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Nehru prašo daugiau karinės pagalbos iš užsienių
Kiniečiai graso Assamo 

lygumai Indijoje
Kinijos komunistai telkia savo karines jėgas

Indai traukiasi
NEW DELHI. — Kinijos ko

munistų kariniai daliniai per
kirto indų atsitraukiančią ka
riuomenę ir vakar užėmė Bom- 
dilos miestą. Čia buvo sutelkta 
gausi kiniečių kariuomenė — 
per 20,000 vyrų. Bomdila yra 
27 mylios nuo Assamo lygumos.
Kiniečiai komunistai užėmė stra 
teginę vietovę.

NEVV DELHI. — Ministeris 
pirmininkas Nehru vakar pra
nešė, jog krito svarbus Hima
lajų praėjimas, pradėjus komu
nistams nepaprastą ofenzyvą.
Kiniečiai žygiuoja į tirštai ap
gyventas Assam lygumas.

Kiniečiai privertė indų kariuo 
menę pasitraukti iš Se tarpek
lio.

Indija neteko tarpeklio (pra
ėjimo), kiniečiams komunistams — Penki laisvųjų demokratų 
pradėjus ofenzyvą abiejuose ga ministeriai vakar pasitraukė iš

nijos komunistų karinių dalinių 
ofenzyva graso Indijos nepri
klausomybei.

— Indijos premjeras Nehru 
prašo daugiau karinės pagalbos 
iš užsienio savo kraštui, kad 
iš jo būtų išvyti kiniečiai ko
munistai įsibrovėliai.

— Indijos ambasadorius Va
šingtone vakar įteikė Baltie
siems Rūmams premjero Neh
ru laišką, kuriame, gal būt, pra 
šoma JAV karinės pagalbos in
dams.

Saugo raudonųjų ambasadią
MEXICO CITY. — Užvakar 

naktį keliasdešimt policininkų 
pastatyta aplink Kubos amba
sadą, radus penkias nesprogu
sias bombas rūmuose.

luose 1,500 mylių fronto, besi- Vakarų Vokietijos koalicinės vy
tęsiančio nuo Burmos iki Kas- riausybės, kad kancleris Aden- 
miro. į aueris neatleidžia iš pareigų gy-

Pasak Nehru pranešimo, Ki-1 nybos ministerį Straussą.

LAIMĖJO LIAUDIES PARTIJA
Austrijos komunistam suduotas smūgis

VIENA, Austrija, — Visuo
tiniuose rinkimuose liaudies par 
tija užvakar laimėjo 81 vietą 
165 narių parlamente, suduo
dama smūgį komunistams.

Antroje vietoje yra socialis
tai su 76 vietom, neteko dviejų 
atstovų. Likusios aštuonios vie
tos atiteko dešiniųjų laisvės par 
tijai.

Kanclerio Alfons Gorbach liau 
dies partijai trūksta dviejų vie
tų iki daugumos Austrijos par
lamente.

Komunistai energingai agita
vo už savo atstovus, bet nelai
mėjo vietos. Jie neturėjo atsto
vų praėjusiame parlamente, bet 
seniau turėjo 3.

Europiečiai federalistai, dau
giausiai intelektualai, neprave
dė atstovo.

Liaudies partija ir socialistai, 
kurie bendradarbiavo koalicinė
je vyriausybėje nuo Austrijos 
nepriklausomybės atgavimo 
1945 m., dėjo visas pastangas, 
kad viena partija kontroliuotų 
vyriausybę.

Liaudies partija gavo 2,024, 
579 balsus, o 1959 metų rinki
muose turėjo 1,928,043 balsus 
— gavo 79 vietas.

KALENDORIUS

Socialistai gavo 1,960,590 bal
sų; 1959 metais turėjo 1,953,
935 — gavo tada 78 atstovus.

Laisvės partija surinko 314,
597 balsus, 1959 metais — 336, tas patalpas kiek galima grei-

KAIP PAVERGTOJE LIETUVOJE VYKDOMAS 
GRŪDINIU DERLIU KŪLIMAS

Komunistų “Tiesos" verkšlenimai
VILNIUS, okup. Lietuva. — V. Tvarijonas), Nemenčinės

Amerikos Lietuvių Taryba 
steigia centrinį biurą

CHICAGO. — Ketvirtasis A- 
merikos Lietuvių Tarybos nau
josios valdybos susirinkimas į- 
vyko praėjusį šeštadienį. Susi
rinkimas užsitęsė ketvertą va- 

rs

monėmis dėl glaudesnio bendra 
dai'biavimo Lietuvos išlaisvini
mo, lietuvių kultūros puoselėji
mo bei lietuvybės išlaikymo ir 
šalpos darbų baruose. Šis pir- 

landų. Jis buvo darbingas. Iš- | mininko žygis Alto centro val- 
klausyti pranešimai iš Vliko me ! dyboje buvo palankiai sutiktas, 
tinio suvažiavimo Nevy Yorke Buvo aptarti ir kiti einamieji 
ir taip pat Bendrojo Pabaltie- organizacijos reikalai.
čių komiteto konferencijos Va
šingtone. Pranešimus pateikė 
pirmininkas,, v’^pirmininkas ir 
sekretorius. Buvo pareikštas 
pasitenkinimas pavykusiais su
važiavimais ir jų prasmingais 
nutarimais.

Šiame susirinkime galutinai 
nutarta įsteigti centrinį Alto 
biurą Chicagoj ir paskirta ko
misija surasti jam tinkamas ______
patalpas. Valdybos yra noras Bado demonstracijos Alžirijoje

Mirė šen. Chavez
VVASHINGTON, D.C. — Se

ni, torius Denis Chavez, New 
Mexico demokratas ir ispanų 
kilmės, mirė sekmadienį, sirgęs 
vėžiu. Jis buvo 74 metų.

Senate jis tarnavo 27 metus. 
Jo sveikata pradėjo šlubuoti 
1961 metų gegužės mėn.

110; gavo aštuonias vietas kaip 
ir 1959 m.

Komunistai surinko 135,482 
balsus, o 1959 metais — 142, 
578. Nė vietos negavo nei da
bar, nei 1959 m.

Gorbach pareiškė, jog nauja
jai vyriausybei vienas svarbiau 
šių uždavinių bus surasti būdus 
surišti Austriją su Bendrąja 
Rinka.

Jis pareiškė, kad liaudies par
tija nori ir toliau bendradarbiau 
ti su socialistais.

čiau surasti. Buvo sudarytos dvi 
komisijos: organizacinių ryšių 
ir finansų. Pirmosios komisijos 
pirmininku išrinktas Teodoras 
Blinstrubas, antrosios — Jonas 
Taialas. Šiems komisijoms pa
vestas rūpintis Vasario 16-tos 
minėjimo planavimas t ir lėšų 
telkimas Lietuvos laisvinimo 
darbų rėmimui.

Pirmininkas L. Šimutis pra
nešė, kad Lietuvių Kultūros kon 
greso metu jisai kviečia Lietu
vos laisvinimo veiksnių ir bend — Sovietų diktatorius Chruš 
rinių lietuvių organizacijų cent čiovas vakar pareiškė, kad ko- 
rų pirmininkus į susirinkimą, munistų partija turi kontroliuo- 
kuriame būsią pasikeista nuo- i ti ekonominį gyvenimą.

ALŽIRAS. — Keleiviai iš ry
tinės Alžirijos praneša, kad ba
do demonstracijos vyksta mies
tuose ir miesteliuose naujoje ne 
priklausomoje valstybėje.

Bėgimas j Vakarus
BERLYNAS. _ Rytų Vokie

tijos pabėgėlis vakar paspruko 
į Vakarų Berlyną, bet jo drau
gė moteris buvo sužeista ir pa
gauta.

Menas yra vienas ir nedalomas.
J. Baltrušaitis

NETIKĖTAS PREZIDENTO DE GAULLIO 
LAIMĖJIMAS RINKIMUOSE

Jo partija pravedė 63 atstovus, kai visos šešios — tik 33. 
Lemiami balsavimai ateinantį sekmadienį

PARYŽIUS. — Sekmadienį 
Prancūzijoje įvykę rinkimai at
nešė netikėtai didelį laimėjimą 
prezidentui de Gaulliui. Jo kan
didatai parlamente laimėjo 63 
vietas, o šešios opozicijos parti
jos drauge — tik 33 vietas. Gi

gelis Prancūzijos politinio gy- dėl kurios buvo paleistas parla- 
venimo stebėtojų spėja, kad mentas ir paskelbti nauji rinki- 
dabar parlamente de Gaulle tu- mai. Taipgi buvo nugalėtas bū

Lapkričio 20 d.: šv. Feliksas,
Kurtautas.

Lapkričio 21 d.: Švč. P. Ma
rijos Aukojimas bažnyčioje, Vy- tokius rezultatus vidaus reika-

rimas atstovų 42 procentas tu
rės sumažėti iki 32 procentų. 
Tačiau, jeigu ir sekantį sekma-

vęs radikalų partijos premjeras 
Pierre-Mendes-France. Pralai
mėjo ir Pierre Poujade, kraš-

dienį de Gaulle atstovai surinks tutinumų šalininkas, 1956 m. 
tokį pat balsų procentą, kaip rinkimuose gavęs tiek daug bal

gantas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 40 laipsnių; rytoj — apsi
niaukę, truputį pasikeis oro tem 
peratūra.

Saulė teka 6:45, leidžias 4:27.

lų ministeris Roger Fey, kuris 
vadovauja rinkimams, laiko ne
įtikėtinais. Tačiau galutini re
zultatai paiaiškės tik sekantį 
sekmadienį, lapkr. 25 d., kada 
teks pakartoti balsavimus ry
šium su negavusiais reikiamos 
daugumos. Tada reikės išrinkti 
482 parlamento atstovus. Dau

lapkričio 18 d., tai de Gaulle 
turės tikrą daugumą.

Praeito sekmadienio balsavi
mai atnešė kai kurių staigme
nų. Mažai žinomas de Gaulle 
partijos kandidatas rinkimuose

sų, grubiai kovodamas prieš mo 
kesčių rinkėjus. Socialistas, bu
vęs premjeras Guy Mollet vos 
vos išgelbėjo savo politinę kar
jerą.

Ateinančio sekmadienio rin-
nugalėjo konservatyviųjų prem- kimuose, teoretiškai imant, opo-
jerą Paul Reynaud, kuris įžie
bė parlamentinę “revoliuciją”,

zicinės partijos galėtų laimėti, 
jeigu jos išimtų kai kuriuos kan

“Tiesa” lapkričio 14 d. (nr. 
267) informuoja kaip vykdomi 
kūlimo darbai. Maskvai lietu
vius pajungus komunistinės bau 
džiavos sistemai, nesklandžiai 
vyksta derliaus kūlimas ir sėk
lų supylimas kolchozuose ir 
sovehozuose. Todėl pavergtos 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetui ir ministerių 
tarybai reikėjo duoti įsakymą, 
kad kūlimas būtų baigtas iki 
gruodžio 5 d.

“Tiesa” praneša, kad kolcho
zuose ir sovehozuose grūdinių 
bei kitų kultūrų derliaus kūli
mas neleistinai vilkinamas, ir 
konstatuoja šiuos faktus:

— Mažiau kaip 40 procen
tų derliaus iškūlė Anykščių, 
Joniškio, Nemenčinės ir Laz
dijų gamybinių valdybų ū- 
kiai.

Kai kuriuose rajonuose kū
limas pastaruoju metu sulė
tėjo arba visai sustojo. Per-

(viršinink. V. Ausiejus, part
orgas J. Gavriušinas), Kai
šiadorių (viršininkas P. Ja
niūnas, partorgas L. Vilčiaus- 
kas) valdybų ūkiuose supilta 
tik 7-8 procentai reikiamo 
sėklų kiekio.

Nepatenkinama kūlimo ir 
sėklų fondų supylimo darbų 
bei grūdų supirkimo eiga ro
do žemės ūkio, partinių bei 
tarybinių darbuotojų neatsa
kingą pažiūrą į svarbiausius 
šio meto žemės ūkio darbus.

Lietuvos KP Centro Komi
tetas ir Lietuvos TSR Minist
rų Taryba įpareigojo gamybi
nes valdybas, Lietuvos KP CK 
partorgus, partijos rajonų ko 
mitetus, rajonų vykdomuosius 
komitetus, tarybinių ūkių di
rektorius ir kolūkių valdybas 
imtis visų priemonių derliaus 
kūlimui bei sėklų fondų su- 
pylimui užbaigti iki gruodžio 
1 - 5 d.d.
Taigi reikia varovų su bizū-

Jei komunistams rūpėtų žmonių 
gerovė, jie turėtų atsisakyti sa
vo negyvenimiškos ūkinės sis
temos, grąžinant lietuviams at
imtas žemes ir paverstas komu
nistiniais dvarais.

paskutinį penktadienį Skuodo I „ais> ka, baudžiavos laikais, 
(virsminkas A. Simonaitytė,
partorgas J. SaiMoJ,'Mažei
kių (viršininkas B. Basokas, 
partorgas V. Marcinkevičius) 
gamybinių valdybų, kolūkiuo
se ir tarybiniuose ūkiuose ja
vai visai nebuvo kuliami.

Tokia padėtis susidarė dėl 
to, kad daugumoje kolūkių 
ir tarybinių ūkių nesudary
ti kūlimo grafikai, arba jų 
nesilaikoma. Valdybų viršinin 
kai, Lietuvos KP CK partor-

Nauja masinių 
žudynių byla 

Vokietijoje
BONNA. — Lapkričio 12 d. 

Ped. Vokietijoje, Bonnoje, pra
dėta nauja byla — joje kalti
nama dvylika buv. “mirties sto
vyklos” Kulmhof, ties Poznane, 
Lenkijoje, pareigūnų. Jie kalti
nami laikotarpyje tarp 1941 m

Vakarų Vokietija 

pirks ginklų

Britanijoje
BONNA. — Vakarų Vokieti

ja lapkričio 15 dieną sutiko už
sakyti $64,000,000 vertės tan
kų, ginkių ir amunicijos Brita
nijoje.

Vakarų Vokietijos gynybos 
ministeris Franz Josef Strauss 
ir Britanijos gynybos sekreto
rius Peter Tborneycroft pasiekė 
susitarimo dėl ginklų pirkimo.

Vakarų Vokietijos gynybos 
ministerija pranešė, kad greitai 
bus pradėtos derybos sutarčiai 
pasirašyti.

Thorneycroft ir Strauss taip 
gi svarstė vakariečių gynybos 
strategiją ir Berlyno proble
mas. Antrasis pasitarimų ob
jektas buvęs jungtinis moksli
nis ginklų tyrinėjimas ir išvys
tamas.

gai, inspektoriai - organizato- pabaigos ir 1945 m. sausio mėn. 
riai nusišalino nuo kūlimo dar ‘ išžudę mažiausiai 180,000 žydų 
bų organizavimo, nekontrolia
vo, kad kiekvienas kūlimo ag
regatas dirbtų pilnu pajėgu-

kalinių.
Vokiečių spauda skelbia, kad

mu. Daugelyje kolūkių ir ta- kaltinamieji, kilę iš įvairių vie 
rybinių ūkių kūlimo darbai 
pradedami vėlai ir anksti už
baigiami.

Neleistinai lėtai supilami 
sėklų fondai. Utenos (viršinin Svarbiausias kaltinamasis - 59

tų, per pastaruosius keliolika 
metų ramiai dirbo kaip ama
tininkai, šoferiai, restoranų sa
vininkai ar buvo pensininkais.

kas V. Špakauskas, partorgas

didatus, kurių dabar jos turi 
net 1,700. Tačiau sunku su
laukti, kad komunistai, so
cialistai, radikalai, katalikai 
ir konservatyvieji imtų balsuo
ti už kitos partijos kandidatus. 
Praeito sekmadienio rinkimuose 
laikomi laimėjusiais tie, kurie 
gavo daugumą visų įmestų bal
sų jų apygardoje.

Be de Gaulle šalininkų, šiuo
se rinkimuose dar gavo daugiau 
balsų komunistai — 22 procen
tų visų balsavusių, bet prave
dė tik 9 atstovus. 1958 metais 
jie buvo surinkę 18 procentų 
balsų. Visos kitos penkios opo
zicinės grupės, 1958 metais ga
vusios 63 procentus balsų, pra
eitą sekmadienį gavo tik 46 pro 
centus. Katalikai gavo 9 procen 
tus balsų ir pravedė 14 atsto
vų. Eilė laimėjusių katalikų įei
na į de Gaullio šalininkų skai
čių. De Gaullio šalininkai džiau 
giasi, kad šiuose pokario rin
kimuose pirmą kartą gavo ki
ta, ne komunistų, partija dau
giausia balsų, ir tuo laimėtoju 
yra de Gaullio šalininkai.

m. amžiaus buvęs SS pareigū-

— Sovietų diktatorius Nikita, 
Chruščiovas vakar pasakė kal
bą komunistų partijos centro 
komiteto posėdyje Maskvoje. 
Kalboje buvo liečiami ekonomi
niai reikalai.

nas, pastaruoju metu dirbęs šo
feriu — Gustav Laabs. Byloje 
numatyta apklausti daug liudi
ninkų ir ji gali vykti ligi sekan
čių metų vasario mėn. pradžios.

Lapkričio 14 d. prasidėjo dar 
kita byla Flensburgo mieste. 
Kaltinamas Martin Fellenz, 53 
m. amžiaus. Byloje kaltinama 
Lenkijoje išžudžius per 39,000 
žydų.

Rezoliucijoms remti komitetas 
tęsia darbą

LOS ANGELES, Calif. — Lap 
kričio mėn. 9 d. įvykusiame Re
zoliucijoms Remti komiteto cent 
ro posėdyje buvo apsvarstyta 
visa eilė klausimų, susijusių su 
tolimesne šio komiteto veikla. 
Keli komiteto nariai, kurie va
saros metu buvo tyrinėję Ame
rikos lietuvių, latvių ir estų tau
tinėse bendruomenėse susifor
mavusią rezoliucijų klausimu 
viešąją opiniją, šiame posėdyje 
padarė savo pranešimus. Iš pra 
nešimų paaiškėjo, jog visų tri
jų tautinių grupių veiklusis pat 
riotinis elementas Rezoliucijoms 
remti komiteto darbus aukštai 
vertina, moraliai ir materialiai 
remia ir tikisi, kad losangelie- 
čių parodytoji iniciatyva bus 
vykdoma toliau.

Posėdžio metu komentuojant 
buvusių rinkimų rezultatus, bu
vo pasidžiaugta faktu, kad veik

visi rezoliucijų autoriai vėl bu
vo išrinkti į Kongresą ir 88-jo 
Kongreso I-jai sesijai vėl su- 

I grįš į Vašingtoną. Daugelis jų 
jau yra pažadėję rezoliucijų į- 
nešimą pakartoti. Taip pat nu
tarta, kad Rezoliucijoms Remti 
komitetas ir toliau ribosis tik 
pavergtųjų Pabaltijo valstybių 
reikalais, tuo ryškindamas šių 
pavergtų valstybių skirtingą tei 
sinį bei moralinį statusą nuo 
vad. satelitinių kraštų.

Komiteto koordinatoriumi 
vienbalsiai perrinktas Leonar
das Valiukas. Taip pat sudary
tos dvi komisijos: viena — ko
miteto finansinei atskaitomybei 
patikrinti, kita — organizacinės 
struktūros patobulinimo projek 
tui paruošti. Į abi komisijas įei
na atstovai iš visų trijų tautinių 
grupių.



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. lapkričio mėn. 20

‘Rašo DR AL. BAČKOS ---------

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4307 So Kedzie Rve., Chicago 32 

AR SVEIKA SALDAINIAI?

'Saldainiai — ne nuodai, tai kvatojimas ir kūkčiojimas su- 
aišku. Tačiau, jei suvalgoma kontroliuoti.
perdaug saldainių, tai jau vei
kia kaip nuodai, veikia sargi
nančiai.

Vaikai labai mėgsta saldai
nius. Ir suaugusieji dažnai vai
šinasi saldainiais. Bet ne vis-
suomet yra sveika, kas burnai j verkti ar kvatoti, tai jis jokiu 
skanu. j būdu susivaldyti negali, nes jis

Pagrindinė saldainių sudėtis neturi valios ar galios save su
yra cukrus su visokiais prie- valdyti. Jokie logiški ramini-
skoniais, paspalvinimais bei 
priemaišomis. Cukrus savaime 
yra maistas, teikiantis daug 
energijos bei kaitros. Bet už
tai saldainiuose nėra jokių vi
taminų, o vitaminai būtinai rei būti pritaikomi pagal ligonio 
kalingi sveikatai palaikyti. Vien sveikatos stovį.
saldainiais maitindamasis, žmo
gus negalėtų ilgai gyventi.

Didžiuma gydytojų yra įsiti- sainius į miltus. Būna daug dul 
kinę, kad perdidelis saldainių kių. Kiti sako, kad tos dulkės 
vartojimas neigiamai veikia į kenkia sveikatai. Tai žinot, 
virškinimą. O jei viduriai gera; daktare, būna tai, kaip tikra-
neveikia, tai aišku, kad žmo- me malūne — daug dulkių, rapijos salėje rengtas rudens
gaus sveikata turi nykti. Prašau p. daktaro, kad paaiš- lapų koncertas — vakaras Li

Niekur pasaulyje tiek daug kintum per “Draugą”, ar tikrai tuanus žurnalui paremti, visais lės rcnS,amas šokių vakaras į-
žmonių neserga apendicitu, kaip nepakenks man0 sveikatai. atžvilgiais praėjo su puikiu pa- vVks gruodžio 1 d. šv. Jurgio
Amerikoje, ir niekur tiek daug Atsakymas J M Miltinės sisekimu- Ar ne Pirm^ kartą ^- P^PDOS saleje. Programą 
saldaini nesava,soma, kaip A- palakia kiJmSs,J 3tudenta1' lsp,ldy3
meriknie dulkes vieniems pakenkia, ki darbo> puįkiaį pasirodė, išpuoš- ras, vad. Jono Adomaičio, ir so

tiems nepakenkia. Jei koks dar;damį rudens lapais ir gėlėmis listė Birutė Čypienė, neseniai
Ogi ir cukraus bei tortų nie- bas naikintų darbininkų sveika sceną ir vaišių stalus. Te- Į atvykusi iš Kolumbijos, kur so-

kur nasau’v je tiek nesuvalgo- tą, tai valdžios inspektoriai ne- ko, pastebėti, kad visi studen- listė sėkmingai reiškėsi per ra
ma. kiek Amerikoje. Todėl ir leistų tokiai dirbtuvei veikti, tai, kurių čia yra tik apie 15, diją, TV ir šiaip kolumbiečių
nutukėlių skaičius čia yra di- Jei kitiems tokį pat darbą dir- i su didžiu atsidėjimu ėmėsi dar- rengiamuose koncertuose viena 
džiausiąs. O ir nutukėlių tul- bantiems nepakenkė, tai reikia fbo, kurį valdyba buvo papra- įr su simfoniniais orkestrais,
žyie užaugę akmenys (gallsto- tikėtis, kad ir tamstai nepa- šiuši ar pavedusi.

— Jonui Adomaičiui, Vietosnes) tūkstančiams chirurgų kenks, jei iki šiol alerginės re-1 Pagrindinę vakaro progra-
duoda daug darbo ir gražaus akcijos neapsireiškė. Miltinės mos dalį sudarė mūsų iškiliojo Liet. Bendruomenės choro diri-
nelno Tai va ka padaro sal- dulkės, ne nuodai. solisto ~ baritono Vaclovo Ve- gentui dėl sveikatos kuriam lai- _____

Klausia E Ž —Esu 36 me- rikai5io daln4 rečitalis, apėmęs kui pasitraukus iš pareigų, jį Trečiad. n^itu^įaiku^paga^ sutart}. uzuaryta.
tų moteris ’,auginu du sūnų. *pie 21 lietuvi V?. Pasaupn^ pavaduoti sutiko Stasys Nor-------- Bez. YVAlbrook 5-3048

dau" žmonių, ga.una cukrinę li-j Turiu chronišką nosies slogą. °mP°zltoriW <unnj. eis buv, keliose Lietuvos gim-
gą (dmfo-tes meVitus) Žmo- ! Lankiau daug daktarų ir no- nazij°se damavim0 mokytojas,

.i* -ii—1 dainuoti, nes sausiai susirinku.“ d s Ida p vAFP’oriininka^ vipnAmpgus. Tavos tą. W d^r u- sies specialistų. Tyrė ir gydė, o si puMRa ^ais neieido ° SmWy7e kTt
mm nykti. o lei laiku nėra gv- rezultatai menki. Vartoju jų patraukti nuo scenos. bažnvčinie ? ’
domas ta’ būna ir gyvybei pa- prirašytus vaistus .apstoja pus Dainuojamų dalykų išpildy- ' J '

darnia5 ir saldumynai. Nuo ner- 
didepn saidumvnu vartojimo

vojus Taigi saldainių mėgėjai dieniui, ir vėl tas pats nosies 
lai pas?saugoja, kad negautų užgulimas ,ne tai sloga — ne
cukrinės ligos. 'galiu per nosį kvėpuoti. Kad

Kadangi cukrus duoda daug '^titų sinusai, to man nei vie- 
kaloriių, daug kaitros kūnui, nas nepasakė. Sakykite, mielas 
tai žiemos metu saldainius vai- daktare> ar tai negalima būtų 
gyti su saiku gal ir gerai, bet Pašalinti operacijos pagalba 
vasaros metu, kuomet kaitra

dytas baritonas, skambėjo pla
čiai ir laisvai. Dainininkas dar 
pačiame pajėgume, todėl dažnai

dos radio ir TV stotis, o vasa- 
. Atsakymas E. Ž. — Tamsta i r°s metu Kanados operų gas-

siaučia. reikia vengti saldainių slnusus turi. Kiekvienas zmo- tFp^‘ R pasisekimo taip
ir cukriniu skan5stu Vasaros gus sinusus turi, tik dabar yra F e vakaro pasisekimo, ta p ir cukrinių skanėstų, vasaros pat daug prisidėjo p. Breichma
metu kaitros dažniau ir smar- klausimas, ar pas tamsta yra 
kiau pribloškia tuos, kurie sal- skluslJ chroniškas uždegimas 
džiai valgo j (sinusitas), ar chroniškas rini

tas, ar tiktai alergijos apraiš- 
Daug žmonių mano. kad iš Ra Tad jr neįmanoma suteikti

visų saldainių šokoladas yra
sveikiausia valgyti. Tiesa, tru- rasįį tamstos ligos kaltininką 
puti šokoladu pasiskaninti svei jReį prįežastis yra nelengva. Su 
katai nepakenks. Tačiau reikia daktaro (General
žinoti, kad šokoladas kietina vi Practįtioner) pagalba tamstai 
durias. Taigi, kuriems viduriai bus geriausia surasti tamstos 
yra dažnokai užkietinti, priva-|ligos etiologiją ir sėkmingiau 
lo nevalgyti jokių šokoladinių ligos atsįkratyti.
desertų. 1 ________

Kitą sykį parašysiu apie tai, 
kaip saldainiai veikia į vaikų 
sveikatą.

DAKTARO ATSAKYMAI 
J KLAUSIMUS

Klausia V. V. — Vargas 
man. Mano žmogus, geras šei
mynos duondavis ir tėvas, prieš 
trejetą mėnesių buvo ištiktas 
paralitinio smūgio. Jis neteko 
žado ir pusės kūno negalėjo 
valdyti. Dabar jau gali kalbėti 
ir jau pradeda valdyti kojas ir 
rankas. Bet kažkas jam pasida
rė, kad tarpais jis pradeda verk 
ti ir kukčioti, lyg nuplaktas 
vaikas, ir jokie raminimai ne- 
pagelbsti. O kai kada, kai pra
deda kvatoti, tai kvatoja iki 
visas parausta, ir negali susto
ti nekvatojęs. Man baugu, kad 
nuo baisaus kvatojimo antras 
paralitinis smūgis neištiktų. 
Prašau, mielas daktare, patark, 
ką reikia daryti, kad būtų jo

Atsakymas V. V. — Paraly
žiaus priepuolis jei kraujas už
tvindo tam tikrą smegenų vie
tą, iššaukia panašius simpto
mus, kaip tamsta savo laiške 
aprašei. Kai ligonis pradeda

niai, įtikinimai ar (barimai ne
gelbės. Tiktai tamstos šeimos 
gydytojo prirašyti vaistai ga
lės jam pagelbėti. O vienokios 
ar kitokios rūšies vaistai turi

Klausia J. M. — Aš dirbu 
sausainių fabrike ir malu sau-

tamstai tikslaus patarimo. Su-

PĖSČIAS ĖJO Į VATIKANO 
SUSIRINKIMĄ

Kamerūno, Afrikoje, vysku
pas Paul Etoga dalį savo kelio
nės į Vatikano susirinkimą at
liko pėsčias. Jis toks neturtin
gas, kad jam ir eilei kitų tokių 
suvažiavimo dalyvių pragyve
nimą Romoje parūpins pats po
piežius Jonas XXHI.

MEDŽIOTOJAI _ MIŠKŲ 
SODINTOJAI

Pennsylvanijos valstybėje iš
duodant medžioklės leidimus, 
kartu įteikiama ir pušų sėklų. 
Medžiotojai įprašomi tas- sėkląs ! 
įvairiose vietose įspausti į žemę.

M'OKYS 800,000 BERAŠČIŲ
Čilės sostinės Santiago arki

vyskupas Raul Silva Henriąuez 
paskelbė katalikų planą padėti 
išmokti skaityti tiems 800,000 
beraščių, kurie tame krašte ne- i 
turi galimybės lankyti mokyk- i 
hl-

Verncn Baimber pagimdė be rankų kūdikį Victoria, B. C., ligoni
nėj. Ji ėmė vadinamus talidomido vaistus nuo .nemigos. Vaistus, 
kurie Amerikoj buvo draudžiami, jai parūpino jos vyras farma- 
cistas. Vaistus ėmė pirmąjį nėštumo mėnesį. Šeima tikisi kūdikį 
reikiamai paruošti gyvenimui.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochešter, N. Y.

kolonijų. Tai buvo ne tik graži 
proga Lituanus žurnalui pa
remti, bet ir lietuviško jaunimo 

Praeitą šeštadienį lietuvių pa susiartinimo trumpa šventė.
Lietuvių radijo va'andė-

GRAŽUS JAUNIMO 
PARENGIMAS

mas buvo tikrai meniškas, o i Mirė Emilija Krajerienė 
solisto gražus ir puikiai apval- i senosios kartos lietuvė, paliku-

jam tenka dainuoti per Kana- ' prieš du metus .labai daug yra

nienės vadovaujamas liet. tau
tinių šokių grupės Gyvataras 
iš Hamiltono, Ont., grakščiai 
pašokdami Audėjėlę, Gyvatarą, 
Gaidį, Malūną ir kt. šokius. Po
rą šokių turėjo kartoti, 

į Solistui akompanavo pianistė 
■ D. Sullivan atsivežta iš Hamil
ton, Ont.

i Publikos, o ypač jaunimo bu
vo pilnos šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salės. Daug jaunimo

f
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 ’/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMnnC. PIRM. ir KETV. ............ 9 v: r. iki 8 p. p.
VHUMIlUUd. ANTRAD. Ir PENKT...................... » ▼. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. .... 9 v. r. Iki IX v. O. Trečiad. uždaryta.

atvyko iš Hamilton, Ont., Buf-
falo ir kt. aplinkinių lietuvių ! Jak.: šeštedieniais~io—T'vai. Trečia 

IlenJ uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas: PR 8-3228.

Rez. telef. YVAlbrook 6-5076

si žentą ir dukterį su anūkais 
dideliame nuliūdime. Ji ir jos 
vyras Petras, kuris yra miręs

prisidėję prie šv. Jurgio liet. 
parapijos kūrimo.

Knygos, kurios Vertos visų 
dėmesio

Šiuo metu Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos spaudos kioske yra 
gautos naujai išleistos knygos: 
A. Rūtos Priesaika, istorinis ro 
manas, Lithuania Land of He- 
roes, prepared and edited iby L. 
Valiukas, gausiai iliustruotas 
leidinys, puošniai išleistas, dr. 
Jonas Grinius Gulbės giesmė, 6 
veiksmų drama; J. Švaisto Žio
briai plaukia, romanas iš knyg-

nėšių gyvenimo; Lithuanian 
Quartet, Vladas Nagius-Nagevi 
čius ir kt. Be to, didelis pasi
rinkimas lietuviškų Kalėdų ir 
N. Metų sveikinimo atviručių ir 
lietuviškų ilgo grojimo plokšte
lių. sb.

NAUJAS UNIVERSITETAS
Jėzuitai West Springfielde, 

Mass., įsigijo 95 akrus žemės 
ir tame plote steigs naują uni
versitetą.

M P. ŠILEIKIS, 0. K
Orthopedas. Protezistas. 

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

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

Tel. PRospeet 6-5084

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 YVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

UKmlnDTTTfiRZ 8nuo Hkl 9lvenOIn ' Vai..- kasdien nuo 1-4 p. p. ir 6 Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
HEmlOCK 4-156- nuo & IKI J V. p. p. įritu taiku ąiiMitorną totafAmikasdien, išskyrus trečiad Ir šeštad. Į ’kl 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta. K tu Telef. Rajublie 7-2290.

DR, J. .f K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 YVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.I Vai.

Rez. HE 6-1670.

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

Ofisas: 3148 YVest 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOtli Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 6Srd Street 
Kampas 63-čios lr California

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

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 7 lst Street 
Vai. Pirm., ketvlrt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti,
sekm. uždaryta.

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

, DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 YVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Ave.)

Bez. GI 8-0878

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

-— 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
“^1 Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SpedalyhS akušerija lr moterą Ilgos 

2454 YVest 71st Street 
(71-os lr Campbell Ave. kampas)

Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vsk. 
šeštad. 1-4 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valką ligos 
2737 YVest 71st Street 

kasdien nuo 6-8 vak. vak., 
nuo 10 Iki 12 valandos.

VAL.:
šeštad. ____ _______
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. priem, vaj.7 kasdien"^-9

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Ave.

Vėžio ir leukemijos cheminė tera
pija, Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo S iki 9 

p. p. WA 5-3388.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namą - rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 YVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo S iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
Aešt, nuo 1 U 4 «!,
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 YVest 63rd Street

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Ave., TA 7-7381

„ . VAL-: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal uždaryta, šeštad. 10 v r iki z n „
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už- _____________ ____ ________ r- 1KI i P- P.

daryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 YVest Marųuette Road

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 YVest 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 

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Tel. REUnnce 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 YVest 59th Street 

mtra ketvirtad irpenktad, nuo 1—4 p. p., 6:30-8:3* 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4OS5? w. 15tli Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—,8 vsl vak 

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 So. Archer Avenne
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR vaikų
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad.
nuo 1_£ vak iki 1 vai. P- P. lr nuo Tel PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577
® v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

_________Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R G .A S 
2858 YVest 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p p
antrad lr penktad 5-8 v v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas

Specialylie — vidaus Ilgos 
2454 YVest 71«t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

v, v., šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta 

Tel ofisą RE 7-8818

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

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

Trečirdieniain uSdarvt.a.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc>. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak 434-6967 nuo 2 valandos po pietų
Treč. Ir zekmad. tik auzltarua.

% metų 3 men. 
$7.00 $4.00
$6.00 $3.50

1 men. £ 
$1.75 £
$1.50 £

• Redakcija dirba kasdien £ 
8:30 — 5:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00

■n*
• Administracija dirba kas c 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie £ 
niais — 8:30 - 12:OO

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibitfh
Inkstą, pūsles lr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Ave. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel. EDlson 8-438'3; 30 N. Mi
chigan Av.. Suite .808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagalį susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, ‘Gak Forest. III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS^
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Adresas 425.’). YV 63rd Street 

Ofiso tel. REIianoe' fe-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-U617 

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

APIE PREZIDENTINIUS 

KANDIDATUS
Dar ne visai buvo suskaičiuo 

ti buvusiųjų kongresinių rin
kimų balsai bet jau pradėta 
kalbėti, ir tai gana garsiai ir 
atvirai, apie prezidentnius rin
kimus 1964 metais, politikams 
ir politikos dalykų “eksper
tams” neduodant pasilsėti. Jie 
jau renka kandidatus, daro 
spėliojimus, analizuodami da
bartinę vidaus padėtį, vertin
dami buvusiųjų rinkimų duome 
nis.

Tiesą pasakius, praėjusieji 
rinkimai sudarė labai daug ga
limybių visokiems spėlioji
mams ir pranašavimams. Jie 
buvo tokie, kokių beveik nėra 
buvę. Jie duoda progų abiem 
politinėm partijom — respub
likonams ir demokratams — 
žvelgti į ateitį viltingai ir ruoš 
tis būsimiems rinkimams lyg 
ir su tam tikru užsitikrinimu, 
kad geru pasiruošimu galima 
bus laimėti. Net ir respubli
konai, kuriems vis tik nepa
vyko paveržti iš demokratų 
kongreso kontrolės, galvoja, 
kad ir jie yra laimėję. Laimė
ję ta prasme, kad daugelyje 
vietų balsai dalinosi beveik ly
giomis, kad demokratų dau
guma buvo gana maža, kad 
pustuzinyje valstybių respub
likonai laimėjo gubernatorius, 
kurių vaidmuo, parenkant kan 
didatus į prezidentus ir vicepre 
zidentus, yra labai ryškus ir 
kurie rinkimuose turi nema
žą svorį.

Gana atvirai jau yra kalba
ma ir apie kadidatus į preziden 
tus. Niekas niekur nekelia a- 
tejonių, kad prezidentas John 
F. Kennedy ir vėl bus demo
kratų partijos kandidatas. 
Kaip anuo kartu jau buvo pa
minėta, jie kito kandidato ne
ieško ir neieškos. Prezidentui 
nominuoti konvencijoj jis bus 
vienbalsiai nominuotas. Ar jį 
išrinks antrajam terminui, tai 
jau yra skirtingas klausimas. 
Respublikonų partijos viršū
nės, galvodamos, kad ir 1960 
m. prezidentiniais rinkimais de 
mokratai laimėjo prezidentūrą 
labai maža dauguma ir, kad 
š. m. lapkričio 6 d. rinkimais 
demokratų nebuvo taip jau la
bai didelė dauguma, todėl res
publikonai galvoja, kad prez. 
Kennedy antrojo termino gali 
ir nelaimėti. Taip, žinoma, gal
voja tik respublikonai. Bet ir 
demokratai, turėdami galvoje 
1960 ir 1962 m. rinkimų duo
menis, nesėdės sudėję rankas. 
Ruošis ir jie. Dar ir kaip.

Apie respublikonų kandida
tei į prezidentus nesužinosime 
iki 1964 m. tos partijos kon

vencijos, nes kandidatų, atro
do, gali būti bent pustuzinis. 
Tačiau jau dabar šiek tiek ga
limą numanyti, kad pirmaujam 
ei u kandidatu gali būti naujai 
perrinktas Nęw Yorko guber
natorius Nelson A. Rockefelle- 
ris. Jis, kaip politikas, turi 
švarų rekordą, nes politikoje 
neperilgiausiai dalyvauja. Be 
to, jam ir pinigų netrūksta. 
Jo ir Kennedy kova dėl prezi
dentūros tikrai būtų įdomi. Ir 
vienas ir antras turi gerus var 
dus, abudu labai turtingų šei
mų palikuonys.

*
Atrodo, jog demokratų par

tijos strategai buvo įsitikinę, 
kad Rockefellerio kandidatūra 
antram terminui kadidatuojan 
čiam Kennedžiui būtų mažiau 
pavojinga, negu, sakysime, bu 
vusiojo viceprezidento Nixono. 
Kadangi pastarasis pralaimė
jo gubernatoriaus rinkimus Ka 
lifornijoje ir pareiškė, kad jis 
visai pasitraukia iš politikos 
lauko, todėl dabar jau drąsiau 
pranašaujama, kad Rockefelle
rio kandidatūra respublikonų 
konvencijoj gali praeiti. Demo 
kratai, nors šiuo tarpu dar ne
kalba apie tai, kad Rockefelle- 
ris yra atsiskyręs nuo savo 
žmonos, divorsuotas, nes gal
voją, kad tai yra pačių respub 
likonų problema. Tačiau, jei jis 
būtų nominuotas, prasidėjus 
rinkiminei kampanijai, vargu 
būtų susilaikyta nuo primini
mo balsuotojams apie kandida
to šeimyninius reikalus. Nėra 
abejonės, kad tai į tuos pilie
čius, kurie tiki į šeimų nesu- 
ardomumą, šis momentas pa
veiktų neigiamai.

*
Bent kaip dabar dalykai sto

vi. prezidentas Kennedy turi 
galimybę ir vėl būti išrinktas. 
Mat, lyg ir tradicija yra įsigy
venusi, kad prezidentai būtų 
renkami ir antram terminui. 
Istorija sako, kad nuo 1860 
metų iš penkiolikos preziden
tų, kandidatavusių antram ter 
minui, buvo išrinkta vienuoli
ka. Antrojo termino nelaimė
jusių buvo keli. Bet jiems ke
lią pastojo rimtos priežastys. 
William Howard Taft nelai
mėjo antrojo termino, nes 
prieš rinkimus buvo stipriai su 
siskaldžiusi respublikonų par
tija. Nelaimėjo ir Herbert Hoo 
veris, nes jo prezidentavimo 
laikais turėjome didelę ekono
minę depresiją. Taigi ir Ken
nedy nelaimėtų tik tuo atve
ju, jei kraštą sukrėstų skau- 
desni ekonominiai sunkumai ar 
dar labiau susikomplikuotų už
sienio politikos reikalai.

BULGARIJOJE STALINISTU VALYMAI
Maskvos patikėtinis kompartijos sekretorius Živkov pašalino vadovaujančius 

komunistus

Šio mėnesio pačioje pradžio- į 
je bulgarų kompartijos pirma- , 
sis sekretorius Todor Živkovas j 
lankėsi Maskvoje. Jį pasitiko 
N. Chruščiovas. Lapkričio 2 d. 
Pravdoje bulgarų politinio biu
ro narys Stanko Todorov pa
skelbė straipsnį liečiantį bulga
rų kompartijos VIII suvažiavi
mą, kuris jau prasidėjo. Kai 
rusai skaitė minėtos dienos 
dienraštį, Živkov paskubomis 
apleido Maskvą. Grįžęs į Sofiją 
jis tuojau atleido ministerį pir
mininką Jugovą, jo pavaduo
toją Cankovą ne tik iš eitųjų 
pareigų, bet ir kompartijos va
dovybės. Žymiai didesnė staig
mena, kad Vulko Červenkovas, 
ištikimas Maskvos vajios vyk
dytojas, bulgarų kompartijos 
veiklus vadovas ir komunisti
nės santvarkos įgyvendintojas, 
apdovanotas žymeniais už nuo
pelnus komunizmui, staiga iš
mestas iš partijos.

Todor Živkov, gimęs 1911 
m., buvęs spaustuvės darbinin- j 
kas Sofijoje net dvidešimt me
tų vėliau už Červenkovą įsijun
gė į kompartijos eiles. Jis bren 
do jo pavėsyje, kol įvykdė Mas- I 
kvos parėdymą išmesti iš ko
munistinės rikiuotės bulgarą 
stalinistą, nors ir Živkov juo 
buvo.,

Stalinistas puola stalinistą

Živkov — aklas Stalino mo
kyklos mokinys. Jis studijavo i 
jo veiklos būdus ir juos pa
mėgdžiojo. Kai Stalinas mirė, j 
jis pateko į skersvėjus. Kai im 
ta svarstyti Živkovo pašalini
mą, jis staiga prisitaikė. Jis 
net ėmė kaltinti, kad vadinami 
Tito šalininkai buvo be reika’o 
nužudyti. Eilę nusikaltimų ban
dė primesti savo priešams, o 
ypač Červenkovui, kurį puolė 
ne tiesiog, bet užuolankomis. 
Vulko Červenkov, giminaitis ži
nomo komunisto Georgij Dimi- 
trov, kuris nuostabiu būdu liko 
gyvas Reichstago padegimo 
byloje, Berlyne. Dimitrov, mi
ręs 1950 m., suorganizavęs bul 
garų kompartiją, šiuo metu ne
liečiamas. Jis išsilavinęs, dau
giau dėmesio kreipė į kultūri
nius reikalus, kai živkov, pri
sitaikėlis, kaip ir mūsasis Snieč 
kus, kuris buvo Maskvos pa
ruoštas jos pavestus po’itinius 
uždavinius atlikti.

Živkov išdrįso tik po XXII 
kompartijos suvažiavimo pulti 
Červenkovą. Nepaprastai ilga
me kaltinimo rašte priekaiš-

GEDIMINAS GALVA

tauja, kad Červenkov nesiskai- 
tęs su kompartijos centro ko- , 
mitetu ir politiniu biuru. Čer
venkov buvo pašalintas iš vy
riausybės ir kompartijos vado- : 
vybės. Klastingas kompartijos 
veikėjas, be ypatingų polėkių 
ir gabumų, baimindamasis prie 
kaištų dėl eilės nesėkmių, jo 
paties girtąjį ir garbintąjį vy
resnį bendradarfeį išstumia iš 
partijos, nes šiuo metu priešai 
žudomi tik slaptai.

Červenkov ir Živkov I

Červenkov įstojo komparti- 
jon 1919 m. Jis kurstė 1923 m. 
neramumus, dalyvavo garsiaja
me Sofijos katedros sprogdini
me ir, gelbėdamasis mirties 
bausmės, paspruko į Rusiją. 
Maskvoje jis baigė OGPU — 
saugumiečių mokyklą, dėstė 
Kominterno Lenino vardo mo
kykloje, vėliau vadovavo jai ir 
net visoms kominterno mokyk
loms. Karo metu jis įsijungė 
radijo propagandoje bulgarų 
kalba. Karui pasibaigus Čer
venkov buvo esminis Maskvos 
patikėtinis Bulgarijoje. Jis įsi
jungė į kompartijos sekretoria
tą, politinį biurą ir vėliau buvo 
ministerio pirmininko pareigo
se.

Červenkov atvirai atvyko į 
Bulgariją Maskvos Valią vyk

dyti, kai živkov klastingai įsi
brovė į bulgarų kerenskinio 
tipo ministerio pirmininko Mu- 
raviev krašto apsaugos minis
teriją. Kompartijoje jis tepasi- 
žymėjo ištverme sėdėti, laukti, 
pamažu kilti, užėmė partijos 
sekretoriaus vietą. Červenkov 
stipresnio būdo, kai Živkov pri
sitaikėlis ne tik Stalinui, Molo
tovui, bet ir Kaganovičiui. Čer
venkov buvo įtakingas ir netu
rėdamas pareigų, kai Živkov 
stiprybė glūdėjo jo krėsle.

Chruščiovas atskirais atve
jais vis gėlė Červenkovui, kuris 
atkirto: “Kai jus puola priešai, 
žinokite, einą teisingu keliu”. 
Bulgarijos kelias yra varga
nas, kaip ir kitų liaudies res
publikų. Prieš VIII vietinės 
kompartijos suvažiavimą pas
kelbtas 20 metų veiklos gairės. 
Kai Sovietuose jau nevyko 
penkmečio plano įgyvendinti— 
nušoko į septynmetį. Bulgarai 
pralenkė rusus, nes jau šneka 
apie dvidešimtmečio planą, ku
rio vykdymas vargu bus geres
nis už buvusiųjų planų įgyven
dinimą.

DAUGIAUSIA PADEDA 
NELAIMINGIEMS

Pasaulio vargšams Catholic 
Relief Services praeitais metais 
suteikė pagalbos už $128 mili
jonus; taip buvo pralenktos vi
sos kitos privačios šalpos orga
nizacijos JAV-se.

Adm. Dennison ir gen. Truman stebi amerikiečių pozicijas Guan- 
tanamo bazėj, Kuboje.

Lietuva pirmauja
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Sovietinės statistikos duome
nimis, Sovietų Sąjungoje 1961 
metų pabaigoje gyventojų buvo 
219,745,000.

Tuo pačiu laikų okupuotoje 
Lietuvoje gyventojų skaičius 
buvęs 2,852,000.

Vertinant visos eilės pramo
nės sričių gamybą gyventojų 
mastu, tai yrą,\kiek vieno ar 
kito gaminio galėtų tekti kiek-! 
vienam gyventojui, prieinama 
išvados, jog pavergtoji Lietu
va daug kur pirmauja sovieti
nio okupanto atžvilgiu.

Vilnonių audinių gamyba. 
1981 metais vilnonių audinių 
Lietuvoje buvo išausta 10,100,- 
000 metrų. Tą audinių kiekį ly
giomis padalinus Lietuvos gy
ventojams, kiekvienam būtų 
galėję tekti po 3.5 metro.

Sovietų Sąjungoje tais pa
čiais metais vilnonių audinių 
buvo išausta 455,000,000 met
rų, arba kiekvienam gyvento
jui maždaug po 2 metrus (tai 
yra, kas žmogui po 1.5 metro 
mažiau, negu Lietuvoje).

Odinės avalynės 1961 metais 
Lietuvoje buvo pagaminta 7,- 
800,000 porų, arba kas gyven
tojui metų būvyje po 2.7 poros.

Sovietijoje praėjusiais me
tais odinės avalynės buvo pa
gaminta 442,000,000 porų. Pa
gamintą batų kiekį lygiomis 

t padalinus gyventojams, kiek
vienam galėjo tekti po 2 po
ras.

Baldų gamyba. Praėjusiais 
metais baldų Lietuvoje buvo 
pagaminta 20,000,000 rublių 
sumai, arba kiekvienam gyven
tojui už 7 rublius baldų (tačiau 
tuo atveju, jei visi Lietuvoje 

! pagaminti baldai būtų buvę 
skirti Lietuvos gyventojams).

Sovietų Sąjungoje 1961 me
tais baldų buvo pagaminta už 
1,300 milijonų rublių. (Kas to
lygu kiekvienam gyventojui 
baldų maždaug 6 rublių ver
tės) .

Popieriaus gamyba Lietuvo
je taip pat didesnės apimties. 
Sovietinės statistikos duomeni
mis, 1961 metais Lietuvoje po
pieriaus buvo pagaminta 49,- 
900 tonų Tad maždaug po 17 
kilogramų popieriaus kiekvie
nam gyventojui.

Sovietų Sąjungoje minėtais 
metais popieriaus buvo paga
minta 2,600,000 tonų, arba kas 
gyventojui po 12 kilogramų.

Toli gražu ne visa Lietuvos 
gamyba tenka vietos gyvento
jams. Sovietinis okupantas ne 
tik nustato gamybos apimtį ir 
jos pobūdį Lietuvoje, bet taip 
pat duoda direktyvas, kuri ga
mybos dalis gali būti skirta pa
čiai Lietuvai bei jos gyvento
jams.

Čia akivaizdžiu pavyzdžiu 
gali būti kad ir cukraus gamy
ba. 1961 metais cukraus Lie
tuvoje buvo pagaminta 177,600 
tonų. Jei Lietuvoje pagamintas 
cukraus kiekis būtų tekęs Lie
tuvos gyventojams, tuo atveju 
kas gyventojui metų eigoje ga
lėjo tekti po 55 kilogramus 
cukraus. (Pažymėtina, kad tais 
pačiais metais sovietuose cuk
raus buvo pagaminta 8,400,000 
tonų, arba kas gyventojui po 
38 kilogramus cukraus, tai yra 
kas žmogui 17 kilogramų ma
žiau, negu Lietuvoje.)

I
Tačiau Lietuvos rinkai tebu

vo skirta tik dalis Lietuvoje 
pagaminto cukraus. Sovietinę 
priespaudą nešančios Lietuvos 
prekybos ministeris iš Krem
liaus malonės 1961 metų pra
džioje reiškė pasitenkinimą, 
jog Lietuvos gyventojų aprūpi
nimui būsią išskirta cukraus 
daugiau, negu ankstesniais me
tais. Atrodo, kad 1981 metais 
Lietuvos rinkai buvo numaty
ta cukraus 47,000 tonų (tai yra 
mažiau, kaip vienas trečdalis 
tais metais Lietuvoje pagamin
to cukraus). Jei iš tiesų minė
tasis cukraus kiekis teko Lie
tuvos gyventojams, tuo atve- 
iu kas žmogui metų būvyje ga
lėjo tekti arti 17 kilogramų 
cukraus.

Pateiktasis pavyzdys rodo, 
kad tik dalis Lietuvos gaminių 
tenka vietos gyventojams. Ta
tai liečia ne tik cukrų, bet taip 
pat ir kitas pramonės rūšis. 
Net ir Lietuvoje pagamintų 
plytų dalis išgabenama sovieti- 
jon.

JONO XXIII PAVEIKSLAS 
PROTESTANTŲ LAIKRAŠTY

i Spalvotą, visą puslapį užiman 
tį popiežiaus Jono XXIII pa
veikslą įsidėjo Toronte leidžia
mas Kanados Jungtinės Bažny
čios laikraštis “Observer”. Tai 
padaryta ryšium su Bažnyčios 
suvažiavimu Vatikane. Tas pro 
testantų laikraštis šį suvažia
vimą pavadino “Vienas iš svar 
biausių religinių suvažiavimų 
mūsų laikais”.

Spaudoje ir gyvenime

KĄ LIETUVOS ŽMONĖS MANO 
APIE BENDRADARBIAVIMĄ?

i Lietuvių išeivija laisvuose kraš
tuose yra okupanto visaip šmei
žiama žmonių akyse, tačiau me
lams nedaug kas tiki. Lietuvių 
emigracijos susilpnėjimas būtų la
bai didelis smūgis pavergtiesiems, 
nes tiek daug vilčių ypač. į Ame
rikos lietuvius yra .dedama. Tau- 

i tiečiai Lietuvoje šiandien neturi 
jokių galimybių ginti savo teisių 
laisvame pasaulyje. Jie dažnai įti
kinančiai pabrėžia: jūsų naguose 
dar ne visa Lietuva, už mus stoja 
mūsų broliai Amerikoje, o tauta 
prie atitinkamos tarptautinės si
tuacijos dar pati įsakmiai paro
dys savo ryžtą ir laisvės troški
mą.

Tauta šiandien yra uždėjusi lie
tuvių emigracijai sunkią ir atsa- 
komingą pareigą — tvirtai ne ne
pajudinamai laikyti ir toliau nešti 
Lietuvos laisvės vėliavą laisvaja
me pasaulyje, šaukiant jam apie 
mūsų teisę į laisvę ir žmonišku
mą.

Žmonės Lietuvoje ne tik skep
tiškai, bet ir priešiškai sutiko ir 
sutiks bet kokį, kad ir vadinamą 
kultūrinį glebesčiavimąsi su oku
pantais ar jų tarnais ir apie tai 
žmonės be abejo kalbės: mes, tai 
mes, mums gyventi reikia, bet ko 
gi jūs?

(Nukelta l 4 psl.)

Inž. J. Miklovas, netaip seniai 
Paryžiuje atsiskyrę nuo Sovietų 
ekskursantų grupes, pabėgęs j 
vakarus ir dabar su paskaitomis 
besilankąs įvairiose JAV kolonijo
se, spalio 20 d. kalbėjo New 
Yorke. Kaip praneša “Dirva” Nr. 
128, bendradarbiavimo klausimu 
jis pareiškė sekančias mintis:

— Lietuvių, ypač tremtinių po
litinis sąmoningumas komunizmo 
atžvilgiu yra neabejotinai didelis. 
Tačiau tenka pripažinti ir tai la
bai keista, kad bene daugiausia 
bendradarbiavimo karštuolių kilę 
iš naujųjų tremtinių. Jei senajai 
mūsų emigracijai, nepažinusiai 
praktiškai komunizmo, daug kas 
atleistina, tai naujuosius ateivius 
tenka traktuoti, kaip dvigubo žai
dimo avantiūristus ar tiesiog užsi
maskavusius Lietuvos laisvės prie
šus. Jiems norisi priminti dar vie
ną komunistinę dogmą: arba su 
mumis arba prieš mus, vidurio ke
lio nėra.

Lietuviams j. Ameriką jau ir da
bar šimtai knygų, laikraščių ir ki
tos propagandinės medžiagos atei
na. bet ką jie įsileidžia ten? Ką 
kalbėti apie tokią kultūrinę me
džiagą, kad sovietai sustiprino 
paskutiniam dviejų metų laikotar 
py net siūntinių gavėjų persekioji* 
mą.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gąučys

Pirmo ji dalis

Tuo tarpu misteris Dangeris tęsė :
>— Dabar ji jau panelė Mariselė, bet vis dar to

kia pat laukinė, kaip ir tigrė.
Ir, pakėlęs rodomąjį pirštą patarimo mostu, pa

graudeno :
— Savo nagais vakar tu mane sukruvinai.
— Gua! O kam mane puldinėji? — atkirto Ma

riselė.
— Ji su manim elgiasi kaip laukinė, kai aš pa

kakau: aš tave nupirkau iš tavo tėčio ir, kai jis 
Į mirs, aš tave pasiimsiu pas save. Aš turiu namuose 
tigrą-patiną ir taip pat noriu turėti tigrę-patelę, kad 
ji atsivestų tigriukų.

Ir ligi Dangeris griausmingais nusikvatojimais 
gėrėjosi savo sąmojingumu, o Mariselė įsižeidusi 
šnypštė, Santas įsisąmonino pavojus, grėsusius mer
gaitei, esant to beširdžio žmogaus globoje, ir dar kar
tą pajuto jam giliausią neapykantą.

— To jau per daug! — sušuko nebegalėdamas 
susilaikyti. Tamsta nugirdai tėvą, išplėši iš jo žemę j 
ir priedo dar tamsta su ja šiurkščiai elgies.

Misteris Dangeris staiga nustojo kvatotis, apte
mo jo mėlynos akys ir visas kraujas nutekėjo nuo jo 
veido. Tačiau atsikertant jo balsas nė kiek nepasi
keitė:

— Blogai! Blogai! Tamsta nori tapti mano prie
šu, o aš galiu tamstai uždrausti mindžioti šią žemę, 
kur dabar stovi. Aš turiu teisę uždrausti.

— O aš žinau tamstos teisių istoriją, — atšovė 
Santas su ugningu ryžtumu.

Jankis akimirką galvojo. Paskui, apsimesdamas 
nesupratęs Santo, išsitraukė pypkę, ją prikimšo ir, 
ligi ja čepsėjo pridėjęs degtuko ugnį, laikomą milži
niškose, apžėlusiose rankose, atsakė:

— žmogau, tamsta nieko nežinai. Tamsta nežinai 
netgi savo teisių.

Ir išėjo iš lūšnos, stipriai dundant kietai ir sausai 
dirvai po jo plačiomis užkariautojo letenomis, įpratu- 
siomis savintis blogai ginamas žemes.

Santas juto, kad jo pasipiktinimas pavirto gėda, 
tačiau tuoj susivaldė ir atsikirto:

— Tamsta greit įsitikinsi, kad aš jas žinau ir 
moku ginti.

Ir pasiryžo paimti pas save Lauryną ir jo dukrą, 
kad išvaduotų iš pažeminančios svetimšalio globos,

ANTROJI DALIS 
I

NEGIRDĖTAS ĮVYKIS

Donja Barbora, gavusi aną Luzardo laišką, ku
riame jis jai rašė apie savo pasiryžimą aptverti Altą-. 
mirą, pavartojo klastingą taktiką. Niekas jai nega
lėjo taip nepatikti, kaip ši apsitvėrimo žinia, kuri, kai 
jai buvo prikaišiojamos užmačios dominuoti, pašie
piamai atsakydavo:

— Bet aš nesu tokia ambicinga, kaip mane vaiz
duoja. Aš pasitenkinu gabalėliu žemės, tai ir viskas; 
tuo reikalinguoju, kad visados būtų mano valdų vi
duryje, nesvarbu kur aš atsidurčiau,

Tačiau pabaigusi skaityti laišką, geros ir naivios 
moters balsu sušuko:

— Tad gerai! Pagaliau pasibaigs bylos dėl tos 
nelaimingos Altamiros ribos, nes daktaras Luzardas 
aptvers savo ūkį ir nuo dabar ateityje nebebus apsiri
kimų. Tai geriausia — .tvora. Taip, senjore! Kiek
vienas tada žinos, kur yra jo riba, ir gali būti, kaip 
patarlė sako: “Kiekvienas savo namuose, o Dievas 
visuose”. Taigi! Jau kuris laikas, kai galvoju apie 
tvorą, bet dar negalėjau sau leisti to malonumo, nes 
tai daug pinigo kaštuoja. Daktaras gali tai padaryti, 
nes daug jų turi, ir gerai daro, truputį pinigų išleisda
mas tam reikalui.

Balbinas Paiba, išgirdęs apie Luzardo laišką, pri
siartino, manydamas bene apie jį bus rašoma, liko 
skersomis bežiūrįs į ją, nesuprasdamas, kad visa tai 
tebuvo vien gudrybė, nukreipta į Antaną Sandovalį, 
kuris laukė atsakymo, kad nuvežtų pasaką apie jos 
gerą nuotaiką, kuria priėmė šią žinią.

Bet, kadangi Antanas buvo girdėjęs, kad panašiu 
balsu ji kalba tada, kai nori paslėpti kokią niekšy
bę, pagalvojo:

— Dabar tai iš tikrųjų ji pavojinga moteris.
— Tad pasakyk daktarui Luzardui, — baigė, —- 

kad aš sutinku su jo pasiūlymu, tačiau, kiek tai liečia 
mano prisidėjimą, dabar neturiu pinigų tam reika
lui. Jeigu jis nori ir labai skuba, gali pradėti sukali
nėti stulpus, o paskui mes susitarsime. Jis man pra
neš, kiek bus išleidęs, ir dėl to mes nesiginčysime.

— Ir dėl gyvulių surinkimo ir išvedimo, kurių 
daktaras prašo iš tamstos, — pasiteiravo Antanas, 
pamėgdžiodamas jos intonaciją — ką tamsta atsa
kai?

(Bufc ŪAUgjttU}
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AUKSINNIŲ SPINDULIU NUŽERTAS 
KALNAS

r ■
Pasikalbėjimas su jubiliatu prel. Ignu JUbavičium

tuos, kuriems lietuvių kalba ne
suprantama.

— Jūs esate ir “Draugą.” lei
džiančios bendrovės pirminin
kas. Ką. galėtumėte pasakyti a- 
pie mūsų periodinę spaudą?

DVIEJŲ DIDŽIŲJŲ SUKAKČIŲ 

ATMINIMAI

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

Lietuviškosios taurios, iški- |... ■ į
lios asmenybės tai lyg tos auk- i 
sinių saulės spindulių nužertos 
viršūnės — vis mobilizuoja žvilg 
snį ir dėmesį. Tarp tokių pir
maujančių turime prel. Igną Al- : 
bavičių, lapkričio 20 d. šven-i 
čiantį auksinį kunigystės jubi- i 
lieju. Retas dvasininkas tokios j 
sukakties tesulaukia, o prel. Al- ' 
bavičius ne tik sukakties me- j 
tais turtingas, o ir lietuvišku J 
nuoširdumu, šiltu visuomenišku 
mu, giliu savo tautos kultūros 
pamėgimu, ryžtingu uolumu 
krikščionybės tarnyboje.

Su tokiu žmogumi buvo mie
la valandėlę pasikalbėti, prade
dant klausimu, kaip jis jaunat
vėje apsisprendė kunigystę pa
sirinkti.

Kažkas traukė, — pasako
jo Jubi'iat&s. — Augau Lazdi
juose. netoli Seinų dvasinės se
minarijos (apie 20 km.). Daž
nai su tėvais tekdavo pro ją 
važkjoti, stebėti klierikus. Tai 
ter įspūdį. Atrodė, kad kunigu 
bus malonu tarp savo žmonių 
dmbuotis Kitų inteligentų dau
gi' -Dūdavo Rusijos gilumoje.

-— Kad taip mums prasitar
tumėte, — kokį didžiausią džiau 
gsmą ir kokį didžiausią sunku
mą sutikote savo 50 metų kuni-
gvstės kelyje?

—- Niekada nesijaučiau nusi
minęs. Didelių sunkumų netu
rėjau. Atrodo, gyvenimas klo
josi gerai. Tik 3 m. vikaravęs, 
tapau klebonu. Parapijos tada 
buvp kūrimosi stadijoje. Reikė
jo daug dirbti, norint pažangos

Prel. Ign. Altoavičius

POPIEŽIAUS JONO XXIII 
KNYGUTĖ

JAV-se iš spaudos išėjo po
piežiaus' Jono XXIII parašy-

Ateinančių metų vasario 16 ir Instituto rėmėjų padedami, , Atsimenu, prieš septynerius ,me- ta knV&elė “Meditations on the
d. sukanka 350 metų nuo pir- šių sukakčių proga ruošiamasi j tus atvyko j Lietuvą per Karu- Rosary”.

— Kaip galėtume be savo laik i mojo Didžiosios Lietuvos rašy- išleisti atskiru leidiniu M. Dauk liauži4 reemigrantai iš Argentinos. • ----------- 1__
raščio gyventi? Gal mes jį dar j tojo kanauninko Mikalojaus Sos “Prakalba j maloningąjį į‘gv, Xii™ I? J j
nepakankamai remiame. Gale- Daukšos mirties, o gegužės 21 skaitytoją” iš jo stambiausio tojus, lietuviai tuo pasipiktino ir ’, 3 ’menes}
tume visus spaudos darbus sa- d. — 400 metų nuo pirmosios veikalo “Postilla Catholicka” ir ta žin.ia Pasklido po visą Lietuvą, pasiektas rekordas bažnyčių sta
vai spaustuvei pavesti. Jei netu- lietuviškos knygos »r iBet Jie greit nusivylė tais išlais-
rėsime savo spaudos, būsime Martyno Mažvydo mirties. Mažvydo “Catechismūsa prasty {nistai, tačiau “pamatę komunizmą

Į mirę. Tai svarbiausias mūsų šioms sukaktims atžymėti Pe- Szadei” pirmoji lietuviška ir PrfjJ<tį.škai jį pergyvenę, nusivy-
gyvybės punktas. dagoginis Lituanistikos Institu- knyga. le negrj?ta??a.1 tlk. tada Pradg-

! . . v. .. . . J jo nuoširdžiai glaustis prie lietu-
— Jau beveik 50 m., kai, gy- tas ruošia specia. ius atmini- vių, anksčiau buvę gana išdidūs

vendamas Chicagos rajone, ste- mus. Pirmasis (M. Daukšos) \ . • t au^sos> ano tautybes ir j globojami okupanto.”
bite lietuvius. Ar jaučiami ko- atminimas ibus vasario 16, ant- §^mtosi°s kalbos apologeto,
kie pasikeitimai tame laikotar- rasis (M. Mažvydo) — gegu- Piaka'ba , platesniems skai- Pagaliau inž. J. Miklovas primi
gto,? Ižės 11 Taunimo Centro didžio tytojų sluoksniams šiuo metu ne- kad Paskutlnlu metu SovietaiPyjei- izes 11 Jaunimo ueni.ro ciiuzio- . . . sustiprino savo agentų tinklą tarp

— Dideli. Tada Chicagoje bu- į joje salėje. ~un iau beprieinama, yra, kaip išeivių. “Todėl būkime budrūs ir
žinome, nesenstančios reikšmės nesilpninkeme, neskaldykime šven-

antnrians fntnp-rnfnn+iniu leidiniu Ti/r ““u.,- tyboje šiame krašte: buvo pas-
• jvintojais. Dauguma jų buvo komu- tatyta bažrtyčių už $91,000,600.

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 

‘Geresne ir pigesnė alyva”

Te!. HEmiock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chieago 29, III.
vo jauna imigracija. Gyvenome ge prįtaįkyįos atminimų pro- žodis tautinei sąmonei grūdinti, tos kovos už laisvę bent laisvame

’ gramos, kurią, praves Instituto o Martvno Mažvvdo pirmosios Pasaullje.” Taipgi atkreipė dėme- gaimui ištižome tautiškai. Tik „ Martyno Mažvydo pirmosios sį> kad vertįnant komunizmą rei
kia žiūrėti ne tik. jo teorijos, bet 
ypač, kaip jis pasireiškia prakti
koje. J. Miklovas kalbėjo:

visai lietuvišku gyvenimu.

nauja ateivių banga atnešė 
mums naujo kraujo. Jeigu ne 
jie, liūdnokai atrodytume.

- Mėgstu visuomeninį , dar- _ Jfis reguUariai kasmel lie.
bą. Į jį įsitraukiau nuo pat at- varguomenės šelpimui,
vykimo į JAV. Negalima užsida Batfui stambesnį čekį pasiun. 
ryti tik zakristijoje, nieko pla- ^ja^e
tesnio nematant. Ypač

o Martyno Mažvydo pirmosios 
i studentai, atitinkamų lektorių lietuviškos knygos kopija, ku

rios daugelis iš jaunesniųjų nė
ra net matę, yra reikšminga li
tuanistinio švietimo priemonė
tiek namams, tiek mokyklai.

seniau
visuomenininkų beveik neturė
jome, kunigui reikėjo ir šią sri
tį apimti, o paskiau pavyko su
silaukti gerų talkininkų iš pašau 
liečiu. Gaila, kad dabar visuo
meninėje srityje perdaug šneka 
ma ir kartais permažai veikia
ma, pvz. kad ir apie lietuvių 
aukštesniąją mokyklą, kuri rei
kalinga Chicagoje. Nebent ma-

— Reikia. Jei Dievas davė, 
reikia dalytis. Negi nusineši a- 
napus karsto. Jei gyvas būda
mas gero nedarysi, negali būti 
tikras, kas įvyks su tuo, ką pa
lieki... Kalbant apie lietuviškos 
religinės veiklos rėmimą, nore-1 

i tusi., kad mūsų profesionalai , 
■ daugiau tuo susidomėtų, o to- 
i kių, iškylančių ir iš naujų atei- 
! vių tarpo, jau turime gerai apsi 
i plunksnavusių.

— Aš irgi nemažai studijavau 
tą teoriją, sovietinėje mokykloje 
turėjau iš jos tik gerus ir labai 

| Pageidaujama, kad minėto- gerus pažymius, bet man buvo žy-
mis atminimų dienomis (II. 16 “iai len?viau nepasiduoti suktai- 
:. T7 į dmamam, negu šio salies jauni-
įr V. 11) Chicagoje veikiančios mui, nes turėjau be paliovos pasi- 
lietuvių organizacijos susilaiky- kartojančio tikro praktiško sovie

tinio gyvenimo imuniteto. Šito ne
turinčiam Amerikos lietuvių jau

tą 
ir

tų nuo stambesnių parengimų.
deramas

susilaukti. Dievo Apvaizdos pa-1 
rapijoje teko statyti seselių mo- ti jai branduolį, paskiriant sa
kytojų namą, bažnyčią. Bažny- vo per eilę metų susitelkusias

rijonai galėtų ją įsteigti. Netu-, ,x . .. I plunksnavusių. Istorikas J. Jakštas kultūro,
rejimas tokios gimnazijos — _ . i kongreso metu istorijos sekcijoje
didelė skriauda lietuvių katali- Į — Kokias, prelate, pinate sva šeštadienį, lapkr. 24 d.. 9 vai. 30 
kų gyvenimui. Džiaugiamės šeš j°nes ateičiai? min. ryto Jaunimo Centre skaitys
, \. . . . , v,__ . •__ •_ I paskaitą tema: “Šiaurės Amerikos
tadiemnemis aukstesmosiomis — Ką įja besvajosi. Mąstyk, j lietuvių istoriografija ir jos atei- 
lituanistinėmis mokyklomis. Ku kajp laimingai gyvenimą užbaig-i ties uždaviniai’ .
rie jas lanko, bus lietuviški, bet ti Galvoji> kad tokiam amžiuj 
mums dar reikia ir gilesnio re- ■ jau ]ajkas būtų pasilsėti, susi- 
liginio auklėjimo. telkti, amžinybei pasiruošti. Lai

■— Jūsų parapijoje veikia lie- svesnis būdamas, gal dar galė- 
tuviška biblioteka, šviesus reiš- čiau daugiau ir visuomeniniam 
kinys... Į darbui atsidėti.

— Buvo maloni proga sudary
leidžiate?

jTuo būdu parodytas uerauias nįmui reikia ypač studijuoti 
, visų respektas aniems lietuvių praktinę sovietinio gyvenimo 
! raštijos pradininkams, ivedu- tautU pavergimo techniką.
i siems mūsų tautą į raštingųjų T , , . , , .

. , - • I klausimą, kokios nuomones I
tautų seimą. j Lietuvoje apie poetą Mieželaitį, '

_ . ,, . , - J- Miklovas atsakė: kaip į parsi-L. Instituo Vadovybe , A .... • X iJ , davelj sovietų valdžiai. Juo dides
ni pasitikėjimą kas turi pas oku
pantą, juo mažesnį pas savuosius”.

P.
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Geroje apylinkėje parduodama 
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tik turi gerą skonį
%

čios statyboje gal net perpla- 
čiai’ pirmtakūno buvo užsimota. 
Sunku buvo pramatyti, kad iš 
tos kolonijos lietuviai ims išsi
kelti. Atėjus į Cicero, buvo leng 
viau. Čįia žmonės buvo geriau 
ir pastūmiau įsikūrę. Ankštybes

knygas. Ir dabar kiek galiu pa
pildau, kad tik' ja būtų pakan
kamai naudojamasi.

— Prelatas esate ne tik Lie
tuviškų Knygų klubo narys, bet 
ir mecenatas, pvz. išleidęs socia
line encikliką “Mater et Magist-

nis parapijos vadovas kun. Vai- ra”.
čiūnas—buvo pavyzdingas, gra- _ Lietuviška knyga man nuo 
žiai parapiją suorganizavęs, kle- iatos buvo ir tebėra miela. Džiau 
bono autoritetą iškėlęs. Pavy- gįUosi, kad tėvai marijonai pa
ko padidinti kleboniją, pristaty- kįg0 mintį parūpinti tą leidinį.
ti mokyklą, pastatyti sės. mo
kytojoms namus, parūpinti baž
nyčios portiką ir t.t. Darbo bu
vo, bet visas statybas įvykdėm 
ir skolų nebeturim, net ir re
zervų yra.

Kunigo gyvenimu buvau pa
tenkintas ir nebūtų galima nu
siskųsti sunkenybėmis, o džiaug

Stambi parama Liet.
Istorijos Draugijai

_ . . , .. ..i jeniausia Lietuvių Radio Pro
Lietuvių Istorijos Draugija, }si- j .,rama Naujoj Anglijoj, iš stoties 

kurusi 1957 m. Chieago, III., yra WEYN. 1360 bangos, veikia sek | 
. .i u ..uic, išspausdinusi ‘TAUTOS PRĄEI- madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai i

— Kaip dabar laisvalaiki pra- TIES” Žurnalo tris knygas ir po pietų parduodama . Vėliausių !
spausdina ketvirtąją. Draugijai, į , pasaulinių žinių santrauka b ko ! 
kurią yra susibūrę 47 istorikai ir Į mentarai. muzika, dainos ir Mag 

pasaka. Programą ved*Mėgstu skaityti, ypač isto- istorijos mėgėjai, atėjo pagalbon
rinius veikalus. Kažkaip pasku- su stambia paraima ketvirtajai 

knygai leisti sekantieji:tiniu metu, rodos, ir akys su
stiprėjo...

(Ant prelato stalo buvo ma
tyti “Draugas”, “Lietuvių Die
nos”, “Aidai”, “žvaigždė”. Atei
na čia beveik visi lietuviški laik 
raščiai. Ir iš lentynų kabinete 
žiūri lietuviškosios knygos).

— Kokia Amerikos lietuvių

Dr. Leonas ir' Irena Kriaučeliū- 
nai $100.00 dol.; Dr. Jadvyga ir 
Dr. Viktoras Dubinskai $100.00: 
Alicija Rūgytė $100.00; Marija ir 
Juozas Ročkai $10.00; Dr. Laimu
tė Griniūtė-Glemžienė $10.00; J. 
Širvaitis $10.00; Prelatas J. Pas
kųs $5.00; Dr. M. Krasauskaitė 

į $6.00; prof. J. Jakštas $2.00; Ona 
Barauskienė $2.00; P. Pupius 
$2.00; J. Končius $2.00; K. Nacius 
$2.00. Po vieną dolerį aukojo: V.

asmenybė jums palieka šviesės- i Adomaitis, P. Martinkaitiene, J.
Šakienė, P. Stakė, A. Tumosa, E. 
Meškauskienė, S. Proninskienė, B.nį vaizdą, kuri galėtų būti ir 

ateities kartoms pavyzdžiu?

— Mane žavi tokie idealistai, 
kaip buvo a. a. prof. K. Pakš
tas, kun dr. J. Navickas, MIC, 
prel. K. Urbanavičius arba kaip 
dabartiniai prel. Pr. Juras, prel.

Kliorė, S. Ripskienė. E. Sadaitienė. 
Reiškiame nuoširdžią padėką už

paramą L. I. Draugijai.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC, pinui. 
Alicija Rūgytė, kasininkė.

Toje enciklikoje gilus Bažnyčios 
socialinis mokslas geriausiai iš
dėstytas.

— Lietuviai gausiai lanko baž 
nyčias, bet į lietuviškas pamal
das žmonių gana skystai ren
kasi. Ką apie tai manote ?

— Apgailėtinas reiškinys. Lie I J Balkūnas. Džiaugiuosi tokiais 
smų — jei darbai sekasi, iš to tuviai turėtų daugiau dėmesio' Amerikoje išaugusiais, kurie į- 
mofalinis pasitenkinimas. Nieką kreipti į savas lietuviškas pa- stengė sudaryti sintezę iš lietu- 
da neturėjau stiprios sveikatos, maldas. Lietuviškoms pamal- viU ir šio krašto kultūrų, kaip 
o pergyvenau savo draugus gal dems parapijose skiriamos iškil Rudžiai, J. Stukas ar Vyčių cent! 
dėl to, kad, būdamas silpnės- mingiausios šv. mišios — suma. ro pirm. Boris, parodąs tiek nuo 
nis, daugiau atsargumo paro- Ji būna ilgesnė, bet su meniš- širdaus susirūpinimo organizaci-’ 
džiau. kesniu choro giedojimu. Ypač jos reikalais. Tokie žmonės pa-

— Lietuviai džiaugiasi, kad naujieji ateiviai turėtų pirmon laiko, kad tauta nežūtų emigra- 
jūs visuose lietuviškuose dar- eilėn pasirinkti lietuviškas pa- cijoje. Ir tokių turime ne tuos 
buose, parengimuose, kur tik maldas, o ne angliškas, kurios kelis. Visų nesuminėsi, 
gaut, dalyvauju... neišvengiamos aptarnaujant _ Kok| pramatote Lietuvos

likimą?
— Tvirtai- tikiu, kad ateis lai

kas, kai Lietuva išsivaduos iš 
vergijos. Komunizmas atgyvens 
savo laiką, kaip visokios klaidos 
praeityje žuvo. Lietuvos žmonės 
dabar turi daugiau susipratimo, 
laikosi gerai. Tai nę caristi- 
nės Lietuvos laikai. Caro oku
pacija tęsėsi daugiau kaip 120 
metų ir, man rodos, dabar ne
reikės tiek ilgai laisvės laukti.

J. Pr.

Dan Kuraitis su Chicagos vyčių veikėjais po savo paskaitos apie 
okupuotą Lietuvą. Iš kairės dešinėn: Vincas Semaška, Irena 
Senkus. Leonora Loren, Dan Kuraitis, Miss Loretta Kasei, ir Mar
tinas Geštautas.

Y-

dutės
Steponas 4. Minkus. Biznio reika 
lais kreiptis į Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas it 
'Draugas”

Viską perka pas Lieponį!

IlITlIVm PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. VVestern, PRosp. 8-5875

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

. 2 iki 5 vai. atidaryta7 tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

9 Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

Dvi automobi A
♦» • - jO

liams pastatyti J fffifMl-
SAIMffi'

aikštės jūsų
JirĮ-

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsŲ santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

PinriiU IK PARDUODU
PAŠTO ŽEHKLUS IR 

SERUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. Westcm GR 6-65921 
Atdara H-4 Ir 6-8

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chieago 32

SUSTIN MACKIEIVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
Presideul

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama

STANDARD 
FEDERAL SA\'IN(iS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue t Chieago 32, Illinois 

Vlrginio 7-1141

ueni.ro


Los Angeles lietuviai klausosi S. Paltaus paskaitos. Pirmoje eilėje matyti V. Varnas, dr. P. Pama
taitis (Liet. Kred. d-jos vicepirm.), Kiršonis (pirm.), Jokubauskas, Žukauskas, Žukauskienė, Dabšys. j

MENO FILOSOFAS DRAUGAS, antradienis, 1962 m. lapkričio mėn. 20

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
Los Angeles, Calif.

ADV. PALTAUS PASKAITA ]

Kredito draugijų dienos pro-i
ga, Los Angeles tautiniuose na
muose skaitė paskaitą teisinin
kas ir ekonomistas Stasys Pal
tus. Paskaitą ruošė tik vos prieš 
kelis mėnesius įsisteigusi Lietu-' 
vių Kredito draugija. Prelegen
tas labai vaizdžiai ir įtikinan
čiai aptarė kredito draugijų reik 
šmę ir naudingumą Apžvelgė

nai dirba nemokamai. Gi pelno 
visuomet, yra, ir jo įstatymo 
leista dalis nesunkiai patenkin
tų nevieną šalpos sritį.

Į paskaitą atsilankė per aštuo 
nAsdešimt žmonių.

MŪS KOLONIJOSE 
Baltimore, Md.
BALFO PINIGINES RINKLIA

VOS REZULTATAI
Balfo rudens pinigine rinkliava 

Baltimorėje praėjo su dideliu pa
sisekimu. Galimas daiktas, kad

Fabijonas Gudas, čikagie- 
čiams gerai pažįstamo Prano 
Gudo sūnus, Louisianos univer
siteto leidžiamose studijinėse 
serijose “Studies in Comparati- 
ve Literature”, 11-je, knygoje, 
neseniai pasirodžiusioje, parašė 
straipsnį “Ananda K. Cooma- 
raswamy: The Perennial Phi- 
losophy of Art”. Straipsnis re
dakcijos aukštai vertinamas — 
Įdėtas pirmuoju. Jame F. Gudas 
dėsto meno filosofijos mintis 
A. K. Coomaraswamy, mirusio 
1947 m. ir per paskutinius 30 
savo gyvenimo metų buvusio 
Bostono Meno muziejaus vado
vybės nariu, tvarkiusio orienta- 
linio meno rinkinius. A. Cooma- 
raswamy buvo sūnus ceiloniečio 
tėvo ir britės motinos. Tėvui mi
rus, išauklėtas Anglijoje; Lon
dono universitete gavęs dakta
ro laipsnį. Jis gerai pažino san
skrito, kinų, graikų, islamo ir 
viduramžių filosofiją, o taipgi

— vakariečių mintį, darydamas 
sintezę iš rytų ir vakarų dokt
rinų. Jis buvo šalininkas vadi
namos tradicinės amžinosios fi
losofijos, metafizikos, kitados 
visuotinai priimtos, o dabar 
imamos pamiršti, “kai moder
nusis žmogus skuba kurti savas 
utopijas”. Kurdamas savo ry
tų . vakarų minties sintezę, Co- 
omaraswamy gilinosi ir į šv. 
Augustino, šv. Bonaventūros, 
šv. Tomo mintį.

1 šią dieviškajai. F. Gudas yra
1952 m. gavęs doktoratą Chica
gos universitete; dabar yra ang
lų k. ir literatūros associate 
professor Louisianos universite
te. (J. Pr.)

JF. Gudas, čia gilindamasis į 
• jo meno filosofiją, iškelia, kad 
Į meno kūrybą jis laikė dieviško
jo prado įsikūnijimu, reikalau
jančiu juslinių jėgų persimainy- 
mo; meno kūryba, anotjo, gims
ta iš to, kas amžina ir kas laiki- 

j na. Coomaraswamy aukštai ver
tino dvasinio meno darbus, įve
dančius žmogų į gilesnes paslap
tis ir teikiančius palaimą, pana-

DE VALER AI 80 METŲ
Airijos respublikos kūrėjas 

ir jos dabartinis prezidentas 
jEamon De Valera sulaukė 80 
į m. amžiaus. Nežiūrint silpnė
jančių akių ir tokios metų naš
ios, jis jaučiasi stiprus, numato 
baigti savo terminą — prezi
dentauti iki 1966 m., o ir po to, 
kaip mano artimi draugai, jis 
dar gali kandidatuoti rinkimuo

se. Kovojant dėl Airijos lais
vės, jis daug karti) buvo areš
tuotas ir kalintas.

GItADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

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

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

BENDRUOMENĖS
PLANUOSE

XI seimas buvo nemažas paskati- 
drp. nimas baltimoriečiams parodyti 

savo dosnumą. Štai stambiausi au
kotojai: Jonas Lietuvninkas 400 
dol., su pažadu vėliau pridėti dar
100 dol., dr. H. Armanavičių šei
ma 125 dol., Kostas Matuliauskas

ALB Los Angeles apylinkės ir Vincas Velžys po 100 dol., Sta- 
, t£ ■■ t- sys Yanushas 77 dol., Bradūnų- 

suorganizuota Califormjos Lie- Kazakevičių pajūrio svečiai 65.50 
‘2 tuvių diena organizuotos ir ne- dol., Moterų Piliečių klubas 50 

organizuotos visuomenės labai dol., dr. Valuntis ir Kazakevičių
teisinius nuostatus, kuriais kre- 7 . . . , . ". šeima, po 20 dol., J. Jakubauskas
dilo draugijos yra tvarkomos ’LfY ir C. W. KachauĄas po 15 dol.

ėjo dideliu pasisekimu. Apylin- p0 12 dol. aukojo dr. S. Tallat- 
kės valdybos planuose randame Kelpša, Z. Gapšys ir R. Dūda. Po 
dar šiais metais pramatytus du į^dob _ dį KJunauka^Bur-

didesmus užsimojimus: daly- Meyer Lebow, J. Ližaitis, šeškū- 
, , . , ., .. L~.' “ vauti Los Angeles miesto vai- nų šeima, dr. Radauskas. Po 8

centas kaip kitose finansinėse or-anizuoiamaiame kalė- d°>- - B- Medelis> J- Bradūnas.
įstaigose, gi už paskolas moka- „L . K. Stuikis, V. Keženis. Po 6 dol.-

ir nurodė, kad nariai ne tik 
nieko nenustoja, o laimi labai 
daug. Už įdėtus kapitalus pap
rastai mokama ne mažesnis pro

ma mažesnis nuošimtis. Yra dini?.egluČių ^tivalyje ir su- ,A Sajauskas, M. Šimkus, P. Ja-
ruošti grandiozinį Naujųjų Me- ras. Po 5 dol. V. Bačianskas, J.

.... tų sutikimą. Valdybos nutari- * Gailevičius, O. Laukaitis, S. Rut
inos nors nelaimes atveju pas- : . . , . „. kauskas, kun. A. Drauginis, M.
kolą galima gauti -labai greit mH1 jaU PadarVtl ir Paruosia- į Boguta, G. ir A. Radžiai, dr. Ma- 

mieji darbai pradėti. ! chokas, J. A. Lietuvnikas, A. Var-
Paprastai kredito draugijos , .. . .... . , 'kus, J. Mockevičius, P. Kuršvie-

, , . o-,, Vad. pasaulio kalėdinių eglu- tis, A. Juškauskienė, E. Bush-
u°f a nemo amą _ » festįvaiįS; ruošiamas mieste , Juškauskaitė, K. Papečkis, J. Jok-

vybės savo nariams: uz kiek-I muzį pataipose, yra šas M^E. Railai Sųrdokas, A.
vieną įdėtą doleri, mirties at- _ . ., . , , .. 'ir L. Galiniai, J. Kezemo seimą,

. o-onnci -, i taP§s Tios Angeles■ miesto tradi- -g Pranckonio šeima, J. Kalniečio
. *'U’ -P . . L g . | cija. Šiaudinukais papuošta lie- šeima, J. Palubinskas, V. Galinis,

kitą dolerį. Taipgi paprastai y į tuviškoji eglutė paprastai esti K. Misiūnų šeima, S. Balčiūno šei- 
ra apdraustas pinigų skolinto-| og> ra(Jijo jr televizijog re_ ma, inž. A. Svotelio seimą, J. Gai-
jas nelaimės atveju. Mirties at- pQrterių dėmegio centre Atida_
veju skola iš skolintojo turto, ryme Vjsa(ja dalyvauja miesto 
o taipgi ir laiduotojų neies <o- aukgtieji pareigūnai ir visas kon

taipgi daug patogumų. Pvz. ko- i Dr. Fabijonas Guda?

nėr, V. Petrosch, V. Lazauskas, 
K. Pažemenas, Burbulis, V. Žirn

ikus. 4 dol. aukojo A. Lažaitis. Po 
13 dol. aukojo B. Zeikus, Česonių 
! šeima, Krasauskas, J. Kukarskas, 
A. Dilijonas, L. Radžius, K. Dū
lys, J. Kairis. Kiti aukojo po ma
žiau.

Iš viso surinkta 1,529 dol., iš 
I kurių 1,500 dol. skyriaus pir.mi- 

,i ninkė dr. E. Armanienė įteikė 
'Balfo centro valdybai seimo metu. 
Visos’kitos aukos, galutinai suda
rius apyskaitą, bus pasiųstos cent
rui vėliau. — Virbelis.

levičius Jr., Anastazija Budrys, 
dr. J. P. Urlock, P. Račiukaitis, 
M. Pečkaitienė, H. Griškėnienė, 
J. Taoras, H. Miklaša, F. P. Win-

ma. Tokią skolą dengia drau
dimas.

Šiame krašte kredito draugi
jos yra labai išsiplėtusios. Daug 
didesnių įstaigų apimtyje to
kios finansinės draugijos vei
kia, nemažai jų turi suorgani
zavusios etninės grupės. Ypač 
tokios etninės grupės, kurios 
laiko tarpusavyje tamprius ry
šius.

Paskaitininkas nurodė, kad 
mes daug prašome aukų, o daž
nai nepakankamai jų gauname 
neabejotinos šalpos reikalams. 
Daug tų pastangų atkristų, jei 
mes būtume susiorganizavę į fi
nansines draugijas. Tokių drau

sularinis korpusas.

Centrinį Naujųjų Metų suti
kimą jau ketvirti metai ruošia 
Bendruomenė, ir visada susilau
kia labai gražaus pasisekimo. 
Šiais metais Naujųjų Metų su
tikimas ruošiamas puošnioje uk 
rainiečių salėje, kuri lietuvių 
visuomenei gerai žinoma. Bilie
tus jau dabar galima rezervuo
ti pas LB apylinkės pirmininką 
A. Skiriu arba pas iždininką B. 
Stančiką. Studentai ir mokslei
viai naudosis didele nuolaida.

Vn. I

PADĖKA
LD Kunigaikštienės Birutės K. 

Š. Mot. dr. Centr. Chicagos sky
riaus valdyba širdingai dėkoja vi
siems, padėjusicms sėkmingai pra
vesti koncertą-balių š. m. lapkri
čio 3 d. Ypatinga padėka Cleve- 
lando Vyrų Oktetui, vadovauja
mam Ryto Babicko už gražų pra
moginės muzikos koncertą. Taip 
pat dėkojame p. Gintrai Narienei 
sumaniai ir grakščiai pravedusiai 
koncerto ir viso baliaus programą. 
Dėkojame p. Paukštienei už pado- 

i vanotą paveikslą. Dėkojame1 p. 
'Vanagaitienei, p. Juškevičienei *ir 
Dr. Biežiui su ponia .maloniai da
lyvavusiems jury komisijoj. Gili

į padėka visiems aukojusiems: Lie- 
poniui, Terrai, Tverui, Brenciui, 
Čepėnui, Valavičiui, Karaičiui, Bri- 
nui, Jurkunienei, Marginiams, S. 
Budrys, A. J. Skodams, S. Černec- 
kui, E. Aitkevičienei, Stankui, Ja
nušauskui, Kinderiui, Plenienei, 
Kilienei, visoms ponioms per p. 
Norienę aukojusioms — p. O. Na- 
ruševičienei, Lapaitienei ir kitoms. 
Jautrus padėkos žodis priklauso 
mieloms birutininkėms, aukoju
sioms į bufetą ir laimėjimams ir 
prisidėjusioms savo darbu ir rū
pesčiu. širdingai dėkojame ramo- 
vėnams: pp. Žiliui, Geniui, Kuli
kauskui, Ambroziejui, Samuoliui, 
Vepštui ir p. Damauskui, talkinu
siems baliaus metu prie baro ir 
tvarkos palaikymo. Dėkojame p. 
Vanagaitienei už skelbimus nemo
kamai radio bangomis ir dienraš
čiui Draugas už skelbimus spau- 

! doje. Dėkojame ir visiems sve
čiams, kurie savo atsilankymu pa
deda mums siekti užsibrėžtų tiks
lų. — VALDYBA

KIEKVIENAI PROGAI
Puikus skanėstas, vienodai tinkamas šei
myniškiems pietums ir vaišėms—neriebus, 

maistingas.

Importuotas tikras lenkiškas kumpis
garsiais pasaulyje vardais

ATALANTA — KRAKUS — TALA
gaunamas patogiomis 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų 

skardinėmis.
Taip pat paragaukite importuotos tikros 

lenkiškos

KIAULIENOS RULADOS,
gaunamos patogiomis 1% ir 3 svarų skar
dinėmis. Gabi šeimininkė visada pasirūpina, 
tikrojo lenkiško kumpio, laimėjusio tik 
aukščiausios kokybės gaminiams skiriamą 

ženklą

Reikalaukite tikrojo lenkiško kumpio kai- 
myninėse mažose ar didelėse krautuvėse!

Susiraski moterį, apie kurią ga
lėtumei pasakyti: “Gal aš galėjaugijų administravimas nieko ne-, v , , ...y . . rasti gražesnę, bet negalėjau su-

kaštuoja, nes valdomieji orga-1 suieškoti geresnės.” — Pitagoras

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDU ALBUMAS

Ll ET U V A
yra geriausia dovana visokio
mis progomis. Albumo vaizdai 
kalba apie Lietuvą visiems su
prantama kalba, todėl jis tinka 
visiems, kas kokia kalba bekal
bėtų.

Albumas L I E T U V A yra 
gražiausia Kalėdinė dovana.
Kiekvienam verta jį pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač 
mūsų draugams amerikonams. 
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. 

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00 
Užsakykit tuojau!
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DABAR RODOMAS &£££

63 RAMBLER

The Classie 6
3 series, 10 models 2 series, 7 models

JUOS VISUS RASITE PAS

skforSUNNY BROOK
★

 The Ambassador .
2 series, 7 models 4 series, 14 models

UOS VISUS RASITE PAS

PARKEY RAMBLER■ W bi ■ 6201 s. Western Avė.
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ayBrcol^
±. JEL’tL

%BROOIJ

lįg

STRA1G1IT BOURSON

Kokia degtine Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND”

010 SUNNY BROOK ŪISL GV., LOUISVILLE. KV. KENIUCKY STRA1GHT BOURBŪN WHISKEY 86 PROOF, KENIUCKY BUHOED WHISKEY 80 PROOF, 65% GRAIN TOL OTU

4į%
eurrent dividend

5%

on investment bonna 
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Vi 4 metų investmento bonus mokame 4’/4% dividendų, kaspusmetjir 
dar išmokėsime po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

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

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

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

Dėl infermaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po plet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. „ 9 „ 8 ,. „
Šeštad. 9 12:80

anticipated dividend 
on investment accounta Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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BALFAS, DR. GRINIUS IR SOLISTĖ 

Taiklus humoristas ir prašmatni puota

Prie rūtelėmis, rožėmis, pa
puoštų stalų, ant kurių žibėjo 
tautinių spalvų žvakutės ir bu
vo pilnos lėkštės patrauklių 
skanėstų, šeštadienio vakare 
Jaunimo Centre (Chicagoj) bu 
vo susirinkę gausiai lietuvių, 
kurie myli vargo žmogų ir ku
rie domisi dr. J. Griniaus kal
ba. Tai buvo Balfo vakarienė, 
kurios metu laimėti centai ski
riami pasauly vargstančiam lie 
tuviui.

Svetys iš Vokietijos papasa
kojo, kiek karo metu Lietuvos 
žmonės parodė širdies gelbėda
mi badanjančius vokiečius. So
vietai tada Lietuvoje buvo už
draudę priimti vokiečius, juos 
sušelpti. Buvo paskelbtos baus
mės, tačiau lietuviai to nepai
sė ir tų geraširdžių buvo tiek 
gausu, kad net stribai nebesi
ryžo jų visų persekioti.

Dr. J. Grinius citavo eilę vei 
kalų, straipsnių laikraščiuose, 
pavaizduojančių heroišką lietu
vių pagalbą, teiktą badaujan
tiems Rytprūsių gyventojams 
1946 — 1948 m. Eilė Lietuvos 
ūkininkų vokiečių vaikus paė
mė auginti kaip savus. Pana
šiai susilaukė pagalbos tūkstan 
čiai vokiečių. Tai buvo lietuvių 
krikščioniškos meilės pareiški
mas ir protestas prieš Sovietų 
priespaudą.

Dr. Grinius paskaitė vienos 
vokietės atsiminimus, kuri sa
kė — kol bus gyva, giedos lie
tuviams padėkos himnus. Ji pa
sakojo, kaip Lietuvos kunigai 
nuoširdžiai gelbėjo badaujan
čius vokiečius.

Lietuviai gausiai padėjo vo
kiečių belaisviams, laikytiems 
Lietuvoje. “Lietuviai yra mūsų 
Raudonasis Kryžius”, — rašė 
paskiau išleistieji belaisviai. 
“Lietuva visiems Rytprūsių vo 
kiečiams buvo šventas vardas; 
jį kartojome savo maldose”,— 
rašė viena vokietė.

Lietuvių Vokietijoje yra 7 —

CHICAGOS ŽINIOS
NEBUS PASNINKO KŪČIŲ 

DIENĄ
Chicagos arkidiecezijos ge

neralvikaras prelatas George 
Casey praneša, kad, kadangi ti
kintieji gali pasirinkti švęsti 
Kūčias gruodžio 23 d. arba 24 
d., ir kadangi šiais metais gruo 
džio 23 d. išpuola sekmadienis, 
kada nesaisto pasninko ir susi
laikymo nuo mėsos įstatymas, 
ir kadangi daugelis katalikų 
laisvai pasirinks švęsti Kūčias 
sekmadienį, taigi šiais metais 
nereikės pasninkauti ir susilai
kyti nuo mėsos Kalėdų išvaka
rėse, Kūčių dieną.

RINKS DRABUŽIUS PASAU
LIO VARGŠAMS

Amerikos katalikų vyskupų 
padėkos drabužių rinkliava bus 
vykdoma lapkr. 18-25 d. Prie 
rinkliavos prisideda ir Chica
gos 436 parapijos. Smulkesnių 
informacijų suteiks kiekvienos 
parapijos vadovybė.

1,000 NORI PRIIMTI 255 
VAIKUS

Cook apskrities vaikų globos 
skyrius dabar veda atrinkimą 
iš 1,000 Chicagos rajono gyven 
tojų, norinčių į savo namus pri 
imti 255 iš iširusių šeimų paei
nančius vaikus. Šeimos, prii
mančios tokius vaikus, už jų už 
laikymą gauna iš apskrities 
$75 mėnesiui, o už gydymą bei 
drabužius gauna priedo.

SKERDYKLOS DAR TEBE
VEIKIA

Chicagos skerdyklos 1981 m. 
priėmė ir pardavė daugiau gy
vulių negu bet koks kitas pa

8 tūkstančiai. Jie atvyko tri
mis bangomis: 1) 1941 m. at
vykę repatrijuodami, 2) 1944 
m. pabėgusieji nuo antros so
vietų invazijos; jie jaučiasi 
skurdžiausiai. Sveikesnieji iš- 

' emigravę, o likę — ligonys, pri 
slėgti, ekonomiškai silpnesni;

'3) 1958 — 1981 m. atvykę iš 
Lietuvos kaip repatriantai. To
kių yra apie 1% tūkstančio. 
Jiems geriausiai sekasi. Priim
ti, kaip piliečiai; kiekvienas šei 
mos narys gauna tuojau po ke 
lis tūkstančius markių, gali 
pradėti įsikurti.

Vokietijoje dar no netrūksta, 
visiems galima užsidirbti, nors 
“raumeniniams“ darbininkams, 
kurie nemoka dirbti prie maši
nų — sunkiau. Visgi yra pora 
šimtų džiovininkų, apie tiek 
pat chroniškų ligonių; be to— 
invalidų yra apie 145, yra ke- 

i liasdešimt daugiavaikių šeimų.
' Daugeliui rūpesčių sudaro 
butai. Nemažas skaičius apsi
gyveno socialinėse statybose, 
kur pigiau, bet tai išblaškė lie
tuvius po įvairias vietas.

Dr. Grinius iškėlė Vasario 16 
gimnaziją, kaip atlietuvinimo 
įstaigą. Iškėlė kun. Suginto 
organizuojamą didžią pagalbą 
gimnazijai. Vokiečiai stebisi ir 

i džiaugiasi, kad lietuviai įstengė 
per tiek laiko gimnaziją išlai
kyti. Klasės yra iš lentinių ba
rakų, gali netrukus griūti, nau
jos patalpos būtinos. JAV para 

I ma kaip Vokietijos tremti
niams, taip ir gimnazijai rei
kalinga.

Dr. Griniaus paskaitą publi
ka išklausė su dideliu dėme
siu.

Gener. kons. dr. P. Daužvar
dis savo kalboje pažymėjo, kad 

i Balfas neturėtų į dimisiją pasi- 
i duoti; Balfas neturėtų remtis 
vienkartinėmis aukomis, o su- 
verbavus daugiau žmonių, turė
ti nuolatinių pajamų šalpai. 
Balfo organizacija turėtų būti

našus centras visame pasau
lyje. Pernai į skerdyklas atvež
ta 1,987,000 galvijų; 1,729,000 
kiaulių ir 297,000 avių. Kaip 
pakavimo centrui, Chicaga tu
rėjo nusileisti Omaha, St. Paul 
ir Sioux City, kurie pralenkia 
mėsos pakavimu.

KAS TRAUKIA Į NEW 
YORKĄ

Kas savaitę įvairių lėktuvų 
linijų sprausminiais 10,600 ke
leivių išskrenda iš Chicagos į 
New Yorką.

KASDIEN SUSTATO 550
automobilių

Chicagoje yra Ford Motor 
kompanijos pastatas, 12600 
Torrence av. Tam pastate kas
dien sustatoma, išbandoma ir 
savo jėga nuvežama pardavi
mui 550 Fordo automobilių bei 
lengvųjų sunkvežimių.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
išbandė raketą. Saturną C-l, besi
ruošiant skridimui į mėnulį. (UPI)

sparninga ir veikti planingai. 
Pvz. graikų šalpos organizaci
ja net duoda stipendijas moks
lus einantiems, remia net ir 
šiame krašte vargstančius sa
vuosius.

Meninėje dalyje vakarienės 
dalyviai turėjo malonumo pa
sigėrėti solistės R. Mastienės 
skambiu, aukštos kultūros bal
su. Padainavo “Ruduo”, “Duk
ružėlė”, ariją iš “Mignon”, 
“Myliu, nemyliu”. Programos 
vedėjas V. Šimkus pranešė, 
kad solistės dainos buvo auka 
Balfui.

■ Fortepionu solistę palydėjo
M. Motekaitis.

Svečius linksmai nuteikė sa
vo taikliais humoristiniais eilė
raščiais rašytojas Aloyzas Ba
ronas, į eilę aktualių visuome
ninių temų — žvelgęs iš links
mosios pusės./

Vai. Šimkus suminėjo di
džiuosius Balfo rėmėjus: dr. 
Sidriai, paskyrę 500 dol. (ir 
tokią auką jau duodą treti 
metai), savo paveikslus yra au
koję dailininkai A. Varnas, Rū 
kštelė, Paukštienė; nuolatiniai 
rėmėjai yra “Daina” TV, J. 
Gradinskas. Prel. Ign. Albavi- 
čius kasmet aukoja po 300 dol. 
Aukojo mūsų bankininkai: Ma 
ckevičiai $100, Saldukas $100, 
Ji Pakel $100, mecenatas dr.
L. Kriaučeliūnas $100, kiekvie
nais metais pirmą dovaną duo
da prek. Liepoms.

Balfo reikalams p. Vertelkų 
Floridoje paaukotą sklypą lai
mėjo Linkevičiai iš Marąuette 
Parko.

Po skanių vaišių ir įdomios 
programos svečiai dar ilgai mie 
lai šnekučiavosi. J. Daugi.

Roselando Lit. M-los Tė
vų komitetas gruodžio 8 d., 8 
v. v. rengia koncertą naujoje 
parapijos salėje. Programą at
liks sol. St. Baras, sol. D. Stan- 
kaitytė ir pianistas A, Vasai- 
tis. Bilietus - kvietimus galima 
gauti: Roselando Visų Šventų
jų parapijos klebonijoje, Wa- 
lius Grocery Store, 13400 S. 
Michigan Avė., K. Petreikienė, 
tel. 928 -1427, Pas Karvelį 
Bridgeporte, Eieherta, Cicero 
Imp. Jewelry Stote, 4847 W. 
14 Ct., Cicero, Marginiuose, 
Marąuette parke. (Pr.)

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

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

KINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortele. 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. Rietuvių dailininkų: P. Auginus. 
V. K. Jonyno, P. Kiauleno, J. Pau- 
tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau išleistų 10 sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelionės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. 3
Dail. Eilėn Putlūs Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

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

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mu tekstais: Madona. Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

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

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
| Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 
įkamb. beismente. Gazu šild. Garažas.
, $27.600.

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

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $ 1 9, S 0 0.

1% aukšto mūras. S metų. 4 ir 3 
kamb. hutai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

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

10 metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
. ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Gerėti nuo $32.700.

Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35.000. 

| Didelis bungalotv arti 63-os ir Ca- 
llifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil- 
jdym. $19,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos.
I Naujas alyva šildvmas. Garažas.
$44,900.

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

C kamb. bungalovv. Keli blokai 
nuo musų naujo ofiso. $13,700.

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesl 691h Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų. tik $22,00,0.

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

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

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

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

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

2x4% mūr., iškelti vamzdž., atskir- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,600.

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

72-ra ir Mozart, Mūr. hungaloįv, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galow, 5% kamb. $17,300.

6 butų mūr. 2 mėtų Bargenas. 
$62,000.

Pajauni hungaloįv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

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

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

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

6 luunb. mūrinė resid., šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16.500,

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

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter. Lemont, III., CL 7-0675

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

(1-as Skis į vak. nao State g-vės) 
CL 7-7388

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 21/2 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. Sav. CL 7-2094.

DĖMESIO !

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, BU-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

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

Nusižengimų išvengimas

Šią įknygelę paruošė mokytoja 
Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 ct. Pini
gus su užsakymais siųsti:

"D R A U G A S"
4545 VV. 63rd St. Chicago 29, IU.

Platinkite “Dranga”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL estate REAL ESTATE

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

Mūr. bungalovv. 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. 1 8.000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
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”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

šiluma. Garažas. 60 pedii sklypas. 
Galima turėti ir pajann, — šiuo Įlie
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
men. Kaina $19,000.

10 METŲ MŪR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TA V URNA IR 6 KAMB. BUTAS

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

TIK $18,000
6 kamb. 16 meti) mūr. ant 4 1 pė

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

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

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7Ist Street
Tel. WAIbrook 5-6015

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb.
aukštos paj., centr. šild. gazu. Mar-
ąuette parke. $17.S00.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung.
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas
beasm. centr. šild. gar. $1 8.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 5 5 pėdų sklypo. T.uxus 
butas — geros pajamos. $35.000.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

Pajamų nuosavybė — Bridge
porte skerdyklų, už $9,000 parduo
damas apkaltas medinis, 2-jų aukš
tų namas ir krautuvė. 2 butai 
2-<ne aukšte — 6 ir 4 kamb. Mrs. 
Gard. — Tel. 247-3932 arba TO 
2-7904.

DĖMESIO !

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BBADDOCKS 

KiekivCną sekmadienį nuo 
1:30 tki 2:00 vaL n. p. 

tisais reikalais kreipkitės šiuo ad 
esu: Lithcranian Catholic Hout
Radio Station WLOA, Braddock. 

r>«nnsylvania

diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
ilIHIlIilimiUiiliiiHiUiiliiiiiiiimililinili

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. 2x(i Brighton p. Garažas, 
naujas gazo šild. $26,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 68th SI., HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 

garažas. Bright. Pk. skubiam par
davimui. $19,900.

C butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

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

6 kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $ 13,900. Skam
binti poniai Jakubėnienei

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-ke
Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

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

$22.500.

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

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSlį PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 VP. 69th SU Chicago

STA NKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED NUILSĖS
3 Hlgli Ualibcr

Registered Nurses
For 127 Bed General Hospital also

Lic. Practical Nurses
Fully air-conditioned. Extension pro- 
grarn now in progress. Oeean resort 
town. Population 25,000. Located in 
heart of Gėorgią’s Golden įsiės. Met
ropolitan area nearby. DifferentiaI 
pay lor evening and night shifts. ln- 
Service training. Good personnel po- 
lieies. Salary open. Fringe benefits. 
Assistants inloeating. Writo io per- 
sonnel director.

GLYNN-BRUNSWICK 
MEMORIAL HOSPITAL 

Brunsvvick, Georgia

REGISTERED NURSES
— CALIFORNIA — 

Attractive opportutiity for graduate 
available in Southern California, 
nėar Disneyland.

PALM HARBOR HOSPITAL
A largo 250 bed hospital needs R. 
N.’s in all departments and'all shifts.

OPPORTUN1TY FOR 
CIHEF LABORATORY 

TECHNICIANS
Centrally located in one of Southern 
California'š largest resort areas. Op- 
portunity for advancement unlimit- 
ed. Liberal salary, yeariy inereases, 
bonus fior shift differ.ential, Cxcel- 
lent vvorking conditions, otlier be
nefits. For further information and 
iiitp.rview, apply, vvrite. or call col- 
lect Mr. Palcbikoff or Miss Matliinvs.

JE 7-5160
Palm Harbor Hospital

GARDEN GROVE, CALIFORNIA

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Išnuom, kambarys naujame na
me prie vieno asmens, Marąuette 
Parke. AVA 5-4438.

Marąuette Parke išnuoim. dide
lis kamb. su atskiru įėjimu ir vi
sais kitais patogumais. GR 6-3089

2 namai ant I 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, 5 0 p. lotas. Kaina žema.

i 2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
■p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara

žas. Tik $17,900.
7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilū- 

■ ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
wood. Tič $17,000.

I % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
i Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

3 bnt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 6 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras G 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. Prie 6 2-cs ir California. 
Daug vertingų priedų, žema kai
na.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-593C

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus po. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI,

3KOMERCINIAI, 
(medicinos IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, ni.

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

Statome gyvenamas namus ir 
kitokius biznio pastatus



DAUGIAU UGNIES LIETUVIŠKO 
JAUNIMO VEIKLAI

Pranešimas, padarytas 1962 m. lapkričio 10 d. Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto sesijoje New Yorke 

JUOZAS MIKLOVAS

(tęsinys)
Aš sakyčiau, visa tauta šian 

dien daugiau negu bet kada su 
pranta savo galimybes paver
gėjų — galiūnų atžvilgiu ir dau 
giau tausoja, konsoliduoja sa
vo jėgas.

Tautinio susipratimo ugdymo 
ir tautinio išlaikytinumo, poli
tinio susiklausymo, rimties ir 
vieningo fronto sudarymo už
daviniai lietuviams Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje, ar ne pa
tys svarbiausieji šiandien yra 
šalia Lietuvos laisvinimo akci
jos? Tai laisvinimo akcijos su
dėtinės dalys.

Jaunuomenės vyresnioji dalis
Šiandieninėje Lietuvoje dide

lę, svarią vietą užima naujoji 
lietuvių inteligentija; didžiumo
je tai yra inteligentija, išaugu
si pokario metais. Ji yra tautiš 
kai susipratusi ir antirusiškai 
nusiteikusi. Šitą vidutinio am
žiaus inteligentiją galima pava
dinti jaunuomenės vyresniąja 
dalimi. Nebūdama kaip ir visa 
tauta dėl susidariusių sąlygų 
politiškai perdaug susiškaldžiu-

voliucinio judėjimo atmintis, 
kai sovietai taip buvo pasimetę 
ir išsigandę. Jų nenustelbia ir 
aiški laisvojo pasaulio galiūnų 
išdavystė. Dar kita inteligenti
jos ir visos tautos žymiausia 
dalis visa ko išeitimi laiko ka
rą, kuris esąs neišvengiamas, 
bet taipgi ir protu nebesuvo- 
kiamas.

Į šituos visus aukščiau minė 
tus svarstymus ir nuotaikas 
reikia atsižvelgti.

Vakarų Vokietijos autoritetas

Pokarinių metų karčioje pa
tirtyje ir Vakarų neveiklumo iš 
davoje jaunimo tarpe pastebi
mas ne tik atšalimas, bet ir 
stiproka kritika Amerikos ad
resu. Šalia to pastebimas Vaka
rų Vokietijos autoriteto augi
mas, nepaisant, kad sovietai 
sava propaganda žymiai dau
giau puola Vokietiją nei JAV. 
Kartu jaunimo tarpe (tas tai
kytina ir visos Sovietijos jau
nimui) auga nepaprastai dide
lis noras pažinti laisvuosius 
Vakarus, pabuvoti ten, kartais

Stanislovo ir Uršulės Rastenių šeima. Iš kairės į dešinę: Grego- 
riukas Žilis — anūkas; Stanislovas, Uršulė ir Jonas Rasteniai; 
antroje eilėje: Dovidukas Žilis — anūkas; Benediktas ir Aldona 
Žiliai ir Barbora ; Kay ir Danielius Rasteniai.

si, kartu su išlikusia senąja in
teligentija ir visa tauta ji su
daro vieningą lietuvių antiru
sišką frontą, kaip to fronto 
svariausia dalis. Inteligentijos 
politinėje galvosenoje taipgi 
kursuoja nauji politiniai vėjai, 
iešką išeities iš susidariusios 
visuotinės Lietuvos izoliacijos, 
Laibiausia prosovietinė inteligen 
tijos dalis teisina Lietuvos oku
paciją ekonominio naudingumo 
požiūriu, ypač perspektyvinėje 
plotmėje, atsisakydama (dėl vi 
siškai suprantamų priežasčių) 
gvildenti politinius Lietuvos pa
vergimo aspektus. Nuo jų neto
li, bet arčiau į laisvės pusę, sto 
vi tautinio komunizmo šalinin
kai su autonomistinėmis ten
dencijomis. Partiniai ir neparti
niai žmonės rodo į latvius, ku
rie per antrą sovietinę okupa
ciją nuo pradžios neparodė to
kio atviro ryžtingumo bekom- 
promisinei laisvei tuoj išsiko
voti, bet, sustiprindami latvių 
pozicijas vietoje, pasiekė dides
nių kultūrinių laimėjimų. Dar 
kita protaujančios inteligenti
jos žymi dalis yra už Lietuvos 
nepriklausomybės atsie k i m ą 
per liaudies demokratinę respu
bliką, kaip tarpinę padėtį į pil
ną nepriklausomybę. Be to, re
aliai galvojant, be karo, tai bū
tų maksimum ką Sovietai dar 
galėtų spiriami prileisti. Lietu
vą savotiškai imponuoja Len
kijos pavyzdys, kur kultūrinio 
judrumo ir laisvių yra nepalygi 
namai daugiau. Kitos galimy
bės išsikovoti daugiau laisvių 
(ar “liaudies demokratinę res
publiką’’ ar visai nepriklauso
mą Lietuvą) yra rezoliucinis 
pakilimas ir susidūrimai vad. 
socialistiniame lageryje. Šitoms 
nuotaikoms padeda 1956 m, re-

net perdėtai gėrimasi visa tuo, 
kas vakarietiška, o valdžia ne
rimsta dėl tokio susižavėjimo. 
Šitą veržimąsi suartėti su Va
karais reikia irgi palaikyti, ir 
laisvojo pasaulio jaunimo vaid- 

I muo čia vienas iš svarbiausių.
: Abiejų pusių jaunimo kontak
tų nėra ko bijotis. Visų pir
miausia tėvynainiai stebėtųsi 
emigracinio lietuvių, jaunimo iš

laikytu lietuviškumu, ir tuo bū 
j tų didžia dalim išsklaidytas so 
Į vietų skleidžiamas melas apie 
visišką emigracijos jaunimo iš- 
tautėjimą. Tremtinių vyresnioji 
jaunuomenė savo lietuviškumu 
ir patriotiškumu yra tikrai ste
bėtina. Amerikos lietuvių jau
nimo daugelis veiklos pusių tė
vynainiams pasirodytų labai pa 
trauklus. Manau, kad net dalis 
aiškiai prosovietiniai nusitei
kusiųjų, kurie procentualiai 
daugiau ir būtų išleisti, taipgi 
dėl savo komunistinio lėkštumo 
ir didelio intereso patys sužino 
ti kuo daugiau, nepersistengtų 
sovietinei valdžiai. Juo didesniu 
būriu atsilankytų į Vakarus 
jaunimas, tuo pilniau jis atvaiz 
duotų Lietuvos jaunimą.

Bendrybės ir gyvastingumas
Visai Lietuvai ir jos jaunimui 

i didelė paguoda ir žymiu anti- 
sovietinio pasipriešinimo aksti- 

I nu būtų laisvojo pasaulio lie- 
, tuvių aktyvesni antisovietiniai 
: pasireiškimai, apie kuriuos 
kiekvienu atveju per radiją ir 
kitais būdais reikia pranešti į 

i Lietuvą. Labai sveikintina bū-I . \
i tų, jeigu pajėgūs Amerikos lic- 
1 tuvių sportininkaiš kaip krepši- 
' ninkai, Lietuvos vardu pasiro
dytų Europoje. Okupuotieji ne
turi šios galimybės ir labai jau
čia šitą skriaudą. Laisvojo pa

saulio lietuvių sportininkų pasi
rodymas Europoje būtų nema
žiau svarbu Lietuvai ir lietuvių 
tautiniam pasipriešinimui Lie
tuvoje nei perdėm deklaratyvi- 
nio, formalaus pobūdžio veiks
nių atsilankymai į Baltuosius 
Rūmus. Reikia pripažinti, kad 
del^laratyviniai užtikrinimai, 
nors ir daug Lietuvai pasako, 
bet nedaug Lietuvai, bent šian
dien, padeda, ypač kada ten 
žmonės seniai laukia nors sykį 
ką nors konkretesnio ir naujes
nio. Bendrybės ne tik neįžiebia 
ugnies, bet ir nusibosta.

Didelio entuziazmo tautoje 
gali susilaukti tokie pasaulio 
lietuvių kultūriniai, moksliniai, 
sportiniai ir kitoki laimėjimai, 
ypač tokie, kokių negali, oku
pantui neleidžiant, pasiekti Lie
tuvoje. Tokie laimėjimai, tai 
savotiškas kerštas okupantui. 
Be to, kartais tai gali priversti 
tame bare ir okupantą nusileis
ti. Pavyzdžiui, lietuviškos encik 
lopedijos leidimas laisvajame 
pasaulyje privertė, kad ir ne
sėkmingai imtis vargingos so
vietinės enciklopedijos redaga
vimo Lietuvoje.

Naudingas jaunimo darbas

Tai jau ne vien informacinio - 
propagandinio pobūdžio, bet 
konkretizuoto, įtaigojančio lais
vinimo darbo rūšis. Pasidairius 
plačiau ir parodžius valios, ma
nau galima ir daugiau ką konk
retesnio kraštui padaryti. Pro
pagandinis - informacinis dar
bas laisvinimo akcijoje irgi yra 
labai svarbus. Toks darbas lie
tuviškam jaunimui čia bene ir 
yra ar ne vienintelis. Informuo
ti amerikiečių visuomenę apie 
Lietuvą ir jos vargus, šauktis 
humanizmo puikiu “Lituanus” 
žurnalu, išeiti minia į gatves 
protesto demonstracijai už Lie
tuvos laisvę, rašyti peticijas, 
protestus, belstis į duris visur 
ir atkakliai — visa tai yra di
delis, naudingas jaunimo dar
bas, kuris negalės likti be at
garsio pasaulyje ir Lietuvoje.

Man labai patiko prieš tris 
mėnesius Drauge ir Dirvoje pa
skelbtas Lietuvio studento lais
vajame pasaulyje atviras laiš
kas studentui sovietų paverg
toje Lietuvoje. Laiškas turinin
gas ir taiklus savo paklausi
mais pavergėjui. Panašiais 
klausimais pavergėjui, negalė
damas pats laisvai pasisakyti, 
kovoja kerštaujantis jaunimas 
Lietuvoje. Tai vienas kovos bū
dų yra tikras kultūrinis bend
radarbiavimas su pavergtu 
kraštu dabar. Įdomu būtų su
žinoti, ar pasistengė Vlikas per 
savo kanalus, pvz., radiją, kad 
tas laiškas tikrai pasiektų Lie
tuvą?

(Pabaiga rytoj)

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Lapkričio 11 d., Veteranų dienoje, buvo iškilmingai pašventintas 
Šv. Krvžiaus ligonines vėliavos stiebas. Čia matome tris lietuvius 
gydytojus, tarnavusius Amerikos armijoj. Iš k. į d. dr. S. Biežis, 
pulk. Įeit. Aleksandras Javois (Jovaiša) ir majoras Gediminas 
Balukas.

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. lapkričio mėn. 20

Giliame liūdesyje, sielvarte ir vienišą pasilikusią 
brangią ponią

KONSTANCIJĄ PAUKŠTAITIENĘ,
mirus, mylimam vyrui a. t a JUOZUI PAUKŠTAIČIUI, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Dr. Juozas Petrikonis 
su šeima

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VESTUVTŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
I0B8 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, Mtv.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 19 iki i i vai. ryto. Soštadio- 
niais Ir sekmadieniais nuo 8:39 iki 
9:30 vai. ryto. Vakatuškos pirmad.
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM I

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

Chicago 29, I1L

Chicagoje
TARNAUTOJAI NEBIJOJO 

MIRTIES
Trys ginkluoti plėšikai pagul 

dė 12 patarnautojų ir 5 klijen- 
tus ant Oak Park taupymo ben 
drovės grindų, 5555 W. 95 gt., 
įsakydami tarnautojams ne
duoti aliarmo, kitaip bus nušau 
ti. Policijos centre užregistruo
ta net keturi tarnuatojai slapta 
duoti aliarmai. Policija pagavo 
plėšikus ir bendrovei gražino jų 
paimtus $27,500.

“VARGŠAI’ NUSUKA 
$100,000 KASDIEN

Illinois valstybės viešos pa
šalpos komisijos (IPAC) parei 
gūnas pareiškė, kad Cook ap
skrityje pašalpą gauną asme
nys neteisingai nusuka $100,- 
000 kasdien. Už sukčiavimą bus 
pritaikytos griežtos bausmės ir 
nutraukiamas pašalpos davi
mas.

UŽSIDARĖ KOLEGIJA DĖL 
APSIRGIMŲ

Barat katalikių mergaičių ko 
legija, Lake Foreste, užsidarė

, 10-čiai dienų, kai iš 480 moks- 
’ lcivių 150 susirgo influenza.

A. A.
POVILAS J. DARASKA
Gyv. 3263 S. Halsted. St., te

lefonas VT 2-0892.
Mirė lapkr. 16 d., 1962 m., 

4:20 vai. popiet, sulau,kęs 48 
m. amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marie (Knuppėn), sū
nūs Povilas, Jr., tėvas Jurgis, 
pamotė Petronėlė, artimas gi
minė Adomas Dauksha, brolis 
Jurgis Darešh, brolienė Ona su 
šeima, uošviai Antanas ir Mor
ta Knupp.cn. sesuo Sophie Ed- 
wards, jos vyras George ir šei
ma, švogerka Helcn Kruzel ir 
šeima, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Velionis buvo sūnus a. a. 
Onos Dauksha.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. 

Kudriiino koplyčioj, 3319 S. Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad., lapkričio 21 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus At
lydėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldi) bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, suims, 
tėias. brolis, sesuo ir kiti gi
minūs.

Laid. dir.ekt. Jurgis F, liud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

J. F. FI IIFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
jF'Rfe 4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7 1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonas Lfl 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus -- -----
F (t i
IrTĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

M&ZHMVANS
•845 SO. WESTERN AVB.

TRIS MODBRNIBKOS 
AIR-CONDlTlONBD KOPLYČIOS

MAlOKMMB VMTA 
RKpuMfc T4M BKpuMk T-M01

t
A. A.

Agnės Dauniene
Pagal tėvus DAt'NYTP:

Gyv. 839 Węst 33ril Street
Mirė 1962 m. lapkričio 18 

d., 3 v. r., sulaukusi 63 m. am.
Gimusi Lietuvoj, Šiaulių ap.. 

Papilės parap., Beržėnų kaime.
Amerikoje išgyveno 12 m.
Paliko nuliūdę: brolis Kazi

mieras (Kanadoj), sesers duk
tė Plorenee Niles .ir jos vyras 
Stanley (Floridoj), 2 pusese- 
rės Julia Verbicki. jos vyras 
Antanas ir jos duktė I.aura Ja
nulis su šeima, ir Sophie Ali
ntas su šeima, pusbrolis Jonas 
Sliukis, kiti giminės ir draugai 
Amerikoje; Lietuvoj liko duk
tė Julia, brolis Albinas ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas Antano1 M. 
Phillips koplyčioje. 3 307 So. 
Lituanica Avenue.

Trečiadienį, lapkričio 21 d. 
10:30 v. r. bus lydima iš kop
lyčios j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama, šv. Kazi
miero kapinėse.
.. .Visi a. a. Agnės Daunienės 
gimines, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę: Brolis, pusseseres,
pulirolis ir gimines.

Laid. dlrekt. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3401.

Skelbkitės “Drauge”

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

A. A.
Frances Leseiauskas

(Pagal tėvus Lesčįauskaitė.) 
Gyveno 3 342 S. Union Avė.
Mirė lapkjčio 19 d., 1962,

11:35 v. r.. sulaukus pusės am.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Ra

seinių apskr., Kražių parap., 
Galinių kaimo.

Amerikoje išgyveno 5 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Elena Gudaitis, žentas 
A.lbert, 2 anūkai: Helen ir AI- 
be.rt. puseserė Frances Zarem
ba. su šeima, pusbrolis Stan
io! Budroekis, Lietuvoje liko 
brolis Petras ir 2 seserys Vik
torija ir Rožė, kiti giminės, 
draugai ir pa.žįstaiui.

Velionė buvo amžina narė 
šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų ir Tėvų Marijonų Ben
dradarbių dr-jų.

Priklausė Maldos Apaštala
vimo. Gyvojo Rožančiaus ir 
Amžino Rožančiams draugi
joms.

Kūnas bus pašarvotąjį an
trad., 3 vai. p. p. Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje. 3319 So. 
Lituanica Avė.

.Laidotuves įvyks penktad., 
lapkr. 23 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks, gedulingos pamal
dos už velionės sielą. l’o pa
maldų bus nulydėta- į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dūkte, žentas ii
anūkai.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
nas. Tel. YArds 7-1138.

Brangiausiai motulei Lietuvoje mirus, gail. seselei

MARIJAI SUGINTIENEI
ir giminėms, širdingą užuojautą reiškia

Liek Gail. Seserų S»ga

P. P R A N K I E N EI
jos vyrui mirus, nuos užuojautą

Henrikas, Antanas ir Danute 
Novickai _

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET 
2314 W 23 r d PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
<348 S CALIFORNIA AVĖ LAfavette 3-357?

ANTANAS M PHILLIPS
«0. LITUANICA AVĖ Tel TArds 7-8401

“POVILAS L RIDIKĄ?
<354 S HALSTED STREET Tel V Arda 7-1911

LEONARDAS F, BUKAUSKAS
•0821 S MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

skelbtis dienr. “Drauge”

Knupp.cn


z

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. lapkričio mėn. 20

X Lituanistinio švietimo sek 
cijos posėdis Kultūros kongre
so metu bus šeštadienį, 8:30 v. 
r. Padarys pranešimus Kana
dos LB Kultūros Fondo narys 
A. Rinkūnas ir JAV LB švie
timo Tarybos pirm. J. Ignato- 
nis. Apie priešmokyklinį auk
lėjimą skaitys paskaitą Liet. 
Montessori dr-jos pirm. D. Pet 
rutytė. Po to seks dalyvių pa
sisakymas visais rūpimais švie
timo klausimais. Kviečiami at
silankyti mokytojai, mokinių 
tėvai, tėvų komitetų nariai ir 
visi, kuriems rūpi lietuvybės iš 
laikymas jaunoje kartoje.

X Stasys Pieža, Chicago A- 
merican redaktorius, šiomis die 
nomis grįžęs iš Romos, šį va
karą, lapkričio 20 d., 8 v. v.
Vyčių salėje Maironio minėji
me papasakos įspūdžius iš Baž 
nyčios suvažiavimo Romoje ir 
taip pat kaip Romoj rado Mai
ronio Pavasario balsų origina
lų rankraštį. Apie Maironį ir 
jo kūrybą paskaitą skaitys P. 
Dirkis ir inž. G. B'užas. Meni
nę programą išpildys sol. G. 
Mačytė ir deklamatorės Pakal
niškytė ir Matulionytė. Įėjimas 
nemokamas. Visi kviečiami.

X Prel. Ig. Albavičiaus, Šv. 
Antano liet. parapijos kelbono, 
Cicero, auksinio jubiliejaus iš
kilmingose šv. mišiose lapkri
čio 22 d. giedos solistai Roma 
Mastienė ir Jonas Vaznelis. šv. 
Antano parapijos choras spe
cialiai šioms iškilmėms rengia
si. Vargonais gros Marytė Mon 
deikaitė, diriguos Antanas Skri 
dūlis.

X Aleksandryno III tomo 
rankraščiai jau atiduoti spaus
tuvei. Tomas prasideda Simo
nu Daukantu.

X Petras Kasulaitis, gyve
nantis 4051 So. Artesian Avė., 
Chicago 32, III., įsijungė į Lie
tuvių Fondą pilnatesiu nariu, 
įnešdamas fondo sąskaiton šim 
tą dolerių.

Poetė Julija Švabai- 
tė paskaitys savo 
kūrybos literatūros 
vakare, kuris ren
giamas Kultūros 
kongreso metu.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Bridgeporto skyrius tu
rės virtiniukų virimą ir parda
vimą, trečiadienį, lapkričio 28 
d., Petraitienės namuose, 3231 
S. Green St. Šeimininkės kvie
čiamos pasinaudoti. (Pr.)

X Linksmą šokių vakarą, 
studentų suvažiavimo proga, 
ruošia studentai ateitininkai šį 
ketvirtadienį 7 v. v. Hollyvvood 
salėj, 2417 W. 43 st. Visi kvie
čiami atvykti linksmai paben
drauti su studentais. (Pr.)

X Kultūros Kongreso ban
keto programoj figūruos, be ki
tų dalykų, ir kalakutas, kad 
kultūrininkų šeimoms nereikė
tų namie vargintis su tuo pauk
ščiu. Į banketą kvietimus dar 
galima gauti trečiadienį ir ket
virtadienį Jaunimo Centre pas 
kongreso komiteto narius.

(Pr.)
X Chicagos Lietuvių Našlių 

klubas rengia linksmą šokių 
vakarą lapkričio 24 d. Venge- 
liausko salėje, 4500 S. Talman 
avė. Pradžia 6:30 v. v. Įėjimas 
50 c. Gros geras orkestras. 
Bus bufetas su gėrimais ir ska
nių užkandžių. Rengimo komi
sija: John Jonikas, 'Julia Sa
dauskas, Petras Bellon kviečia 
visus narius ir svečius atsilan
kyti ir linksmai praleisti vaka
rą. (Pr.)

X Marija Rudienė, besirū
pinanti visais mūsų lietuvybės 
reikalais, Dariaus - Girėno litu
anistikos mokyklai atsiuntė 25 
dol. auką. Jai dėkingi mokyk
los tėvai ir mokytojai.

X II Kultūros Kongreso lite
ratūros vakarui banketu dide
lis susidomėjimas lietuviškos 
visuomenės. Banketą parėmė 
Gražina Musteikienė, Janina 
Rūgytė - Račkauskienė, Marija 
Ročkienė — valgyklos “Ginta
ras” savininkė, prekybininkas 
J. Tallat - Kelpšą, Janina Sta- 
nislovaitienė, J1. Penčylienė, so
listės Stasė Paškuvienė ir Jonė 
Bružienė, Marija Šimonienė. 
Banketas ir liter. vakaras įvyks 
lapkr. 22 d. 7 v. v.

X E enora Vasiliauskiūtė, 
gyv. Dorchester, Mass., Boston 
Edison kompanijos analizės spe 
cialistė, kuri su savo tėvais do
sniai palaiko Marianapolio 
aukšt. mokyklą, aplankė tėvų 
marijonų įstaigas Chicagoje, 
Clarendon Hills, Racine ir Ke- 
nosha.

X Red. L. Šimutis, jau 47 
metai einąs redaktoriaus parei
gas ir gerai pažįstąs spaudos 
darbą, lapkr. 23 d. 7 vai. vak. 
Kultūros kongreso spaudos sek 
cijoje kalbės apie mūsų perio
dinės spaudos ir laikraštininko 
ateities uždavinius, iškeldamas 
technikinio tobulinimo reikalą, 
turinio aktualinimą, jaunimo 
sudominimą, lietuviškų reika
lų gynimą.

X Adomą ir Oną Bailius jų
sidabrinių vedybų sukakties 
proga, sekmadienį pagerbė gau 

: sus svečių būrys Sharko’s res- 
[ torane. Sveikinimo kalbas pa
sakė kun. B. iSugintas, kun. J. 
Prunskis, I. Petrauskas, V. 
Šimkus, Pr. Ivanauskienė, Ant. 
Gintneris, M. šrupšienė, V. Gal 
vydis ir kt. Po puikių vaišių 
skambėjo smagios lietuviškos 
dainos.

X Kultūros kongreso' metu 
nuo lapkričio 20 iki 25 d., ant
radienio — sekmadienio, Jauni
mo Centre nebus jokių susirin
kimų, kursų ir repeticijų.

X Kun. Pranciškus Luko
šius, Roselando Visų Šventų 
parapijos klebonas, vadovaus 
programai Tėvų Marijonų Rė
mėjų vakare, kuris įvyks šeš
tadienį, gruodžio 1 d., 7:30 vai. 
v. Visų Šventų parap. salėje. 
Bus meninė programa. Po pro
gramos arbatėlė. (Pr.)

X Zita Kevalaitytė, savo 
deklamavimu sužavėjusi šių 
metų Draugo romano premijos 
šventės publiką, Kultūros Kon
greso banketo literatūrinėj va
landoj deklamuos žinomų mūsų 
poetų—nuo Maironio ligi šian
dieninių — eilėraščių. Tą pat 
vakarą eilė rašytojų betarpiš
kai perduos savo kūrinius ban
keto dalyviams. (Pr.)

X Chicagos Lietuvių Studen
tų Santara studentų suvažiavi
mo proga, ruošia šaunų susi
pažinimo vakarą — “Katinai 
ant karšto stogo” Vakaras 
įvyks Padėkos dieną, lapkričio 
22 d., 8 v. v., 500 West North 
Avė. užeigoje. Programą išpil- 

jdys Amerikoje pagarsėję — 
'New Wine Singers, Jurgis 
iBendikas ir WillyWright. (Pr.)

Po Dan Kuraičio pranešimo vyčiams Dariaus-Girėno svetainėje: 
Estela Rogers, kun. J. Jančius, Tėvų Marijonų provincijolas; Miss 
Loreta Marčiukonis, Dan Kuraitis, \Yalter Tenzlinger, Miss Leo
nora Loren, Skirius, Lietuvių Dienų leidėjas iš Los Angeles, Miss 
Loretta Kasei ir kun. V. Bagdanavičius.

ir
ISTORIJA II-JAME KULTO- [mi 9:30 vai. ryte.

ROS KONGRESE [bus dvi paskaitos:
Pirmojo Kultūros kongreso j Jakšto — Šiaurės

istorijos sekcijos nutarimu bu-j lietuvių istorijografija ir jos! iiau vieningai dirbti Lietuvos 
vo įkurta Lietuvių Istorijos ateities uždaviniai ir Prano Pau išlaisvinimo darbus ir telkti
draugija, ši draugija gražiai 
veikia. Leidžia žurnalą “Tau
tos Praeitis”, šiuo metu spaus 
dinama ketvirtoji 1-jo tomo 
knyga.

Šios draugijos iniciatyva ne
buvo užmiršti ir šiame Kultū
ros kongrese istorijos reikalai. 
Kaip jau daugelis galėjo iš 
trumpučių spaudoje prasitari- 
mų sužinoti, kad šiame kong
rese posėdžiaus istorikai. Posė
džiai prasideda penktadienį 7 
v. v. ši vakarą padarys prane
šimą LID pirmininkas apie
draugijos atliktus darbus ir
ateities planus. Po to bus Vin- “n£os nuomonės, kad be soli- 
cento LiuleVičiaus paskaita — darumo įnašų bendruomeninei 

veiklai finansuoti reikalingos ir 
aukos. Lapkričio 10 d. CV 
pirm. J. Jasaičiui lankantis 
New Yorke, buvo sukviestas 
platus Bendruomenės darbuo- 

X Kun. Brailio Grinis, o ne i tojų pasitarimas.
kun. Julius Grinis, kaip buvo ■ CV pirmininkas padarė išsa- 
skelbta, bus vienas iš šv. mi- j mų pranešimą iš Bendruome- 
šių asistentų, minint prel. I. , ninės veiklos, ilgai sustodamas 
Albavičiaus 50 m. kunigystės prje švietimo, organizacinių ir

Šiaurės Amerikos lietuvių kul
tūriniai laimėjimai.

Šeštadienį posėdžiai pradeda-

sukaktį.
X Dr. Gediminas Balukas,

I akušerijos ir moterų ligų spe
cialistas, metiniame Šv. Kry
žiaus ligoninės gydytojų susi
rinkime buvo išrinktas akuše
rijos ir ginekologijos skyriaus 
sekretorium.

X Dan Kuraitis sekmadienį 
Dariaus ir Girėno salėje, Chi
cagoje, du kartu rodė filmus. 
Seansus organizavo Lietuvos 
vyčiai. Žmonių susirinko gana 
gausiai. Pradžioje D. Kuraitis 
papasakojo apie savo šių metų 
kelionę į Lietuvą. “Į Lietuvą 
parvažiavau, Lietuvos nera
dau” — komunistų rusų letena 
šimtą kartų baisesnė negu prie 
caro. Vilniaus viešbuty komu
nistai neleido kartu su juo ap- j 
sigyventi iš kaimo atvykusiems 
giminėms. Kauno Laisvės alėja 
atrodo nuskurusi, o į Tulpės 
restoraną (buv. Konrado kavi
nę) renkasi naujoji komunistų 
aristokratija, kur brangiais kai 
liais pasipuošusioms komunistų 
ponioms pilstomas šampanas. 
Filmai buvo iš Lietuvos, Berly
no, Latvijos, Graikijos, Turki
jos, šv. Žemės ir kitur.

X Inž. Izidorius Bartkus 
lapkr. 21 d. lėktuvu išskrenda 
trijų savaičių atostogoms į Ka 
ribų jūrų salas. Aplankys Ja
maiką, Haiti, Domininkonų res 
publiką, Portoriką, Virgin Is- 
lands, Antigua, Martiniųue, Ba 
brados, Trinidad, Tobago, Cu- 
racao ir Arūfcą. Kelionėje išbus 
25 dienas. Grįš gruodžio 16 d. 
Įdomesnius kelionės momentus 
žada aprašyti “Drauge”. Gra
žesnius vaizdus (filmuos.

X Lietuvos Vyčių 112-ta Prof. J. Grinių susirinkimui 
kuopa š. m. lapkr. 21 d., Pade- pristatė Č. Grincevičius, apibū-
kos Dienos išvakarėse rengia 
linksmą ir nuotaikingą vakarą 
Vyčių salėje, 2453 W. 47th ©t. 
Grieš Wally Tenclinger orkest-
ras, pradžia 8:30 v. v. Įėjimas , Radvilaitė pakvietė kandida- 
tik $1.00. Kviečiami visi lietu- i tus, kurių priesaiką priėmė
viai jaukiai praleisti laiką kar- ■ kun. V. Rimšelis, o spalvas į- kų iš neseniai išleistos J. Gri-

ir Augusto Žygimanto gyveni
mas pasižymėjo tragiškumu, 
dėlto jis įdomus ne tik istori
kui, (bet ir rašytojui. Drama 
nori pabrėžti meilę ir ištikimy
bę — ištikimybę vienas kitam 
ir savo tautai bei jos tradici-

tu su lietuvišku vyčių jaunimu. į teikė prof. Grinius. Pakelti į ■ niaus dramos “Gulbės Giesmė”, joms. Susirinkimas labai buvo 
(Pr.) tikruosius narius A. Garbeny-j Klausytojų aktoriai buvo entu- jaukus ir kūrybingas. —Ps.

Šiuo metu 
dr. Juozo 
Amerikos .

liukonio Šiaurės Amerikos | gįam tikslui lėšas. Pareikštas 
lietuvių istorija kaip tautinio j pasitenkinimas Amerikos Lie- 
auklėjimo priemonė. Po kiek- j tuvių Tarybos prapIėstą.ja cent- 
vienos paskaitos bus diskusi- ■ ro vakjyba jr jos užsimojimais
jos, kuriose rengėjai ragina , dar piatesniU mastu rūpintis ir kun. A. Stašys, ligšiolinis Chi 
gausiai dalyvauti. P. K. !

i___________________________________________________________
SVARBŪS PASITARIMAI
LB Centro Valdyba lapkri

čio 7 d. buvo sukvietusi Chi
cagoje gyvenančius LB Tary
bos narius, centrinių organų 
pirmininkus ir apygardos val
dybos atstovus organizaci- 
niems, finansiniems ir kitiems 
reikalams aptarti. Prieita vie-

finansinių reikalų. Po to pra
nešimo sekė. gyvos diskusijos. 
Pasitarimą sukvietė New Yor-
ko LB apygardos pirm. Anta- j gYvenimo. Pobūvis jų pagerbi -
nas šetikas. Gausų ir gyvą su
sirinkimą pravedė dr. P. Vilei
šis, New Jersey apygardos pir-
mininkas, V. Dilis'ir Hartfordo! Visos šeimos ir giminių var- kus *r Palinkėjo tolimesnės sėk
apyg. pirm. M. Bagdonas.

ŠATRIJOS KORPORACIJA SU 
PROF. GRINIUM

Naujieji šatrijiečiai su savo pirmininke V. Radvilaite ir svečiu iš 
Vokietijos. Iš k. į d.: R. Rudys, L. Tumosaitė, Bičiūnaitė, Gar- 
benytė, prof. dr. J. Grinius ir V. Radvilaitė.

Ateitinikų Šatrijos korpora- I tė, V. Bičiūnaitė, L. Tumosai-
cija lapkričio 18 d. Jaunimo 
Centre turėjo susirinkimą su 
kavute. Be vyresniųjų ir jau
nųjų šatrijiečių, dalyvavo ir 
svečias iš Vokietijos prof. dr. 
Jonas Grinius. Susirinkimą ati
darė Šatrijos pirm. Pr. Raz
minas, maldą sukalbėti pakvie
sdamas Draugo moderatorių 
kun. V. Rimšelį, o pirmininkau
ti redaktorių kun. J. Prunskį.

dindamas jo veiklą universite
te, mokslo srityje ir visuome
nėje.

Jaunųjų šatrijiečių pirm. V.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 

KONFERENCIJA

Praėjusį sekmadienį Jaunimo, dirbti savo pasirinktam tikslui
centro patalpose įvykusioj Chi
cagos lietuvių draugijų ir or-
ganizacijų konferencijoj buvo šys Alto centro valdybai per 
sudaryta nauja Chicagos Lie- ■ jos pirmininką L. Šimutį įteikė 
tuvių Taryba, kurion įėjo šie .$1,500. Kaip atsimename, š. m. 
žinomi veikėjai: J. Balčeris, M. liepos pabaigoje įvykusiame Al- 
Baronienė, J. Blažys, K. Čepu- i to metiniame suvažiavime Chi- 
kas, dr. J. Dauparas, dr. K. cagos Lietuvių Taryba įteikė 
Draugelis, J. Gulbinienė, E. Juk Altui $6,000.
nevičienė, J. Kuzas, P. Mileris, 
S. Monkus, V. Monkus, V. Nau
džius, J. Pakalka, B. Polikaitis, 
A. Repšys, dr. A. šeštokas, M. 
Šimkus, J. Šmotelis, J. Skorups- 
kas, VI. Šolūnas, kun. *A. Sta- 
šys, V. Uznis, J. Valaitis, A. 
Valonis, St. Virpša, teisėjas A. 
Wells ir V. Žemaitis.

Konferencijoj vienbalsiai pri
imtos kelios rezoliucijos, kurio
mis atnaujinamas ryžtas ir to

Iš Rastenių pagerbimo. Iš kairės į dešinę: Jonas Rastenis, kun.
J. Vėlutis, sukaktuvininkas Stanislovas Rastenis, Estelle Kamin
skaitė, Uršulė Rastenienė, Donna Kam.m — programos vedėja;
ir Apolonija Kaminskienė.

PAGERBTA VISUOMENININKŲ ŠEIMA

Lapkričio 18 d. pagerbti Sta
nislovas ir Uršulė Rasteniai. 
Jie sulaukė 40 metų vedybinio

mui suruoštas 2523 W. st., sa
lėje. Svečių dalyvavo apie du 
šimtu.

du sveikino Rastenių duktė Al- mės. Paskui sveikino buvusi 
pamergė Stella Kaminskaitė ir 
Apolonija Kaminskienė. Pager
bime dalyvavo ir sukaktuvinin
ko brolis Jonas Rastenis. Jis I 
trumpai, bet nuoširdžiai išreiš- [ 
kė savo ir savo šeimos vardu 
sveikinimus ir linkėjimus.

Parengime kalbėjo kun. J. 
Kuzinskas, kun. J. Vėlutis ir 
kun. V. Rimšelis. Sveikinimuo
se buvo suminėti Rastenių, 
ypač Uršulės Rastenienės, vi
suomeninės veiklos gražūs dar
bai.

Stanislovui ir Uršulei Raste- 
niams pagerbti parengimas su 
ruoštas, jiems to nesitikint. Ta 
staigmena sukaktuvininkus ma
loniai pradžiugino. Stanislovas 
ir Uršulė, tardami padėkos žo
dį, negalėjo to jausmo sulai
kyti.

Iš Rastenių sukaktuvinio pa
gerbimo įspūdžių susidarė lin
kėjimas ir jų vaikams — linkė
jimas ,kad ir jie eitų ir dirbtų 
savo tėvų pavyzdžiu ir kad pa
skui susilauktų panašių gražių 
žodžių.

tė ir R. Budys. Geriant kavą, 
trumpai pakalbėjo svečias prof. 
Grinius, kuris ragino šatrijie- 
čius išauginti gerų literatūros 
kritikų, kurių šiuo metu mums 
trūksta, nepasiduoti prieš šim
tą metų iškeltai nesąmonei, — 
menas menui, — nes žmogus, 
kurdamas meną, visuomet ieš
ko kokios nors prasmės, kai 
anas šūkis nori į meną žvelgti 
tik gamtos mokslų žvilgsniu.

Jaunųjų pirm. V. Radvilaitė mos, nes Barboros Radvilaitės
padėkojo visiems jaunųjų var
du, o naujai priimtų narių var
du trumpą kalbą pasakė L. Tu
mosaitė.

Aktoriai Alf. Brinką ir EI. 
Blandytė suvaidino porą ištrau

— Lietuvai laisvinti. Konferen
cijoj pirmininkas kun. Sta-

Konferenciją nuoširdžiai pa
sveikino generalinis konsulas 
dr. P. Daužvardis/ pateikdamas 
keletą praktiškų pasiūlymų or
ganizacijos veiklai praplėsti. Lie 
tuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardos vardu pasveikino su
sirinkusius jos pirmininkas P. 
Vėbra.

Alto centro pirmininkas L. 
Šimutis konferenciją painforma 
vo apie naujosios centro valdy
bos darbų planus ir padėkojo 
Chicagos Lietuvių Tarybai ir 
konferencijos dalyviams už tal
ką Lietuvos išlaisvinimo dar
buose.

Konferencijai pirmininkavo

dona Žilienė, pakviesdama pro
gramai pravesti D. Kaminskie
nę. Ši, supažindindama svečius 
ir sveikintojus, pakvietė pir
miausia Kotryną Skrabienę, 
vestuvėse buvusią svočią. Svo
čia priminė anuos jaunatvės lai

ziastiškai priimti. Po to dar į 
dramos pobūdį kritišką žvilgs
nį metė kun. dr. A. Baltinis, 
Pr. Razminas, K. Bradūnas, M. 
Ivanauskas ir kt. Autorius pa
aiškino, kad jis ėmėsi šios te-

Red. J. Kardelis, kurio žodį apie 
mūsų pokario spaudą išgirsime 
Kultūros kongreso spaudos sekci
jos posėdyje penktadienį, lapkr. 
23 d., 7 vai. v. jaunimo Centro 
didižojoje salėje.

cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. Jo padėjėju buvo P. Vėb 
ra. Raštininkavo dr. J. Daupa
ras ir J. Skorupskas. Rezoliuci
jų komisiją sudarė: A. Repšys, 
dr. K. Drangelis, Mažeika ir J. 
Skorupskas. Išklausyti valdybos 
pranešimai ir jie vienbalsiai bu- 

1 vo priimti, šešiosdešimt atsto
vų atstovavo trisdešimt drau- 

| gijų. Antra tiek buvo svečių.
’ Konferencijoj surinkta apie ke
turi šimtai dolerių. Per metus 
Ch. L- T. sutelkusi Lietuvos 
laisvinimo reikalams netoli aš- 
tuonių tūkstančių dolerių. Apie 
tai dalyvius painformavo iždi
ninkas A. Valonis.

Konferencija praėjo geroje 
nuotaikoje. Ji buvo darbinga.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Liet. K. Katalikų Religi
niam kongresui rengti komite
tas posėdžiavo lapkričio 8 d. 
Posėdyje dalyvavo komiteto 
pirm. prel. J. Balkūnas, kun. 
J. Aleksiūnas, kun. J. Gurins- 
kas, kun. L. Jankus, kun. V. 
Budreckas, kun. St. Raila, kun. 
St. Valiušaitis, tėvas L. Andrie 
kus. OFM, ir kun. V. Dabu- 
šis.

Komiteto pirm. prel. J. Bal
kūnas kalbėjęs su Lietuvių 
Komiteto Pasaulinei parodai 
pirm. Jokūbu Stuku dėl darbų 
suderinimo. Bus sričių, kur Re 
Ilginiam kongresui rengti ko
miteto ir Lietuvių komiteto pa 
saulinei parodai pasirengimo 
darbai susidurs. Pvz. tokios sri 
tys bei darbai bus: Propa
gandinis leidinys apie Lietuvą, 
koncertas, paroda, programos 
leidinys ir Religinio kongreso 
programai pamaldos, koncertas, 
paskaitos, paroda Vatikano pa
viljone apie Kenčiančią Bažny
čią už geležinės uždangos, Lie
tuvių katalikiškos spaudos pa
rodą, religinio meno paroda.

Akademinė dalis turės (būti 
suskirstyta į sekcijas, prama
tyti sekcijų vadovai, kurie ko
mitetui padės suorganizuoti rei 
kiamas paskaitas. Kitas posė
dis įvyks lapkričio 29 d.

— Paulius Jurkus, rašytojas, 
Darbininko redaktorius, po šir
dies smūgio sveiksta namuose.

IKnygų išpardavimas, kurį pa
skelbė Gabijos leidykla, vyksta 
iki gruodžio 31 d. Knygos nupigin
tos nuo 25% iki 90%. Reikalau
kite sąrašų šiuo adresu: Gabija, 
87-85, 95 St., Woodhaven 21,
N. Y. (Sk.)

URUGVAJUJ
— Miršta lietuviai. Vis ir vis 

daugiau išmiršta mūsų tautie
čiai, daugel nesulaukę nei 60 
metų amžiaus. Neseniai mirė 
Pabrinskis, Budinąs, Rimošai- 
tis, Jaudegis. Visiems skau
daus įspūdžio paliko St. Pau- 
lauko tragiška mirtis. Spa
lio 12 d. jam baigiant darbą, 
staiga apsivertė traktorius ir 
prislėgė jį. Į šauksmą atbėgusi 
žmona ir duktė mėgino ištrauk 
ti jį, bet nepajėgė ir nespėjo. 
Mat, tuo tarpu už-sidegė nafta 
ir ugnis pasiekė prislėgtojo ko
jas. Mirė gyvas degdamas. Pa
lydėtas daugelio (bičiulių ir U- 
ragvajaus Liet. Kult. draugijos 
atstovų, kurios buvo ilgametis 
narys. Palaidotas Las Piedras 
kapinėse.




