auditoriui John A. Rhodes.

Jaunas demokratas Birch E. 
Bay antradienį rinkimuose nu
galėjo senatorių Homer Cape- 
hart (R., Indiana).

Respublikonas George Rom- 
ney išrinktas Michigan guber
natorium vieton gub. John B. 
Swainson, kuris pralaimėjo rin
kimuose.

Šen. Everett M. Dirksen per
rinktas į JAV senatą trečiam 
terminui, nugalėdamas savo o-

TRUMPAI IŠ VISUR
— Jungtinėse Tautose New 

Yorke dar vis tesiaiškinama, 
kaip Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius tikrins raudonųjų lai
vus, plaukiančius į Kubą.

— Chruščiovas vakar pareiš
kė, kad dabar nėra reikalo kvie 
sti Rytų - Vakarų viršūnių kon
ferencijos.

— Raudonosios Kini,jos prem
jeras Chou En-lai kreipėsi į In
dijos premjerą Nehru, kad bū
tų baigtas pasienio ginčas.

— Prezidentas de Gaulle, kal
bėdamas per radiją, vakar ragi
no prancūzus parlamento rinki
muose (lapkričio 18 -19) bal
suoti už jo politikos rėmėjus.

Japonija pagerbs 
Vatikanu

TOKIO. — Japonų vyriau
sybė nutarė ypatingai pagerbti 
Vatikaną, suteikdama aukščiau 
šią Tekančios Saulės pirmosios 
klasės ordiną Vatikano valsty
bės sekretoriui kardinolui Ci- 
cognani. Šis ordinas kardinolui 
bus įteiktas šį mėnesį Vatikane 
lankantis japonų ministeriui pir 
mininkui Ikedai.

ĮTEIKS MEDALĮ

B0RDEAUX. — Tautų teisei 
gdyti Tarptautinė įstaiga “Gro 
ius” įteikė medalį kardinolui 
lea, Krikščionių Vienybės sek- 
storiato pirmininkui. Tas augš 
a pagerbimo ženklas kardino- 
li Bea įteiktas, įvertinant vi- 
uotinio Bažnyčios susirinkimo 
ėdamą akciją teisės triumfui 
’ taikai tarp tautų įvykdyti.

Govemor
CALIFORNIA

ueorge Komney
Govemor

MICHIGAN

ponentą atstovą Sidney R. Ya- 
tes.

Teddy Kennedy iš Massachu- 
setts laimėjo rinkimuose JAV 
senatoriaus vietą, nugalėdamas 
savo oponentą respublikoną Ge
orge Cabot Lodge.

Lietuvis Alfonse F. Wells iš
rinktas Cook County aukštesnio 
teismo teisėju.

Demokratai paėmė penkias 
senato vietas iš respublikonų —

j — Indonezijos prezidentas Su 
j karno, lydimas 30 pareigūnų,
Į įskaitant penkis jo ministerius, 
atvyko į Japoniją dviejų savai
čių poilsio.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas vakar pranešė, jog ru
sai lapkričio 20 d. nutrauks a- 
tominius bandymus. Jis irgi pa
reiškė, kad Berlyno klausimas 
yra labai jautrus, bet nemano, 
jog dabar reikia sudaryti tai
kos sutartį su Rytų Vokietija.

Everett M. Dirksen
Senator

ILLINOIS

Nikita sako, kad rusai
demontavę savo
raketas Kuboje

MASKVA. — Sovietų dikta
torius Nikita Chruščiovas vakar 
pareiškė Vakarų koresponden
tams, kad Rusijos 40 raketų 
Kuboje demontuota ir jos e- 
sančios pakeliui į Sovietų Są
jungą.

Kas gali žinoti, kiek Kuboje 
rusai demontavo sviedinių (ra
ketų) ir jų grąžina į Sovietų 
Sąjungą, nes ten nėra tarptau
tinės inspekcijos.

OKUPUOTOJ LIETU VOJ RASTA NAFTOS
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Laikraštis “Tiesa” lapkričio 41 
dieną (nr. 261) pranešė, kad Lie 
tuvos geologai, beveik ketverius 
metus ieškoję naftos, pagaliau 
“jos paieškos atnešė laimėji
mą”. Laikraštis praneša:

— Trijuose struktūriniuo
se gręžiniuose, kurie buvo 
išgręžti respublikos pietva

Connecticut, Indiana, Maryland, 
Wisconsin ir New Hampshire 
valstybėse, kai tuo tarpu nete
ko savo dviejų kėdžių — Colo
rado ir Wyoming valstybėse.

Atrodo, kad demokratų parti
ja, turėjusi 87 kongrese 64 se
natorius, turės 66 5ar 68 vietas 
88-tame kongrese. Respubliko
nai turėjo 36 senatorius 87-tam 
kongrese.

Į Atstovų Rūmus išrinkti 435 
asmenys.

Prezidentas Kennedy paten
kintas rinkimais, nes jis įsitiki
nęs, kad 88 kongresas noriau 
priims jo planus.

Senator
INDIANA

Bus paskelbti nauji šventieji
VATIKANAS. — Apaštališ

kųjų ceremonijų prefektas En- 
rico Dante šiom dienom pas
kelbė kardinolams, patriar
chams, vyskupams ir abatams 
“nullius” Šventojo Tėvo kvieti
mą atvykti į konsistoriją š. m. 
lapkričio 15 d., kurios metu bus 
svarstoma keturių palaimintųjų 
kanonizacijos klausimas.

Keturi palaimintieji, numa
tomi paskelbti šventaisiais yra:

1. Vincentas Pallotti, išpažin
tojas, Katalikų Apaštalavimo 
draugijos įsteigėjas.

2. Petras Julijonas Eymard, 
išpažintojas, kunigų Švč. Sa
kramento kongregacijos ir Švč. 
Sakramento Tarnaičių kongre
gacijos įsteigėjas.

3. Antanas Marija Pucci, iš
pažintojas, iš Švč. Mergelės Ma
rijos Servitų vienuolijos.

4. Pranciškus M. da Campo- 
rosso, išpažintojas, iš Mažųjų 
Brolių Kapucinų vienuolijos.

VVilliam W. Scranton
Govemor

PENNSYLVANIA

Nelson Rockefeller
Govemor

NEW YORK

karinėje dalyje, gauti skystos 
naftos pavyzdžiai.
Toliau “Tiesa” sako:

— Šis radinys įgalina ma
nyti, kad pramoninės šio ver
tingo žemės lobio atsargos 
turi perspektyvų. Tolesni grę 
žimo darbai bus išplėsti va
karinėje respublikos dalyje, 
kad būtų atskleista pagrindi

A. Wells

M. Kennedy 
Senator 

MASSACHUSETTS

Vengras atbėgo 
į Austriją

VIENA. — 30 metų amžiaus 
vengras pabėgėlis atšliaužė per 
pasienį į Austriją, nors jo kai
rioji koja buvo nukirsta ko
munistų minos. Tai pranešė aus
trų policija lapkričio 5 d. Vy
ras rastas be sąmonės netoli 
pasienio miestelio Eberau lap
kričio 4 d.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vėl pareikalavo, kad į Ku
bą būtų įsileista tarptautinė ko
misija, kuri patikrintų, ar jau 
yra demontuotos sovieti} svie
dinių bazės šioje saloje. Ame
rika neturi informacijų, kad ru
sų raketos būtų kraunamos į 
Sovietų laivus.

nių struktūrų prigimtis ir su
rasti Baltijos žemumos ryti
nio šlaito naftingi kontūrai. 
Mes tikimės netolimoje ateity 
je duoti liaudies ūkiui lietu
viškos naftos.

Tikras meno šūkis privalo bū 
menas grožiui, o grožis gyveni] 
tobulumui. — St. Šalkauskis

BRITAI SIEKIA EUROPOS 
ATOMINIO APGINKLAVIMO

Norėdami tokių ginklų Šiaurės Atlanto organizacijai 
(Natui) ar Europos Ekonominei Bendruomenei (Bend

rai Rinkai), bijo jų įvedimo į Vakarų Vokietiją.
LONDONAS. — Britų vy

riausybė pasiryžo siekti, kad 
Europoje būtų gauti atominiai 
ginklai, kurie atbaidytų agre
sorių. Nors ministeris pirminin
kas Macmillan ir britų gynybos 
vadai būtų linkę tuos atominius 
ginklus gauti iš Amerikos, ta
čiau vyriausybės sluoksniuose 
jaučiama, kad ir be tokios pa
galbos Europos valstybės, jų 
tarpe ir Britanija, pasigamins 
atominius ginklus 5 metų Jaiko- 
tarpyje. Europos vyriausybių 
sluoksniuose jaučiama, kad Eu
ropos atominio apginklavimo 
tempas padidės, kai Britanija, 
jau turinti atominę jėgą, įsi
jungs į Europos Ekonominę Ben 
druomenę (Bendrąją Rinką).

Amerika palanki

Patiriama, kad ta numatoma 
įvykių eiga sutampanti ir su 
JAV vyriausybės nusistatymu. 
Amerikiečiai netgi mano, kad 
Bendrosios Rinkos valstybių de 
rybos su Britanija šiais atomi
nių ginklų klausimais padės pa
grindus politinei konsultacijai 
ir ves į Europos politinę vie
nybę. Savarankiškas veikimas, 
Amerikos parodytas Kubos kri
zės atveju, Europoje vyriausy
bes ir viešąją nuomonę skatina 
palankiau spręsti atominių gink

Vyskupas Brizgys pas 
Italijos prezidentę

ROMA. — Šiom dienom Ita
lijos prezidentas Antonio Segni 
savo rūmuose Quirinale turėjo 
oficialų priėmimą visų Vatika
no II-jo susirinkimo dalyvių, 
kuriame dalyvavo 80 kardinolų 
ir daugiau kaip 1,500 arkivysku 
pų ir vyskupų bei kitų aukštųjų 
visuomenės ir politikos atstovų. 
Priėmime dalyvavo ir Kauno 
vyskupas augziliaras Vincentas 
Brizgys, atstovaudamas Lietu
vos Bažnyčią.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių katalikų pagalba Lenki
jai. Amerikos katalikai nese
niai pravedė rinkliavą, norėda
mi pagelbėti Lenkijos katalikų 
Bažnyčiai. Kaip praneša len
kų laikraštis “Pzrewodnik Ka- 
tolicky” tos rinkliavos pasėko
je Varšuvoje jau gauta Lenki
jos neturtingoms parapijoms 
300 mišių kielikų ir 300 cibori- 
jų, šv. Komunijos dalinimui. Be 
to neseniai ir šv. Tėvas Jonas 
XXIII padovanojo Lenkijos ku 
nigams 2,000 naujų brevijorių, 
kurių Lenkijoje nebuvo galima 
gauti.

Gaylord Nelson
Senator

VVIŠCONSIN

lų atsparos sudarymą. Galvoja
ma taip: Amerika aiškiai turi 
teisę daryti galutinius sprendi
mus dėl panaudojimo atominių 
ginklų karo krizėje vakarų pus
rutulyje. Lygiai ir Europa turi 
teisę spręsti, kada panaudoti
ni atominiai ginklai tokioje kri
zėje, kurioje galėtų būt spren
džiamas vakarų Europos išliki
mas.
Britai linksta į de Gaulle planą

Amerikos pasiūla Polaris po
vandeninių laivų Šiaurės Atlan
to organizacijai (Natui) pakan 
karnai neišsklaido Europos bai
mės, kad ir dėl to, jog jų pa
naudojimo nusprendimas yra su 
rištas su lėtais pasitarimais 
NATO sąjungoje. Pasiūlymas 
sudaryti specialų “atominį ko
mitetą”, susidedantį iš Brita
nijos, Prancūzijos, V. Vokieti
jos, Italijos ir vieno iš kitų na
rių, paeiliui pasikeičiant išren
kamų iš tarpo NATO mažųjų 
valstybių, nerado reikiamo pri
tarimo tarp mažųjų NATO na
rių. Dėl to dabar Britanijoje 
linkstama prie de Gaulle min
ties — sudaryti nepriklausomą 
atominę jėgą Europoje. Toks 
bendras atominis agresoriaus 
atbaidymo būdas padarytų ne
bereikalingu atskiro V. Vokieti
jos atominio apginklavimo.

Britų vyriausybė laiko poli
tiškai pavojingu V. Vokietijos 
aprūpinimą atominiais ginklais 
ar leidimą jais pačiai apsirū
pinti. Britų pareigūnai bijosi, 
kad tai galėtų sudaryti pavo
jingą politinę situaciją ir su
trikdytų atominę pusiausvyrą 
tarp vakarų ir rytų Europos.

Kinijos vyskupai visuo
tiniame Bažnyčios

susirinkime
VATIKANAS. — Kardinolas 

Tien Chen Si, buvęs Peipingo 
arkivyskupas, komunistų ištrem 
tas ir dabar reziduojantis For- 
mozoje, pareiškė, kad Vatikano 
II-me visuotiname susirinkime 
dalyvauja apie 50 Kinijos iš
tremtų vyskupų, o kiti likę Ki
nijoje, negavo leidimo atvykti 
į Vatikaną. Lygiai negavo lei
dimo atvykti į Vatikaną ir šiau 
rėš Korėjos bei šiaurės Vietna
mo katalikai vyskupai.

Kaip praneša Vatikano dien
raštis “L’Osservatore Romano” 
šiame susirinkime dalyvauja iš 
viso 855 vyskupai iš misijų kraš 
tų, būtent — 400 iš Azijos, 300 
iš Afrikos, 80 iš Pietų Amerikos 
misijų kraštų ir 75 iš Okeanijos 
salų.

— Indų ministeris pirminin
kas Nehru priėmė Krišnos Me
nono pasitraukimą iš Indijos 
gynybos produkcijos ministerio 
posto. Vadinasi, jis visiškai pa
sitraukė iš Nehru ministerių ka
bineto. Praėjusią savaitę Me- 
non buvo pašalintas iš gynybos 
ministerio vietos.

92 sviediniai į Quemoy
TAIPEI, Formoza. — Kinijos 

komunistai lapkričio 3 d. iššo
vė 92 sviedinius į Quemoy sa
las. Tai pranešė nacionalinės 
Kinijos gynybos ministerija. 
Tai buvęs pirmasis žygis prieš 
salas penkių dienų bėgyje.
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Chicagos Marąuette Parko At-kų Jaunių vyresnieji krepšininkai: 
(Sėdi iš kairės) Petras Strupaitis, Gintaras Endrijonas, Jonas 
Vaičikonis. (Stovi iš kairės) Vytautas Narutis, Raimundas šilkai
tis, Leonas Valaitis, Jurgis Bradūnas.

TEATEINIE TAVO KARALYSTE ŽEMĖJ
Kristaus Karaliaus šventės Abu kalbėtojai, ypač gi kun. A. 

minėjimas Chicagoj, surengtas Tamošaitis, S.J., vedė mintį, 
ateitininkų sendraugių skyriaus kad krikščionys privalo rūpintis 
valdytos, įvyko spalio 28 d. ne tik pomirtiniu gyvenimu,

Šventės programa pradėta bet k dabartiniu žemiškuoju,
Tėvų Jėzuitų koplyčioje šv., kad krikščionys, rūpindamiesi 
mišiomis, kurias atnašavo kun., sielos išganymu, neprivalo už- 
J. Kidykas, S.J., o pamokslą sa- j miršti, jog žmogus susideda iš
kė kun. A. Tamošaitis, S.J. Mi- sielos ir kūno, turi gyventi ir t.nįnl<ams patartina, ypač visuo vienam Ped. Lituanistikos in'sti- 
šių metu pakartotas pasiauto-1todėl lr tono reikalams tun at! suvažiavimo me tuto studentui.
jimas Švč. Jėzaus širdžiai.. Dau j m amą mes, reip i, a susirūpinti pasauliečių apaš- Ta pačia proga apsispręsta 
gumas pamaldų dalyvių priėmė smogus turi mylėt. Dmvą ne- F»ndąP$1^ 00
šv. Komuniją. aplenkdamas zmortų mylęda- visuotinių ldė-,bus įmokėtas dalimis.

Iškilminga akademiia buvo mas žmones ir jiems gera dary f . 1 4
Jaunimo Centro salėje. Invoka-! damas. Labai tiksliai pamoks- svarstymą ir tokio Vyresniosios giedrininkės su-
ciia paskaitė kun J Kubilius Uninko mintis papildydamas svarstymo duomenų skelbi- ruoš koncertą kuris bus dedi- 
ciją paskaitė kun. j. Kumnus Kiiauskas SJ savo ms* viešai spaudoj: "Ateityje”, į kuotas pagerbti hetuvę - moterį.
S.J., paskaitą Kristaus Rara-Į • ■ j » “Draugo” liter. prie Pagerbti už tai, kad pradedant

istoriniais laikais iki šių dienų 
visose Lietuvos gyvavimo fa-

liaus samprata” skaitė kun. G. paskaitoje aiškino, kad Dievas ’
1 - ,- de ir kitūr.Kijauskas, S.J., o meninėje da- pirmiesiems žmonėms liepė už 

lyje Izabelė Motekaitienė, akom | pildyti ir apvaldyti žemę. Netin
ponuojant josios, sūnui Manigir karnas šio Dievo įsakymo su- _____
dui Motekaičiui, pagiedojo “Die pratimas ir vykdymas šiandie- ti ateitininkijos padaliniams dėl tuvos laisvę 
vą regiu” Meneher ir “Kris- n4 sudarė tokias patogias sąly-1 ju organo, 51-muosius metus
taus legenda” — Chaikovskio; gas plisti komunizmui net ir pradėjusio, “Ateities” sunkios 
poetas Kazys Bradūnas paskai krikščioniškose šalyse. Didžiau- finansinės padėties. Čia pat dr. 
tė keletą fragmentų iš savo po- sia klaida, kad krikščionis atsi
emos “Maras”. Akademijai va-! sak?s karališkos valdžios žemė- 
dovavo skyriaus valdybos ižd. je. Kiekvienas krikščionis turi 
V. Kleiza. pi’dyti Dievo įsakymus taip,

Šis Kristaus Karahaus šven- ! kad būtų dalininkas Dievo ka
tės minėjimas buvo visiškai! ralystės žemėje. Gi, vadovauda- 
naujas jame girdėtomis minti-; masis kultūrinėje veikloje irio
mis, kurias pareiškė ir pamoks- ralės tvarka ir religija, žinos, 
lininkas bažnyčioje, ir prelegen- kaip palenkti visas kuriamąsias

Dargi centre labai rūpinama-, . .■ . , zese, kartu ir salia vyrų kure,
f? r„ŪP,eS,:LP! kovojo, kentėjo * mirė už Lie-

vos laisvę.
Tai tik patys svarbiausi šių, 

sukaktuvinių, metų darbai. Ša-
„ k .... ... . i lia to, vyresn. giedrininkės vyk-Vygantas pavyzdžiais pailiust- dya jr tradidnius darte
ravo žurnalo turimas skolas. suorganizuoti siuvimo
prenumeratorių skaičių ir, svar- kursaį sėkmingai veikia jau 
blausia, prenumeratorius - sko-i dviem grupėm. Svarstoma min- 
lininkus, neužsimokėjusius pre- tis organizuoti kulinarijos kur- 
numeratos netgi po 1, 2 ir 3 sus.
metus, o tie skaičiai — gana 
dideli.

Taipogi siūlė pasvarstyti mini

Malda: “Šv. Teresėle, melskis 
už mus”. Susirinkimas baigtas.

tas salėie. Klausytojai jomis la-j galias žmonijai tarnauti, o netį, aktualią Federacijos centre, Jaučiu — stovime prieš įsi- 
bai apsidžiaugė. Minėjimas pra-1 jai sunaikinti. Modernieji moks dėl didelesnio maldyno — mišio F '
ėjo pagrindine mintimi, kad at-1 la* su įvairiais išradimais dar lėlio išleidimo ir pradėjimo lei- nug iausmas _ ^edrininkės ne- 
ęitų Dievo karalystė čia žemė-kabiau išryškina Dievo išmintį sti prie “Ateities” leidyklos ne- pavarg0. jau&Uoa beveik išdidi, 
je ir kad patys krikščionys ak- didybę. brangios jiterątūros jaunesųie- po šiOj vieno, darbingiausių, su-

J„1------ų... sįems knygų (kad ir “pocket sitipkimo. Matau ir kitos kiek
book) pavidalu. Pr. Alšėnas išsisėmusios, bet nuotaika pui

ki.
Poatostoginis Giedros Į Pietų metas. Prie mūsų vėl

susirinkimas i jungiasi „debesėliai”. Šeiminin
kai mieli, nuoširdūs ir vaišingi. 

Iš Cicero vykstame vienu prįe stalo: “Ilgiausių metų!” A. 
vežimu Kalbam ir juokaujam Rūgytei pedagoginio darbo, o 

ir beveik nepastebim, kad jau ę Breimerienei vedybinio gyve- 
esame p.p. Šaulių “dvare”. Dai- nįmo sidabrinės sukakties pro- 
lu pas juos. Topoliai, gluosniai, ga girdim esu su tomis, ku- 
gyvatvorės iš diemedžio krūmų. rįų šiame susirinkime nėra. Jų 
Už namo sodas. Nuostabu — nebuvo ir praeitame. Prisimena 
čia, beveik nelyta. Netoliese a Rudienės taiklus posakis: 
ežeriukas, o visai šalia p.p. Šau- “Kad vieną kart ateitų — visa- 
lių sodybos miškelis žydi žavin- da ateitų”. Bet, ak, tos “svar- 
gomis rudens spalvomis. bios” ir “nenugalimos” kliūtys,

Čikagiškės giedrininkės jau kaip tik tą dieną, kai šaukia- 
suskridusios, krykščia uogose -'mas susirinkimas! Jos visos, 
avietėse ir braškėse. Smagu, kaip susitarę: “Visa širdimi ir 
Nesinori eiti vidun. Pirmininkė dūšia būsiu su jumis”.Kai bū-

tyviai dalyvautų josios kūrime. Autams Repšys

PAS TORONTO ATEITININKUS
Kaip visos kitos organizaci- kas mokslininkas ir kaip laik- 

jos, taip ir Toronto ateitininkai rąščio redaktorius. Jis buvęs
atgyja iš kasdieninės rutinos 
slogučio. Kai juos kas nors iš
judina, kai atvyksta koks nors 
svečias, ypač iš ryškesnio su
kirpimo asmenybių taria į juos 
šviežesnį, ugningesnį žodį, nu
rodo sektinesnių pavyzdžių ir 
t. t.

Paskutiniuoju laiku Toronto 
ateitininkai turėjo bent pora ši
tokių progų, kada į juos prakal 
bo svečiai kalbėtojai net iš 
gana tolimų pasviečių.

Prof. St. Yla
Pirmuoju tokiu kalbėtoju bu

vo kun. prof. St. Yla, lankyda
masis Toronto Nek. Pras. Se
selių vedamuosiuose Vaikų Na
muose Šiluvos Marijos Apsireiš 
kimo bareljefo šventinimo rei
kalu, o spalio 28 d., Kristaus 
Karaliaus šventės proga, toran

ypač geru pavyzdžiu ir vadovu 
jaunesniesiems ateitininkams. 
Jo redaguotam laikrašty rasda- 
vusios vietą ir drąsesnės minys, 
pralenkiančios kasdienybės ruti 
ną ir žadinančios veiklos gyvu
mą.

Svečias priminė besireiškian
čių jaunesniųjų ateitininkų — 
moksleivių ir studentų — arti
mesnio ryšio stoką su ateitinin 
kais sendraugiais.

Padiskutuota artimesnio stu
dentijos su sendraugiais dvasi
nio ryšio sritis, o taip pat — 
bendras ateitininkų prieauglio

ragina prie darbo. Skiriamės į kviečiamos į sekantį susi-
su “debesėliais”, be kurių au-1 rinkimą, prie “dūšios” pridėkite 

reikalas, nuo pat mažystės diė- tomobiliai nerieda, be kurių, iš-1 kūną, idėjas ir darbą, 
nų atkreipiant susirūpinusį viso, nėra gyvenimo... į Lauksime ir jaunųjų “Gied-
žvilgsnį į: “O kas po mūsų...?” Malda Buvę Iinksmi veMai Įros” kok^- y.

Dr. V. Vygantas išslysta išklausius sieksninę!
x dienotvarkę. Kaž kuri: “Oho”! i .

Klek vėliau atvykęs is HamU Buvom nuramintos kad 3usi.! Rudens vakarai praėjus 
............................ . tono dr. V. Vygantas trumpai • kaupimas padės sutrumpinti

tiečius ateitininkus aplankė, po peržvelgė Ateitininkų federaci- j dienotvarkę. Taip ir buvo. 
žodį-kitą tarė ir mintimis su1 jos centre rūpimus klausimus

Apie korp! 
pranešė E. Vilimaitė. Šventėje 
dalyvavo tik narės. Spalvas ga
vo šešios buvusios kandidatės. 
Pirmininkė E. Juknevičienė

Chicagoje rudens vakaras 
praėjo, bet pakili šventiška ir 

Giedra” šventę šeimyniška nuotaika dar tebely
di mus...

Esame labai dėkingi progra
mos dalyviams: sol. Birutei Ke- 
mėžaitei, poetui Aloyzui Baro-

jais pasidalino net du garbingi vykusiais pavyzdžiais nužymė 
svečiai: dr. J. Grinius iš Vokie- damas gaires, kuo reikėtų rū- 
tijos ir dr. V. Vygantas — iš pintis nūdieniams ateitininkams,
JAV-bių. Pirmasis tą dieną skai J nežiūrint, kur jie gyventų ir ko
te paskaitą Toronte Kristaus kios vietovės ar krašto padali- pranešė, kad “Giedra” jau me- nui ir inž. Žibutei Brinkienei. 
Karaliaus šventės minėjime, o niui priklausytų. cenatas — premija sudaryta,
antrasis — Hamiltone. i Esą, reikėtų, kad ateitininkai $1000.00 laukia kūrėjo. Knyga

Po Kristaus Karaliaus pager pagrindiniau apsvarstytų, išdis-: - romanu susidomėjimas yra di-
bimo torontiečiai ateitininkai ir 
garbingieji svečiai atsirado 
Vaikų Namų salėje.

Dr. J. Grinius

Dr. J. Grinius apgailestavo 
didįjį ateitininkijai nuostolį, ne
tekus dviejų itin ryškių (gyve
nusių ir veikusių Toronte) as
menybių — sendraugių dr. A. 
Šapokos ir A. Pabedinsko. Anot 
kalbėtojo,' abu jie buvo bran
gūs, darbštūs ir garbingi, o 
ypač pirmasis — kaip akademi-

kutuotų ir prieitų konkrečios iš 
vados dėl santykių su kraštu, 
nes tas klausimas dabar yra 
gyvas, bet niekur jis nėra vie
nodai sprendžiamas. Vieni saką, 
kad reikia tai svarstyti, kiti gi 
— kad nei bendradarbiauti, nei 
svarstyti nereikią ir negalima, 
o dar treti — tam klausimui | 
antspaudą uždėję labai jau pa
viršutinišką, provizorišką ir la-

Taip pat darbu, aukomis ir 
skaniai paruoštu maistu prisi
dėjo sekančios ponios, panelės: 
Aleksienė, Augienė, Bakaitienė, 
Baleišytė, Danile -ičienė, Dėdi- 
nienė, Juknevičienė, Juozevičie- 
nė, Karklienė, Kižienė, Kleivie- 
nė, Kleizienė, Kriaučiūnienė,

delis. Įdomu, kaip kūrėjas tą 
uždavinį išspręs. Šios knygos 
pagalba giedrininkės siekia iš
kelti ir įvertinti lietuvės geni
jų. Premija bus įteikta šią są
lygą tobuliausiai išpildžiusiam.!
Įteikimo iškilmės numatytos Labokienė, Lieponienė, Manelie- 
1963-jų metų rudenį. Šios iš- nė> Meškauskienė, Miniataitė, 
kilmės bus ir Giedros 35-rių p0Įįkaįtienė, A. Polikaitienė, 
metų visuomeninio kultūrinio Radvilienė, Repšienė, Rimkienė, 
darbo sukakties minėjimas. -j Rugienė( Rudienė, Rūgytė,

Be jau minėto knygos kon- Skrupskelienė, Starkienė, Šal- 
bai bendrą, kuris, deja, neati- kurgo> “Giedros” įsikūrimo su- čiuvienė, Šimaitienė, Šklerienė 
tinka krikščioniškajai pažiūrai, kakčiai paminėti vyresn. giedri- ir Vilimaitė.

Toliau. Esą, laibai rimtai atei ninkės įsteigė metinę stipendijąl Visiems labai nuoširdus ačiū.

Studentems ir sendraugėms
Vienas ir ateitininkiškų prin 

cipų yra religiškumas. At-kų 
sendraugių centro valdyba sa
vo paskutiniame aplinkraštyje 
ragina ir pataria atlikti užda
ras rekolekcijas.

Šį savaitgalį, lapkričio 9 d., 
6 v.v. ligi lapkričio 11 d. 5 v.v. 
įvyksta lietuvių moterų uždaros 
rekolekcijos Cenacle vienuolyne, 
2213 W. 116 str. Chicago. Re
kolekcijas veda kun. A. Spurgis. 
Kviečiamos visos studentės ir 
sendraugės. Registruotis telef. 
PR. 6-9801 arba PR 8-8534.
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban- 1 dažai. Spec. pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t.t. 

Vai. 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDTJOS TECHNIKOS I.AB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ti K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D6I valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad Ir šešto d.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. JpI ne
atsiliepia. skambinti MT 8-0001.

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

Rezlfl.: 3211 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 6 8-čios lr California

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm,, ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti- 
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 lr Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimų.

4068 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus 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. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGU) 
VAIKU LTGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo S Iki
4:80: antr. lr penkt. nuo 4 Iki 8:
tekt. nuo 1 kl 4 va.1

= e Redakcija straipsnius tai- 
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
SlIlIlIlIlIlIlIililIlIilIlimiiilIlIlIlIlIlIH'IMIIIIIIIilIiiIIIIIIIIIIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlv

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

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. d. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

Telefonas: GRovehili 6-1595

i DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

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

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

keičia stiklus lr rčmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki z p. o

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takn 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. w estern Avė tei
uP mr (̂302E-,59th st“
III., tel. EDison 8-4383; 80 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarime

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

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

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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
prftaiko akinius

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

Ofiso lr buto tel. OUymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

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

Ofiso lel. RElianee 5-4410
Rez. tel. GRovehili 6-0617 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

58« ?• Kedzie Ave- PR 6-2635 
sVn£_“,k,Js ,p Pr|t«lko akinius

Y isual Tralning — Gontam Lenses
Pirmad., ketv. 10:80 v. r — 7 d n
antrad., penkt. 10:30 v. r __  6 d n ■

šešt; 16:30 v. r. -1 6 p. v.
Treč.- uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OUymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 Vy. I5th Street, CĮpero

Kasdien 1—8 vai. lr e—8 vai. vak.,' 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

te,eU LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzte 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. YVAlbrook 5-3009

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika lr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 lr

V^L vak- Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2
v. Iki B v. ▼.DR. IRENA KURAS

GYgS’°J.ž Ut CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VATKU

UIGU
SPECIALISTE

MEDTCAL BUILDING
7156 South YVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 TOl. Iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 y. — g val. vakare. Trečiad. nuo 
H vai. ryto — l vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV, 59th St
L PRo?Pect 8-1223 ar PR 6-5577 

Ofiso vai.:. Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 
X* v- -egt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71 st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. n 
antrad. Ir penktad 6-8 v. v.

Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
BpedalybS: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Ud 8 

šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

Tel PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 Sonth Kedzie Avenae 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. tiagal sutarti.
Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdienia.isi ušdarvt.a

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sonth Halsted Street
rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-665* 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak. 
Treč. lr aekmad. tik auaitarua.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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KOMUNIZMO DIKTATŪRA 
-NE

Latviai ir mes reikalingi artimesnių ryšių

DRAUGAS. ketvirtadienis, 1962 m- lapkričio mėn. S

Kitados, kai aukštas lotynų 
Romos pareigūnas turėdavo 
keliauti varguomenės gatvė
mis, pirma paleistas tarnauto
jas jas kvepalais išsmilkyda- 
vo. Šitokie apgaulingos prie
dangos laikai jau seniai nu
grimzdę į šimtmečių gelmes. 
Žmonijos socialinė sąmonė jau 
tiek subrendusi, jog yra tapęs 
akivaizdus reikalavimas pasiek 
ti to, kad visiems gyvenimas 
būtų sotus, šiltas, šviesus ir 
laisvas.

Lietuviai katalikai, prieš de 
šimtmečius darbu pasisakę už 
gilias socialines reformas, kaip 
žemės reforma, yra tvirtai pa
siryžę eiti tolyn tuo kėliu, jei 
piliečių gerovė to reikalaus, 
pravedant net atitinkamas mie 
stų nuosavybių ir kapitalų re
formas. Varguomenei, darbo 
žmonėms pragyvenimas pri
klauso ne iš malonės teikiama 
pašalpa, bet jie turi teisę j dar 
bą ir į šviesų atitinkamai aukš 
tu uždarbiu paremtą gyveni
mą. šeimos tinkamam pragy
venimui reikiamas tarnautojo 
atlyginimas, visiems prieina
mas gydymas, aprūpinimas tin 
kamais butais, visiems priei
namas mokslas, aprūpinimas 
senatvėje — tai socialinio ke
lio gairės, kuriomis mes no
rime eiti. Ir socialinės gerovės 
privilegijomis turi teisę naudo
tis ne vien miesto gyventojai, 
bet ir žemės ūkio darbininkija, 
ūkininkai.

*
Atominė energija neša ne

išsemiamus darbo jėgos re
zervus, ateina nuolat nauji iš
radimai, galį suteikti naujas 
lengvatas. Mes ne už žmonių 
gyvenimo stagnaciją sustingu
sioje programoje, o už nuolati
nę pažangą gerovės linkui. Ir 
tie kasdienės socialinės pažan
gos laimėjimai turi eiti visuo
meninės laisvės keliu, pilie
čiams besidžiaugiant, spaudos, 
susirinkimų, sąžinės, religijos 
laisve. Laisvos darbininkų uni
jos laisvais susitarimais su 
darbdavių atstovais daugiau 
duoda, kaip pareigūnų biuro
kratijai pavestas darbininkų 
likimas. Pagaliau nuolat at
mintinas Pijaus XII primini
mas: “Didžioji socialinės tvar
kos mizerija glūdi tame, kad 
šiandieninė santvarka nėra gi- 
liai krikščioniška, nei tikrai 
žmogiška, bet tik technikinė 
ir ekonominė.”

¥•
Visomis jėgomis palaikyda

mi socialines reformas ir dar
bo žmogaus gerovės ugdymą, 
mes visomis jėgomis pasisako
me prieš diktatūrą, ar ji bus 
juodųjų fašistų, ar rudųjų na
cių, ar raudonųjų komunistų. 
Monopoliai pavojingi ne tik

ūkio gyvenime, bet dar labiau 
valstybiniame gyvenime, kai 
viena partiją paglemžia viso 
viešojo gyvenimo kontrolę. Jei 
visą spaudą, radiją; televiziją 
kontroliuoja valstybė, kurioje 
yra partijos diktatūra, krašte 
yra žodžio ir minties laisvės 
kapinynas. Kolchozai — tai 
marksistų išrastas naujas bau
džiavos būdas, bjauresnis už 
ponų baudžiavą, nes prieš vals 
tybės prievartą sunkiau ko
voti, kaip prieš ponų sauvalę.

Kruvina prievarta bandymas 
įvesti vieną mintį valstybėje 
ir net pasaulyje yra grįžimas 
į juodžiausio fanatizmo lai
kus.

*

Valstybes, kurias vakarie
čiai, naikindami kolonializmą, 
padarė nepriklausomomis, ko
munizmas nori padaryti nau
jomis kolonijomis, kaip tai yra 
su Laosu, Vietnamu, o dabar 
— Indija. Net tamsiojo Afri
kos kontinento tautos laiko
mos pribrendusiomis laisvei, 
o komunizmas, dešimtis tautų 
pavergęs, nė vienai laisvės ne- 
atnešęs, tebetęsia kolonializmą 
ir nori išplėsti vergiją kruvi
nos agresijos keliu.

Komunizmas yra nielas. Bol
ševikai iškilmingai pažadėjo ne 
sikišti į Lietuvos vidaus rei
kalus, pagerbti Letuvos ne
priklausomybę, neardyti Lietu
vos ūkio, įvedant kolchozus, ir 
visus tuos pažadus akivaizdžiai 
sulaužė, nepaisydami nei vie
šų pažadų, nei tarptautinių su 
tarčių, nei laisvės deklaracijų.

Komunizmas — tai grįžimas 
į barbarizmą, kur žmogus vi
sada priklausomas nuo parti
jos oligarchų malonės, kur jis 
areštuojamas be teismo ir kali
namas bei žudomas be kaltės. 
Utopinei programos raidei pro 
krųstiškai torturuojamas ir 
aukojamas žmogus.

4
Laisvame pasaulyje, kur 

vyksta dvasią praturtinąs pa
sikeitimas kultūriniais laimė
jimais, komunizmas tautą už
dam kinų siena, už kurios žmo 
gus dūsta partiniame tvaike, 
negaivinamas kultūrinių lais
vės vėjų.

Komunizmas tai grįžimas į 
Nerono laikus, kai Kolizėjuje 
krikščionys buvo atiduodami 
Afrikos žvėrims, gi čia krikš
čionystortūruojami sužvėrėju
sių Azijos raudonųjų budelių.

Komunizme kapojamos gal
vos, kurios turi į kompartijos 
rėmus netelpančią mintį, ir 
žudomas žmogus, jei jis neplo- 
ja raudonųjų tironų sauvalei. 
Pažangių socialinių reformų — 
taip; totalistinio komunizmo 
diktatūros — ne! J. Pr.

Nepriklausomybės laikai
Pabaltijo valstybės išnaudojo 

politinę situaciją, susidariusią 
pirmojo Pasaulinio karo pabai
goj ir, suorganizavusios ginkluo 
tas pajėgas, sugebėjo išsikovoti 
nepriklausomybę nuo abiejų di
džiųjų kaimynų — Rusijos ir 
Vokietijos. Liko tik nenormalūs 
santykiai su trečiuoju kaimynu 
Lenkija dėl Vilniaus bylos. Lat- 
viams ir estams tokių teritori
nių problemų nebuvo ir ta pras
me jiems teko savotiškai lavi
ruoti tarp Pabaltijo tautoms 
pageidautino solidarumo ir spe
cifinių politinių problemų su 
lenkais, kurių turėjo Lietuva. 
Tačiau vistiek tam tikras Pa
baltijo tautų politinis solidaru
mas egzistavo ir jis nepatiko nė 
vienam iš mūsų didžiųjų kaimy
nų. Tai gal buvo viena didesnių 
kliūčių, kodėl Pabaltijo valsty
bių federacija, iš esmės labai 
pageidautina, negalėjo pasiekti 
konkretesnių formų.

Šalia politinių interesų, su Tat 
viais mus riša ir kraujo ryšiai. 
Pagrįstai vadinamės brolių tau
tomis. Tiesioginė kaimynystė ir 
kraujo ryšiai ne visada būna 
garantija tarp atskirų asmenų, 
šeimų ar didesnių 'bendruome
nių geriems santykiams, gra
šiam sugyvenimui. Ir mūsų bro 
lystė su latviais, iš esmės svei
ka ir sveikintina, turėjo ir turi 
šešėlių. Ypač tai atsimename iš 
to meto, kai buvome nepriklau
somi ir kai atsidūrėme dažnai 
bendrose pabėgėlių stovyklose.

Istorinės aplinkybės sudarė 
sąlygas mums su latviais išug
dyti reikšmingų skirtingumų. 
Latviai, nors oficialiai nebuvo 
Vokietijos imperijos dalimi, ta
čiau per šimtmečius patyrė 
daugiau bendrumo su vokie
čiais. Didesnę latvių dalį rišo ta 
liuteronų religija. Jie taip pat 
vokiečių įtakoj ,net būdami ru
sų imperijos dalis, įsigijo dau
giau ekonominio pranašumo že
mės ūkyje ir pramonėj. Iš kitos

draugi) mušama, kreipiasi j vaka
riečius pagalbos. “Pravda” sako, 
kad jei susitaikytų, “Tai būtų nau
jas smūgis imperializmo ir kolo
nializmo jėgoms, pinklėms, kurias 
raizgo agresyvieji JAV sluoks
niai.”

Taigi, jeigu susitaikytų, bet 
kruvinasis režimas taikytis nenori. 
Šiandien buvę draugai skalbia vie
nas kitam kailius ir smūgį jaučia 
ne Amerika, bet Indija ir jos abu 
raudonieji draugai — Rusija ir 
Kinija. — L. Augšt.

K. MOCKUS

pusės, latvius savaip nuteikė 
faktas, kad kaip tauta jie susi
organizavo vėliau ir neturėjo 
progos anksčiau išsikovoti poli
tinę nepriklausomybę. Tuo tar
pu lietuviai turėjo šimtmečių 
didingą istoriją ir pagrįstai ja 
didžiavosi. Tos istorijos eigoje 
lietuviai suėjo į artimesnius ry
šius su slavais, ypač su lenkais, 
ir tai davė kitokį atspalvį, kaip 
latviams, ne tik kultūriniu, bet 
ir ūkiniu požiūriu.

Būdami jauna tauta ir dar 
jaunesnė valstybė, latviai labai 
rūpinosi ir tebesirūpina, kad jie 
nebūtų visai identifikuojami su 
lietuviais -y nori būti savaran
kiška tauta, ir tą norą turime 
gerai suprasti. Per nepriklauso
mybės laikotarpį čia minimos 
aplinkybės turėjo savo atgarsį. 
Tas atgarsis persikėlė ir į vadi
namas DP stovyklas. Vyko ben 
dradarbiavimas, bet būta ne
sklandumų.

Pora charakteringų momentų
Teko girdėti pasakojimą vie

no žinomo asmens, kuris buvo 
Latvijoje anomis tragiškomis 
birželio dienomis 1940 metais. 
Kaip atsimename, lietuviai kiek 
anksčiau už latvius gavo ulti
matumą iš Maskvos. Pasakoto
jo liudijimu, tuo momentu lat
viuose buvo ryškiai pastebima, 
viltis, kad gal tik lietuvius pa
lies ši baiši tragedija, gal lat
viams pasiseks atsilaikyti. Tai 
buvo aiški politinio realizmo 
stoka. Kitos dienos įvykiai pa-

irodė, kad didžiųjų jėgų politi
niame žaidime Pabaltijo tautos 

j tūri laukti visos panašaus liki
mo, todėl ir pačioms toms ma
žoms tautoms reikia veikti so
lidariai.

Kurį laiką teko gyventi arti
Hamburgo buvusioje Pinneber- 
go stovykloje ,kur veikė Pabal
tijo universitetas. To universi
teto studentų daugumą sudarė 
latviai, bet jam ilgai vadovavo 
mūsų sumanus prof. VI. Stan- 
ka-Stankevičius. Bendradarbia
vimas tarp to universiteto pro
fesūros ir studentų buvo visai 

1 neblogas, išoriniai santykiai at
rodė ir buvo visai normalūs. 
Manau, kad Pabaltijo universi
teto egzistavimo faktas netoli
moj ateity gali turėti visai po
zityvių rezultatų, siekiant arti
mesnio Pabaltijo tautų bendra
darbiavimo emigracijoj ar even 
tualaus savarankiškos santvar
kos atgavimo atveju.

Tačiau šia proga norisi pri
minti eilinį, bet charakteringą 
atsitikimą. Pastebėjau, kad lat
vių studentai .keliaudami trau
kiniu, dažniausia iš Hamburgo 
į Pinnebergą didesnėmis grupė
mis, mėgo gyvai ir tikrai gar
siai kabėtis savo tarpe, žino
ma, latviškai. Sykį tokios kelio
nės metu atsitiko, kad viena 
moteris vokietė, anksčiau gyve
nusi Klaipėdoj, tesiklausydama 
tų jaunų žmonių kalbos, įtarė, 
ar jų- kalba nėra lietuvių, nes ji 
girdėjo daug panašių žodžių. 
Toji vokietė ir mėgino užklausti 
sykiu keliaujantį latvių akade- 

- minį jaunimą, ar jų kalba nėra

(Nukelta į 6 psl )
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Kuba išspausdino šią nuotrauką, kurioj vaizduojama numuštas 
virš Kubos žvalgybinis JAV lėktuvas U 2 spalio 27 d. žuvo lakū
nas maj. Anderson.
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Spaudoje ir gyvenime

“PRAVDOS” VEDAMOJO AŠAROS

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalia

Prancūzija tautos atsiklausus

Ketvirtosios respublikos Šalininkai neturi 
pagrindo džiaugtis 

GEDIMINAS GALVA

De Gaulle dėjo dideles pas
tangas pakeisti prezidento rin
kimų tvarką. Jis kreipėsi į tau
tą gauti pritarimą, kad prezi
dentas būtų renkamas tiesiogi
niai visų turinčiųjų teisę bal
suoti, o ne tarpiškai — ypatin
gųjų rinkikų. Šiuo klausimu į- 
vyko aštrus susikirtimas tarp 
Prancūzijos prezidento ir parla
mento, kuriame turi persvarą 
ketvirtosios respublikos parti
ja. Ryšium su tautos atsiklau- 
simu parlamentas pareiškė ne
pasitikėjimą vyriausybei, o pre
zidentas atsikirsdamas — palei
do parlamentą.

Šio dienraščio skiltyse ano 
sukrėtimo metu buvo rašyta, 
kad tautos atsiklausimas neat
neš ypatingų staigmenų. Nu
matymas pasitvirtino. Iš 28 mi
lijonų balsuotojų susilaikė 6,4 
mil. (23%), 0,6 mil. įteikė neuž
pildytas ar netinkamas korte
les, 13 mil. pritarė sumanymui 
ir veik 8 mil. balsavo prieš jį. 
62% balsavusiųjų, bet tik 46,5 
visų turėjusiųjų teisę balsuoti 
oatvįrtino <Je Gaulle sumanymą 
pakeisti konstitucijos 6 ir 7 str. 
’-yšium su prezidento rinkimais.

Kuriuo būdu bus renkamas 
prezidentas?

Vyriausybė bent 15 dienų 
prieš rinkimus paskelbia kan
didatų sąrašą. Juos pateikia ne 
mažiau 100 parlamento, Ūkinės 
tarybos narių ir miesto galvų, 
kurie priklauso bent 10 depar
tamentų. Konstitucinė taryba, 
patikrinusi kandidatų teisinę 
tvarką, sudaro jų sąrašą.

Prezidentas renkamas visuo
tiniu balsavimu septyneriems 
metams. Jį išrinkti reikalinga 
bent pusė balsų rinkimuose da
lyvavusių. Jei reikiamo balsų 
skaičiaus kandidatas nesuren
ka, po savaitės skelbiami nau
ji ripkimai, kuriuose dalyvau
ja tik du daugiausia balsų ga-, 
vę kandidatai.

Ko siekia de Gaulle? Tvirtos 
asmenybės prezidentūroje. Ži
noma taisyklė, kad tauta išren
ka kietesnio būdo asmenis, kai 
parlamentas labiau prisitai
kančius dienos susidariusioms 
sąlygoms. Ši taisyklė turi išim
čių, kurios verčia abejoti dėl

de Gaulle didelio užsispyrimo 
prasmės kelti konstitucinius gin 
čus, daryti Prancūzijoje politi
nę krizę, kurios buvo galima iš
vengti. Galimas dalykas, kad 
ši krizė sąmoningai sudaryta 
smogti partijoms.

Abi šalys neturi pagrindo girtis

De Gaulle net tris kartus 
įspėjo tautą, kad jis atsistaty
dinsiąs iš einamųjų pareigų, jei 
atsiklausimo metu balsuotojai 
pasisakytų neigiamai ar abejo
tina balsų persvara. Ką reiškia 
abejotina balsų persvara? Jei 
imsime visus balsuotojus tik 
46.5% jų tepritarė Prancūzi
jos prezidento planui. Le Mon
de bendradarbis Jacąues Fau- 
vet pripažįsta, kad būtų dau
giau balsavę už sumanymą, jei 
ne konstitucinis ginčas. Mat, 
“respublikos gynėjai” įrodinė
jo, kad de Gaulle sulaužė kons
tituciją, ją keisdamas be par
lamento sutikimo.

Po tautos pasisakymo buvo 
laukiama de Gaulle sprendimo. 
Jis pareiškė, kad esąs patenkin
tas 62% balsavusių pritarimu, 
nors jis mažiau palankus už bu
vusius 1958 m. ir 1961 m. Pir
muoju atveju de Gaulle buvo 
ryškus nugalėtojas, nes jam pa
reikštas 17 mil. balsuotojų pasi
tikėjimas. Antrasis tautos pa
sisakymas dėl Alžirijos buvo 
mažiau palankus ir šiemetinis 
nepalankiausias.

“Respublikos gynėjai” — par 
tijos, esančios opozicijoje, taip 
pat neturi kuo girtis. Prieš su
manymą pasisakė 37.9% bal
suotojų ir tik 28.4% turėjusių 
teisės balsuoti. Iš ne pilnų 8 
mil. balsų atimkime 3 mil. ko
munistų ir pusę milijono deši
niosios opozicijos sparno — slap 
tosios karinės organizacijos, ku 
ri kovoja prieš de Gaulle, bet 
nesutaria ir su partijomis, ra
sime tik 4,5 mil. balsuotojų, įsi
rikiavusių “respublikos gynėjų” 
rėmimo eilėse.

Skirtingos nuomonės
Konservatyviame Le Figaro 

dienraštyje žinomas bendradar
bis Pierre Brison aptaria tau
tos atsiklausimą: “Didžiausio
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šiandien jau matyti, kad visa, 
ką pranašavo Marksas, o vėliau ir 
Leninas, vyksta visai priešingai. 
Tai, be abejo, komunizmo kūrybai 
yra labai kenksminga ir dėl to 
tenka išlieti nemaža ašarų. Komu
nistinės Rusijos parduoti naikin
tuvai šaudo į raudonosios Kinijos 
naikintuvus, šie įvykiai bolševi
kams yra labai kartūs, ir todėl 
“Pravda” spalio 25 d. numeryje 
ašaroja dėl Kinijos-Indijos karo.

Bolševikai susirūpinę
“Pravda” rašo:
“Amerikos imperializmas, o taip 

pat jo pagrindiniai sąjungininkai 
NATO, SEATO ir kituose kari
niuose blokuose, tenkindami savo 
reakcines užmačias, ypatingas vil
tis deda į tai, kad pavyks panau
doti neišspręstą Kinijos Liaudies 
Respublikos ir Indijos pasienio 
klausimą.

“Tarybiniai žmonės, kaip ir visa 
taikinga visuomenė, susirūpinę dėl 
įvykių vystymosi Indijos-Kinljos 
pasienyje, ypač pastaruoju metu, 
kai kilo net ginkluotų susirėmi
mų. Toks įvykių vystymasis ne
atitinka esamų Kinijos ir Indijos 
savitarpio santykių, prieštarauja 
abiejų valstybių nacionaliniams in

teresams. Aštrinti Kinijos ir In
dijos santykius apsimoka tiktai 
bendram tų valstybių priešui — 
tarptautiniam .imperializmui.”

Vis tas imperializmas
Kaip matyti, Kremliaus diktato

rius skelbia, kad čia kalti kapita
listiniai imperialistai, užmiršda
mas, kad Indiją puola raudonieji 
imperialistai, daug piktesni už bet 
kada buvusius imperialistus ir ko
lonistus. “Pravda” skundžiasi:

“Kurstomas dviejų didžiųjų Azi
jos valstybių konfliktas tarnauja 
nė tik imperializmo interesams, 
bet ir tam tikriems reakciniams 
sluoksniams pačioje Indijoje, ku
rie labai glaudžiai susiejo savo 
likimą su užsienio kapitalu, su 
imperialistinėmis jėgomis, priešiš
komis indų tautai. Kad konfliktas 
būtų taikiai išspręstas, turi suak
tyvinti savo pastangas pažangio
sios Indijos jėgos. Negalima ne
atsižvelgti į tai, kad, paaštrėjus 
santykiams, panašiai, kaip yra 
dabar, netgi kai kurie pažangiai 
nusiteikę ašmenys gali pasiduoti 
nacionalistų įtakai, stoti į šovinis
tines pozicijas.”

“Pravda” kviečia Kiniją taiky
tis su Indija, kuri labai pataika
vo komunistams ir dabar, savo

Ir tuč tuojau su didžiausiu įkarščiu:
— Tave maldauju, neišeik. Tau įsakau manęs iš- 

‘ klausyti!
— Gerai, gerai! Tau įsiteiksiu — kantriai suti

ko Santas. — Jau vėl sėdžiu. Kalbėk, kiek tinkamas.
— Taip. Kalbėsiu. Pagaliau, kalbėsiu! Koks di

delis dalykas, Santai, galėti kalbėti!
— Argi neturi su kuo? Argi negyveni su dukra?
— Dabar man nekalbėk apie mano dukrą. Nekal

bėk tu. Klausyk, ir viskas. Taip. Ak!... Gerai įsižiū
rėk į mane, Santai Luzardai! Toji buvusio žmogaus 
'dvasia, tie žmogiški griuvėsiai, tie puvėsiai, kurie su 
'tavim kalba, buvo tavo ideaLs. Aš buvau toks, kaip 
tu tik ką mane apibūdinai, o dabar tapau tokiu, ko
kį mane matai. Ar tu nebijai, Santai?

— Ko aš turiu bijoti?
— Nė! Tavęs klausiu ne tam, kad atsakytum, 

bet kad išklausytum: tasai Laurynas Barkeras, apie 
kurį esi kalbėjęs, tėra tik melas; tiesa yra tai, ką tu 
dabar matai. Ir tu taip pat esi melas, kuris greitai 
išsisklaidys. Ši žemė niekad nedovanoja. Tu taip pat 
išgirdai vyrų rijikės šaukimą. Aš dar pamatysiu tave 
puolant į josios glėbį. Kai ji paleis, tu irgi tebusi tik 
žmogiški griuvėsiai... Pažiūrėk į ją! Visur, kur tik 
pasisuksi, miražai! Ten matyti vienas, ana, ve kitas. 
Lyguma pilna miražų. Kuo aš kaltas, kad tu susida
rei iliuziją, jog Luzardas — nes taip pat ir aš juo 
esu, nors tai man skaudu — gali būti žmogaus ide

alas? Bet mes nesame vieni, Santai. Tai vienintelė 
paguoda, kuri mūms belieka. Aš pažinau daugelį vy
rų, — tikriausia taip pat ir tu, — kurie, sukakę dvi
dešimtį su viršum, daug žada. Bet leisk jiems pa
siekti trijų dešimtų: nieko iš jų nebelieka. Jie buvo 
atogrąžų miražas... — Bet leisk man pasakyti: aš nie
kad nėsū apsirikęs dėl saVęs paties. Žinojau, kad visą 
tai, kuo kiti manyje žavėjosi, yra melas. Tuo įsįtiki- 
nau vieno didžiausių mano studentiško gyvenimo pa
sisekimų proga: per egzaminus, kuriems nebuvau pa
siruošęs. Man reikėjo išvystyti vieną temą, kurios vi
siškai nežinojau, bet pradėjau kalbėti, ir žodžiai, tuš
ti žodžiai viską padarė. Ne tik buvau gerai įvertin- 

|tas, bet netgi pačių, mane egzatriinavusių profesorių, 
pagirtas. Juokdariai: — Nuo tada pradėjau pastebėti, 
kad mano protas, tai, ką visi vadino mano didžiuoju 
talentu, teveikė tik tada, kai kalbėdavau, o kai tik nu
tildavau, išsisklaidydavo mano proto ir mano nuošir
dumo miražas. Supranti? Mano paties nuoširdumas 
buvo melas — blogiausia kas begali žmogui atsitikti. 
Jį pajutau įsikibusį mano širdies dugne, kaip turėtų 
būti jaučiama tariamai sveikam kūne paveldėto vė
žio žaizda. Ir pradėjau nekęsti universiteto, miesto 
gyvenimo, manimi besižavinčių draugų, sužieduotinės, 
viso to, kas buvo priežastis ir poveikis mano paties 

I mistifikacijai.
' Santas jo klausėsi gyvai susidomėjęs ir optimis
tiškai nusiteikęs. Kas dar galėjo panašiai galvoti ir 
taip aiškiai išsisakyti, dar nebuvo galutinai žuvęs 
žmogus.

Bet tai negalėjo ilgai tęstis. Tai buvo alkoholio 
poveikis, ir tasai organizmas, prie jo įpratęs, vien 
trumpą laiką teklausė jo paskatinimų ir tuoj nu
grimzdavo į nesąmoningumą. Ir, iš tikrųjų, užteko 

i trumpos pertraukos, kurią padarė, kad dar sykį mi
ražas išsisklaidytų.

— Užmušti Kentaurą! Cha, cha! Nebūk idiotas, 
Santai! Argi manai, kad tasai Kentauras tėra gryna 
retorika? Aš tave užtikrinu, kad taip yra. Aš jį gir

dėjau žvęngiant. Kiekvieną naktį čia pasirodo. Ir ne 
vien tik čia, taip pat ir ten, Karakase. Ir dar toliau. 
Kur mes bebūtume, kiekvienas iš mūsų, kurio gyslose 
teka Luzardų kraujas, girdi Kentauro žvengimą. Taip 
pat ir tu jį išgirdai ir todėl čia esi. Kas sakė, kad 
galima užmušti Kentaurą? Aš? Santai, spiauk man 
į veidą. Kentauras tai poveikis, pats savyje slepiąs 
savo pradą. Jau šimtas metų, kai šuoliais lekia per 
šią žemę, jr praeis dar vienas šimtas. Aš laikiau sa
ve civilizuotu žmogum, pirmuoju civilizuotu savo šei
moje, bet užteko man išgirsti “Grįšk atkeršyti už sa
vo tėvą”, kad pasirodytų manyje tūnojęs laukinis. 
Panašiai atsitiko ir su tavim: paklausei šaukimo. 
Dar aš pamatysiu tave puolant į jos glėbį, apkvai
šusį nuo vieno jos glamonėjimo. Ji tau spirs koja, 
kai jai pasakysi: “Esu pasiryžęs tave vesti”, pasi
juoks iš tavo menkystės...

Pradėjo rautis plaukus. Tas, įstrigęs į jo sąmonę 
vaidinys, kuris dar prieš tai švystelėjo jo kalboje, 
pagaliau apvaldė jį. Pastyro jo rankos su kuokštė- 
mis plaukų tarpupirščiuos, ir, nuleidęs galvą ant krū
tinės, šnabždėjo:

— Vyrų rijikė!
Santas kurį laiką tyliai ir suspausta širdimi žiū

rėjo į dramatinę tų žmogiškų griuvenų vaizdą ir 
paskui, norėdamas jį padrąsinti, paklausė:

— O kur tavo duktė?
Bet Laurynas, žvilgsnį įbedęs į lygumų akiratį, 

vis tebešnabždėjo:
— Lyguma! Prakeikta lyguma, žmonių ėdikė!
Ir Santas galvojo:
— Iš tikrųjų šį nelaimingąjį labiau paveikė dy

kumų žmogų perverianti įtaka, nei gražiosios donjos 
Barboros apžavai.

Staigus sąmonės švystelėjimas atgaivino buvusio 
žmogaus veidą. Akimirkai dingo niūraus girtumo iš
kreiptas šypsnys.

(Bus daugiau)

i



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 7 d. L. Šimučiui buvo pavesta pa
siųsti sveikinimą prezidentui 
Kennedy dėl jo laikysenos Ku
bos krizės atveju. Sveikinimą 
pasiuntė telegrama.

Gavus pakvietimą dalyvauti 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto metiniame suva
žiavime (š. m. lapkričio 10 ir 
11 d.), valdyba įgaliojo nau
jąjį sekretorių inž. Eugenijų 
Bartkų vykti į suvažiavimą ir 
pasveikinti jo dalyvius. Pirminin 
ką ir 1-jį vicepirmininką dr. P. 
Grigaitį valdyba įgaliojo vykti 
į sostinę dalyvauti bendrame 
pabaltiečių (lietuvių, latvių ir 
estų) susirinkime, kuriame Al
tas perims to komiteto vado
vybę kitiems metams.

Jau išėjo iš spaudos Alto iš
leista knyga anglų kalba apie 
okupuotą Lietuvą — tėvų že
mę aplankiusių Amerikos lietu
vių pergyvenimus bei įspūdžius. 
Šią knygą Alto skyriai galės 
platinti amerikiečių tarpe. Ją 
platins ir pati centro valdyba.

Manoma, kad įsteigus centri
nį biurą, valdyba bei Alto rei
kalų vedėjas dažniau galės pa
informuoti lietuvių ir taip pat 
nelietuvių, visuomenę apie mū
sų pastangas padėti Lietuvos 
žmonėms išsilaisvinti.

ALT REIKALAI IR DARBAI
Pasiskirsčius pareigomis nau 

joje Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyboje, Alto pirminin
kas L. Šimutis yra gavęs visą 
eilę sveikinimų raštu, telefonu 
ir gyvu žodžiu..

Sveikinusiųjų tarpe yra ir Lie 
tuvos ministeris Washingtone, 
Juozas Rajeckas, kuris, tarp 
kitko, sako:

“Daleidžiu, kad tuomi krizė 
baigta. Tai džiugus reiškinys. 
Man niekad nebuvo nė mažiau
sios abejonės, kad anksčiau ar 
vėliau Lietuvos interesai, gy
venamo momento bei vienybės 
svarba ir ALT bei srovių veikė
jų patriotizmas nusvers ir iš
lygins bet kokius nesusiprati
mus.

Džiugu buvo taip pat patirti, 
kad Jūs ir toliau paliekate Al
to vadovybėje. Tokiu būdu Al
tas ir toliau galės pasinaudoti 
Jūsų ilgų metų . toje ir kitose 
organizacijose patirtimi ir Jū
sų pasišventusiu atsidavimu Lie 
tuvos reikalams.

Džiugu taip pat matyti ir ki
tus senus, patyrusius Alto vei
kėjus bei rimtas naujas pajėgas 
naujame Alto valdybos sąstate.

Linkiu Jums asmeniškai ir 
visiems Alto vadovybės pareigu 
nams sėkmės kovoje dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės atgavimo.”

Pasidalinimo pareigoms 
užtęsimas

Kadangi tik porai mėnesių 
praėjus po Alto visuotinio su
važiavimo naujoji valdyba te- 
pasiskirstė pareigomis, daug 
kas yra paklausęs, kodėl šitaip 
įvyko ?

Tenka pripažinti, sako Alto 
pirmįninkas, kad laiko sugai
šinta nemažai. Gal ir perdaug. 
Bet, kaip sakoma, geriau vė

liau, negu niekad. Jei būtų pa
siskubinta, Alto struktūra gal 
gerokai būtų apgriuvus, arba 
gal net ir prie skilimo būtų 
prieita. Taip neįvyko, nes bu
vo padėtos visos galimos pas
tangos užtikrinti šiai Lietuvos 
laisvinimo organizacijai tęstinu
mą, nes jos užsibrėžtas tikslas, 
toli gražu, dar nėra pasiektas.

Nereikia užmiršti, kad Altas 
susideda iš keturių skirtingų ide 
ologinių ir politinių grupių, ir 
iš kelių mūsų didžiausių orga
nizacijų. Reikėjo pasirūpinti, 
kad pareigų pasidalinime gru
pių ir organizacijų požvilgiu bū 
tų išlaikytas balansas, kad re
prezentacija būtų kiek galima 
tiksliau paskirstyta. Altas, tai 
saviška koalicija. Koalicinės 
struktūros kiekvienu atveju su
sidaro po ilgų pasitarimų ir su
sitarimų. Koalicijų išlaikymas 
ir daugiau ko pareikalauja — 
takto, santūrumo ir kai kada 
laviravimo iš grupių vadovų pu 
sės. Šį kartą to siekti buvo kiek 
sunkiau, nes, papildžius orga
nizacijos statutą, padidėjo val
dybos narių skaičius Numaty
ta ir daugiau organizacijų Al- 
tan pakviesti.

Darbai
Yra gaunama paklausimų, ar 

'bus padidintas ir pagyvintas 
organizacinis aparatas ?

Planuojama. Kituose valdy
bos posėdžiuose bus sudarytos 
trys ar keturios komisijos. Jo
mis galės būti, pavyzdžiui, tarp 
tautinės politinės padėties stu
dijų, “Public Relations”, finan
sų ir kontaktams su ALT sky
riais bei lietuvių visuomene pa
laikyti. Kad visi darbai ir rei
kalai būtų greičiau ir sklandžiau 
atliekami, bus įsteigtas cent
rinis biuras Chicagoje ir jam 
vadovauti pakviestas reikalų ve 
dejas.

Alto darbai nesustojo ir taip 
vadiname “inter regnum’.e.” 
Skubieji ir būtinieji reikalai bu
vo atlikti valdybos susirinkimuo 
se. Statuto komisija paruošė 
spaudai suvažiavimo pataisytą 
ir papildytą statutą, jau at
spausdintą atskira knygute.

Susirinkime, kuriame pasida
linome pareigomis, pirmininkui

GIt ADIASMAS
Prez. Kennedy stovi prie baisa- J. G. TELEVISION CO. 

vimo mašinos Bostone, kur turėjo 2512 W. 47th St., FR 6-1998 
progos pabalsuoti už savo brolį, TV-
kandidatą į senatą.

Artesian Restaurant-
2432 WEST 63rd STREET 

Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi 200 sėdimų vietų !

TAS MUS GALITE ATŠVĘST] 
VESTUVES, KRIKŠTYNAS 

AR KITUS PARENGIMUS

Elektriniai vėsinamas. Palengvinkite sau ir 
šeimininkėms. Visa šeima savaitgaliais atvy
kite į mūsų jaukų restoraną, kur valgių pasi
rinkimas yra įvairiausias ir kainos prieinamos.

Kad būtumėt užtikrinti dėl vietos, 
patelefonuokite 436-4622

Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties

PRANCŪZIJA TAUTOS ATSIKLAUSUS

(Atkelta iš 3 psl.) 
blogio išvengta. Su palengvėji-I

Imu galima sveikinti tautos pa
sisakymą, kuris pašalino krizės 

| galimybę. De Gaulle lieka pa- 
1 reigose, o kraštutinės jėgos pa
žabotos”.

I *
| Ar ištiesiu jos apvaldytos?

Nepriklausomas dienraštis Le
Parisien Libere, turįs arti 1 mil. 
skaitytojų, paskelbė Gerard Ba
dei samprotavimus: “Atsiklau- 
simo duomenys rodo, kad de 
Gaulle be pagrindo nuvertino 
ketvirtosios respublikos partijų 

j pajėgumą. Ateinančiuose rinki
muose jo ramstis — U.N.R. su
lauks naujo smūgio, nes gaus 
kiek mažiau balsų.”

Dešiniųjų dienraštyje L’Au- 
rore, kuris kaip ir Le Figaro, 
turi apie ,0,5 mil. skaitytojų, 
Andre Guerin nurodo, kad tik 
de Gaulle grasymu atsitatydinti

i gautas toks tautos pasisaky-
' mas.1

Komunistų ir socialistų spau 
da šaukia: de Gaulle nebegali 
savo valios tautai primesti. L’ 
Humanite, komunistų dienraš
tyje, Rene Andrieux nurodo, 
kad pramonės darbininkai ne
draugingi de Gaulle. Šis teigi
mas toli neatitinka tiesos, nes 
vidurio ir šiaurinė Prancūzija, 
kurioje susitelkus pramonė, ma
žiau susilaikė nuo balsavimų ir 
žemesne persvara pritarė suma
nymui, kaip nerūpestingoji pie
tinė Prancūzija.

Užsienio spauda buvo nuste
binta. Manchester Guardian, iš 
anksto pranašavęs sąmyšį Pran
cūzijoje, turėjo nusivilti. Times 

I ir kita anglų spauda buvo san
tūri. Vokiečių įtakingieji dien
raščiai net perdėtai džiūgavo. 
JAV spauda savo polinkiu gre- 

1 tinosi prancūzų socialistų ir ko
munistų nusiteikimams.

MICHIGAN OBUOLIAI

Thomas H. Kuchel perrinktas 
JAV senatorium iš Californijos.

Hamilton, Ont. Canada

DR. IRENA ZELTINš
(Latvė dantų gydytoja) 

praneša savo naują adresą 
752 Main St., E. Hamilton, Ont. 

Tel. U 7-3122
Ofiso vai: 9- 

pirm. 9— 
ketv.

-12: 2—6 
-12; 2—8 

tik 2—S

išskyrus

Platinkite ‘‘Draugą’

JOHNATHAN & WINE SAP ......... Bušelis
GOLDEN & RED DELICIOUS ............... ”
ROMAN BEAUTY .............................. ”
GRIMES GOLDEN .............................. ”
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI .................

$2.35
$2.95
$2.35
$2.35
$1.89u

APPLE CIDER, galionas ..............................  69^
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai................. $1.49
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.19
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 890
Natūralus medus iš bytinų, 5 sv....................$1.29rnn OTnnr 1924 West 59th St-tuU olUKt Tel. PRospect 6-5347
“ “ w Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Obuolius ir kriaušes galima pirkti ir svarais — 10 et.

Jus ir jūsų draugai kviečiami atsilankyti į

BANGA TAVERNOS ATIDARYMĄ 
penktad., šeštad. ir sekmad., lapkr. 9—10—I f d. d.

2543 West 45th St., Chicago 32, III.
Būsite pavaišinti skaniais užkandžiais ir gėrimais.

Kviečia GENOVAITE RUTKAUSKAS IR 
KAZYS VALANTINAS

J__

TURĖSITE PINIGŲ JUMS
REIKALINGŲ

KITOMS KALĖDOMS
Atsikratykite piniginiais rūpesčiais 
ir tikrai pasigėrėkite šventėmis.
Tai yra lengva. Pradėkite dabar, 
įsirašydami į Drovers Christmas 
Savings Club. Pridėkite po kelis 
dolerius kiekvieną savaitę ir Jūs 
turėsite Jums reikalingų pinigų 
pirkiniams,, kelionei arba vaišėms 
KITOMS Kalėdoms.

PANKO VALANDOS: pirmad. iki 
penktad. 9 v. r. iki 3 p. p. Ketvirtad. 

vak., 5 p. p. iki 8 p. p. Daug “free 
parklng” vietos.

24 VALANDŲ ‘'JŪEPOSITORY”

ĮSIRAŠYKITE Į VIENĄ 
ŠIŲ GRUPIŲ ŠIANDIEN!
$1.00 į sav., per 50 sav......... $50
$2.00 į sav., per 50 sav......... $100
$5.00 į sav., per 50 sav............ $250

$10.00 j sav., per 50 sav......... $500
SINCE

Yra lengva BENDRAUTI SU DROVERS

DmrsNationalBank
47TH STREET AND ASHIAND AVENUE • YARDS 7-7000

MEMBER, FEDERAL DEPOS1T INSURANCE CORPORATION

£

/.. -
1902 m. spalio 20 d. naujas pastatus iškilo 1801 W. 59 St., moderni 

Jetvel įkvautuve, kuri aptarnaus musę rajoną.

MCSŲ naujag adresas yra 1849 W. 59th St., Zone 36
Visi mūsų telefonai tebėra GROVĖHILL 6-1000

...mūsų aukšta kokybe, asmeniškas patarnavimas ir 
prieinamos kainos nepasikeičia. Mes dėkojame jums 
už parauną, praeityje ir tikimės jus pamatyti ateityje.

JŪSŲ ANGLIES IR ALYVOS PARDAVĖJAS 
VIRŠ 48 METŲ

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Dedame keletą pavyzdžių:
1361 OLDS. 98. Full Power & Air cond. $2,750.00

KAIP NAUJAS

1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax., 4 dr. Power............  $1,550.00
1959 CAD. Fleetwood, 4 dr. Full Power .... $ ???

AIR COND.

1960 FiALCON, geram stovy, tik............ $50 įmokėti
1959 CHEV. Imp., 2 dr., H. T.....................$1,150.00
1959 PONT. Bonn., 4 dr., H. T. Power .. $1,195.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00
1960 RAMBLER Ambas. 4 dr. Power .... $1,025.00
1958 CHEV. Conv. Stand. trans.....................$995.00
1959 DODGE, 4 dr. Power................. .. $895.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ. 

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis
SUPERMARKET BODU

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

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

Lengvas išsimokėjimas — nemokamas pristatymas 
TAUPYKITE

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

SOUTHWEST FURN. CO.
SUPERMARKET baldų krautuvė

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

Atidarą sekmad. 11 vai. r. iki 5 vai. p. p. Pirmad., ketvirt: 
ir penktad. 9:30 vai. r. iki 9:30 p. p. Antrad., trečiad. ir šeštad. 
9:30 vai. r. iki 5:30 p. p.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas ankštas 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.
VAI Alinnc. PIRM. ir KISTV.............................. # v. r. iki 8 p. D.
VMLUnUUd. ANTRAD. ir PENKT................ .. » v. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. ... # v r Iki U t d Trečiad uždaryta.
J?

Remkite tuos. kurių skelbimus matot “Drauge"
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KORPORACIJAI “NEO - LITHUANIA” 40 METŲ DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 8

PAGERBĖ Z. ARLAUSKAITĘ- rovė. Mažuma dominuoja, o dau
MIKŠIENĘ, — DRAMOS 

MĖGĖJŲ SAMBŪRIO 
VADOVĘ

Detroito lietuvių Kultūros 
klubas pagerbė aktorę-veteranę, 
dramos mėgėjų sambūrio vado
vę ir režisorę Z. Arlauskaitę- 
Mikšienę. Po vaidinimo, kuris į- 
vyko Tarptautinio instituto sa-

gumos, kaip ir nematyti. Ačiū .Nr. 14, paskelbė atitinkamą dek

Lietuvių Studentų Tautininkų leivių Tautininkų draugovė tavičienė, gen. Povilas Plechavi- 
korporacijai Neo-Lithuania, lap-, “Jaunoji Lietuva”. Vėliau korpo čius ir dr. Antanas Rudokas, 
krieio 11 d. sueina 40 metų. Tą racijos rūpesčiu įsteigta Lietu-
dieną trylika patriotų studentų viškojo Jaunimo sąjunga “Jau- 
susirinkę Simano Virkučio bu-! noji Lietuva”, populiariai va
te, Kaune, Donelaičio gatvėje dinta jaunalietuviais.

būreliui lietuvių, o ypač L. Pus- j laraciją. 
kepalaitienės pasiaukojimui, 'Va 
sario 16 gimnazijai bus išsiųsta 
virš 200 dol. V. S-mas

KAS AŠ BUSIU?

Kas aš būsiu?” ims klausti 
savo tėvelių visi vaikai, kai su-

Korporacija niekad nebuvo žy 
mi skaičiumi. Pirmaisiais įsikū- 

Mintis tokią organizaciją stei-! rimo metais turėjo kiek dau- 
gti atsirado 1918 metais, kai giau, negu 50 narių. 1924 — pa 
bųriai lietuvių pabėgėlių, Pirma augo ligi 200. Universiteto ats- 
jam Pasauliniam karui pasibai- tovybėje 1925 metais iš 24 ats- 
gus, grįžo į nepriklausomą Lie- tovų korporacija turėjo 5 (gavo 
tuvą ir išvystė aktyvią politinę 375 balsus). 1928 — iš 40 ats-
veiklą. Nemažas skaičius jų, tovų turėjo 8 (gavo 411 balsų) keliais praėjusiais, lapkričio 10 
bolševikų revoliucijos užkrėstų, ir panašiai. Tačiau korporacija dieną neolituanės ir neolituanai, 

be kitur ir Chicagoje, Midwest 
viešbučio salėje, 6 No. Hamlin 
Avė. 7:30 v. v. minės 40 metų 
sukaktį.

Kasmet vis didesnis skaičius 
jaunųjų akademikų stoja į kor
poraciją, pakeliami į senjorus ir 
pasiruošia užimti laiko retina
mų senųjų korporantų vietas.

PHILADELPHIJOJE 41% 
KATALIKŲ

Philadelphijos mieste yra 
41% katalikų, o iš naujagimių

— net 50% yra iš katalikų šei
mų. Katalikų procentas auga 
jau vien dėl gausesnhi gimimų 
katalikų šeimose.

Įėję spalio 20 d. (pelnas iš anks v. . ,J 1 r zmos apie Vaikų kaukių vaka-
to buvo skirtas Vasario 16 gim-1 
nazijai Vokietijoje), režisorei, 
buvo įteiktas albumas su įrašu, 
kuriame -be kitko skelbiama:

rą, kuris įvyks per užgavėnes, 
j Tad jau dabar kviečiamos vi- 
; sos mamytės pagalvoti ir nu
spręsti kuo pavirs jų mergytės 

Lietuvių Kultūros klubo vai- jr berniukai per smagiąją Vaikų 
dyba vienbalsiai nutarė Tamstą gventę — Užgavėnių Kaukių 
pakelti į “garbės narius”. vakarą.

DU VAIDINIMAI Net Lašininis ir Kanapinis su
visa savo svita jau sutiko daly-

Tą patį vakarą, spalio 20 d. vauti pirmajame Detroito vaikų 
Tarpt, instituto didžiojoje salė- kaukių vakare. Šoks laputė, 
je buvo suvaidinti du vieno vei- šoks meška, šoks žiogelis su ož- 
ksmo veikalai. Drama — Pietro ka.
Caruzo, parašė R. Bracco, iš- , Vaikų Užgavėnių kaukių va- 
vertė lietuvių k. K. Puida. Vai- karag įvyks vasario 24 d Lietu.
dino V. Žebertavičius, Ag. Glat 
kauskas ir Zita Sukauskaitė. 
Drama neilga, nenuobodi, ir su
prantama. Apie Algį Gladkaus- 
ką kalbant, reikia tikrai pasi
džiaugti jo vaidybiniu augimu.

Antras veikalas — komedija 
“Pavojingas mokytojas” vaidi
no K. Ražauskas: jis jau kuris 
laikas reiškiasi Detroito lietuvių 
scenoje. Tačiau reikia pasi
džiaugti, kad šioje komedijoje 
vaidino mažai žinomi nauji ak
toriai: Genė Palaikienė ir jos 
vyras Vyt. Palaikis. Komediją 
parašė S. Laucius. Į sceną atė
jusius p. Palaikius reikia svei
kinti. Veikalo idėja, tarnaujanti 
lietuvybės išlaikymui, gera. Tik 
to juoko, pro ašaras, nebuvo 
galima išspausti.

Publikos buvo tik apie 60. Kai- 
kas bando pateisinti, kad esą 
Detroite įvairius parengi
mus lankančiųjų žmonių yra

vių namuose, 
ateitininkai

Vakaro rengėjai: 
jaunučiai ir jaun.

skautės ir skautai.

PALAIDOTA A. A. 
ONA RANKELIENĖ

Filijos tremtyje grįžo prie sa 
vo kamieno-korp. Neo-Lithua
nia ir drauge su broliais korpo- 
rantais siekia abiem korporaci
jom bendrų, kilnių tikslų.

šiais metais, panašiai kaip ir

CI/ I E*9C£ s E L F OrVIl MSERVIGE

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

NOVEMBER — LAPKR. 8, 9, 10 D. D.

LST korp! Neo-Lithuania vyriausioji valdyba. Iš k. j d. Sofija 
Adomaitienė — kultūros reikalų vedovė, Vaclovas Mažeika — 
pirm. Stovi Mečys Šimkus — ižd., Stasys švedas — vicepirm. ir 
Stasys Virpša — sekr.

atsivežė ir kenksmingų idėjų dėl turėjo žymią teigiamą įtaką į

DUJARDIN GERMAN BRANDY 
V. S. O. P.

DA SILVA10 YR. OLD PORTUGAL 
BRANDY

Fifth

Fifth

$4.98

Vivat, Crescat, Floreat korp! 
Neo-Lithuania.

Vyt. A. Račkauskas

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Clilcago 28, UI.

IMPORTED ROGER COGNAC, NAPOLEON 
RESERVE BRAND Fifth

$3-49

$3-89

Spalio 12 d. užgeso Onos Ran 
kelienės gyvybė. Velionė mirė 
sulaukusi 72 m. Ona Ranke'ie- 
nė-Mikėnaitė, aukštaitė iš Būt- i mįs 
kiškių kaimo Ramygalos para
pijos paliko gimtąjį kaimą, sa
vo motinos kapą ir brolius bei

nepriklausomos Lietuvos atei
ties. Tautininkai drauge su kri
kščionimis demokratais, viso- 

išgalėmis, priešinosi to
kiems nukrypėliams.

Lietuvos nepriklausomybės 
seserys prieš 55 metus dar savo akto signataro Salamono Banai- 
pražydėjusioje jaunystėje. Onai čio sūnus Bronius ir Vytautas, 
Rankelienei yra ne vienas dėkin drauge su K. Budrevičium, pra- 
gas už ištiestą pagalbos ranką dėjo organizuoti moksleivius 
per Balfą siunčiant siuntinius, , tautininkų ideologijos pagrin-
aukas ar atsikviečiant į šį kraš
tą, nors daugumas iš jų buvo 
nei giminės, nei pažįstami, o tik 
iš sąrašų broliai iš Lietuvos. To 
dėl nenuostabu, kad jos laidotu-

dais. Nepriklausomybės kovos, 
tačiau, vertė juos laikinai nuo 
tos veiklos atsisakyti.

1920 metas įsijungė V. Gus
tainis. 1921 metų gale jie pa
ruošė korporacijos įstatus. Pa-vėse iš Dievo Apvaizdos bažny 

apie 700-800. O tų parengimų, čios dalyvavo didelė minia žmo- L"” Neo:Lkhuania vardą, 
“skundžiamasi” kiek perdaug, nių ir jos karstas skendo gėlė-
Nėra beveik nė vieno Nuosekliais ir naudingais pa

tarimais korporacijai daug pa
dėjo Resp. Prezidentas Antanas 

1 Smetona, kan. Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Salamonas Banaitis 
ir kiti tautinės srovės veteranai.

_______ 1962 metais įsisteigė Filiste-
(daugumas visai nesirodo), o i suprast? žmonių sąjunga. Nariai yra korpo-

PT!de? ,Pne ' skausmus ir jiems padėti. A. a, rantai baig? aukštąjį mokslą ir 
Ona Rankelienė išaugino dvi
dukteris, kurios ištekėjo už lie
tuvių ir kalba lietuviškai.

šeštadie-. 
nio, kad neįvyktų koks “balius” 
ar vestuvės. Ir aukoja, ir eina 
į parengimus bei vaidinimus, 
knygas bei laikraščius perka ir 
skaito vis tie patys. Senieji atei 
viai beveik pirštais suskaitomi,

se.

Ona Rankelienė buvo gili ka
talikė, uoli R. K. Moterų sąjun- | 
gos 54 kp. narė, pavyzdinga ir 
rimta moteris. Anot jos, aš pa
likdama gimtinę pasižadėjau 
kas bebūtų pasilikti su Dievu ir

lAlDOinO ELECTROniCS

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

AMBASSADDR DRY or SWEET
VERMOUTH Fifth .98«

HOUSE OF STUART IMPORTED
SCOTCH WH13KEY Full Quart $4.79

THREE FEATHERS BLENDED
WHISKEY Full Quart $3-69

RON MERITO PUERTO RICAN KUM
LITE OR GOLD Fifth $2-98

PRAGER BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Case $1-99

PFEIFFER PREMIUM BEER 
Case of 24—12 oz. Gaus. Case $2-79

lietuviškos veiklos, beveik kaip 
žemčiūgai brangūs ir mylimi, 
nes jie retenybė tuose parengi
muose. Gaila, bet tai žiauri tik-
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DETROIT, MICH, 
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystės, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

Jos gyvenimas, kaip ir ano 
meto daugelio lietuvių, buvo ša-

nenutraukę ryšių su korporaci
ja. Pirmoji filisterių s-gos val
dyba sudaryta iš J. Vileišio, A. 
Drevinsko ir J. Dargio.

studentijos moralę ir discipliną.

Per trumpą gyvenimą nepri
klausomoje Lietuvoje korporaci
ja Lietuvių tautai paruošė ne
mažą skaičių žymių mokslo, me 
no, politikos, administracijos ir 
kitokių tautinio bei valstybinio 
gyvenimo sričių veikėjų bei dar
bininkų. Ji ypatingai daug nu
veikė tautinio įsisąmonijimo ba 
re. Nenuostabu, kad okupantai 
neolituanus visu aršumu puolė 
naikinti.

Po Antrojo Pasaulinio karo Ii 
kučiai neolituanų prasimuša į 
laisvąjį pasaulį. Žymesnė jų da
lis susiburia Amerikoj. Nedels
dami jie vėl pradeda veikti. Iš
tikimi savo priesaikai, jie atku
ria korporacijos institucijas ir 
atgaivina nepriklausomoje Lie
tuvoje puoselėtas tradicijas. Vi
sai eilei, artimų korporacijos 
ideologijai, lietuvių visuomeni- 

| niame gyvenime pasižymėjusių 
1 asmenų suteikia garbės filiste- 
| rio vardą. Tai Juozas Račiūnas, 
dr. Juozas Bartkus, dr. Stepo
nas Biežis, Teodoras Blinstru- 
bas, Lidija Čepienė, dr. Gursky- 
tė-Paužienė, Genovaitė Modes-

Korporacijos garbės nariai
kotas, daug liūdnų ir sunkių yra Lietuvių tautai daug nuši
dienų prabėgo, daug ilgesio ir pelnę: dr. Jonas Basanavičius,

u

PETRAS PUTRIUŠ
Dažo — Dekoruoja — Taiso — 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda "Plaster” Boa.rd”. Visų rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd. Detroit 27, 

.Mieli. Tel.: VE 8-4064

LITHUAHIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

šeštadienį — 4:30 — 5:30 
Detroito — W.J.L.B. — 1400 k. 

15756 Lesure Avenue.

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadvvay 3-2224

sielvarto išgyventa, kada jos gi 
minės Lietuvoje išmirė palygin
ti jauni. Kai Amerikoje siautė 
depresija velionė buvo bemanan 
ti grįžti' į Lietuvą, bet antrasis 
karas sutrukdė. Bet tas tik į 
gerą išėjo, nes ir vėl būtų rei
kėję bėgti.

Ona Rankelienė, gyveno Chi- 
cagoje, vėliau Benton, Ilk, ir il
giausiai, apie 40 metų, Detroite.

Taip prabėgo metai, kalbėjo 
a. a. Ona Rankelienė jausdama, 
kad sveikata tirpsta kaip pava
sario sniegas, kad nei nepama- 
čiau.-

Ak kaip gaila, kada krinta 
senosios kartos mūsų tautos 
kilnūs žmonės, keliaudami vie
nas po kito į amžinybę ir palik
dami nemirštamą ilgesį širdyje 
su noru ištarti “Ilsėkitės ramy
bėje mūsų belaukdami” (S. J.)

prof. Jonas Jablonskis, kan. Juo 
zas Tumas-Vaižgantas, prez. An 
tanas Smetona, prel. Jonas Ma
čiulis-Maironis, inž. Petras Vilei 
šis ir min. Bronius Balutis.

Korporacijos spalvos žalia, 
auksinė ir raudona; Korporaci
jos dvasios simbolis yra korpo
racijos herbas.

Korporacija Lietuvoje leido 
“Jaunąją Lietuvą”, vėliau “Stu
dentų Balsą’’ ir “Akademiką”.

Iki 1929 m. pradžios korpo
racijai priklausė studentai ir 
studentės. Pastarosios tų metų 
pradžioje nuo korporacijos 
“Neo-Lithuania” atsiskyrė ir į- 
kūrė Lietuvių Studenčių Tauti- 
niiikių korporaciją “Filiae Li- 

į thuania”.

1926 metais korporacijai pa
dedant įsteigta Lietuvių Moks-

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
6Srd St., Chicagn 29. Hl.

f

TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI
, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam Ramiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.-CLiffsioe4-5665|

lti O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

iš
41% 5%

on investment bonus 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį Ir 
dar išmokėsime po % % už kiekvienus metus, 4 metams praSjua. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

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

eurrent dividend 
DIVIDENDU MOKAM

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIAIaYBfl.

PRECSM PHOTO STUDIO
tOG8 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UJLIS, sav.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicairo. DI

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

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. Westem GR 6-65921
Atdara 11-4 ir 6-8

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

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

,» 9 ,, 8 ,, ,,
9 12:30

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. rehginiai dalykai (devoeionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia 7-774"/

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

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
--- ---------4*

-

anticipated dividend 
on investment accountsJ’enktad. 

eštad. 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. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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(Atkelta Iš 3 psl.) 
panaši ir artima lietuvių kalbai. 
Vienbalsis atsakymas buvo — 
ne. Toks atsitikimas yra cha
rakteringas latviams, visada be 
sistengusiems akcentuoti savo 
savarankiškumą, kuris šiuo at
veju pasireiškė net giminystės 
išsigynimu.

Ateities perspektyvos 
Išgyvenome skaudžių dau

giau kaip dvidešimt metų. Skir
tumai ekonominėj ir kultūrinėj 
srityse, turėję savo reikšmę ne
priklausomybės laikais, dabar 
kitaip atrodo. Bendra tragedija 
paveikė visų nuotaikas ir neten
ka abejoti, kad pasikeitus poli
tinėms aplinkybėms ir atstačius 
teisėtą tvarką Rytų bei Centro 
Europoj, ryšiai tarp mūs, latvių 
ir kitų kaimynų, įskaitant skan 
dinavus, bus žymiai šiltesni. Tu 
rėš formuotis didesni politiniai 
vienetai federacijos pagrindais. 
Laisvomis tebesančios Vakarų 
Europos tautos ta prasme yra

MOŠŲ KOLONIJOSE

Melrose Park, III.

Ištieskite pagalbos ranką savo 
tautiečiams

Artėjant Kalėdų šventėms, 
prisiminkime ir savo aukomis 
paremkime vargstančius lietu
vius Sibire, Lietuvoje, Lenkijo
je, Vokietijoje ir kituose kraš
tuose. Tam tikslui skelbiamas 
piniginis vajus nuo lapkričio 
1 d. iki gruodžio 1 d.

Aukas pinigais prašome siųs
ti ižd. A. Jarienės adresu: 1409 
N. 36th Avė., Melrose Park, 
III. Telef. FI 3-4610, arba įteik
ti valdybos nariam: J. Urbeliui, 
K. Jukneliui, V. Žilėnui, C. La
zauskui.

Už jūsų paramą bus dėkingi 
tūkstančiai lietuvių. Valdyba j

Putnam, Conn.

Leidinys Gyvenimas Viešpačiui (

Šiomis dienomis daugelis Ne
kalto Pr. M. M. seserų vienuo
lijos darbų rėmėjų gauna gra
žią dovanėlę — naują leidinį 
Gyvenimas Viešpačiui. Tai gau
siai iliustruotas, net 100 foto
grafijų talpinąs, albumas iš tos 
vienuolijos gyvenimo ir darbų.

Leidinėlis pats už save kalba 
ir vaizdžiai parodo, kokie darbai 
atliekami tos vienuolijos.

Albumas geradariams siun
čiamas nemokamai. Tačiau no
rintieji už tą knygą kaip padė
koti, geriausiai padarys, jei ta 
proga parems ark. Matulaičio 
senelių namų - ligoninės ar jau
nimo stovyklavietės statybų fon 
dą.

Minėta iliustruota knyga iš
leista ir anglų kalba — Living 
Christ. Tai dovanėlė tik angliš
kai skaitantiems.

Abi laidos gaunamos Imma- 
culata Press, Putnam, Conn.

A. S.

Rochester, N. Y.

Dainuos Vaclovas Verikaitis

Lapkričio 10 d. Šv. Jurgio 
liet. parapijos salėje lietuvių 
studentų rengiamame rudens j 
lapų vakare dainuos žinomas ( 
sol. baritonas Vacį. Verikaitis, 
kuris yra plačiai pagarsėjęs 
kaip dainininkas Kanados ir 
New Yorko miesto plačiąjai vi
suomenei, nes vasaros metu dai 
nuoja tai Kanados, tai New 
Yorko operose kaip solistas. 
Be to, pasirodys su tautiniais

padariusios daug'realių žingsnių 
į suartėjimą.

Prieš antrąjį Pasaulinį karą 
egzistavo dvi nepriklausomos 
federalinės valstybės, kurios ga 
Įėjo savo laiku tapti pavyzdžiu 
ir Pabaltijo tautoms sueiti į 
glaudesnį politinį apsijungimą. 
Tai Jugoslavija ir Čekoslovaki
ja, dabar abi komunistinės ir 
tuo pačiu nelaisvos. Tačiau atei 
ty Pabaltijo valstybių federaci
jos klausimas bus labai aktua
lus, ir man rodos, kad jį turė
tume nagrinėti įvairių savo mi
nėjimų proga. Tai duotų naujo 
impulso tų minėjimų paįvairini
mui ir suaktualinimui.

Šiuo atveju latvių nepriklau
somybės šventės proga nuošir
džiai linkėkime, kad broliški ry
šiai tarp tų tautų stiprėtų, būtų 
paremti abipusiu nuoširdžiu su
sipratimu ir vestų į būsimą 
glaudų bendrą sugyvenimą at
gimusiose, laisvę atgavusiose 
mūsų tėvynėse.

šokiais ir Hamilton, Ont., lie
tuviai šokėjai. Po meninės pro
gramos seks šokiai ir geras 
bufetas. Pelnas skiriamas Li- 
thuanus žurnalui paremti. Ren
gėjai tikisi svečių ir iš aplin
kinių miestų: Toronto, Hamil
tono, Buffalo ir kt." sb.

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

MIDLAND
SAVINGS

4046 Archer Avė. • Chicago 32

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI

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

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

”I T | J1 O ASSETS OVER $22,000,000 

ZjCLyLĮIUO ESTABLISHED 1897

STREET * CHICAGO 8 • PHONE 254-0104
- - . ■ ■■ ...: -x '-

Frank J. Lauche ir vėl išrinktas 

JAV senatorium iš Ohio.

42 STENOGRAFAI 
VATIKANE

Visuotiniame Bažnyčios susi
rinkime net 42 klierikai, išmokę 
lotynų kalba stenografijos, žo
dis į žodį surašo visą posėdžių 
eigą.

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva“

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Mapletvood Avė. 

Chicago 29, III.

DfiMESIO!

RADIO PROGRAMA
*

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Radis

Tel. CLiffside 4-1050

siti'S110%, 20%, 30% pigiau mokės 
Euž apdraudą nuo ugnies ir auto 
Jmobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 J/ž West 95th Street 
Chicago 4 2, Illinois

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4339

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

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

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo nifinis. 2 butai ir 3 

kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildvmas. Gara
žai. $12,900.

Prie .laimimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19,800,

1 įt aukšto mūras. S metu. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara-

| žas. Gelež. ( vora.. $24,50 0
2 butu mūras. 5 ir G kamb. Alyva 

i šildvmas. Reikia pigiai parduoti.
' $26,500.

K) metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32,700.

Elegantiškas randi. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35,000.

Didelis tnmgaloiv arti 65-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alvva šil
dym. $19,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos. 
Naujas alyva .šildvmas. Garažas. 
$44.900.

Naujas mūras. 5% kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

6 kamb. hungaloįv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $1 3.700.

2-jų ankštų niūras, šviesūs, dideli 
2 butai. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. $24,500.

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

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

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

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

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

10 bntų po 5 ir 4 kamb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marų. 
panke., Įmokėti $30,000.

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,600.

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

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

Prie Marųuette P-ko naujas bun- 
galo-\v, 5% kamb. $1 7,300.

fi hutu mūr. 2 metų Bergenas. 
$62.000. '

Pajamų hungaloįv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $ i S,900.

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

25 akrai ąžuolyno, su namais 
$7,000, įmokėti $1.000.

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

fi kamb. mūrinė resid.. šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16.500.

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

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lemont, Ilk, CL 7-6075

TIK PAGALVOKITE! 6 kamb. 
mūr. rezidencija. Dideli miegamie
ji. Rūsys. Modern. vonia. Alumin. 
langai ir durys. Kilimai. Naujos 
lubos. Tik $1,000 įmokėti. Pilna 
kaina $11,900. SVOBODA 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

CICEROJE geriausias nebran
gus 3-jų butų mūr. namas. Pilnas 
rūsys. 6—3—3 kamb. 1 blokas 
nuo 22nd St. Pajamų $233 per 
mėn. $24,900; įmokėti $5,000. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. Cicero, 
OLvmpic 2-6710 arba BIshop 
2-2162.

Pajamų mūrinis, 8 po 4 kamb., 
visi patogumai; pajamų $420 per 
mėnesį, išlaidų apie $430 per me
tus. $23,500. 2214 W. 18 PI. Telef. 
HA 1-1954.

T^g^^pportunities”

Parduodama pilnai įrengta, ge
rą biznį daranti siuvykla. 2205 S. 
Laramie Avė., Cicero. TO 3-8975.

Skelbkites “Drauge”
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Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
mūras. Nauja statyba. S31.000.

Mūr. biingaloir. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

Biznis ir 3 butai. Geras narnas; 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 imtų medinis. Arti mūsų a.pie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18,000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p, fr.on las. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską, nu
pirkti įmokėjęs $20.000 ar mažiau.

fi butų mūras. .Apie $7,000 nuo-- 
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

Naujas 3 butų modernus niūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49.500.

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

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

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,960.

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

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

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

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

fi 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.

t$4 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,00,0.

10 METŲ MttR. NAMAS
5 kamb. Marųuette Pk. Apsauga 

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

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

TIK $18,()()()
6 kamb. 16 meti) mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marouetfce Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir, 
priedai.

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

tuvių mokyklos. 2 naujosgazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.

10 metų 1 ’,į aukšto aukšto 10 
metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
■37 pėdu sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7 Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

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

Gražus 6 kamb. mūr. namas, 3 
mieg., 2 vonios. 40 p. sklypas. iy2 
auto garažas. Nauji: centr. apšild,, 
vand. šildytuvas, stogas. Gazu apš. 
Iškelti vamzd. Kilimai. Arti 68 ir 
Latvndale. Sav. $19,900. LU 5-0346

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai j 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio I 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. | 
Eilė senesnių namų mieste lr 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, IU. 

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

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
CLASS A REPAIRS 

MACHINISTS
For rebuilding and general main- 
tenance of high-speed automatic 
produetion machines. Mušt bo a 
trouble shooting mechanic as well 
as a top noteh mačhinist. Open- 
ings on 2nd shift 3:15 to 11:45. 
Steady, clean modern shop. Excel- 
lcnt bonefits. Mušt speak and un- 
derstand English.

W. H. Hutchinson & Sons
1031 No. Cicero Avenue

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų, M. p. Tik $20,600.

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

Mūr. 1a., Guge p.. 6 ir 4 vir
šuj su dviem įėjimais. $21.500.

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

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

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
55-os ir K.edvale. Dideli kamb. Ke- 
ramikos plytelių vonios. Alyva karš- $-4,.->00.
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 
$31,900.

fi kamb. medinis. Nauja gazu šilu-
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
A.rti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skani- šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500, 
binti poniai Jakubėnicnei g būt. mflrin. 4—5—8, nauj. at-

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 ! rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
p. sklypas. Alyva-ltaštu vand. šildy- arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina, 
mas. Gera proga giminingai šeimai 1 $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
JT. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURAHCE - HOTARY PUBLIC

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

CICERO—BERWYHMūr. 4 kamb., 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par- 2 hutai — 4 ir 2 kamb. Gazo šl- 
ke. įima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*00. 3 hutai ir ekstra lotas. $26,500.
Mūr. 3 metų, 2 po 6 įį kamb. Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

Marąuette Parke. j seboard šilima. Apsauga nuo potvy-
Mūr. 5 lr 6 kamb. Brighton Parke. n^°- $21,500.

$22,500. | Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotus $.19,900. 

aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite, sklypas. Savininkas priverstas greit 

parduoti už sumažintą kaina.

B U DRECKAS A. Morkus Real Estate
2742 W. 48rd Str. LA 3-3384 i 2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St.. Chicago

STA N K U S1 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-S447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, HL

DfiMESIO !

Gražių vizitinių kortelių
reikiaDRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 6 kamb. butas naujame 
name, 2-me aukšte. Priimame su 
vaikais nejaunesniais 15 m. amž. 
4631 S. Richmond St.

Telef. 254-7092

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mieg, 
Brighton Parke, su šiluma ir ga
ražu, pirmas aukštas, labai pato
gus suaugusiems. FR 6-1598.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

> ♦ ♦ » »-»♦-< ' ♦♦♦»♦♦♦»<%

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

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

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

turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Karšto 
vand. šildymas. Alumin. langai. Ga
ražas. Arti 60-os ir Fairfield. Tik

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

1 į/į aukšto mūr. 5 ir 4 kamb.

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

5 metų, 1 % aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrolė. Mūr. garažas, dvigubas

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prleS 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dnin,
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi Cre-coated) su fiber-asphaltu, B 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
lr "galvanized”. Dažymas iš lauka 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną lr naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
.......

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0708 OL 7-2094 Chicago, III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui DUtlnlul 

GA 6-58«7.

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Perskaitę "Draugą", duoki* 
te jį kitiems pasiskaityti.



KAD MOTERYS IR VAIKAI BŪTŲ
SVEIKI

Gydytoja ir chirurgė*. Emili
ja V. Krukas šiemet sulaukė 
25 m. sukakties, kai baigusi 
Chieagos universiteto Medicinos 
mokyklą pradėjo praktiką. Ta
da ji buvo viena iš labai ne
daugelio Amerikos lietuvių mo
terų, išėjusių medicinos moks
lus. Tokių Chicagoje buvo gal 
kokios šešios, tik vėliau atvy
ko iš tremties daugiau.

Dr. E. Krukas specializavosi 
moterų ir vaikų ligose, chirur
gijoje, dietos problemose, svo
rio kontrolėje. Iš pradžių dirbo 
įvairiose Wisconsin valstybės 
vietose, o dabar turi kabinetą 
4146 So. Archer Avė., Chica
goje. Būdama švelnaus būdo, 
rūpestinga, nuolat sekanti nau
jus medicinos atradimus, ji yra 
pacientų mėgiama. Jos tėvai bu
vo abudu atvykę iš Lietuvos, 
dabar jau mirę. Nors augusi 
Amerikoje, dr. Krukas puikiai 
kalba lietuviškai, myli lietuviš
kus reikalus. Nekartą jos nuo
trauką tautiniuose drabužiuose 
esame matę spaudoje.

Jos sūnus Algirdas Juozas 
yra psichiatras, baigęs Illinois 
universitetą ir studijas gilinęs 
Muencheno, Vienos, Genevos 
universitetuose, o dabar yra Ka 
lifornijos universiteto psichiat
rijos skyriaus direktorius. Dūk 
tė Laverne Nosakaitis yra bai
gusi nekilnojamų nuosavybių 
prekybos ir įkainavimų kursą, 
gyvena Chicagoje, augina 3 vai 
kus, kurie lanko parapinę mo
kyklą. Pati dr. Krukas savo 
laisvalaikiui taipgi buvo pamė
gusi tą šaką ir yra išėjusi ati
tinkamus mokslus universitete. 
Be to — ji mėgsta geologiją 
ir sau jaučia pramogą dailinti, 
šlifuoti brangesnius akmenis.

Kadangi ji yra maitinimosi

-v

.Ju

lL^ūfch"Boy,/ 
cfoes it-des#/

WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT i
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 

‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDVVARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6*1300

Dr. Emilija V. Krukas

specialistė, buvo paklausta, ko
kias klaidas žmonės daro šioje 
srityje. Jos nuomone, perdaug 
valgoma karbohidratų — viso
kių saldainių, spaghetti, pajų, 

'kugelio, bulvių, ir taipgi per- 
| daug valgoma riebalų, o neuž- 
1 tenkamai maistui naudojama 
' proteinų, kaip žuvis, liesa mė- 
! sa, sūris, kiaušiniai., Be to — 
žmonės permažai mankštinasi, 

; permažai naudojasi mieste esąn 
| čiomis sporto aikštėmis. Dėl vi
so to gaųąėja arterijų sukie
tėjimas, didėja kraujo spaudi
mas. Vasarą galėtų daugiau 
maudytis, daugiau vaikščioti. 
Pati daktarė savo vaikus, kai 
jie dar lankė mokyklas, buvo 
nukreipusi į paplūdimių sargy
binių užsiėmimą — mankšta, 
gryname ore jiems buvo į svei
katą.

Paklausta, kokias klaidas ji 
pastebi vaikų auginime, dr, Kru 
kas sako, kad reikėtų sužadin
ti vaikuose pomėgius naudin
gų, kultūringų dalykų, pvz. mo
kymasis muzikos ■— fortepiono, 

| smuiko, akordeono. Jos pačios 
į vaikus muzikos mokė seselės 

kazimierietės. Šitokių gražių 
; pamėgimų — hobby — pertei
kimas vaikams, saugo juos nuo 
neigiamos gatvių įtakos. Šiaip 
jau, Amerikoje maišto atžvil
giu vaikai gerai prižiūrimi, mo
tinos juos aprūpina reikiamais 
vitaminais ir t.t.

Paklausta apie moterų papro 
čius, dr. Krukas priminė, kad 
be reikalo moterys taip nekri
tiškai pasiduoda madų įtakai. 
Pvz. dabartiniai smaili batai, 
aukšti užkulniai — nesveika. 
Taipgi mergaičių pamėgtos pa
purusios galvos, sušiaušiant 
plaukus ir paskiau apipurškiant 
juos chemikalais, kad taip lai
kytųsi, nenormalu. Ne tik iš

vaizda laukiniška, bet. ir plaukai i 
neauga kaip reikia, padidėja jų 
kritimas. Amerikos Medicinos 
žurnalas peikia tolų stilių. Pa
galiau tokie plaukų purškalai 
dažnai ir plaučiams kenkia.

Dr. Krukas taipgi primena, 
kad motinoms reikėtų kiek tik 
galima laiką pašvęsti šeimai, 
vengiant eiti uždarbiauti, nes, 
be reikiamos priežiūros palie
kami. vaikai gali dėl to labai 
nukentėti.

Ji taipgi reiškia nepasitenki
nimo, kad žmonės perdaug pa
siduoda modernaus gyvenimo 
tempui — vis greit, greit. To
kia įtampa atsiliepia į sveikatą. 
Moterų tarpe atsiranda perdaug 
neurotikių, kurios priverstos im
ti visokius “trankvilaizerius”. 
O skubėti joms dažnai reikia, 
pareina iš darbo pavargusios,
C' dar čia namų apyvokos dar
bai. Gerai, kad dar vyras pade
da, o jei. ne — kelias į neuro- 
tikes gana lengvas. Mūsų mo
tinos daugumoj pasilikdavo na- 

' muose, rūpestingai globodavo 
vaikus, ir pačios neliko neuro- 
tikėmis, ir vaikus išsaugojo.

Dr. Krukas taipgi pažymi, 
kad labai svarbus dalykas žmo
gaus gyvenime tai religija. Jei 
būtume daugiau religingi, ma
žiau būtų perskyrų, nusikalti
mų, geresnis būtų sugyveni
mas. Religija padeda palaikyti 
moralinį poaukštį; kriminalistas 
neturi moralinio standarto, ne
turi religijos, — kalbėjo dr. 
Krukas. J. Pr, Jurginis

BENJ. FRANKLINO 

PATARIMAS

Kitados Benjaminas Frankli
nas yra pasakęs: “Geras laik
raštis ir šv. Raštas kiekvienuo
se namuose, gera mokykla kiek 
vienoje apylinkėje ir bažnyčia 
kiekvienoje kaimynystėje — vi
sus tuos dalykus tinkamai ver
tinant — yra svarbiausia para
ma dorovingumui, civilinei lais
vei ir religijai.”

DEDA NAUJUS 

ŠIRDIES VOŽTUVUS

Šv. Vincento ligoninėje Cle
velande paskutinių dvejų metų 
laikotarpyje padaryta apie 100 
operacijų pakeičiant širdies vož 
tuvus. Iš taip operuotųjų tik 
penktas procentas mirė dėl pa
čios operacijos. Įstatomi fabri
kuose pagaminti vožtuvai, ir 
paciento sveikata pagerėja apie 
90 procentų, šioje srityje gra
žiai pasižymi dr. C. W. Lįllehei.

A. -f- A.

JUZEFAI VENCLAVAVIČIENEI mirus, 
dukrai Jadvygai Juknevičienei ir kitiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Liet. Scenos Darbuotojai Chicagoje

A. -f A.
MAGDALENA PASECKIS

MASILIONYTĖ
Gyveno 1610 S. 50tli Ct., Cicero, III.

Mirė lapkr. 5 d., 1962, 1:10 vai. popiet. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Šiaulių apskr., Klovainių parap., Spilgių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 58 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Silvestras, giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Elena Masilionytė.

Priklausė Motinos Sopulingos, Visų Šventų ir Maldos 
Apaštalavimo draugijoms.

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

Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 9 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

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

Chicagoj ir
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGOS VISUOTINAS SUVA

ŽIAVIMAS

Lietuvių Studentų sąjungos 
visuotinis suvažiavimas įvyks 
lapkričio 23-25 dienomis Chica
goje. Šis suvažiavimas bus ypa
tingai aktualus Studentų sąjun
gos istorijoje, nes pramatoma 
seniai lauktos reformos ir sta
tuto pakeitimai. Jau yra suda
rytas komitetas, kuris kartu su 
Centro valdyba studijuos Stu
dentų sąjungos padėtį ir suva
žiavimui pristatys pageidauti
nas reformas. Tačiau, kad re
formos būtų teisėtai pravestos, 
suvažiavimas turi turėti kvo
rumą. Šiuo metu tikėtis kvoru
mo galima tiktai Chicagoje, nes 
tai gausiausias Studentų sąjun
gos skyrius. Tuo pačiu praeitis 
parodė, kad Chicagoje įvykę su 
važiavimai yra gausiausi.

1962 metų Studentų sąjun
gos suvažiavimas bus oficialiai 
atidarytas lapkričio 23 d. Chica 
goj, Morrison viešbuty, 79 W. 
Madison St. Pagrindiniais kal
bėtojais bus dr. Henrikas Na- 
gys, dr. R. Šilbajoris ir Algi
mantas Mackus. Smulkesnė Stu 
dentų sąjungos suvažiavimo 
programa bus skelbiama vėliau. 
Kviečiame visą lietuvių studen
tiją ir filisterius dalyvauti šia
me suvažiavime ir užtikrinti Stu 
dentų sąjungos ateitį.

Centro Valdyba

ZANAVYKŲ KLUBO SUKAK
TIS

Kanklių garsai aidės Šakių 
apskr. — Zanavykų klubo 25 
m. sukakties minėjime, šį šeš
tadienį ,lapkričio 10 d. 6 v. v.

Jacob K. Javits ir vėl išrinktas 
Į JAV senatą iš New Yorko.

□

Lietuvos Vyčių salėje. Kanklių 
muziką mums pateiks Jaunimo 

, Centro kanklių ansamblis vado
vaujamas profesionalės Anelės 
Kirvaitytės, kuri dar būdama 
Lietuvoje yra ir Šakiuose su 
savo ansambliu koncertavusi. 
Dabartiniame Chicagoje atkur- 

; tame kanklių ansamblyje irgi 
jos pačios paruoštos ir šiam 

i muzikaliniam menui auklėtos 
mergaitės, kurios suburtame 
ansamblyje nuo 1953 metų jau 
yra daugelį kartų lietuviškąjai 
visuomenei perteikusios kanklių 
muziką.

Pavalgius bus pravesta trum
pa klubo sidabrinės sukakties 
minėjimo programa. Po jos 
skambės kanklės ir vėliau vyks 
pasilinksminimas — šokiai gro
jant A. Ramonio šokių orkest
rui. Veiks gėrimų baras ir įvai
rūs gausūs laimėjimai, ku
riems vertingą dovaną paskyrė 
Jo'hn Kazanauskas, Mutual Fe
deral Savings and Loan Assn. 
prezidentas. Bus vertingų dova
nų ir daugiau, tik būtina ateiti 
ir jas laimėti. Neturintieji pa
kvietimų juos įsigys prie įėjimo 
salėje už 2 dol. auką. Atvykę 
vėliau į šokius temokės tik 50 
centų.

Šakių Apskrities klubas savo 
piniginėmis aukomis yra nema
žai parėmęs religines, labdary
bės, kultūros, mokslo, Lietuvos 
i laisvės reikalo institucijas, taip 
| gi ir lietuvišką visuomenę lau
kia gausiai atsilankančią šiame 
reikšmingame 25 metų sukak
tuviniame minėjime. (Pr.)

Joti jos Jonas

LAIMES BEIEŠKANT
Milijoninį tiražą turįs žurna

las “Readers Digest” perspaus
dino Ch. L. Allen straipsnį j 
“Trys keliai į laimę”. Autorius ' 
nurodo šiuos laimės šaltinius: i 
1. Būki tuo, kuo esi, kuo Die
vas tave sutvėrė; gyvenki nesi- , 
krimsdamas dėl kitų pasisekimų 
ar laimėjimų; 2. Apsispręsk ir 
gyvenki sąžiningai, garbingai. 
3. Tikėki. Pasitikėjimas Dievu 
sudaro žmogaus gyvenime dide
lį skirtumą.
MOKYKI.OS

ATSILIKUSIEIMS
JAV katalikai turi įsteigę 58 

mokyklas protiškai atsiliku
siems vaikams.

A. -J- A. .

JUOZUI KYMANTUI 
Hillside, N. J., mirus, žmonai Valentinai ir 
giminėms giliausią užuojautą reiškia

Elena ir Lilia Saveljevai

A. f A.

JUZEFAI VENCLAVAVIČIENEI mirus, 
jos dukteriai, Jadvygai Juknevičienei, Mackų 
ir Plechavičių šeimom reiškiame giliausią 
užuojautą.

Genovaite ir Vladas Mieželiai

A. + A. 

EMILY PETKUS
Gyveno Scottville, Michigan

ryto, sulaukus 89 m, amžiaus.Mir6 lapkr. G d., 1962, 2 vai.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Anne Zagars. žen

tas Joseph ir Carolyn Woperęis, žentas Nicholas, marti Helen 
Petkus, anūkai Ted Kramer, James Petkus, ir Lavergne Wope- 
reis, kiti giminės; draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas T.aekatvicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuves ivylliš Sešt., lapkr., 10 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečaime visus: gamines: draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Dukterys, žentai, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackavvicz. Tel. RE 7-1213.
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Mieliems Henrikui ir Jadvygai Dapkams, 
jų myliniai motinai

A. -f A.
ANASTAZIJAI DAPKIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Mykolas ir Natalija Rauchai

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0838 pR 8-0884

S ■> '■ f
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.J. F. KI IUIIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

« 4605*07 South Hermitage Avenue
ĮLJŽF Tel. Y R 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME Sf 1 H

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•845 sa WESTERN AVB.

TRYS MODBRN1BKOS 
Am-CONDltlONED KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET 
2814 W. 2Srd PLACE

Tel. REpublie 7-1218 
TeL Vlrginia 7-6672

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL TeL OLympic 2-1003
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X Prof. V. K. Jonynas Lie
tuvių kultūros kongreso dailės 
parodos atidaryme skaitys pa
skaitą “Lietuvio kūrėjo įnašas 
išeivijoj”. Inž. dr. J. Gimbutas 
kongreso architektūros sekcijoj 
skaitys paskaitą “Senosios lie
tuvių kaimo statybos savybės 
ir jų reikšmė dabar”.

X Lietuvos Vyčiij choras Chi 
cagoj lapkričio 10 d. 7:30 v. v. 
dalyvauja Vilniaus dienos minė 
jime Jaunimo Centre. Chorui 
vadovauja muz. F. Strolia, a- 
kompaniatorius J. Byanskis.

Taip pat choras yra pakvie
stas dalyvauti programoj lap
kričio 11 d. 2:30 v. p. p. Holi- 
day Folk Fair Navy Pier.

Šiuo metu į chorą įsijungė 
naujas tenoras Albinas Rudze
vičius. Prieš akis chorui dides
ni uždaviniai: plokštelių išleidi
mas, metinis choro koncertas 
ir kt. Tiems uždaviniams atlik
ti choras parodo daug pasiau
kojimo.

X “Visą naktį nemiegojau, 
taip buvo įdomu skaityti J. 
Švaisto “Žiobriai plaukia”, ta
rė Liet. Knygos klubo narys 
Jonas Balčiūnas, apsilankęs 
“Drauge” skubėdamas pasiimti 
naujausius LK klubo leidinius, 
tarp jų Alės Rūtos “Priesaiką” 
ir dr. Griniaus “Gulbės gies
mę”. Visus kviečiame įstoti į 
knygos klubą, kurio nariai gau 
na knygas trečdaliu pigiau.

X Cicero Lituanistinės mo
kyklos tėvų susirinkimas įvy
kęs spalio 21 d. Šv. Antano mo 
kyklos patalpose išrinko 1962- 
63 m. m. komitetą: pirmininkas 
L. Pračkaila, pirm. pav. J. Ar- 
štikys, sekr. A. Milunas, ižd. E. 
Alšauskas, B. Skorupskienė, P. 
Tamošiūnienė ir D. Kolienė — 
nariai. Susirinkimas nutarė, jog 
metinis mokestis šiais metais 
bus 10 dol. šeimai. Tuo reikalu 
tėvai bus painformuoti atskirai.

X A. Rūkštelės sukaktuvinė 
paroda, dabar vykstanti Čiur
lionio galerijoj sukėlė susido
mėjimo ne tik meno mylėtojų 
tarpe, bet ir dailininkuos. Ją iki 
šiol aplankė V. Petravičius, P. 
Kaupas, J. Pautienius, V. Vai
tekūnas, J. Pilipauskas, V. Vi
jeikis, estų grafikas W. Pussep 
ir kit. Ši sukaktuvinė paroda 
bus vėliau perkelta į Worceste- 
rį ir Waterburį.

X Aldonos Valeišaitės - Bru- 
sokienės mokinių tėvų susirin
kime buvo išrinktas tėvų komi
tetas, kuris susideda iš p. Ka
ružos, p. Bružienės, p. Kuraus- 
kienės ir p. Krono. Vaikai ir Tė
vų komitetas stropiai ruošiasi 
savo koncertui, kuris įvyks 
lapkr. 18 d., 3 vai. p. p., Jau
nimo Centre. (Pr.)

x Ar nyksta lietuvybė? Dar 
gaji, nes per 10 m. vien “Sparta” 
pardavė apie 1000 raš. mašinėlių 
vien lietuvišku raidynu. O jums? 
Jūsų vaikams? KATALOGUS ir 
informacijas apie rašymo, skai
čiavimo, pinigams priimti ir kt. 
mašinas, — gausite DYKAI, tik 
pranešę apie savo adresą: J. L. 
Giedraitis), 10 Barry Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui” žinomas, kaip sąžinin
gas asmuo. (Sk.)

X Simfoninis koncertas, ku
ris rengiamas lapkr. 25 d., yra 
labai retas įvykis lietuvių kul
tūriniame gyvenime, o šis pir
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, 
2511 W. 69 St. ir Ciceroje — 
Stangenbergo krautuvėj 51 St. 
ir 50 Avė., kampas (toj prieš 
parap. baž.). (Pr.)

X Dr. A. Kučas, istorikas, 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos auklėtinis, mielai su 
tiko bendradarbiauti ruošiamoj 
gimnazijos monografijoj, staips 
niu apie Marijampolės gimnazi
jos istorinį kelią. Dr. A. Ku
čas yra baigęs Marijampolės 
gimnaziją 1924 metais.

X Nekalto Šv. Marijos Pra
sidėjimo parap. Šv. Vardo d-jos 
bendra komunija įvyks lapkri
čio lll d. 8 v. r. Po to pusryčiai 
ir susirinkimas parapijos salėj.

X JAV LB centro valdyba 
savo atstovu į Kultūros Kong
reso komitetą paskyrė Z. Dailid 
ką. Komiteto sekretorius L. Bal 
žaras tebeina savo pareigas. 
Spaudoj pasirodžiusi žinia apie 
jo pasitraukimą neatitinka tie
sai.

X Cicero šv. Antano parapi
jos salėje mokyklos tėvų komi
tetas kviečia svarbų tėvų susi
rinkimą lapkričio 11 d. 1:30 v. 
p. p. Dr. F. Kaunas rodys fil
mus ir paskaitys paskaitą apie 
dirbtinį kvėpavimą pirmosios 
pagalbos atveju. Mokyklos vai
kučiai pademonstruos kūno kul
tūros numerių.

X Kun. dr. J. Prauskis ir V. 
Zalatorius 25-oje Žurnalistinėje 
popietėj, įvykusioje lapkr. 3 d., 
J. Centre, padarė pranešimus 
apie Kultūros kongreso prog
ramą, paryškindami spaudos 
sekcijos posėdžius ir pasisakė 
dėl L. Ž. s-gos centro ir Chi
cagos skyriaus veiklos. Disku
sijose dalyvavo Gužauskas, Ven 
clovas, Gintneris, Šulas ir kiti. 
Politinių įvykių apžvalgą pada
rė B. Brazdžionis. Popietėj da
lyvavo virš 20 asmenų; vadova
vo pirm. A. Gintneris.

X Istorikai, istorijos moky
tojai, istoriją studijuojantieji 
studentai ir istorijos mėgėjai 
Kultūros kongreso metu turės 
du posėdžiu. Pirmasis bus penk 
tadienį, 7 v. v., o antrasis — 
šeštadienį, 9:30 v. r. Abiejuo
se posėdžiuose bus po du prane 
Šimu. Pirmajame kun. dr. K. 
Matulaitis, MIC, kalbės apie Lie 
tuvių Istorijos draugijos atlik
tus darbus ir ateities planus, o 
Vincentas Liulevičius referuos 
apie Šiaurės Amerikos lietuvių 
kultūrinius laimėjimus. Kitame 
posėdy prof. dr. Juozo Jakšto 
paskaita: Šiaurės Amerikos lie
tuvių istoriografija ir jos atei
ties uždaviniai. Po to Prano 
Pauliukonio paskaita: šiaurės 
Amerikos lietuvių istorija kaip 
tautinio auklėjimo priemonė. 
Po kiekvieno pranešimo bus dis 
kusi jos.

X Suorganizavimas II Kultū
ros Kongreso Chicagoje reika
lauja nemaža išlaidų, kurioms 
išlyginti rengiamas literatūros 
vakaras ir banketas, kuriam rei
kalingos aukos. Chicagos lietu
viškoji visuomenė jautriai tai 
suprasdama noriai aukoja, ka
da į ką kreipiasi banketo orga
nizatorė Alicija Rūgytė. Pirmos 

| parėmė savo auka II K. k. ban
ketą: Birutė Jasaitienė, Emilija 
Gaučienė, P. Masilionienė, J. 
Lieponienė, R. Balzarienė, J. 
Barzdukienė, M. Pėteraitienė, 
V. Šklėrienė, J. Valdienė. (Pr.)

X Nuotaikingi rudenio šo
kiai. Chicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubo na
riai, prisimindami gražias, sau
lėtas vasarėlės dieneles ir atos
togas bemeškeriojant Wiscon- 
sin valstijos ežeruose, rengia 
nuotaikingą šokių vakarą šį 
šeštadienį, lapkričio 10 d. 7 V. 
v. Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St. Šokiams gros 5 asme-, 
nų klubo orkestras. Atsigaivini
mui bare bus gaunami įvairiau
si gėrimai, nestokos užkandžių 
ir kavos.

Šiame subuvime laukiami ne 
tik meškeriojimo - medžiojimo 
sporto mėgėjai, bet ir kiti visi 
mūsų tautiečiai mėgstą gerai 
pasišokti ir linksmoje nuotaiko
je praleisti savaitgalį. (Pr.)

Tautų draugystės festivalis įvyko Chicagoje praėjusį savaitgalį, 1001 N. Dearborn St., patalpose. 
Nuotraukoje matyti scenoje pasirodžiusi lietuvių tautinių šokių šokėjų grupė Žilvitis, parodų ren
gėjai ir tautų atstovės, su kuriomis buvo užmegsti draugystės ryšiai, pasikeista dovanėlėmis 
tautodailės dirbinėliais. Iš k. į d. stovi; šokių grupės vadove V. Remeikytė, skara apsidengusi 
kubietė studentė — Maria Dolorer Angulo, prie šios kojų sėdi antra kubietė — Dalia Menindez, 
sėdi brazilietė V. Dunin, D. Orintaitė, filipinietė — Mrs. Millan, norvegė studentė — Norma Altevn, 
sktn. Z. Juškevičienė — parodos rengėja, šalia stovi antra malajietė — Pin. Borsja. Visi kiti 
yra šokių grupės dalyviai. Oficialus parodų rengė jas ir finansuotojas — L. B. Chicagos apygardos 
valdyba. Nuotr. V. Noreikos

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių Enciklopedijos 

XXVII tomas jau išspausdintas 
ir bus pradėtas išsiuntinėti nuo 
lapkričio 15 .d. Apima Saulės—■ 
Šiaulių kautynės — Skapiškis. 
Iki Se redagavo Pr. Čepėnas, 
nuo Sf — dr. J.. Girnius.

— Inž. Vincas Staknys, Eli
zabeth, N. J., tarnybos reika
lais keliems mėnesiams lėktuvu 
išvyko į Europą, kur aplankys 
Romą ir kitas Italijos vietoves. 
Vėliau žada pasiekti net ir Tur
kiją.

— Lietuvių Fondui, be anks
čiau paskelbtų, vietoj gėlių a. 
a. inž. Pijui Žiūrini mirus, au
kojo K. Germanas iš Saint 
Charles, III., $10, A. Baltruko- 
nis iš FairView Park, Ohio, $10, 
dr. J'. Mikelėnas ir K. Mikelė- 
naitė iš Chicagos $10, J. P. 
Mull - Muliolis iš Clevelando $5. 
Iš viso gauta $265. Aukas pri
ima ir šį reikalą bendru susi
tarimu tvarko: St. Barzdukas, 
1209 Melbourne Rd., CIeveland 
12, Ohio.

— New Yorke praėjusį sek
madienį įvyko demonstracijos 
prieš komunistus, kurios labai 
pavyko. Prez. Kennedy buvo pa 
siųsta telegrama, kurioje buvo 
pabrėžta, kad lietuviai visada 
remia stiprų prieš komunistus 
laikymąsi. Telegramoje buvo 
pabrėžta, kad reikia kovoti prieš 
sovietų imperializmą. Taip pat 
buvo išreikšta Viltis, kad bus

iš Sovietų okupacijos išlaisvinta 
ir Lietuva, nes tai reikalauja 
teisė, JAV saugumas ir pasau
lio taika.

— Pasaulio Lietuvių arvhyvo
išlaikymas yra sunki finansinė 
našta JAV Lietuvių Bendruome 
nės Centro Valdybai. Asmenys 
ir organizacijos prašomos prie 
šios svarbios institucijos išlai
kymo prisidėti piniginėmis au
komis. Aukas siųsti CV iždinin
kui adresu: Zigmas Dailidka, 
5921 So. Fairfield Avė., Chiea
go 29, III. Iki šiol archyvo iš
laikymą finansiškai parėmė tik 
Illinois Lietuvių Gydytojų drau 
gija ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Chicagos sky
rius.

— Laisvės Varpo radijo pro
gramoj N. Anglijoj plačiai pami 
nėjo Maironį, kurio vardu pa
vadinti šie metai. Dar pavasa
rį, balandžio 1 d. buvo sureng
tas viešas minėjimas, kurio me 
tu apie Maironį kalbėjo rašyto
jas Stasys Santvaras, o Mairo- 
rio kūrybą perdavė Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūrio na
riai, vadovaujami režisorės Ale 
ksandros Gustaitienės. Dabai’ 
vėl skirtos dvi radijo progra
mos Maironio vaidmeniui mūsų 
tautos istorijojoje išryškinti. 
Tai buvo) spalio 21 d. ir spalio 
28 d. Šiuo atveju Maironis api
būdintas, kaip tautos žadinto
jas, nenykstančių literatūrinių 

[vertybių kūrėjas ir mokslinin-

Chicagos žinios
NENORIAI PRIIMA PAVEL

DĖJIMĄ
Alice Colton, 834 W. Montro- 

se, teismo įsakymu turėjo at
vykti į paveldėjimo teismą ir 
prisiekti, kad ji yra prieš tre- 

ijus metus mirusios Marie Lo- 
Inergan sesuo. Ji tai padarė ne- 
! noroms, nors • jai tenka sesers 
1 $160,000.

RADO SLAPTĄ DEGTINĖS 
VARYKLĄ

Federalinė policija rado slap
tą 275 galionų talpos degtinės 
varyklą namų rūsyje, 1356 S.

X Dr. V. Tercijonas, gyve
nantis Letchworth Village, 
Thiells, N. Y., anksčiau įnešęs 
LF sąskaiton 500 dol., dabar 
papildomai atsiuntė kitus 500 
dol., pažymėdamas, kad savo 
įnašu nori paremti lietuvių švie 
timo bei kultūrinius reikalus 
pagal Lietuvių Fondo nuosta
tus.

X Eugenija Breimerieinė, Bro
nė Bužėnienė, Adelė Dulksnie- 
nė, Rožė Kriaučiūnienė, Jadvy
ga Lakienė-Lakačinskienė, Emi
lija Markūnienė, Zuzana Pet
rauskienė, Bronė Stravinskienė, 
Ona Šimkienė, Vanda Urbonienė 
ir Zuzana žilevičienė sutiko įei
ti į komitetą Chicagos Balfo ap
skrities metinei vakarienei ruoš
ti, kuri įvyks lapkričio 17 d., 
7 v. v. Jaunimo Centre. Jos jau 
turėjo pirmą pasitarimą, kuria
me pasiskirstė pareigomis. Va
karienė bus labai šauni. (Pr.)

X Kultūros kongreso banke
to ir literatūros vakaro bilie
tus, be anksčiau minėtų vietų, 
dar galima gauti “Drauge” ir 
“Dainoje”, 3321 S. Halsted st. 
Vakaras įvyks lapkričio 22 d., 
Padėkos dieną, 7 v. v. Jaunimo 
Centre. (Pr.)

X JAV lietuvių Bendruo
menės apylinkių valdybos me
tams baigiantis stengiasi surink 
ti solidarumo įnašus. Solidaru
mo įnašų mokėjimo sėkmingu
mas daugiausia priklauso nuo 
apylinkės valdybos pastangų. 
Solidarumo įnašai sudaro pa
grindines pajamas bendruomeni 
nių institucijų vykdomiems už
daviniams finansuoti. Juo dau
giau lietuvių atliks savo tautinę 
pareigą sumokėdami solidaru
mo įnašus, juo didesnius, reikš
mingesnius ir reikalingesnius 
darbus galės įvykdyti bendruo
menės organai.

X “Vyčių” choras, nuošir
džiai įvertindamas Vilniaus 
reikšmę lietuvių tautai, mielai 
sutiko dainuoti Vilniaus dienos 
minėjimo akademijoje, kuri bus 
lapkričio 10 d. Jaunimo Centre. 
Šį minėjimą rengia Čikagos lie
tuvių įvairios visuomeninės or- 

i ganizacijos. (Pr.)
X Sofijos Letukas padėkoje, 

tilpusioj Drauge lapkr. 5 d. tu
rėjo būti: dėkoju... Norvilų šei
mai iš Monroe, Michigan; prof. 
Dr. Jucaičiui su šeima; K. Pok- 
niui su šeima ir V. Mingaudui.

(Pr.)

kas — Lietuvos istorijos auto
rius. Per abidvi programas duo 
ta muzika, sukurta pagal Mai
ronio žodžius. Tokie minėjimai 
per radiją yra ypatingai reikš
mingi, nes jie pasiekia ir tuos, 
kurie į minėjimus salėse neatei
na.

— Dr. H. Montvilienė, gyv. 
New Yorke, buvo atvykusi vi
sai savaitei tarnybos reikalais į 
Minneapolį, Minn., kur ji lankė
si keliose mokslinių skaičiavi
mų laboratorijose.

— Marianapolio parengia
mojoje mokykloje Thompson, 
Conn., pirmame 1962-3 mokslo 
metų periode geriausiai pasiro
dė mokiniai Romualdas Petravi
čius, P. E. Lopez, Linas Bač- 
kauskas, Petras Gailiūnas, Pra
nas Šimutis, Charles Matas.

i OKUP. LIETUVOJE
i — Bulgarijoj gastroliavo Vil- 
I niaus operos ir baleto teatro 
šokėjai Genė Sabaliauskaitė ir 
Henrikas Banys.

— Kauno Muzikinio teatro 
dail. Mykolo Labucko 50-ties 
metų sukakties proga teatro 
fojė suruošta jo kūrybos-deko- 
racijų ir kostiumų eskizų-paro- 
da. Dailininkas yra nupiešęs de 

ikoracdjas “Fausto”, “Rigolet- 
to”, “Bohemos” ir kitoms ope
roms.

— Už lietuviškus odos ir ke
ramikos dirbinius, išstatytus 
Briuselio parodoj, Lietuvos Dai 
lės fondui paskirtas parodos 
aukso medalis bei diplomas.

— Religinės rezistencijos nuo 
trupa. “Dar nevėlu susitaikyti 
su Dievu. Jaunuoli, apsigalvok, 
ką darai!” Tokio turinio anoni- 
įminius laiškučius, Vilniaus ra
dijo pranešimu (spalio 20), gau 
nąs scenos veikalo “Svečiuose 

[ pas Poną Dievą” autorius mo- 
i kytojas Kaškauskas. Apie tai 
jis papasakojęs šakiečiams, da 
lyvavusiems literatūros vakare,

kurį surengė vietinio laikraščio 
redakcija.

— Vilniaus radijas spalio 21 
d. labai jau pagarsino Druski
ninkus, pranešdamas Lietuvos 
žmonėms, — matyt, kad jie tu
rėtų kuo didžiuotis . . . —, jog 
Druskininkus jau drąsiai gali
ma vadinti internacionaliniu 
miestu, nes į jį atvažiavęs net 
iš pačios Baškirijos Viktoras 
Pavlovas ir jam labai patikęs 
lietuviškas peizažas: ramus Ne 
munas ir dzūkiški grybai... Svei 
katą ičia labai pataisęs ir palie
gėlis leningradietis IIja Finkel- 
šteinas. Pasitaiko!, kad čia gy
dosi žmonių ir iš Lietuvos ..., 
net iš kolchozinio kaimo, ypač 
rudenį. Juk vasarą, per pačią 
darbymetę, kaimo žmonės neį
pratę sirgti ir poilsiauti. Ku
rorto širdis esančios purvo gy
dyklos. Labai gerai veikianti 
“biocheminė laboratorija” su 
500 lovų; jai vadovauja Sofija 
Majorova. Vadovė sulaukusi iki 
šiol vien tik kalnus padėkų ir 
nė vieno skundo! — Yra Drus
kininkuose ir gydomosios fiz
kultūros parkas, kuriam jau 
daugelį metų vadovauja fizkul
tūros specialistas Karolis Di
neika (žinomasis Nepriklauso
mos Lietuvos sporto - vyras). 
Parkas betgi priklauso prie pur 
vo gydyklų skyriaus; vadinasi 
Dineika šefe turi “vyresniąją 
seserį” rusę Majorovą, kaip to 
reikalauja komunistinės lygy
bės dėsniai (E.)

VOKIETIJOJE
— Mok. F. Skėrys Vasario 16 

d. gimnazijos moksleiviams 
evangelikams demonstravo pa
veikslus iš gailestingumo darbų 
vykdomų Europoj ir Azijoj.

— Irena Kusneraitytė (Ky- 
mantienė) buvusi Vasario 16 d. 
mokinė, dabar gyvenanti To
ronte, spalio pradžioje lankėsi 
gimnazijoj. 1955 metais ji išemi 
gravo į Kanadą pas seserį. Kaip 
gimnazistė ji šoko gimnazijos 
tautinių šokių grupėj. Po sep
tynių metų Kymantienė aplan
kė pirmą kartą lietuvių Vasario 
16 gimnaziją ir pastebėjo, kad 
čia nedaug kas pasikeitė, tik ki
ti mokinių veidai. Tie patys rū
mai, beveik supuvę barakai ir 
tas pat parkas. Tam įvykiui pri

Peoria. Ten pat rasta 550 ga
lionų mišinio, kurį policija iš
pylė į kanalizaciją. Du vyrai 
buvo areštuoti už nelegalų deg
tinės virimą.

IEŠKO ČEKIŲ KLASTO
TOJŲ

Chicagos policija skerdyklų 
rajone ieško 4 vyrų ir dviejų 
moterų, kurie užsiima čekių 
klastojimu. Vienu klastotu če
kiu jie išgavo $51,000. Jie taip 
pat buvo bandę iškeisti klasto
tų čekių $100,000 sumoje.

SURIŠO DVI MOTERIS
Vagys įsibrovę į Ida Ward 

namus, 6050 N. Richmond, su
rišo ją ir jos draugę ir pavogė 
iki $70,000 vertės brangakme
nių.

APIPYLĖ ŠLUOTŲ PARDA
VĖJĄ

Marie Taft, 4651 N. Wolcott, 
valė virtuvės grindis, kai įky
rus šluotų pardavėjas Robert 
Richter užvedė ginčą. Įsikarščia 
vusi ir kantrybės netekusi šei
mininkė išpylė pamazgų kibirą 
ant pardavėjo.

TURĖJO DAUG RAKTŲ
Kai Robert Hilbrich, 7242 N. 

j CIaremont, išlipo iš pavogto au
tomobilio, policininkas jį sučiu
po. Pas jį ir automobily rasta 
105 automobilių uždegimui rak
tai. Turint tiek daug raktų, len 
gva jam buvo iš vogtų automo
bilių pragyventi,

pamestinukas prie baž
nyčios

šešių savaičių pamestinukas 
buvo rastas prie Šv. Simono 
bažnyčios prieangio, 5157 So. 
California. Jis atiduotas Šv. 
Vincento našlaitynui.

KALTINA CHICAGĄ UŽ
NETEKĖJUSIAS MOTERIS
Chicagoje yra gan didelis 

skaičius jaunamečių mergaičių 
neištekėjusių, bet sulaukusių 
vaikų. “Didžiosios Sovietų en
ciklopedijos” vertėjai mini, kad 
1960 m. '/Rusijoje buvo 2,688,- 
000 neištekėjusių moterų.

LST korp. Neo-Lithuania Chi-

v

'siminti narke nadarvta su bro- cagos sk’ valdyba’ Iš k- * d- Gra' I giminu parue padaryta su oro- žina Gecait5 _ sekr, Danguoiė 
; liu Osvaldu Kuncaičiu, kuris Balcerytė-Vanagūnienė — iždin. 
i lanko devintą klasę, ponią Ky- Stovi Algirdas Saulis — vicepirm., 
1 mantiene, mokyt. Skėriu ir ke- Rimantas Stamūnas — pirm. ir 
liais mokintas nuotraukų. rys

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

47-tas SEIMAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 11 DIENĄ 

HOLY FAMILY VILLA, Lemont, Illinois

1 —Mišios — 10:30 valandą ryto.

2 — Pietūs — 12:30 valandą

3 — Seimo posėdis — 2 vai. popiet

Kviečiame jus asmeniškai ir kaipo 
jūsų organizacijos atstovą dalyvauti 
seime.

Seimo vedėjas bus Juozas Kamin.

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ S-GOS VALDYBA




