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JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ IR SOVIETU 
SĄJUNGOS AUKŠTOJI POLITIKA JUNGTINĖSE

TAUTOSE NEW YORKE
mą inspekciją laivų, plaukiančių 
į Kubą. Seniau buvo pateiktas 
planas, kad Tarptautinis Rau
donasis Kryžius šį darbą atlik-

NEW YORKAS. — Pasak 
“Chicago Sun - Times” (lapkri
čio 14 d.) korespondento Wil- 
liam R. Frey pranešimo, Jung
tinės Amerikos Valstybės ban-, tų, bet jis atpuolė antradienį, 
dančios tartis su kubiečių prem 
jeru Fidel Castro ir nestiprinti, 
blokados, nebombarduoti jo ae
rodromų ir nedaryti invazijos į 
salą.

Šis dalykas paaiškėjęs ant
radienį, pasitarus diplomatams 
Jungtinėse Tautose Kubos kri
zės klausimu.

Taipgi esą užuominų apie pa
žangą link Sovietų Sąjungos - 
Kubos - Jungtinių Amerikos Vai 
stybių sutartį.

Kubiečiai pasiūlę, kad neutra
lūs diplomatai, akredituoti Ha
vanoje, gali atlikti “stebėtojo” 
vaidmenį; gal būt patikrinti, ar 
sviediniai (raketos) išgabenti ir 
taipgi pranešti apie veiklą prieš 
Castro režimą.

Pateiktas planas mažai do
mina Jungtines Amerikos Vals
tybes. Bet inspekcijos klausimas 
gulįs ant derybų stalo. Seniau 
tokia inspekcija buvusi atmes
ta.

Sovietų Sąjunga linkstanti per 
svarstyti Jungtinių Tautų siūlo-

Jungtinės Tautos galėtų pa
tikrinti atplaukiančius laivus be 
aiškaus kubiečių sutikimo, lai
vams plaukiant atvirose jūro
se. Raudonasis Kryžius nenorė
jęs veikti be kubiečių sutiki
mo.

*
Sovietų užsienio reikalų vice- 

ministeris Kuznecov ir Kubos 
ambasadorius Carlos Lechuga 
antradienį susitiko su Jungtinių 
Tautų generaliniu sekretorium 
U. Thantu. Jų pasikalbėjimai 
truko pusantros valandos. Kuz
necov vėliau susitiko su JAV 
atstovais trim valandom ir 45 
min.

galą ekonominio ir karinio spau 
dimo prieš jo režimą.

2. Kai kurios “priedinės idė
jos” nežavi Washingtono.

*
Jungtinės Amerikos Valsty

bės reikalauja, kad Sovietų Są
junga atsiimtų savo bombone
šius iš Kubos, ir taipgi leistų 
komisijai patikrinti “išardytas 
sviedinių ugniavietes” saloje.

Sovietai teigia, kad preziden
to Kennedžio ir Chruščiovo su
sitarime nebuvo minimi rusų 
bombonešiai. Dėl bombonešių, 
girdi, JAV turinčios tartis 
Castro režimu.
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Viceprezidento Lyndon B. Johnson priėmime Chicagoje katalikų 
tarptautinio komiteto suruoštame pobūvyje Conrad Hilton vieš
buty lapkr. 13 d. Iš kairės į dešinę: Marija Rudienė; vicepreziden
tas L. Johnson, Mrs. Elvera Fischer, Chicago Daily News redak
toriaus žmona; Mrs. Robert Cronin, Women’s Board pirmininkė; 
Mrs. Mary Kiron; Mr. Peter Kiron; Antanas Rudis, tos organiza
cijos rėmėjas.

viceprezidentą Johnsona
"Draugo" atstovai bankete

CHICAGO. — Tarprasiniuo- likta, tačiau dar labai daug rei
se santykiuose gana daug pa
žangos padaryta. Pati JAV fe- i 
deralinė vyriausybė daug rūpi- ;

1 naši, kad i? darbo ir švietimo 
atžvilgiu būtų įgyvendinta ly- Į 
gybė, kad visų rasių ir visų 
religijų žmonės turėtų tokias 
pat progas, kad nebūtų diskri- i 

minacijos. Tie klausimai keliami 
kiekviename vyriausybės kabi
neto posėdyje. Turima progra
ma ir dedamos pastangos tą j 

programą vykdyti. Jau daug at- , 
t

Pasak Jungtinių Tautų kal
bėtojo, Kuznecov ir Lechuga pa 
teikė U. Thantui “specialius pa
siūlymus”. Tie pasiūlymai yra 
dviejų dalių:

1. Penki reikalavimai, kuriuos 
Castro pradžioje iškėlė, ypač 
pabrėždamas JAV evakuavimą 
iš Guantanamo laivyno bazės ir

TRUMPAI IŠ VISUR
— Šiaurės Atlanto organizaci

jos (Nato) valstybių parlamen
tarai vakar Paryžiuje pagyrė 
JAV poziciją Kubos atžvilgiu, 
papeikė raudonąją Kiniją, pra
šė teikti pagalbą Indijai ir ra
gino išlaikyti laisvą susisiekimą 
su Vakarų Berlynu.

— Keturi JAV senatoriai va
kar Kaire kalbėjosi su Egipto 
Nasseriu.

Į

— Indija jau turi naują gy
nybos ministerį.

— JAV svarsto Indijos pra
šymą suteikti jai transporto 
lėktuvų.

— Medžiai bujoja. Kai kurie 
medžiai Konge (Brazzaville) iš
auga iki 150 - 200 pėdų aukščio, jungimą.

— Prezidentas Kennedy va
kar paskyrė naują JAV amba
sadorių Čekoslovakijoje.

— Vakarų Vokietija lapkri
čio 12 dieną atsakė į visą eilę 
prancūzų pasiūlymų dėl didesnio 
bendradarbiavimo. Atsakymai 
pasiųsti daugiau kaip mėnesiui 
praslinkus prancūzų notą ga
vus.

— George Crews McGhee, vai 
stybės sekretoriaus pagalbinin
kas politiniams reikalams, ieš
kojęs naftos Texas valstybėj ir 
filosofijos daktaras, išvyko į 
Europą tartis su Belgijos ir Bri 
tanijos pareigūnais, kad Kon
ge būtų įgyvendinta taika.

— Japonijos premjeras Ikeda 
šiom dienom vizitavo Prancūzi
ja

— Pentagono (JAV karinės 
įstaigos) tarnautojai kasdien iš
geria 30,000 puodukų kavos, 
taigi 7,000 galonų.

I

KALENDORIUS

Lapkričio 15 d.: šv. Albertas 
Did., Vaidila, Zilinė.

Lapkričio 16 d.: šv. Gertrū
da, šv. Edmundas, Aiškutis.

ORAS

Jungtinių Tautų 
administratorius

■ vykdys papuasų 
plebiscitą

JAKARTA, Indonezija. -—
! Jungtinių Tautų administrato-_______ _________
irius Vakarų Naujojoje Gvinėjo- pries~aiką raudonųjų šnipas Al- 
je pareiškė, jog jis griežtai lai- -............... — • •
kysis Indonezijos ir Olandijos 
sutarties, kad papuasam būtų 
leista apspręsti savo politinę 
ateitį 1969 metais. Sutartis, pa
sirašyta praėjusį rugpiūčio mė
nesį, baigė olandų valdžią toje 
apylinkėje.

Jakartoje sklinda gandai, kad 
Indonezija tikisi užimti teritori
ją sausio 1 dieną be pažadėto mo jajką Nepaisant to, Hager- 
plebiscito.

Iranietis Abdoh. paskirtas vai
dyti Vakarų Naująją Gvinėią ną kada pagerbiami veteranai, 
iki gegužės 1 dienos, sužinojęs X)augeijs programos stebėtojų 

buvo labai suerzinti, kad buvu
siam raudonųjų šnipui buvo leis 
ta niekinti buvusį Amerikos vi
ceprezidentą. Los Angeles ir St. 
Louis miestų televizijos stotys, 
kurios perdavė tą programą, ga 
vo grasinimus, kad bus susprog 
dintos Kai kurios ABC tinklo 
stotys visiškai atsisakė tą pro
gramą perduoti.

ABC televizijos bendrovės va , 
dovybė pasiūlė Nixonui duoti! 
savo atsakymą, panaudojant ‘ 
tiek pat laiko, kiek buvo panau 
dota kalbant apie jį. Nixono ša
lininkai atmetė tą pasiūlymą, ne 
prileisdami ir minties, kad bu
vęs raudonųjų šnipas galėtų bū
ti lyginamas Nixonui. Alger 
Hiss dabar yra pardavėju vie
noje New Yorko spaustuvėje. 
Jis buvo nuteistas dėka Nixono

kia padaryti.
Šias mintis reiškė viceprezi

dentas Lyndon Johnsonas savo 
kalboje, pasakytoje praėjusį 
antradienį Hilton viešbutyje ka
talikų tarprasinės tarybos su
rengtame bankete.

Viceprezidentas Johnsonas 
šiek tiek palietė ir Kubos klau
simą. Jis pažymėjo, kad tos sa
los krizėje išryškėjo, jog ame
rikiečiai yra vieningi. Visos po
litinės partijos, visų rasių ir 
visų religijų žmonės buvo soli
darūs. Tarp kitko jisai pasakė 
ir tai, kad jis tikrai didžiuoja
si tuo faktu, kad katalikų or- 

• ganizacija tokiame mieste, kaip 
Chicagoj, pagerbia pietų krašto 
baptisto dvasiškio ir konfedera
to vaikaitį (Lyndon Johnsoną).

Buvo pasakyta ir daugiau kai 
bų. Kalbėjo John Farrell, Ca- 

Net ir Jerry Voorhis, kuris 1946 tholic Interracial Council pir
ui. varžėsi su Nixonu rinkimuo
se į Atstovų Rūmus ir buvo (negras) James Parsons, John 
Nixono nugalėtas, pareiškė ne- Smilh, banketo komiteto pir- 
laikąs Hisso tinkamu asmeniu mininkas ir vyskupas Raymon- 
kritikuoti Nixoną. Minėtoji pro das Hillingeris. Dainavo ope- 
grama buvo pavadinta “Politi-' 
nis Ričardo Nixono nekrolo-1 
gas”. Tą programą finansavo 
Nationwide Insurance bendro
vė, kurios prezidentas Murray 
D. Lincoln spaudai paaiškino, 
kad programos paruošėjas Ho- 
ward K. Smith turįs nekontro
liuojamą laisvę dėl programos 
turinio. M. Lincoln iš savo bend 
rovės gauna $100,000 metinio kete calyvavo apie penkiolika 
atlyginimo ir yra žinomas kaip šimtų žmonių. Bilietas vienam 
politinis liberalas.

įkarštis dėl raudonųjų šnipo 
HISSO ATAKOS PRIEŠ NKONA 

Federalinė komunikacijos komisija tirs ABC televizijos 
tinklo pasielgimą

pastangų; tada Nixonas buvo 
priešamerikinės veiklos Atstovų 
Rūmų komisijos narys.

Šiuo reikalu Federalinės Ko
munikacijos komisija gavo per 
100 skundų. Kenneth Cox, tos 
komisijos televizijos ir radijo 
sekcijos vadovas, pareiškė, kad 
tie skundai bus persiųsti ABC 
televizijos tinklo vadovybei ir 
ji bus prašyta pasiaiškinti.

Protestuodamos prieš tokį 
Nixono niekinimą, respublikonų 
moterų sąjungos narės pareiš
kė, kad Amerikos reikalui bū
tų buvę geriau pasitarnauta, 
jei tos programos vedėjas Ho- 
ward K. Smith savo pasikalbė
jime su Hissu būtų jo paklau
sęs ne apie Nixoną, bet kodėl 
pats Hissas buvo tapęs savo 
krašto išdaviku. Hissas iš jam 
uždėtos 5 metų kalėjimo baus
mės yra atsėdėjęs 44 mėnesius.

I
__ l

meriką jaudina televizijos skan 
dalas, kai nuteistasis už kreivą

NEW YORKAS. — Visą A-
I

ger Hiss kaltino Nixoną, kuris 
buvo paveikęs, kad Hiss būtų 
teisiamas. Paaiškėjo, kad suži
nojęs apie ruošiamą tokią pro
gramą, Eisenhoweris buvo iš 
anksto kreipęsis į tos ABC te
levizijos tinklo viceprezidentą 
James C. Hagerty, -Auris yra 
buvęs spaudos sekretorius per 
visą Eisenhowerio prezidentavi-

ty tą programą paleido. Progra 
ma buvo perduota Paliaubų die

mininkas, federalinis teisėjas

ros artistė Joan Moynagh. Pro
gramai labai gyvai vadovavo 
prelatas John Egan.

Dienraščio “Draugo” atstovai 
— kun. V. Rimšelis ir L. Šimu
tis buvo Antano ir Marijos Ru
džių svečiai, kurie buvo pasi
kvietę savo svečiais ir savo 
draugų amerikiečių. Juodu yra 
šios organizacijos rėmėjai. Ban-

iš nidonezu pareigūnų, kad In
donezija nori pagreitinti Vaka- j 

Į rų Naujosios Gvinėjos prisi-

asmenini buvo $25.

Iš JAV viceprezidento pagerbimo Chicagoje Conrad Hilton vieš
butyje lapkr. 13 d. Iš kairės i dešinę: Mr. Maurice Fischer. Chicago 
Daily News redaktorius; Marija Rudienė; vysk. Raymond P. Hil- 
linger, D. D.; Mrs. Alvera Fischer; Leonardas šimutis.

Britų ambasadoriaus 
atsisveikinimas

MASKVA. — Sir Frank Ro
bertą, Britanijos ambasadorius, 
praleido daugiau kaip dvi va
landas su diktatorium Chruš
čiovu atsisveikinimo vizite lap
kričio 12 dieną.

Jie svarstė Berlyno ir kitus 
dalykus. Ambasadorius, 
Maskvoje daugiau kaip 
metų tarnybą, sausio 

i Bonnoje ambasadoriaus 
gas pradėsiąs.

Ar Vatikanas turės

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— dalinai saulėta, apie 50 laips 
nių; rytoj — dalinai apsiniau
kę, truputį pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 6:38, leidžias 4:32. mose erdvėse.

Astronautas parinktas skridimui 18 kartų aplink žemę
WASHINGTON, D.C.A- 

viacijos majoras L. Gordon Coo
per užvakar išrinktas JAV ast
ronautu skridimui aplink žemę 
aštuoniolikai kartų per 24 va
landas sekantį balandžio mėn.

Apie parinkimą Cooperio, 35 
metų, pranešė Washingtone JA 
Valstybių aeronautikos ir Erd
vės administracija.

Cooper buvo techniniu pata
rėju astronautui Walter M. 
Schirra jr., skrendant jam še
šis kartus kapsulėje aplink že
mę spalio 3 dieną. Jis bus šeš
tasis amerikietis, skridęs toli-

Nacionalinė Aeronautikos ir 
Erdvės administracija (NASA) 
pranešė, kad satelitas bus pa
leistas iš Cape Canaveral, Fla., 
balandžio mėnesį, kur jis atliks 
pratimus ir patikrinimus.

Balandžio mėnesį bus atlik
tas skridimas aplink žemę, nes 
yra nepalankios oro sąlygos 

• Cape Canaveral apylinkėje pir
mame metų ketvirtyje.

NASA pranešė, jog Alan B. 
Shepard, jau laimėjęs erdvės 
sparnus, bus substitutas pilo
tas Cooperiui.

Cooper, gimęs Shawnee, Ok-

Vilniuje paminklas 
V. Kapsukui

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Lapkričio 5 d. Vilniuje, Gorkio 
aikštėje, suvarius darbininkus, 
mokesleiviją su transparentais, 
buvo atidengtas paminklas V.

la., tarnavo jūrų kareivių (ma- Mickevičiui - Kapsukui. Parti- 
rinų) dalinyje, laivyne, armijo- niai pareigūnai, su Sniečkumi iri 
je ir aviacijoje. Jis yra gavęs valdžios žmonės su Paleckiu prie 
aeronautikos inžinerijos laipsnį 
Aviacijos Technologijos insti
tute.

pasiuntinį Maskvoje?
Vatikano valstybės pareigūno pareiškimas

Vatikano Valstybės sekreto
riaus protokolo skyriaus virši
ninkas msgr. Igino Cardinale, 
paklaustas, ar Šv. Sostas neuž- 
megs diplomatinių santykių su 
Maskva, kaip praneša “The Re- 

, . gister”, atsakė: “Šv. Sostas yra D31R6S. . visada pasiruošęs sueiti į diplo- 
. . matinius santykius su kiekviena

menesi. kurj yra pasiryžusi pa
r gerbti žmogaus teises ir kun 

suteikia protingą laisvę apaš
tališkos tarnybos vykdymui.”

Toliau msgr. Cardinale pažy
mėjo. kad Vatikanas paprastai 
nesiima iniciatyvos nei diploma
tinius santykius su kuria nors 
valstybe užmegzti, nei nutrauk
ti, ir pridėjo — sunku būtų 
pramatyti, “kaip tikrai bedieviš
ka valstybė galėtų duoti pilnas

garantijas žmogaus teisių lais
vei.”

Prisimindamas Šv. Sosto nūn 
ciatūrą Kuboje, Vatikano atsto
vas pažymėjo: “Nėra pagrindo 
uždaryti nunciatūrą, kol yra 
katalikų, kurių teisės turi būti 
ginamos.”

Prancūzija areštavo
33 O. A. S. agentus
TOLUZA. — Prancūzų vi

daus reikalų ministerija lapkri
čio 12 dieną pranešė, kad polici
ja išardė tris slaptosios armi
jos organizacijos (O-A.S.) bū
rius pietvakariuose, areštavus 
33 agentus ir suradus tris to
nas ginklų.

I 
šaky, Vilniaus universiteto rek
torius Kubilius pasakė kalbas. 

Kai kurie lietuviškųjų komu
nistų (Bieliauskas, Stimburys) 
kalbėjo rusiškai. Prof. Kubilius 
priminė ir “buržuazinius nacio
nalistus” užsienyje, kurie, girdi, 
dedą pastangas Kapsuko var
dą išbraukti iš istorijos pusla
pių. Teko ir JAV “imperialis
tams”, kurie, pagal sovietinę, 
Maskvos diriguojamą propagan-

Atlikęs karinius skridimus Vo 
kieti joje, astronautas vykdė 
skridimo pratimus Edwards a- 
viacijos bazėje Kalifornijoje.

Jis yra vedęs buvusią Trudy 
Clson iš Seattle. Cooperiai turi 
dvi dukreles. Jo tėvas yra išė
ję". atsargon aviacijos pulkinin- ją, bandę sukurstyti pasaulinį 
kas. atominį karą.

Į

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Vakarų Vokietijos kandę- neral. sekretorium U. Thantu 

r| Adenauerį prezidentas Ken- Kubos reikalais. Pasak Steven- 
nedy vakar labai iškilmingai su- šono, Kubos klausimas vėl at
tiko Baltuosiuose Rūmuose. A- 
bu valstybininkai vakar ir šian 
dien tariasi svarbiais tarptauti
niais klausimais.

— Britanijos premjeras Mac 
millan vakar smarkiai puolė o- 
poziciją dėl jos žalingos veiklos.

— JAV ambasadorius Steven- 
sonas vakar kalbėjosi Jungti-

i nėse Tautose New Yorke su ge-

sidurs Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje.

— JAV žvalgybiniai lėktu
vai stropiai seks Kubos uostus, 
ar nestiprinami uostai puolimo 
reikalams.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės nuo Kubos blokados pra
džios iki dabar praleido 49 lai
vus, jų 8 buvo rusų.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 15 d. DISKUSIJOS SOCIALINĖS MEDICINOS 

KLAUSIMU

uždarė šias gana įdomias dis
kusijas socialinės medicinos 
klausimu.

Red. VINCENTAS LIULEVIČIUS, 6540 S. CampbeU avė., 
Chicago 29, IU. Telef. PR 6-1275

Chicagos vyresniųjų giedrininkių poatostoginio susirinkimo dalis 
narių. Iš kairės: A. Rudienė, B. Kizlauskiene, T. Šaulienė, E. Vi
limaitė. A. Sadūnienė, O Pankienė. E. Breimerienė ir E. Jukne
vičiene. B. L. nuotrauka

DIDELĖ ŠVENTĖ HAMILTONE

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą Hamiltone (Kanado
je) suruošė vietos ateitininkų 
kuopa 1962 m. spa’ių 28 d. Mi
nėjimas sutapo su parapijos 
rekolekcijų užbaigimu, todėl 
bažnyčioje rekolekcijų vedėjas 
kun. A. Spurgis. MIC. pasakė 
pritaikytus pamokslus. Po pie
tų 4 vai. Lietuvių Namų kino tytė. Akordeonu “’Jdy Cabela- 
salėje buvo meninė dalis, ku
rioje paskaitą skaitė dr. Vy
tautas Vygantas, Pax Romana 
pirmininkas ir Ateitininkų fe
deracijos gen. sekretorius, at
vykęs iš New Yorko. Savo pa
skaitoje dr. Vygantas mintimis 
apkeliavo žemės rutuli, apžvelg 
damas kaip šiandieninis žmo
gus kovoja už Kristų, ypač ka
talikai studentai, nes jam ten
ka juos daugiau pažinti. Šian
dien Dievo niekas neneigia, bet 
ir nerodo Juo reikiamo dėme
sio. Kitų kraštų katalikai stu
dentai kiek gali stengiasi kovo
ti už Kristų ir pašalinti komu
nistų įtaką, kuri yra apėmusi 
ir užkrėtusi visą pasaulį. Pa
vyzdžiui, tokiam Uragvajuj jau 
Ka'ėdos — šeimos šventė ir 
Didžioji Savaitė — turizmo sa
vaitė; jau nebėra vietos Kris
tui, Jo gyvenimo atsiminimui. 
Kristaus Karaliaus kariais gali 
būti kiekvienas, kuris tik išpil
do tai, ko Kristus reikalauja — 
baigė savo paskaitą prelegen
tas.

Argi tai nėra ir kiekvieno ka 
taliko pareiga būti Kristaus ka 
nu?

Toliau pasirodė Hamiltono 
jaunimas: L. Stanevičiūtė

deklamavo eilėraštį “Kristui 
Karaliui’’ ir savo kūrybos eilė
raščių paskaitė L. Kaminskai
tė. Piano “Avė Maria’’ ir “So
nata C. Major — Allegro” pa
skambino gabi ir daug žadan
ti M. Klevaitė. Taip pat pa
skambino “Sonatina” ir “Sau
lės užtekėjimui” — T. Tumaš-

ro” pagrojo vyt. Beniušis. 
“Smalsių mergaičių šokį” 
“smalsiai” pašoko jaunosios D. 
Kudafbaitė ir B. Aušrotaitė.

li paleisti iš akių fakto, kad 
žmogaus darbingumas yra la
bai aprėžtas. Darbingumą są
lygoja amžius, liga, motinystė, 
invalidumas, nedarbas, nelai
mingi atsitikimai, apsigimimas. 
Nedarbingumas yra visuotinas 
ir jo negali išvengti nei laisvo
sios profesijos, nei darbininkai, 
nei darbdaviai. Todėl ir sociali
nis nedarfcingųjų aprūpinimas 
turi būti visuotinas.

Trumpai suminėjęs dabarti
nės administracijos siūlomus so 
dalinės medicinos projektus, 
dr. K. Ambrozaitis kiek plačiau 
sustojo ties Kerr-Mills projek
tu, kuris yra jau kai kur prak
tikuojamas ir kuriam pritaria 
Amerikos Gydytojų są-ga. Šio 
įstatymo pagrinde yra savano
riškas apsidraudimas, skirtas 
tik reikalingiem senesniem pi
liečiam. Jis yra finansuojamas 
iš bendrųjų mokesčių, bet ne iš 
specialiųjų, kaip kad socialinio 
draudimo plane. Tai federalinis 
ir valstybės sudėtinis planas, 
bet valstybės kontrolėje. Jis ga 
rantuoja teisę pacientui pasi
rinkti gydytoją ir ligoninę, o 

visuomenė, gydytojui — teisę praktikuoti 
Dr. K. 

Ambrozaičio nusistatymas buvo 
aiškus: jis nori visuotino drau
dimo ir kad tame plane būtų 
patenkintas ir gydytojas ir pa
cientas.

Diskusijos
Padarę pranešimus,

pagrindi n i u s
Joną

Lapkričio 4 d. Chicagos at- kratija, pripažindama, kad dar 
kai sendraugiai Jaunimo Cent- bas yra vienintelis tikras žmo- 
re suruošė visuomenei diskusi- gaus aprūpinimo šaltinis, nega- 
jas socialinės medicinos klausi
mu. Salėje susirinko daugiau 
pusšimčio klausytojų, besido
minčių socialinio draudimo pro
blemomis. Diskusijų moderato
rius dr. A. Liulevičius pristatė 
susirinkusiems
programos dalyvius 
Šoiiūną ir dr. K. Ambrozaitį.

Jonas Šoliūnas
Pirmas kalbėjo J. Šo’iūnas. 

Pradėdamas savo pranešimą jis 
pastebėjo, kad socialinio drau
dimo klausimais jis reikš tik 
savo asmenišką nuomonę, kuri 
nebūtinai atstovaus socialinio 
draudimo administraciją. Pri
minęs socialinės medicinos klau 
simo aktualumą, nesigilinda
mas į socialinio draudimo pra
eitį, jis pradėjo aiškinti apie 
nemokamo gydymo įvedimą šia 
me krašte, paliesdamas dau
giausia King-Andersono projek 
tą (Medicare). Šį projektą J. 
Šoliūnas apžvelgė plačiai ir ban 
dė pristatyti jį keturių pagrin
dinių punktų šviesoje, -būtent: 
kokias socialinio draudimo rū
šis naujasis projektas paliestų; 
kokius įsipareigojimus tuomet 
turėtų prisiimti 
kiek toksai projektas kainuotų pa-gal savo išmanymą, 
ir kas jį administruotų.

Po to, J. Šoliūnas supažindi
no su prezidento Kennedy ad
ministracijos išdirbtu projektu 
dėl tautos sveikatos ir sociali
nio draudimo, kuris savo ruož
tu dar apimtų atskirus projek
tus dėl nemokamo pensininkų 
gydymo, dėl medicinos mokyk
lų tinklo išplėtimo, dėl didesnio 
paruošimo, ligoninių statymo ir

Antrą dalį išpildė vyresnieji.
Sol. V. Verikaitis padainavo:
“Ten, kur Nemunas banguoja”,
“Skausmas”, “Grįžk namo” ir skaičiaus medicinos gydytojų 
Valentino maldą iš operos globos pagerinimo.
“Faustas”. Akompanavo D.
Skrinskaitė.

Ne
mokamo gydymo programa pa 
gal King - Anderson projektą 
turėtų (būti tvarkoma socialinio 

- • To
liau J. Šoliūnas priminė faktus, 
kurie sudaro kliūtis nemokamo 
gydymo projekto realizavimui. 
Baigdamas jis pažymėjo, kad 
King - Anderson projektas yra 
milžiniškas dalykas ir kad jis 
pareikalaus laiko ir daug pa
stangų kol bus įgyvendintas.

Dr. K. Ambrozaitis

pa-

Aušros Vartų parapijos cho- administracijos,
ras vedamas V. Verikaičio su
dainavo: “Kur giria žaliuoja”, 
“Paleiski Tėveli”, “Lino žie
das’’ ir “Užtrauksim naują gies 
mę”. Dar bisui — “Miškų gė
lė”.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Dar prieš minėjimą dr. Vy
gantas turėjo pasikalbėjimą su 
vietos ateitininkais. Kalbėjo są
jungos rūpimais klausimais ir 
ragino ateitininkus tvirčiau 
apaštalauti savo gyvenamoj ap 
linkoj ir atvesti Dievą į areną 
— i gyvenimą iš kurio Jis yra 
išstumtas, d lietuvių gyveni- 
man daugiau idėjinio gyveni
mo.

Tik idėjomis išliksime!
Praurimė

Antruoju kalbėtoju buvo dr. 
K. Ambrozaitis, kuris pažymė
jo, kad jis paaiškins oficialią 
Amerikos Gydytojų s-gos nuo
monę socialinės medicinos klau 
simu. Asmeniškai jis pritarė 
socialiniam aprūpinimui ir net 
žengė žingsnį toliau, pasisaky
damas už visuotiną draudimą 
arba už socialinę demokratiją, 
kuri yra ne kas kitas, kaip de
mokratijos principo t. y. as-

Adelaidės jaunieji 
ateitininkai

d., 11 vai. ryto Jaunimo Centre 
skaitys paskaitą. Visi ateitinin
kai: moksleiviai, studentai ir

Šiais metais Adelaidės (Aus- sendraugiai, kviečiami į šią pa- 
tralijoje) jaunieji ateitininkai, 
susispietę į J. Matulaičio kuo
pą, labai sustiprėjo ir padaugė
jo: įskaitant ir jaunučius, jau 
turime apie 40 narių. Dažnai 
ruošiamos pramogos, pasirody
mai bei susirinkimai pratina 
jaunimą gražiai lietuviškai kal
bėti, dainuoti ir įvairiais kitais 
būdais pasireikšti. Šių metų 
pradžioje su dideliu pasisekimu 
Motinos dienos minėjimo pro
gramoje dalyvavo visi jaun. 
ateitininkai.. • »

Gražiai menine programėle 
mūsų jaun. at-kai pasirodė per 
minėjimą ir vėliau — sportinin 
kų Jaunimo šventėje.

Menines programas paruošia 
E. Varnienė ir N. Vitkūnienė.

A. St.

skaitą atsilankyti.

— Brighton Parko jaunučių 
ateitininkų, lankančių 1—4 pra 
džios mokyklos skyrių, susirin
kimas įvyks lapkričio 17 d., 3 
vai. po pietų 4239 S. Fairfield 
Avė. Brighton Parko jaunu
čiams šiuo metu vadovauja Rū 
ta Spurgienė ir Danutė Radvi
lienė.

Parengimų kalendorius

— Dr. Jonas Grinius, sve
čias iš Vokietijos, lapkričio 18

Chicagos ateitininkų sendrau 
gių valdyba yra sveikintina, 
kad domisi šiais aktualiais klau 
Simais ir sudaro sąlygas pain
formuoti platesnę visuomenę. I

Dr. Z. Brinkis j

i

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St, FR 6-4998 

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

• ♦ ♦ 8 :

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas. 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

t

DR. J. *.r K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenne 
Priima ligonius pagal susitarimą.

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1563 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šešta d.

I

E

s

s

Vai.; 
rak. 
lien|

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSTES IR

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9

Šeštadieniais 10—1 vai Trečla- 
uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3222. 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

v.

Rez. HE 8-1870.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pnlaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tei. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
stsiliepia skambinti MT S-0001.

Preaaaorata: Metams
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00
JAV ir Kanadoj $11.00

= • Redakcija straipsnius tai-
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik UI anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
~ turim neatsako, skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.

Tel. ofiso PO 7-8000, rez. GA 3-7378

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63 r d Street
Vai.: kasdien nuo 1'
Iki 8 vai Trečiad Ir šešt. uždaryta.v

p. p. ir 6p-

Telefonas: GRovehlll 8-1525

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

I
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. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINŠ8 LIGOS 

2745 Weet 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-222O.

abu 
kalbėtojai galėjo dar trumpai 
vienas kitam atsakyti. J. Šoliū- 
nas iš naujo užakcentavo gerą
sias King-Andersono projekto 
savybes ir pateikė keletą klau
simų dr. K. Ambrozaičiui. Dr. 
Amibrozaitis atsakė į paklausi
mus ir dar kartą paryškino sa
vo, kaip lietuvio gydytojo nuo
monę, ir skirtingą Amerikos 
Gydytojų Są-gos nuomonę.

Po. to buvo leista pasisakyti 
ir susirinkusiems. Diskusijose 
dalyvavo dr. Z. Smilga, dr. Z. 
Brinkis, J. Venclova, P. Ličkus 
ir dr. K. Pemkus. Buvo iškelta 
įvairių klausimų, į kuriuos tu
rėjo progos atsakyti abu kalbė
tojai. Susumavus jiems savo 
pranešimus, dr. A. Liulevičius j

Ofisas: 3148 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 West ««th Place 
Tel.- REpublic 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3;____
uždaryta. Antrad. tr penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

treč.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

_______ Rez. WAlbrook 5-3048_______

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

Tel. 695-6533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

I

VL^Na^MARIJOS 
SPALVOTAS PAVEIKSLAS 

su Žemaičių Kalvarijos bažnyčios 
altoriumi ir bažnyčia bei Kalvari
jų kalnais ir koplyčiomis, kuris 
buvo pagamintas 1905 metais, 
bus atiduotas spausdinimui. Jo 
didumas 12x17 inčių. Paveikslas 
labai gražus ir brangus prisimini
mas. Paveikslo kaina be rėmų 5 
doleriai. Platintojas Laurynas 

mens pirmenybės principo vyk- Lia^?auda^- Kas norėtų jį įsigyti, 
, , siųskite užsakymus su pinigais:
dymas ūkyje. Socialine demo- LAWRENCE P. LEWGOWD, 

4167 Adams Str., Gary, Indiana

f

i

l*

' * R ADLI O APARATAI
PROCESIJOJE

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

I DR. INT. RUDOKAS, Opi, 
| Tikrina akis te pritaiko akintas, 

keičia stiklus te rtama
4455 S. California Ave^ YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad. 
uždaryta, šeštad. 16 ▼. r. 11d 1 b. a 

Rez. tel. PR 2-0563, Rez. PR. 2-6730 

Dr. W. Ross Dr. L Seibufis 
Inkstą, pūslės ir šlapume taku 
x chirurgija

Ofisai: 7958 S. Westem Avė., tel. 
GR 6-0091: 322 E. 152th SU, Harvey. 
m., tai. EDieon 8-4383; 80 N. Mi
chigan A v., gulte 808. tei. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. HDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest. DL 

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

neatsiliepia skambinti TE 2-1071. ..

Tei. ofiso HE 4-5842, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt. penkt. 1-4 ir 7-3. 
Antr. 1-8. treč., šešt. pagal sutarti 
sekm. uždaryta.

TeL ofiso HE 4-5758; Res. HI5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika tr Alergija) 

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

— Kun. Alf. Lipniūno kuo
pos susirinkimas įvyks šį sek
madienį .lapkričio 18 d., po 10 
vai. mišių.

Margis Matulionis ir Rimas 
Repšys diskutuos tema, “Savi
aukla ir laisvė”, tai ir jūs pasi
ruoškite pasiginčyti ar pritarti 
jiems.

Kadangi diskusijos žada būti 
karštos, apsiginkluokite drau
gais, idėjomis, drąsa.

Valdyba,

Kristaus Karaliaus iškilmėse 
Maniloje, Philipinų sostinėje, da 
lyvavo apie 300,000 žmonių. Bu Į 
vo giedamas rožančius procesi
joje. Kad giedojimas būtų vie
nodesnis, daugelis procesijos da 
lyvįų nešėsi mažus tranzistori
nius radijo aparatėlius, per ku
riuos buvo girdimas giedojimas 
iš centro, ką sekdami ir visi ki
ti giedojo.

PERKI IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS 
P A T R I A

8312 S. Kestcrn GR 8-8522 
Atdara 11-4 ir 8-8

ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, I 
Chicago 32, I1L Tel. YA 7-5980 |

£

PETRAS STIRBIS 
6741 80. Maplewood Avė. 

CMeago 28, m.

Aliejus virtuvei Ir krosnims 
“Geresni ir pigesni alyva” 

Tel. NEmleck 44264 MO VI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

ii

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER L KIRSTUR
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4152

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. tr 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadieniu* 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
oeatsiliepia. šaukti KEdzle 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU 
UGŲ 

SPECTALIST* 
MEDICAL BUILDING 

7158 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo ti vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1188 

Rez. tei. 232-2212

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0260
DR. L DECKYS 

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR

EMOCINE8 LIGOS I
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Are.)

Res. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avit, WA 5-2870 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Res. RE 7-8807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71rt Street 

(Tl-os tr CampbeU Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—S vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidam ir valkų Ilgos 
2737 Weut 71st Street

VAL.: kasdien nuo C-S vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 13 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

IX ofiso ir res. W A 5-2017

Ofiso tel. HE 4-7007.
Naa^ . res. PRospect 8-0001

DR. JANINA JAKŽEVI6IUS
JOKAA

GYYDYTOJA IR CHIRURG® 
VAIKU LIGOS MM Vest 03 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 1 iki
4:30; antr. ir penkt nuo 4 iki 3: 
OoOt BM 1 kl 4 vol.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. tr ketvirtad. 1-4 p. 
intrad ir penktad 5-8 v. v. p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 8-2801 
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 Weet 71«t Street 
(71-os ir CampbeU Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0817 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutari*.

DR. SELMA L SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual Training — Contact Lenees 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p. p. 
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 p.p.; 

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2826 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3022

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644- So. Ashland Avenue 
Bendra praktika tr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 3 
v. iki 5 v. v.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

VIDAUS LIGOS 
10748 S? Michigan, Chicago 28, IR 

Telef. ofiso: PUTI man 5-6766 
Namų: BEverly 8-3248 

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

Tel. ofisų RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
Ofisas 2659 W. 59th Street

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

TrečirdieniaU uidarvta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA TR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
penkt nuo 3 iki 4 ir nuo 8 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarime.

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-8128
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 Weef 71st Street

Priima ligonis pagal susi ta rimą. 
Dšl valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. TALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
BpedalyM: AKUŠERIJA te MOTERĄ 

LIGOS
VALANDOS: 1 tkl 4 ir 8 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYYDYTOJA TR CHIRURG® 

3248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vaL ■ kasdien: 3-4: 3-3.

šeštad. nuo 3 Iki 4. Treč. tr sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.' -
ra. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-315*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Road
VaL nuo 3 iki 4 v. v. tr 7 Iki 8 v. v.

Treč. Ir šeštad pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
M. ofiso CA 8-0257 rez. PR.8-88M 

Res. 8800 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto ik! 8 v. p.p^ 8-7 v.v.

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4307 So. Kedzie Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 1 tkl 3 vai. rak.

Treč. ir Mkmad. tik susitarus.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba ouaižeidut 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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KOVA DĖL SMULKMENŲ
Kada žmogus alkanas, jis 

yra irzlus, bet jis trokšta tik 
duonos. Tačiau daug labiau 
žmogus irzlus, kai jis trokšta 
ne duonos, ar, prileiskime, ma
terialinių gėrybių, bet garbės. 
Jeigu žmogus trokšta materia
linių gėrybių, jeigu jis yra pa
tekęs į finansinius sunkumus, 
jam galima visada padėti, — 
tam yra įvairios šalpos ir pas
kolų įstaigos, — tačiau, jei 
žmogus visada jaučia nepaso
tinamą garbės troškulį, sunku 
jam padėti. Ir-toks nuolatinis 
garbės troškimas, toks akcen
tavimas, kad jis permažai įver 
tinamas, kad permažai jam dė
kojama, veda prie didžiausių 
nemalonumų visuomeninėj vei 
kloj.

Tiesos ieškojimas
Be abejo, ne vienas teigia, 

kad jam nesvarbu tariamai už 
gauta ambicija, bet tiesa. Ir 
už tą tiesą pradedama kovoti, 
pasikviečiant ir visas reliaty
viai teisingas priemones. Įsi- 
aistrinus užmirštama, kad vie
na aukščiausių žmogaus dory
bių yra nuosaikumas.

Yra daug žmonių, kurie ne
gali sučiaupti lūpų, jeigu pas
tebėjo ant svetimo kailio tai, 
ką jis ant savo jau seniai ne
šioja. Tiesa yra mūsų gyve
nimo elementas, bet ne retai 
bekovojant už tiesą, pradeda
ma jai nusikalsti. Jeigu dar 
vieni kovoja, mano esą nepa
kankamai įvertinti ir tariamai 
skriaudžiami dirba, dar nieko, 
bet blogiausia su tais, kurie 
nieko nedirba, bet norėdami 
pateisinti savo kiūtojimą, išei
na į kovą prieš dirbančiuosius.

Be abejo, nieko nėra neklys
tančio, tačiau šiandien labai 
charakteringas mūsuose ieško
jimas dorybių savyje ir ydų 
iškėlimas kituose. Ir dažniau
sia kitam pritaikomas visai ki
tas mastas negu sau pačiam, 
nes laikomasi nuomonės, kad, 
jei kitas ką kritikuoja, yra 
nesubrendėlis, gi, jei aš ką kri 
tikuoju, esu gilaus proto.

Darbas ir esmė
Šiandien rašalas liejamas dėl 

pačių nereikšmingiausių daly
kų. Mes jaudinamės dėl kiek
vieno nesąmoningai pasakyto 
ar užmiršto žodžio, dėl kiekvie
nos smulkmenos, kurios ne tik 
bendrame visuomeniniame, bet 
ir mūsų asmeniškame gyveni
me turėtų būti visai nereikš
mingos. Juk ne paslaptis, kad 
kokios nors valdybos nepasida
lina pačioje valdyboje' postais, 
kad reikia spaudoje atitaisyti,

jeigu kas nors nešiojęs į sta
lą kugelį buvo nepaminėtas, 
kad reikia kovoti dėl posto, 
kuris iš esmės yra ne <ik am
žinybės, bet ir kasdienybės 
mastu visai nereikšmingas. 
Kiekvienas iš mūsų, be abejo, 
turime teisę klysti, turėti sa
vo nuomonę ir jos, dantis įsi
kandus, laikytis, bet taip pat 
galime teigti, kad tas, kuris 
visada lieka teisingas, kuris 
bijo pasisakyti, kad šiuo metu 
ar kada nors klydo, yra dau
giau ar mažiau didesnis savęs 
gerbėjas negu tiesos. Dažnai 
darbas ir kūryba aukojama 
neesminiam dalykam, dėl kūnų 
kilę ginčai nustelbia pačius 
svarbiausius darbus ir reika
lus.. Pradedama ginčytis ir 
kovoti ne dėl pačios statybos 
ar pastato, bet dėl jam statyti 
įrankių.

Darbai ir dulkės
Blogiausia, kad, dar nė ne

pradėjus kokių nors darbų, jau 
pradedame vienas kitą juodin
ti, jau kyla dulkės ne nuo kū
rybinio darbo, bet nuo to dar
bo griovimo. Vienas buvo pa
kviestas, kitas užmirštas, ne
paminėtas, nepadėkota ir pana
šios smulkmenos užnuodija dir 
bančiųjų nuotaikas. Žmogus 
šiandien yra aprūpintas mate
rialinėmis gėrybėmis ir — šian 
dien daugelis nieko daugiau ne 
betrokšta, kaip tik garbės, ku
rios, deja, negali niekas nei 
paskolinti, nei dovanoti. Ir tos 
garbės troškimas ir ambicijų 
didumas daugiausia apkartina 
ir apjuodina visą pozityvų dar- 

’’ bą. Komunistai nieko daugiau 
nenori, kaip tik, kad mes virs- 
tume maža, smulkia, dėl niekų 
besipiaunančia mase. Nuolati
niai įvairūs nesutarimai, kurie 
galimi išspręsti vietoje, kišami 
į spaudą, kad jie nuaidėtų vi
suose pasaulio kampuose. Jė
ga norima net pačią spaudą 
padaryti prokuroru vienos ar 
kitos pusės, o ne informatore. 
Visą, kas galima likviduoti ir 
išspręsti vietoje, stengiamasi 
išmesti į viešumą, kad visos 
nereikšmingos smulkmenos ai
dėtų visur ir tuo būdu tiems 
tariamiems kankiniams suras
tų vienokių ar kitokių užuo
jautos reiškėjų ar pritarėjų.

Be abejo, kertant mišką, le
kia skiedros, bet jos prade
da lėkti dar besiruošiant dar
bui, jau pradeda dulkėti dar 
nepasirengus piūčiai. Turime 
parodyti daugiau ambicijos ne 
jas gindami, bet pasistengdami 
nekovoti dėl smulkmenų.

AL B.

Spaudoje ir gyvenime

REIKIA PAŽINTI PRIEŠĄ

KĄ LAIMĖJO RESPUBLIKONAI
Be daugumos kongrese. Laimėjimai prezidentiniam^ rinkimams 

Persigrupavimas partijoj
Respublikonų partija išsine

šė iš ką tik praėjusių rinkimų 
kai kurių paguodų. Praktiškai 
pralaimėję kongrese, respublika 
nai tačiau gali nurodyti du di
delius kitokius pasisekimus. 
Vienas, tai laimėjimas guber
natoriaus rūmų keturiose di
džiose valstybėse: New Yorke, torijoje Oklahomos valstybėje 
Pennsylvanijoj, Michigane ir 
Ohio.

Nėra abejonės, kad šitie lai
mėjimai ypač sustiprina res- publikonas Martin .beveik su- 
publikonų padėtį 1964 metų 
prezidentiniams rinkimams. Tos 
valstybės 1964 metais gali 
respublikonams duoti 11© iš rei 
kiamų 268 balsų prezidentui iš
rinkti. Sakoma “gali duoti” dėl 
to, kad, laimėdami gubematū- balsų. Texase jau anksčiau bū
ras, respublikonai galės paskir 
ti į įvairias valstybines vietas 
daug partiečių, tuo labai su
stiprindami politinę respubliko
nų jėgą ir simbolizuodami labai 
didelę propagandinę mašiną 
Vienoje Pennsylvanijoj guber
natorius gali paskirti iki 50,000 
tarnautojų. Dar daugiau, bent ■ respublikonai darosi rimti de- 
trijų valstybių gubernatoriai — mokratų konkurentai, ypač pre 
New Yorko Rockefelleris, Mi
chigano Romney ir Pennsylva- 
nijos Scrantonas — yra labai padaręs stiprių 
geri ir galimi respublikonų kan nekalbant apie Eisenhowerį. 
didatai į prezidentus. Iki šiol Ką tai reiškia partijai, jos po 
tokių patrauklių kandidatų par budžiui ir programai? Iš vienos 
tijoje nebuvo matyti arba jie pusės, šiaurinėje krašto dalyje 
nepakankamai turėjo pasiseki
mo su rinkėjais, kaip Nizonas, 
arba su pačia partija, kaip se
natorius Goldwateris.

VYTAUTAS VARDYS

pradžią. Kartu ji neparodo 
kito, naujo respublikonų stip
rumo pietuose.

Pirmą kartą respublikonų is-

lią

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 15 d.

Degantis reikalas

3

Praėjimiąjrip pasauliniame kare Į Psicoanalistas Erich Fromm 
pasižymėjęs anglų aviacijos tnar- parašė May Man Prevail ? An In-

Praėjusiame pasauliniame kare

jie laimėjo gubernatūrą. Tokio
je “grynakraujėje” pietinėje 
valstybėje kaip Alabama res-

mušė įsisenėjusį demokratą se
natorių Hill, kuris surinko vos 
apie 51—52% balsų. Texas taip 
pat respublikonai pasirodė vi
sai gerai. Jų kandidatas į gu
bernatorius laimėjo 45% visų

vo išrinktas respublikonas se
natorius Tower. Dabartinių rin 
kimų laimėjimai rodo ir Tower 
išrinkimą nebuvus atsitiktinu. 
Stiprūs respublikonai pasirodė 
ir pietvakarių valstybėse, pvz. 
Colorado, kur demokratus vi
siškai supylė. Taigi, pietuose

zidentiniams rinkimams, kur 
jau ir 1960 jn. Nixonas buvo 

prasiveržimų,

Respublikonai įsiveržė į pietus
Antras respublikonų pasise- £ 

kimas — tai invazija į Ameri- Į 
kos pietus. Net penkiose pietų 
valstybėse partija laimėjo žmo
nes į Atstovų rūmus: vieną Flo 
ridoje, kitą N. Carolinoje, tre
čią Kentucky, ketvirtą Texas 
ir penktą Tennessee. Iš maž
daug 120 pietiečių Atstovų rū
muose penki nėra didelis skai
čius, bet ji reiškia monumenta-

intensyvu- 
didės.
turės

sustiprinti liberalai respub’iko- 
nai, kaip Rockefelleris, kuris 
mažai, jei iš viso,- savo pažiūrų 
dauguma skiriasi nuo Kennedy. 
Scrantonas yra irgi panašaus 
pobūdžio žmogus. Romney ma
žiau, tačiau jis arčiau Rocke- 
fellerio, nei Goldwaterio. Iš ki
tos pusės, respublikonų parti
joje sustiprėjo konservatyvusis 
sparnas ir ateity senatorius 
Goldwateris galės.. daryti spau
dimą partijoje, kad dar labiau 
reikia remti konservatizmą.

Tiesa, konservatoriai ilgame
čiai senatoriai kaip Capehart 

(Wiscon-

Jaunimas turi būti lietuviškos veiklos šeimininkas
POVILAS ŽIČKUS

Pasukame į Vasario 16-sios metais vis didėja. O kiek iš jų 
minėjimą. Publikos gausu, bet ateina ir dirba lietuviškoj visuo 
daugiausia tik vidutinio ir se
nesnio amžiaus žmonės. Pasu
kame į Maironio minėjimą — 
tas pat Sukame į kitus lietu
viškus minėjimus ir parengi
mus — irgi tas pat. Einame į 
lietuvių bažnyčias ir rekolekci
jas — tas pat. Nejaugi lietuviai 

(yra išmirštanti tauta? Argi ne- 
; bėra lietuviško prieauglio ir jau 
i nimo?

Taip. Mūsų gretos retėja. Vie 
ni mirštame, kiti senstame, o 
mūsų gražusis jaunimas, gyve
nimo srovės blaškomas ir neša
mas, vienas po kito išmetamas 
iš lietuviško gyvenimo vagos.

konservatyviškumo 
mas dalyje partijos

Respublikonai 
persigrupuoti

Nacionalinei respublikonų 
partijai šie rinkimai todėl iške
lia naujų problemų ir pagundų. 
Viena, liberalų balso reikės vis 
dėlto klausyti laibiau, nei iki 
šiol. Antra, partija turės apsi
spręsti kokio pobūdžio koalici
ja organizuoti prezidentiniams 
rinkimams. Po respublikonų 
pralaimėjimo vid. Vakaruose 
yra aišku, kad partija visiškai 
negali pasikliauti tradicine 
Amerikos rytų—vidurinių va
karų ašimi. Prezidentiniam lai
mėjimui būtini vakarai, ypač 
Kalifornija Nixonas tačiau Ka 
liforniją pralaimėjo, nors Ore
gone naujai sublizgo gub. Hat-
f ieldo žvaigždė. Pagunda bus ne ' 
sikoncentruoti į Kaliforniją, 
bet bandyti dar labiau įsiveržti 
į pietus, tuo sudarant rytų — 
vid. vakarų—pietų koaliciją. 
Nixonas tokią buvo pradėjęs 
1960 m. Gal iš dalies dėl to». ir 
pralaimėjo Kennedy, nors tada 
ir laimėjo Kalifornijoj. Tačiau 
dabar pagunda tokiai koalicijai 
bus dar didesnė. Tokiu atveju 
partija turės konservatyvių ele 
mentų daugumą (pietų ir vid. 
vakarai, priedan dar pietvaka
rių va’stybės), tačiau liberalus 
kandidatus į prezidentūrą. To 
kia padėtis koaliciją stipriai į- 
temps ir kraštui 1964 m. pri
statymas su aiškia, pozityvia 
programa pasidarys sunkiai *- 
manomas. Žodžiu, įvykusių rin
kimų i 
partijai reiškia ateinantį viltin- turi universitetų diplomus ar 
gą. tačiau laibai sunkų vidinio net daktarų laipsnius. Tų dip-; 
persigrupavimo periodą. lomuotų skaičius kiekvienais \

■Jaunimas lietuviškame
gyvenime
rūpesčio natūralus 
vyksmas: senatvė, 
ar net mirtis. Blo- 
atžalynas nesuranda

meninėj ar kultūrinėj veikloj? 
Kurie ateina, juos beveik ant 
pirštų galima suskaičiuoti. O 
kur didesnioji dalis?

Prisimintina, kad iš diplomuo 
tų didesnioji dalis yra bai
gę ar nors lankę dar lietuviš
kas, nors ir išeiviškas, mokyk
las. Stovyklose jie būrėsi ir or
ganizavosi savųjų tarpe. Jie ten 
turėjo nors ir stovyklinę, bet 
vistiek lietuvišką aplinką, lietu
viškus parengimus ir pasilinks- 

. minimus. Gana dažnai jie patys 
buvo organizatoriai ir progra
mų išpildytojai. Ten jie neturėjo 
nei automobilių, nei televizijos, 
nei kitokių viliojančių priemo
nių, kurios juos atitrauktų ir už 
imtų. Todėl jie dar natūraliai 
suaugo su lietuvišku gyvenimu. 
Ir tai, nepaisant to viso, tik 
dalis jaunimo girdima ir mato
ma lietuviškam gyvenime ir vei 
kloj.

Gi tie. kurie atvyko dar visai 
maži ir pradėj’o nuo pirmųjų 
pradžios mokyklos suolų, jie ir-

Nekelia 
gyvenimo 
nuovargis 
giau, kai
savęs, kai jis tampa abuoju ir 
nejautriu savam lietuviškam 
reikalui Žinoma, dar nėra taip 
blogai ir yra išimčių. Yra jau
nimo, kuris visu savo jaunatviš gi jau yra universitetų suoluo

se. O kokioje aplinkoje jie au
ga?

To viso lietuviško prieauglio

ku veržlumu ir energija kimba 
lietuviškon dirvon ir visuome- 
ninėn veiklon. Yra ir tokių, ku
rie savo veikla lietuviškoje dir- yra nemažai ir gražaus. Bet kur
voje išplaukė net į tarptautinius jis yra? Ar matome jį lietu- 
vandenis. Tik ar daug tokių?; viekuose minėjimuose ir paren- 
Net ir naujosios ateivių kartos Anuose ? Jeigu nematome, tai 
studijuojančio jaunimo yra ne kodėl? 
dešimtys ar šimtai, o daug didės 

rezultatai respublikonų nj skaičiai Daugelis iš jų jau

(Indiana) ir Wiley
Berlyne einančio žurnalo Ost- pralaimėjo šiaurėje, tačiau 
europa. Jis sprendžia, kad komu- juos tikrai konservai  oriam r at- 
nizmas ruso neperauklėjo ir ko- ' 
munistu neišauklėjo. Eilinis rusas | 
gyvena kaip gyveno. Eilinis ame
rikietis prie savo valstybės labiau 
prisirišęs, negu i 
sios. Lygindamas 1930 metų nuo
taikas su dabartinėmis. Mehner
tas sako: “Akin krinta, šių dienų j kratai, palaiko ir segregaci ją. 
ruso aiškus nepaisymas jam ki- Pvz., Alabamoje respublikonas 
šamų revohūcinių Sūkių.” Ateičiai •senatoriU8 kandidatas Martin 
svarbu, kad jau pastebima naujų -•••■-.
kelių ieškojimas, kur žymu ir in- daugiausia balsų gavo tose ap- 
dividualizmas ir gausėjus indivi- skrityse, kurios arčiausiai prie 
dualistų skaičius. Si kryptis ypač Mississipi valstybės. Taip rei- 
aiskiai pastebima jaunime. , , ,, . , . .. , ,

Vyt. Sirvydas ka-ams klostantis, lauktina, kad

i sveria respublikonų laimėjimai 
pietuose. Pietų respublikonai 
yra dar konservatyvesni už pie 

rusas prie savo- tiečius demokratus. Daug kur 
jie labiau, nei vietiniai demo-

Indai studentai demonstruoja New Delhi, Indijos sostinėje, prieš 
Kinijos komunistų karinių dalinių agresiją. Premjeras Nehru 
prašo Jungtines Amerikos Valstybes atsiųsti karinių lėktuvų, kad 
būtų sustiprintos indų karinės jėgos. (UPI)

Vyresnieji kalti dėl jaunimo
Nekaltinkime jaunimo, kad 

jis nesilanko ar, užuot lankęsis 
jis svetimoje salėje ir gal net 
su svetimtaute linksminas.
te yra mūsų pačių: tėvų, auklė
tojų. visuomenės veikėjų. ->

Kaltė dėl mūsų pačių veik
los. Visur, kur tik galime, ten 
vėlinamės. Tvarkingas žmogus 
kenčia belaukdamas pradžios. 
Visokiuose minėjimuose ir pa
rengimuose valandomis liaup- 
sinam vieni kitus, džiaugdamies 
turį klausytojų ir progos pašne
kėti. Dažnai šnekame tik todėl, 
kad norime. Šnekame ilgai it 
nuobodžiai. Jaunimui, turinčiam 
energijos, tas nepatinka ir ne
imponuoja. Jie iš anksto pasa
ko: “Ko aš ten eisiu? Pasiklau
syti, kaip ponas X garbins po
ną Y arba girsis savo nuopel
nais”.

(Nukelta i 4 dšL)

ROMULO GALLEGOS

’ųuiry into f acte and fietion of 
Foreign Policy (Doubleday lei
dykla. N. Y., 252 pusi.). Jis sako: 
Šaltasis karas šiek tiek panašus 
būklei prieš 1914 metus, kada su
gyveno du stiprūs konservatizmo 

■ blokai, kurių nė vienas nenore jo 
Amerikos visuomeninių ir poli- pasaulio valdyti, bet vistiek stip- 

tikos mokslų dr-jos žurnale An- i rinosi savo viduje kiek galėdamas, 
nals (liepos nr.) kelių apie Sovie- Sovietai nėra socialistinė, revoliu- 
tus knygų autorius Louis Fischer Icinė ar kam nors išganymą nešan- 
pasakoja: valstybė. Ji biurokratinė, at-

Valstybes privalu rūšiuoti ne 8ar^i ir PanaAi karalienės Vikto- 
pagal jų skelbiamą izmą. bet pa
gal esmę. Sovietai nėra nei sočia-

šąląs Sir John Slessor parašė 
What Price Coexistence? A Policy 
for Western Alliance (Praeger 
leidykla, N. Y., 153 pusi.). Sky
riuje “Pažink priešą” sako: “Ru
sai karo bijo. Tai mums svarbu 
galvon įsikalti.”

LAUKINĖ MOTERIS
Sverte P. Gaučya

Pirmoji dalis

auginti ir prijaukinti. Su juo jis žaidė, visada gerai pasakyti ar tam pasipriešinti. Misteriui Dangeriui rei- 
nusiteikęs, kaip didelis ir žiaurus vaikas. Jau ne kar- kėjo jį pakelti ir pasodinti ant arklio, kai atėjo metas 
tą tigras jį buvo paglostęs giliais įdrėskimais, bet jis joti į tolokai nuo gyvenamų namų statomas užtva- 
dėl jų laitai džiaugėsi, rodydamas užgijusius randus, ras.
ir tie jam suteikė nemažiau pagarbos, nei anuo metu Jau buvo iškasta duobė ir prie užtvaros stulpo 
laikraščių iškarpos. pririštas šlubas arklys, laukinių apeigų auka. Šalia

Netrukus medžiotojo lūšna pavirto namais, ap- duobės gulėjo trys kastuvai užkasėjams. Žvaigždėta 
rūpintais gana patogiais vidaus įrengimais, o aplink naktis gilia tamsa apgaubė tuščią vietovę.
juos išdygo talpios gyvulių užtvaros. Šito pasikeiti-. Misteris Dangeris atrišo arklį ir jį privedė prie

_ . . .. . ..... . . mo istorija rodė, kad “žmogus be tėvynės”, įleidęs duobės krašto. Jam jis kalbėjo meilius užuojautos žo-
Sakydavosi vadinąsis Vilhelmu Danger ), ir esąs šaknįg . turėjQ gu donja delius, smarkiai besikvatodamas, ir tai vertė Apolina-

Zi jo I ™ buvo pulkininko Apolinaro laikais ir bevyk- H> ««^i juoktis. Paskui stipriu stūmiu ji nutrenk*
tuo yardu praminto ūkio, statybą. Mr. duobę.

— Dabar, donja Barbora, tamsta kalbėk, ko-
rijos 19-tame šimt. valdytai Ang
lijai. Sovietų valdovai žino, kad 

atslūgęslizino, nei komunizmo, nei mark- revohuoma karštai jau 
sizmo kraštas. Jei iš tikrųjų būtų biurokratiniame nuobo-
socializmo ar komunizmo kraštas, dūlyje, kun siekia tvarkyti ir 
argi elgtųsi imperialistiškai t kurstyti neva revoliucine ideologi-
tada piliečių neapiplėšinėtų men- P™f_ Z.
kais uždarbiais, visko brangumu. Į^tituto stud j ot ko unizmo da 
Sovietai tikrovėje gyvena 19-to j ‘ykus Cotumlna u-te, New Yorke 
šimtmečio nuotaikomis (kuriose ir 
Marksas savo idėjas lipdė). Va
karai, kurie gyvena 20-tamc šimt
mety, imperializmą jau praaugo: 
Sovietai gi jame iki kaklo tebe- 
braido. Sovietų piliečiai (ir vadai) 
karo nenori. Aišku, nenori ir kiti 
kraštai. Kada abi pusės turi bai
sių atominių ginklų, mano nuomo
ne. karo nebus. Pasižiūrėkime tik 
į neseniai plaukioti paleista Ame
rikos Ethan Allen narlaivį su 
16 Polaris atominių i 
reiškia, su daugiau sprogstamo > Worid (Praeger leidykla. N. Y., 
pajėgumo, negu visos U Pasauli- 310 pusi.). Vokiškosios laidos iš-' 
nio karo metu išmestos bombos! parduota 400.000. Mehnertas gimė 
Tokių nariaivių Amerika turi ke- Maskvoje 1906 m. ir akademinius 
tetą: jų jūroje nepastebėsi ir grei-j mokslui ėjo Maskvoje, Berlyne ir Į 
tai nesurasi. 'Kalifornijoje. Jis yra redaktorius

iš
jų___ __ ____________ ______ ______________ .
pavardės tikrumu, nes tuojau pridurdavo: “misteris dant Baimės _ - - .
Pavojus”. Ir, kadangi buvo savotiškas pokštininkas, Dangeris, gavęs patirti apie kauko legendą, panorėjo!
vaikiškai naivus, buvo įtariama, kad taip vadindavosi dalyvauti laukinėse apeigose, kurių nenorėjo atsisa- kias moki maldas, kad tamstos bičiuliai velniai ne- 
tik pridurti jos nerimą keliantį vertimą.

direktorius. The New Republic 
žurnale teigia: “Berlyno proble
mos nebūtų, jei Sovietai būtų 
status quo valstybė. Tuo atveju 
galėtų juk leisti Vokietijai apsi 
jungti, tik išreikalaujant sau sau
gumo užtikrinimą. Bet Sovietai 
nėra pasitenkinusi valstybė. Ji — 
revoliucinė. Be to. tokia, kurios 
pasitikėjimas savo revoliucingumu 
nuolat didėja.”

------ . __ Išėjo vertimas vokiečio Klaus 
raketų — Mehncrto Sovict Man aod the

____  __ _____ * _____ _______ * | kyti prietaringoji moteris, ir tuo tikslu nuvyko ją
^IšTit^įLsės, i® ^uvo ‘apsuptas kažkokia^vizituoti. Bet ir šiaip jis turėjo ją aplankyti, nes tas

paslaptimi. Buvo minima, kad pirmaisiais jo čia įsikū- 8«ypM. “t kurio pasistatė savo lūšną, priklausė jai. 
rimo metais rodydavęs New Yorko laikraščių iškar- Pamatyti svetimšalį, išgirsti jo pareikštą norą, įsimy- 
pas, visada užvardintas {<The man wUhout a coun- lėti ir sudaryti savo planą, don jai Barborai užte- 

IfrjT1), kuriose buvo protestuojama dėl kažkokios iko v*1103 akimirkos. Pasistengė, kad Apolinaras jį 
skriaudos, padarytos vienam piliečiui, kurio pavardė Pakviestų su jais pietauti Ji pati pilstė gėralus, ku- 
nebuvo paduodama, ir kuris, anot jo, buvęs jis pats. riuo8 abu Ubai mėgo. ir. kadangi kreolas buvo silp- 
Ir, nors niekad aiškiai ir įsakmiai nebuvo išaiškinęs, ne8ni* >r g™11 nusigėrė, jis nė nepastebėjo mirktelėji- 
kokia tai buvo skriauda, nei kodėl po ta pavarde mi*. kuriais svečias su jo žmona pietų metu susitarė 
slėpė savo tikrąjį vardą, jam atsivėrė visos durys, dėI būsimos išdavystės.
belaukiant dolerių srovės, kuri tuoj pradės tekėti per Tuo tarpu kumečiai skubiai iškasė duobę, kurio- 
lygumą. je turėjo būti palaidotas senas, šlubas arklys, jau vien

Tuo gi tarpu misteris Dangeris, nieko kito nevei- tik tam tikslui tegalėjęs tikti.
kė, kaip tik medžiojo krokodilus, kurių odą kasmet I 
dideliais kiekiais eksportuodavo, o iš malonumo — 
tigrus, panteras ir kokį tik žvėrį pasiekdavo jo šau
tuvas. Vieną dieną, nušovęs tik ką vaikus atsivedusią 
tigrę, pagrobė mažus tigriukus ir vieną jų pavyko iš-1

— Jį užkasime vidurnaktį, nes tuo metu reikia

leistų pasprukti arklyno dvasiai, o tamsta, pulkininke, 
paskubėk. Dabar esame laidotuvininkai ir viską reikia 
atlikti tinkamai.

Jau Apolinaras buvo sugriebęs vieną kastuvą ir 
kovojo su žemės traukos jėga, kad galėtų pasilenkti 
ir užgriebti žemių, suverstų prie duobės krašto, be- 
šnabždėdamas nešvankius žodžius. Jie, atrodo, jam 
labai patiko, nes leipo iš juoko dėl kiekvienos ištartos 
šlykštynės. Pagaliau jam pavyko pripildyti kastuvą 
ir su juo nerangiai svirdinėjo ir klupo nuo kiekvieno 
judesio.

— Koks tu esi girtas, pulkininkėli! — sušuko 
misteris Dangeris, įsismaginęs ir su nepaprastu grei
čiu kastuvu berdamas žemę, kai pastebėjo Apolinarą 
išmetusį įrankį ir rankomis susiėmusį šonus, svyruo-

tai atlikti — pasakė don ja Barbora. — Ir tik mes jantį ir baisiai riktelėjus, griūvantį į duobę su jo pa- 
trys. nes kumečiai neprivalo dalyvauti apeigose, taip ties durklu, įbestu į nugarą.
sako senas padavimas.

— Puiku! — sušuko svetimšalis. — žvaigždės
bOTim* ""^Vargšas pulkininke!

Apolinaras nežinojo nei padavimo, nei begalėjo ką

— O! — sušuko svetimšalis, nutraukdamas dar-
— Šitas numeris nebuvo numatytas programoje.

(Bot daugiau)
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JIS ĖJO LIETUVOS KELIU...

Prel. Ig. Albavičiaus auksinis kunigystės jubiliejus

LEONARDAS ŠIMUTIS

rapijų ir organizacijų darbą, 
tuoj pasidarė tuo šviesiu žibu
riu, aplink kurį spietėsi jauni
mas ir ruošėsi darbui, kaip Ka- 

i veikėjai, kaip 
rūpinosi per daug metų. Žinau j lietuvybės apaštalai. Tai buvo 
ir aš, nes prieš 48 m. pirmą 
kartą teko susitikti Šv. Jurgioš 
Bridgeporte, parap. ribose. O 
Dievo Apvaizdos parapijoje ir 
gyventi (kaip jo globojamam 
studentui) ir dirbti teko kartu. 
Man žinomi Prelato darbai ir 
Šv. Antano parapijoj. Ir todėl 
aš nesistebiu, jei visa Chica
gos, Cicero ir apylinkių lietu
vių visuomenės smetonėlė lapk
ričio 22 d. susirinks pagerbti 
Prelatą, kaip gerą, veiklų ir pa
vyzdingą kunigą, palikusį dide
lio, sumanaus ir uolaus darbo 
žymes visur; Šv. Jurgio parapi
joj atnešė taiką žmonių tar
pan, pataisė jų nuotaikas; Die
vo Apvaizdos parapijoj pasta
tė naują, gražią bažnyčią; o ir 
Šv. Antano par. jau spėjo pa
statyti seserims mokytojoms 
naujus rūmus, išdažyti ir iš
puošti bažnyčią, padidinti ir at
remontuoti kleboniją, įrengti 
jaunimui žaisti sales, bibliote
ką prie puikiai veikiančios mo
kyklos lituanistinius kursus.

Šie visi, tai, sakytume, jo tie- 
s;ogin;ai. kaip kunigo ir klebo
no darbai. Kalbėkime apie Pre
latą. visą savo gyvenimą auko
jusi lietuvių (dvasinei sveikatai, 
sieloms gydyti. Ir čia rasime 
didžiausius jo nuopelnus. Jo 
puikus pasiruošimas, gilus iš- 
sim^ksl’nimas. žmonių reikalų 
ir TiiLpsRcholosfiios supratimas, 
šv’>s; ir netraukti asmenybė, 
ger-i sunirs iv troškimas kiek- 

padėti savo arti
mui daugeliui tūkstančiu pada
rė i+arkos tūkstančiams atnešė 
dvasini nuraminimą.

Kad Prelatas buvo ir yra ge
ras kunigas, žino tūkstančiai 
Šv. Juigio, Dievo Apvaizdos 
ir Šv. Antano parapijų žmonių, 
kurių dvasiniais reikalais jisai talikų Akcijos

Aplink ji telkiasi 
idealistai

Tebūnie dėkingos 
vaizdai mūsų širdys,

jaunieji

kuriais atejais 
mūsų visuome- 
ir jį labiau su- 
lgnas pasidarė

savotiškas Amerikos lietuvių 
katalikų platesnio, organizuoto 
gyvenimo renesanso laikotarpis. 
Tai buvo laikotarpis, kuomet 
tais pačiais metais atvykęs į 
Dėdės Šamo žemę užimti mi
rusio “Draugo” redaktoriaus 
kun. Antano Kaupo vietą kun. 
Fabijonas Kemėšis ėmėsi orga
nizuoti ir kai 
perorganizuoti 
nės gyvenimą 
tikslinti. Kun.
jo dešinioji ranka. Juodu ir ne
gausingas būrelis kitų kunigų 
ir veikėjų įtikino visą eilę jau
nesnių katalikų veikėjų, kad 
ir jų yra šventa pareiga savo 
keliais ir savomis priemonėmis 
nešti Kristų į visas gyvenimo 
sritis. Jauniesiems veikėjams, 
pasauliečiams buvo įskiepyta 
mintis, kad Dievo Bažnyčią ne
dera indentifikuoti vien su jos 
pastatais, kad Regnum Christi 

i turi būti statoma ne vien zak
ristijoj, bet visose žmonių gy
venimo srityse. Iškalbingai bu
vo kalbama ir įtikinta, kad ku- 
nigo ranka ne visus tolius gali 
pasiekti, kad pasauliečiai turi 
eiti jam į talką ir dirbti su ku
nigais artimiausiame kontakte, 
justi, lygiai kaip ir kunigai, di
delę atsakomybę už visa atnau
jinimą Kristuje, be ko žmogus 

nebus lai
mingas ir be ko pasaulyje ne
bus te’svbės. taikos ir gerovės'.

Plačiojo veikimo sūkuryje

Šis, sakytume, naujas Ame
rikos lietuvių tarpe sąjūdis, 
prasidėjęs prieš apie penkiasde
šimt metų su kun. Igno atvy
kimu į Chicagą, labai labai 
svarbų lapą atvertė Amerikos
lietuvių istorijoj. Pajudėjo lie- lodė nelaimingiems lietuviams 
tuvių katalikų visuomeninis tremtiniams partraukti ir įkur- 
veikimas ir gyvenimas; sustip- dyti Ciceroj ir Chicagoj, yra 
rėjo Lietuvių Romos Katalikų tūkstančiai liudininkų. Ir kas 

gražu, kad Prelatas savo ne
paprastu taktu, lietuvio ir ar-

žemėje niekuomet

z

i

I

Jubiliatas prel. Ig. Albavičius

DEGANTIS REIKALAS
(Atkelta iš 3 pust)

Jaunimas visada turėjo ir tu
ri idealizmo ir savo “aš”. Tik 
reikia pastangų įtraukti jauni
mą ir jų kartos atstovus, nelau
kiant, kol jie ateis ir maldaus 
priimami. Reikia jų ieškoti ir 
juos kviesti. Reikia juos skatin
ti ir stumti į priešakį, o nelai
kyti užpakalyje pasyviais ir 
bodžiaujančiais stebėtojais.

Reikia padėti jaunimui
bendrauti

no-

GEROJO LATRO DIENA
Net 400 JAV ir Kanados ka

lėjimų ir pataisos namuose mi
nėta gerojo latro šv. Dismo die-

I 
I

Į nius kivirčius iš organizacijų 
bendram lietuviškam labui. Vi-- 
somis pastangomis traukti jau
nimą į visokeriopą lietuvišką 
veiklą ir jiems padėti. Tai da
ryti nuo vaiko pirmųjų žingsnių 
iki jo subrendimo. O diplomuo
tas jaunimas turi atsirasti vi
sos veiklos priešakyje.

Reikalas degantis. Mūsų jau
nimas ir jaunoji karta daugiau 
šia yra už lietuviškos veiklos 
ribų ir durų. Ir tai daugiausia 
dėl vyresniųjų kaltės. Šiame rei 
kale jokie verkšlenimai ir deja
vimai nepadės. O tylėjimas ir 
nieko nedarymas yra mūsų nu
sikaltimas. Atidarykim duris ir 
pakvieskim juos būti ne mūsų 
svečiais ir pasyviais stebėtojais, 
bet šeimininkais ir vadovais.

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

GERA PROGA!
Geroje apylinkėje parduodama 

Marųuette Batą Taisymo drrMu- 
vė. Skambinti —

HUltop 5-6914

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

MIDLAND 
SAVINGS 

4840 Archer Avė. • Chicago 32
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie- 
: tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos

INSURED

*
Skundžiamės, kad veda ar te

ka už kitataučio. Kieno kaltė 
ir čia? Ar sudarėme nors pa
kankamas sąlygas jiems bend
rauti ir linksmintis savųjų tar
pe? Turim keletą lietuvių jau
nimo organizacijų. Bet ar mes 
reikiamai jas globojame ir jo
mis rūpinamės. Gana dažnai, 
kai jaunimas tarp savęs gražiai 
sugyvena, tai vadovai tarp sa
vęs pešasi, o ta jų pykčio sėkla 
užkrečia ir jaunuosius. Geras 
dalykas poros savaičių vasaros 
stovyklos. Bet ar visi į jas pa
tenka? O ir tie, kurie patenka, 
kiek 'per tas pora savaičių gali 
bendradarbiauti ir išmokti lietu
viškos veiklos? Ir dėl pačių pro
gramų stovyklose reikėtų dau
giau pagalvoti.

mą gyvenimą, o kai ji jau bu-. prastų prieš daug metų paties 
vo nepriklausoma, rūpinosi, kad Dievo valia paskelbtą šūkį — 
ji būtų šviesi, kultūringa ir de- “Lietuviais esame užgimę, lie- 
mokratinė. tuviais ir turime būt!”, kad

dar labiau sustiprėtų mūsų tau
tinis sąmoningumas, solidaru
mas svarbiausiam šiandien tau
tos tikslui įgyvendinti — pri
kelt Lietuvą laisvam, nepri
klausomam ir demokratiniam 
gyvenimui!

Nauji rūpesčiai ir darbai
Platinkit? “Draugę”

Iškyla antrasis Pasaulinis ka
ras. Palaužiamas Lietuvos lais
vas ir nepriklausomas gyveni
mas. Bolševikai suiminėja, iš
tremia ir skerdžia Lietuvos 
žmones. Mūsų tėvų kraštą min
džioja svetimoji purvina ir kru
vina koja, jį niekina, naikina. 
Jautri, patriotinga kunigo Ig
no širdis išgirsta duslų paverg
tųjų brolių balsą ir drauge su 
kitais idealistais puola į darbą 
nuo karo nukentėjusius šelpti, 
stoja dirbti Lietuvos išlaisvi
nimo darbus. Jis dirba Balfe,' 
dirba Alte. Ir aš šia reta pro
ga lenkiu savo galvą jam ir dė
koju už talką, nuoširdžią ir di
delę talką, organizuojant Altą, 
visais laikais jį remiant, jam 
dirbant ir aukojant.

Kiek sielos ir rūpesčių pa-

!

509 PASAULIEČIŲ 
MISLJONIERIŲ

Amerikos katalikai planuoja 
1963 m. turėti 500 pasauliečių 
misijonierių vidaus misijoms.

Tėvai ir visi veikėjai turi sku
ti daugiau dėmesio lietuviškam 
jaunimui. Reikia surasti būdų 
dažniau ir didesniais būriais su
rinkti mažuosius ir jaunimą. 
Leisti jiems patiems pasireikšti 
savo veikla, jiems padėti ir pas 
katinti. Sudaryti sąlygas net 
ir dažniems pasilinksminimams 
savųjų tarpe. Išmesti asmeni-

I A ANTANAS TVERAS
DIPL LAIKRODININKAS

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

J

Dievo Ap- 
kad Ji lei

do kunigą Igną atvykti į Ame
riką ir apsigyventi mūsų tar
poj. Jis atvyko pas mus tuo lai
ku, kuomet jo dvasios ir užsi
mojimų kunigai čia buvo labai 
reikalingi. Jis atvyko į Jungti
nes Valstybes tais laikais, kuo
met netikintieji lietuviai vedė 
prieš Bažnyčią piktą kovą, ma
nydami ją nugalėti ir lietuvių 
išeiviją nukatalikinti. Jis atvy
ko tada, kuomet lietuvių kata
likų organizacijos buvo silpnos, 
spauda menkutė, o pačioj vi
suomenėj vyko pasiskirstymas 
į grupes ir grupeles, vyko ide
ologinė ir politinė diferenciaci
ja. Kun. Ignas, pasinėręs į pa-

Seniausias vyskupas Alfonso 
Carinei pučia šimto metų sukak
tuvių žvakę Romoje. Jis atšventė 
jau 75 m. kunigystės sukaktį ir 
tarnauja Bažnyčiai jau prie šešto 
popiežiaus.

Kas tik turi gera 
Viską n e r k a

i skonį, 
pas T. i eponj!

lietuviškos 
ligoninės, 
Lietuvių 

pradėjo ei-

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BR1DGEP0RTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

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

2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
4>

ateivius, ir jų vaikus, ir nau
juosius ateivius. Šiuo požvilgiu 
Šv. Antano parapija Ciceroj 
šviečia šauniu pavyzdžiu.

Į tą visa atsižvelgdami, me3 
pagerbiame lietuvį kunigą, vi
suomenininką ir draugą, kuris 
šiuo metu galėtų ramiausia są
žine sušukti: Viešpatie, siuntei 
mane garbinti Tave ne kur ki
tur, bet lietuvių tauton, pašau
kei mane kunigu dirbti Tavo 
vynuogyne, bet savųjų tautiečių 
tarpan paskyrei. Tavo Apvaiz
da atkėlė mane Amerikos lie
tuvių išeivijai dirbti, jai skelb
ti šv. Evangeliją savąja kalba, 
padėti jai išlaikyti visas reli-

ėjo plačiu1 valią uoliai pildžiau ir pildau, 
l Gerai suprantama, kad Pre
lato kuklumas neleis to pasa
kyti. Už tat mes šiandien kal
bame už jį ir konstatuojam, 
kad per penkiasdešimt metų di
deliu atsidavimu, nuoširdumu 
ir sėkmingumu vykdė dievišką
ją valią ir tebevykdo. Mes esa
me gyvi liudininkai. Ir mes pra
šome ir prašysime Augščiau- 

■ siojo duoti Prelatui sveikatos

Susivienijimas, kūrėsi Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų
Federacijos skyriai, subruzdo limo meile pajėgė apjungti ir 
steigtis ir veikti Lietuvos vyčių parapijos ir visuomenės darbui 
kuopos, įsteigė Moterų sąjungą visus lietuvius — ir senuosius 
ir plačiu mastu pradėjo veikti, 
kūrėsi prie parapijų 
mokyklos, statėsi 
prieglaudos, sujudo 
Kat. Labi, sąjunga,
ti daugiau ir stipresnių lietu
vių katalikų laikraščių ir net 
žurnalų, augo lietuvių katalikų 
inteligentija, šalia kunigų jau 
veikė visa eilė pasauliečių, ku
rie. matydami savo tarpe kun.

I Igną ar kitą idealistą kunigą, 
siekiantį išugdyti pasauliečių 

I apaštalavimą, ryžosi “kalnus 
versti”. Ir kun. Albavičiui ne
reikėjo sakyti ugningų kalbų 
ar rašyti sieksninius straips
nius, nes užteko, kad mes jau
tėme šią šviesią ir kilnią asme- ginęs ir tautines vertybes bei 
nybę savo tarpe, užteko jo pri- tradicijas ir... aš Tavo šventą 
tarimo ir darbai 
mastu.

Iš didelės Dievo, savo tautos 
ir savo artimo meilės taurusis 
kunigas Ignas dirba visur, dir
bo nuolat, dirbo daug ir nuo
širdžiai. Ir, ačiū Dievui, dar te
bedirba.

Amerikos lietuv’ų gyvenime 
kun. Ignas suvadino stambų 
vaidmenį. Neturime užmiršti jo 
rūnesč;ų ir darbu lietuvybei iš- 
ia;kvti ir darbų dėl Lietuvos ne-Į dar daug daug metų pasilikti 
priklausomybės 
saulinio karo metu ir savo karš
tomis ma’domis ir darbu, ir 
aukomis dėiosi, kad atstatytų 
Lietuvos laisvą ir nepriklauso-

Pirmoio Pa-įsu mumis, dirbti ir vadovauti, 
kad Amerikos lietuvių visuo
menę dar aiškiau ir drąsiau pa
suktų eiti Kristaus nurodytais 
keliais, kad ji dar labiau su-

Q |f I D’C S E L F wl\ll VSERVICE

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

NOVEMBER — LAPKRIČIO 15, 16, 17 D. D.

t

i

SUKAKTUVINIS
METAXA F1VE STAR GREEK

BRANDY r*™ $5.79 IŠPARDAVIMAS

I

STOCK V.S.O.P. 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fifth $3.98/

DU JARDIN V. S. O P. GERMAN

BRANDY Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4.89
RICCADONNA Imported VERMOUTH 

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
ANCIENT AGE 6 YEAR OLD KENTUCKY

BOURBON WHI?KEY H ai f Galk>r. $g.49

ARROW MARTINI or MANHATTAN
COCKTAILS Full Quart $2-98

SANDY MacDONALD IMPORTED
SCOTCH WHISKEY

i
l

$3.98
Olose out PRAGER BEER

Case of 24—12 oz. Bottles Case $ -j .99

PR1OR BEER O«e of 24—12 oz. Cans Case $3.98

Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 
laikas prisiminti pageidavimus 
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS 
PALTAMS MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS
BOUCLE
CHINCHILLA
VELOURS 
KREPAS
Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalams ir baldų 

apmušimams medžiagas

rudens ir žiemos sezonui Jūsų

KARTCNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODEMS

STEIN TEXTILE CO.
618 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7 3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
JefferHon St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.
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APIE DAINAVĄ gali puikiai dainuoti.

prizą ir slaptai suruošė jų gar
bei vaišes. Kai praėjusį sekma
dienį, lapkričio 11 d., Vladas su 
Lidija užtrukę žurnalistų val
dybos posėdyje grįžo į namus, 
tada jiems paaiškėjo, kad si
dabrinę sukaktį reikės atšvęsti 
9 dienom anksčiau, nei jie pla
navo. Susirinkęs būrelis draugų 
sugiedojo Ilgiausių metų ir su
kaktuvininkams įteikė dovanas. 
Jų vaikai Liucija ir Šarūnas 
tėvams įteikė 25 sidabrinius do 
lerius. Liucija turėjo anksčiau 
apleisti vaišes ir skubėti j 
Threepenny operą, kurioje ji 
vaidina. Poetė Marija Sims, Vy 
tautas Kutkus ir kiti savo svei 
kinimo kalbose iškėlė Vlado 
kaip plunksnos darbuotojo veik 
lą ir jo nuoširdžios gyvenimo 
palydovės Lidijos pasiaukoji
mą, sudarant geresnes sąlygas 
vyrui dirbti kūrybinį darbą. 
Vladas padėkojo ir pažadėjo 
būti jaunas ir kūrybingas. Mo
nografija neesanti jo paskutinė 
knyga. Renkąs medžiagą nove
lių knygai. Vladas dar dirba vi
suomeninį darbą. Jis bendruo
menės sekretorius, LRKSA 265 
kp. pirmininkas, žurnalistų sk. 
kasininkas, taip pat aktyvus 
Kultūros klube. Laimės Mingė
lų šeimai!

j:.-T .

Tautiečiai, paremkite šalpos darbus, atvykite į Jaunimo Centrų lapkričio mėn. 17 d. šešta
dienį, 7 vai. vak. į B a 1 f o Chicagos apskrities valdybos rengiamų rudeninį 

KONCERTĄ-VAKARIENĘ
PROGRAMA — Sol. R. Mastienė, Aloyzas Baronas 

ir prof. Grinius

vaidybos
girdėjome šį pavasarį, atsilan
kę į “Consilium Facultatis” 
operetę, bet mažai kas žino, 
kad jis šiais metais laimėjo di
džiausią Fordo Mount Clements 
Chemikalų fabriko istorijoje 
skirtą premiją 1,120 dolerių. 
Marijonas Sajauskas jau anks
čiau yra laimėjęs tris mažesnes 

- v .. —Pastebėjęs, kad pa- 
lietuviškas ži- gal Fordo naudojamą formulę 

sugadinama daug medžiagos. 
Marijonas Sajauskas per 3 mė
nesius kantriai darė bandymus, 
kol surado naują būdą, pagal 
kuii sutaupoma 85% medžia
gos. Fabriko vadovybė susipa
žinusi su M. Sajausko sugesti
ja ir ją visapusiškai išbandžiu
si, apdovanojo jį anksčiau mi
nėta premija ir paaukštino tar 
nyboje, duodama jam laborato Į

i

PRAVEDA

Jaunimo stovyklos globos ko 
mitetas stovyklos sezono pra
džią atžymėjęs kartūnų baliu
mi užbaigai suruošė vakarienę, 
sutraukusią per 300 asmenų. 
Nors šiais metais balių gana 
daug, bet visuomenė mielai lan 
kosi, nes šalia pramoginės da
lies visuomet būna meninė ir be premijas, 
to paremiamas 1 
dinys.

Laike vakarienės buvo pa
gerbta O. ir J. Rutkauskai su 
sūnumi už jų nuoširdžią ir nuo 
latinę talką Jaunimo stovyklai.

Meninę programos dalį išpil
dė rašytojas Aloyzas Baronas, 
kuris publikai buvo pristatytas 
kaip dr. S. Aliūnas. Jis savo 
puikiais humoristiniais eilėraš
čiais nuotaiką neblogiau kėlė,

I

i

i

i
V. ŠIMKUS
Pradžia 7 vai.

Auka $3.00

4*

Hartford, Conn.

ANTANAS GUSTAITIS 
ATVEŽA 

“RUDENS GĖRYBIŲ”

Marijonos Sajauskas (kairėje) su J. F. Frailey (dešinėje), Fordo 
kompanijos Mount Clements fabriko vedėju, kalbasi 1.120 dol. 
premijos įteikimo metu. Šio fabriko vedėjo pavaduotoju yra lietu
vis Jančaitis.

PERSITVARKĖ 
ŽURNALISTAI

Hartfordo visuomenė, baigu
si lankyti pajūrius — gražiuo
sius paplūdymius ir uždariusi 
gegužines, pradeda spiestis sa
lėse.

Bene pirmoji pramoga, po 
vasaros iškylų ore, Hartforde 
bus lapkričio 17 d. 7:30 vai. v. 
Lietuvių parapijos mokyklos sa 
Įėję. Rudens balių tą dieną ren
gia Lietuvių Bendruomenės 
Hartfordo apylinkės valdyba iri 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas.

Programą išpildys poetas hu-
1 moristas Antanas Gustaitis iš 
Bostono ir akordeonistas Ed
vardas Radionavas. Jo orkest-.1 
ras po programos gros ir šo- dinių kalbėtojų. Sesuo Emanu-

pavalgyti ir užgerti bei drau
gus pavaišinti.

Visi uoliai tam baliui ruošia
si: vyrai puošia salę, stalus da
bina. o mamytės pyragus - tor
tus ir kumpius kepa.

Pelnas skiriamas Lituanisti
nei mokyklai paremti. Visi pra
šomi gausiai dalyvauti.

I
i

VIENUOLĖS KALBA

TEKONAMS

(Pr.)
J. B.

uu-f

Liuteronų seminarijoje Illinois žmogaus jėga tuomet tepražjs- 
valstybėje ir dėstė (baptis- ta ir lieka pašvęsta, kai iš joa 
tams artimame) Stetson uni- j išauga rūpestingoji ir veiklioji 
versitete Deland, Fla. > meilė. _ Fr w Foentterr

JAV Liuteronų Šalpos kon
federacijoj (lap. 13-14 d.) New 
Yorke buv0 pakviesta pasaky
ti kalbą katalikų vienuolė se- 

direktorė 
prie Šv.

Detroito žurnalistų skyriaus 
pirmininkui tėvui Tomui Žiū
raičiui, OP, išsikėlus į Washing 
toną, lapkričio 11 d. valdyba 
susirinkusi posėdžiui pasiskirs
tė pareigomis: pirm. — Vytau
tas Kutkus, vicepirm. — Mari
ja Sims, 
nuška ir

suo M. Emanuelė, 
socialinės tarnybos 
Filomenos mokyklos Brookly- 
ne. Ji pakviesta viena iš pagrin

^ams> elė, priklausanti Gerojo Gany-
Be to, bus šaunus bufetas, tojo vienuolynui, vadovavo ei- 

kuriame galės publika skaniai lei praktikos darbų Augustana

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis 
SUPERMARKET BŪDU 

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

kelią dalią sofą, paprastą sofą, fotelių, mieg. baldą, valgom, 
kamb. setą, stalą ir lempą, virtuvių setą, matracą, “hollywood” 
lovą. Viskas namams. Aukšta kokybė — žemos kainos

Lengvas išsimokėjimas — nemokamas pristatymas
T A U PYKITE I

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

SOUTHWEST FURN.CO. 
SUPERMARKET baldų krautuvė 

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

Atidarą sek marti. 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.

sekret. — Petras Ja
kas. Vladas Mingėla,

t

MIRTYS

kaip šeimininkių skoningai su
taisytas “punčas”. Tie, kurie 
jau buvo “punčą” kiek pastip
rinę, nebegalėjo pajusti dr. S. 
Aliūno valerijono lašų ir trejų 
devynerių veiksmingumo. Sau
lius Darnusis, Narimantas Ud- 
rys, Algimantas Bublys ir Juo
zas Mikaila meninę dalį baigė 
nuotaikingais kupletais.

Dail. Stasės Smalinskienės 
meno kūrinį — paveikslą laimė 
jo Kazimiera Visakntienė, o L. 
Heiningo radijo aparatą ir Br. 
Polikaičio konjako bonką lai
mėjo Viktorija Dambrauskie
nė.

Vakarienė jaunimo stovyklos 
iždui davė arti 1,100 dol. pelno.

rijoje kvalifikacijos kontrolės 
techniko vietą. Marijonas Sa
jauskas^ daug dirbdamas fabri
ke, dažnai suranda laiko lietu
viškai veiklai. Jis priklauso 
Detroito Dramos Mėgėjų sam
būriui. Su savo malonia ir sim
patiška žmonele Jūrate, Mari
jonas yra sukūręs jaukų šeimos 
židinį ir savo draugų tarpe jie 
yra populiarūs. Dar apie vieną 
jų didelį darbą teks parašyti 
vėliau.

I

Veiveris, sulaukęs 93Kazys 
metų amžiaus mirė lapkričio 5 
d. Palaidotas Grand Rapids ka
pinėse.

Jurgis Kavaliauskas, sulau
kęs 68 m., mirė lapkričio 6 d. 
Palaidotas Holy Sepulchre ka
pinėse. S. G-kas

NAUJA STUDENTŲ 
VALDYBA

H

EGG STORE

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

MICHIGAN OBUOLIAI
JOHMRTHMt t WINE SAP ....
GOLDEN t RED DELICIOUS ...
GRIMES GOLDEN ....................

Bušelis $2.35
M $2.95 

$2.35

APPLE CIDER, galionas.................................. 69 0
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai.......... $1.19
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 890 
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv................... $1.29

švieži, nešaldyti — kalakutai, antys, žysys ir 
“capons”. Užsisakykite anksti.

1924 West 59th St. 
Tel. PRospect 6-5347 

Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.
Obuolius ir kriaušes galima pirkti ir svarais — 10 et

Dedame keletą pavyzdžių:
1961 OLOS. 98, Full Power & Air cond. $2,751.00

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 FALCON, geram stovy, tik.......... $50 įmokėti
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ............... $2,800.00
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

Lietuvių Studentų sąjungos 
Detroito skyriaus visuotiniam 
susirinkime, kuris įvyko spalio 
21 d., buvo išrinkta nauja 1962 
-3 m. valdyba: V. Šeputa — 
pirm., B. Tatarūnas — vice- 
pirm., J. Jokšaitė — ižd., V. 
Liaudanskytė — vidaus reika
lų sekretorė, G. Staniulytė — 
užsienio reikalų sekretorė.

Vaidina I. Laurinavičie-; Visais reikalais prašau kreip
tis pas pirmininką V. Šeputą, 
20030 Houghton, 
Mich.

DLOC VAKARAS

TALENTINGAS LIETUVIS

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras gruodžio 1 d. 6:30 
v. v. lietuvių Namuose, 3009 
Tilman Avė., ruošia vakarą. 
Detroito Dramos mėgėjų sam- 

[ būris suvaidins Oscar Wilde 3
Kad Marijonas Sajauskas ga- v. komediją “Svarbu būti rim- 

li vaidinti tai jis įrodė “Mokyk- tam’’.
los drauguose”, o kad jis šalia nė, V. Žebertavičius, A. Pesys, 
-----  —-----------------------------A. Gladkauskas, D. Mikaitė, Z. 
immtiimiii«mwNwnNfmmmNVNNinir Sukauskaitė, Br. Gaivelienė ir 

R. Sukąuskas.DETROIT, MICH 
SKELBIMAI

uiifiiiifiiimiiiimiitiiiiiiiimiiiiiiiimiiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Mlchigan 
Tel. WE 4-S1B5

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka (vairiu, statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystčs, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoruoja • 

Kambariu* — Verandas 
(deda "Piastcr” Board”. Visų rūAių 
(rrindų ir sienų plyteles.
127.17 Gramlmont IU1.

Mich. Tel.: VE S-40O4

- Taiso —
— Garažus.

Detroit 27.

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

Šeštadienį — 4:80 — 5:30
Detroito - W.J.L.B. — 1400

15756 Lesu re Avenue
k.

KARIUOMENES ŠVENTE

Detroito ramovėnai palaiko 
gražią tradiciją kiekvienais me 
tais minėdami kariuomenės 
šventę, šiais metais minėjimas 
įvyks lapkričio 25 d. Prasidės 
pamaldomis Šv. Antano bažny
čioje 11 vai. Giedos parapijos 
choras, dalyvaus organizacijos 
su vėliavomis. Po pamaldų tuo- I 
jaus pat visi renkasi į Lietuvių
Namus, 3009 Tilman Avė., kur 
bus oficialioji dalis su paskai
ta, kurią skaitys A. Augustina- 
vičienė iš Clevelando. Po pa
skaitos, apie 1 vai., tuose pat 
namuose bus vietos birutinin- 
kių paruošti pietūs. Visuomenę 
ramovėnai kviečia gausiai da- 

i lyvauti.

MINGĖLŲ SIKAKTIS

DETROIT 27, MICHTGAN 
Tel. BRoadway 3-2224

Žinomas Detroito žurnalistas 
ir kun. A. Miluko monografijos 
autorius su savo žmonele Lidi
ja lapkričio 20 d. švenčia 25 

j metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Artimieji Mingėlų bičiu- 

| liai nutarė jiems padaryti riur-

Detroit, 19, j

i
LIETUVIŠKI PIETUS

Kariuomenės šventės minėji
mo proga. D. L. K. Birutės 
karių šeimų dr-ja lapkričio 25 
d. (sekmadienį), 1 vai. p, p. 
Lietuvių Namuose, 3009 Til
man gat., ruošia pietus. Galima 
užsiregistruoti ir iš anksto te
lef. DR 1-4186, o taip pat ir 
tą pačią dieną prie įėjimo. Po
rai 5 dol., vienam asmeniui 3 
dol., moksleiviams 1.50 dol. 

i visi atsi- 
Valdyba 

(Pr.)

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ.

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

dar išmokėsime po ui
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATTON 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO SS, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad.. Penktad. ir šeštad. D ▼. r. — 4:10 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. D v. r. — S p. p.

lankyti.

I

W0PA

1:10 iki 
pirmad.

Meilę moteris gali slėpti ketu- 
riasdeSant metų, tačiau pykčio ir 
neapykantos ji negali nuslėpti nė 
dienos. — Arabų priežodis

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
' tadlenio 10 iki 11 vaL ryto, fteStadie- 
1 niaia ir sekmadieniais nuo 
I 0:>0 vai. ryto. Vakatuikoe

7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
71M 8o. Mapievood Ava^

Ctūcago M, m.
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e DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 15 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
BE AL ESTATE B E A L ESTATE

LĖKTUVAI KAIP GRYBAI
Per 6,000 naftos išdirbimo 

kompanijų pareigūnų turi me
tinį seimą Chicagos Conrad Hil 
ton viešbuty. Apie 110 jų at
skrido savo privačiais lėktu
vais. Meigs aerodromas prie 
ežero vos juos galėjo talpinti. 
Vienuolika tų turtuolių atskri
do dvimotoriniais DC-3 lėktu
vais.

JAUNUOLIS STOJA PRIEŠ 
VETERANĄ

Phillip Krone, 3300 Lake 
Shore dr., 21 metų, baigęs po
litiškus mokslus Chicagos Roo 
sevelt universitete, tikėdamasis 
respublikonų partijos paramos, 
pavasario rinkimuose stos prieš 
veteraną 46-o vardo demokra
tų partijos aldermaną James 
Young.

VALGYK, LINKSMINKIS 
PAPIGINTA KAINA

Du čikagiečiai suprojektavo 
paskleisti Chicagos rajone 10G 
kuponų turinčias knygutes, įga 
linančias jų laikytoją papigin-

does tt-.desč/ NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

ĮMONĖ IŠSIKRAUSTĖ, DAR
BININKUS PALIKO

Globė kompanija, metalinių 
reikmenų išdirbimo įmonė, 
4000 S. Princeton, persikėlė iš 
Chicagos į Pinckneyville, III.,
palikdama 175 darbininkus be- tomis kainomis pavalgyti rink- 
darbiais. Iš Washingtono dar- (timuose restoranuose ir daly- 
bo santykių biuras įsakė įmo- vauti įvairiose sporto bei rek

reacijos ir pasilinksminimo vie
tovėse. Kainų papiginime daly
vauja 30 restoranų, trys viešbu 
čiai, naktiniai bei sporto klubai 
ir teatrai. Viena knygute šutau 

į poma $1,083. Nepasakyta, kiek 
i tokia kuponų knygutė kainuo
sianti.

nei darbininkams išmokėti 
$141,000.

SUDĖJO $1,000 INDIJOS 
KARUI

Chicagoje besimoką Indijos 
studentai surinko iš savo tar
po $1,000 ir nusiuntė Indijon 
pagelbėti savo kraštui kovoje 
su Kinijos komunistais.

AUTOMOBILIO LIPDINIAI 
1963 METAMS

Chicagos miestas gruodžio 1 
d. pradės pardavinėti miesto 
automobilių registracijos lipdi
nius. Iki 35 arklių jėgos auto
mobiliams skiriamas mėlynas 
lipdinys už $15; virš 35 arklių 
jėgos skiriamas raudonas lip
dinys už $30. Sunkvežimiams 
skiriamas geltonas lipdinys.

UOSTOMOJO TABAKO 
CENTRAS

Didžiausias pasaulyje uosto
mojo tabako išdirbėjas yra US 
Tobacco kompanija, kuri Chi
cagoje, 4325 W. 5th av., kas 
mėnesį išdirba per milijoną 
svarų. Iš Chicagos ta kompa
nija kas mėnesį išsiunčia taip 
pat 45,000 svarų riešutų.

Aukotojai Lietuviškos 
Širdies fondui

W1SI FOLKS CALL IT

The
V

HOUSE PAIMT |

Henry Reusser jau 65 m. išdir
bo spaustuvėje laužytoju laikraš
čio Berne (Ind.) ŠVitness. Kai jis 
pradėjo dirbti 1897 m., laikraštis 

I buvo savaitinis, dabar eina tris 
kartus per savaitę. Reusser yra 
86 m. amžiaus.

I________

T E L E vTžTFšT
paprastas ir spalvotas nebrangiai

įtaisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

Į MIGLINAS 
2349 W. 69th St tl a., PR 6-1063

i
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 HARDWARE
6832 S. Westem 
CHICAGO 29, ILL 

PR 6-1300

Fondui aukojo: P. Bulke, N. 
Antanavičius. W. Alksninis. A. Sau- 
norius, K. Kriaučiūnas, Pr. Nar
vydas, dr. V. L. Ramanauskas. 
V. Tamošiūnas. A. Karaitis. A. 
Dundulis, Juozas Grybauskas, V. 
Gudaitis, A. Varnas, A. Kosilio- 
nis, Ona Zailskienė, Pranas Sli- 
teris, A. Bimbiris.

12 asmenų prašė pavardžių ne
skelbti. Dabar prisiųsta — $116.50. 
Pirmiau prisiųsta — $2,107.

Lietuviškos Širdies Fondui aukų 
iš suvirš 400 geraširdžių aukoto
jų ligi 1962 m. lapkr. 10 d. buvo 
prisiųsta $2,223.50. Iš tos sumos 
Adelaidės Lietuvių namams jau 
pasiųsta $1,750, Mūsų Pastogės 
laikraščiui $300. Likutis ir tiek, 
kiek užsibaigiant vajui dar susi
rinks aukų, bus pasiųsta kitiems 
Australijos lietuvių kultūriniams 
reikalams.

Visiems aukotojams ir mecena
tams — širdingas lietuviškas dė
kui. — J. Bachunas.

i

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis 

Tel. CLiffside 4-1050

I

Ant kampo mūras. 2 butai ir 3
Iksmh. beisinente. Gazu šild. Garažas.
I $27.600.
I , Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12.900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai.
Atskiri šildymai. Šalia tuščias lo
tas. $19,800.

114 aukšto mūras. S metų. 4 ir 3 
kamb. būtai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

2 butų mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva
šildymas.
$26,500.

10 metų
ir 2 mieg. 
žas. Derėti___ ______

Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. Įrengti plač.

Didelis btingalotv 
lifornia. Išpuoštas 
dym. $19,900.

5 butų mūras. 
Naujas alyva 
$44.900.

Naujas mūras. 5A4 kamb.
Urna užimti. Prašo. $18,500.

• kamb. bungalow. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13.700.

2-jų aukštų niūras, š-viesūs. dideli 
butai. Naujas gazu šildymas. Ga

ražas. $24,500.

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

I ——— i ■ ■■■■ ■■■■ ■ ... ■ ■ m

Reikia pigiai parduoti

mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
Apie 50 p. lotas. Gara- 
nuo $32.700.

gyventi. $35.000. 
arti 63-os ir Ca- 
rūsys. Alyva šil-

I $5.000 
šildymas.

nuomos. 
Garažas.

Tuoj ga-

Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
mūras. Nauja statyba. $31.000.

Mūr. bungaloa. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19.500.

Biznis ir 3 butai. Geras namas: 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18.000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 

i apie 60 p. frontas. 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.

6 butų mūras. .Apie $7.000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. '‘tuckpointing". Viri butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora. Ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 8 blokai nuo Maria High. 
Virš $5.000 nuomos. Kaina $49,500.

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

Pajamų bungaknr, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19.500.

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

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. 2x6 Brighton p. Garažas, 
naujas gazo šild. $26 soo.

KAIRYS REALTY, 2501

2 narnai ant 1 ioto Marų. pk.. ge
ros pajamos. $19.900.

Mūrinis. 3 mieg. garažas, naujas 
šildymas. M. p. $16.800.

Mūrinis, naujas. 2x5^. Gage p. 2 
šildymai. 50 p. lotus. Kaina žema.

W. 68th St., HE 6-5151

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS iŠ 
AUKŠTOS RvŠIES fotografijos 
M CSV SPECIALYBfi.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Avė. Tel. VI 7-3481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULI8, SBV.

*wm>-

I

10<%, 20%. 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS 

320814 West 95th Street
Chicago 42. Illinois

Tel. GA 1-8B54 ir GR 6-4339 i

I
For

HELP WANTED — MOTERYS

also

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 

į ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

i Kuily
! gvain
town.

i heart
; opolitan
pay for evening and night shifts. In- 
•tervice training. Good personnel po- 
licits. Salary op-n. F’ringe benefits. 

i Assistants inlocating. Write to per- 
: -sonnel director.

GLYNN BRUNSWICK 
MEM0R1AL HOSPITAL 

Brunswick, Georgia

REGISTERED NURSES 
3 High Caliber 

Registered Nurses
127 Bed General Hospital
Lic. Practical Nurses
air-conditioned. Extension pro- 
now in progress. Ocean resort 
Population 25.000. Ix>cated in 

of Georgia's Golden įsiės. Met- 
area nearby. Differential

Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimų 
Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 
TAISYTI • LENGVI IfšSIMOKPJIMAI

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 L

District Savings
3430 SOUTH HALSTED STREET •CHICAGO 8* PHONE

$22.000 000
1897

254-0104

2 butų 6 ir 6 kamb.. gazu šild., 
' garažas. Bright. Pk. skubiam par- 
i davimui. $19.900.

6 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p.
i sklypas, mūr. garažas, aluniin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59.900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
Kedvale. Dideli kamb. Ke- 
plytelių vonios. Alyva karš- 
šildymas. Garažas $250 mėn. 
Savininkas apleidžia miestą.

55-os ir 
ramikos 
to vand. 
pajamų. 
$31,900.

6 kamb. 
ma kartšu 
Arti 59-os 
binti

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- 

Gera proga giminingai šeimai 
2 virtuves pirmame aukšte, 

paruošta. Gara-

P 
mas. 
turėti 
kadangi viską- tam 
žas. Tik $17,900.

7 kamb. mūrinis.
ma. Garažas. Arti 
irood. Tič $17,000.

1*4 aukšto mūr.
Modern. vonios, 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21.500.

3 būt. mūrin. 4—5—t, nauj. ai
rėm., atskira gazu šiluma, garaž.. 
arti 57 tr Campbell. Nužem. kaina 
*34.900.

Nauja gazu šilu-
66-os ir Maple-

5 ir 4 
Gazu karštu

kamb. 
vand.

medinis. Nauja gazu šilu-
vandeniu. Alumin. langai, 
ir Pulaski. $13,900. Skam- 

poniai Jakubėnienei

Draodimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE • IHSURAHCE • NOTARY PUBLIC

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

i

3x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, - nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22.000.

3x4 K beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu. liuksus vonios, ki
timai, alum, langai. 2 a. garažas, 
$36,000.

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

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

10 butų po 5 ir 4 kamb., pulk- 
apart šild. alyva, nauj. elektr. Marų, 
parke. Įmokėti $30.000.

5 tr S kamb. mūr.. platus___ ___
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

2x4 K mūr.. Iškelti vamzdž., 
šild., tik kritų metų. Brighton Par
ka, $29,500.

sklyp..

atsklr-

2x6 gražus mūr.. platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a 
garažas. Brighton p., tik $26.800.

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

Labai gražūs 2x4 lr 2 
kamb., plyt, vonios, kilimai, 
langai, 2 a. mūr. garaž. M. 
$32,500.

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

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

visai nauji mūr. modernūs na- 
nal po $ lr 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymą* gazų, 2 auto, gara
žas, šoninis Įvažiavimas. Tik $28,000.

4 kamb.. 30 p. sklypas. Gese 
$11.000.
2 po i, geras, Brighton Par-

3 po 4, Brighton Pke. $17,000.
3 mėty, i po kamb.

atskir. 
alum, 

parke.

platus

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

72-ra ir Mozart. Mūr. bungalow, , 
5 kamb., garažas, $13,700.

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galow, 5% kamb. $17.300.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62.000.

Pajamų bungalow. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

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.

6 kamb. mūrinė resid.. šild. gazu. 
$1.500 .mokėti, už $16.500.

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

į namai prie bažnyčių, vaikų, darželio 
! tr gtmn* rijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie- 

' tnlesčiuose. ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tlntų ir rezidencinių sklypų. Sau
gam Investavimui farmo*. žamės 
sklypai su medžiais. Patogus suri- 
Mekimaa

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
116 — 127 St, Lemont DL 

(1-M Akb j vak. nuo Statė g-vės) 
CL 7-7388

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.

$14.000 PILNA KAINA. 4 butai. 
Gazu apšild. Pilnas rūsys. Skalbi
mui kambarys. Naujai atremon
tuota. $2.000 įmokėti. Apylinkėje 
26-os ir Sawyer Avė. SVOBODA, 
3739 W. 26th St LA 1-7038.

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

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

se board šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 4936 W. 15th St, Cicero
Tel. CLiffside 4-2390 Tei. OL 6-2233; OL 2-8907

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-33

S metu, 1 % aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrole. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažinta kaina.

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

AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2 >4 kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

10 METŲ MfR. NAMAS 
kamb. Marąuette Pk. Apsauga 
potvynio. Dvigubi langai. Kili- 
2 auto garažas. $20.500.

5 
nuo 
mai.
TAVERNA IR 6 KAMB. BIT.AS

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

TIK $18.000
6 kamb. 16 metų mūr- ant 41 pė

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

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

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
TeL WAlbrook 5-6015

2—4 ir 1—3 kamb. 
centr. šild. gazu. Mar- 
$17.800.
kamb. tvirtas bung.

Geras med.
aukštos paj.. < 
ąuette parke.

Ten pat 6
$16.200

2—4 gerai 
beism. centr.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $35.000.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

užlaikvtas med. Pilnas 
šild. gar. $18.700.

$3,000 ĮMOKĖTI. 4 butų namas 
Ciceroje, 4 po 4 kamb. Gazu apšil. 
Pažiūrėkite iš lauko — 5321 W. 
25th Place. Raktas mūsų raštinėje.

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų, garažu, porčium. 2^2 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra- | SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
ži v>ta, geras pirkinys, išsikelia- Cicero. OLympic 2-6710 arba 
me. Sav. CL 7-2094. 2-2162.

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje «paua 

tuvėje. Lietuvių tarps nėra kitos moderniškesnės spaustuvė* 
visoje Amerikoje-

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Ramkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tavai.

VUaig spaudo* darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL. Lū 5-9500

CONTBACTOB8

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E 01 ClNO Sir P R E K Y B O* 
TIKSLAMS SKIRTU8 PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
2361 W. 69th SU Chicago

A. ABALL R00F1NG
įsteigta prieš 48 metus

Gutters. Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. f 
m. garantija. Dedame nauja* “cop 
per-jtlloy” rlnas — “gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalf 
ir “galvanized” Dažymas iš lauko 
“Tuckpotnting". Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena tr naktį bei sekmadl*- 
ai&i*.

LA 1-<O47. RO 1-8778

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

HEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamu* pa. 
čius. vandens boileriu* ir oro 
vėsintuvu*.

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

SHEET METAL 
3431 So. Kedzie Avį—* 

Chicago 23. Illtoote 
Ofteo teL 377-1443 

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

l CONSTRUCTION CO,

MASTER DECORATIHG
DAŽYMAS — DEKORĄ VIM AB 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO).
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui DMntni

GA 5-5887

Ofiso Ir namų telefonas 
PRospeet 8-2018 

2741 VEST 69th St.
Chicago 86. Oltnois

Heating Contractor 
įrengiu nauju* ir perstatan se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning i nau
jus ir senus namu*. Stogų rlnas 
(gutters), vandens šildymui boi
leriu*. Turiu leidimus dirbti 
mieste tr užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS BUKAUSKAS
HEATING A SHEET METAL 

Telefonas VI 7-8447
4444 8. Veetarn. Chicago 3, DL

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI.
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI E

PROGOS-OPPORTUNTHES

Parduodama Barber Shop—kir
pykla. Dvi kėdės, dviem kirpėjam. 
Specialybė — moterų plaukų kir
pimas. Air-condition ir televizija. 
7505 S. Feffry Avė. Tel. MU 4-4333 
9 v. r. iki 6 vai. v.

IŠNUOMOJAMA — FVB BENĮ

Išnuom. kambarys tvarkingam 
vyrui. Atskiras įėjimas ir vonia. 
3456 W. 64th Place. GR 6-6087

Moteris jieško moters-kompan- 
jonės. gali būti dirbanti. Kamb. 
nemokamai. 4353 So. Francisco. 
Skambinti YArds 7-9550 iki 3 v. 
popiet.

Iinuom. 3-jų kamb. apstatytas, 
apiild. butas su vonia, angliškam 
rūsy. 1 ar 2 asmenim. Brighton 
Pke. Tel. YArds 7-7215 iki 2 po
piet, arba LA 3-9663.

Remiate “Draugę”

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.

Perskaitę “Draugą", duoki 
te ii kitiems pasiskaityti.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Dran^e’
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IŠTAIGA PAGEL6ĖT1 IŠLAIKYTI KALBA
Tiesiame lietuvybei kelią į mokyklasM. KRUPAVIČIUS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 15 d.
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A. A.
JOSEPH GILVIS

s Gyveno 7219 S. California Avenue
Mirė lapkr. 13 d., 1962, 3 vai. popiet, sulaukęs 62 m. amž. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Šimonių miestelio. Amerikoj išgyv. 35 m
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Shipenytė) 

krikšto duktė Catherine Jean Wozbut, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko brolis Povilas iri sesuo Paulina su šeima.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 7 lst St. 
Laidotuvės įvyks šeštad.. lapkr. 17 d., iš kopi. 11:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į St Adrian parap. bažnyčią, kurio.įe įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kaz'miero kapines.

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

san ahtomo 
DE LOS BANOSkalbų reikalingumą ir naudin- galėtų padėti čia amerikoniško- 

gumą, pradėjo pripažinti kul- sios organizacijos ir įstaigos, 
tūrinio pliuralizmo principą, i 
“Pirmą kartą JAV istorijoj, ra
šo Fishmanas, valdžia pavedė Į 
mokytų sociologų grupei išstu
dijuoti būdus, kaip išsaugoti ne 
angliškas kalbas JAV-bėse. Vai 
džia, remdama tas studijas, pa
rodė savo susirūpinimą atneš
tomis į šį kraštą įvairių imigran 
tų tautinių grupių kalbomis, 
kad jos ir toliau būtų naudo
jamos ir išlaikomos ir, kad 
joms nebūtų leista išnykti” 
(Pats Fishmanas taip pat yra 
psichologijos ir tarpžmoniskųjų mo atžvilgiu, kokie motyvai juos 
ryšių profesorius). Ką tais Pa
kalais nustatė įstatymas Natio- kalbos ar ją apleisti ir atsiža- 
nal Defence Act, esu išdėstęs dėti, kiek ir kokiame laipsnyje 
pirmame tais klausimais straips ' “ ’
nyje. Su Fishmano įstaigos 
visais skyriais artimai bendra
darbiauja ir American Council 
for Nationalrties Service New 
Yorke.

Fishmanas savo uždaviniais 
skelbia 1. Ištirti dabartinę A-

Vašingtonui išleidus “apleis
tų” kalbų reikalu įstatymą Na
tional Defence Education Act, 
atitinkamo valdžios organo bu
vo pavesta Pensilvanijos univer
siteto prof. Joshua Fishmanui 
surinkti apie tas kalbas reika
lingą medžiagą. American Coun 
cH Fishmano paskelbtame at
sišaukime nurodyti du jam pa
vesti tikslai: “JAV Mokyklų 
valdybai pristatyti tikslų apra- i 
šymą pastangų kiekvienai pa
siimtai įstatymo globoti kalbai 
išlaikyti ir pristatyti savo re
komendaciją tų priemonių, ko
kiomis galima tas pastangas su 
stiprinti.”

cr • ■... - n * l
L. B. tikslas — išlaikyti kalbą

Paskutiniame Chicagos LB 
apygardos atstovų suvažiavime 
aš plačiai referavau apie Na
tional Defence Education Act 
ii- Fishmano laukiamą iš mūsų 
talką. Tada, LB C. V. pirminin
ko J. Jasaičio pranešimu, tokį 
Fishmano kvietimą buvo ga
vusi tik viena apylinkė, nors merikos etninių grupių (ne an- 
jis buvo išsiuntinėjęs jų apie 
10,000. I, to seka, kaip Fish
manas mažai turėjo žinių apie 
lietuvių pastangas išlaikyti sa
vo kalbą Amerikoje. Kadangi 
kalbos klausimas mums svar
biausias ir aktualiausias, o Lie
tuvių Bendruomenės pagrindi
nis tikslas, paraginau Centro 
valdybą greit susirišti su Fish
manu ir suorganizuoti tam tiks 
lui jam reikiamą talką. Toks 
žygis juo greičiau reikalinga 
buvo atlikti, nes anketa buvo 
siuntinėjama tokiems žmonėms 
ir organizacijoms, kurie yra 
priešiškai nusistatę prieš lietu
vių kalbos išlaikymą

Gerokai laiko praėjus po ma- 
no minėto referato, Drauge til
po Centro valdybos paraginimas 
siųsti jai žinių apie visokios rū- į 
sies naudojamas priemones lie
tuvybei išlaikyti. Tuo informa
cijos ir pasibaigė. Kaip šis klau 
simas dabar stovi, nieko neži
nau. Tyla. Tuo tarpu kitos tau
tybės čia veikia labai gyvai.

Lenkai, rusai ir kiti ne tik kių pastangų šioj srity deda mo

I

I

kaip, bendrai, tautiniai vadai 
žiūri į savo kalbos likimą Ame
rikoje — pesimistiškai ar 
timistiškai.

Paskutinė studija apima 
bai mums svarbų klausimą: 
kie yra visuomeniniai - psicho
loginiai nusistatymai tautinėse 

I grupėse savo kalbos ir tradici
jų išlaikymo Amerikoje atžvil
giu? Čia jiems bus statomi to
kie klausimai: kaip yra nusi
teikę savo paveldėto dvikalbiš- 
kumo ir dviejų kultūrų išlaiky-

la-- 
ko-

i I

palenkė laikytis savo gimtosios

CALABAZAR 
D€ SAGU A

—-A \
J VCTORIA D€
15 1A5 Tl»4A^■ •

SANTA 
CLARA

bet — Pradėjus kalbėti apie sovietiniusNesą sviedinių bazių, 
ofsnzyvinius ginklus Kuboje, kubiečių pabėgėlių šaltiniai nurodė 
šias vietoves, kur yra Sovietų Sąjungos sprausminių lėktuvų ir 
bombonešių įrengimai prie JAV durų. Kai kurie požeminiai įren
gimai yra 16 aukštų. Viena didžiausių karinių įrengimų yra Santa 
Clara vietovėje. (UPI)

Nuliūdus ŽMONA
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus . Tel. GR 6-2345

singai, kad jam pavestas dar- ti, kad lietuviams tirti tokiu 
bas “atkreips amerikiečių dėme- punktu būtų pasirinkta Chica- 
sį į visų tautinių grupių kalbi- ga, nes čia galima tikėtis su-

jiems pavyko išlaikyti savo šei- -r ^tūrinį paveldėjimą” ir laukti greičiausių ir teisingiau- 
mose ar visuomenėse gimtąją • Amerikai, o surink-! šių žinių.

i -' - - ’ - ■ ’ —kalbą ir savo tautos kultūrines 
tradicijas, kokie tuo reikalu ky-

toji medžiaga duos galimybės 
“išsiaiškinti ir nutiesti kelius,

la konfliktą? ir nesusipratimai ve<jangjus j sėkmingesnį tauti- 
tarp senosios ir jaunosios kar
tos ir tarp jaunosios kartos kal
bos ir tėvų tradicijų klausimų 
srityje?

nio palikimo išlaikymą.”

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 pr g-4)834

gliškų) kultūros ir kalbos žino
jimo būklę; 2. Kokios tų pačių 
grupių dedamos pastangos sa
vo kalboms ir kultūroms išlaiky 
ti ir 3. Surasti sėkmingesnius 
ir geresnius būdus tiems kultū
riniams lobynams perleisti atei
ties kartoms.

Reikiamos tuo klausimu .ži
nios renkamos anketomis. Jos 
tiria ne tik statistinius faktus, 
bet ir pačių grupių pažiūras ir 
susirūpinimą savo gimtos kal
bos bei kultūros išlaikymu. Yra 
pagrįsta baimė, kad tautos vi
sai nesirūpinančios ar per ma
žai susirūpinusios savo kalbos 
ir kultūros išlaikymu, gali ne
sulaukti įstatymo numatytos pa 
galbos ir paramos.

Minėtų anketų Fishmanas iš
siuntinėjo apie* 10,000. Kas nė
ra jų gavęs, gali paprašyti. Jam

Cia reikia aiškiai ir neslepiant g-ajįma rašyti kiekviena kalba, 
nurodyti, kokios kliūtys stato- Atsakymai reikia siųsti kuo grei 

" " - čiausiai. Parengtas raportas bus
išsiuntinėtas visiems padėju- 
siems jį parengti savo pasiųsto 
mis žiniomis. Be to, jį galima 
bus gauti viso krašto agentū
rose, bibliotekose ir mokyklose.

Šiais klausimais rūpintis pa-

iniems tikslams statomos iš pa
rapijų mokyklų mokytojų, net 
ten, kur su nedidele išimtimi 
lietuvių kalbos mokoma: darže
liuose mokoma tik angliškai ir 
todėl čia prasideda vaikučių nu
tautinimas, lietuvių kalba daž
nai mokoma angliškai, mokiniai - r -
nekalbinami jų tautine kalba. “"“IL
sąmoningai anglinami jų var-I išlaikymo išeivijoje vadams, 
dai ir pavardės, bent mergai-, Svarbiausioji ir vadovaujamoji 
čių. dažnai paniekinančiai kai. ^e.ga LB Centro vaidybai, 
bania apie jo tėvų gimtųjų kai- nerūpestingumas ar aps
to, ir jį kultūrų, nors patys le‘dunas s“me darbe ~ “P3’ 
mokytojai yra tos pačios, nors 
čia gimę, etninės grupės ir t.t.

t

no-

. ■'*> . t- ....

Faktų tyrimas
Pirmoj eilėj Fishmanas 

ri ištirti, ką pačios etniškosios
grupės daro ir kokių priemo
nių imasi savo kalbiniam ir kul 
tūriniam paveldėjimui išlaikyti. 
Jo anketos stato klausimus, ko-

su Fishmanu tarėsi, bet ir 
gyvai susirašinėja. Fishmanas 
interesuojasi net atsitiktiniais 
dalykais. Pvz. lenkai rengiasi 
švęsti Lenkijos tūkstančio me
tų krikšto priėmimo ir valsty
bingumo sukaktį Fishmanas 
paprašė jų atsiųsti jam tuo rei
kalu smulkesnių žinių. Mūsų 
spaudoj, jei neklystu, buvo til- 
pęs tik Fishmano atsišauki
mas kalbamu klausimu. Kadan
gi artinasi Kultūros kongresas 
ir, kiek girdėti, jame bus pa. 
liesti Fishmano liečiami klau
simai, tad, manau, bus naudin
ga tuo reikalu ir pakalbėti.
Amerikietis apie svetimų kalbų 

mokėjimo stoką
Dr. Fishmanas savo Ameri

can Council paskelbtame atsi
šaukime - anketoj visai teisinga! 
pastebi ,kad sunku suderinti du 
priešingu faktu: Amerika jau 
keli šimtai metų yra tapusi į-, 
vairiausioms tautoms prieglau
da, o tačiau, antra, jai labai 
trūksta žmonių, kurie sugebėtų 
pakankamai laisvai kalbėti sve
timomis kalbomis. Dr. Fish
manas tuos liūdnus faktus taip 
aiškina: “Maža ar net nieko ne
buvo daroma išlaikyti tas kal
bas, kurias amerikiečių milijo
nai buvo atsinešę ir dar turi, 
kaip savo senų tėvynių pavel
dėjimą.” Atvirkščiai, “dažnai 
tas kultūrinis paveldėjimas bu
vo net naikinamas dėl Ameri
kos tautinių grupių kalbų ir 
tradicijų neįvertinimo ir neger
bimo.”

Ir tik tada, kai Amerika, gy-

A A.

Dr. Fishmano įstaigos adre
sas; Dr. Joshua A. Fishman, 
Director Language Resources 
Project 111 W. 57 Street, New 
York 19, N. Y.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N ELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

I J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

JOSEPHIHE JURGILAS 
(SMOLENSKYTk)

Gyveno 948 W. 35th Place
Mirė lapkr. 13 d.. 1962.11:45 

v. r., sulaukus 57 m. aniži.
Gimė Liverpool. Anglijoj. 
Amerikoj išgyveno 4<> m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Jonas. duktė i.ucillc 
Schmalz. žentas Joseph. 3 anū
kai. 2 švogeriai: Antanas Mi- 
sevich su šeima ir Elias Dere- 
niūk. kiti''giminės, draugai ir 
pažjstanū.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips 
Lituanica Avė.

laidotuvės 
lapk. 16 d., iš koplyčios 

bus atlydėta j šv.
bažnyčią, kurioje jvyfcs

Po pamaldų bus nu-

žen-

Phil-

koplyčioje. 33<«7 So.

įvyks penkt. 
8:30 

. Jurgiov. r. 1
parap.
gedulingos pamaldos už velio
nės siela. -
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuliūdę: Sūnus, duktė.
tas ir anūkai.

Laid. dir. Antanas M.
lips. Tel. YArds 7-3401.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijoa Nariai

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmi

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1188—1189

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET TeL REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6372

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

A. + A. PETRAS EUREVICH
Gyvent 10528 S. Campbell Avenue

Mirė lapkričio 14 d., 1962, 2:40 vai. ryto. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Panevėžio apskr., Smilgių parap. Amerikoje išgyveno 
52 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Julia Tatarelis. 
žentas Bruno ir Bronė Gražutis, žentas Jonas, 4 anūkai: Ken- 
neth, Mary ir Daniel Tatarelis ir Antanas Gražutis, 2 pus
seserės Marijona Vidmantienė ir Elena Vidmantiene ir jų 
šeimos. 2 pusbroliai: Vladas ir Petras Urevich ir jų šeimos, 
švogerką Ona Radavičienė ir kiti giminės.

Priklausė Teisybės Mylėtojų draugijai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kopi., 3307 South 

Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks šeštad.. lapkr. 17 d., iš kopi. 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyk* gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Dukterys, žentai ir anūkai

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, tel. YArd> 7-3401
___________________________‘_

teisinamas nusikaltimas. Kad• -
geriau šį darbą atlikti, ji turi 
asmeniškai aptarti su Fishma
nu, kas ir kaip reikia atlikti ir 
palaikyti su juo nuolatinį bei 

Susidariau įspūdį, kad Fish- kontaktą. Visuomeniniai-
manas i 
darbą geriausiais norais, atvira 
širdim ir nuoširdžiai nori padė
ti tautinėms grupėms išlaikyti 
savo kalbą ir kultūrą, jis nori 
iš grupių susilaukti “geros va
lios ir talkinimo maksimumo, 
kam guli ant širdies jų tėvų 
kultūros ateitis svetimame kraš 
te.” “Tai pirmas atsitikimas, 
toliau rašo Fishmanas, kad ne 
angliškų kalbų, kurios varto
jamos Amerikoj, “pamestas kon 
tinentas” buvo pripažintas...

Į Tad svarbu atrasti kalbines auk 
so kasyklas, kurias turime savo 
tarpe, kad ne tik pirmoji, bet

■ ir tolimesnės amerikiečių kar
tos suprastų ir įvertintų savo 
tėvų - protėvių brangų paveldė
jimą. Darydami tai, padės visam 
gyvenamam kraštui ir savo gy
venimą praturtins. Dėlto mūsų i

Dr. Fudimano nusiteikimas

dllttU ****** * *****

Stok) į šį jam pavestą psichologiniai tautybių nusitei- 
atvira kimai savo kalbos ir kultūros 

Amerikoje išlaikymo atžvilgiu 
bus tiriami tik 3-4 punktuose. 
LB vadovybė turėtų pasirūpin-

i

Petkus i
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst Sf. Telef. GRovehilI 6-2345,6 5 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 ’

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
- r • — . . ; ,

kyklos, etninė spauda, radijas 
ir televizija bei tautinės orga
nizacijos.

Mokyklų klausimu jis renka 
žinias: kiek mokinių mokosi sa
vo kalbos, kokios rūšies mokyk
lose (pradžios, aukštesnėse ir 
kt.). kiek savaitinių valandų jas 
lanko, kiek metų ir kokie to 
mokymosi ir mokymo rezulta
tai.

Fishmanas, gerai žinodamas 
mokytojų didelę įtaką moki
niams ir jiem mokomojo ob
jekto perdavimui, vieną savo 
studijų dalį skiria mokytojams, 
norėdamas patirti, koks tos kai- darbas, rašo Fishmanas, vertas 
bos mokytojų santykis su ati
tinkamos tautinės grupės mo
kiniais. Tad jis klausia, ar mo
kytojai priklauso tai pačiai, 
kaip mokiniai, tautinei grupei 
ar geresniems rezultatams pa
siekti naudoja mokiaių kalba 

“ vaidinimus, dainas, televiziją, 
radiją, šokius, leidžia spaudos 
leidinius, rengia parodas ir t.t

Pažiūrų tyrimas

Kadangi Fishmano įstaigai 
rūpi visuomeniniai - pedagoginis 
reikalas, tad jam nepakanka 
žinoti tik statistinius duomenis. 
Šalia jų, jis turi surinkti žinių 
apie tautinių grupių pažiūras į 
savo pastangų išlaikyti savo 
kalbai ir kultūrai sėkmingumą.

I

Tautinių organizacijų vadai 
klausiami, kurios priemonės sėk 
mingiausiai padeda perduoti jau 
najai kartai tėvt) kalbą ir kul
tūrą, kokių kliūčių ir sunkumų 
sutinkama šiame darbe, kaip ir 

venimo verčiama, suprato tų I kuo galima jos nugulėti, kiek

i

A. -j- A.
FRANCIŠKAI BALUNDIENEI 

mirus Lietuvoje, jos sūnui Viktorui ir šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū- 
dime.

Juzė ir Stasys Ramanauskai, 
Aldona ir Vytas Vaitkai

Laidotuvių Direktoriai

TKTB MODERNIŠKO*
Ant-coNDiTiorm koplyčios

nuoširdžios paramos ir bendra
darbiavimo, jei norite, kad būtų 
pasiektas tikslas... Dėlto labai 
spaudžiame ir prašome visų tų, 
kuriems išsiuntinėtos anketos, 
ir tų, kuriems jas mielai išsiun- 
tinėsime, jei gausime jų adre
sus, suteikti mums savo atsa
kymus.”

Be to, Fishmanas dar siūlo 
pačių tautinių grupių naudai 
šiuos įvadinius darbus:

1. Pasiųsti Fishmanui adre
sus tų žmonių, kurie yra atsi
dėję savo kalbos ir kultūros rei
kalams ;

2. Pasiųsti jam adresus tų 
tautinių organizacijų centrų ir 
padalinių kartu su valdybų sąs
tatu ir tų organizacijų tikslais 
bei veikla tautinėj srity;

3. Paraginti visus savo tau
tos veiksnius greit ir sąžiningai 
atsakyti į gautas ar gausimas 
anketas.

Fishmanas pažymi visai tei- r

Jos mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
MARIJAI SUGINTIENEI 

ir artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą
J. ir A. Zimavičiai, 

L ir K. Jonaičiai, 
H. ir T. Carter
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 15 d.

j X šv. Antano par., Cicero, 
Šv. Vardo draugijos susirinki
me, kuris įvyko lapkričio 11 d„ 
be nuolatinių draugijos reikalų, 
buvo valdybos užkviesti visi 
draugijos nariai sudaryti gar
bės saugos taką (Honor guard) 
lydint prel. Ig. Albavičių atna- 

j šauti šv. mišių Padėkos dienoj, 
‘lapkričio 22 d. 10:30 v. r. Dr- 
jos valdyba prašo visus narius 
susirinkti į parapijos salę‘9:45 

į v. r. Iš salės susirikiuosime gar 
;bės takui nuo klebonijos į baž- 

banke- 
. 5:30

nyčią. Prelatui pagerbti 1 
tas įvyks lapkričio 25 d. 
v. vak.

X Lietuvių Studentų 
visuotiniame suvažiavime 
tadienį lapkričio 23 d. įvyks 
simpoziumas, kuriame galės vi
si dalyvauti diskusijose. Tema

S-gOS 
penk

X Vyresnieji ir jaunesnieji 
Šatrijos korporacijos nariai ren 
kasi lapkričio 18 d. 5 v. p. p. 
Jaunimo Centre, kur bus paben 
drauta su svečiu iš Europos 
dr. J. Griniumi.

X Sės. M. Paulė ir sės. M. 
Bernadeta atstovaus Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų kon 
gregaciją U-ame Kultūros kon
grese. Liet. Seserų Institutą 
atstovauti numatyta sesuo M. 
Gabrielė, pranciškietė.

X šventos Šeimos vilos rėmė
jai rengia Padėkos dienos po- “Progresyvus ir konservatyvus 
būvį senelių namo gyvento- jaunuolio tipas” kalbės Vanda 
jams šį sekmadienį, lapkričio ; Gegevičiūtė, dr. G. Gedvilą, dr. 
18 d. 1:30 v. p. p. Seneliai bus 
pavaišinti ir apdovanoti. Ko
misiją sudaro Mary Dzimidas, 
Bernice Gedvilas, Steponas ir 
Anna Pučkoriai, John Edselies, 
Barbara Nakvos, Bernice Gulli 
ir A. Gulli. Mary Dzimidas tik
rai pasišventusiai darbuojasi— 
vykdo mirusio a. a. vyro Frank 
pažadus padėti seneliams. Kvie 
čiami ir kiti atsilankyti.

X Dail. V. Ratas ir dail H. 
Šalkauskas iš Australijos at
siuntė įspūdingus grafikos dar
bus įvykstančiai meno parodai 
Kultūros kongreso metu. Pa
rodoje dalyvauja 55 lietuviai 
dailininkai.

X Myk. Jakubauskas, šv. 
Antano d-jos pirmininkas, Ci
cero, UI., labai užimtas artė
jančiu savo d-jos parengimu.

X L. Brazdienė, žinoma liet, 
tautiškų šokių mokytoja, ak
tyviai šioje srityje dirbanti su 
jaunimo grupėmis, sutiko taut. 
šokių mokyti ir Dariaus - Girė
no vardo šeštadieninėje litua
nistinėje mokykloje Gage Par
ke Chicagoje (55th ir Westem 
gatvių kampas). Pirmosios pa 
mokos jau pradedamos šį šeš
tadienį, lapkričio 17 d.

X Laureatės Alės Rūtos 
Priesaika ir žymaus literatūros 
kritiko - dramaturgo dr. 
Griniaus “Gulbės giesmė” 
labiausiai perkamos 
Liet. Knygos klubo 
jos trečdaliu pigiau, 
kviečiame knygos vajun, kad 
Kultūros kongreso proga būtų 
išpirktos afoiejų knygų laidos. 
Tapti LK klubo nariu tereikia 
tik įmokėti 5 dol. nario mokes
čio. Nariai knygas gauna treč
daliu pigiau. Užsakymus siųsti 
Draugo adresu.

X Moterų Sąjungos 20 kp. 
ruošia parengimą gruodžio 16 
d. 2 vai. p. p. GaraleviČienės 
namuose, 4437 So. . 
Pirm. H. Širvinskienė 
misija dartmojasi, kad 
gerai pavyktų. (Pr.)

x Ar nyksta lietuvybė ? 
gaji, nes per 10 m. vien “Sparta1 
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 
pranašę apie savo adresą: J. L. 
Giedraitis, 10 Barrv Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
‘.‘Draugui” žinomas, kaip sąžinin
gas asmuo. (Sk.)

Kunigaikštienės Birutės d-jos Chicagos sk. pirm. L. Stasiūnienė 
skyriaus vardu įteikia Lietuvių Fondui 200 dol., kuriuos perima 
foado pirm. dr. A. Razma. Iš k. į d. L. Stasiūnienė, dr. A. Razma 
ir Gintra Narienė. (Nuotr. V. Račkausko)

kome savo pareigą, ar sumokė- j 
jome solidarumo mokestį? Jei I 
ne, tai ko greičiau šią pareigą 
atlikime. J.

IŠ ARTI IR TOLI
K.

PALAIKYKIME J. JATĮ 
Į ALDERMANLS

Lietuvių Demokratų lyga

( hica^oj ir apylinkėse

BRAZILIJOJE
Lietuvos konsului Saot

Paulo — 70 m. amž. Spalio 29 
laisvosios Lietuvos konsului 
Sao Paulo, Brazilijoje, Alek- 
________________________ > 70 
|m. amž. A. Polišaitis paminėjo

Chicagoje kreipiasi į lietuvišką gandrui Polišaičiui sukako 
visuomenę, o labiausia į 13
uardo rajone gyvenančius tau- jar dvejas sukaktuves: 40 m. 
tiečius gyvybiniu mums reika- Lietuvos valstybės diplomati- 
lu. Neseniai mes išrinkome pir- nėję tarnyboje ir 25

I

„ „ „ i m. veik-
mąjį lietuvį teisėją A. Wells į jqS gao Paulo lietuvių koloni- 
aukštesnį teismą. Dalbar Lie- joje A Polišaitis, gimęs 1892aukštesnį teismą. F 
tuvių lyga reiškia pageidavi
mą, kad 13 warde būtų išrink
tas lietuvis aldermanas. Dabar-

nagus nuo herojiškos Kubos 
liaudies... Radijas praneša ir 
apie tai, kad Lietuvos darbi
ninkai, “atsakydami į agresy
vias JAV imperialistų provo
kacijas prieš didvyrišką lais
vės šalį”, įsipareigoja įvykdyti 
užsakymus Kubai pirma laiko 
ir džiaugiasi galėdami jai 
sti savo gaminius. Vilniaus 
žtų gamyklos kolektyvas 
išsiuntęs spiralinių grąžtų,
fabrikai siunčia popieriaus iš
dirbinių,
Kaip žinome visos aukos eina 
kruvinojo Chruščiovo vardu.

sių- 
grą 
jau 
kiti

maisto produktų.

VOKIETIJOJE

m., Panevėžio apsk., didžiausią 
savo gyvenimo dalį praleido už 
sieniuose. 1922 m. baigė Tol. 

tinis aldermanas Egan išrink- Rytų universitetą Vladivostoke 
tas į Sanitarijos distriktą. Jo įr besimokydamas dirbo lietu- 
vieva pasiliko tuščia. Jau prieš yįų organizacijose Jo iniciaty- ■
keturis mėnesius Lietuvių De- va 192i m. išleistas, redaguo-' _ Liudas Lingys toliau nuo
mokratų lyga kreipėsi į Chica- tas laikraštis “Tolimųjų Rytų Hamburgo turi gražią maisto 
gos miesto merą Richard Da- žinios”. Vladivostoke jis rūpi-i krautuvę ir puikų restoraną. 
I^Yr 3 0 1/33V*1Z\ • .. . • - • • • |

nosį lietuvių dalinių Rusijoje Kiekvieną šeštadienį rengia šo- 
jog steigimu, liet, karių grąžinimo kius, kurie atneša daug pelno.

į Lietuvą reikalais. Laisvos Lie į šokius atvyksta net iš laibai 
tuvos diplomatinę tarnybą pra toli ūkininkai pasiklausyti už- 

{dėjo 1922 m. Charbine, Kini- sienietiškų orkestrų ir šauniai 
joje. Vėliau iki 1938 m. dirbo 
konsulatuose ir Užs. reikalų 
min-joje, aktyviai veikdamas ir 
Šaulių sąjungoje. 1938 m. pas
kirtas konsulu į Sao Paulo ir 
tas pareigas eina ligšiol. Konsu 
las A. Polišaitis yra išvaręs gi
lią vagą Brazilijos lietuvių 
suomenės, kultūros darbe.

ley, iš kurio gavo pažadą, kad 
jis dės visas pastangas, 
lietuvis aldermanu būtų išrink
tas 13 warde. *

Lietuvių Demokratų lyga in- 
dorsuoja Jack Jatį - Juozaitį į 
13 wardo aldermanus. Tą patį 
daro ir kitos lietuviškos drau
gijos. J. Juozaitis yra tinka
mas būti aldermanu, 
praeity buvo didelis 
nės veikėjas ir yra 
lietuvių reikalams. J. 
yra aktyvus vyčių darbuotojas, 
Don Varno posto vienas iš kū
rėjų ir valdybos narys, o da
bar eilę metų dirba valdinį 
darbą — Chicagos teismo kler
kas.

Taigi palaikykime J. Juozai
tį ir reikalaukime, kad jis bū- 

pafcaigai norėtųsi mūsų tų 13 wardo aldermanas.
Adv. Charles P. Kai

I
CHICAGOJ ĮVYKO POSĖDIS gai nesustota. Iškelta apygar

dų valdybų reikšmė ir veikla. 
Chicagos apygardos valdybos 
veikla ypatingai gyva ir gera. 
Jos atstovams nereikėjo dėl to 

i raudonuoti.
Pylos gavo Centro Valdyba 

iš informacijos komisijos vedė
jo Jono Vaičiūno už neįvertini
mą spaudos, kaip vienos iš pa
saulio galybių ir nesiskaitymą 
su informacijos komisija. Už
tat pareiškė, kad jis ir visa ko
misija pasitraukia.

Nutarimų nebuvo, bet pareik 
štas visiškas pritarimas Centro 
Valdybai ir pažadėta visokerio
pa parama.

O
visuomenės paklausti: ar

A. Liulevičius ir Rim. Šliažas.
I

X Adameminis Skautų sąjū
dis Urbanoje ruošia metinę 
'šventę lapkričio 17 d. Po iškil
mingos sueigos bus bendri pie
tūs. Skyrius kviečia gausiai at
silankyti į šventę.

X LVS “Ramovė” Chicagos 
sk. minės Lietuvos kariuome
nės atkūrimą lapkričio 18 d. 
Minėjimas prasidės pamaldo
mis jėzuitų koplyčioje 10 v. Po 
pamaldų prie paminklo žuvu- 
siems bus padėtas vainikas, pa 
gerbimui žuvusių karių, šaulių 
ir partizanų. Kviečiame Chica
gos lietuvius gausiai dalyvauti. 
Nepriklausomybės kovų karo 
invalidams šelpti aukos bus ren 
karnos prie jėzuitų koplyčios.

X Dail. Antanas Rūkštelė, 30 
metų darbo jubiliejaus proga, 
padovanojo paveikslą, Jaunimo 
Centro išlaikymui, kuris bus 
galima laimėti tradicinės vaka
rienės metu. Laimėjimą praves 
sol. Stasė Paškuvienė ir Marija 
Pėteraitienė.

X Lorraine ir Kęstučio Vit
kų, 6812 Clarendon Hills Rd., 
lapklS>_?? į PakrikŠtyUS,SŪ reikia ir Tukų" Begales ^užda

vinių turi Bendruomenė. To- 
i dėl ir jai reikalingos aukos. Jų 
ir prašys iš dar tautiniai gyvų 
lietuvių. Prašys ne 
sąvoka, bet aiškiai 
kas darytina ir 
ryta.

Šiuo klausimu 
sirinkusieji. Ne 
aiškiai ir tiksliai. Vėbrai rūpė
jo surasti kiekvieną lietuvį, Nai 
niui išplėsti informaciją ameri
kiečių tarpe, o Ignatoniui ar- 

jchyvas ir premijos. Apie Ben
druomenės organams tenkan
čius uždavinius dar kalbėjo ir 
dr. Kisielius, ir kun. Šantaras, 
ir Prapuolenis, ir Januška, ir 
Adamkavičius, ir Vaičiūnas ir 

, visi kiti. Atsukus atgal paaiš
kėjo, kad dauguma uždavinių 
jau dabar vykdoma. Jų būtų 
daugiau ir geriau galima įvyk 

į riebesnė. 
Atžalynas. Bus Todėl Pritarta Centro Valdy

bai, kad paprašytų iš visuome
nės didesnės finansinės para
mos.

Prie organizacinių reikalų il-

BE NUTARIMŲ

i

J.' 
yra 

knygos, 
nariams 

Visus

Artesian. 
s ir ko- 

visa

Dar

X Lietuviškos Simfoninės 
Muz&os koncertas jau čia pat. 
Bilietai sparčiai perkami. Ne- 
suspėjusieji bilietus įsigyti, jų 
gali gauti — Chicagoje: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. ir Ci- 
ceroj — Stangenbergo krautu
vėj, 15th St. ir 50th Av. kamp. 
Simfoninis koncertas įvyksta 
lapkr. 25 d., 3:30 v. p.p. Maria 
H. S. auditorijoj. Koncertą di
riguoja komp. J. Kačinskas iš 
Bostono. Dainuos sol. J. Vaz- 
nelis. Koncertą užbaigs Chica
gos Liet. Operos choras. Kiek
vienas lietuvis jaučia tautinę 
pareigą dalyvauti šioje meno 
šventėje. (Pr.)

Kai susirenkama posėdžiui, 
tai būtinai reikia ką nors nu
tarti ir užprotokoluoti. Nesvar
bu ar po to bus vykdoma ar 
ne. Pereitą trečiadienį JAV 
LB Centro Valdybos pirminin
kas Jonas Jasaitis sukvietė či- 
kagiškius LB Tarybos narius 
ir prie CV esančių pirminin
kus pasitarimui. Tiksliau — iš
siaiškinimui ir aptarimui.

Pateikti du klausimai: orga
nizaciniai ir finansiniai. Po tru 
mpo pirmininko įvadinio pra
nešimo pradėtą nuo finansinių 
reikalų. Solidarumo įnašų gau-į 
narna dalimi CV negali įvykdy- į 
ti tų uždavinių, kurie krinta 
ant jos pečių. Bet įvykdyti 
juos būtinai reikia. Ne dėl sa
vęs, ne bendruomeninėms insti 
tucijoms, bet mūsų tautai.

Solidarumo įnašus mokėti 
reikia. Ir mokėkime dabar, nes 
metai baigiasi. Ir parapija ne
išsiverčia parapiečių mokesčiais 
ir sekmadienio dešimtukais. At 
skiriems uždaviniams įvykdyti

i
I

nes ' jis 
visuome- 
ištikimas 
Juozaitis

OKUP. LIETUVOJE

pasilinksminti. Lietuviai tena: 
negali nuvykti, nes labai toli.

— Petras Naujokas su Irm- 
garda - Isolda šafaite susituo
kė Hambtirge. Jaunoji pora, 
pasisvečiavusi pas tėvus Merk- 
steine, išvyksta povestuvinėn 

vi- kelionėn į Angliją. Ta proga 
ketina aplankyti savo gimines 
ir pažįstamus, emigravusius sa 
vo laiku, ieškant geresnio gyve 
nimo. Greitu laiku jaunoji iš-

nus Petras. Krikšto tėvais bu
vo Barbora Gedvilaitė ir Vikto 
ras Kalvaitis. Vitkai iškėlė šau 
nias vaišes, kuriose 
daug svečių, tarp jų 
Mikolaitis.

X Liet. Žurnalistų 
Chicagos skyriaus 
rengiama 26 žurnalistinė popie 
tė įvyksta lapkričio 17 d. 7 v. 
v., šeštadienį, Jaunimo Centre. 
Kviečiami dalyvauti nariai ię 
svečiai. Apie poetą Maironį kai 
bės J. Venclova, vėliau bus die
nos aktualijos — Kultūros kon 
greso reikalai, politinė apžval
ga. Metinis narių susirinkimas 
įvyks lapkričio 25 d. 12 vai.

X Chicagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos metinis vaka
ras su programa įvyks sekma
dienį lapkričio 18 d. Hollywood 
svetainėje, 2419 W. 43 St. Pra
džia 4 vai. p. p. Programą at- ^yti, jei kasa būtų 
liks “Ateities” , _
skanių valgių, gėrimų, gražių 
dovanų ir kalakutas laimėjimui. 
Šokiams .gros geras orkestras. 
Komisija ir valdyba kviečia vi
sus narius ir svečius 
kyti ir linksmai laiką 
su suvalkiečiais. (Pr.)

dalyvavo 
kun. V.

sąjungos 
valdybos

bendrine 
nusakant 

kas bus pada-

I

Antoinette ir Povilas Sodeikai atšventė auksinį jungtuvių jubiliejų 
lapkričio 11 d. šarkos restorane. Prieš tai mišios įvyko Cicero 
šv. Antano parapijos bažnyčioje. Vaišėse, kurias suorganizavo 
sukaktuvininkų vaikai Paul, Clara ir dr. Seimą, dalyvavo arti
mieji ir giminės. Sukaktuvininkai gyvena 1435 S. Highland avė., 
Berwyn, III. Auksinio jubiliejaus proga sukaktuvininkai gavo 
palaiminimą iš šv. Tėvo Jono XXIIL

I

I

atsilan- 
praleisti

X Brighton Parko 
Moterą klubo metinis 
su pamarginimais įvyks šeš
tadienį, lapkričio 17 d. 7 v. v. 
Vengeliausko svetainėj, 4500 S. 
Talman Avė. Bus skanių val
gių, gėrimų, gražių dovanų ir 
kalakutas laimėjimui. Šokiams 
gros geras orkestras, todėl ko
misija ir valdyba kviečia visas 
nares ir 
linksmai

Lietuvhj 
vakaras

svečius atsilankyti ir 
vakarą praleisti.

- (Pr.)
X Ir

tiks išsirinkti televiziją, radiją, 
ar hi-fi stereo aparatą ten, kur 
jų yra daug — pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(Sk.)

tamstai labiausiai pa-

ir šnekėjo su- 
šalikelėmis, bet

i 
i

Ii

X Tradicinis Chicagos Sėtu
vių vyry krepšinio turnyras į- 
vyksta lapkričio 18 d., sekma
dienį, Marąuette parko sporto 
salėje, prie Kedzie ir 67th St. 
Pradžia 4 vai. p. p. Nugalėto
jui skiriama Lietuvos generali
nio konsulo d r. Petro Daužvar- 
džio pereinamoji dovana.

X Lietuvių Žurnalistų sąjun 
gos Chicagos skyriaus valdyba 
primena savo nariams ir ki
tiems spaudos bendradarbiams, 
kad II Kult, kongreso Spaudos 
sekcija yra gavusi didžiąją Jau 
nimo Centro salę. Paskaitos į- 
vyksta penktadienio vakarą, 
kad visiems būtų galimybė jo
se dalyvauti. Valdyba kviečia 
gausiai užpildyti salę. Spaudos 
žmonės, tikimės, nepraleis šios,tas “Darbininke”, dėl 
retos progos.

KOVOJ PRIEŠ OKUPANTŲ PINKLES
' Lietuvos okupantas įvairiais tė Brinkienė (Laiškas išspaus- 
laikotarpiais daro įvairius skir 
tingus ėjimus laisvojo pasaulio 
lietuviams vilioti ir skaldyti. 
Po ilgų vilionių grįžti namo, 
dabar stengiasi veikti visai ki
tomis kryptimis. Ypač sten
giasi užmesti tinklą tariamų 
kultūrinių ryšių su tėvyne for 
ma, gi tokie ryšiai yra viena
pusiški ir tėra tik komunizmui 
laisvajame pasaulyje skleisti. 
Lietuvos Fronto bičiuliai lapk
ričio 11 d. savo susirinkime kai 
bejosi tema “Kultūrinis komu
nistų pogrindis Amerikos lietu
vių tarpe”.

Menininkų viliojimai

Susirinkime, kuriame daly
vavo virš šimto asmenų, prane
šimus padarė Al. Baronas, apie 
lietuvių rašytojų talkininkavi
mą sovietams, St. Daunys apie 
įvairius komunistų bandymus 
sužlugdyti ir arba pakenkti lie 
tuvių reikalams, VI. Butėnas 
apie komunistų pasiūlymus mū 
sų muzikams ir so'istams. Pra
nešėjai konkrečiais faktais pa
iliustravo kaip sovietai sten
giasi savo idėjų skleidimui ne
kalta forma pajungti mūsų kul 
tūrininkus.

Buvo prisiminta valstybės 
departamento laiškas paskelb- 

kultūri-

— Vilniaus radijo praneši- yy^gta nuolatiniam apsigyveni
mu, didžiosios Lietuvos pramo mui į Chicagą. 
nės įmonės ateinančiais metais atvyko iš Lietuvos, 
kviečiamos dalyvauti keliose 
tarptautinėse mugėse. Pozna
nės mugėje būsią rodomos “Žal 
girio” gamyklos staklės. Lietu
viški dviračiai ir staklės taip 
pat bus pasiųstos į tarptautin ę 
mugę Pekine. Metų pabaigoje 
lietuviški dviračiai būsią demo 
nstruojami ir vienoje Japoni
joje įvykstančioje mugėje.

— Sovietinė spauda taip pat 
smerkia elgesį tų ūkininkų, jubiliejų, 
kurie tam, kad atšvęstų savo gelio Montevideo lietuvių 
vardadienius, pasitraukia nuo 
derliaus nuėmimo darbų. Vie
nas geležinkeliečių laikraštis ta 
proga pareiškė, jog vardadie
nių šventimas kaip “religijos 
prietaras” kenkiąs kraštui.

— Mitingai blokadai pasmerk
ti. JAV paskelbus jūrinę blo
kadą Kubai, Lietuvoj kaip ir vi 
soje Sov. Sąjungoje prasidėjo 
mitingai, kuriuose, Vilniaus ra
dijo pranešimais, “liaudis išlie
jo savo rūstybę amerikiečiams 
agresoriams, žadėdama visada 
būti su kubiečiais ir neleisti su 
sidoroti su revoliucijos iškovo
jimais broliškoje šalyje”. Kaip 
juose plūstamasi JAV adresu, 
gali parodyti Vilniaus gelžbeto
nio konstrukcijų gamyklos pro 
testo susirinkimas, apie kurį 
spalio 24 d, pranešė tas pats 
Vilniaus radijas. Vietos prof-

Ji į Vokietiją

— Hamburgo lietuviai pasiun
tė Balfo seimui sveikinimus lai 
šku ir didžią padėką visiems 
Amerikos lietuviams už nenuil
stamą 
čiams 
kitose

šalpą vargšams tautie- 
Vokietijoje, Lietuvoje ir 
kraštuose.

URUGVAJUJ
— Ed. Jusys atšventė 60 m. 

Tai vienas iš nedau- 
tik- 

rai pasiturinčiai gyvenąs. Jis 
prasimušė vien savo darbštu
mu ir sumanumu. Jo liejykloje 
kartkartėmis dirba iki 40 dar
bininkų. Jis yra dosnus lietuvi
škojo darbo ir parapijos rėmė
jas. Taip pat yra parėmęs vi
są eilę jaunų sumanių tautie
čių.

Ta 
mišių 
ruošė 
sukvietė iki 100 savo draugų, 
pažįstamų ir jaunimo.

proga spalio 13 d. po šv. 
liet, parapijos salėje su- 
puikias vaišes, į kurias

dintas “Drauge’’ lapkričio 12 
d. numeryje). Susirinkimui pir 
mininkavo dr. P. Kisielius. Dis
kusijose dalyvavo L. Prapuole
nis, inž. Br. Nainys, dr. Z.
Smilga, inž. V.^ Naudžius, Vyt. sąjungos komiteto pirmininkas 

: Ameri
kos milionierių nedžiuginą visa 
tai, kad Kliboje pirmiau buvo 
daug badaujančių, o dabar jų 
nesą; kad didesnė gyventojų 
dalis buvę beraščiai, o dabar 
jau raštingi. Kalbėtojas pilnai 
pritaręs Sovietų S-gos vyriau
sybės žygiams JAV atžvilgiu 
ir pataręs Amerikos magna
tams atitraukti savo kruvinus

Galvydis, J. Venclova, dr. A. j susirinkime kalbėjęs: 
Baltinis ir kt.

Susirinkusieji dėl komunistų 
skverbimosi į laisvųjų lietuvių 
tarpą kultūrinių mainų forma 
pnėmė atitinkamą rezoliuciją. 
Buvo konstatuota, kad tokie 
mainai yra tik komunistų no
ras pajungti laisvojo pasaulio 
menininkus savo tarnybai.

Po diskusijų buvo aptarti 
LF Bičiulių einamieji reikalai, 
pristatyta nauja apygardos ir 
centro valdyba, pasikeista svei 
kitimais.

žmo- 
rezis-

esan-

Bičiulių

lapkričio
ir

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Card»

"Drauge” jau galima gauti įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas 
todėl

I mu.

pastas būna labai apkrautas, 
galima pavėluoti su prisiuntl-

tucijom reiškia okupacijos pri
pažinimą, okupantui talkinin
kavimą, Lietuvoj likusių 
nių išdavimą ir išeivijos 
tencijos pasmerkimą.

2. Laisvajam pasauly
tieji mūsų rašytojai, muzikai, 
dainininkai, dailininkai ir kiti 
menininkai bei kultūrininkai 
yra dalis avangardo, kovojan
čio už Lietuvos laisvę, ir jie at
lieka tautai tas pareigas, ku
rių pati tauta, būdama paverg
ta, negali atlikti. Į juos pirmoj 
eilėj kaip tik ir yra nukreiptos 
okupantų pinklės, kurioms jie, 

turi besąlygi- 
i". P. Janulis,

RINKINYS NR 1
A. Nauji jvairūs. gražūs religiniai 

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

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

C. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus. 
V. K. Jonyno, P. Kiaulėno, J. Pau- 
tieniaus, J. Steponavičiaus ir T.

; liaus, seniau išleistų 16 
■ kertelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR.
Naujos V. Tubeįienės 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1 ) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 

{Kaina $2.00.
2) Naujos. Jos pačios pieštas “Ka

lėdų Senelis" su dovanomis, 
tėję 12 kortelių. Kaina $2.00.

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

Va-
svcikinimo

i
Kal«dinM

D«u.

Seniau 
Kaina

Rezoliucija

Susirinkimas, po mažų patai
sų, priėmė šią rezoliuciją, ku
rią paruošė C. Grincevičius, A. 
Baltinis ir V. Naudžius.

“Lietuvių Fronto
Chicagos apygardos susirinki
mas, įvykęs 1962 m. 
11 d., išklausęs pranešimų 
diskusijų dėl kultūrinio bendra
darbiavimo su okupuotu kraš
tu, vieribalsiai priėmė šį nutari
mą:

. voa i^iu uuunxe , ue> olų v ui i- 1. Bendradarbiavimas su oku kaip lietuviai,
į nių mainų, kurį perskaitė 2ibu-puotu kraštu bet kuriom insti- niai pasipriešinti'

RINKINYS NR 4
Nauji JvairŪH gražO* religiniai Ka- 

IMi) vaizdai wu angltAkaln aveiklnl- 
mų tekstai*: Madona. Holy Familj, 
l.lttle Ang-la. Ch-rub Ch r tat man etc. 
I>4?.utėjc 21 kortelė. Kaina $1.00.

Cžaakyniua Mųatl;

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