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DIDŽIAUSIAS MAIRONIO MER ĮVYKIS
Kultūros kongresas nustato gaires lietuvių kultūrinei ateities veiklai

CHICAGO — Antrojo Kultu- Susivienijimo, Šv. Kazimiero se- turai yra, kai mes_ perdaug Pasirinkimas laisvės mus įpa-
ros kongreso darbai 
vakar, lapkričio 22 
vai. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Kongresą atidarė rengi
mo komisijos pirm. Povilas 
Gaučys, pabrėždamas, kad šio 
kongreso pagrindinis tikslas yra 
ugdyti lietuvišką kultūrą išei
vijoje ir kad turime ne tik kul
tūrinius veikalus kurti, bet ir 
sudaryti sąlygas mūsų kultūrai 
tarpti ir bujoti. Turime daug 
talentingų visų sričių kūrėjų, 
bet jų kūryba permažai domi
mės. Čia kaip tik bus ieškoma 
priemonių, kaip pakelti pačią 
kultūrą ir susdomėjimą kultūri
niais laimėjimais. Taip pat pri
dėjo, kad tokius kongresus reik
tų šaukti kas treji metai, jog 
kultūriniai reikalai nebūtų ap
leisti. O šis Kult. kongresas 
Maironio metais bus vienas žy
miausių įvykių.

Darbai prasideda 
Amerikos ir Lietuvos himnus 

sugiedojo sol. Birutė Kemėžai-

prasidėjo serų, Skautų akademikų, Inž. ir 
d., 10:30 architektų s-gos, Liet. Gail. se

serų s-gos ir daug kt.
Žodžiu sveikindamas Lietuvos 

gen. konsulas dr. P. Daužvardis 
priminė, kad Kult. kongreso nu
tarimai turėtų būti įvykdyti. 
Bet, kad tai būtų padaryta, rei
kalinga institucija prižiūrėti ir 
padėti. Mums reikia aiškios ir 
veiksmingos kultūrinės politi
kos, kad nesusilpnėtume, kalbė
jo konsulas, tai ir turi padaryti 
šis kongresas.

Reikalinga pažanga visose 
kultūrinėse srityse

Įžanginę paskaitą „Lietuvių 
kultūrinio veikimo gairės” skai
tė svečias ir Vokietijos prof. 
dr. Jonas Grinius. Savo išsa
mioje paskaitoje prelegentas 
priminė, kad kultūrą kuria žmo
gus, nugalėdamas gamtą ir pri
gimtį, jam padeda kolektyvas, 
tų pačių minčių ir idėjų vedi
nas. Nereikia leisti mūsų žmo
gui paskęsti masėje, kuri jį šu

tė, pianinu palydint muz. A. Na- niveliuoja, bet išmokyti jį
kui. Invokacijas atkalbėjo ka
talikams tėv. Br. Markaitis, SJ., 
o evangelikams
kis.

Buvo sudarytas darbo prezi
diumas, kurin pakviesti PLB 
pirm. dr. J. Sungaila, Kult. ta
rybos pirm. dr. J. Puzinas, JAV 
LB prez. pirm. St. Barzdukas, 
CV pirm. J. Jasaitis, Kanados 
CV pirm. dr. P. Lukoševičius, 
komp. J. Kačinskas, dail. Ą. į 

u Galdikas, muz. A. Mikulskis', dr. 
P. Skardžius ir rašyt. J. Jan
kus. Prezidiumo vardu padėko- 
joo St. Barzdukas, toliau perim- j 
damas ir vadovavimą 
mai.

reikštis
žmogus

individualiai, 
mažai naudingas

branginame daiktus, valgymą, reigoja. Įpareigoja dvejopai: 
ir gėrimą, o permažai kultūri- būti kūrybingais piliečiais tuo- 
nes vertybes, kalbėjo prelegen- se kraštuose, kurie priglaudė, 
tas. Todėl reikia žmonių, kurie ir būti kūrybingais tautiečiais 
sugebėtų atsispirti svetimoms visiems, ypač pavergtai Lietu- 
įtakoms, bendrosioms nuotai- vai. Šitą įsipareigojimą gar- 
koms ir pakiltų virš kasdieny- bingai vykdyti kultūrinės kūry- 
bės savo kultūrine kūryba. Mū-i bos priemonėmis yra visų lais- 
sų šeimos turi išauginti kultu- vųjų lietuvių gyvenimo uždavi 
ringą jaunąją kartą, o mokykla
tegali būti jai tik pagelbininkė.

nys”. užbaigė dr. J. Grinius. 
Ilgais plojimais buvo palydėReikalinga vertinti mažus susi

būrimus, kuriuose kūrėjas gali 
sušvisti tikrąja šviesa, bet veng
ti nenaudingų sambūrių, parem
tų tik praeities prisiminimais.
Stovyklos, jaunimo organizaci
jos ir židinėliai auklėja vaikus 
lietuviškoj ir kultūrinėj dvasioj.
Todėl jie ne tik kurtini, bet ir 
remtini. Reikalinga vengti tų, 
kurie atsižada savo tautybės ir 
kilmės, nes jie psichiškai suža
loti — jię turi menkavertišku
mo pajautimą ir tuo užkrečia 
jaunimą. Todėl paskaitininkas i
ir ragino kultūros srityje apimti , . „ „ . ....
viską — ir meną, ir mokslą, ir apylinkių: nuo New Yorko iki į Dailės parodą atidarė dail. V. 
literatūrą, ir spaudą ir organi- Los Angeles. Kongresas prade- Į jonynaS) gėrėdamasis, kad pa- 
zacijas. Bet tos sritys turi kilti | rodą, nors ir sunkiose sąlygo-

pavyko suorganizuoti, daug

ta dr. Griniaus paskaita. Po 
trumpos pertraukos paskaitą 
skaitė dr. J. Puzinas tema „Mū
sų kultūriniai uždaviniai ir jų i 

vykdymas”.

Dr. P. Vileišis, prel. J. Balkūnas ir kun. P. Lekešius iš rytinių vals
tybių atvykę į Kultūros kongresą bei prel. Albavičiaus jubilėjų 

svečiavosi „Drauge”.

TAUTA, KURI IURIA-NEMIRSTA
Dideliu pasisekimu vyksta Kultūros kongresas

CHICAGO — Didžioji mūsų kurie jaučiami ir tremtyje, parodė, kad lietuviai tai ne ru- 
kūrybinių, dvasios polėkių šven- Stengiamasi vykdyti lietuviš- sai. 
tė — Kultūrinis kongresas —I kais motyvais statybas, kuo Lietuviai dailininkai 
sutraukė dalyvių iš tolimųjų pasižymi pvz. arch. J. Mulokas.

Masės k7kybe,7YcYSybl'NėlėYšuįdai‘ės ir archftekttro? parodų
kun. A. Tra- tautZi U YiSi i menkaverčių raštų, bet remti ^darymu. At.darymm vadovu-tautai ir pačiai masei, o tikra- j patrauklūs vo ren£imo kom- Pirm- P- Gau‘

sis kūrėjas prasiveržia pro pilku1 tlK tuOS' Rurie Dutų Patraukjus
jaunimui ir vyresniesiems, rū
pintis jaunimo literatūra, nes, 
jei tuo nesirūpinsime, neturėsi- 

Pavojai Amerikoje mūsų kul- me ir vyresniųjų skaitytojų.

NAUJU PAREIŠKIMU RUSK 
PATVIRTINA NEPRIPAŽINIMĄ 
PABALTIJO INKORPORAVIMO

mą ir vadovauja masei, daryda
mas jai teigiamos įtakos

cys.

Spaudos parodą atidarant 
spaudos sekc. vadovas red. J. 
Prunskis, savo kalboje priminė, 
kad mūsų spauda tai didysis 
kultūros lobynas, laisvės kovų-

dirbant vykdomajam komitetui 
Chicagoje — dailininkams Kau
pui, Murinui, Pautieniui, Petra
vičiui.

Dail. J. Pautienius pranešė,

kūrė
pašto ženklus, iliustravo kny
gas, dalyvavo tarptautinėse pa
rodose. Tauta, kuri kuria — ne
miršta. To nemirtingumo mes 
neprašome dovanoti. Mūsų pa
reiga savo kūrybingumą įrašyti 
į istoriją tų tautų, kuriose gy
vename, neprašant malonės.

Laimėjimų daug pasiekta, 
Australijoj Zikaras dėsto ge-

kad parodoje dalyvauja keturių riausi°j meno mokykloje, Šal- 
kartų dailininkai iš 4 kontinen- kauskio 200 darbų užpirko vie- 

ftUxu,.us x^vC„ ° ir nedalyvaujantieji yra na Lrma papuošti savo įstaigą,
ginklas. Priminė, kad šiemet, taipgi mūsų kūrybos puoselėto- ^ad°įe ^asiĮpe8^ į
sueina 70 m. nuo pčmos lietu- i Jai

WASHINGTON, D.C. — Vai-.tas rėmėjas laisvės ir teisingu- 
progra-1 stybės sekretorius Dean Rusk 1 mo principų, ko Latvijos žmo- 

Latvijos šventės proga Latvijos nės siekia; mes ir toliau nepri- 
Ga.rbės prezidiuman pakviesti įgaliotam ministeriui dr. A. i pažįstame to priverstino jūsų

vysk. V. Brizgys, min. J. Ra
jeckas, dr. J. Sungaila, gen. Lie
tuvos kons. dr. P. Daužvardis, 
gen. kons. J. Budrys, Kanados 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, 
VLIKo pirm. dr. A. Trimakas, 
LLK pirm. V. Sidzikauskas, Bal
fo pirm. kan. dr. J. Končius, 
Alto pirm. L. šimutis.

Rezoliucijų komisiją sudarė— 
kun. J. Borevičius, SJ, A. Rim- 
kūnas, dr. Maciūnas, J. Jankus, 
dail. J. Marčiulionis.

Sekretoriatan pakviesti V. 
y Zalatorius, V. Būtėnas, Ž. Brin- 
kienė ir B. Miniataitė.

Daugybė sveikinimų
PLB pirm. dr. Sungaila, svei

kindamas Kultūros kongresą, 
priminė, kad mes, plėtodami sa
vą kultūrą, vykdome savo tau
tos pašaukimą ir vedame savuo
sius pažangon. Kultūros kongre
so tiksluose yra žvelgimas į 
ateitį, kad mūsų kultūra ne
sustingtų ir nesustotų. Be jo, 
dar trumpai sveikino JAV LB 
CV pirm. J. Jasaitis ir Kana
dos LB pirm. dr. P. Lukoševi
čius. Raštu buvo gauti sveikini
mai iš vysk. Brizgio, dr. A. Tri
mako, dr. J. Žmuidzino, prel. 
P. Juro, L. Šimučio, V. Sidzi
kausko,

Spekke atsiuntė raštą, kuriame 
sveikina su 44-mis nepriklauso
mybės paskelbimo metinėmis.

Dean Rusk savo rašte pabrė
žia: “Šis kraštas pasilieka tvir-

krašto inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą. Jaučiu privilegiją šia 
proga išreikšti mūsų nuoširdų 
solidarumo jausmą Latvijos 
žmonėms.”

LAIVAI PLAUKIA Į UOSTUS
WASHINGTON, D.C. — Galingas 183 laivų vienetas, 

kaitant aštuonis lėktuvnešius, pradėjo trečiadienį skirstytis ir 
plaukti namo į uostus, nuėmus Kubos blokadą.

Pirmą kartą laivynas pranešė, kad blokados jėgą sudarė 
183 laivai, kuriuos yra 85,000 vyrų.

Ne visi šie laivai buvo pareigose tuo pačiu metu, bet 63 
laivų jėga su 25,000 vyrų, budėjusių blokadoje, buvo laikoma di
desnė ir galingesnė nei 6-tasis laivynas Viduržemio jūroje.

is-

Šaltasis karas namie:

I vių Rašliaviškos draugijos įstei
gimo, įkurtos kun. Burbos ir 
kun. Miluko pastangomis. Pri
minė, kaip spausdindami pir
mą “Darbininko” numerį lietu
viai mašinas apklojo tautine vė
liava, giedojo himną ir skaitė 
su ašaromis. Skatino, kad mū
suose nebūtų mokytų analfebų, 
nemylinčių savo spaudos. Lai 
kiekvienos šeimos stalas būna 
naujos periodikos paroda ir lai 
labiausiai gerbiamas baldas bū
na knygų lentynos.

„ , v . gerbiant pasišventėlius ir jų
Padėkojo parodą suruošusiam oralines bei dvasines verty 

J. Vaideliui, kuris čia sutraukė:^ Pravesdamas aži 
daug eksponatų net ir iš kitų lelę gu Enėjumi kurig palik s 
s.ahų. Atskiras disertacijų

Dail. Jonyno iškviestas namų 
šeimininkas tėv. Br. Markaitis 
gėrėjosi, kad paroda kalba apie 
mūsų dailininkų kūrybingumą, 
įvairumą, naujų kelių ieškojimą.
Paroda, viena stipriausių. Joje 
daug kūrybingo veido ir vilties §ad didžiuotis, ačiū tau 
ateičiai. , žinomoji lietuve motina.

Min. J. Rajeckas linkėjo, kad (Nukelta j 7 psl.)
mūsų menininkai ir kultūrinin
kai tęstų kūrybą, pamilę grožį, j 
kuris žmonių ir širdis, ir protus 
kreipia įkūnyti savo kūriniuose 
Tautos garbes ir sielvartus, pa-

- - ir i
mokslo darbų skyrius.

Architektūros parodą atida
rydamas, inž. Šimoliūnas džiau
gėsi, kad Lietuvos aukštųjų mo
kyklų pastangos atnešė vaisių,

VYRIAUSYBĖ KALBA - NEGERAI; TYLI - VISAI BLOGAI
Ryšium su Kubos istorija iškilo klausimas, Amerikos tradicijose neįprastas: ar vyriausybe 
turi informuoti visuomenę apie įvykius dėl Kubos? Vyriausybė mėgino informuoti neigiamuo
ju būd'u, t. y. paneigti plintančias žinias. Dabar mėgina blokadą taikyti ne tik Kubai, bet ir ži

niom apie Kubą, t. y. tylėti arba atsikalbinėti bendrybėm. Koki to rezultatai?

Pirma dalis: paneigimas 
Senatorius Kenneth B. Kea- 

ting, New Yorko respublikonas, 
buvęs generolas ir karo medžia
gų, berods, specialistas, pirma- 

Draugo moderatoriaus Į sis aliarmavo apie Sovietų ba-
> kun. dr. V. Rimšelio, dail. A. 

Galdiko, kan. J. Končiaus, Kat.

KALENDORIUS

Lapkričio 23 d.: Lietuvos ka
riuomenės šventė, šv. Klemensas

Lapkričio 24 d.: šv. Jonas 
nuo kryžiaus.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien 
apie 40 laipsn.; rytoj — dalinai 
apsiniaukę, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 4:25

zes Kuboje. Tai buvo dar rug
piūčio 31. Vyriausybė jo abar- 
mus vieną po kito paneigė, 
skelbė, kad jo informacijos ne
tikslios, o paskiau... patvirtino. 
Kaip ėjo šita aliarmo ir rami
nimo, žinių skelbimo ir jų pa
neigimo akcija, šen. Keatingas 
papasakojo pasikalbėjime su U. 
S. News a. W. Report žurnalu.

Šen. Keatingas senate .tarp 
rugpiūčio 31 ir spalio 12 kal
bėjo Kubos klausimu 10 kartų. 
Po pirmo pareiškimo, rugpiūčio 
31, jis gavo rugsėjo 4 valsty
bės departamento laišką, kad

nėra jokių aiškių žinių apie So- platformos vidutinio tolumo, 
vietų karimų technikų Kuboje 2,000 mylių, raketom. Valsty- 
skaičių nei apie tiekimą, kuris j bės departamentas tokių plat- 
įgalintų agresiją iš Kubos. Rug-1 formų buvimą paneigė. Bet spa- 
sėjo 4 televizijoje šen. Keatin- lio 22, t. y. po 12. dienų, pre- 
gas vėl kalbėjo. Prieš išeida- zidentas patvirtino tai, ką bu-.
mas iš studijos, jis patyrė, kad 
iš Baltųjų Rūmų skambinęs į 
studiją spaudos šefas Pierre 
Salinger ir pareiškęs: kam stu
dija leidžianti Keatingui' skelb
ti netikslius pareiškimus; sakė, 
kad prezidentas tą pat vakarą 
pasisakys dėl to. Prezidentas 
tą dieną pripažino, kad sovietų 
technikų Kuboje esą 3,500; kad 
yra parengtos platformos 15 
mylių raketom leisti į orą; bet 
kad tai esą defenzyvinio pobū
džio ginklai.

Šen. Keatingas spalio 10 jau 
skelbė: Kuboje yra statomos 6

vo Keatingas skelbęs apie plat
formas, ir dar pridėjo: esą ir 
raketų.

Šen. Keatingas rugsėjo 1 
įspėjo: Kuboje yra amfibinės 
platformos, vartojamos invazi
jos tikslam. Į tai buvo atsaky
ta taip pat paneigimu.

Praėjo 7 savaitės nuo pirmo 
aliarmo, iki vyriausybė pripa
žino, kad yra agresiniai gink
lai., kurie gresia Amerikos sau
gumui, ir paskelbė blokadą..

(Nukelta į 2 psl.)

Ben Bella nori 
gerui santykių su 

Prancūzija
ALŽIRAS — Ministeris pirmi
ninkas Ben Bella lapkričio 9 d. 
pareiškė, kad Alžirija palaikys 
„sveiką bendradarbiavimą” su 
Prancūzija. Jis taipgi užtikrinęs 
europiečius, investuojančius ka
pitalą, kad alžiriečių „socializ
mas” neturi minties suvalsty
binti visų privatinių verslų.

Tai jis pareiškė spaudos kon
ferencijoje, trukusioje 45 minu
tes. Ši konferencija turėjo pa
ruošti kelią užsienio reikalų mi- 
nisteriui M. Khemist, kuris 
greitai vyks į Paryžių bend
riems pasikalbėjimams dėl 
prancūzų ir alžiriečių santykių.

Prancūzų vyriausybė remia 
alžiriečių administratyvinį biu
džetą, suteikdama 2 milijonus 
dolerių kasdien.

Kariniai įrengimai 
paliekami

KEY WEST, Fla. — Jungti
nės Amerikos Valstybės sutelkė 
pakankamai karinių dalinių ir 
reikmenų pietinės Floridos apy
linkėje paskutinėmis savaitėmis 
invazijai į Kubą, jei būtų įsa
kyta.

Karinis stiprinimas tebevyks
ta pietinėje Floridoje. Kores
pondentas, važiavęs iš Miami 
apylinkės į Key West, 90 mylių 
nuo Havanos, užvakar nematė 
ženklų, kad įsistiprinimai būtų 
ardomi arba sargyba šalinama.

Japonijos premjeras
HAGA Olandija — Japonų 

pirmas eilės, reikia pralenkti ministeris pirmininkas Ikeda,
pirmaujančius. Bet mes neatė
jome nuogomis širdimis. Motinų 
dvasinės vertybės, kaip aukso 
siūlai, sruvena mūsų gyslose. 
Jei daug kuo lietuvis tremtyje 

ne-

Kas naujo Indijos 
ir Kinijos fronte?

keliaująs po Europą prekybos 
reikalais, lapkričio 21 dieną at
skrido lėktuvu į Hagą iš Ro
mos.

kaip ji žiūri į Raudonosios Ki
nijos karines paliaubas. Indija 
nenorinti priimti kiniečių pa
liaubų sąlygų, nes tai pakenktų 
jos prestižui. Indai nori kad 
kiniečiai išeitų iš indų terito
rijos.

Jungtinės Amerikos Valsty-
NEW DELHI, Indija — Mi- bės ir Britanija tebeteikia In- 

nisteris pirmininkas Nehru va- dijai karinę pagalbą. Taipgi 
/car pranešė, jog nebebuvo ka- pažadėjo indams 'pagalbą ir 
rinės ugnies palei Indijos ir Australija.
Kinijos pasienį nuo užpraėju-j Pakistanas erzinasi dėl Ame- 
sios nakties. j rikos ir Britanijos karinės pa-

Indija oficialiai nepaskelbė galbos Indijai.

tėvynę vyko kurti naująją Tro
ją, linkėjo, kad mūsų kūrėjai 
pasinaudotų tremtyje rasta 
laisve.

* \
* *

„Lietuvio dailininko įnašas 
lietuvybės išlaikymui” — šito
kia tema laikė paskaitą prof.
V. Jonynas, primindamas, kad 
tremtyje dailininkai organizavo 
stovyklų bendruomenes, kūrė 
mokyklas, ypač daug menui pa
sitarnavusią mokyklą Freibur- 
ge. Meno parodas ir kiti kultū
riniai darbai Vakarų galybėms galės grįžti namo ir džiaugtis Kalėdomis namie.

LAKŪNAI GRĮŽTA NAMO
WASHINGTON, D.C. — Gynybos departamentas užvakar 

įsakė paleisti iš aktyvios karinės tarnybos 14,000 aviacijos at
sarginių, pašauktų Kubos krizės metu.

Tuo pačiu metu gynybos departamentas baigė „šaldymą” 
jūrininkų ir jūrų kareivių (marinų) karinėje tarnyboje, kurių 
pareigos būtų pasibaigusios 1963 metų vasario 28 d.

Ne tik 14,000 lakūnų atsarginių, pašauktų karinėn tarny
bon prieš mėnesį, taip pat 15,000 jūrininkų ir 2,000 marinų

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTU SEIMO 
DELEGACIJOS VIZITAS KANADOS VYRIAUSYBEI

NEW YORKAS — Lapkričio, Kanados vyriausybės nuoširdų seimas Kanadoje įsteigtų savo 
12-15 Kanadoje lankėsi Paverg- susidomėjimą Sovietų Sąjungos nuolatinę atstovybę. Torontiš- 
tųjų Europos Tautų seimo de- pavergtų kraštų padėtimi ir kis J. Simanavičius buvo išrink- 
legacijos pirmininkas G. Dimi- tvirtą nusistatymą jų laisvės 
trov (Bulgarija), J. Lettrich kovos pastangas paremti.
(Čekoslovakija), 
(Latvija) ir V.

V. Masens 
Sidzikauskas

Delegacija taip pat aplankė 
opozicijos lyderį D. Pearson ir

(Lietuva). Ottawoje delegaciją į kitų dviejų pjartijų vadus. Jie 
priėmė ministeris pirmininkas ' visi užtikrino delegaciją, kad 
Diefenbaker ir užsienių reikalų yra visiškai solidarūs su dabar- 
ministras Green. tinės Kanados vyriausybės po-

Su abiem delegacija nuo- litika sovietų pavergtų tautų at- 
širdaus atvirumo dvasia ir da- žvilgiu.
lykiškai svarstė eventualius Ka
nados žygius sovietų pavergtų

tas steigiamosios atstovybės lai
kiniu reikalų tvarkytoju.

Lietuvos Laisvės komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas ta 
proga turėjo pasikalbėjimus su 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos žmonėmis ir su lie
tuviais veikėjais Montrealyje. 
Lietuvos generalinis konsulas J.

tautų laisvo apsisprendimo tei
sės vykdymo klausimais. Dele-

Toronto delegacijos iniciaty- žmuidzinas padarė gražų priė.
va buvo sukviestas sovietų pa- . , , . . , ~mimą, dalyvaujant kitų valsty-vergtų kraštų atstovų pasitari-;
mas. Jis vieningai pritarė idėjai J bią konsulams ir lietuviams vei-

gacija su dėkingumu patyrė kad Pavergtųjų Europos Tautą 1 kėjams.



Red. VINCENTAS LIULEVIČIUS, 6540 S. Campbell avė. 
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Nuotaikinga ir nuotykinga 
išvyka Brazilijoje

Pagaliau prisiartino seniai 
lauktoji spalio 12 d. Mergaitės 
dėjo į kelionės krepšius (savo 
ar mamyčių keptus) pyragai
čius, pyragus ir kitokius skanu 
mynus. Berniukai rengėsi pa
prasčiau — dėjosi tik rūbus. 
Visi šią dieną važiavome išvy- 
kon. Vieni automobiliu, kiti — 
autobusais . j šešių šaltinių pa
jūrį, netoli buvusio indėniško 
kaimo Ubutūba. Nuotykiai pra
sidėjo tik įvažiavus į didesnį 
kelią: visu smarkumu trūko pa 
danga. Automobilis ant trijų li
kusių ratų gerą gabalą palėkė, 
bet kojų aukštyn neužvertė. 
Sutvarkę, dainuodami kelia
vom toliau. Kelias siauras, vin
giuotas ir kalnuotas. Miegas 
neima. Visi kartu su vairuotuo
ju budime, kad neatsimuštume 
į priešingą kryptimi lenkiančią 
mašiną. Pro langą — pasakiški 
vaizdai. Daugelis mūsų pirmą 
kartą čia keliaujam. Kiekvie
nam reginiui pritaikome naują 
dainą. Dainavom apie kalnus, 
miškus, ežerą, gėles ir upes.

Pavakarį privažiavom kelio
nės tikslą. Mūsų vasarnamis 
(buvo, pusiasalyje. Automobiliu 
privažiuoti negalima. Reikia lip 
ti per k^ną pėsčiomis ar va
žiuoti aplinkui valtimis. Išlipę 
miesčionys pasirenkam lengves
nį kelią — pripildome dvi indė
niškas valtis. Neptūnas už kaž
ką ant mūsų supyko. Kai įsi- 
yrėme į atvirą jūrą, sukėlė 
bangas. Vienos valties vairinin
kas neatlaikė pusiausvyros ir 
“šust” ja keliavusieji į šaltas 
jūros bangas. Antros valties 
motoras sustojo. Pagaliau visi 
laiminga’, kas va1 tyje, kas van
denyje pasiekėm krantą. Nau
jai statomame name kūrėme 
ugnį, džiovinome rūbus ir lau
kėme aušros. Saulės sulaukę, 
kopėme į kalną. Likimas dar 
kartą iš mūsų pasityčiojo. Gra
žiai išdžiovintus rūbus kiaurai 
permerkė lietutis. Nereikia ir 
sakyti, kad kelias buvo slidus 
ir pusė stovyklautojų keliavo 
keturiomis. Pagaliau atkelia- 
vom, ir visus nesėkmių vargus 
pamiršome.

Kalnų papėdėje, milžiniškų 
medžių pavėsyje, gėlių apsup
tas, ilgas ir platus, kaip turtin
go Lietuvos ūkininko namas. 
Jūra vos už kelių žingsnių. Pa
plūdimys — įlanka,- iš šonų uo
lų skardžiai, joks svetimas 
žmogus nedrumsčia šios rojiš
kos ramybės. Čia tris dienas 
džiūgavom, dainavom, žaidėm, 
narstėmės bangose, meldėmės 
ir valgėme. Valgėme puikiai. 
Irena Šimonytė, taip puikiai 
gamino maistą, kad iš dėkingu
mo visi pradėjom ją vadinti 
“mama”. Mama liepia vieniems

šen. Chavez, mirė Washington&, 
sulaukęs 74 m. Čia viena jo pa
skutinių nuotraukų su viceprez. 
Johnson.

kurti ugnį, kitiems — skusti) 
: bulves, paskui plauti indus. Nie! 
: kas nedrįsta atsisakyti. Dir
bant nuotaika nė kiek nepras- i 
tesnė, kaip poilsiaujant.

Gražiausioje darželio vietoje 
pastatėm altorių. Iš medžio ša
kų padarėme kryžių, žvakides 
ir surinkome gražiausias gėles i 
jam papuošti. Čia kasdien Dėdė 
Juozas aukojo šv. mišių auką, 
o mes visi atsakinėjom recituo 
tas maldas. Sekmadienį daugu
ma ėjo išpažinties ir šv. Komu
nijos. Taip kiekvieną dieną rin 
komės pašnekesiui. Kalnuose 
radome daug vaisių. Dienos 
buvo skirtos poilsiui. Gal jos 
tokios ir būtų buvusios, jei 
kartu nebūtume atsivežę Van
dutės. Dar reiktų paminėti, kad 
vargšas Antanėlis visą laiką 
kentė cigarečių badą. Jo paim
tos atsargos nuskendo jūroje. 
Antras labiausiai nukentėjęs 
žmogus buvo Nijolė, nes jos 
lietsargis neišplaukė į krantą. 
Taip nuostabiai greit prabėgo 
laimingos dienos. Kai kopėme 
atgal į kalną, šypsojosi saulutė, 
šypsojomės ir mes. Vieni gar
siai pasakėme, kiti tik širdy 
turėjome: “Dar kartą norėčiau 
aš čia sugrįžti”.

Buvo pagamintas stovyklos 
filmas, kurį demonstruosime už 
pinigus. Tuo būdu tikimės užsi
dirbti pinigų apsimokėjimui pa 
baudoms už žodžius, ištartus 
braziliškai. Irena J.

Sąžinės darbas

Visų Šventųjų dieną Romos 
Šv. Ivo bažnyčioje Paryžiaus 
arkiv. kard. Mauricijus Feltin 
atlaikė mišias visiems į Romą 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo proga atvykusiems žurna
listams. Mišių metu pasakyta
me pamoksle kard. Feltin at
kreipė žurnalistų dėmesį į tai, 
kad jų darbas tikrai yra sąži
nės darbas: jie turi teikti ob
jektyvią informalciją ir krikš
čioniškai spręsti apie asmenis 
bei įvykius. Nepaisant įvairių 
jų darbe pasitaikančių kliūčių, 
žurnalistai turi būti ištikimi 
savo misijai ir įsisąmoninę, jog 
neša didelę atsakomybę Bažny
čios, krikščionybės ir visų žmo
nių atžvilgiu.

Norėdami pavaizduoti angelų 
grožį, juos vaizduoją panašiais į 
moteris. — Otway

Aluminijaus,
Stainless Steel 
ir Stiklo Išdirbiniai

KOMERCINES KRAUTUVIŲ 
DURYS
REZIDENCINES ANTROS 
DURYS
STUMIAMOS PATIO DURYS 
STUMIAMOS VONIOS DURYS 
PIRMINIAI IR ANTRINIAI 
ŽIEMINIAI LANGAI 
THERMOPANE LANGAI 
STOGįELIAI — (AM'NINGS) 
TVOROS — TUREKLIAI 
KABINĖTAI — VĖIDRODŽAI 
IR KITI NAMAMS 
MODERNINIMO REIKMENYS

KOSTAS BUTKUS

Tek PRospect 8 2781 
ir GRovehill 6*1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

Lietuvių jaunimas prie lietuviško kryžiaus Bardi mieste, Italijoj.

Vyriausybe kalba - negerai, 

tyli - visai blogai
(Atkelta iš 1 psl.)

Sekančiam įvykius galėjo 
kilti klausimas: ar vyriausybės 
informacijos buvo blogesnės nei 
šen. Keatingo? Ne — atsakė 
senatorius: šaltiniai buvo tie 
patys. Skyrėsi betgi informaci
jos vertinimas. Dar net spalio 
14 prezidento patarėjas apsau
gos reikalam McGeorge Bundy 
televizijoje aiškino netikįs, kad 
Sovietai turėtų ofenzyvinio po
būdžio siekimų Kuboje. Šen. 
Keatingas aiškino; Sovietai sie
kė pastatyti raketas ir tada 
šantažuoti Ameriką dėl Berly
no ir kt.

Galėjo kilti ir kitas klausi
mas: kodėl vyriausybė, turėda
ma tas pačias žinias, jas sten
gėsi nuneigti? Aiškaus atsaky
mo nėra. Iš vyriausybės pusės 
buvo aiškinama: vyriausybė 
nenorėjo skelbti, kol neturėjo 
lėktuvų žvalgybos nuotraukų, 
patvirtinančių raketų buvimą. 
Šen. Kalingas dėl tokio aiški
nimo betgi primena faktą, ku
ris nerodo vyriausybės skubė
jimo patikrinti žinias: preziden
tas rugsėjo 4 priminė raketų 
buvimą, o nuo rugsėjo 4 iki 
spalio 14 nebuvo jokios oro 
žvalgybos...

Antra dalis: tylėjimas

Po prezidento paskelbtos bloA 
kados prasidėjo diplomatinis 
žaidimas. Buvo žinia, kad ta
riamasi su gen. sekr. U Thant, 
tariamasi su Chruščiovo įga
liotiniu Kuznecovu; susirašinė
ja prezidentas Kennedy tiesiai 
su Chruščiovu. Tačiau vyriau
sybė apsisprendė imtis bloka
dos ir žiniom apie visus tuos 
pasitarimus. Pasak World Te- 
legram, visi klausimai, kurie 
buvo nukreipti į Baltuosius Rū
mus, susilaukė Salingerio pana
šių atsakymų: “Aš neatsakysiu 
į jokius klausimus dėl Kubos”; 
arba klausiamas dėl susirašinė
jimų su Chruščiovu: “To aš ne
galiu diskutuoti”. Tai slapto
sios diplomatijos tarpas. Vy
riausybė vengė, kad peranksty- 
vos žinios nepakenktų derybom. 
Spauda, pripratus viską savo 
puslapiuos skalbti ir plauti, 
jautriai pergyveno šią “bloka
dą”. Prasidėjo įtarinėjimas ir 
informacijos, gaudymas . iš kitų 
šaltinių. Antai, prityręs ir ta
lentingas World Telegram ko-

LITHUANIAN
BAKERY
2450 W. 59th Sireet

Chicago 29, I1L
Tel. HEmlock 4-7434

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

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS RAZ1IJONIS

lumnistas Henry J. Taylor at
kreipė akis į Castro ir U Thant 
pasitarimų stenografinį rapor
tą, kurį paskelbė Castro. Tame 
raporte U Thant perduoti Cast- 
rui Amerikos reikalavimai yra 
labai sušvelninti, anot auto
riaus, atskiesti, o Amerikos įsi
pareigojimai perdėti. U Thant 
kalbėjęs Castrui: “J. Valstybės 
man sakė, kad kai tik raketų 
sistemos išmontavimas bus pa
tvirtintas, jos paskelbs viešą 
deklaraciją, kad neturi agresi
nių siekimų prieš Kubą, ir ga
rantuos Kubos teritorinę nelie
čiamybę”.

Jei Amerikos spauda skelbė, 
kad U Thant vyko į Kubą su
tarti su Castro inspekcijos klau
simu, tai raportas rodo visai 
kitokią U Thant rolę: U Thant 
pritaręs Castrui, kad inspekci
ja būtų pasikėsinimas į JT na
rio teritorinę neliečiamybę; tai 
nesąs teisėtas dalykas...

Tokį raportą paskaitęs, Tay
lor šūktelėjo: prezidento drą
sios kalbos- žodžiai sutekėjo į 
smėlį... Tai jau nepasitikėjimo 
šmėkla Amerikos vedamom 
slaptom derybom. Iš to nepasi
tikėjimo plaukė ir Goldwaterio 
reikalavimas, kad prezidentas 
atsisakytų nuo keturių parei
gūnų.

Arthur Krock (N. Y. Times) 
betgi teisingai pastebėjo: būtų 
klaida daryti išvadą apie Ame
rikos įsipareigojimus iš Castro 
paskelbto raporto. Castro siekė 
pakelti savo krašte nuotaiką. 
Autorius neparašė, bet logiška 
išvada, kad Castro galėjo su
klastoti tuos pareiškimus, kaip 
tai įprasta komunistam ar jų 
metodais besivereiantiem.

Tačiau Krock pripažįsta, kad 
slaptumo uždanga, kurią, vy
riausybė nuleido tarp įvykių ir 
visuomenės, nėra tokia sėkmin
ga, kaip buvo tikėtasi. Nėra 
sėkminga, nes kai vyriausybė 
tenkinasi paneigimu ar bend
rybėm, dažnai raginančiom į 
optimizmą, Sovietų propagan
da, o taip pat ir Castro, skel
bia žinias apie Kubos įvykius. 
Tom žiniom maitinasi Amerikos 
spauda. Jos yra tendencingos, 
bet kai nėra atsvaros iš ant
ros pusės, tauta daros “suglu- 
myta”... Tokia yra N. Y. Times 
kolumnisto nuomonė. Iš tikrų
jų, amerikiečiui, kuris didžiuo-

jasi savo spaudos greita infor
macija, galėjo būti staigmena, 
kad jis išgirdo apie Chruščiovo 
pasiūlytą “package” (Kuba, 
Berlynas, nusiginklavimas), ku
rį prezidentas atmetė, — ne iš 
savosios informacijos šaltinių, 
bet iš... Londono.

Neatrodo, kad būtų pasiseku
si ši žinių blokada, kaip neat
rodo pasisekusios nei slaptosios 
diplomatinės derybos. J. B.

P. ŠILEIKIS, 0. P.HV Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezal. Med. ban-

$ dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 1.1

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. ! 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKIMIS 

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

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

Rez. HE 8-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Bnilding), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MT 3-0001.

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

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubUe 7-7868

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. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Įst Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 lr 7-9. 
Antr. i-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 West 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimų.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2679 
Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija lr moterų Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valką ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

I Vėžio ir leukemijos cheminė tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. WA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų rez. l’Rospeet 8-9081

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

VAIKU LIGOS 
2656 West 63rd Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 
6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki S; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.
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| • Redakcija straipsnius tai-
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TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųnette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 West 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 ir buto tel. OLympic 2-1381

DR, F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vol "irius d.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad
uždaryta

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

te’ef- LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, saukti KEdzie 3-2868

DR EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

~DR. IRENA KURAS
IR CHIRURGE 

KŪDIKIU TR VAIKU
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p
intrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71»t Street 

(71-os lr Campbell Avė. 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, HI. 

Telef. ofiso: PUHman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

PrlSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadienj — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trecirdiemais uždarvta

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč, ir sekmad. tik susitarus.

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 5:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00 Uk■B
• Administracija dirba kas- E 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie | 
niais — 8:30 — 12:00

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REoublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rčmtis 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 yak„ trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 y. r. ikl z p 

Rez. tel. PR 9.0563, Rez. PR. 9-6730

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

chirurgija

nhi’ teI- Er>ison 8-4383; 30 N ML 
chigan Av. Suite 808, tel. CE 6-7764. 
_____ Vala-ndos pagal susitarimą.

OR. ALDOnFšIMKUŠ-
AKIU LrG°S IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pnlaskl Rd. Tel. LU 2-5775 arba 15542 S. Cicero. Oak Forest”ni

Telef. PU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. K.

ŪR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

o«as W fi3r(1 Street" 
Ofiso tel. REIianoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 0-0617

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p m
_ „ Penkt. tik 1—8 p. p. p “
Trečiad. ir šeštad, pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

58£2 S- Keflzie Avė. PR g-2RQ4 
Vis!i,^lnT7.ainiS ,r pritaIk° akinius
Pirmt’d.^.^oTo
antrašešt.P?^ L rš ~ 6 ££ 

___ _______ Treč, uždaryta.

CLiffside 4-2896 Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099
DR. P. STRIMAITIS

GK5™JAS CHIRURGAS 
4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
±7?, J?}’-, vaki Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa- 
|alikIUS6ltavrl7ą- Seštadleniai8 nuo 2

^rTvytTtauraš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

T(1, lr rez- 2652 w 59th St.
OfLPR°sPect 8-132S ar PR «_BB„ 

1,: PlriP., antr., treč. Ir
Penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8
biiiru Sešt' 2—4 v' P°Pfet ir kitu laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

valand°s Skambinti tel.- HE 
į?2I2S)xn,uo 1 8 vai. popet, kas-
dien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas —. GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai.
_______Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiąją atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR, STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Kongresas ir spauda —

TAUTINIO- SUSIPRATIMO 

BAROMETRAS
Pasakojama, kad kartą į 

Miami nuvažiavusios dvi žy
dės. Išsinuomavusios patogius 
ir prabangius kambarius. Vie
na jų gausiai nardžiusi sau
lės nužertose okeano bangose, 
o kita daugiau tūnojusi kam
bary. Paklausta, kodėl taip da
ranti, atsakiusi: “Tiek bran
giai už kambarį teko mokėti. 
Aš gi turiu už tą kainą juo 
pasinaudoti, atgyventi...”

Daugelis lietuvių jau yra į- 
sitaisę šaunias rezidencijas, 
nuosavus mūriukus, kurie jems 
nemažai kainavo, bet atrodytų 
juokingi, kaip ana vasaroto
ja, jeigu norėtų juose visą lai
ką lindėti. Ateina momentų, 
kad iš savosios šeimos reikia 
išeiti į bendrą lietuvių šeimą. 
Ir toks momentas kaip tik da
bar — Kultūros kongresas. Jo 
metu pasilikti namuose tai pa
demonstruoti, kad mums visi 
didieji interesai užsibaigia ties 
savų namų slenksčiu.

*
Paskutiniu laikotarpiu daug 

kur vyko stambios madų pa
rodos, sutraukusios minias, ku 
rios tarpais net netilpo į di
džiąsias sales. Gerai, kad mū
sų lietuvės nori gražiai atro
dyti. Tai irgi menas, bet dra
bužis tai tik išorinės civilizaci
jos apraiška. Būtų labai liūd
na, jei lietuvės tuo dalyku dau 
giau domėtųsi negu tikrąja 
dvasios kultūra, negu mūsų 
visos tautos kultūriniais laimė 
jimais, kurie bus svarstomi 
šio Kultūros kongreso metu, 
kur bus tiesiamos gairės mū
sų ateities kultūriniams sie
kimams.

Kultūros kongresas šakotas 
ir plačios apimties, šalia bend 
rojo žvilgsnio į mūsų kultūri
nio veikimo uždavinius ir toli
mesnio veikimo gaires, čia ras 
specialių svarstymų, planavi
mų židinius besidomintieji lite
ratūra, architektūra, menu, 
fiziniu lavinimu, istorija, litu
anistiniu švietimu ir lietuvy
bės išlaikymu, lietuviškąja mu- 
zaka, savo spauda.

*
Apie eilę sričių įvairiomis, 

progomis jau buvo plačiau kai 
beta. Visos jos mums svar
bios. Tinkamas dėmesys turi 
būti atkreiptas ir lietuviško
sios spaudos reikalui. Knygne
šių tautos ainiai žino, kad lie
tuviška knyga, lietuviškas laik 
raštis tai mūsų kūrybingumo 
dokumentas, kovos ginklas, en 
tuziazmo įkvėpėjas, tautinio 
susipratimo barometras. Kai 
kuriais atvejais tai gali būti 
dinamitas apkiautusioms lie
tuviškame jausme širdims 
sprogdinti. Spaudos paroda ir 
speciali spaudos sekcija rodo, 
kad kongreso rengėjai šiam 
reikalui skiria ne eilinį dėmesį.

Kultūros kongreso proga uo

lusis lietuvių bibliografinės 
tarnybos vedėjas A. Ružanco
vas surinko eilę įdomių duo
menų apie lietuvišką knygą ir 
lietuvišką periodiką. Nuo pas
tarosios tremties pradžios, nuo 
1945 m. iki 1962 m. lapkri- 
io 1 d., laisvojo pasaulio lietu
viškų ir lituanistinių neperio
dinių leidinių įregistruota 3, 
233. Tai gana imponuojantis 
skaičius, nors, prisiminus ne
priklausomybės metus, tenka 
konstatuoti, kad tai prilygsta 
lygiai dvejų paskutinių nepri
klausomos Lietuvos metų kny 
gų produkcijai. Jei 1945 — 
1949 metais Vakarų Vokieti
joje buvo išleista 840, o ki
tose šalyse tik 48, tai pasku
tiniu laikotarpiu lietuviškų (ir 
apskritai lituanistinių) leidinių 
centru pasidarė JAV. 1950 — 
1962 metų laikotarpy tokių 
leidinių JAV-se pasirodė 1,619, 
Vak. Vokietijoj 193, Kanado
je 137, D. Britanijoje 84, Ar
gentinoj 81, Australijoj 57, ki
tur — po mažiau.

Šiemet (iki lapkr. 1 d.) lie
tuvių kalba išleista knygų ir 
brošiūrų: JAV-se 107 (1981 
m. 114; toliau skliausteliuose 
žymėsime 1961 m. duomenis), 
Kanadoje 19 (12), D. Britani
joje 8 (9), V. Vokietijoje 9 
(4), Italijoje 1 (12), Austra
lijoje 4 (3). Atrodo, kad kny
gų leidime šiemet bus išlaiky
tos praeitų metų pozicijos.

¥
Laikraščių laisvajame pa

saulyje lietuviai leidžia 109 
(tiek įregistruota šiemet iki 
lapkr. 1 d.). Valstybėmis jie 
taip pasiskirsto: JAV-se 62 ir 
dar 8 anglų kalba, Australi
joje 8, D. Britanijoje ir V. Vo
kietijoje po 7, Kanadoj 6, Ar
gentinoj 2 (ir 1 ispanų k.), 
Brazilijoje, Prancūzijoje, Ita
lijoje (vienas italų k.) ir Ve- 
necueloje po 1 lietuvišką.

Ta periodika tai lietuviškojo 
gaivastingumo įrodymas. Svar 
bu kongrese sustiprinti ryžtą, 
kad mūsų, kaip knygų, taip 
ir periodinių leidinių, skaičius 
ir kokybė vis būtų išlaikoma 
reikiamoj aukštumoj. Šiandien 
mūsų kūrybingų intelektualų 
skaičius auga. Galima sakyti, 
kad nei knygų autorių, nei 
laikraščių bendradarbių ne
trūksta, kad tik būtų vis gy
vas tų leidinių pareikalavimas. 
Tada ir leidyklos drąsiau ves 
mus į naujus laimėjimus. Bū
tų praktiškas Kultūros kon
greso proga pasiryžimas, ypač 
aplankius knygų parodą, kad 
kiekviename lietuvio bute nuo 
latiniu svečiu būtų lietuviškas 
dienraštis ir keletas žurnalų, 
kad kiekviename bute garbinga 
vieta būtų skiriama knygų len 
tynoms, kurios vis būtų papil
domos naujais leidiniais.

J. Rr.

Spaudoje ir gyvenime

“EGLUTĖ” VISADA ŽALIA

Lapkričio mėnesio “Eglutė” pa
siekė savo skaitytojus. Pažvelgę 
į jos turinį, randame šiuos svar
besnius dalykus: J. Plačo eiliuotą 
liaudies pasaką apie katiną ir 
žvirblį, S. Slavinskienės ir D. Lip- 
čiūtes eilėraščius apie rudenį, A. 
Kašiubienės — apie grybus, J. 
Saulytė rašo apie broliuko vardi
nes, A. Inga duoda “Atsimintiną 
dieną”, A. Rūta — "Skaisčią die
ną ir .jos nuotykius”, M. Steikū- 
nienė — “Berželį ir ašarėlę”, N. 
Butkienė — “Voveraitę”. Mairo
nio “Mergaitė” atspausdinta su 
F. Strolios pritaikyta melodija. 
Protui pamiklinti duota uždavinių, 
mįslių, o pasijuokti — linksmų 
nuotrupų.

“Eglutė” patraukliai iliustruo
ta VI. Stančikaitės, P. Osmolskio, 
E. Mulioliėnės, L. Židonytės, A. Si
mu lytės, E. Imbrasaites ir A. 
Beieškos kūriniais.

Iš šiame numeryje esančių da
lykų vaikai gauna estetinio pasi 
gerėjimo, pažįsta dalelę liaudies 
kūrybos, supažindinami su Visų 
Šventųjų švente, Vėlinėmis ir jų 
prasme. Prisiminus veteranų die

Ir Nijolės su Birutėm nori tapti kunigais...
Moterys reikalauja “lygybes" Bažnyčioje

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 23

Karo grėsmė ir ūkis
IGN. URBONAS

Pranašystes ekonominio pagerėjimo srity 

LEONARDAS DARGIS
Keičiasi laikai, keičiasi ir pap kuriose šalyse yra kunigų trū-, dalinama žmonėms. Pirmoji mi- 

ročiai su žmonių galvosena. Is- kūmas. Girdi, turint joms gali- šių dalis norima atlikti vietine, 
torijoje skaitome, jog buvo lai- mybę tapti kunigais, kunigų trū ne lotynų kalba. Mišių antroji 
kų ir kraštų, kada moterys tu- kūmo nebūtų!
rėjo vadovaujančią rolę gyve
nime, ir buvo laikų, kada tą išsikovos “lygybę”!?
rolę vaidino vyrai. Mūsų gi am- ..... ... TaiP Pat Yra svarstomas ibi būstai betgi pranašauti nesiliau neišvengiami Jau ir šiais meSvarsto.,,, ,va rus hturgmua bažnycioa kalcndoriaus pake,ti- ja Oėlto ir P ,ryšy BU Kubos 

pakeitimai J J J
žius gal bus pavadintas pusiaus 
vyros bei lygybės tarp vyrų ir 
moterų amžiumi!

Moterys, bekovodamos už ly
gias teises, beveik visose gy
venimo srityse, pagaliau parei
kalavo “lygybės” ir Bažnyčioje. 

Moterų prašymas

Ialis — kanonas liktų ne-
0 ką tu su moterims, gal ir liečiamas, tik butų įdėtas šv.

Juozapo vardas.

mas. Norima pastoviai nustaty- 
Paskutiniuose visuot. susirin- ti Velykų šventę, 

kimo posėdžiuose, kuriuose da- : Svarstomas Paskutinio Pate- 
lyvauja 2,198 vyskupai, buvo i pimo sakramento vardo pakei- 
diskutuojami įvairūs liturginiai i timas. Siūloma jį pavadinti —
pakeitimai. sergančiųjų sakramentu.

Dažnai pasijuokiama iš ūki- Daugiau girdėsime apie nesu- 
nių žinovų pranašysčių. Girdi, balansuotus biudžetus ir
jos tik tiek tevertos, kiek ir 
astrologų horoskopai. Ekono-

krize iš naujo pasipylė ūkinės 
ateities raidos spėliojimai.

Karo pavojus šiuo metu su
mažėjo, bet visiškai dar nepra
ėjo. Dėlto karinis pasiruošimas 
jau dabar imponuojantis, dar

infliaciją 
Biudžetų nepritekliai, aišku,

tais, užuot žadėtojo pertekliaus, 
laukiama visų dviejų bil. dol. 
nepritekliaus.

Neatrodo, kad įsakymų keliu 
būtų tvarkomos kainos bei at
lyginimai, kol nėra tikrojo ka
ro. Užtai kalbos dėl infliacijos 
tikriausiai ne tik iš naujo pra-Buvo diskutuojami pakeitimai Diskutuojant šiuos liturgi- daugiau padidėsiąs, karinė pra- 

šv. mišiose. Pirmiausia liečian- mus klausimus, šalimai įskyla monė lydėsianti. Plieno užsaky- sidės, bet ir tokių reiškinių ga- 
Pereitą savaitę į Romą at- tiejį gv Komunijos priėmimą, ir šv. Rašto bei tradicijos klau- ma} įr plieno bendrovių akcijos >ime iš tikrųjų iš naujo susilauk

vyko trys moterys ir įteikė vi 
suot. B-čios suvažiavimui pra
šymą. Kas tos drąsuolės? Tai:

Ji siūloma duoti ir žmonėms 
dviem pavydalais — duonos ir 
vyno. Toliau — siūloma suma-

dr. Gertrūda Heinzelman, ad- įjnįį maidas mišių pradžioje že-
vokatė ir žymi kat. akcijos ver 
kėja Zueriche, Šveicarijoje, Te^ 
resė Muench, pradžios mokyk'

simai, bet jie bus svarstomi vė- jau dabar kyla. O karinės pra- ti. Vadinasi, galime pradėti bran 
lesnese sesijose. menės gamyba, jeigu reikėtų, giau gyventi.

Yra ir tokių optimistų, kurieŠi sesija baigsis gruodžio 8 d. daugumoje atvejų galėtų būti 
ir antroji sesija manoma prasi- turimomis priemonėmis padvigu sako, kad ūkinio atoslūgio, ku

ris pagal senesnius šių metų 
horoskopus turėjo atsirasti at
einančių metų pirmajame pus-

dės tik kitais metais — gegu- i bintą, kartais tik pridedant nau 
žės 12 d. i jas pamainas.

Šį visuot. Bažnyčios susirin- j Benzino pareikalavimas jau 
kimą ir diskusijas jame su įdo- I dabar jaučiamas. Blokada kai- j metyje, iš viso nebūsią. Iš kur 

T . _ mumu seka viso pasaulio kata- 1 nuoja Kuras ir kitos karanti-1 gi jis? — jie sako. Karo baimė
°an., orri®s> "2 0V1 ° ^os nių esančių bažnyčioje. Būtų likai ir nekatalikai. Nekatalikų i r įnės išlaidos betgi per metus pakankamas akstinas ūkiui pa-

nare iš Londono. Terese Muench grPŽintas pirmųjų amžių pap- j atstovai, dalyvaujantieji susi-1 tebusiančios tik šimto mil. dy- gyvinti. Ogi demokratų sustip- 
rotys, kada aukojimo metu žmo , rinkime, paskelbė net specialias
nės dėdavo duoną ant altoriaus, maldas už susirinkimo pasise-

mai prie altoriaus laiptų. Mal
dų būtų daugiau skaitoma prieš 
'ekciją. evangeliją ir pamokslą.

los mokytoja Neukirche prie Aukojime — offertoriume — 
Friedrichshafeno, Vokietijoje, ir gįūloma dalyvavimas visų žmo-

yra baigusi Muencheno univer
siteto teologijos fakultetą ir ga
vusi jo diplomą, atseit, diplo- buri būdavo konsekruojama ir kimą. 
muota teologė!

Šios trys moterys, visų mo
terų vardu, įteikė II Vatikano 
susirinkimui šiuos pasiūlymus: j

1. Kad visuot. B-čios susirin
kimas priimtų nutarimą, kuriuo 1 
būtų leidžiama ir moterims tap
ti kunigais.

2. Kad moterys galėtų gauti 
dijakenato šventimus.

3 Kad šv. mišiose prie žo
džių: “Orate fratres” — mels
kitės broliai, būtų pridėta ir 
žodis “sorores” — seserys. Tai
gi mišiose kunigo kreipimasis 
į žmones turėtų skambėti: “O- 
rate fratres et sorores” — mels 
kitės broliai ir seserys.

Įdomu, kad visuotino susirin
kimo pasauliečių reikalams ko
misija jų pasiūlymus priėmė ir 
pažadėjo atkreipti dėmesį.

Vatikano sluoksniuose mano
ma, kad pirmas jų pasiūlymas 
— jog moterys galėtų tapti ku
nigais — vargiai bus priimtas, 
bet apie moterų dijakonatą yra 
plačiai kalbama ir gali būti pri
imtas. Moterys dijakonėmis yra 
buvę pirmaisiais krikščionybės 
amžiais.

Moterys savo pasiūlymą dėl 
kunigystės remia tuo, kad kai

K

I

J-HiL

®AS!LSCA vaticama 
ta Leggi* si#!!*

džio. Turint galvoje, kad JAV rė.iimas po rinkimų irgi šį tą 
karinis biudžetas jau dabar šie-, reiškia, nes jie dabar dar ener- 

I kia 48 bil., toks išlaidų padi- ■ gingiau kibsią vykdyti sociali- 
: dėjimas JAV vieni niekai. Vis- nes reformas, kurios manoma, 
gi manoma, kad naujasis kari- j ūkiui turinčios išeiti į naudą.
nis biudžetas jau gerokai per-

: sisversiąs per 50 bil. dol. ne 
dėl blokados, o, apskritai, dėl 
padidinto ginklavimosi.

Karo baimė ūkiui galinti padėti

Visam ūkiui karinis susijau-

O kaip gi į tai atsiliepia 
akcijo-s?

Akcijų rinkai, kol buvo karš
ta, karo reikalai labai nępatikc 
— akcijų kainos smarkiai kri
to. Kai karas iš naujo atšalo, 
akcijos gerokai pasistūmėjo pir-

dinimas irgi išeisiąs į gerą, ži- myn: iš vienuolikos po to ėju- 
noma, jeigu tik tuo susijaudi- siu blržinių darbo dienų, sep- 
nimu reikalai ir pasibaigsią Gal tynias iš jų akcijos kilo. Akci-

Šv. Petro bazilikos balkonas, iš kurio Šv. Tėvas teikia palaiminimą 
miestui ir visam pasauliui

vojama, kad žmonės dėl karo 
baimės būsią pirklesni ir ma
žiau taupūs. Visgi kažkokio per 
versmo ar bėgimo į prekes ne
laukiama. Taip pat nelaukiama,

jų kainų tokia kryptis lyg: ir 
naują gerovę reikštų. Nuotai
ką. betgi gadina fondai, kurie, 
kai akcijos smarkiau krinta, 
mielai jas perka, bet, kai jos

kad dėl to padidėtų ilgatermi- Įsismagina smarkiau kilti, jie
niniai kapitalo įdėjimai.

Plačiai buvo ir dabar dar kai
c npu-io suatsar^ėįa.
Jeigu ūkimo atoslūgio iš tik-

bama apie mokesčių mažinimą, tųjų ateinančiais metais nebū- 
kaip priemonę ūkiui pagyvinti, tu. tai būtų tikrai naujas da- 
Atsirado abejojančių, ar šį pa- Ivkas amerikiniam ūkiui, nes 
žadą prezidentas pajėgs tesėti. į geresni reikalai tęstųsi ilgiau, 
Iš kur gi lėšos padidintam gink, katu iki šiol. žodžiu, ameriki- 
lavimuisi. klausiama. Bet ir vii- nis ūkis lyg sueuropėtų.
tys neišblėso, nes jau po Ku- ----------------
bos blokados paskelbimo preky i — 8,999 vokiečiu ūkininkų bu 
bos sekr. Hodges pareiškė apie vo traktoriais užblokavę Goet- 
būtinumą greitai mažinti mo t-ingeno gatves, reikalaudami, 
kesčius. atidedant jų pagrindi-; kad Bendroji Rinka pakeltų že-
nį pertvarkymą. mės ūkio gaminių kainas.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

verčia prabilti, ir pagaliau vienas jų, besiskundžian- vo laikai! Man rodosi, aš tebegirdžiu tas tavo šne-
čiu balsu pradėjo rodyti, kai iš smuklės išlėkė šauk- kas, kurių mes išsižioję klausėmės. Kas man galėjo
damas: pasakyti, jog aš ir vėl tave pamatysiu? Be abejo,

— Luzardas! San tas Luzardas! Kaip čia atsira- tu jau įsigijai ir laipsnį! Kur gi ne! Tu buvai ga-
dai, vyruti? i blausias visam kurse! Ir ko čia ieškai?

Tačiau Santui neatsiliepus į jo draugiškus šauks-1 — Teismo valdybos,
mus, žmogelis su ištiestom rankom sustojo prieš jį — Ją projojai. Nepastebėjai, nes uždaryta. Ka-
ir paklausė:

— Argi manęs nepažįsti?
— Iš tikrųjų. . .
— Vyruti, prisimink. Mėgink prisiminti... Muchi-’

dangi šią dieną generolas išvykęs, — išjojo į vieną 
savo ūkių — aš jos ir neatidariau. Žinok, kalbi sū jo 
sekretorium.

Kaip puiku! Džiaugiuos susitikęs su tavim —

i Šunžolėmis apžėlusios griuvenų krūvos — liku- vome universitete, pirmam teisių semestre, 
čiai kadaise turtingo miestuko. Iš molio ir palmės Neprisiminė, bet būtų buvę žiauru jį palikti su 
lapų sukrėstos lūšnos, išmėtytos po stepę. Kitos, ten išskėstom rankom-

kita, vyreli! Bene neatsimeni Muchikitos? Studentą- atsakė Santas, ir tuojau jam išaiškino savo kelionės 
tikslą.

Muchikita kurį laiką galvojo, o paskui pasakė:

ną, atsiranda proga pakalbėti ir 
supažindinti vaikus su Lietuvos 
laisvės kovų savanoriais, Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimu, prisime
nami žuvusieji už tėvynę kariai ■ griuvėsiais

i toliau, surikiuotos pagal kelią be šaligatvių ir nusė 
tos duobėmis. Aikštė, aptraukta šliaužiančiom piktžo
lėm, nusususių šimtamečių kedrų pavėsyje. Vienoje „. ..
jos pusėje, neužbaigtas pastatas - greičiau atrodęs, klau^s įltaį kirtingai rasei, negu toji gyvenančioji

bažnyčios, kuri būtų buvusi pernelyg 
ir partizanai. Pirmosios Komuni- didelė dabartiniam kaimeliui, ir kitam gale — kėlė
jos dienos prisiminimų aprašymas tas senos, stiprios statybos namų, daugumoje negy

venamų, kai kurie be savininkų. Ant vieno iš jų su 
įgriuvusiu stogu ir sulinkusiom sienom dar tebesirė- 
mė milžiniškas kamienas medžio, uragano išversto jau 
prieš daugelį metų. Tai buvo kaimas, kurio svarbiau
sios šeimos išnyko ar ištisai išsikėlė, be jokio judėji
mo ar kokios veiklos ženklo. Vienas tų daugelio

padeda vieniems giliau išgyventi 
tą dieną, kitiems jos laukti, o tre
tiems ją prisiminti. Skaitydami 
tokius dalykus, kaip “Voveraitę”, 
“Berželį ir ašarėlę”, “Grybus”, 
“Lašelius” ir kitus, vaikai susi
pažįsta su juos supančia1 aplinka,
kūateV<dalykaisaiS augmcnlJa lr Venecuelos miestelių, kuriuos karai, maliarija, ane- 

“Eglutė”, vienintelis lietuvių mija ir dar kitokios bėdos pavertė griuvėsiais pake
lėse. Toks tai buvo apskrities miestas, Luzardų su 
Barkerais tragiškų grumtynių scena.

Jau Santas buvo beveik visą jį prajojęs, nesusi- 
durdamas nė su vienu praeiviu, kai pagaliau vienos 
smuklės priebutyje pamatė keletą, vyrų, tylių, dykinė
jančių, tačiau kurie lyg kažko laukė tuoj įvyksiant. 
Tai buvo pilvoti, išbalusiais veidais, nudribusiais ūsais 
ir liūdnais žvilgsniais vyrai.

vaikų laikraštis laisvajame pa
saulyje, yra visų vaikų, kuriuos 
ji lanko, labai linksmas svečias. 
Jos laukia vaikai, kurie patys ją 
pajėgia skaityti, laukia ir tie, ku
riems tėveliai jiems suprantama 
kalba paskaito. "Eglutė” daug 
duoda vaikams, bet ji būtų dar 
tobulesnė, jei visi tie, kurie leng
vai valdo plunksną ir kuriems 
vaikų pasaulis artimas. mažytę 
savo talento dalelę skirtų mažie- 

(Nukeūa į 4 psl.)

Kur gi ne! Muchikita. Tikrai!
— Turėjai laimę, vyruti, nerasti pulkininko, nes 

į su juo būtum veltui sugaišęs laiką. Jis didelis don jos
Kaip ir priebučio vyrai, Muchikita atrodė pri-'Barboros draugas, o dėl misterio Dangerio jautu ži

nai jį turint garantijas šioje salyje. Bet as tau sutvar-
kyšiu reikalą. Kurgi ne, Santai! Ne veltui buvome 
draugai. Teismo valdybos vardu aš išk viešiu don ją 
Barborą ir mr. Dangcrį, apsimesdamas nieko neži-

stepėse, bendrai imant, stipriai ir linksmai. Priešin
gai, lygumietiškų kaimų žmonės buvo. liūdni, apsi
blausę, drugio epidemijos nukamuoti. Ypač Muchikita , . . ,
atrodė apgailėtinai: ūsai, plaukai, akys, oda, viskas, n^s' kas vyksįa tarP ,telP- kad’ Jie™s atvykus Į 
rodos buvo apnešta dulkių, tų geltonų dulkių, kurios, !sta1^; Ja“ nebebus kitos lseitlcs’ ir tu §alesi ^dėstyti
kilimu nuklojo kaimo kelius. Jis panešėjo tiems pake
lių medžiams, apie kuriuos negali pasakyti, kokios jie 
spalvos. Tai nebuvo sąmoningas apsileidimas, tai bu
vo patina, drugio ligos nuvytimas ir alkoholizmas.

Netgi ir norėdamas pasirodyti patenkintu, jis vos 
tegalėjo skausmingai sušukti:

— Taip, vyruti! Tavo bendramokslis. Tai buvo

savo skundą.
— Vadinasi, jeigu aš nebūčiau tavęs sutikęs?... 
— Būtum grįžęs tuščiomis. Ak, Santai! Tu nese

nai baigei universitetą ir tiki, kad reikalauti savo 
teisių yra taip lengva, kaip atrodo iš knygų. Tačiau 
nesirūpink. Svarbiausia jau beveik atlikta: donja Bar
bora su mr. Dangeriu bus iššaukti į teismo valdybos 
įstaigą. Pasinaudodamas tuo, kad pulkininko šian-

laikai, Santai! Ortolanas, dr. Urbanecha!... Muchikita, dieną nėra ir, apsimesdamas liurbiu, išsiųsiu pasiun-
mažytis! Taip jūs mane vadindavote ir taip mane 
draugai tebevadina. Tu buvai geriausias kurso stu
dentas. Kurgi ne! Aš neužmiršau tavęs. Ar atsimeni, 
kaip man pagelbėdavai paruošti romėnų teisės pa
mokas, mums bevaikštant po universiteto koridorius?.. 
Pater ėst quem nuptiae demostrant”J) Kai kurie

— Gal galite pasakyti, kur čia yra teismo vai-1 daiktai taip mums įstringa į smegenis! Aš negalė-
dyba? — jų paklausė. davau suvirškinti romėnų teisės, ir tu karščiavais,

Susižvalgė tarpusavy, lyg nepatenkinti, kam juos! kad aš negaliu suprasti... Ak, Santai!. Kokie tai bu-1

tinį su kvietimais atvykti. Tuo būdu užporyt šiuo lai
ku jie jau bus čia. Tuo gi tarpu tu pasiliksi čia niekam 
nesirodydamas, kad nesužinotų pulkininkas, kuriuo 
tikslu esi atvykęs, ir kad man nereikėtų pirma laiko 
jam aiškinti.

1) Tėvu esti tas, kurį nurodo jungtuvės.

(Bufe daugiau)
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JIS BRANGINA KIEKVIENĄ 

ŽMOGŲ

Kun. Edvardas Abromaitis klebono pareigose 

DR. J. MEŠ RAUSKAS

Šv. Kryžiaus parapija a. a. 
kun. Skripkaus ir a. a. Aniceto 
Lin kaus yra iškelta į ne eilines 
parapijas. Savo grožiu nedaug 
bažnyčių prilygsta Šv. Kryžiaus 
bažnyčiai. Klebonija, parapinė 
mokykla, ypač seselių namas — 
tai vis ne eiliniai pastatai. Ne 
tik pastatai, bet ir parapijos 
dvasia, nuotaika yra iškili. Čia 
vyko ir vyksta įvairių lietuviš
kų suvažiavimų ir švenčių pa
maldos. Čia yra įsikūręs garsus 
“Dainavos” ansamblis, St. So
deikos vadovaujamas, šioje baž 
nyčioje vyko ir vyksta Vasario 
16 minėjimo pamaldos ir t.t. 
Todėl, manau, pravartu bus ar
čiau susipažinti su dabartiniu 
Šv. Kryžiaus parapijos klebonu 
kun. Ed. Abromaičiu.

Mokslo keliais

Klebonas Abromaitis yra gi
męs 1916 m. sausio 11 d. Chi
cagoje taurių ir susipratusių 
lietuvių šeimoje. Jo tėvas Jonas 
Abromaitis yra kilęs nuo Pa
nevėžio, o motina Julia nuo Ma
žeikių. Edvardas pradinę Šv. 
Jurgio mokyklą baigė 1929 m. 
ir įstojo į paruošiamąją Quig- 
ley seminariją, kurią baigė 1934. 
Toliau mokėsi St. Mary of the 
Lake kun. seminarijoje. Kaip 
gab:am ir darbščiam klierikui, 
kardinolas Mundelein paskyrė 
stipendiją ir 1938 — 1939 m. 
laikotarpyje jis gavo masterio 
laipsnį teologijoje. 1940 m. ge
gužės 18 d. Edvardas Abromai
tis buvo įšventintas kunig'u.

Kunigiškuose darbuose
Jaunas kunigas buvo paskir

tas į Šv. Antano parapiją, Ci
cero. Tais pačiais metais, t. y. 
1940 mirė tuometinis tos para
pijos klebonas J. Vaičiūnas. 
1940 m. gruodžio mėn. nauju 
Šv. Antano parapijos klebonu 
buvo paskirtas kun. Ig Albavi- 
čius, dabartinis klebonas ir pre 
latas. Čia kun. Edv. Abromaitis 
pilnu tempu įsijungia į parapi
jos veiklą. Jis veikia jaunimo 
tarpe ir ypač su sportininkais, 
vadovauja Šv. Vardo draugijai, 
Katalikių Moterų sodalicijai. Sę 
selėms namų statybai jis suren
ka virš 50,000 dolerių.

Nuo 1948 iki 1955 m. kun. 
Abromaitis dirba Visų Šventų 
parapijoj su klebonu J. Šaulins- 
ku. Čia vėl jis įsijungia į pla
čią parapinę veiklą, ir jo va- 
dovauiama Šv. Vardo draugi
ja turėjo virš 500 narių.

Trečia kun. Abromaičio dar
bo vieta buvo Nekalto Prasidė
jimo parapijoje pas prel. D. Mo 
zerį. Čia jis dirbo nuo 1955 iki 
1959 m. Ir šioj parapijoj jis 
rado plačią darbo dirvą, parapi
jos pastatų statybos fondui su
rinkdamas virš 60,000 dolerių.

Parapijos vadovas

1959 m. kun. Abromaitis, kle
bonui' Anicetui Linkui prašant, 
paskiriamas vikaru į Šv. Kry
žiaus parapiją. Čia taip pat jis 
randa plačią veikimo dirvą. 
1962 m. vasario mėn., klėb. A. 
Linkui sunkiai susirgus, kun. 
Edv. Abromavičiui pavedama 
laikinai tvarkyti visus parapijos 
reikalus. Kun. A. Linkui mirus, 
kun. Edv. Adomaitis kardino
lo Meyer paskiriamas Šv. Kry
žiaus parapijos klebonu.

Čia kleb. Abromaičio pečius 
užgula dideli ir sunkūs darbai, 
nes kleb. A. Linkus beveik iš
tisai vykdė bažnyčios puošimą, 
senų parapijos pastatų restau
ravimą ir naujų statybą. Jau 
pačioj pradžioj kun Abromai-, 
tis parapijos reikalų tvarkyme 
parodė didelį sumanumą ir ener 
giją. Mažiau nei 6 mėn. laiko-

Kun. Ed. Abromaitis, šv.
žiaus parapijos klebonas.

Kry-

Galite užsisakyti
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Community Vaistinė j i

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

tarpyje, jis sumažino parapijos 
skolas daugiau kaip 34,000 do
lerių ir už tai gavo asmenišką 
kardinolo Meyer padėką.

Kun. Ed. Abromaičio veikla 
nesiribojo ir dabar nesiriboja 
vien parapija. Jo veikla siekia 
toli už parapijos ribų. Senelių 
prieglaudos statybai 1946 m. 
jis yra surinkęs virš 10,000 do
lerių, Maria High School sta
tybai 1947 m. jis yra surinkęs 
virš 2,500 dol., Tėvų Marijonų 
statybai jis yra surinkęs virš 
2.000 dol.. seselėms kazimierie- 
tėms virš 3,000 dol. ir daug ki
tų.

Malonu pažymėti, kad klebo
nas kun Edv. Abromaitis sielo- 
’asi ir rūpinasi visais lietuviš
kais reikalais. Jis skatina ir 
’anko lietuviškus parengimus. 
Visi lietuviai, čia gimę ar nau
dai atvykę, jam yra lygiai bran
dūs, jis visais rūpinasi ir vi
siems įvairiais būdais padeda 
bei juos globoja.

Parapiečiai džiaugiasi gavę 
-umanų, pajėgų ir tolerantin
gą kleboną. Tenka palinkėti svei 
katos ir D'evo palaimos, tvar
kant parapijos ir parapiečių rei 
kalus.

Red. pastaba. Tenka pasi
džiaugti, kad Kultūros kongreso 
pamaldos vyksta Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje ir kleb. kun. Edv. 
Abromaitis ruošia dalyviams 
priėmimą - arbatėlę.

Dainorėlio “Lėk, sakalėli” sukaktuvių svečiai Lietuvių Muzikologijos archyve. Pirmoje eilėje iš 
kairės: soliste A. Dičiūtė-Trečiokienė, P. Valavičiūtė, J. Daužvardiene, tėvas B. Markaitis, S. J., 
prof. J. Žilevičius, Alice Stephens ir O. Jakubėnienė. Antroje eilėje iš kairės: J. Narukynas, A. 
Dzirvonas, Vargonininkų sąjungos pirm. A. Giedraitis, muz. J. Bertulis, solistė A. Giedraitienė, 
muz. J. Byanskas, Draugo red. K. Bradūnas, J. Kreivėnas ir St. Sodeika. (Nuotr. B. Lungio)

STAIGUS ŠUOLIS Į CIVILIZACIJĄ

Rudenį siauru, vingiuotu, lizacijų vamzdžiai, ištiesintas ir 
stambiais akmenukais išbertu nukastas keturių eilių kelias j 
keliu su ponais Rastais iš Brid- Three Sisters uostą, 
geport, Conn., ir jų dukra spor- mylių nuo Hot Springs,
to mokytoja iš Washington, pusiaukely tarp Blakely Dam ir 
DC, išvažiavome pamatyti gra
žiojo Ouachita ežero, esančio 
prie Three Sisters šaltinių ir at

Kur keliauja mūsų mintys? 
Į Dievo atmintį. — Jouhert;

Kaip apsaugot;! savo vaikas nuo 
I nusižengimų? žinių rasite tik ką 
I išėjusioj knygelėj

Nusižengimu išvengimas

šią knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena Šulaitienė ir Pranas 

I šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro : 

i pad. Knygelės kaina 35 ct. Pini
gus su užsakymais siųsti:

"D R A U G A S"
4545 W. 63rd St. Chicago 29, Ilk

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ogų metų patyrimas įr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago UI

ZOFIJA ir STASYS JURKŪNAI 

2438 W. 63 rd Street 

Tel. HE 4-4321
Vytauto Augustino
T.IETUVOK VAIZDU AUDIMAS

LIETU VA
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 Avc., 
Brooklyn 21, N. Y. 

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00 
Užsakykit tuojau!

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

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui.-talsyniai Sekm. uždaryta► ♦ ♦ ♦ . •«

nėti senus namus geresnėse vie
tose ir užšaldyti juos ateičiai, 
tikėdamies gero pelno.

Rašau šias eilutes lapkričio 
4 d., bet nejaučiu nei žiemos 
nei rudens, nors iš lango ma
tau žaliuojančius pušų kalnus 
su priemaiša gelsvų ir raudonų 
dažų, tačiau saulutė šviečia ir 

•„ -v, ,. - T , sūdo taip jaukiai, jog tikrai jau
eiu šventę ir tuo jausmu norė
čiau pasidalyti su visais lietu-

Three Sisters, iš naujai statomo j

ir išlygintas kelias į Lake Oua-
sigerti gydančio vandens. Čia chįĮa ghores, naujai išplanuotą 
pat ir žvejų uostas su daugybe įr išdalytą sklypais būsimą re-
paprastų ir motorinių laivelių, 
kuriuos galima išsinuomoti ir 
pasivažinėti po ežerą, ir pama
tyti iš arti jo krantų ir salų 
nuostabų grožį. Žvejams čia tik 
ra šienapiūtė, nes įvairios ir ge-

zidencinę vietovę, apimančią 228 
akrų plotą su 239 rezidenciniais 
sklypais. Sklypų kaina $500 — 
2,500. Reiškia, kainos kyla, nes

i viais ir patarti visiems, kurie ■ 
svajojate apie Hot Springsą ne- 
sivėlinti jį pamatyti, o išsvajo
tąją nuosavybę įsigyti, nes kai
nos auga. Bronė Martin

liepos mėn. šiaurinėje ežero pa
krantėje sklypai buvo pardavi-

ros žuvies daugybe, kuri leng- nėjami už $295. Ir jie jau esą nuo rūpesčio, turtuolį nuo godu- 
vai ir greitai pagaunama, o taip išpirkti. Čia yra ir Marine Lod- lystęs; jis prispaudime gina nuo 
pat čia lengvai įsigijami moder- ge> kur vykdomos vandens spor nusiminimo, laimėje nuo išdyki-
niškiausi žvejybos įrankiai krau to šventės. Svarbiausia gamtos Sesi? ^venančiu^gi^Suhų-e 
tuvėje, pastatytoje ant vandens, grožis. Jei sakoma, kad į Nea- nuo pasileidimo, 
kurioje įrengta užkandinė ir polį pasižiūrėjus mirti reikia, šv. Pranciškus Salezietis
pardavinėjami maisto produk- įaį gjog vįetovęs vaizdų grožis j
tai. Kalne pristatyta mažų pi
gių namukų nakvynei svečiams 
ir tarnautojams, kurie ne tik ap 
tarnauja svečius, bet pavažinė
ja po ežerą ir nuvalo sugautą šiuos metus Hot Springs at- 
žuvį. žymi milijoninių sumų investa-

Ta pačia proga norėjome pa- cijomis. Užbaigtas milijonus kai 
matyti ir naujai planuojamus navęs banko pastatas. Per du 
rezidencinius sklypus prie ežero mėnesiu nugriauta ištisas blo- 
pakrančių, bet neradome, nes j kas senų namų ir pastatytas 
nebuvo jokių kelių, todėl nuva-1 moderniškas motelis su pilnais 
žiavome pasižiūrėti didžiosios įrengimais, kur už vieną nakvy- ! 
užtvankos ir moderniškos elek- nę imama $24. Jis kainavęs ar- 
trinės ,teikiančios šviesą Hot ti $2,000,000. Nukastame grani-1 
Springsui ir apylinkei, prie Bla- to kalne baigiama statyti Į 
kely Dam. Tai vienas iš naujau- $3,000,000 vertės viešbutis. Sta- į 
šių civilizacijos stebuklų, vertų tomą daug naujų prekybos cen- 
pamatyti kiekvienam, atsilinku trų, restoranų ir kitų viešo po- 
siam į Hot Springs. į būdžio namų, kurių kainos vir-

Spalio mėnesį su inž. T. čiur- šija milijonines sumas. Neatsi- 
lioniu, garsiojo dailininko M. lieka nė mažesni pirkliai ir kon- 
Čiurlionio gimine, padovanoju- traktoriai, stengdamies supirki-
sių Čiurlionio galerijai Chicago- ---------------------------------------------
je jo originalių kūrinių, vėl tais 
pačiais keliais išvažiavome prie 
Ouachita ežero. Ir koks pasi- j 
keitimas! Pilnas kelias darbi
ninkų, įvairiausių kelių staty
bos mašinų, krūvos žvyro, asfal 
to ir suversto grumsto. Baigia
mi statyti tiltai, sudėlioti kana-

visą amžių sapnuose, vaidinsis.

Ilot Springs ir milijonai

Maldingumas apsaugo vargšą

VANDER
4S52

W. 63rd St.
3605

W. 63rd St.

PO 7-8020
A
L
Y
V 
A

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tei.: DAoube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

■rf

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. Westem GR 6-6592 
Atdaru 11-4 ir 6-8

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

3203 west *.»5th Street «
Chicago 42, Illinois A

Tel. GA 1-H0S4 ir GR tt-4339 įR

SIUNTINIAI 1 LIETUVį
ir bitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, Iii. Tei. YA 7-5980

PIRKITE APSAUGOS BONUS

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Dedame keletą pavyzdžių:
1961 OLDS. 98, Full Power & Air cond. $2,750.00

KAIP NAUJAS

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

AIR COND.

1960 FALCON, geram stovy, tik............ $50 įmokėti
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ................. $2,800.00
1959 PONT. Bonn., 4 dr.. H. T. Power . . $1,195.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00
1960 RAMBLER Ambas. 4 dr. Power .... $1,025.00
1958 CHEV. Conv. Stand. trans.....................$995.00
1957 OLDS. 4 Dr. "98" ............................... $600.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.)
siems, bendradarbiaudami minėta
me laikraštėlyje.

“Eglutė” išbristų iš materiali
nių sunkumų, jei daugiau vaikų ją 
skaitytų. Yra daug lietuviukų, ku
rie jos niekada, nėra matę. Ją ga
vę nebenorėtų su ja skirtis. Arti
nasi Kalėdos. Mes pirksime savo, 
draugų ir giminių vaikams greit 
dūžtančius žibučius, vos valandėlę 
patraukiančius vaikų dėmesį žais
lus. Ar nebūtų geriau, kad vieto
je to, mes užsakytume jiems “Eg
lutę”, kuri nesensta, nenusibosta, 
ir po kelių metų yra įdomi, visa
da vaikų nekantriai laukiama, 
juos šviečianti ir mokanti. Jos 
komplektai sudarytų puikius litu
anistinės medžiagos rinkinius. Tu
rėdama daugiau skaitytojų ir ben
dradarbių “Eglutė” būtų dar pa- 
irauklesnė, dar tobulesnė. Jos kai
na tik 4 dol. metams. Adresas: 
“Eglutė”, Tmmaculate Conception 
Convent, R. F. D. 2, Putnam 
Connecticut.

Bernadeta Beleškienė

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ.

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIET KIE WICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinnC* PIRM. Ir KETV............................... 9 ▼. r. lkl 8 p. p.
VMLHnUUdi ANTRAD. lr PENKT..................... » ▼. r. Iki 6 p. p.

ŠEŠTAD........... » », r. lkl 11 ?, i Tredlad. uždaryta.

. ................... ..... . ...........— ...................'.............~........

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

. 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. VVestern Avė. krautuvė.
............ ............... ...... , =?



MINĖSIME MAIRONĮ

Pagrindinis Maironio gimimo 
šimtmečio minėjimas, skiriamas 
plačiąja! Cievelando lietuvių vi
suomenei, rengiamas 1962 gruo 
džio 2 d., sekmadieni, 5 vai. v. 
naujosios parapijos salėje. Ši
tuo minėjimu taip pat bus baig
ti ir Maironio metai.

, nučių atstovams, tarėsi nepap
rastosios ateitininkų konferen
cijos ir veiklos klausimais.

—o—

Lapkričio 4 d. į Lietuvių sa
lę buvo sukviesti organizacijų 
atstovai išklausyti pranešimo. 
Gausiai atsilankė ir liet. visuo
menė, kuri domisi Alto veikla.

T - . . Atvyko Alto Centro ValdybosLaisvojo pasaulio lietuviai J J
Maironį mini tokį. koks jis bu- dr Grigaitis.
vo ir yra. Todėl atviromis aki
mis žvelgiame ir j kūrybinį Mai 
ronio palikimą. Mūsų minėji
me jo poeziją apžvelgs A. Au- 
gustinavičienė, jo žodžiais su
kurtų dainų programą atliks 
muziko Alf. Mikulskio vadovau 
jamas Čiurlionio ansamblis ir

Susirinkimą atidarė sk. pirm. 
K. Žiedonis, padėkodamas Alto 
CV-bai ir dr. P. Grigaičiui už 
atsilankymą. Dr. P. Grigaitis, 
kurį pristatė J. Daugėla, trum
pais bruožais palietė Amerikos 
Lietuvių Tarybos įsikūrimą ir 
veiklą 20 metų laikotarpyje. 
Priminė, kad JAV lietuvių gru-solistės Aid. Stempužienė bei 

J. Krištolaitytė - Daugėlienė, jo pė nėra ^šiaušia, palyginus 
kūrinius deklamuos LB Vaidi- i su kitom tautinėm š™Pėm> ta’ 
los teatro aktoriai. Mums rūpi | čiau OTšanizuotumu Hetuviai y- 
Maironį prisiminti ir pagerbti ra pralenkę kitus ir laikomi kaip 
kaip lietuvių tautos kėlėją, ža- PavVzdžiu- Tokia nuomonė esan
dintoją, pranaša. Jo tautinės U valstyoės departamente. Jis 

palietė ir įvykusias Centro Val-kovos dvasios juk reikia ir mū
sų laikams: “Gana aimanavus! 
Prižadinkim viltį ir stokim į dar 
bą nelaukę giedros!

dyboje reformas, kas jau buvo 
spaudoje rašyta.

Po pranešimo sekė paklausi-
Turime taip pat žinoti ir tai, I mai ir atsakymaL Susirinkimas 

kad Maironio sukaktį paverg-; praėjo sk,andžiai ir išsiaiškinta 
toj Lietuvoj mini ir okupanto
pataikūnai. Negalėdami nuslėp
ti, kad Maironio “kūryba suda
rė ištisą, tematikos, eilėdaros, j 
poetinės išraiškos mokyklą, ku
ri turėjo didelį teigiamą povei- j 
kį lietuvių poezijos raidai”, šie I 
pataikūnai stengiasi Maironį ap 1 
tempti ant savo kurpalio. Šis 
jų kurpalis gerai mums pažįs
tamas: “Tačiau Maironis buvo 
aukštas katalikų dvasininkas, 
savo ideologija glaudžiai susi
jęs su lietuvių buržuazija, ir 
todėl jo kūryboje žymu gilūs 
idėjiniai prieštaravimai. Visuo- ' 
meninė padėtis, buržuazinė - kle
rikalinė ideologija ne vienu at
veju kliudė Maironiui suvokti 
gyvenimo tiesą, ribojo jo didelį 
poetinį talentą, kūrybinius po
lėkius”. Dėl šių priežasčių 
Maironis komunistams tik to
leruotinas kaip buvęs ir kūręs. 
Štai kodėl laisvojo pasaulio lie
tuvių Maironio minėjimai įgyja 
ypatingą reikšmę.

— Dr. V. Vygantas, Ateiti
ninkų Federacijos generalinis 
sekretorius, lapkričio 13 lankėsi 
Clevelande, kur su Ateities klu- 

,'bo ir studentų ateitininkų kuo
pos valdybomis, dalyvaujant ir 
ateitininkų moksleivių bei jau-

1 rūpimais klausimais.
Po susirinkimo Lietuvių klu

bo apatinėje salėje dr. Pijui Gri 
gaičiui pagerbti buvo surengti 
pietūs. Atsilankė per 20 asme
nų. Dr. P. Grigaitis atsisvei
kinimo žodvje pareiškė padėką 
kaip ALTO vaidybai, taip ir 
Cievelando liet. visuomenei, ku
rioje radęs nuoširdumą, darnią 
veiklą. L. Žvirkalnis

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 24 d. 7 vai. v. Šv. 
Jurgio liet. parapijos salėje į- 
vyks kariuomenės minėjimas. 
Pagrindinę kalbą pasakys adv. 
J. Smetona, bus montažas apie 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mą ir jos žygius. Po to vaišės, 
šokiai ir kt. Rengia L.V.S. Ra
movės Cievelando skyrius.

Ramovėnai nepamiršta ir Lie 
tuvos Karo Invalidų. Jiems ren
kamos aukos aukų lapais. Mi
nėjimo metu bus paskelbta su- 
i inktų aukų rezultatai.

Lapkričio 25 d. 10:30 vai. 
Šv. Jurgio liet. parap. bažny
čioje bus atnašaujamos šv. mi
šios už žuvusius karius ir parti-

Indai bėga nuo kruvinojo komunizmo teroro, kinams užėmus In
dijos miestus. Indija dabar nradeda pažinti kas yra komunizmas.

MUSŲ KOLONIJOSE

Laimėjo de: Gaulle — Praėjusį 
sekmadienį Prancūzijoje rinkimai 
atnešė didelį laimėjimą preziden
tui de Gaulliui. Bet galutini duo
menys paaiškės sekantį sekmadie
nį. ‘ (UPI)

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 23Komisija siūlo mažinti 
mokesčius

WASHINGTON, D.C. — Dar 
bo sekretorius W. Willard Wirtz 
ir prezidento Kennedžio darbo 
— darbdavių patariamoji komi
sija pirmadienį siūlė, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
1963 metų pradžioje būtų su
mažinti 10 bilijonų dolerių mo
kesčiai.

— Parašiutininkai buvo nu
leisti į partizanų komunistų 
svarbiausias vietas Pietų Viet
name šiaurės rytuose nuo Sai- 
gono.

PA (IEŠKOJIMAS
Jieškomas JONAS UŠACKAS, 

s. Antano, kilęs iš Zabrukiškio 
kaimo, Kovarsko vals., Ukmergės 
apskr., paskutiniu laiku gyvenęs 
Kanadoje. Atsiliepti Vytautui Kun- 
eiunui, 706 West Grand Blvd.,

rijose, tačiau tik vieną kartą Detroit 16, Michigan. 
Maironio minėjimas , jau s€nokai P^irodęs New Yor-

Baigiant švęsti mūsų tautos ke’ Todel okteto dalyvavimas 
dainiaus Maironio metus, New,Siarae annejime taip pat nėra

New York, N. Y.

^ūflino ELECTR0HIC5
e?ran»fjni..n.it>

Yorko lietuviai ruošiasi jo šim-, kasdienis reiškinys New Yorko
lietuviams Meninę dalį ves stu- 

1 dentė Ramunė Vilkutaitytė.
tąjį gimtadienį paminėti su ypa 
tingomis iškilmėmis ir vertingu
meniniu koncertu. ! p0 koncerto bus šokiai, veiks

Minėjimą rengia Lietuvių Ben! bufetas, ir bus įvairių pamar-
druomenės New Yorko apygar- Į ginimų ’ 
da šeštadienį, gruodžio 1 d. 7
val. Apreiškimo parapijos sa
lėje, North 5 St. ir Havemeyer 
St., Brooklyne. Minėjimas bus 
pradėtas punktualiai Tad pra
šome nevėluoti.

Paskaitą apie Maironį duos

New Yorko ir apylinkių vi
suomenė kviečiama gausiai at
silankyti. R. K.

— Akademinio Skautų Sąjū
džio New Yorko skyr. sueigoj 
lapkričio 16 d. J. Stukas papa-

dr. J. Grinius, o invokaciją prieš’ šakojo savo įspūdžius iš jo lan- 
minėjimą praves tėvas L. An- kymosi pavergtoje Lietuvoje, ir 
driekus, OFM. 1 parodė savo susuktus filmus.

,, . . Jis ypatingai pabrėžė lietuvių
Norime atkreipti visuomenes , , .. -,. • , , v. studentijos patriotizmą i pne-demesj, kad sia proga i New v. . . .... ... _ .„ , simmąsi rusifikacijai. Sueigoje

Yorką is Washingtono atvyks , , • Kft , ■i , „ .. ' dalyvavo apie 50 skyriaus na-akt. Henrikas Kačinskas, kuris j
dalyvaus programoje ir atliks 
Maironio kūrybos ištraukas.
Pažymėtina, kad H. Kačinskas 
jau ilgą laiką nesirodė lietuviš
kai publikai, ir todėl jo daly
vavimas šiame minėiime vra 
sukėlęs mūsų visuomenėje ypa
tingo sūsidomėjimo.

Šalia Kačinsko meninėje da
lyje pasirodys žymusis mūsų 
solistas baritonas Vaclovas Ve- 
rįkaitis iš Toronto, ir New Yor
ko vyrų oktetas, vad. A. Mro- 
zinskui. Oktetas yra davęs eilę 
koncertų rytinio pakraščio kolo- A

TV-RAOI3AI - OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.- CLlFFSlPE 4-5665

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

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

zanus ir kovojančius dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Kviečiame kaip ramovėnus su 
šeimomis, taip ir visą Clevelan- 
do lietuvių visuomenę atsilan
kyti į iškilmingą minėjimą ir 
pamaldas. Organizacijas kvie
čiame dalyvauti su vėliavomis.

Ramovėnų valdyba

TINKAMI RŪBAI DUODA 

GERĄ SAVIJAUTĄ

Pas mus yra didžiausias pasi
rinkimas rudeninių ir žieminių 

rūbų gerai žinomų firmų:
Bota n y “500”, Groshire, 

Society Brand ir kity
SUAUGĘ IR JAUNUOLIAI:

Čia. galite apsirengti nuo galvos iki 
kojų. Turime ir darbo rūbų, batų,

kaliošų ir ilgų guminių batų 
, — aoanm Krautuvė, kurioje mėgstą gražiai

"(T rengtis perka sau rūbus

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai

UNIVERSITETO VICEPREZIDENTAS APIE TIKĖJIMĄ

Northern Illinois universite-i tina drausmė, apie tai mąsty- | 
to viceprezidentas F. R. Geigle, Į kitę”.
Chicagos Orchestra Hali salėje 

i kabėdamas lapkr. 11 d., pažy- 
Imėjo, kad jo gyvenimo filoso
fijoje yra vienas esminis reika-jžmogų su nepalaužiamu tikėji-

Žinųjimas, jautimas ir tikėji
mas — taip sklandžiai išreikšti 
šiais žodžiais: “Parodyk man

Galite pirkti už grynus pinigus arba kreditan, už kurį nereikia 
mctieti procentų. Galite tik įmokėti mažą sumą ir Jūsų 

pasirinkti pirkiniai bus laikomi iki Kalėdų.

H. S E I G A N
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

lavimas, kuris yra išreikštas 
šv. Povilo laiške žydams, jog 
tikėjimas yra užtikrinamas da
lykų, kurių mes tikimės, atne- 
šąs įsitikinimą tais dalykais, 
kurie nematomi. Toliau F. R. 
Geigle pabrėžė:

— Žmogus privalo turėti sa
vo dalį neliečiamų minties ir 
dvasios vertybių, jeigu jis nori 
daugiau negu tik egzistuoti, jis 
privalo turėti gyvą tikėjimą. 
Toks gyvas, vitalus tikėjimas 
kiekvienam iš mūsų duoda jė
gos laikytis tvirtai. Kai man

mu, žmogų, kuris veikia, kuris 
yra tolerantiškas, ir aš jums 
parodysiu žmogų, kuris nieko 
neišsigąsta”.

Šis Northern Illinois univer
siteto viceprezidento pareiški
mas buvo išspausdintas “Chica
go Daily News” dienrašty 
lapkr. 12 d.

FILMAI GAILESTINGUMO 
SESERIMS

Gailestingųjų seserų paruoši
mui Šv. Teresės kolegija Wino-
noj, Minn.,'ruošia 3-jų dalių ifil 

pačiam reikia prisiminti gi'es- tam iš Hill fondo gavusi 
nes gyvenimo aspiracijas ir ver $17,000. šiam uždaviniui talki- 
tybes, aš paskaitau šv. Povilo na h* May o Brolių klinikos Ro- 
laiško Pilypiečiams 4 skyriaus chestery.
8 eilutę: “Pagaliau, broliai, kas 
tik yra tiesa ,kas tik gerbtina, 
kas teisinga, kas šventa, kas 
meilinga, kas turi gerą vardą, 
jei kas doryfcė, jei kas yra gir- j

— Tik žemo būdo ir tamsių 
sąžinių žmonės savo liežuviais 
gali taikyti mirtinus smūgius'.

—<J. Guibert

SKYLARK MOTORS, INC.

2615 So. Kedzie Avė., Chicago 23, III.
Geros kokybės vartoti automobiliai 
pigiam susisiekimui - transportacijai

'55 BUICK — geras transportacijai, tik .. $165.00
'58 FORD WAG0N ............................... $395.00
’60 CHEV. Belair, 2 Dr., geram stovyje $1,295.00
’58 BUICK ........................................... $945.00
'57 CHRYSLER ................................... $695.00
’57 PLYMOUTH ...................................  $295.00
’56 CADILLAC ....................................... $695.00

IR DAUGELnS KITŲ GEROS KOKYBES VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

Tel. - BIshop 7-2236
KLAUSKITE ED ARBA TONY

SKIP’S
Liquor Store

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202

y/

S E L F 
SERVICE

NOVEMBER — LAPKRIČIO 21, 23, 24 D. D.

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4.29

DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.49

IMPERIAL NAPOLEON FRENCH
BRANDY Fifth $2.98

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

$2-98
IMPORTED BLACKBERRY APRICOT, CHERRY 

GREEN or WHITE MENTHE, DARK or 
LITE CACAO Fifth $2-59

SKAIDRIOJI VODKA 80 PROOF Fifth

GERMAN WINE 1960 WINTAGE 
NIER STEINER, MAY, RUEDESHEIMER, 
LIEBFRAUMILCH Fifth .89c

ARMAND ROUX 1959 VINTAGE 
IMPORTED FRENCH BEAUJOLAIS Fifth $-j.98

CHERRY HEEEING LIQUEUR Fifth $6-39
MOET & CHANDON IMPORTED 

EXTRA DRY FRENCH CHAMPAGNE 
30 oz. Bottle Fifth $3.98

eurrent dlvldend on lnvestment bonua
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Vi 4 metų lnvestmento bonus mokame dividendų kas pusmeti ir
dar Išmokėsime po 14% 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. p. 
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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

anticipated dlvldend 
on lnvestment 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 & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575
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TAIP MĖGINAMA IŠMOKYTI 
DAUGIAU KALBU

Tieskime kelią lietuvybei į mokyklas

M. KRUP AVIČIUS

Kai tik buvo paskelbtas “ap
leistųjų kalbų” reikalu įstaty
mas National Def.ence Educa- 
tion Act, prasidėjo suinteresuo
tų tautų sąjūdis. Kiekviena* jų 
stengėsi surasti būdų, kaip tuo 
įstatymu daugiausia pasinaudo
ti. Buvo tariamasi tik savo tar
pe, bet vienur kitur tarėsi ir 
bendrai visų tos vietovės tau
tybių atstovai. Vienur kitur 
dalyvavo tuose pasitarimuose 
ir lietuviai. Bet šį faktą esu 
sužinojęs ne iš savos, bet iš 
kitakalbės spaudos.

Kada tas sąjūdis prasidėjo, 
tiksliai nežinau. Vienas tokių 
įvairių tautybių atstovų pasi
tarimas buvo įvykęs 1960 m. 
Detroite. Iš laikraščio praneši
mo spėju, kad ten dalyvavo ir 
lietuvių. Aiškiai to nepasakyta. 
Mūsų spaudoj tokių žinių nebu
vau pastebėjęs. Gyviausiai tuo 
klausimu susirūpino lenkai. Ru 
sams neteko rodyti tiek uolumo 
ir susirūpinimo, nes krašto val
džia ja, kaip mados kalba, pa
kankamai rūpinosi. Lenkai tad 
čia išsimušė į pirmąsias vietas. 
Tokių pasitarimų ten buvo ke
li. Kai kuriuose dalyvavo ir 
aukštesniųjų ir pradžios mokyk 
Jų patarėjai — Sehool Counse- 
lors.

Kas buvo išgirsta iš mokyk
lų patarėjų šiame susirinkime? 
Ankstesniųjų mokyklų patarė
jai pareiškė nuomonę, kad “ap
leistosios kalbos” gali sudaryti 
klausimą tik artimiausioj atei
ty, bet šiuo metu jos dar nėra 
aktuali problema. Tačiau Ju
nior High School patarėjai ne 
tik labai atsidėję išklausė prof. 
Ordono referato, bet jį gerokai 
išklausinėjo apie naujojo dar
bi srities praktiškas detales ir 
jų išsprendimo būdus. Iš jų pu
sės rastas pilnas pritarimas. 
Šiame pat susirinkime buvo 
bendromis jėgomis parengtos 
ir priimtos šios 5 rezoliucijos:

Kalbų žinojimas naudingas 
gyvenimo kelionėj

Kalbų žinojimas duoda gali
mybės įžvelgti į kitokį, negu 
mūsų, pasaulį ir tuo būdu su
teikia naują žvilgsnį, padeda 
kitokiu būdu pažvelgti į žmo
nes, įvykius ir kasdienius rei
kalus. Jaunas žmogus, kuris 
žengia į pasaulį su kitos kal
bos žinojimu (ne vien angliš
kos), visuomet pralenks savo 
draugą, kuris žengs į pasaulį 
tik su anglų kalbos žinojimu.

Kiekvienas nori didžiuotis savo 
kilme

Vaikas nori didžiuotis savo
kilme. Negalima didžiuotis tuo, 

Tarptautinis institutas savo ^ag ne£įnorna Subrendęs vai-

Tautybių atstovų nuomonės

Kalbų žinojimas praturtina 
tautinę kultūrą

Kitos kilmės Amerikos pilie
čiai, gavę normalų išmokslini
mą, gali lengvai perduoti savo 
žinias savo kraštui ir visuome
nei, bet ar gali perduoti ką iš 
savo kilmės krašto paveldėjimo 
ir kultūrinių vertybių, jei ne
žino savo tėvų kalbos? Be tos 
kalbos žinojimo tie kultūriniai 
lobiai pasilieka uždaryti ir jiems 
ir tam kraštui, kuriame gyvė-
na.

Gyvenamieji laikai reikalauja 
svetimų kalbų žinojimo

Gyvenamas metas reikalauja 
artimesnių kultūrinių, prekybi
nių, mokslinių ir diplomatinių 
bei kitų ryšių su kitais kraš
tais. Tas faktas kelia didelį 
reikalą turėti įvairių kalbų ži
nančių žmonių. Tų kalbų neži
nojimas apsunkina santykius su 
kitais, kelia nepalankumą ir 
galų gale nuveda į izoliaciją, 
kuri kiekvienam kraštui nepa
geidaujama.
Vaikus reikia mokyti pirmiausia 
tų kalbų, kurių gali išmokti 

savo šeimose

1960 m. gruodžio mėn. progra- h ag galį pagijugti nįkriaųstu| 
moję turėjo įtraukęs punktą a-1 kad nepadėjo jam pažinti jo tė.
pie tų patarėjų supažindinimą 
su tautinių grupių pastangomis 
ir laimėjimas jų kalbų mokymo 
mokyklose srity. Pranešimą tuo 
klausimu padarė to instituto pa 
kviestas Wayne universiteto sla 
vų kalbų prof. E. Ordonas. Jis 
savo pranešime pažymėjo “ap
leistųjų kalbų” svarbą Ameri
kai, jų atstovų norą ir reikala- 
v.'ma įtraukti jų kalbas į nor
malias mokyklų programas ir 
pažymėjo, kad netrukus “ap
leistosios kalbos” patarėjų rū
pesčiuose ir darbuose užims žy
mią vietą.

Greit ir gerai vaikai mokyk
lose gali išmokti tų kalbų, ku
rias padeda išmokti šeima. Šei
mos padedamas vaikas po ke
lių metų ta kalba lengvai kal
bės ir rašys. Be tos pagalbos 
mokyklos suole jos galės iš
mokti tik po ilgų metų. Dėlto 
reikia mokyti vaikus tų kalbų, 
kurias jiems yra galimybės len 
gviausia išmokti. Versti juos 
mokytis tik didžių tautų kalbų 
— didelė klaida. Geras žinoji
mas vengrų ar lietuvių kalbos 
(mano pabraukta) naudinges
nis, negu blogas rusų ar vo
kiečių. Pirmosios ir dar antro
sios kartos vaikai namuose dar 
dažnai girdi savo tėvų kalbą. 
Nemokymas vaikų tos kalbos 
būtų visai nesuprantamas lai
ko eikvojimas.

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

4 ir 3 
Gara-

I Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 
ikamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12.900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, galia tuščias lo
tas. 319,800.

1 Vi aukšto mūras. S metų. 
kamb. butai. Gazu šildymas, 
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. Derėti nuo $32,700.

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

Didelis Imngalotv arti 63-os ii- Ca- 
I lifornia, Išpuoštas rūsys. Alyva šil- 
jdym. $19,900.

5 imtų mūras. $5,000 nuomos.
I Naujas alyva šildymas. Garažas.
$44,900.

Naujas mūras. 5 % kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $13.500.

6 kamb. bungalotv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13,700.

2-jų aukštų mūras, šviesūs, dideli 
butai. Naujas gazu šildymas. Ga

ražas. $24,500.

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

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

Biznis ir 3 butai. Geras namas: 
geroj vietoj. Garažas. $38.800.

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

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

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

6 kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450.

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, spsaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16,409.

2 a. apartmentinis, nauja šilima, 
gazu, 2 a, garažas, pajamų apie 
$1 4,000, M. pke. Tik $89,000.

2 Imtų po 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,000.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja. 2 a, mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

3 mieg., 3 motų mūras, Brighton 
p. Tik $21,800.

2x5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai 
30 p. sklypas, 2 a. garažas, prie 
Maria H. S. Vertas prašomos kainos1.

2 butų nmras. Geros pajamos, 
Gage p. $19,000.

Liuksus 6 kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $.32,500.

Gražus butas ir taverna su visais 
įrengimais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,900.

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

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

72-ra ir Mozart, Mur. bungalow, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Mairųuette P-lco naujas bun- 
galow, 5% kamb: $17,300.

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

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

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

25 akrai ąžuolyno, su namais 
$7,000, įmokėti $1,000.

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

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

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

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

I Mur. 3 mieg. 7 m., garažas, daug ■ 2 namai ant I loto Marų. pk., ge-
priedų, M. p. Tik $20.600. iros pajamos. $19,900.

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy, M. p. Ga- I Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
ražas. 30 p. lotas. $19,500. šildymas. M. p. $16.800.

i Mūr. 2x6 Brighton p. Garažas. Mūrinis^ naujas. 2x5%. Gage p. 2
naujas gazo šild. $26,800. šildtmai. 50 p. lotas. Kaina žema.

KAIRYS REALTY, 2501 W. OSth St., HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild.. 

garažas. Rright. Pk. skubiam par- 
I davimui. $19,900.
| 6 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-oš ir Kedvale. Dideli kamb. Kc-

, ramiltos 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 Jakubenienei

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 šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple
vvood. Tič $17,000.

1 % aukšto mur. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-
k6.

Mūr. .2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 34 kamb.

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

$22,500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $26,600. 
Visai naujas mūrinis, 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

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

BUDRECKAS

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalingą greit parduoti. Geras C 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. l’rie 62-cs ir California. 
Daug vertingų priedų, žema kai
na.

A. Norkus Real Estate

Tautybių atstovų vardu kal
bėjo Joana Žydėk. Ji supažindi
no susirinkimo dalyvius su len
kų ir kitų tautybių atliktu ir 
atliekamu darbu išlaikyti jau
nojoj kartoj savąsias kalbas 
gyvas, įrodinėjo, kad geriau
sias ir sėkmingiausias kelias 
tam tikslui pasiekti būtų įves
dinimas jų į komunalines ir pa
rapines mokyklas ir palikimas 
papildomųjų mokyklų, nelaiky
mas jų laikinomis, pereinamo
sios stadijos. Baigdama savo 
pranešimą, pranešėja išreiškė 
viltį, kad valdžios atstovai, su
sipažinę su tautybių išlaikomų
jų papildomųjų mokyklų darbu 
ir j’4 lygiu, padės jas įtraukti 
į pradžios mokyklų programas.

Frof. Ordonas visiems daly
vavusiems patarėjams įteikė 
raštą, kuriame išsamiai buvo 
išdėstyta visa “apleistųjų kal
bų” problematika ir žinios, kiek 
ir kaip tautybės dirba savo kal
bos išlaikymo srity. Iš jų 
aiškėja, kad savo kalbos mo
kėsi už parapinių ir komunali
nių mokyklų ribų hebrajų kal
bos 6,500 vaikų, lenkų kalbos — 
900, ukrainiečių — 900, žargo
no (Idiš) — 400, armėnų — 
200, vengrų — 108, vokiečių — 
85, latvių — 50, rumunų — 
£0. Lietuvių nėra. Įdomu, kur 
jie pasidėjo. Ar per kokį nesu
sipratimą jie neįtraukti, ar Det
roite jau nėra jokios šeštadie
ninės lietuvių mokyklos.

vų kalbos ir kultūros.

Aktoriai EI. Blandyte ir Alf. Brinką susimąstę prieš J. Griniaus 
“Gulbės Giesmės” ištraukų vaidinimą Šatrijos susirinkime.

CHICAGOS ŽINIOS
PAŠTO PATARIMAS PRIEŠ i 

KALĖDAS
Chicagos paštas praneša, kad ; 

Kalėdų proga ypač daug siun-1 
tinių ir laiškų patenka į “mi-: 
rusiųjų” pašto skyrių vien dėl 
siuntėjų nerangumo. Siuntėjai 
klaidingai užrašo adresus, už
miršta parašyti savo adresą,; 
kur gražinti siuntinį ar laišką, 
jei negalima adresato pasiekti, 

]o kas blogiausia, kad dažnai 
rašysena neišskaitoma. Pernai į 
vien Chicagoje į pašto “mirų-j 
šiųjų” skyrių pateko 390,000 ■ 
siuntinių ir per 3 milijonai laiš
kų. Nuo lapkričio pradžios Chi 
cagoje jau parduota per 20 mi
lijonų naujų 4 centų kalėdinių 
pašto ženklų.

SIŪLO GRIAUTI IŠKELTĄ 
GELEŽINKELĮ

Dviejų požeminių gelžkelio 
linijų pravedimas Chicagos mie 
sto centre prirengtų kelią iš
griauti 65 metų senumo iškeltą 
“L” gelžkelį, kuris žiedu 
(Loop) supa tą miesto dalį. 
Naujų tunelių pravedimas kai
nuotų 45 mil. dolerių. Kol kas 
toks pasiūlymas lieka tiktai 
projektu.

KIEK IŠLEISTA ARKLIŲ 
LENKTYNĖSE

Į .MIESTAS PASIRENGĘS 
KOVOTI SU SNIEGU

Chicagos miestas pasirengęs 
kovoti su žiema. Kovai jau pa
rengta 1,200 vyrų ir 487 su 
sniego plūgais sunkvežimiai. 
Septyniose vietovėse sukrauta 
25,000 tonų druskos ir, jei bus 
reikalinga, dar yra 20,000 tonų 
atsargai. Sniego nuvalymas per 
nai miestui kainavo $1,600,000. 
Pernai iškrito 64 coliai sniego.

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

i Vi AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 i 
tnėn. Kaina $19,000.

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

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

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

TIK S 18,600
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

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

2x5 BRIGHTON PK.
Dabai svarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.

5 IR 4 KAMB. MARQUF.TTE PK.
10 metų 1% aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35.500.

2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5080

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

CICERO. 4 butų mūrinis, 3 po 
4 kamb^ ir 1 kamb. Pajamų $250 
per mėn, $22,900. Įmokėti $4,500. 
BI 2-2162.

DĖMESIO !

vestuvių nuotraukos ir 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, asv.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Geras med. 
aukštos paj

Ten pat 6 
$16,200

. 2—4 ir 1—3 kamb.
centr. šild. gazu. 
$17.800.

Mar-

kamb. tvirtas bung.

užlaikytas med. Pilnas
šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 
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-me aukšte — 6 ir 4 kamb. Mrs. 
Gard. — Tel. 247-3932 arba TO 
2-7904.

DĖMESIO !

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsbnrgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

Chicagoje jau užsibaigė šių 
metų 187 dienų arklių lenkty
nių sezonas. Per tą laiką 2,588,- 
257 žmonės stebėjo lenktynes 
ir, remdami savo pasirinkimus, 
išleido $217,958,869.

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

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

Chicago 29, BL

DŽIAZAS” BALTUOSIUOSE 
ROMUOSE

Waąhingtoiie pirmą kartą 
Baltųjų Rūmų istorijoje įvyko 
“džiazo” koncertas, kurį išpil
dė iš Chicagos muzikantų su
darytas sekstetas. Koncertą 
globojo prez. Kennedy žmona 
Jacguelina.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

Skelbkites “Drauge”

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKfc 

Kiekiveną sekmadieni nuo
1:30 iki 2:00 vaL D. p.

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad 
resu: Lithcanlnn Catholic Houi
Radio Station WLOA, Braddoek. 

Pennsylvania

4 * 11 f I fl 1111111111111 II 111311111111111111111111111111
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

lies jis plačiausiai skaitomas lie- 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
iiiiiiiiiiiiiliiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiun

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą’'

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

STANKUS
GONSTRUCTION C0.

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

HEATING CONTRACTORSi
Statome šiltu oru pučiamus po. 
čius. vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

r

REGISTERED NURSES 
3 High Calibor 

Registered Nurses
I«'or J 27 Bed General Hospital also 

Lie. Praetieal Nurses
Fully air-conditioned. Extension pro- 
grani now in progress. Oeean resort 
town. Population 25,000. Located in 
heart of Georgia’s Go.lden Įsiės. Met
ropolitan arda nearby. Differential 
pay for evening and night sliifts. In- 
Service training. Good personnel po- 
ticies. Salary open. Fringe benefits. 
Assistants inlocating. Write ko per
sonnel director.

, GLYNN-BRUNSWICK
MEMORIAL HOSPITAL 

Brunswick, Georgia

IŠNUOMOJAMA — POR RENT

Marąuette Parke išnuom. dide
lis kamb. su atskiru įėjimu ir vi
sais kitais patogumais. GR 6-3069

Išnuom. kambarys vyresnio amž. 
moteriai. Galimybė naudotis virtu
ve. Skambinti prieš 12 v. dieną ir 
po 5 vai. vak. — ST 8-0669.

Išnuom. 3-jų ir 4-rių kamb. bu
tai su apšildymu ir karštu vand. 
$55 ir $60 mėn. 1347 S. 48th Ct., 
Cicero. ES 9-5183.

Išnuom. TAVERNA su visais 
įrengimais. Pigi kaina.

Tel. DA 6-5899

PARDAVIMUI

Miegamojo setas — lova ir dvi 
komodos, saliono setas ■■— sofa. ir 
fotelis. 5026 W. 24 St., Cicero.

Išnuom. 2-jų kamb. namai, de
koruotas butas 2-me aukšte, su 
vonia. Garinis pečius šildymui.

2901 W. 38th St. VI 7 - 8492.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklniui 

GA 5-5867

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į nau
jus ir senus namus. Stogų rlnaa 
(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. VVestern, Chicago 9, Ui.

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

Statome gyvenamus namus Ir 
kitokius biznio pastatas



Lietuvių tautinis kambarys 

Pittsburgho universitete

bei tamsaus ąžuolo. Lubos yra 
baltai nutinkuotos. Visi trys lan 
gai iš pilkšvai migloto stiklo 
yra pagražinti švino medalijo- 
nais, kurie vaizduoja “Saulės 
ornamentus”. Sienos yra išmuš
tos rankomis austo lininio au
deklo, kuriame meniškai įaus
tas “Paukščių takas”, tekstilės 
ekspertų komiteto parinktas 
šiam tikslui iš tūkstančių pa
vyzdžių Čiurlionio meno muzie
juje Kaune. Virš rašomos len
tos palubėje šviesaus ąžuolo 
lentoje yra išpiaustyti stambio
mis raidėmis pasireiškusiųjų 
moksle ir kultūroje Lietuvos 
vyrų vardai. Štai jie: Kristijo
nas Duonelaitis (1714 — 1780), 
poetas, Simonas Daukantas

Pittsburgho, Pa., miesto uni
versitete, tarpe aštuoniolikos į- 
vairių tautinių kambarių ran
dasi ir lietuvių tautinis kam
barys. Jame kasdien susirenka 
daugiau negu 60 studentų įvai
rioms pamokoms bei paskaitom.
Lietuvių tautinis kambarys yra 
įrengtas pagal senovės lietuvių 
liaudies meną, kurio pavyzdžiai 
buvo paimti iš Čiurlionio meno 
galerijos Kaune.

Visi tautiniai kambariai uni
versitete turi savotišką, savos 
tautos stilių. Jie buvo įrengti 
šiame universitete, kad pagerb
tų tuos įvairių tautybių žmo
nes. kurie į šį kraštą atvyko ir 
pastoviai apsigyveno Pittsbur
gho mieste, kuris šiandien lai
komas Amerikos anglių ir plie
no pramonės centru.

Daugiau negu dviem šimtam
studentų iš užsienio, kurie kas- nas Basanavičius (1851 —
met šiame universitete studijuo , 1928), didelis patriotas ir moks- 
ja. šie tautiniai kambariai sim- i įninkąs, Lietuvių Mokslo drau- 
bolizuoja vis labiau didėjančią , §LOS įsteigėjas. Jonas Mačiulis 
mokslinių mainų programą su -Maironis (1862 1932), ku-

Kaip tėvas, taip ir sūnus. M. A. Taylor prieš 32 m. gimė auto
mašinoje. motinai bevykstant j ligoninę, o jo sūnus gimė taip pat 
mašinoje, bevežant žmoną j ligoninę, Dalias, Tex.

«5SWp

tai dienai pritaikytoje kalboje Į TĖVAI UŽKAKINO MER- 
šitaip kalbėjo: “Mes aukojame j GAITĘ KAMBAKYJE
tau savo brangiausi turtą: sa
vo vaikus ir vaikų vaikus. Te
gul šis universitetas būna jiems

Dvylikos metų mergaitė Bet- 
ty Jonės, sverianti tiktai 40

TRYS MILIJONAI 
RAUPSUOTIESIEMS

Vokietijoje veikianti raupsuo 
tiesiems pagalbos teikimo drau 
gija nuo savo įsisteigimo, nuo 
1957 metų, surinko aukų $3 
milijonus; daugiausia paremtos 
Afrikoje esančios raupsuotųjų 
globos įstaigos.

KREDITO SĄJUNGA
Padėdami įsikurti pabėgėliams 

iš Kinijos, Maryknoll vienuoly
no nariai Hong Konge įsteigė 
kredito sąjungą. Maryknoll vie- 

'nuolijos nariai jau yra suorga
nizavę šešiose valstybėse kre
dito sąjungas, o Peru valsty
bėje jos turi net 275 skyrius.

DR, SALK LOJOLOS 
UNIVERSITETO PARENGIME

Lojolos universiteto Stritch 
Medicinos mokykla kalbėtoju

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 23 7
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Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Matulalčlo- 

Matulevlčiaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jžvel 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

n. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimišk-os 
Išminties perlai, išreikšti patarimų,

paraginimų ir paaiškinimų for
moje.

UI. Vilniuje, žvilgsnis J Arki
vyskupo kančias perneštas senoje 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta J kietus viršelius. 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite: 
“D R A U G A S”

4543 W. 63 St, Chicago 29, III

(1793 — 1864) į mokslininkas intelektualinis ir dvasiškas va- 
ir istorikas, kuris parašė pir- , dovas”.
mąjį lietuvišką elementorių, Jo- AT , , , . . ,Nuo pat kambario įsteigimo 

Lietuvių komitetas, kartu su 
kitais tautybių komitetais, nuo
lat rengia ekonominio, politinio 
ir kultūrinio pobūdžio paskai
tas.

kitom tautom. Pittsburgho uni
versitetan gali įstoti visi gim-

nigas, poetas. Vincas Kudirka 
(1858 — 1899), muzikas, kom-

nazijos abiturientai ir taip pat Pozitorius, poetas, rašytojas, lei-
užsienio studentai. Universite
tas taip pat suteikia gabiems 
užsienio studentams stipendijas 
gilinti toliau savo studijas.

Pittsburgho universitetas ran 
dasi šio miesto pačiame kultū
ros centre. Centrinis universi
teto pastatas, pastatytas prieš 
35 metus, yra 42 aukštų, neo- 
gctiškos išvaizdos ir simbolizuo 
ja šios industrijos aukštus sie
kimus bei idealus. Penkiolika 
tūkstančių studentų kasmet lan 
ko šią “Mokslo katedrą”, jos 
aštuoniolika mokslo skyrių. Bai 
gusiems šį universitetą, sutei- 
k.a bakalauro bei magistro laip 
snius. Centriniame pastato pir
mame aukšte randasi visi tau
tiniai kambariai.

dėjas, gydytojas. Mikalojus Kas 
tantas Čiurlionis (1875 — 1911) 
kompozitorius ir menininkas.

Labai svarbų vaidmenį Lie
tuvių tautiniam kambaryje pa
čiame sienos gale vaidina Čiur
lionio tapyto paveikslo kopija. 
Paveikslas pavadintas “Du Ka
raliai”. Kopiją paruošė Philip

svarų, buvo policijos išlaisvin- savo lapkr. 20 d. organizuoja- 
ta iš kambario, kur jos tėvai miems pietums Conrad Hilton 
ją buvo laikę užrakintą viene- , viešbuty pakvietė dr. J. Salk, įš- 
rius metus. Tėvai, gyveną 6658 į radėją skiepų nuo polijo.
S. Wentworth, buvo areštuoti, ' ----- ,---- -----
bet motina buvo paleista prižiū j Perskaitę "Draugą", duoki 
rėti kitus 8 vaikus. i te ii kitiems pasiskaityti

TAUTA. KURI KURIA — NEMIRŠTA
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J. F. FUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
M«RQUETTE FUNERAL HOME '*Z—'-'-i-U 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

(Atkelta iš 1 psl.) 
Kultūros kongreso dalyviai

Bendruomenei leisti informa
cinį laikraštį, kuris nebijotų

, . .... . , glostyti ar plakti. Blogiausiayra tie, kurie tiki, kad menas, ° d,. ..... . ., ... ... ,. , , . _> • gyventi iliuzijomis ir sapnais,kultūra — didele vertybe. Dai- ® . .f , . ., ,. r... j . Bendruomenei atsiriboti nuo po- limnkai tų vertybių daug duo- ..... , . . .
j n-i J - V -n . - , ilitikos, nes tuo pakankamaida. Dail. Kasubiene Fordo fondo. , . .’ . ,.i. u ....... , ... . . kankinasi politines partijos,iniciatyva suka filmą apie kerą-1 „V. v j -i- • i i • Kultunm darbą remti — ilgų Chicagos arkivyskupijos pa- miįcą. Daųge^ Neprasmin-

reigūnas praneša, kad 20 akrų bažnyčių dekoravime. Jei butuipradėtį kaimynQ kieme muš.

HICAGOJE
NAUJA MOKYKLA PRIE 

VYTAUTO DARŽO

Elliott, kuris tuo laiku, kada! tauto daržo) bus statoma ber- 
Lietuvių kambarys įsisteigė, bu- niukams Maristų aukšt. mo-

plote prie šiaurės vakarų kam- surašyta į Tautos šventąjį raš-
po 115-tos ir Pulaski (prie Vy- mes Per dešimtmetį su

kūrėme, nutautėjimo problema 
būtų siauresnė.

vo dailaus meno profesorius 
Pittsburgho universitete. Čiur
lionio meno galerijos valdinin
kas apie paveikslą šitaip išsi
reiškė: “Medžiai yra Lietuvos 
miškai, kurie dengia tamsią ir I 
paslaptingą praeitį. Tarp šakų 
matyti žvaigždės, kurios reiš
kia viltį. Paveiksle matyti du

kykla. Ji pradės veikti 1963 m. 
rugsėjo mėn. Statyba kainuo
sianti 2 mil. dolerių.

Suminėjo Mončį, Kasiulį, Gal
diką, Viesulą, Kašubus, Žoroms- 
ką, Varną, Petravičių, Valešką, 
Pautienių, Muriną, Skupą, Dar
gi, Viliamą, Andriušį ir kitus,

SUDEGĖ B ALDŲ PAKDUO- kuriuos pavadino lietuvybės 
TUVĖ žvalgybos kariais. Skulptūroje

„ ., , ., , . _ Kašuba, Marčiulionis ir kiti.Pnde baldų parduotuve, 1115 '
E. 63 st., buvo gaisro sunaikin

tynęs.
Išleisti leidinius, kurie paro

dytų, kas lietuvio sukurta įvai
riose srityse: religija ir para
pijose, moksle ir medicinoj, me
ne ir švietime. Sukurti filmus 
išš lietuvių gyvenimo.

Mes turime daug dailininkų, 
gydytojų, mokslininkų, tai lie
tuviškas kraujas, ir mes jų 
neturime nuslėpti. Faktai ir dar
bai mus veda į lietuvybės išlai-

„ . . . 1 karaliai. Vienas laiko rankojePastačius universitetą, mies- . . . . ■ .. . . 7 , , . labai sviesų brangakmenį, kunto gyventojų jvainų tautybių , . . , ,, , . antrasis saugoja savo kardu.grupes nutarė kokiu nors budu s , ........... . , .° . ... . . Šviesa, kuri is šio brangakme-prie universiteto įrengimo pn

ta. Įgriuvo ir stogas. Nuostolių 
padaryta $50,000.

Lietuvių dailininkų yra per 130. , 7? “CL. y ,
t-, . , ■ . 1 , ! kymą. Lietuvis dailininkas —Dailininkas yra ir spaudos J

talkininkas. Dailininkuoss yra su jumis. Pašaukite ir mes atei
sime.

Pirmas kongreso vakaras bu-nuomonių skirtumų. Ačiū Die-
’ vui, kad taip lietuvis nėra Hit- ... ......

HELIKOPIĘRIS IR MOTO- lerinės armijos uniforminis ka-,VO, 1 m §ausas . a 7V1^1S Ir J?
CIKLAS

. ,nio atsispindi yra labai graži, sideti. Nutarta, pagaliau, įreng- k. , .. ,. , . . , , . , Šios sviesos spinduliuose matyti tarptautinius kambarius, ku- ,. ... , . .. ,.f . , ti hetuviskas kaimas; siaudi- . . _
rie atvaizduotų tautinių gru-jnia.g stogais nameliai balti > policininkams pagauti du jau-
pių krašto stilių ir meną, paim- žaJ svyruoj-antys gluosniai. Lie šuolius motociklu važiavusius 
tą iš tų laikų, kada dar nebuvo

Chicagos policijos trafiko he
likopteris padėjo ant žemės

susikūręs šis kraštas nei šis 
universitetas.

Lietuvių tautinio kambario 
projektavimas

1932 m. kovo mėnesį įkurtas 
Lietuvių komitetas. Lietuvos vai 
džia, koordinacinis komitetas 
Lietuvoje, ir septynetą organi
zacijų, kurios sudarė Lietuvių 
Komitetą, prisidėjo prie lėšų 
rinkimo Lietuvių kambariui į- 
rengti ir jų projektavimo. 1935 
metų balandžio 8 d. universite
to atstovai ir Lietuvių komite-

tuvių Kolonistų draugija užsie- mylių į valandą ir vos nesu- 
nyje, Lietuvių tautiniam kam- važinėjusių policininką Thomas 

’ bariui padovanojo sienoms lini- Ryan prie Lake Shore ir Oak
nį audeklą ir šviesiojo bei tam
siojo ąžuolo lentas. Šviesusis 
ąžuolas priklauso tamsiajai ą- 
žuolo giminei. Tamsusis ąžuo
las patamsėjo nuo ilgo gulėji
mo Nemuno upės vandenyje. 
Staliai labai vertina šį ąžuolą 
kaipo neįkainuojamą medžiagą 
baldams gaminti. Jis visiems 
lietuviams gerai žinomas. Linų 
audimas rankomis Lietuvoje per 
šimtmečius buvo nepamainomas 

1 amatas Lietuvos moterims. Autas pasirašė dokumentą - aktą, 
kuris užtikrino vietą Lietuvių dėklo raštas buvo specialiai aus 
kambariui universitete. Simbo- ^as Lietuvių tautiniam kamba- 
lis šio pažado buvo Lietuvos
Vytis išplautas ant skydo virš 
būsimo kambario įėjimo. Kam
bario įrengimo darbai prasidė
jo 1940 m. pavasarį. Antanas 
Gudaitis, menininkas iš Kau
no, suprojektavo Lietuvių kam
bario įrengimą. Jis šiam tiks
lui laimėjo Lietuvos vyriausy
bės skirtą premiją. Jis pats apie 
savo projektą šitaip rašė;

“Remdamasis universiteto rei 
k^lavimais ir atsižvelgdamas 
į kambario dydį, aš mėginau 
šiais grynais lietuviškais orna
mentais suteikti kambariui kuo 
daugiau lietuviško charakterio.
Visi įrengimo ornamentai yra 
kopijos autentiškos medžiagos, 
kuri randasi Čiurlionio Meno 
Galerijoje Kaune.”

Lietuvių tautinis kambarys

st. Motociklo vairuotojas Jacob 
Meudt kaltinamas 15 trafiko 
įstatymų sulaužymu.

PAVOGĖ KAILINIĮJ UŽ 
$50,000

Trys ginkluoti plėšikai sulai
kė prie durų tris paskutinius 
iš Bramson krautuvės išeinan
čius darbininkus, paguldė juos 
ant grindų ir išsinešė 50 audi
nių ir sabalų kailinių. Jie įkai
nuojami $50,000 sumoje. Krau
tuvė yra 700 N. Michigan av.

PERNAI BCTA DAUG 
GAISRŲ

Chicagoje pernai buvo 36,-

rys. Atimti iš dailininko pasau
lį, į kurį jis tiki, tai padaryti 
jį dvasiniu elgeta.

Ateities sugestijas tiesdamas 
dail. Jonynas siūlė išstudijuoti 
priemones, kas kliudo lietuvy
bės ugdymui. Pabrėžė, kad 
kiekvienas lietuvis, kokios be
būtų pažiūros, turi priklausyti 
lietuviškai parapijai. Įsijunki
me, padirbėkime, kas blogai — 
taisykime.

Skatino išsiuntinėti kardino
lams ir vyskupams laišką, kad 
į lietuvių parapijas nebūtų ski
riami nelietuviai ar jau ištau
tėję, o būtų skiriami nuoširdūs 
lietuviai. „Man miela, kad mū
sų tarpe yra lietuviai kunigai, 
kurie būna visur, kur kas lie
tuviška”. Pasidžiaugė lietuviš
komis bažnyčiomis Marąuette 
Parke, E. St. Louis, Maspethe.

Bet ant mėlyno dangaus yra 
ir tamsių debesėlių...

Kultūros kongresas turėtų 
remti tą spaudą, kuri remia 
mūsų kultūros reikalus. Pirmoj 
eilėj remti mūsų vienintelį kul
tūros žurnalą “Aidus”. Juo pri-

riui.

Lietuvių tautinio kambario 
ateitis

Lietuvių tautinis kambarys
formaliai buvo atidarytas 1940 namuose, šiais metais iki spa- 
m. spalio 4 d. Kambario komi- lio mėnesio pabaigos jau buvo 
teto vyriausias atstovas savo 31,942 gaisrai.

197 gaisrų. Iš to skaičiaus 11,-: vajo pasirūpinti kiekvienas. Tai 
889 gaisrai 'buvo gyvenamuose katalikiškas žurnalas. Jei jau 

mus varžo toks neutralus žurna
las, kaip „Aidai”, ar tokiems 
negeriau sėdėti Maskvoje.

Lietuvių tautinio kambario 
baldai, sienos, jų šulai, grindys, ' 
durys ir slenkstis yra šviesaus I

Kas domisi šeimos problemomis, būtinai turi perskaityti
JONO GAILIAUS APYSAKAGUNDYMAI

Šioje apysakoje žinomas rašytojas J. Gailius gražiu stilium 
ir vaizdinga kalba nagrinėja šeimos likimą, kai šeimos galva 
pasirenka slidų nuodėmės kelią. Moters pasiaukojimas net iki 
mirties, smaguriautojo vilionės, intrigantės mergaitės tragedija 
ir atgaila čia Susipina darnioje visumoje taip, kad skaitytojas 
nuosekliai vedamas per knygos puslapius ir negali atsitraukti 
iki apysakos pabaigos. Knyga verta perskaityti visiems, kurie 
nori geriau pažinti psichologines persiskyrimų priežastis ir pa
vojus. gresiančius net ir gėrintis šeimoms.

GUNDYMAI kainuoja tik ...............................................  $2.00
Ra ykit ir pinigus siųskit:

DRAUGAS
4545 West 63rd Sf., Ghicago 29, Illinois

£

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK:AWIG7

entuziazmu. Iškilmės buvo fil
muojamos, fotografuojamos, į- į 
rašomos transliacijoms į Lietu
vą.

t
1i
I 2424 W 69tb STREE1 

2S14 W 23rd PLACE
M. REpublic 7-1218 
Tel. VIrgiaia 7-6672

PETRAS BIELIOHAS
BERNICE MILKERIS

(mergautines, pavarde Jocius)
Gyveno 4033 S. Mapleivood 

Avė., Chicago, Illinois.
Mirė lapkr. 21 d., 1962 m..

I vai. popiet, sulaukusi 54 ni. 
amžiaus.

Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyrąs Stanley, 3 .sūnūs: Kichard 
ir jo žmoną. -Tcan, David, 
USAF, jo žmona Margaret, ir 
James: trys anūkai, sesuo Ks- 
ther I^irson ir jos vyras Her- 
seh.e.l ir jų šeima (North Ba
keliai, brolis Charles Jocius li
jo žmona Koše ir jų šeima 
(Pulaski. Wisc.), pussesere 
Kmily Rogalski, ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 6 vai. vak. John F. Eu
deikio kopi.. 4330 S. Hermi
tage Avė. Laidotuvės įvyksta 
pirmad., lapkr. 26 d. Iš kopi. 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į 
Švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks ged. pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnūs, 
sesuo, brolis ir kiti giminės.

Laid. direkt. John F. Eudei
kis, Telef. RA. 3-0410.

♦848 S CALIFORNIA AVĖ. LAfdyette S-3572

ANTANAS M, PHILLIPS
130/ LITUANICA AVĖ. Tel «Ard» 7-3401

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tei VArds 7-191

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVT5., CICERO, ILL. TeL OLympic 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

A. t A. JOHN MAŽENIS
Gyveno 6500 S. Kolin Avenue

Mirė lapkr. 21 d.. 1 962, 6 vai. .ryto, sulaukęs 76 m. amž.
Gimė Dietuvojc. Kilo iš Panevėžio apskr.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles, duktė Ursula 

Rvan, žentas Thomas. 4 anūkai; James, John, Thomas ir Janet, 
2 marčios Julia Gegužis ir Norma Gegužis, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Rietuvių Piliečių Darbininkų Pašalpos Klubui ir Chi
cagos Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas La.ekawicz koplyčioje. 2314 W. 23rd Place.
Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 24 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv, Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas, marčios ir anūkai.

Laidot. direkt. Steponas Lackaivicz. Tel. VI 7-6672.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West 11 ltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių
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. X Prel. J. Balkūnas, lydimas 
kun. P. Lekešiaus, atvykęs į 
prel. Albavičiaus jubiliejų ir į 
Kultūros kongresą, trečiadienį 
apalnkė “Draugą”.

X Dr. P. Vileišis iš Water- 
bury, Conn., atvyko į Kultūros 
kongresą; sustojo pas dr. Bo
belį.

X šv. Kryžiaus parapijos 
mokiniai, lanką viešas mokyk
las — Public High School—ti
kybos pamokoms privalo rink
tis antradieniais 6:30 v. v. pa
rapijos mažosios mokyklos kla
sėm

X Kazys Bradūnas,, Draugo 
kultūrinio priedo redaktorius, 
sunkiai susirgus jo mamytei, tu
rėjo staiga pačiomis Kultūros 
kongreso dienomis išvykti Bal- 
timorėn.

Parapijos mokiniai, lanką vie 
šas pradžios mokyklas, tikybos 
pamokoms privalo rinktis tre
čiadieniais 2 vai. p. p. parapi
jos mokyklon.

X Dzūkai ir aukštaičiai, kaip 
sakoma, giminingi būdo savy
bėmis. Nuoširdumas ir šiltumas 
— tai vienų ir kitų charakterin
ga ypatybė. Įdomu, kad simfo
ninės muzikos koncerte šį sek
madienį dzūkas sol. Jonas Vaz- 
nelis dainuos aukštaičių meni
ninkų kūrinį — dainą, kuriai 
žodžius parašė biržietis poetas 
Bern. Brazdžionis, o muziką — 
biržietis muzikas prof. V. Jaku- 
bėnas. Šalia J. Vaznelio — Chi
cagos simfoninis orkestras ir 
lietuvių operos choras.

X Marija Rudienė, Balfo di
rektorė, uoli lietuviškų kultūri
nių ir šalpos reikalų rėmėja, 
Balfo seimo metu paaukojo 
$100 ir paėmė net 10 bilietų į 
Balfo Chicagos apskrities me
tinę vakarienę.

X J. Kardelio, J. Čiuherkio, 
L. Šimučio, J. Miklovo, St. Pie
šos ir V. Zalatoriaus paskaitos 
bei koreferatai spaudos sekci
joje Jaunimo Centre šiandien, 
lapkr. 23 d., 7 v. v. bus tik po 
15-10 min.; po to diskusijos. 
Posėdis bus įvairus ir įdomus.

X Ku.tūros kongreso prog
rama bus įrašyta į juosteles ir 
persiųsta Amerikos Balsu į Lie 
tuvą.

x “Partizanai už geležinės už
dangos” knyga jau išėjo iš 
spaudos. Tai antroji partizano 
Daumanto knygos laida, kurią 
autorius parašė per geležinę 
uždangą prasiveržęs į vakarus. 
Knyga yra papildyta duomeni
mis apie Daumanto grįžimą ir 
J. Būtėno mirtį.

X Lietuvių Fronto Bičiulių 
susirinkimas šaukiamas sekma 
dienį, lapkričio 25 d. 6:30 v. 
v., po simfoninio koncerto B. 
Pakšto salėje. Dr. J. Grinius 
skaitys specialią paskaitą. Bus 
kavutė su užkandžiais.

X Lapkričio 25 d. (sekma
dienį) 2:30 v. p.p. įvyksta Chi
cagos skaučių ir skautų bend
ra sueiga, kurioje bus pradėti 
Jubiliejiniai (1963) metai. Su
eiga įvyks McKinley parko sa
lėje, 39 Street ir Westem Ave.

(Pr.)
X O. Literskienės Delikatesų 

krautuvėj, 2606 West 63rd St., 
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai, bulvinės 
dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

X Marųuette parko centre 
parduodamas 2 aukštų mūrinis 
namas, tinkąs bet kokiam biz
niui. Kreiptis telef. RE 7-1731.

(Sk.)

X Nekalto šv. P. Marijos 
Prasidėjimo' parapijoj misijos 
prasidės gruodžio 2 d., sekma
dienį. Pamokslus sakys kun. S. 
Kijauskas, SJ.

X Kotryna Simoiiavičiene, 
4437 S. Talman ave., pergyve- 

inus sunkią operaciją, grįžo iš 
ligoninės. Visos šeimos rūpes
tingai globojama pamažu gerė
ja.

X Muz. J. Bertulis kalbės ry 
toj S. Barčus radijo programoj 
apie lietuviškosios muzikos sim 
fonijos koncertą, kuris įvyks šį 
sekmadienį Marijos Aukštes
niosios mok. salėj, 3:30 v. p. p.

Simfoninio koncerto dirigentą J. Kačinską sutinkant Chicagoje. 
Iš k. j d. Alg. Trinkūnas, sol. St. Baras. EI. Kačinskienė, dirig. 
Jer. Kačinskas ir prof. VI. Jakubėnas. (Nuotr. V. Noreikos)

CHICAGOJ IR APYLINKES®

AIDAI IŠ TEN, KUR DROBIŲ RAŠTAI 

VARGAIS UŽ AUSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ VEIKLA

Lapkričio 14 d. Dariaus Gi
rėno patalpose įvyko Lithua
nian Chamber of Commerce of 
Illinois susirinkimas. Posėdžiui 
pirmininkavo ilgametis šios or
ganizacijos veikėjas Stanley 
Balzekas, (Sr., nes LPR pirm. 
dr. J. Jerome su žmona Eva 
dar nebuvo grįžę iš kelionės po 
Europą.

Posėdžio pradžioj susirinki
mo dalyviams buvo pristatyti 
įstoję į organizaciją nauji na
riai: Jūozas Bacevičius, Sig- 
mond V. Donkus, Felix Macke
vičius, John Miklius ir Antho- 
ny Stanėnas.

Narių priėmimo ceremoniją 
atliko John W. Pachankis. 
Jiems stovint prie Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų Pachankis kai

“Nuskambėjai dalgeliuose plie namų ir sueikime į šią retą lietu 
no, drobių raštai vargais už- viškos simfoninės muzikos šven 
austi” — šias poeto A. Miški- te. Netikiu, kad greit besulauk- 
nio eiles kažkaip norisi dainuo- sime progos vėl tokį koncertą bė'io: __ “Aš skaitau didele

Kun. dr. K. Matulaitis šiandien, 
penktadienį, 7 va.1. v. Kultūros 
kongreso istorikų sekcijoje kalbės 
apie Lietuvių Istorijos dr-jos at
liktus darbus ir ateities planus.

X Aleksas ir Eine Remeikai, 
gyv. 2700 W. 42 St., prieš kelis 
metus atvykę iš Švedijos, šios 
vasaros metu leido savo duk
relę (4 m.) ir sūnelį Kęstutį 
(7 m.) į Marijos Pečkauskaitės 
vaikų aikštelę. Pažymėtina, kad 
E. Remeikienė, būdama suomė, 
gerai pramokusi lietuvių kal- 

. bos, kartu su aikštelės vaiku
čiais ne tik kalbėjosi lietuviš
kai, bet ir dainavo įvairias 
mūsų liaudies dainas ir žaidė 
'žaidimus. Namuose turi liet.

; išpiaustytą vytį ir ornamentuo
tą koplytėlę, be to, turi liet. 
plokštelių ir suomiškų liau
dies dainų, epą Kalevalą ir kt.
P. Remeikienė prisidėjo prie 
knygelės “Nusižengimų išven
gimas” išleidimo ir Tėvų komi
teto raginimo įsigyti tą nau
dingą knygelę, kuri gaunama 
“Draugo” administracijoj.

X Dariaus - Girėno lituanis
tikos mokyklos Kalėdų eglutės 
programa įvyks gruodžio mėn.
22 d. 5 v. p. p. Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje. Kviečiami 
visi vaikučiai, tėveliai ir sve
čiai. (Pr.)

X Šv. Kazimiero seselių rė
mėjų sk. Brighton Parke ruo
šia pramogą su daug ver
tingų ir gražių dovanų. Rengė
jos visus pavaišins ištaigingo
mis vaišėmis. Tas jaukus pobū
vis įvyksta sekmadienį, lapkri
čio 25 d., 2 v. p. p. Rimkų na
muose, 4348 So. Artesian Ave. 
Kviečiame mielus rėmėjus atsi
lankyti. (Pr.)

x Europa Inn-užeiga, 3529 
S. Halsted St., (tel. 247-3192), 
naujai pertvarkyta vėl atidaro
ma šį šeštad., lapkr. 24 d. Sa
vininkė Aleksandra Naujokie- 
nė, po 5 metų, grįžta į biznį, ir nius. 
kviečia visus draugus ir pažįs 
tarnus atsilankyti, (sk.)

ti šiomis dienomis, ne kasdienė
mis, o tikrai šventiškomis. Mes 
matom kokios tankios lietuvių 
gretos vakar ir šiandien susi
rikiavo Chicagoje, pradedant 
Kultūros kongresu, didžiule dai 
lės paroda, studentų suvažiavi
mu ir kitais įvykiais, kurie nūn 
vyksta mūsų mieste. Mes visi 
esam sūnūs ir dukros tos že
mės, kurios dalgeliai dar tebe
skamba mūsų ausyse, kurios 
drobės vis naujais vargais au-

isgirsti. i garbe būti Lithuanian Cham-
Tegu šio koncerto visuotinis |ber of Commerce of Illinois na-

pasisekimas ir gausus mūsų vi
sų dalyvavimas toje šventėje 
l:ks žinia, kad II Kultūros kon
gresas, Studentų suvažiavimas 
ir kiti įvykiai į mūsų širdis pa
sėjo brandžią sėklą ir, be jokio 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
okupantu tėvynėje, mes kultū
rinėje plotmėje kylam į aukštu
mas. mes surengiam tokias šven 
tęs, kurių pasisekimas okupan-

džiamos. Tų dalgelių akordų[ tui bado akis. Parodykime, kad 
garsus pasąmonėje tebegirdėda-1 mūsų išeivija dvasiniai nėra 
mi, drobių raštų vaizdus atmin
tyje tebenešiodami ir suvažia
vome į pasaulio lietuvių sosti
nę nutiesti gaires ateinančių 
kelių metų lietuviškai kultūrinei 
veiklai, kuri tikrai liudys mū
sų tautinę gyvybę ir tiesų žvilgs 
nį į nemarią ateitį. Mūsų kul
tūra, nors iš dalgelių, drobių, 
rūpintojėlių pakilusi, talentų 
įamžinta vertinguose kūriniuo
se, ar tai literatūroje, dailėje 
ar muzikoje, pasaulio yra pripa
žinta, kaip originali, gaivi ir 
savita. Tai suteikia mums pasi
didžiavimą ir džiaugsmą.

Visi šios savaitės neeiliniai 
lietuviškieji įvykiai, vykstą da
bar Chicagoje, bus apvainikuo
ti viena bendra ir reta švente 
— lietuvišku simfoninės muzi-

riu. Man atliekant narių priė
mimo pirmininko pareigas yra 
garbė ir didelis malonumas ma 
tyti jus įstojant į šią didžiulę ir 
tvirtą lietuvių biznierių ir pro
fesionalų organizaciją.

Lithuanian Chamber of Com 
merce of Illinois buvo įsteigta 
norint palaikyti glaudesnius 
santykius tarp biznio, pramo
nės ir profesionalų žmonių, pa
laikyti ryšius tarp lietuvių biz
nierių ir profesionalų.

Lietuvių Prekybos Rūmų vei 
kla nepolitinė. Visiems aišku,

skurdi, bet gyva, kūrybinga, 
dinamiška. VI. Rmjs.

Rež. Jurgis Blekaitis ir poetas Nyka Niliūnas atvykę i Kultū
ros kongresą apsilankė ir “Drauge”, kur turėjo progos pasida
linti įspūdžiais su senais pažįstamais.

kos koncertu, kuris įvyks šį 
sekmadienį 3,30 vai. p.p. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. Kon 
certą atliks Chicagos simfoni
nis orkestras, diriguojamas sve
čio iš Bostono muz. J. Kačins
ko, jame dainuos sol. J. Vazne- 
lis, o Lietuvių operos choras iš
pildys aną didingą šienpiuvių 
chorinę ištrauką “Saulė motina 
pakilo” iš lietuviškosios “Pa- 
girėnų” operos. Šis koncertas, 
savo repertuarine apimtimi nors 
ir būdamas labai sunkus, valan 
dai kitai sugrąžins mus į Lie
tuvą, tą žemę, kuri, didžius 
dvasinius lobius savyje slėpda
ma, davė mūsų kūrėjams įkvėpi 
mą sukurti nemarius lietuviš
kus kūrinius. Mūsų ausyse pra
skambės lietuviškieji šokiai, o 
“Vilniaus suitos” aiduose at-

•i
Namai jauniems kunigams auklėti Vilią Elisa., Argentinoje. Jo 
pirkimui padaryta skolų, kurias Argentinos tėvai marijonai tikisi 
išmokėti misijų rėmėjų pagalba. Aukas galima siųsti Šv. Kazi
miero provincijos iždininkui: Rev. V. Andriuškai, MIC, 6336 So. 
Kilbourn Ave., Chicago 29, Iii.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE | atžvilgiu, Argentinos Lietuvių 

— Dr. Fabijonas Gudas, pro- Bendruomenė ir visos kitos or 
fesoriaująs Louisianos universi ganizacijos per Argentinos Lie- 
tete, gražiai reiškiasi šio kraš- tuvių Organizacijų ir Spaudos 
to spaudoje. Jis yra tapęs nuo- Tarybą sveikino prezidentą
latiniu Baton Rouge mieste lei
džiamo laikraščio “>Siunday Ad- 
vocate” knygų kritiku ir ap
žvalgininku. Paskutiniu laiku

John F. Kennedy.
— Imigranto diena. Visais

metais Argentinoje gruodžio 
mėnesį švenčiama imigranto

tas laikraštis išspausdino dr. diena. Ši šventė visada yra or- 
F. Gudo išsamias kritiškas ap- ganizuojama Katalikų Imigran 
žvalgas eilės įdomių veikalų: tų sąjungos, kuri Argentinoje
R. H. Foglie “The Idea of Co- 
loridge”, H. Gregory ir M. Za-
turenskos redaguotos poezijos pirmasis pasitarimas dėl šven- 
antologijos “The Crystai Cabi- .tės pobūdžio. Numatoma dide- 
net”, T. C. Lethbridge “Ghost lis tautų pasirodymas su savu 

skambės mistiškasis mūsų Vii- and Ghout”. Be to — tame pat tautiniu menu: chorais, šokiais, 
i laikraštyje autorius Leslie Cal- muzika ir kitais liaudies meno 

Bilietų šiam koncertui dar y- iaway, apžvelgdamas Louisia-(dalykais. Lietuvius šiame pasi- 
ra. Tik pakilkime visi iš savo,nos Valst. universiteto išleistą Įtarime atstovavo kun. A. Steig 

“Studies in Comparative Lite- vila, Lietuvių Bendr. pirm. A. 
rature”, palankiai atsiliepia Balčiūnas ir inž. S. Babronis.
apie mūsų dr. F. Gudo tūpusį iiCTBftl IifilE
tame žurnale vedamąjį apie mi ©Ua i
ntytojo Amandos E. Coomara- Vaidinimas. Lapkričio 30
swamy estetinę teoriją. d- *r gruodžio 1 d. 8 v. v. Lie

tuvių namuose Adelaidės Lie- 
Tris knygų bibliotekas dovanai tuyi Teatro M lėt • sambū. 

bus galima, laimėti, pasinaudojant s j-*

apima visų tautų katalikų ju
dėjimą. Lapkričio 3 d. įvyko

kad nariai priimami j organiza
ciją, kurie nepriklausė ir jo
kiom organizacijom, kurios kė
sintųsi nuversti teisėtą JAV 
valdžią.” “Aš sveikinu jus”,— 
kalbėjo Pachankis, “ir prašau, 
kad tapę nariais visais gali
mais būdais prisidėtumėte prie 
šios organizacijos augimo, plė
timosi, kad ir ateityje Lietuvių 
Prekybos Rūmai pasitarnautų 
bendriems lietuvių reikalams.”

Joseph V. O’Neill, ryšių fe
deracijos direktorius, ir Ralph 
Finitzo, buvęs namų statybos 
Chicagoje prezidentas, pasakė 
įdomias kalbas apie bereikalin
gas valdžios daromas išlaidas ir 
per aukštus nekilnojamo turto 
mokesčius Chicagoje.

Baigiant posėdį Stanley Bal
zekas priminė, kad sekret. dr. 
Kazys Drangelis jau pradėjo 
priimti sekančių metų mokes
čius. Susirinkimas baigėsi už
kandžiais. Fr. Bulaw

ŠAKIŲ KLUBAS ATŠVENTĖ 
25 M. SUKAKTĮ

Šakių Apskrities klubas lap
kričio 10 d. Lietuvos Vyčių sa

gėje minėjo savo 25 m. gyvavi
mo sukaktį, kurion atsilankė 
daug svečių. Trumpą minėjimo 
programą atidarė nuoširdžiu 
sveikinimo žodžiu klubo pirm. 
Marija Neberiezienė. Apie klu
bo kūrimosi laikus ir jo pir
muosius veiklos metus žinių 
pluoštą pateikė buvęs klubo pir
mosios valdybos pirm. Antanas 
Bacevičius. Smulkesnę klubo 
veiklos apžvalgą, daugiausia 
aritmetiniais skaičiais, nušvie
tė valdybos sekr. Pranas Side- 
ravičius. Po to buvo prisiminti 
visi ligšiol mirę klubo 37 na
riai, kurie visų dalyvių buvo 
pagerbti susikaupimo minute. 
Nariai ,išbuvusieji klube 25 m. 
ar truputėlį mažiau, buvo at
žymėti. Orkestrui pritariant vi
si vakaro dalyviai jiems sugie
dojo “Ilgiausių Metų”. Anelės 
Kirvaitytės vadovaujamas Jau
nimo Centro kanklininkių an
samblis, kanklių aidais nukėlė į 
tėvynę. Po oficialiosios dalies 

I buvo pasilinksminimas.
1 Reikia džiaugtis ir pažymėti, 
(kad klubas savo 25 metų su- 
Ikakties proga gavo daug dova
nų, kurias paskyrė lietuvių ver 
slo įstaigos ir patys nariai. Do
vanas įteikė J. J. Kazanauskas 
— Mutual Federal Savings and 
Loan Assn., R. L. Eisin—Chi
cago Savings and Loan Assn., 
J. F. Gribauskas—St. Anthony 
Savings and Loan Assn., lV. P. 
Pierzinski—Continental Savings 
and Loan Assn., P. Putrimas, 
J. Budrikas, P. M. Sideravičiai, 
S. O. Braniškai, V. A. Masai- 
čiai, M. Neberiezienė, M. J.

Į Vizgirdai, gyv. Aurora, Ilk, L. 
į Jiuozapaitienė J. Naida, E. Pet- 
kūnienė, J. M. Bendoraičiai, To 
toraičiai, A. iM. Endziuliai, Gin- 
kuvienė ir F. Kisielienė, gyv. 
Cleveland, Ohio. Visos gautos 
27 dovanos atiteko vakaro da
lyviams. Dovanų laimėjimui nu 
merius išplatino E. Petkūnienė 
ir A. Valintis.

Klubo narys Antanas Kruli

■ ' Gabijos knygų išpardavimu, kuris r^s rengia vaidinimą Vaiva. Šią i 
k vyksta iki gruodžio 31 d. Sąrašai S. Čiurlionienės - Kymantaitės ! 

. siunčiami paprašius šiuo adresu: 9 sakmių dramatinę poemą dia-j 
j Gabija, 87-85, 95 St., Woodhaven

21. N. Y. (Sk.)

ARGENTINOJ
— Argentinos lietuviai svei

kino prez. John Kennedy. Dėl 
[ Kubos įvykių, kur prez. John 
F. Kennedy pasireiškė labai 
tvirto ir griežto nusistatymo 
Rusijos ekspancinės politikos

logais scenai pritaikė P. Rūte
nis, režisuoja J. Neverauskas, 
dekoracijos dail. R. Daugalio.

1963 AUTOMOBILIŲ LEN
TELĖS

Illinois valstybės 1963 metų 
automobilių lentelės bus žalios 
spalvos su geltonais numeriais.

Arch. J. Mulokas, Kultūros kon
greso architektūros sekcijos vedė- 

i jas, kalbės šios dienos ir rytojaus 
I savo sekcijos posėdžiuose.

kauskas paaukojo klubui elek
tros energija varomą Vertingą 
įbulvių tarkavimui mašiną, šiuo 
Į kart sukaktuvių proga vakarie
nę paruošė A. Derenčienė, L. 
Juozapaitienė, P. Stanaitienė,

[J. Baronaitienė, A. Masaitienė 
ir O. Braniškienė.

Kitose įvairiose jubiliejinio 
parengimo tarnybose darbavosi 
P. Sideravičius, M. Neberiezie
nė, S. Būga, A. Augustinas, E. 
Petkūnieriė, V. Masaitis, V. Švi 
rmickas, M. Endziulienė, J. 
Naida, H. Pier, S. Petrošius, J. 
Karalius A. Valintis, B. Bajo- 

; runas, A. Krulikauskas, M. 
Grybinaitė, A. Sabaliauskas, T. 
Brever, O. Grybinienė, S. Bra- 
jniška, A. Deikus, Bronice, M. 
[Vizgirdienė, M. Marozienė, V.
! Briedaitis, J. Karalius, A. Ba- 
ironaitis, V. Palubinskas ir kt.
: Minėjimo programos prane
šėjas buvo J. Janulaitis, o visą 
administracinę tvarką prižiūrė
jo klubo parengimų komisijos 
pirm. J. Jurkšaitis.

Šakių Apskrities klubo val
dyba ir parengimų komisija 

lyra labai dėkinga visiems do- 
vonų aukotojams, parengiman 
atsilankiusiems, dirbusiems pa
rengime įvairius darbus ir dien 
raščiui “Draugui” už talpintas 
žinias. Jotijos Jonas

KULTŪROS KONGRESAS

ŠEŠTADIENIS, lapkr. 24, 
Jaunimo centre

8:30 ryto Lituanistinio švieti
mo sekcija — vad. J. Tamulis — 
6b kamb. Paskaitas skaito J. Ig- 

I natonis, A. Rinkūnas, D. Petru- 
j tytė.

9:30 Fizinio lavinimo sekcija 
| (tęsinys) 204 kamb. Kalbėtojai: 
■ Z. Puzinauskas, Vyt. Grybauskas,
I Jon. Šoliūnas, A. Ta.mulynas. Va- 
! dovauja Br. Keturakis.

9:30 Istorijos sekcija (tęsinys) 
6a kamb. Kalba dr. Juozas Jakš
tas, Pranas Pauliukonis.

9:30 Lietuvybės parapijose iš
laikymo sekcija — vad. prof. Ba
lys Vitkus — didžiojoje salėje. 
Kalba J. Gylys, kun. Pr. Garšva.

2 vai. Lituanistinių mokslų sek
cija — vad. prof. Pr. Skardžius — 
6b kamb. Kalba dr. Pr. Skardžius, 
dr. J. Balys, Stasys Barzdukas.

3 vai. Architektūros sekcija 
(tęsinys) didž. salėje. Diskusijos 
tautinės architektūros temomis. 
Dalyvauja dr. J. Gimbutas, arch. 
J. Žemaitis, arch. J. Stelmokas, 
arch. J. Mulokas, arch. B. Lukš- 
taitė, arch. Germanas, St. Goš
tautas.

7:30 Muzikos sekcija — vad. 
prof. VI. Jakubėnas s— 6a kamb. 
Kalba Juozas Kreivėnas.

KALĖDINĖS korteles
Christmas Cards

i “Drauge” jau galima gauti Įvai- 
i rių kalėdinių • kortelių. Dabar jau 
I pats laikas siųsti užsakymus, nes 
| nuo užsakymo iki gavimo praeina 
: apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka- 
Į ledas paštas būna labai apkrautas,
• lodei galima pavėluoti su prisiunti- 
; mu.

RINKINYS-NR. I
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

■ Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra

,21 kortelė. Kaina $1.50
B. Be to, dar galima gauti anks

čiau išleistų įvairių, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija 
Švabaitė - Gylienė. Dėžutėje 21 kor
telė. Kaina $1.50.

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

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. 3
Dail. ldllen Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

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

RINKINYS N R. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

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

Užsakymus siųsti:

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