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TURKIJOS ŽURNALISTAS TEIGIA, KAD 90 
PROCENTU KUBIEČIU YRA PRIEŠ CASTRO

IR KOMUNISTU PARTIJA
Trūksta maisto. Kaimiečiai prieš CastrąDidėja įtūžimas.

NEW YORKAS. — Turkų 
žurnalistas, buvęs Havanoje So
vietų - Amerikos raketų krizės 
metu, pareiškė, jog kubiečiai į- 
tužę prieš diktatorių Fidel .Cast
ro ir komunistų partiją.

“Esu tikras, kad 90 procentų 
kubiečių — gal būt dar dau
giau — yra prieš komunistus 
ir taipgi prieš Castro”, — pa
reiškė Sipahioglu, įvairių laik
raščių korespondentas iš Istan- 
bulo, spaudos konferencijoje.

Net vargingai gyveną kaiųiie- 
čiai, turėję svarbų vaidmenį re- 

k voliucijoje, yra užsirūstinę ir pa 
šyviai priešinasi komunistams, 
— pabrėžė Sipahioglu, gyve
nęs Kuboje nuo spalio vidurio
iki gruodžio pradžios.

9,000 asmenų kalėjimuose
Turkijos žurnalistui kubiečiai 

atskleidė šiuos dalykus:
1. Per 9,000 kaimiečių užda

ryta kalėjimuose, atsisakius 
jiems dirbti laukuose. Jie nėjo 
į laukus dirbti, nors buvo ir 
užmokama, kadangi jie nieko 
už tas pezas negalėjo nusipirk
ti. Jų pyktis didėja, nes Castro 
nesilaiko savo pažado duoti 
jiems žemės sklypų, o vieton 
to žemės ūkis suvalstybinamas, 
kaip kad yra įvykdyta Sovietų

'1 Rusijoje.
2. Kuboje yra rezistencinių 

organizacijų, bet jos nesuteik
tos. Organizacijos negalinčios 
sueiti krūvon — kartu.

3. Castro, retai pasirodąs vie 
sumoje, daugiausia laiko pralei
džia Havanos universiteto rū
muose, besiginčydamas su stu
dentais, kurie yra buvę jo jė-

gos šaltiniu. Jis piktai pasmer
kęs sovietų diktatorių Nikitą 
Chruščiovą.

*
Anekdotas apie Fidel Castro.
Kubiečių vadas — daugelio 

kubiečių dabar vadinamas “EI 
Caballo” (arkliu) — susitiko 
su studentų grupe ir pareiškė 
jiems, jog jie laisvai galį kalbė
ti, nebijodami jokių prievartavi
mų.

“Kas bloga yra Kuboje?” — 
klausia Castro. Jokio atsaky
mo. Jis pakartojo klausimą. Pa
galiau vienas studentas atsakė 
— su nešvankumų virtine.

Tą patį ir kiti
Fidel klausia antrojo studen

to. Atsakymas: “Ir mano at
sakymas — toks pat.”

Trečias studentas paklausė 
Castro: “Kodėl nepasakai mums 
ką jūs galvojate apie padėtį Ku
boje?”

Castro atsakė: >“Taip, blogai 
dabar. Tačiau bus dar pras
čiau. Mums vargas bus su ga
zolinu. Mes turime vargo su 
maistu. Kubiečiai turės patys 
išauginti sau maisto.”

Maisto, pasak žurnalisto pra- 
nešimo, labai labai trūksta. Štai 
kai kurie pavyzdžiai:

Kiaušiniai — penki asmeniui 
per mėnesį.

Mėsa — trys ketvirtadaliai 
svaro vienam asmeniui per mė
nesį.

Vaisiai — vienas bananas per 
savaitę vienam asmeniui, ir o- 
ranžas tik sergantiems.

Bulvės — svaras per savaitę.
Ryžiai — šeši svarai per mė

SVARBIAUSI DIENOS ĮVYKIAI
— Jungtinės Amerikos Vals

tybės vakar pateikė Jungtimi! 
Tautų generaliniam sekretoriui 
U Thantui rezoliuciją, nušvie
čiančią dabartinę padėtį komu
nistų valdomoje Vengrijoje. Re- 

T zoliucija bus svarstoma Jung
tinių Tautų politinėje komisijo
je, raginant U Thantą imtis 
žygių, kad būtų pašalinta ko
munistinė priespauda Vengrijo
je, kurioje yra apie 80,000 so
vietų kareivių.

— Vengrijos komunistinio re
žimo vadas Kadar pakvietė Jung 
tinių Tautų generalinį sekreto
rių U Thantą vizituoti vengrų 
kraštą, engiamą raudonųjų.

— Britanijos premjeras Mac 
millan ir jo užsienio reikalų mi 
nisteris lordas Home vakar at
vyko į Nassau miestą, Bahamų 
salose, konferencijai su prezi
dentu Kennedžiu.

KALENDORIUS
Gruodžio 18 d.: šv. Kristupas, 

šv. Gracijonas, Gerdvilis.
Gruodžio 19 d.: šv. Fausta/ 

Gervydas, Rymantė, metų ket
virtis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 40 laips 
snių; rytoj •— dalinai apsiniau
kę, nedaug pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:21.

— JAV federalinio teismo 
Washingtone jury komisija va
kar paskelbė, kad amerikiečių 
komunistų partija yra kalta, 
kad ji nesiregistravo- esanti So
vietų Sąjungos agentė. JAV ko
munistų partijai paskirta $125, 
000 bausmė, ši partija turėjo 
registruotis pagal 1950 metų 
įstatymą.

— Nicaraguos prezidentas 
Luis Samoza Debayle perspėjo 
užvakar, kad komunistų bazių 
Kuboje buvimas graso visoms 
Lotynų Amerikos valstybėms. 
Jis ragina daryti invaziją į Ku-

Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Maurice Couve de Murville 
ir Amerikos valstybės sekretorius Dean Rusk sveikinasi šiaurės 
Atlanto organizacijos (Nato) tarybos konferencijoje Paryžiuje. 
Valstybės sekretorius Rusk sekmadienį grįžo į Washingtoną. Jis 
pranešė prezidentui Kennedžiui apie Nato konferencijos darbus 
ir nuotaikas. (UPI)

nesį vienam asmeniui.
Sviestas — aštuntadalis sva

ro per savaitę vienam asmeniui. 
Vaistai — labai trūksta.

Komunistai apšaudė 
Quemoy salas

TAIPEI, Formoza. — Kini
jos komunistų artilerija gruo
džio 15 dieną apšaudė Quemoy 
salas. Tai pranešė nacionalinės 
Kinijos gynybos ministerija už
vakar. Šis apšaudymas buvęs j 
didžiausias nuo spalio 7 dienos; ( 
komunistai tada iššovė 129 svie
dinius.

Tito lankymasis
buvęs sėkmingas

BERLYNAS. — Ryšium su 
gruodžio mėn. Maskvoje ir ki
tuose miestuose įvykusiu Jugos 
lavijos prezidento Tito lanky- 
musi, jo pasitarimais, Vakarų 
spauda spėja, kad Maskvos -Pe
kino ginče daugiausiai laimįs 
Belgradas. “Die Welt” (290 
nr.) teigia, kad netenka kalbėti 
apie jugoslavų ūkio įjungimą 
į Rytų Europos ūkinę sistemą, 
nes Rytai negalį pasiūlyti tai, 
ką jugoslavams pristato Vaka
rai. Aplamai, Tito lankymasis 
jam buvęs naudingas, nes po 
ilgų pavojingos kovos metų da
bar pati Maskva jį pripažįsta 
ir... leidžiasi į artimesnius santy 
kius.

Kinai ir badas
MILANAS, Italija. — Mila

ne einąs nepriklausomas dien
raštis “Corriere della Serą” į- 
spėja Maskvą — nesišaipykite 
iš tariamai silpno Kinijos pajė
gumo, ypač atominių ginklų 
srityje. Jei tik Kinijai pavyks 
su pirmąja atomine bomba, tai 
jai ir Azija būsiąs per mažas 
objektas patenkinti alkano kraš 
to reikalavimams. Galimas da
lykas, kad diktatorius Ghruš- 
čiovas tą pavojų numato. Ta
čiau jis nežinąs, kaip tokio pa
vojaus atsikratyti.

— Prez. John Kennedy vakar 
per televiziją ir radiją davė sa
vo dvejų metų darbų apžvalgą 
kaip JAV prezidentas. Taipgi 
vakar jis buvo susitikęs su neg
rų vadais, kurie prašė, kad jis 
daugiau negrų skirtų į Afrikos 
kraštus JAV pasiuntiniais.

Marijonai visuotiniame Bažnyčios susirinkime Vatikane. Iš kairės 
į dešinę: vyskupas, A. Katkoff, Marijonų vienuolijos vyriausias 
vadovas kun. St.’ Škutans ir vyskupas O. Sipovič.

Kinų mąstysena ir jų tautinis 
charakteris daugeliu požiūriu 

nesuderinamas su sovietų ypatybėm
Kokie diktatoriaus Chruščiovo planai?

VIENA. —į Austrijos stebė
tojų nuomone, komunistiniai su
važiavimai Sofijoje, Budapešte 
ir Prahoje turėję parodyti, kad 
satelitai laikąsi Maskvos nusta
tytos linijos. Spėjama, kad Chru 
ščiovas siekiąs suburti visus iš
tikimuosius satelitus ir jiems 
suteikti institucinę formą — čia 
tiktų ir ligšiolinės Comecon 
(kom. tarpusavės ūkinės para
mos) organizacijos rėmai. Ki
nai su albanais liktų nuošaly. 
Aštrus kinų tonas sovietų ad
resu ir demonstratyvus Chruš-1 
čiovo “draugiškumas” su Tito 
rodytų, kad Maskva šiuo metu 
nesanti suinteresuota išlyginti 
savo santykius su raudonąja 
Kinija. Galimas dalykas, Krem
liaus valdovas norėjęs iš Tito 
patirti, ar šis sutiktų eiti į ry
tinę Europos komunistinę sis
temą.

Sovietų diktatoriaus Chruščio 
vo vykdomam žaidimui dabar 
atsakė kinai, pasiūlę sukviesti 
visų kom. partijų pasitarimą. 
Aišku, kad Maskva su savo sa
telitais vengsią atsakyti neigia
mai.

Ryšium su pasaulį dominan
čiais nesutikimais komunistų 
stovykloje (ar begalima kalbė
ti apie to bloko vad. monolitiš
kumą? — E.) verta atkreipti 
dėmesį į Fed. Vokietijoje ne
seniai išėjusią sovietinių ir o- 
rientalinių klausimų žinovo, 
“Ost-Europa” žurnalo red. ir 
Aacheno prof. Klaus Mehnert’o 
knygą ' “Peking und Moskau” 
(Stuttgart, Deutsche Verlags 
Anstalt, 600 p. 19,80 DM). Jo 
ankstesnė knyga “Sowjet- 
mensch” buvo sukėlusi susido
mėjimą ir Sovietijoje, buvusi 
išversta į rusų kalbą ir platin
ta suinteresuotų pareigūnų tar
pe.

Mehnert yra gyvenęs Honolu- 
lu, Šanghajuje, Maskvoje, nese
niai keliavęs ir į Indiją. Jo kny
gos esmė, tai pavaizduoti ligšio

linius priešingumus interesų sri
tyje tarp Maskvos ir Peipingo. 
Autoriaus nuomone, santykių 
atšalimas tarp abiejų milžinų 
— neišvengiamas. Savo veikale 
prof. Mehnert teigė, kad kinų

mąstysena ir pats tautinis cha
rakteris daugeliu požiūriu ne
gali būti suderinami su sovietų 
ypatybėmis. Gyvendamas tarp 
kinų, knygos autorb'« štai ka 
stebėjęs: kinai vis mažiau do
misi rusų kalba, vis daugiau 
reiškiamas dėmesys anglų kal
bai, sovietų filmai demonstraty
viai mažai lankomi, tarp rusų 
ir kinų pastebimas abejingu
mas, gal net neigiama laikyse
na.

Jei mesti žvilgsnį į ateitį, tai, 
Mehnert’o nuomone, tarp sovie
tų ir kinų stebėsime konflik
tus ir nuomonių skirtingumus. 
Autoriaus nuomone, galimas da 
lykas, atsiras tam tikras nuo
monių suartėjimas tarp Sovietų 
ir Vakarų, pirmoje eilėje — 
JAV. O jei paklausti, kokia tu
rėtų būti laisvojo pasaulio lai
kysena to komunistinio susikir
timo atveju, tai reikėtų atsa
kyti — Maskva turėtų laikytis 
koegzistencijos politikos.

Vakarai privalą stiprinti savo 
pajėgas. Vakarų silpnumo ar 
nevieningumo atveju, kinų Mao 
būtų galima pripažinti tiesą, 

i kai jis yra kalbėjęs apie Vaka
rus — kaip “popierinį tigrą”. 
Nuomonių skirtingumai tarp 
Maskvos ir Peipingįo gali išsily
ginti ir ateitų metas, kai abu 
grobuonys susitartų pulti “išti
žusius” Vakarus. (E.)

KAIP KOMUNISTAI BRUKA SAVO SPAUSDINTA MELĄ

VILNIUS, pavergtoji Lietuva. 
— Komunistų partijos “Tiesa” 
gruodžio 12 dieną (nr. 290) įsi
dėjo R. Monkevičiaus, respub
likinės “sąjunginės spaudos” 
direkcijos viršininko, šlykštų 
žvalgybinį pranešimą, pavadin
tą dienos temomis: “Spauda — 
į kiekvienus namus.”

“Tiesa” džiaugiasi, jog keliais
“rieda mašinos, mėlynom o- 
ro trasom burzgia lėktuvai. 
Kas rytas jie miestų ir kai
mų gyventojams skuba pri-

giau.
Džiuginantys spaudos pla

tinimo rezultatai ir 1963 me
tams.

Tiesa meilėje

Gudų vyskupas visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo klausimu

Pasikalbėjimas su gudų vysfcupu Česlovu 
Sipcvičiu., Vatikano II susirinkimo dalyviu

Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA. — “Draugo” bendra
darbis turėjo pasikalbėjimą su 
grįžtančiu namo iš visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo pirmo
sios sesijos vyskupu Č. Sipovi- 
čiu. Vysk. Sipovič gyvena An
glijoje ir rūpinasi viso pasaulio 
baltgudžių dvasiniais reikalais. 
Gimęs Idoltos parapijoj, netoli 
Drujos, Vilniaus krašte, mokėsi 
Vilniaus kunigų seminarijoje, 
supranta ir kalba lietuviškai. į

Vysk. Sipovič mielai priėmė, 
korespondentą ir maloniai pasi
kalbėjo vėlybą gruodžio 9 d. 
vakarą, nes sekančią dieną jis 
išskrido į Londoną, sustodamas 
pakeliui Miunchene.

— Įdomu žinoti, ar Ekscelen
cija esate patenkintas šio visuo
tinio Bažnyčios susirinldmo pir
mosios sesijos darbais?

— Labai esu patenkintas. 
Man rodos, kad ir visi susirinki
mo tėvai yra tos pačios nuomo
nės. Racijos yra šios: susirin
kom sunkiais laikais, juo labiau, 
kad negalime pramatyti ryto
jaus. Susirinko visa Bažnyčios 
hierarchija. Dieviškoji Apvaiz
da, leido mums švaistyti 
bius klausimus ir aptarti juos 
tikrai broliškoje dvasioje, ra
miai ir laisvai net per ištisus 
du mėnesius.

— Kokie dalykai buvo labiau 
apsvarstyti per šiuos du mėne
sius?

— Apskritai svarstėme visas 
schemas, kurios iki šiolei buvo 
parengtos paruošiamųjų komi
sijų, nagrinėtos centrinės komi 
sijos ir išdalintos vyskupams. 
Kaip žinoma, liturgijos sche
mos svarstymas užėmė daug 
laiko. Liturgija apima žmogaus 
santykius su Dievu, yra tai prak 
tinės teisės normos, galima sa
kyti, tai yra dogmatinės ir mo
ralinės teologijos pritaikymas 
praktikoj. Dėl to neatsitiktinai 
visuotinis Bažnyčios susirinki
mas pirmoje sesijoje daug lai
ko pašventė šiam reikalui. Tik
tai liturginei komisijai trūko 
laiko padaryti visas pataisas, 
kurias pasiūlė susirinkimo tė
vai. Tačiau liturgijos schemos 
įžangą ir pirmąjį jos skyrių 
bendrai susirinkimas jau priė
mė. Susirinkimas svarstė ir ki
tą schemą, būtent apie Bažny
čios vienybę. Ir šią schemą bend 
rai priėmė. Taip pat buvo svars 

i tomą ir žmonių bendravimo prie

Pavergtos Lietuvos komunistų “Tiesa" atskleidžia, kaip 
platinama jų spauda

statyti šviežiais spaustuvės 
dažais kvepiančius laikraš
čius, žurnalus. Krovinys kas 
met darosi sunkesnis — di
dėja prenumeratorių gretos.
Jei palyginsim su 1955 me
tais, tai šiemet mūsų respub
likos gyventojų tarpe įvairių 
spaudos leidinių buvo išpla
tinta du su viršum karto dau

monės, būtent spauda, radijas, 
televizija ir k. Yra tikra, jog 
viena labai svarbi schema apie 
tikėjimą ir dorovę nepraėjo. Ji 
nepraėjo ne dėl kokių nors ta
riamų klaidų, bet dėl to, kad ji 
nebuvo užtektinai paruošta kai 
kuriais atžvilgiais.

(Nukelta į 6 psl.)

TRUMPAI IŠ VISUR
— Prezidentas Kennedy šian

dien išskrenda į Nassau miestą, 
Bahamų salose, tartis su Bri
tanijos premjeru Macmillan į- 
vairiais tarptautiniais klausi
mais, ypač Skybolt raketos rei- 
kaalis. Jungtinės Amerikos Val
stybės nebenorinčios gaminti 
šios raketos, o Britanija nori 
remti savo gynybą raketa Sky
bolt.

Kada Amerikos 
prašymas1 bus

įvykdytas? '
WASHINGTON, D.C. — Val

stybės sekretorius Dean Rusk 
vakar pranešė prezidentui Ken- 
hfcužiui, jog jungtiniu Amerikos 
Valstybių sąjungininkams rei
kalinga daugiau laiko, kantry
bės ir įtikinimo, kad jie įvykdy
tų Amerikos prašymą duoti dau 
giau Europos gynybai.

Tokį įspūdį Rusk parsivežė 
iš Šiaurės Atlanto organizaci
jos (Nato) konferencijos Pa
ryžiuje, kur amerikiečių pasiū
lymams buvę pritarta, bet be 
jokio entuziazmo.

Rusija parduoda naftą, 
kad nusipirktu 

mašinerijos
WASHINGTON, D.C. _ At

stovų Rūmų narė Edna F. Kel
ly (D., N. Y.) pareiškė užvakar, 
kad kongresinės studijos rado, 
jog Rusijos naftos eksportai į 
vakarinę Europą apmoka už di
desnę dalį rusų importuojamo 
plieno ir sunkiosios mašineri
jos.

Mrs. Kelly ir kiti trys Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko
misijos nariai turėjo konferen
ciją su pareigūnais ir naftos pra 
monės atstovais Austrijoje, I- 
talijdje, Vakarų Vokietijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje ir Bri
tanijoje.

Žymiai pagyvėjo darbas pla 
tinant respublikinius laikraš
čius ir žurnalus. Anykščių, 
Kupiškio, Kėdainių rajonuo
se, Panevėžio mieste respub
likinę spaudą iki gruodžio 1 
dienos jau užsiprenumeravo 
75 - 90 procentų gyventojų. 
Didelė pažanga jaučiama ir 
Pasvalio, Joniškio, Kelmės bei 
kitų rajonų spaudos platinto
jų darbe.”

(Nukelta į 6 psl.)
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'Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
:4307 So Kedzie Avė., Chicago 32'

KAS GADINA AKIS

Žiemos metu dienos trumpos j šviesos spinduliai apšviečia iš 
ir tamsokos. Žmogui tenka trūs viršaus arba iš kairiosios užpa- 
tis daugiau prie dirbtinos švie- Įkalinės pusės. Šviesa spingsinti 
sos. Daugelis dabar pajunta, tiesiog į akis, yra akims žalin- 
kad jų akys greit pavargsta, ga.
Kitiems akys parausta, niežti, Jei smulkaus darbo -nedirba 
pradeda skaudėti, ir todėl dau- ma, tai geriausia užgesinti stip- 
gelis rūpinasi, bauginasi, nervi- rios šviesos lempas; kambaryje 
naši. tebūnie švelni bei jauki šviesa.

Sūsierzinimas akių sveikatai Tuomet akys pasilsės ir nervai 
nieko nepadės; bet akių svei- nesidilgins. švelni šviesa veikia 
katos dėsnių žinojimas gali raminančiai j žmogaus nuotai- 
daug pagelbėti. ką, o tai yra svarbu sveikatai. į

Daugelis mano, kad stipri

Šj mėnesį sueina 20 m., kai Si
biro tremtyje, Čeehanikos kol
choze, mirė Vilniaus krašto vi
suomenininkas ir kultūrininkas 
kun. Petras Prunskis. Bolševi
kai jį be reikiamų drabužių pa
grobė iš Daugailių bažnyčios ir 
1941 m. birž. 13 d. išvežė pir
ma į Barnaulą, o paskiau nu- 
trėmė į Čechaniką. Ten turėjo 
kentėti ir šaltį ir alkį. Buvo kie 
tai tardomas už tai, kad pa
krikštijo ruso tremtinio vaiką.

Kun. P. Prunskis buvo gimęs 
1872 m. Antalieptės valse., Za
rasų apskr. Mokslus ėjo Min-

šviesa akims yra sveikiau nei 
prieblandos šviesa. Klaidinga 
nuomonė. Kaip švelni muzika 
ausų neapkurtina, taip švelni

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia V. C. Jaučiuosi
šviesa akių neapjakina. Švelni blogai. Gydytojai surado, kad 
šviesa akių negadina, o stipri inkstuose turiu akmenis. Pata- 
šviesa, ypač melsva, akis gadi- rė man eiti operacijos, bet nė 
na. vienas jų aiškiai nepasakė, ar

Melsva šviesa akių viz.iukams P° operacijos dar galėsiu bent 
ir optiniams nervams yra labai keletž^ metl* Pagyventi. Mano į 
žalinga. Mėlvnų lempų, tiesiogi- kaimynas austras man sakė, 
nių melsvų šviesos spindulių h' kad Austrijoje daktarai ištirpi- 
net melsvų šviesos atspindžių na Sikstų akmenis ir pagydo be 
kiek galint reikia vengti. Todėl operacijos. Pasakyk, gerb. Dak- 
pėrkant televizijos aparatą, rei- ^are, ar tai tiesa. Jei tai būtų 
kia žiūrėti, kad paveikslai būtų tiesa, tai ar Amerikos gydyto
juose, o ne me’svi. Tiesa, mels- J3™3 yra žinomi tie vaistai ar 
vi televizijos paveikslai atrodo priemonės, kaip galima būtų iš- 
ryškesni, negu juosvi, bet užtai tirpinti inkstuose akmenis? 
akims yra žalingesni. Jei žie- Kenčiu ir delsiu, ieškau pagal
inąs vakarais per valandų va- kos tr išeities iš skausmingos 
landas prie televizijos aparato Padėties. O gyventi noriu. O 
sėdi ir į melsvus paveikslus žiū- ^a^ man apsimokėtų važiuoti į 
ri, tai sulaukęs senatvės verksi, Austriją gydytis?
kai tavo akys bus apžlibusios. Atsakymas V. č. — Tiesa,

__ , , ,, . kad Austrijoje pagarsėjęs uro-Kuomet baltas sniegas su ,, , . v. . , logas dr. Bertrand Baibus gy-melsvu atspindžiu zen—tvyks- ■, x ,L , , . . J do savo ligonius, turinčius mk-
a, tuomet aug žmonių akis stuose akmenis, įsakydamas

sugadina, tuomet dažnai pasi- ••.... .......................J „ ,, , jiems gerti šviežių citrinų sun-
ta.ko vadinamas ' snow blmd- kos kiekvlenam atitinkamais
m 7, U sn,cgin!s Va inas. kieWais Ir tokiu bMu į.t į. 
Todėl keliaujantieji per sniegy. jjs takghjMe net 10#% bet 
nūs fa, specialus akiniai! ap tikrlai ie Ta, bent i
akims apsaugot,. Sibmo tundro- tikrina jo Salininkai Ta, ' 
se daug nelaimingų lietuvių žinoma ir d ,lui 
apako nuo tvykstancių sniego gydytoM Taitau_ ltad l 
pusnių todėl, kad vargšai rus- dymas Isiritulioja empiriškai ir 
vų stiklų akinių neturėjo. Net neturi moksliško pag.
graudu apie tai rašyti.

Ir vasaros skaidriose dienose, 
ypač būnant prie tvykstančio

viams nekartą padėdavo pilnu 
produktų vežimu, 

i Palūšėje buvo įsteigęs Ryto 
draugijos skyrių, šv. Kazimie
ro dr-ją, lietuvių ūkio draugiją, 
įsteigė lietuvių mokyklą, orga
nizavo skaityklas,, lietuvių vai- 

i kų darželius, lietuviškus vaka- 
į rėlius. Palūšėje pastatė Ryto 
j lietuvių kultūros namus. Už lie
tuvišką veiklą kelis kartus len- 

: kų areštuotas, pergyvenęs kra
tas, sukurtų įstaigų uždarymą, 
kultūros namų nusavinimą, bu
vo skundžiamas vyskupijos cen
tre. 1934 ir 1938 m. lenkų nu
baustas už parapiečių pavar
džių rašymą lietuviškai, o ne 
sulenkinta forma. Pro savo kle
bonijos langą per ežerą maty
davo nepriklausomą Lietuva ii' 
ne kartą ašarodavo.

Netekęs sveikatos, 1939 m. 
spalio mėn. apsigyveno pas sa
vo brolį Juozą Žvilbučių dv., 
Daugailių par., iš kur drauge su 
brolio šeima ir seserimi buvo 
išvežtas į Sibirą. Ten išvargęs 
ir mirė 1942 m. gruodžio 7 d.

J. Daugi.

durų ir paskiau pasitinka išei
nančius. Abudu tie stačiatikių 
dvasininkai gyvena tame pat 
viešbuty, o su jais drauge ir 
tas Maskvos šnipas. Net ir val
gydami jie turi sėdėti prie at
skiro stalo, šnipo sekami.

—o—
Laimei tų, kurie mylisi, Dievas 

negali nieko pridėti, kaip tik tai, 
kad meilė tęsiasi, be pabaigos.

V. Hugo

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

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

(Arch Supports) lr 1.1.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 IV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

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

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-TB62 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LldOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 rd Street 
Va].; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. IVAlbroolt 5-5076
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik 19 anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaino- prisiunčiamos, gavus 
prašymui)

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00

idiiiiiiiiiimiiuųiiiimiiimiHiKiiiiiH'i'iiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiih.

rei. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vandens ar prie balto smėlio, 
žmonės dėvi tamsaus stiklo aki
nius, kad apsaugotų akis nuo 
perstiprios šviesos. Stipri švie
sa akis gadina— tai iš patyri
mo daugelis žino.

Prieblandinė šviesa, jei žmo
gus skaito ar smulkų darbą 
dirba, tai akis įvargina; tik į- 
vargina, bet akių negadina, op
tinių nervų nežaloja.

Daug kas patyrė, kad žiūrint 
į skaidrią šviesą, akyse pajun-

rindo, tai didžiuma gydytojų 
žiūri į tokį gydymą skeptiškai. 
Tamstai važiuoti į Austriją gy
dytis nepatartina.

Beje, neperseniai Amerikoje 
buvo išrasti nauji vaistai ak
menims inkstuose tirpinti. Gy
dymas tęsiasi nuo 3 mėnesių iki 
dviejų metų.

Klausia P. P. — Ar saugu 
pagiriomis sergančiam vairuoti 
automobiliu?

Atsakymas P. P. — Nesau
gu.

Klausia, A. L. — Labai daž-
r m nai man lupos suskirsta, ir kariama skausmas. Tai yra natų- ., . .. , . , Jv., T „ tais pasidaro taip skaudžios,ralus reiškinys. Jei žmogus , , . , . « ,, . , , kad net valgant šaukštu palies-skausmo nepajustų žiūrėdamas ... . ti negalima. Ypač žiemą man1 stiprią svies, pavyzdžiui , , ,„
saulę, tai akis nudegtų ir jis ap- , . ,. . . „ ;. . _ .... . ° ; . * dažyti nevartoju. Prašau patar-aktų. Paprastai elektros šviesa,- .... , , ,. , .. , .. . , . . ti, Koks tepalas suskirdusiomsnors ir skaidri, akių neisdegin-, 2 lupoms butų geriausias vartoti.tų, tačiau skausmas pajunta
mas ; jis yra tam, kad apsau- Atsakymas A. L. — Dažnas 
gotume akis nuo sugadinimo, j lūpų suskirdimas gali turėti 

Tokia kultūra kai sveikata1 maž4 reikšmę, o kartais gali 
naikinama, yra menkavertė., būt ženklas, kad gresia jūsų 
Kultūringas žmogus myli kny- sveikatai pavojus. Patartina pa
gą, o knygų yra dvejopų. Vie
nos knygos akis gadina ir svei
katą taršo, o kitos žmogų gai
vina ir tobulina. Baltutėlių, krei 
dinio popieriaus, blizgančių lapų 
albumus ir knygas yra malonu 
čiupinėti ir pavartyti, bet ne 
skaityti ar studijuoti. Ne vis
kas kas balta ir blizga yra 
akims jau sveika. Rimtieji ir 
didieji knygų leidėjai žino, kad 
apžlibę žmonės knygų neskaito, 
todėl jie knygas spausdina ant 
gelsvo ir neblizgančio popie
riaus, kad akims būtų sveika.

Skaitant laikraštį ar knygą, 
ar smulkų darbą dirbant ,akims

tikrinti savo sveikatą pas gy
dytoją, gal kūnui stinga kai ku
rių medžiagų. Suskirdusioms 
lūpoms neblogas tepalas yra 
šioks: 1 dalis glicerino ir 1 da
lis “Witch Hazel”.

Kun. Petras Prunskis

taujos gimnazijoje ir Vilniaus 
kun. seminarijoje. Įšventintas 
apie 1897 m. vikaravo Ratny
čioje, vėliau — Inturkėje. 1911 
—1939 m. buvo klebonas maža
me Vilniaus krašto bažnytkai
myje, Palūšėje, kur jį, turintį 
silpną sveikatą, viliojo sausi 
pušynai.

Jau būdamas Mintaujoje, pri
klausė lietuvių Kūdikio draugi
jai. Ratnyčioje sk’eidė draudžia 
mą lietuvių spaudą. Dalyvavo 
1905 m. Vilniaus seime. Buvo 
vienas iš Vilniaus ir Ryto švie
timo draugijos steigėjų ii’ rėmė
jų. Ypač palaikė artimus ryšius 
su kaimynine lietuvių gimnazi
ja Švenčionyse ir pritrukusiems 
maisto bendrabučio moksiei-

ŠNIPAS SEKA DELEGATUS 
IŠ RUSIJOS

Į visuotinį Bažnyčios suva
žiavimą stebėtojais yra atvy
kę du ortodoksų Bažnyčios at
stovai : Leningrado stačiatikių 
seminarijos prof. arkivyskupas 
Vitalis Borovoj ir viršininkas 
stačiatikių misjos Jeruzalėje, 
archimandritas K o 11 i a r o v. 
Juos nuolat seka Sovietų šni
pas. Kai jie eina į Šv. Petro 
baziliką, stebėti posėdžių, tas 
šnipas juos seka iki bazilikos

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVest 35th Street 
IKamp. 35-ta ir Halsted)

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINCS 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 Ii
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublie 7-2290.

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

keičia stiklus lr rėmu*
4455 S. California Avė.. YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta šeštad. 10 v. r. iki 2 p.

Rez HE 6-1670.

DR. K. G. RATUKAS
4KUŠFRTJA II. MOTERŲ LIGOS I Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

6449 So. Pulaski Rd (Cravvford 
Medical Building). tel LT1 5-6446

perdėjimas valgyme, gėrime, 
pervargimas. Daugelis žmonių 
pervargsta belankydami krau
tuves, pažįstamus, beruošdami 
balius. Pervargimas prisideda 
prie pagausėjimo slogų, susirgi
mų širdies ligomis; žmonės da
rosi ne tokie atsargūs gatvėse, 
kur būna didelis judėjimas ir, 
dažnai, gerokai slidu. Dr. An- 
delmanas perspėja, kad persi
valgymas netik gali sutrikdyti 
vidurius, bet perkimšti viduriai 
gali sudaryti spaudimą, neigia
mai veikiantį į kitus kūno or
ganus. Daugelį pergausuš gėri
mas nuveda į ligoninę ar net į 
lavoninę, — rašo dr. Andelma- 
nas. “Pagalvokite, kokią brangią 
kainą gali tekti sumokėti jums 
ir jūsų artimiesiems už gauses
nį gėrimą. Tikriausias kelias į 
Kalėdų ir Naujų Metų laimę 
yra nuosaikumas visame ka
ime,” — perspėja gydytojas.

Gydytojo perspėjimas 
šventėms

Dr. S. L. Andelman, Chica
gos Sveikatos komisionierius, 
specialiu biuleteniu primena, 
kad nesitvardymas švenčių me
tu bus tam tikram kiekiui žmo
nių nelaimių ir ligų priežasti-

sveikiausia yra, jei elektros, mi. Tų nelaimių priežastys —

STIRBIS FUEL DILS
\ lie jus virtuvei ir krosnims 

‘Geresne ir pigesne alyva"

Tei. HEmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė- 

Chicago 29, m

tilt ADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV. RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidara ir sekm. 11 v. Iki 4 v.♦ ♦♦♦♦» e ♦ .

4: i»iti 11: iy.tfiiV..* itiS
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Avė. TeL VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav

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 fl S
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

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

Dėl infcrniacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J, KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Tt 2
current, dividend

5%
on investment bonua

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metą Investmento bonus mokame 4^% dividendų kas pusnietĮ ir 

dar išmokėsime po % % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. -— 8 p. p

Pasihaii(l«kiti‘ hraiif»o' f,lassifiwl skvriiim

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas: 3118 W eSt 6Sr<1 Street 
Tel.: PRospecf 8-1717

Rezid.: 3211 West 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S: 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 paga. sutarti- —— --------------------------
Ofiso telef. 476-4042 I Tel. ofiso Ir buto OT.vmpic 2-4159

Rez. IVAlbroolt 5-3048

Treč. susitarus.
Ofiso tel. UI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Įlietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai • Pirmad.. antra., ketvirtad Jr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 

i vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
į uždaryta.

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51 st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVU IR

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

6182 So. Kedzie Avė »va
I Valandos pagal susitarimą Jei ne 
Į atsiliepia skambinti MI 3-0001

OR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Rez. tci. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6786

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstą, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
7968 s- Western Avė., tel.

GR 6-0091; 892 E. 1591h St., Harvev, 
m., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 
____ Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5770 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagai sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTĖ

5842 S. Kedzie Avė. PK 6-2835 
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

visliai Tralning — Contact Lensea
Pirmad., ketv. 10:30 v. r __ 7 p n
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 p pT- 

šešt. 10:30 v. r. — 6 p. p. "
____ ' Treč. uždaryta.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų Iigoe 
2454 West 71st Street 

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

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų 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 ir re». WA 5-2017

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

į DR. EMILY V. KRUKAS
, GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAST
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad,, ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ik! 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11

vai. ryto Iki S 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 6-8545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. 
intrad. Ir penktad. B-8 v. v.

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

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. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKšA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8: 
1 Šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71«t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEvorly 8-3946 

Pri«m. vai.: kasdien 6-9 v. v., Aešt. 
1-4 v. p. p„ trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniaia uždarvtR

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4307 Sc. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL kasdien nuo I iki 8 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarua

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4844 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika Ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 i
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr aeA 
madieniais uždaryta, priimama po 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. lkl B v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA TR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tei. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7 lst Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Del valandos skambinti telef.: HF 
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadiėhj 
nuo 9 iki ] vai., kitu laiku tel. 
Glbson 8-6195.

Telefonas GRovehilI 6-282S
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 lkl 4 ir 6 lkl 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

ŠeStad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir »ekm. 
tik skubiais atvejais tr susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-St5<>

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 West Marąnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 ik! 8 v. ▼. 

Treč. lr šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 0000 So. Arteslan Avenn©
VaL. 11 v ryto Iki S v. p.p., 6-7 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.



Jau laikas pereiti

OFENZYVON PRIEŠ SOVIETUS
Atrodo, kad dabar yra pats 

laikas Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir jų sąjunginin
kams pereiti j ofenzyvą. Lig
šiol Amerika ir kiti pasaulio 
laisvieji kraštai tik gynėsi. Gy
nėsi nuo Sovietų Rusijos ag
resinės politikos.

Pereiti ofenzyvon reikėjo 
tuoj po to, kai prezidentas 
Kennedy užblokavo Kubos sa
lą ir privertė Sovietų Rusiją 
atsiimti iš jos kai kuriuos ato
minius karinius - ofenzyvinius 
pabūklus. Bet dar nevėlu ir da
bar, nes esama daug ženklų, 
kurie kalba apie didėjančius 
Maskvos vargus. Dar griežčiau 
paspaudus teisingus Jungtinių 
Valstybių ir kitų reikalavi
mus, Sovietai ir iš kitur pra
dėtų trauktis atgal.

Maskva visada kalbėjo apie 
taiką. Bet ji kalbėjo apie tokią 
taiką, kuri tik jai būtų nau
dinga. Ji vertė pasiduoti jai 
visuose frontuose. Kai kas pas 
tebi, kad ji šiuo metu dar 
garsiau kalba apie taiką. Bet 
kalbanti kitu tonu. Šiek tiek 
pozityviau. Esą, ji jau einanti 
kartu su Jungtinėmis Valsty
bėmis Jungtinių Tautų orga 
nizacijoje skatinant pasaulį nu 
siginkluoti. Sustabdysianti ir 
atominių bombų bandymus. 
Nebesą grėsmės ir Berlynui. 
Net Berlyno sieną bent Kalė
doms šiek tiek būsianti pra
verta.

*
Gana įdomus yra naujojo 

Jungtinių Tautų generalinio se
kretoriaus U Thant nusistaty
mas Sovietų Sąjungos atžvil
giu. Jis manąs, kad Maskva 
jau pakeičia savo užsieninę po
litiką. Anot jo, Stalinas ir sta
linizmas jau mirė. Chruščiovas 
esąs visai kitoks.

U Thant tikrai klysta. So
vietų Rusija savo politinės li
nijos ir santykių su užsieniu 
nepakeitė. Buvo ir tebėra vyk
doma Lenino ir Stalino planai 
užkariauti pasaulį komuniz
mui. Todėl reikia kalbėti ne 
apie Sovietų planų pasikeiti
mą, bet apie visą tarptautinę 
padėtį, kuri yra atsistojusi 
prieš juos. Nepasikeitė nei' So
vietai, nei Chruščiovas. Pasi
keitė prieš juos susiklojusios 
aplinkybės.

Pirmoje vietoje Chruščiovui 
teko trauktis atgal Kubos kri
zėje. Jam teko susilaikyti ir 
nuo žygių Berlynan, apie ku
riuos taip drąsiai ir garsiai 
savo laiku buvo prapliupęs. 
Svarbus ir kitas,, Chruščiovui

labai nepalankus, momentas: 
žemės ūkio susmukimas ir 
daug kitų besireiškiančių eko- 
nonrnių sunkumų. Tai verčia 
Chruščiovą bent šiek tiek pa
keisti savo taktiką skelbiant 
“taikos šūkį.” Ne geresnė būk
lė yra ir Sovietų satelituose. 
Ir ten įvairios rūšies gamyba 
šuoliais smunka žemyn.

*
Reikia manyti, kad šiomis 

dienomis įvykusi metinė NATO 
valstybių atstovų konferenci
ja turėjo galvoje šią padėtį ir 
padarė iš jos atitinkamas išva
das, nusprendžiant griežtinti 
santykius su komunistiniu fron 
tu ir drąsiai pereiti į ofenzy
vą Yra vilčių, kad tuo keliu 
gali pasukti. Atrodo, kad ir 
Prancūzija ir Vakarų Vokieti
ja tam pritars. Pritars ir An
glija, kuri taip pat jau prade
da kitaip žiūrėti į Sovietų Są
jungą. Visai dar neseniai ji 
reikalavo “taikos labui” paten 
kinti Chruščiovo kai kuriuos 
reikalavimus, bet šiandien jau 
daro įspėjimą nesižavėti Mask
vos pažadais ir Chruščiovo ple
palais apie taiką, kurie netu
rį jokios reikšmės.

*
Šiuo metu nedelsiant reik

tų griežtinti santykius su So
vietų Rusija ir pereiti į ofen- 
zyvinę politiką dar ir dėl kitų 
priežasčių.

Chruščiovas turi daug bė
dos su raudonąja Kinija. Nesu
tikimai tarp šių dviejų didžių
jų komunistinių valstybių au
ga ne mėnesiais, bet dienomis. 
Pranešama, kad Peipingo slap 
toji policija uždarinėja Sovie
tų konsulatus Kinijoje. Ji da
ro kratas konsulatuose ir net 
apmuša jų pareigūnus. Vieną 
jų iki mirties nukankinę. Ga
limas dalykas, kad tai gali 
privesti prie santykių nutrau
kimo. Ir taip bus, jei Kinijos 
d;ktatorius Mao nepripažins 
Chruščiovo vadovybės komu
nistiniame pasaulyje. Tuo tar 
pu iš satelitų tik Albanija ir 
Šiaurės Korėja tėra artimesni 
Mao šalininkai. Bet gali jų ir 
daugiau atsirasti. Todėl Chruš 
čiovui tenka labai laviruoti, 
kad išlaikytų savo imperiją.

Mao būklė taip pat nėra pa
vydėtina.

Kai šitie du “didieji” suskur 
dę diktatoriai ir gengsteriai 
tarp savęs pešasi, laikas yra 
ta padėtim Vakarų demokra
tijoms pasinaudoti. Laikas yra 
pereiti prieš juos į ofenzyvą.

Politinės aistros, kurias apramins teismo sprendimas
Min. Straussui atsistačius, ir toliau bus jaučiamas visuomenės 
rūgimas Vak. Vokietijoje. Peranksti daryti galutinius sprendi
mus. Valdžios metodai pulti neįprastu smarkumu. Nufodoma į 

galimą konkuruojančią žvelgybų vaidmenį. Diskusijos 
dėl spaudos laisvės

Visa toji Vak. Vokietijoje ki
lusi “spiegelinė” afera, sukėlu
si dėmesį pasaulio spaudoje, bu 
vo privedusi prie valdžios kri-

V. ALSEIKA, Vokietija

Nebėra valstybės, nėra 
politinės moralės...

Mums, pašaliniams stebėto
jams, telieka tik užregistruoti

zės, naujo kabineto sudarymo, abieju kovojančių pusių argu- 
pagaliau, prie tariamo nemažų mentus ir ta proga iškelti vie

ną, k-tą savą mintį ar komen-

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gruodžio mėn. 18

Patarimai sužieduotiniams

nizuoti patarimai susižiedavu
siems prieš jų vedybas. Tai va
dinamos Pre-Cana (pagal “Ca- 
na” — vietą, kur Kristus da- 

kratija, kai ministeriai neparo- lyvavo vestuvėse) konferenci-
dą jokio parlamentarinio atsa- j°s- Jų centras yra 720 N. Rush 
kingumo. st., telefonas ST 2-3002. Jos

išsivystė iš specialių rekolek
cijų 1944 metais ir dabar jo- 

' mis per metus pasinaudoja apie 
7,000 porų.

Nutarta susidoroti su 
pavojingiausiu priešu ? 

Londono dienraščiai “Daily

Chicagoje yra gerai suorga- ne, apie dvasinį susituokusių 
gyvenimą, moterystės sakramen 
tą, kūdikio svarbą, auklėjimo 
uždavinius. Po to atsakinėja į- 
vairius klausimus. Tokie sek
madienio pasitarimai su kuni
gu užsitęsia nuo 1 vai. p. p. 
iki 6 vai. v. Duodami ir užkan
džiai.

opozicijos sluoksnių (ar visų 
vad. antistraussinių elementų) 
laimėjimo — gynybos ministe
rio F. J. Strausso atsistatydini
mo. Iš šalies žiūrint, jau būtų 
galima teigti — na, laimėjo 
“Der Spiegei” žurnalo žmonės 
bei šalininkai. Žinoma, čia bū
tų tiesos. Džiaugėsi ne tik spie- 
geliniai šalininkai, buvo paten
kinti ir kanclerio aplinkos žmo
nės (nusirito akmuo, lipdant 
naująją vyriausybę...), pagaliau spaudą ir kas pasirodys? Dau- kanclerio patikėtinį — Globkę). . . ’
lenoT/inn atsi/Jnsn ir visi komu- e.rvm.Y’Vio Pnnnno motniuo Annf- dnarHihn** Dqtyi §T111 UČS ’OVOS, IvUlJOS liks

mįslėmis
Kai spiegelinėje aferoje bu-

Mali”, “Evening Standard” iš
tarą. Taip, didžioji dauguma kėlė būdingą mintį — Augstei- ! Konferencijų ciklas sužieduo-
vokiečių spaudos, radijų, televi- nas esąs pats pavojingiausias tiniams paprastai tęsiasi tris
zijos stočių jau antras mėnuo i/yrąs Vokietijoje, jis su savo dienas. Sekmadienio popietę ku 
kėlė susirūpinimą buvusiais įvy gausiu archyvu (policija, sako- nigas dėsto apie meilės svarbą
kiais, Adenauerio ir kt. pareis- ma, patikrinusi net 7 milijo- ! gyvenime, apie susituokusiųjų

Pirmadienį nuo 8 vai. v. iki 
10 vai. v. ateina pas sužieduo
tinių grupę susituokusių pora. 
Aptaria šeimos finansų proble
mas, tarnybos ir darbo reika
lus, nesutarimų priežastis, abi- 
) usį prisitaikymą, pvz. kai vy
ras grįžta punktualiai iš darbo, 
o moteris dar valandą ar dau-kimais, tariamai politinės mora- nūs to archyvo lapų) turįs įran dalyvavimą Dievo tvėrimo pla- 

lės žlugimu, tinkamos vadovy- kį, kuriuo jis gali kompromi- 1 giau neduoda vakarienės. Duo
bės valdžioje stoka. Ir dar dau- tuoti, į nemalonią padėtį pas- Ja patarimus apie vyro ar mo-
giau — viešoji opinija klausė: tatyti ne tik patį Adenauerį, privalą būti atviri. Kiti profe- ters išėjimus atskirai, apie bal- 
ar iš vso turime teisinę valsty- bet ir kitus valdžios vyrus ar šoriai (per 200) nurodė į kons- parinkimą bute ir kitus prak 

Paimkite į rankas užsienio “pilkąsias eminencijas” (pvz. titucijos pažeidimus.bę? tiškus dalykus.

lengviau atsiduso ir visi komu-į gUma .smerkia Bonnos metodus. Anot “The Guardian”, tas Ham 
rūstintai sluoksniai — valdžion primena Gestapo laikus. Ką jau burgo savaitraštis sudaręs efek 
juk nepateko toji asmenybė, ku kalbėti, su kokiu pasigardžiavi- tyvią opoziciją ir jis be jokios
ri buvusi lyg ir simboliu vokie- mu spiegelinius klausimus ar 
čių vad. revanšistinio ginklavi- bėdas svarsto, referuoja sovie- 
mosi, militarizmo, galimų atei- tai, pradedant Pravda ir Vil
ty sudaryti diktatūrines sąly- i niaus Tiesa baigiant, 
gas. Žinoma, pats “Spiegei” dar

, ] ariau skaitomas, o už grotų 
Bonna, Adenaueris, federalinė! sėjjs> bylos belaukiąs Rud. Aug 
valdžia buvo pulti atkakliausiai Ktein savajam žurnalui rašo

Pagaliau tos savaitės trečia
dieniais pas susituokusius nuo 
8 vai. v. iki 10 vai. v. ateina 
gydytojas. Dėsto apie psicholo
ginius ir biologinius susituokiau 
čių skirtumus, išaiškina mote-

Spaudoje ir gyvenime

FAŠIZMAS IR NUO KOMUNISTŲ 
KRAUJUOJĄS LIETUVIS

Mykolas Sluckis, ryšium su rytų 
Vokietijos išleistu antifašistiniu, 
animaciniu filmu “Profesorius 
Mamlokas” “Tiesos”
šo:

Aišku, kad spalio pabaigoje, 
suėmus žurnalo vadovaujančius 
žmones, vyriausybei padarius 
eilę nedovanotinų klaidų, sukel
tos aistros dar nenutilo. Jos 
kunkuliuos dar ilgokai ir gal 
aprims tik paskelbus teismo

karštus straipsnius, kandžiai 
sudorojęs, išplūdęs ne tik buv. 
gvnvbos min. Straussą, bet ir 
“senį Adenauerį”. (Kai kas sa
ko — ar tai spaudos laisvės 
stoka, kai ir uždarytam įmano 
ma pulti valdžią?).

Iš politinių savaitrašč’ų bene
sprendimą. Šių eilučių autorius pikčiausiai Bonnos valdž’a kanc 
norėtų kuriam metui susilaiky- jcrj puo,a HainbiKgo “Die Zeit”. 
ti nuo bet kurių sprendimų, iš- jjg pabrėžia kad šiuo metu č;a 
vadų ir palaukti, kol šiame po-I jg viso negalvodama ame vals- 
kario metais sulipdytame or- j tvbe. ji neturinti iokios rno**a- 
ganizme — Vak. Vokietijoje j ]pS nesą tvarkoje ir su demo- 
susidarys ramesnė atmosfera.
Viena norėtųsi pabrėžti ■— au
torius nieku būdu nėra linkęs 
visomis keturiomis ginti Bon
nos valdžios žmones, neįžiūrė
ti jų tarpe įvairių šešėliu, smerk 
ti tik išgarsėjusio žurnalo “kan
kinius” — žurnalistus, lengva 
ranka pamoti į tariamus pavo
jus spaudos laisvei ir pan. Ne

Kaip tik, kai buvo rašomi ank 
styvesnieji straipsniai, visos ais ‘ 
tros buvo įsisiūbavusios, pasie- i 
kusios didelę įtampą ir, tik lai
kui slenkant, gali įžiūrėti ir aiš j 
kesnius bruožus horizonte. Tai 
pagaliau matyti ir iš pačių rim- ‘ 
čiausių organų, pv. dienraščio 
“Frankfurter Allg. Zeitung” j 
vadovų laikysenos, jų vedamų- į 
jų minčių. , 1

dėjo. Lygiai taip pat smerktinas 
fašizmas, įsisiurbęs į bolševizmą, 
ir internacionalinį komunizmą. 

Nr. 242 ra-, Raudonoji žvaigždė žudiko, skriau- 
j dėjo, beginklių teisių mindžiotojo

„ nepadaro šviesiu. Sluckis rašo,
“Sunku suprasti, kaip žmogus, j kad anie “meldęsi dievui”. Kaip 

paėmęs į rankas šautuvą, žudė vien Į tik jie pasįdairė barbarais, kad 
dėl to, kad turėjo tą šautuvą, o , įmeldėsi fašizmo dievui, o ne tik- 
kitas jo neturėjo ir buvo begink- rajam Dievui, kuris įsakė — ne
lis. Kaip galėjo tasai šautuvu žudyk. Kaip yra barbarai ir tie, '

atodairos kovojęs prieš naujo v0 suira^i du pulkininkai, visuo- 
sukirpimo nacius. j menėje atkreipta daugiau dėme-

Kai kurie vokiečių laikraščiai i s’° 1 Vak. Vokietijoje veikiančių 
pastebėjo, kad, deja, jei Splege-1 žvalgybos organų vaidmenį. Pa- trystes santykius, duoda kitus 
lis nebuvo pasiekęs JAV ma- sirodė- kad vienas suimtųjų ka- : fr_įtlskus P^mus ryšium su 
razinų lvgio, tai tą patį galima ! rininkU atstovavo kanclerio va- kūdikio prasidėjimu ir jo lauki- 
pasakyti ir apie politinę viešu

no žvalgybos įstaigai, o antra- Pagaliau tos savaitės penkta
sis pulkininkas dirbęs gynybos dienį nuo 8 vai. v. iki 10 vai. v. 
m-je, kur veikiąs karinės žval- dar kartą su besituokiančiais 
gybos sk. (vok. — MAD). Apie būna kunigas ir aptaria vedy- 
tai buvo užuominos ir vokiečių bų dienos reikalus, informuoja 
parlamente, tad visuomenei bu- apįe naujai sudarytos šeimos 
vo įtaigota — na, gal čia slypi pareigas parapijoje ir t.t.

Šitokios konferencijos vyks

mą. Ir šioje srityje vokiečiai 
atsilikę. Taigi, išeitų, kad Bon
na, per eilę metų badoma to 
bamburginio veidrodžio, paga
liau nutarė jį sudaužyti.

Jau žinoma, kad VokietiiO- 
ie vyko eisenos, kad aktyviai 
reiškėsi vpač universitetų jau- ir mįslės, susietos su savo tar-
nimas šta;. pvz ir profesoriai, j Pe besivaržančių žvalgybų kova La chicagoje kas savaitę, išsky
rų 54 iš TUėbinveno un’versite- bei noru naudotis žurnalo pa

tarnavimais (ar, priešingai, sie
kimais likviduoti tokio bendra
darbiavimo galimybes). Belie

jo vėl nirriė kad valdžia ne 
tekusi nasit’kšiimO; nes. esą,
1 fpinino-jn vplcjf vhPlč Dl-

orfprrn
T-p n ’ c* n n

Prez. Kennedy žmona Jacąueline dalina saldainius našlaičių ir.pa- 
mestinukų namuose Washingtone, D. C., Village,

ka palaukti, kas paaiškės Karls- 
rubės mieste laukiamoje byloje.

Beje. viena pastaba: ne visi 
' numano ar įžiūri, kad šių d:enų 
'"'ak Vokietija juk yra ypatin-

rus vasaros mėnesius. Jų būna 
miesto pietinėje, vakarinėje, 
šiaurinėje dalyje. Sužieduoti
niai apie jų vietą ir datas gali 
sužinoti pas savo parapijos ku
nigus. Per metus tokių konfe
rencijų Chicagoje būna apie 125, 
ir jomis pasinaudoja apie 70 
procentų besituokiančių katali-

’ole padėtyje - ji nuolat gra- kų poros kon£erencl.
soma IS sovietu pusės, tad jos ,as Mna kartu net ,r 
saugumo klausimas daug opės-, dytoio aiSkintejus Pasklau turi 

; ms, kaip kurioje kitoje Vaka-
rų valstybėje.

Klaus’ino esmė — kas yra 
išdavikai ?

Šiuo metu Vak. Vokietijoje 
daug diskutuojama apie spau-

progog dar savo tarpe išdisku
tuoti. Patariama tokių patari
mų konferencijas atlankyti 4-5 
mėnesius prieš vedybas. Auka 
už jomis pasinaudojimą — $5; 
už tai gaunami ir užkandžiai,

dos laisvę, apie valstybės išda-‘ Tos konferencijos tiek naudin 
vimo sąvokas, liečiami teisi- ^os kad į jas-pasitaiko ateinan-

čių ir nekatalikų. Liuteronai j'o- 
mis taip susižavėjo, kad dabar 

verta -atkreipti dėmesį į kanele-' patys Chicagoje saviesiems ėmė 
rio pareiškimus ir į nuomones panašias konferencijas ruošti, 
tų, kurie nesutinka, kad Bon- ' Dėl tų, kurie dirba vakarais, 
noą 'valstybiniame organizme keletas konferencijų būna tik 

, <Muke ta i 4 psl.) sekmadieniais. J. Žvilbutis

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

n'ai klausimai, 
mažai domėtasi.

kuriais ligšiol 
Šiuo požiūriu

. . . . . - - ■ — Tu pati dabar mane išgyrei. Jis man tesako turėjo tokią pranašumo išvaizdą, kad švelnus meilės
L?aiU°vvrui7vS4ai^ūSu^^ iŠ tik tai> kad aš esanti labai Protinga. Jau man nusi- nerimas joje pasikeisdavo gėda. Be to, ypatingai šias
jis galėjo su vienodu uolumu žu- aml 'e'° U° &S zm0° bodo klausyti. Kartais man užeina noras nebesimoky- pastarąsias dienas Santas už stalo vien tekalbėjo apie

ti ir pažiūrėti, ar jis nepradės kitaip kalbėti. Bet ko savo Karakaso bičiules ir, jau nestatydamas jų pa- 
Toliau, suminėjęs vieną lietuvį. . icižiiirėiai ? vyzdžiu, bet gėrėdamasis jų prisiminimu, ypačiai vie-šizmo auką, Sluckis išskaičiuo- taiP i mane ^įžiūrėjai. LuchanaitėSj kuriog yardą igt tuoj

kie žudė pažįstamą naujakurį, pa- ja kitus nelaiminguosius, kaip, _ Toji suknelė tau labai pritinka. susimąstydavo,
tiesę jį vienmarškinį darže, su bu-1 tokį poetą Džalilį, bulgarą Vap- — Ačiū už gerą žodį. Bet nemanyk, kad aš neži- . . v .
ku uolumu žudė pirmą kartą pa-icarov3r i** kitas nacizmo aukas. Bet anio ka tu p*alvm*i Taip pat ir as, Genovaite, sakau: ne asilui
matytą Čekoslovakijos ar Pran-! kodėl užmiršta lietuvius bolševikų 1 > I 4 » J- .... . ' medus.
cūzijos pilietį. Užmušti vieną žmo-1 sušaudytus: dr. žemgulį ir kitus Ir tuojau pasakoja apie Santo piešimus, ir abi| Pr dakar jau abidvi pirštais barbena į stalą gi 
gų ar šilirtą, >^5 juokiasi iš taškučio, kur) turėjo ant kaklo tuo tarpu ten besisukaiiojančIoB ,aukinės bitės'už-
ar milijoną— koks tokiam skirtu-, tu likviduotus 15 lietuvių kum nupieštoji lele. Paskui Genovaite nuleidžia akis,

? Tai buvo “darbas”, tarnyba, gy, Sibiro tremties nužudytus į J barbena i stala ir kiek patylėjusi sako- T , ’ ,,S g S pirstai • Jau nebegrobste jų
euria gaudavo atlyginimą. Ir-vysk. Reinį, dr. Skrupske’į, kun. Pirstais barbena į stalą ir, Kek pa y jus, s . karstelėjusio saldumo.

— Nepaisant visko, kokia laiminga esi! Raudos priepuoliai kimdo Mariselės balsą ir Ge-
— Hm! suniurna Mariselė. — Tad, saugokis! novaitė klausia:

Ko man saugotis? j — Moteriške, kas su tavim darosi?
— Tu žinai, ką as noriu pasakyti.
— Moteriške, iš kur aš galiu žinoti ?
— Nebūk veidmainė- Prisipažink. Taip pat ir tu 

esi įsimylėjusi jį. • x
bas”, dalyvaudavę vestuvėse, krik-i tų toks naivus, bet jis savo sąži-i . ~ ^kia driskė, kaip aš įsimylėti daktarą! -
štynose, beje, ir vaikus auginę, rū- !nę pardavęs okupantams; rusiško,! susuko Genovaite. - Moteriške, ar tu nepamiršai? Vm
pinęsi jais... Kas tai? Ogi fašiz- į sovietinio imperializmo tikslams!Jis labai simpatiskas jaunuolis. Bet ne asilui medus.

dyti, eilinį įsakymą vykdydamas ir 
geisdamas laikrodžiu ar batais 
praturtėti? Su buku žiaurumu to

koks tokiam skirtu- j tu
imas?
už kurią gaudavo _ .
prisidurdavo jie šį tą, pardavinė- ' Petrą' Prunskį ir daugybę kitų. 
darni kruvinus skudurus ir auksi- I Kodėl tyli apie .masines žudynes 
nius dantis. Kas gi tai ? Iš tikrųjų, Pravienišky, Rainių' miškely ? Ar 
kas gi tai? Koks apdujimas, apsi
nuodijimas, proto užtemimas? Juk 
pagaliau tai ne keturkojai, o žmo
nės, su kažkokiais jausmais, po 
karo gyvenę šeimyniškai, meldęsi

kai fašistai žudo, tai kriminalas, 
o kai komunistai — nuopelnas? 
Ar nacių policinės priemonės tai 
diktatūra, o komunistų dar žiau
resnė priespauda — tai demokra-

dievui, sakydavę pažįstamiems “la- j tija? Nemanome, kad Sluckis bū-

mas, ir tiktai fašizmas! Ir hitle , ,
vinis, ir “vietinis”, įsiurbęs šlykš- tarnaudamas, nemato nu0 raudo- 
čiausią buržuazinį nacionalizmą!” inųjų okupantų priespaudos krau- 

Peranksti Sluckis čia. tašką pa- juojančio lietuvio. — J. ž.

Bet prieš jos valią jos žodžiai įgavo tokį atbalsį, i karų link slinko debesų pulkai, susitelkę virš kalnų 
kaip kalbant apie nepasiekiamą gėrį, ir, juos girdė-i grandies, kur prasideda liūtys, vėliau nusileidžiančios 
dama, įsisąmonino, kad taip pat ir ji gyvena ilįųzi- i į lygumas, ir jau prasidėjo amalo švysčiojimai aki- 
jomis, nes viską, išskyrus meilę, galėjo reikšti Santo ratyje pirmomis nakties valandomis. Vasara atsi- 
elgesys su ja: tėvo ar mokytojo griežtumą, kai jai sveikino cikadų čirškėjimu perdžiūvusiuos ąžuoluos, 
duodavo patarimus ar įspėjimus; vyresniojo brolio stepės žolė geltonavo, ligi kiek galėjo užmatyti akys, 
draugiškumą, kai būdavo geroje nuotaikoje, ir, jeigu ir ugningos saulės spinduliuose, žemėje atsivėrė ply- 
kartais, j&i tyliai bežiūrint į jį, taip pat ir jis tylėjo! šiai, tartum ištroškę nasrai. Oras, pripildytas dūmų 
ir žiurėjo į jos akis, šypsnys, pražydėdamas jo veide, I ir prasidedančių po stepę plisti gaisrų, per dienų die- 
tnrpin fnlria ic’Voi’zHa bari ---_______________

Ir Mariselė klausė to, kas jai jau buvo atsakyta, 
vien iš malonumo savo lūpomis pasakyti tą patį:

— Ar ne tiesa, kad labai simpatiškas?

Man liepsnoja gerklė nuo suvalgyto medaus.
Ir Genovaitė užbaigia:
— Tai laukinių bičių medaus ypatybė. Jis labai 

saldus, bet kaip ugnis degina.

UGNYS IR ATŪGIAI
Jau nudundėjo ten, nebylių dykumų tolumoje, 

griaustinis, besiartinančios žiemos skelbėjas. Jau va-

nas slėgė savo slopinančia ramybe ir tik retkarčiais, 
tarsi karštligės pavargęs alsavimas, pūstelėdavo ug
ningais gūsiais. ’

Tą popietę savo viršūnės pasiekė karštimečio slo
gutis- Saulės atspindžiai miražais užliejo stepę ir sle
giančioje dykumos ramybėje vien tik tevirpėjo išre
tintas oras, kai staiga tuo metu, kai žolė palinko nuo 
audringo šuoro, pradėjo vykti kažkas keista: pasirodė 
būriai balų paukščių, skridusių pavėjui ir išgąstingai 
šaukusių, arklių tuntai, galvijai, pavieniui ir kaimenė
mis netvarkingai bėgo ta pačia kryptimi, vieni ūkio 
užtvarų, kiti atviro akiračio link.

Jau besiruošdamas užsnūsti popiečio namų prie
šakinės verandos pavėsyje ir pastebėjęs tą retą gyvu
lių judėjimą, Santas Luzardas balsu save klausė:

— Kuriam galui šiuo metu galvijai bėga į užtva
rus?

Ir Karmelitas, jau dukart priėjęs iš ten stebėti 
lygumą, lyg ko laukdamas, atsakė:

— Jie pajuto gaisrą. Tik tamsta pažiūrėk. Tenai, 
už anos giraitės krašto, veržiasi ugnis. Taip pat ir už 
mūsų matyti rūkstant dūmus. Šiapus Makanillalio 
visa stepė liepsnoja.

daugiau 1
Z



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 18

PARAPIETIS BE PARAPIJOS

Ar mūsų inteligentas atlieka savo pareigas? 

PRANAS RAZMINAS

Katalikai inteligentai mažai Kysta visi tie, kurie mėgsta 
tesidomi katalikiška mintimi. E- prasitarti apie parapinį žvilgį, 
šame didžiausi tolerantai, bet apie parapinę politiką anų lai-
tik sau; nepriekaištaujame, ta
čiau tik sau; nesipykstame, bet

kų lietuviškoje parapijoje. Jei
gu tai išeina iš kataliko inte-

tik su savimi. Geriausias skonis i ligento lūpų, tai rodo tik jo
ir supratimas yra tik mano... 
mūsų...

Pagal laiko dvasią ir madą 
mes dažnai turime drąsos iš
skirti Dievą iš savo kūrybos, 
savo raštų, savo profesinio dar

Maskva skelbia, kad dar trys amerikiečių ambasadoriai Maskvoje 
tarnautojai yra kaltinami šnipinėjimu, drauge su britais, tai jau 
iš viso 6 JAV tarnautojai. Viršuj iš k. į d. kapt. Davison, britų 
prek. Wynne, agrikultūros atašė Carlson, skert. arch. Jacob, oro 
pajėgų atašė Montgomery, saugumo sekret. German. Bolševikai’ 
be amerikiečių kaltina sovietų mokslininką Penkovsky.

POLITINĖS AISTROS.

(Atkelta iš 3 psl.)

paties nesubrandintą galvoseną 
parapijos ir jos vadovo atžvil
giu. Ar tai reikėtų suprasti, kad 
katalikui inteligentui parapijos 
ribos yra per siauros?

Kaip galima kalbėti apie są-
bo, iš savo kalbų prieš brolį. monĮngą lietuvį, taip galima kai 
Mes dideli tolerantai sau, bet ^ėti ir apie sąmoningą katali- 
ne kitiems. Už tat mūsų gyve- Tačiau tik žinojimas kata- 
nimo vaga nėra tiesi. j meškos doktrinos kataliko ne

žmogaus jau toks likimas, padaro geresniu. Priešingai, 
kad jis dangų gali pasiekti tik jam yra pavojaus pasidaryti 
per žemę. Be žemės nėra ir dan blogesniu net už nekataliką. Ra
gaus. Tačiau žemė nėra Dievas, talikas, kuris nesilaiko savos 
Mūsų fizinės egzistencijos įsi- Į doktrinos, yra nesąmoningas 
tempimas aptemdo aukštesniuo ! katalikas. Kaip to nepribrendi- 
sius siekius. Ima baimė, kad mo būti geru lietuviu, taip ir to 
mes bandome traukyti dekalogo nepribrendimo būti geru kata-
varžtus. Ima baimė, kad mums, 
atsidūrusiems už gimtosios že
mės pakraščių, ima tolti ir dan
gus.

Pinigas ir' žmogaus vertė
Radom čia ir kitą keistoką 

reiškinį, kuris į mus stipriai 
veikia. Jis yra toks: kas turtin
gas, tas ir protingas, o kas pro
tingas, tas turi eiti į priekį ki
tiems vadovauti. Žmogaus svo
ris matuojamas pagal piniginę. 
Davei daug, eik į priekį; davei 
mažai — stok užpakalin; nieko 
nedavei, pasilik už .durų ir pa
medžiok pinigų...

Nenukreipiant veido nuo sa
vęs, reikalinga paliesti vieną 
gana jautrų klausimą, kuris ne
seniai buvo diskutuotas ir ku
riuo pasisakyta gana karčiai, 
tačiau daugumos nepriekaištau 
ta tik sau ir nesipykta tik su

liku yra mūsuose gana gera do
žą. Žiūrėk, rodos, nepeiktinas 
katalikas intel. paliko savo ant
ra ia. teisėtą pusę ir vedė ar iš
tekėjo už kito, kitos su visomis 
šeimos ardymo negeistinomis 
pasėkomis.

Kataliku inteligentu religinė 
praktika silpna ir ,nerodo ton 
dencijos gerėti. Dažnai nasiten- 
kinama t’k kraštutiniu minimu
mu Negalimas dalykas, kad tik 
už tėvvnės ribų pasidarėme to
kie priekaištingi. Re'kia žvelg
ti i praeitį ir ten ieškoti prie-

bejinga. Tik iš Vakarų pasaulio 
grįžę katalikai buvo visos veik
los druska.

Tik iš kan. F. Kapočiaus kat. 
inteligentai sužinojo, kad reikia 
priklausyti parapijai. Tačiau jis 
čia *per ilgai lūkuriavo ir leido 
apie save susidaryti gana nepa
lankią nuomonę. Jo prestižas, 
kaip kataliko inteligento, krito. 
Tai pakenkė ir jo šiokiai ar to
kiai įtakai į parapijos gyveni
mą. Tas stipriai pakenkė ir į 
jo tautines aspiracijas parapi- 
ios gyvenime.

Siauras žvilgsnis

Mėgom ir mėgstam pasišaipy

Pabaigai

jau turi penktąją Adenauerio 
vyriausybę. Vėl kils kalbos, o 
kas bus kitais metais? Bent 
ligi rudens, 87 m. sulaukęs A- 
denaueris, jau turės pasitraukti 
iš politinės arenos. Ir dabarti
nė valdžia bus laikoma silpna,
nepatvaria, bet ar tokia laiky-

Taip, Strausso nebėra valdžio I tina visa vak vokiečių valsty- 
je, tai daug kas laiko spiegeliniu kė?

Dabar rimtoji spauda reikalaU-
anesą spaudos laisvės. Būdamas ponai, atstatykite pasiti-

,T .. , keinną veikite, reikiamai val-Washmgtone, National Press,
, .. . i dykitc, 'bet nesekite seklų ki-Club spaudos konferencijoje , . , ’ .

to į krizei
kancleris buvo nurodęs, kad vi
sa esmė glūdinti — ne kodėl 
“Der Spiegei” ką nors buvo 
paskelbęs,' bet kas yra tie išda- į triumfu, bet dar klausimas, ar I 
vikai, suteikę žurnalui infor- §įs inteligentiškas, didelės am- i 
macijas, pažeidusias valstybės bicijos vyras vėl neiškils už me 

j saugumą, ir kur jie? Be dviejų tų> kitų Q tuQ tarpu Bonna 
' suimtųjų karininkų, kalbama ir 
i ap:e daugiau suėmimų.

' Reikalinga spaudos laisvė., bet 
ne spaudos diktatūra

Aukščiau minėtos pastabos1

Tai plati tema. Tačiau šiuo 
požiūriu būdingi vokiečių spau
doje pacituoti britų politiko 
Sheridano (1792 m.) žodžiai: 
“Spaudos laisve apsiginklavęs 
aš sugebėsiu pulti stiprius, dar 
galingesnės pajėgos pastatus. 
Aš nuversiu korupciją...” Spau
doje, ieškančioje “aukso vidu- 

■ rio”, pasirodė skaitytojų laiš
kai, kuriuose samprotauta maž 
daug taip: tokia spaudos laisvė

: : ’ ‘•L : A'’-r ’

apie katalikus inteligentus iš pdvestų prįe gpaudos diktatū.
tikrųjų neapima visos kat. in
teligentijos, ypač tos, kuri ak
tyviai ir garbingai dirbo katali
kų akcijoj Lietuvoje. Ji atliko sa 
vo pareigas ir parapijoj, ir toli 
už parapijos ribų. O jeigu kas 
išėjo ir netobulai, tai vis dėlto 
nemažina jų darbų vertės. Ta
da nebuvo keliamas parapinio 
priklausomumo klausimas, nes 
ten parapijos buvo ir tebėra te
ritorinės. Jeigu čia prikaištau-

ros, kai valdžia sudarytų spau
dos organuose sau gūžtą susi
dariusios “pseudovaldžios”, ir 
tokiu atveju apie bet kokią de
mokratiją geriau ir nekalbėki
me.

Valdžios klaidos, Strausso 
kapituliacija ir' kas toliau?

Tikrumoje visas tas skanda
las ar afera tai juk teismo rei-

tiems, kurie save laikė katali
kais, bet jų aktyvumas katali- 

ti iš parapinės politikos, iš pa kiškame gyvenime buvo susiau
rapinio žvilgio, tačiau mūsų žvil 
gis, pasirodo, yra dar siaurės 

žasčių. Menkystės dvasia mus' nis. Kai parapijų sielų skaičius | džiai. Į juos buvo bepradedąs 
veikia nuo seno. o nėr didelis nuolat auga ir kuriamos nau- įsimesti indiferentizmo ir opor-

ta kat. inteligentams, tai tik kalas, ir normaliai piliečiai, vie
šoji nuomonė turėtų ramiai pa
laukti, ką pasakys teismas, ar 
tikrai paaiškės tariamas vals
tybės išdavimas. Tačiau ir pati 
valdžia savo žiniose (“Bulletin”, [ 
lapkr. 23 d ) prisipažino, kad j

rėjęs iki kraštutinumo. Dažnai 
jie buvo net kat. akcijos stab-

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė, Chicago 32

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN P DAUKNYS. MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Si knyga

vra išversta i 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi 
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

s l.AUŠO IR REMIA 

Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
(Š STIPRIOS fR GALINGOS

W L O A
lADl.H: STOTINU BRAUDOCKH 

lileLnnią seknuuiient uuo 

1:30 Iki 2:00 vai. D. p

v laaih reikalais kreipkitės šiuo ad- 
■ esu: Lilhcanlan Catholic Hom.

ita-dii, Station WkOA, Braddock,
n n avi va n In

8L3

A

buvę atsiradę aistrų, nes... per | 1/
rūpestis -žemės gėrybėmis mus jos parapijos, tai mes jau prak- tunizmo grybas. Tokias nuo- daug buvę Panaudota policijos,
baigia išstumti iš krikščioniš-) tikuojame sodžiaus 50 -100 gy- talkas jie atsigabeno ir į šį kraš per daug ryškus buvęs valdžios i
kojo gyvenimo kelio. veritojų politiką. Kas nėra lin- tą.

| kęs atsiremti lazdos patoges- . .
, Apie lietuvio kataliko įnteli-Kataliko inteligento istorija

Netolimoje praeityje daug ka ' 
talikų inteligentų nuėjo prisi-

niuoju galu?
gento santykį su lietuviškomis

vyrų, politikų įsikišimas... Dar 
pridurkime — menkas visuo
menės informavimas, melas, ne
tinkamas pasirodymas parla-1Mūsų išdidumas keršija mums parapijomis šioje šalyje reikė- į

savimi... Puolančiųjų frontas vi- į taikymo keliu, o' jų buvęs pa- patiems. Tuo keliu eidami, ne-1 tų giliau pasvarstyti. Bet tai' mento tribūnoje ir Pan. Visa 
sai neatkreipė dėmesio, kad me- rapjjos klebonas ir šiandieną tekom dalies lietuviškųjų para-1 jau kita proga. tai pakirto pasitikėjimą valdžia. ,

tyliai, bet herojiškai laikosi sa- PBV ^ia klebonai mažiausiai).--------------------  ---------
kalti. Kalti lietuviai katalikai .... 1

BRUNO KEPYKLA
3339-41 South Lituanica Avė.

Jau paruošta šližikai, 'meduoliai, medauniuliai, vaisinis pyragas 
ir daug kitų kepinių. Sviestiniai tortai, aguoniečiai — aguonos 
ir aguonų pienas. Visų rūšių duona,

PRAŠAU ATSILANKYTI AK UŽSISAKYTI

Telefonu CL 4-6376

r

dalis turi dvi puses. Bet operuo 
ta tik viena puse. Todėl ir pats 
puolimas ne tik neatnešė jokios

vo parapijos. Kai kartą vienas 
kuklus provincijos klebonas no-

naudos, bet dar iškasė gilesnį rėj0 pasįžeminti prieš akademi- 
nesusipratimų griovį. Tuo puoli- kus, vįenas vakarų kultūros pro 
mu pasinaudojo ar dar pasinau
dos ir tie, kurie katalikybei nie
ko gero nelinkėjo ir nelinkės.
Tuo pačiu buvo pažeista kata

te kat. kunigas ir mes jums 
lenkiame galvas. .

Būtų didelis įžūlumas mesti 
likų inteligentų vienybės dva- kaltinimą Lietuvos katalikams

Kalti lietuviai katalikai 
inteligentai, čia gimę, seniau at- ’ 
keliavę ar neseniai Čia įžengę. 
Parapijos ribos mums buvo ir 

fesorius į jį pratarė: jūs esą- tebėra mūsų pačių nenaudai per 
Tuo pasinaudojo, tie,

šia, kuri ir taip niekada nebu
vo žavėtinai stipri. Per toli ei
nančios ambicijos ir rodomi vil
kiški dantys savo broliui rodo 
mus pačius esant kaltus. Kam 
tikęs toks grasymas: verčiau

kunigams dėl pasauliečių kata
likų inteligentų religinės prak
tikos paviršutiniškumo. Juk ne 
paslaptis, kad anuomet ir dva
rininkėliai, ir inteligentai daž
nai užklysdavo pas vaišinguo-

JOIN OURSVEIKINAME SU KALĖDŲ IR 

NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMIS 

VISUS GEROS VALIOS LIETUVIUS! 1WARELENOXsiauros.
kurie tose ribose tam tikroje 
veikloje išsitenka. Pirmiausia' 
lietuvybę lietuviškose katalikų i 
paranojose yra pašaukti saugo-1 
ti ne klebonai ar- jų padėjėjai 
kunigai, bet katalikai inteligen
tai, ir dėlto ant jų pačių krin
ta didžiausia atsakomybė. Jei
gu ko netekom, tai netekom dėl 
savo neapdairumo, nepakanka
mo įvertinimo parapinės veik
los ir kitų savo ambicijų.

Kai lietuvis katalikas inteli
gentas įsisąmonins, kad jis to
kiu turi būti ir pasilikti šeimo
je, mokykloje, bažnyčioje (tie
sa, skamba keistai), turguje, 
redakcijos kėdėje, diskusijose,

aš savo vaika leisiu į valdžios sjug mūSų klebonus ne dvasios 
mokyklą, verčiau aš savo vaiką tobulėjimo rūpesčių vedini, ne 
leisiu į airiu. . Kas čia gasdi- gįiįau pažinti savo tikėjimo tie- 
namas? Argi tuo keliu sutvar- Sų, bet dk ^a-p sau pasisvegjuo 
komi savi namai? Argi negalė-į ti ir> progai pasitaikius, įžnyb- 
tumėm būti nuoseklesni savo ti. giaip jau jie žmonių nepiR_

tindavo, nors didesnio pamaldų 
mo ir nerodė.

Antroji medalio pusė Rusų universitetus baigusi lie
Lietuvoje klebonijų durys bu tuv^ katalikų inteligentija, su j kritikoje, kelionėje, meilėje, lai 

vo atviros visiems: tikintiems mažomis išimtimis, katalikiška- dotuvėse, pyktyje, kovoje ir mir

jausmų išsiveržime? Vulkanas 
neša tik mirtį.

ir netikintiems. Su parapijos kle 
bonu dažnai pietavo ne tik ka
talikas inteligentas, bet ir tas, 
kuris buvo įpareigotas pasekti 
jo veiklą. Jis tai žinojo, tačiau 
nekreipė dėmesio, nes jo geru
mas ir taktas nuginkluodavo ir 
aštrių dantų priešą.

jam jaunimo sąjūdžiui liko a^ tyje, tai jis nepralaimės.
f

I

Ta proga primename, kad pas mus gausite 
visas lietuviškas knygas, lietuviškas plokšte
les (recordš), meno kurinius, odos ir medžio 
rankų darbus, kurie Jums primins paliktų 
tėvynę Lietuvų.

Jono Karvelio Prekybos Namai
3322 So. Halsted St., Chicago 8, III. 

Telef. YArds 7-0677

CLU

r

Kaip apsaugoti savo vaikus nuo 
nusižengimų? Žinių rasite tik ką 
išėjusio.) knygelėj

Nusižengimu išvengimas
Šią knygelę paruošė mokytoja 

Magdalena šulaitienė ir Pranas 
šulas, peržiūrėjo adv. Charles P 
Kai, buv. Cook apsk prokuror, 
pad. Knygelės kaina 35 et. Pini 
gus su užsakymais siusti:

"DRAUGI S"

4545 VV. 83rd St. Chicago 29, III.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 13 iki 8 po piet
Antrad. 9 ,, 4 ..
Trečiad. uždaryta visą, dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 

9 „ 8 ,.
9 12: »0

Renktad
ieštad.

anticipated dividend 
on Investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob'liams 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.

4 piece 
place setting to savers

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti ūž $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu pareikalavimai 
nepriimami. į on Investment 

Aceounts

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

ATEITININKŲ gruodžio 15 d. 5 vai. p. p. atli-
SUSIRINKIMAS I ko Šv. Kazimiero parapijos cho- 

Gruodžio 23 d. 12 vai, (tuoj ras' ^dovaujamas komp, B.
po sumos) Šv. Kazimiero para
pijos salėje šaukiamas ateitinin 
kų sendr. susirinkimas, kuria
me kan. K. Steponis Šv. Juoza
po ligoninės kapelionas, kalbės 
apie Bažnyčios suvažiavimą

Budriūno ir mokyt. O. Razutie- 
nės vedama vyr. šokėjų gru
pė.

SMOGAS PAVOJINGAS

Šiomis dienomis paskelbtoji
m , . i Los Angeles sveikatos departa-Taip pat bus svarstomi svar- ® 1
būs organizaciniai reikalai. Val
dyba visus narius kviečia da
lyvauti.

J. MOTIEJŪNAS LIGONINĖJ

mento statistika rodo, kad per 
pastaruosius 11 metų L. A., ap
skrityje plaučių vėžio ligos at
sitikimai pakilo 85%, kai tuo 
tarpu kitos vėžio formos išsi-

Inž. J. Motiejūnui, veikliam laikė tos pačios proporcijos ri- 
lituanistinės mokyklos tėvų ko- bose 
miteto pirmininkui, gruodžio. 10 
diena Metropolitan ligoninėje

Nors šiame mieste dar nė kar 
to nepasitaikė “smogo-žudiko”, 

buvo padaryta sėkminga ope- kaip Londone šiomis dienomis, 
racija. Gydosi dr. A. Hagentor- tačiau per eilę metų šie pavo- 
no priežiūroje. Lituanistinės mo
kyklos mokytojai ir tėvų komi

jingi dūmai savo padaro. J. Vn.

, ŠOKS ELENA KEPALAITE
teto nariai linki greit pasveikti.

(M) ! Bendruomenės organizuojamo 
Naujųjų Metų sutikimo trum
poje meninėje programoje pą- 

Los Angeles šeštadieninės mo sirodys Australijoje išgarsėju-
kyklos tėvų komitetas rengiami išraiškos šokio šokėja Elena 
gruodžio 30 d. 12:30 vai. šv.
Kazimiero parapijos salėje 
VAIKŲ VAKARĄ - EGLUTĘ, 

k —Programoje: raš. Juozo Švais 
to specialiai šiai progai parašy
tas draminis vaizdelis — Vaka
ras taigoje, — vaizduojąs lietu
vių tremtinių Kalėdas Sibire. Re 
žisuoja akt. Juozas Kaributas.

. Vaidina pirmą kartą Los An-į pažįstama ir visad mielai lau- 
geles scenoje pasirodantieji: G. kiama jauna balerina Rūta Ski-

MOKYKLOS EGLUTE

Šv. Kaz'miero lietuvių bažnyčios, Los Angeles, Calif.,'vidus ir bet- 
liejus, 1962 m. dovanotas akt. Juozo ir Onos Kaributų.

FBLMŲ GAMINTOJAI 
NUKLYDO...

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 18

MeileImama nusivilti filmų gamin
tojais, kurie, toesigaudydami nei 
no, ima kaskart labiau nepa1Sy- žmogaus atodūsiu. jį tęsiasi per 
ti moralinių dėsnių. Buvo tikė- amžius.
tąsi, kad jie patys laikysis iš- I Meilė yra Kūrėjo širdies amži-
dir'bto moralinio kodekso, bet nas ir saJdas vynas. Delto_ zmo-

... . , , , ~ gus nerimsta kai į savo širdies
kai jie taip nuklydo, Filmų, Ra- jkieliką jos pilnai neprisisemia. 
dijo ir Televizijos Vyskupų ko- I Būk girtas Dievu, būsi blaivas
mitetas siekia, kad įstatymų ke žmogui.

, , , ... Meilės taure pasidalink su arti-liu butų aptvarkytas filmų ga- mu> neg kiekvieįas žmOgus iaukia 
minimas. širdies ir šiltos rankos.
____________________________ i Ką padėtų, nors ir visą pasau

Kcpalaitū. Šios šokėjos ta’entas 
buvo pastebėtas ir aukštai įver 
tintas didžiosios australų spau
dos, apie ją daug buvo rašyta ___________________ _______________________________________
ir Amerikos lietuvių laikraš
čiuose. Tai tarptautinio masto dziukas, J. Kutra, J. Jurkūnas, liriaitienei, Bonatienei, O. Navic- 
menininkė. B. Narbutas, M. O. Stanaitytės, kienei, ir kitoms talkininkėms bei

V. Kuzavinis, V. Šimonis, P. Gus- maisto aukotojoms.

Mažiulienė ir A. Mironas, V. 
Mitkutė, V. Dovydaitis ir vai
kai; Stančikas, R. Stočkus, R.

lį užkariautum, jei nei vienos ta
ve mylinčios širdies neturėtum?

Apgavystė nekaltą ir nebudrią 
meilę sugauna ir supančioja pik
tybių tinklais taip, kaip voras mu
sę. — M., Aukštaitė

lĄDOinO ELECTROniCS
TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELĖS 
ANTENOS- BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam teminusios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St. - CLiffside4-5665

CHICAGOS AUKŠTESNIOSIOS — 
LITUANISTINES MOKYKLOS

TRADICINIS VAKARAS |
Vakaras įvyksta 1963 m. sau- M 

šio 12 d. 7 v. v. Jaunimo Cent- 0 
re. Visos Jaunimo Centro pa- * 
talpos skiriamos svečių pato- S 
gurnui. Motinų klubo virtuvė * 
teiks skaniausius valgius. Ge- g 
riausi gėrimai pagal svečių pa- * 
geidavimus. Gros du orkestrai y 
abiejose salėse. Programą iš- A 
pildys patys mokyklos moki- U 
niai. Visas vakaro pelnas ski
riamas mokyklos išlaikymui.

Kviečiame ne tik mokinius ir 
jų tėvus, bet ir visą plačiąją 
lietuvių visuomenę atsilankyti 
ir tuo paremti vienintelę visa
me Amerikos kontinente aukš
tesniąją lituanistikos mokyklą.

Kitos lietuvių organizacijos 
ir grupės prašomos tą dieną f 
susilaikyti nuo parengimų.

Chicagos Aukštesnioji Litua
nistikos mokykla parūpina kny
gų ir vadovėlių viso pasaulio 
lituanistinėms mokykloms. Ji

KALĖDŲ SENELIS GRANE SAVINGS BENDROVĖJE
Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti 
įėjimo dovanas (door prizes).

(KAM: SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prefe.

| 2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
b PLENTY OF FREE PARKINGI.

Toje pačioje programoje taip 
pat pasirodys losangeličiams e. Jovaiša, D. ’ Domkus, V. Stadal- Balfo geradariams gausiai atsily 

ninkas, P. Litvinas, V. Prižgintas, gina. — Valdyba
A. Marčiuška, F. Collins-Karaliū- -----------------
nas, V. J. Čekanauskai, V. Mikuc
kis, A. Skirius, P. Žukauskas, E.
Arbas, H. Tumas, V. Kazlauskas,
V. Karazija, I. Tamošiūnas, A.
Papšienė, J. Gricius, V. Gilys, V.

tas, Radveniai, K. E. Prišmantas, I Tegul gerasis Dievas visiems

riūtė. Sutikimui paimta didelė 
ir puošni ukrainiečių salė (4315 
Melrose Ave.). Kaip ir praėju-

MŪS KOLONIJOSE 
Worcester, Mass.

f

Arbaitė, A. Butkutė, D. Koje- siais metais, bilietai prie įėjimo 
lyte, R. Motiejūnaitė, S. Gudaus nebus pardavinėjami. Reikia 
kas. įsigyti iš anksto pas pirm. A.

paruošia kandidatus Pedagogi
niam Institutui. Ji moko savo 
mokinius specialiose pamokose. 

Mačys, B. L. Vilimai, J. O. Motie- i Pranciškonų Rėmėjų skyrius į žurnalistikos, retorikos ir rašy- 
jūnai, B. B. čirlioniai, B. A. šim- | šv. Antano gimnazijoje Ken- j mo meno. Ji ruošia būsimus lie- 
KoSkai L Ky^TkT nebunkP°rt- Pas t§vus pranciš-1 tuvių spaudos žurnalistus, poc-v "l oi L-* i T i j • T/’" t i vi v, g v v jy iu. ojoc*. ilvalfo z, Lt i

Dekoracijos Algirdo Žaliūno. Skiriu (NO 4-2919) arba pas gygu j£įjau’skas Grikinai^E. J. Pa- ' konus, mokosi keletas Worces- tus, rašytojus. Tų
Po to atsilankys Kalėdų senelis.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti ir paremti lietuviš
kąjį darbą bei švietimą. Tad 

< laukiame visų. Komitetas
EGLUČIŲ FESTIVALIS

Los Angeles miesto meno ga
lerijos organizuojamame “Kalė
dinių eglučių festivalyje” daly
vauja ir lietuviai. Eglučių paro-

ižd. Br. Stančiką (NO 1-8571) 
(Pr.)

AUKOS RALFUI . . „ ,, , ....sioms, O. Mackevičiene
T A . tt> ir mnr, • nius, R. E. Skirmantai. Los Angeles Balfas 1962 m. pi- p $ _ g M R g

nigmį vajų vykdė nuo liepos mėn. ° M Aras' 
iki lapkričio 18 d. Daug lietuvių
nuoširdžiai įvertino Balfo reikšmę 
ir savo gausiomis aukomis parėmė 
į vargą įpuolusį mūsų tautietį. Že
miau duodame tų dosniųjų auko
tojų sąrašą:

$100 — dr. M. N. (Glęndora),
.$39.60 — J. M. Šimoniai, $38.35 —

žėrai, J. Miliūnas, A. Dougeard, j terio jaunuolių. Jų tėvų inicia 
P. Armonas/K. Janusko, V. Pui- tyva spalio 27 d. Woręestery 
kūnas, C. Lukšis, A. Markevičius,
V. Griaužinis, J. .Rudvalis, J. Ju-

V. Čer-

I.
Bandžiulis, Sumantai.

Po $3 — J. Radzevičius, D. Ci
bas, L. Jasiukonis, B. Stančikas,

jaunųjų
spaudos darbuotojų kas metai 
leidžiamas metraštis parodo jų 

buvo įsteigtas pirmas pranciš- | užsimojimus ateities lietuviškai 
konų rėmėjų skyrius, kurio tiks ; veiklai ir tuo pateisina į juos 
las remti šv. Antano gimnazi- 1 dedamas viltis.
ją lietuvybės išlaikymo ir ka- , Dideli mokyklos uždaviniai 
talikiško auklėjimo židinį trem- | reikalauja, ir nemažų išlaidų, 
tyje. Susirinkime buvo -išrinkta , Paremkite mokyklos veiklą

da kaip ir kasmet vyksta Barns- 
dal parko patalpose (Vermont m.~ Naujokaitis,’ $25 
ir Hollywood g.). Lietuvių eglu- čingis.
tę nuostabiais šiaudinukais pa- Po $20 A- Audroniai, K. Ga 
puošė Lambergienė su dukro
mis: Enck ir B. Lambergaite.
Patalpų menišku įruošimu pa
sirūpino arch. Ed. Arbas.

Gruodžio 11 d. įvyko iškil-

V. Fledžinskas, A. šadeikienė,; skyriaus valdyba: pirm. — M. 
Ūsas, J. Sakalauskas, J. Joku- Watkins, šv Kazimiero parapi- 
bauškas, J. Kojelis, A Mažeika, J. josatstovaS; ir V? Krelienė, 
Raibys, Dougeard, V. Weckstrom, J
V. Malinauskas, L. Malinauskas, Ausros Vartų parapijos atsto-

liūnas, E. Sabalis, J. Šaltenienė ir 
J. Šaltenytė, dr. J. Jurgilas.

Po $15 — J. Juodelė, F. Keršis, 
T. Richey, Deveniai.

Po $10 — Kan. A. Steponaitis, 
D. Karaliūtė, O. V. Karaliai, K. 
S. Šakiai, R. Kalvaitis, A. Ruigys,

kun. J. Ku- j Renkus, P. Gasparonis. vė. Vicepirmininkai -— Jonas
Kiti aukojo po 2 dol. ir mažiau. Kiela, Aušros Vartų parapijos, 

Smulkesnėmis aukomis iš X Y B. Tamašauskienė, Aušros Var
gauta $16.50 dol.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū.

nors šiuo būdu—atsilankydami 
į jos rengiamą vakarą

Tėvų Komitetas 
(Pr.) N-

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. 
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5815

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

. 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Ave. krautuvė.

mingas festivalio atidarymas, I kan. K. Steponis, F. Masaitis, Ga-
dalyvaujant konsuliariniam kor j.auska3- ^ounskas, J- £au:

J J hnaitis, E. J. Ratkelis, Dabsiai,
pusui, aukštiesiems miesto pa- j. h. Sližiai, L. Adamkevičius, A. 
reigūnams, televizijos ir spau- V. Pažiūrai, Steįkūnas, kun. A.
įdos atstovams. Konsulas J. Biel
skis su ponia buvo aukštųjų sve
čių tarpe. Paroda tęsis iki gruo Griaužiniai, P. Baltakis, V. E. Do-
džio 21 d. Prie eglutės išstaty- vidaičiai.

Po $7 — F. Kudirka, A. Dičius,ta ir tautodailės bei lietuviškų 
rankdarbių parodėlė, kurią su

Įvykęs Balfo koncertas-vakaras 
spalio 20 d. davė gryno pelno 
$352.43. Programą išpildė komp.

tų parap. Kasos globėjai — Jur 
gis Watkins, Justinas Bruožis, 
Kas. — Jonas. Tamašauskas. 
Prot. rašt. Dana Snarskienė. 

Nauja valdyba savo veikloje
Br. Budriūno mokiniai: A. Aras, pasižadėjo šaukti periodiniu: 
Pi Baltakis, B. Dabšienė, R. Dab skyriaus susirinkimus, rengti 

kultūrinius parengimus ir ver- 
Dalyvis

šys, V. Diciūtė, A. Brevin, E. Mo
tiejūnaitė, L. ir P. Naujokaičiai
ir J. Skirius. Solistams akompa- kunti nauius narius Vahuška, dr. A. Hagentornas, P. navo Br. Budriūnas; A. Dotts ir 3

Butkys, Ome Abrahamian, A. Po- c Dambrovskaitė. Programos ve-
likaitis, A. Raulinaitis, B. P. (įĮgja, A Variakojiene. Visiems nuo

širdus ačiū.
RADIO PROGRAMA

Vyt. Sakalauskas, P. V. Raulinai- 
tis. $6 davė L. Griniai.

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

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

A.

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

Turtas ^82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

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

Didžiai dėkojame lietuvių para
pijai ir jos klebonui kun. J. Ku- 
čingiui už leidimą naudotis salė
mis ir virtuve neįmokamai ir ma
lonioms virtuvės šeimininkėms:

Po $5 — V. Aleksandriūnas, N.
Jasinis, V. Burokas, V, Bacevi
čius, A. Paulauskas, E. Bertulis, | P. Raulinaitienei, A. Dabšienei, J. 

Lietuvių meninę programą r. Karuža, P. K. Žilinskai, J. Me- Grikenaitei, Medziukieiiei, A. Rau-

organizavo ir sutvarkė Ed. Ar 
bas.

sk for SUNNY BROOK
aboutlt

>-

SUNNY 
BROOK 1

RTRAIGirr BOURBON

i OLD
i SUNNY 
i BROOK

■1 i
BLENDĘDVVHISKE^ i

SIUNTINIAI { LIETUVA
lr kitus kraštus 

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

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus

nuo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

Kokia degtinė Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva? 
PIRKITE “BLEND”

«D SUHHY BROOK D1ST. TO., ŲJ0ISY1UĘ* KI. KIHTUCKY 5TRAĮGĮIT BOURBŪN YfflISKEY 8S PROOF, KENIUCKY BIENDED MHISKEY 36 PROOF. 05% SPfflB

MO Vi NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

IUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Virginia 7-1141

CZZ1



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 18 Kaip komunistai ...

(Atkelta iš 1 psl J
CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Gudų vyskupas aktualiais klausimais
(Atkelta iš 1 psl.)

— Įdomu, Ekscelencija, ar iš 
viso buvo reikalo sušaukti šį 
susirinkimą?

— Nėra jokios abejonės. Ne
kalbant jau apie tai, kas aukš
čiau pasakyta, vyskupai turė
jo progos svarstyti bendrai Baž 
nyčią ir visuomenę liečiančias 
problemas. Ypač jie turėjo pro
gos visiškai laisvai kalbėti ti
kėjimo ir Bažnyčios klausimais.

— Ar tiesa, kad šiame susi
rinkime buvo nesutarimo?

— Norėčiau į tai atsakyti pa
našiai, kaip ir šv. Tėvas atsa
kė, kad reikėtų stebėtis, jei ne
būtų skirtingų nuomonių. Iš 
tikrųjų buvo skirtingų nuomo
nių, tačiau laikraščių žinios daž 
nai nebuvo visai tikros arba
net buvo išpūstos. Esminiuose; anksčiau nebuvo pramatyta. Ji 
dalykuose buvo visuomet vie-! koordinuos kitų komisijų dar- į 
ningumas, gi kituose klausimuo bus. Po tokios patirties greičiau 
se, kuriuos tik teologai tarpu-j vyks kitos sesijos darbai, o šios 
savyje svarsto, buvo laisvė. Gal Į didelės pertraukos metu dirbs 
būt, pergreit, bet jau galima : vienuolika komisijų.
sakyti, Jog šios susirinkimo se-i _ Koldas parejgas Ekscelen- 
sijos šūkis buvo: Tiesa meilė- cjja eįna|,e šiame susirinkime?

Tenka tik džiaugtis, kad spau 
da platinama, šviečiami žmo
nės, bet laisvasis lietuvis smer- 

— Suartėjimas pasireiškė į- kia komunistų priverstinį netie- 
vairiais būdais. Daugelio kraš- sos brukimą, iškraipymą faktų

REAL ESTATE B E A L ESTATE

2 butų mūras. 4 ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
325,000.

Del senatvės parduoda gerą mūro 
namą. 3400 nuomos mėn. įmokėti 
35,000.

tų vyskupai turėjo savo posė- ,įr žalojimą lietuvių tautos są- Ai^snaS. ® Sb viVta.P'R°im
džius. Tą darė italai, prancūzai, monės je'erv ranku. 317,900. ,
, , . J.. . „ I Rezidencija pagal madą. G kamb.
belgai, afrikiečiai, rytiečiai. Ne- “Sąjunginės spaudos“ direk- >r jaunimui puikus žaidimo kamba. 

minint šių regionalinių susiu- cijos viršininkui Monkevičiui ne statyba, verta $32.000
kimų, įvairių kraštų vyskupai | patinka, kad yra susipratusių
turėjo jau galimybės tarp savęs lietuvių, kurie kratosi netiesos. ■ 5 nuomos naujame name. Pasto- 

viai duoda $500 men. Taksai ir iš-SUSltlktl paruošiamuose komisi- nes ilaWos maŽ0s. Vieta gera. Įmokėti

“taip yra dar ne visuose ra- 6 kamb. mūras. Arti 66-os ir ca- 
jonuose. Labai blogai spau- **•
da platinama Ignalinos ra jo- .„„““"“J- (XS?S5į!frt
ne, kur šis darbas iš esmės s'us ?i8,800.

jų posėdžiuose. Meilės dvasia 
visuomet viešpatavo ir dėl to 
darbas, nors savyje sunkus, bu
vo lengvas.

— Ar yra vilties, kad kitoje 
sesijoje darbai greičiau vyks?

— Pirmoji sesija, galima sa
kyti, buvo didelis bandymas, 
kaip sklandžiau vykdyti susi
rinkimo darbus, svarstyti pa
teiktus klausimus. Taip pat su
daryta nauja komisija, kuri

dar beveik nepradėtas. Ne 
kiek geriau dirbama ir Tra
kuose, Jonavoje, 
Varniuose.”

Jurbarke,

Trys butai. Geras namas, vieta ir Alūr. 5 apačioj ir 3 viršuj. Gara- 
pajatnos. Naujas šildymas. Tarkitės žas, 30 p. botas. M. p. $16,900. 
pamatyti. $17,800. Mūr. 2x5. Atskiri šildymai gazu

Neregėta proga, niuksus, raneh mū- M; p. $21.500.
ras. Dideli 6 karnb., platus sklypas, j Mūr. (Į kamb. 30 p. lotas. Gara- 
arti parko. $35,000. žas. 67 ir Artesian. Tik $16.SOI).

Biznis ir 6 kamb. butas. 12 metų,
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas.
Arti parko. $31,500.

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėn. Naujas gazu šil- 1 
flymas. Reikės parduoti už $44,4,00. t 

Arti,. Jaunimo Centro 2-jij butų !iii'nsN

Mūr. naujas, 2x5%, platus lotas 
atskiri šildymai. Gage p. $39,800.

Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo 
•šildymas, M. p. $10,250.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. BSth St., HE 6-5151
Su mažu įmokė jim u modernus 

5% karnb., 3 mieg-. mūrinis. 10 me- 
j tųt 48x125 p. sklypas. Alyva šild.

gai. Mūro garažas. $18,800. i fį“ o. „ ArtlBrighton Parke. 2 butai ir biznis. ! S3-C,os 11 Kostner. Tik $16,900.
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia ! butų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr. 
pataisyti. Prašo $15.800. i garažas. -Arli 55 ir Kedzie. $30,500.

# butų mūras. Dideli butai, pla- | Modernus 6 kamb. mūrinis Varni- 
tus sklypas. Geras namas, mūro ga- šimtas medis. Gazu šildymas. Alum 
ražas. $46,000. '

Kitur. Rooming house. 3 aukštų 
mūras, virš 20 kamb. ir didelė ta
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$11,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

mūras, 'gazu šildymas. Alumin. lan-
6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 

sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59.980-

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas: Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
(urėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

7 kainb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
wood. Tič $17-000-

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

je”.
— Ekscelencija minėjote drau 

gišką šio susirinkimo nuotaiką. 
Kaip praktikoj reiškėsi šis vys
kupų suartėjimas?

LAI5KAl"[1RAUGUl!"

PRAŠOME GARBINGOS 
SPAUDOS

Apgailėtina, tačiau žurnalis
tinėje etikoje ir asmeninės at
sakomybės srityje, mūsų spau
da neretai pateikia piktinančių 
reiškinių. Šiam pasisakymui 
kantrybės siūlą pagaliau nu
traukė “šedevras“ “Vienybėje”, 
kurios 1961-XI-30 d. Nr. 47, 
“Pastabų“ skiltyse insiniuacijos 
šešėlis yra metamas New Yor- 
kiečiui Romui Keziui: “Dabar, 
atrodo, ryšiams su Lietuvos jau 
nimu užmegzti “specializuoja- j 
si” R. Kezys. Jis tuo tikslu bu- I 
vo nuskridęs į Helsinkį. Bet ką 
jis su tais “komjaunuoliais” ! 
kalbėjosi, tikrai nežinome, o ki- j 
ti čia jau sako, kad, girdi, Ke
zys einąs šalčiaus keliais...“

Tokių “Pastabų“ šviesoje yra 
svarbu atkreipti' skaitytojų dė
mesį į du reikalus. Pirma, jei
gu pacituoti žodžiai implikuoja 
bet kokias komunistiniam ju
dėjimui palankias ar naudingas 
R. Kezio tendencijas, tai “Vie
nybė”, nedavusi jokių įrodymu, I 
šmeižia taurų, jauną lietuvį, ku-! 
rio pozityvi patriotinė ir visuo- į

— Susirinkimo paruošiamuo
se darbuose teko dalyvauti Ry
tų Bažnyčių paruošiamoje ko
misijoje, dabar esu paskirtas 
į Vienuolių komisiją. Dar teks 

-prieš rudeninę susirinkimo se
siją susirinkti į šios komisijos 
posėdžius, kurie numatomi ge
gužės mėnesį. Noriu pridurti, 
kad visuotiniame Vatikano II 
susirinkime taip pat dalyvauja 
rusas marijonas vyskupas A. 
Katkoff, kuris dirbo Rytų Baž
nyčių paruošiamoje komisijoje, 
o dabar yra Krikščionių vieny
bės sekretoriato nariu. Taip pat 
teisėtu susirinkimo dalyviu yra 
Marijonų vienuolijos vyriausias

Ant dvigubo Sklypo. 2 namai, mū- j .. 6 34 kamb. visai naujas mūr., 2
JlS vienus giria, O kitus pei- i rin. ir ined. po 3 būt. Garažas, nau- vonios, alum. langai. Karšto vand.

° 1 ja elektra, atskir, apšild. Pajamų 1 šild. gazu. $22,450.
5 kamb. mūras, nauja šiluma ga- 

metu 2x5 mūr., 30 p. sklypas, lzu< plytelių vonia, susaugotas nuo
potvynio rūšys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16.400.

2 butų 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.

S mieg., ,3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21,SOO.

2 butų mūras. Geros pajamos,
Gage p. $18,600.

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

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

kia. sakydamas I $320 mėn. Gage pk.. tik $26,000.
“daug šiltų žodžių apie savo 'nu70mme^ 'įTuksento mėM‘va
laiškininkę Adelę Vainoriūtę kar- nuo Gage p- tik $34.o00.

. „ 7 kamb. mūr. graži virtuvė, plypasako Plungės rajono Alks ' tei. vonia, 2 a., garažas. 30 p. skiy 
nėnų” kolūkio kolūkiečiai,
Prienų rajono Petro Cvirkos 
vardo kolūkiečiai geru žo
džiu mini Joną Marčiukaitį. 
Tač’au kas gali girti tokius 
laiškininkus, kurie 100 gy- 
ventoiu išplatina vos po 33 - 
40 egzempliorių spaudos lei
dinių?“
O kad būtų Lietuvoje laisva 

spauda, kad ten lietuviai gautų 
laikraščiu ir knygų ir laisvo
jo pasaulio (pvz. Jungtinių A- 
merikos Valstybių) Monkevi
čiui nereikėtų aimanuoti, jog 
kai kur nesiseka skleisti spau
da.

pas. M. parke, tik $16.500.
Viskas nauja ir modern., 2x3%, 

dideli ir gražūs kamb. šildym. gazu, 
alum. langai, 2 a., garažas, platus 
sklyp. Nuomos $190 mėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900.

12 m. 5 kamb. medin, platus skly
pas, garaž. Tik $12,300.

1 3ž a. 6 ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž,, 
2 a., mūr., garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentų nuosav., “’rooming 
house”, moteliai su mažais Įmokėji- 
mais.

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

BAKTERIJOS PARODO, 
KUR ŽIBALO ŠALTINIAI

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

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

6 būtų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62,000.

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

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

MĖSOS ir maisto krautuvė — ant 
63-čios št.. labai geras biznis.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6
Mokslininkai patyrė, kad ži-į‘'^kk^Uuob-no,'^ namais, kai-

balo šaltiniai išduoda specialias skiy-
dujas, kurios labai pamažu sun Tas- šild- sazu. $:i0° įmokėti.
kiasi per žemę. Yra toms du-'

* r * 100.j Porter, Lemont, III., CL 7-667o
vadovas kun. St, škutans. J. S. joms jautrių bakterijų. Jas ko

rėtame inde nuleidžiama į že- , CICERO. Geriausias pirkinys, 2
PERKU TR PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS

P A T R I A
6812 S. Western GR 6-65921 

Atdara 11-4 ir 6-8

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos Vaidinos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% piginu mokėsite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208’/ą West 95th Street 
Chieago 42, Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4339

O, butai po 6 kamb. Tuojau galima mę ir, jeigu atrandamas tų du- !užimti 1 Puikiam stovy. Nauj*s vo. 
jų veikimas į bakterijas, turi- jnios, plytelių virtuve su spintelėm, 
ma ženklas, kad toje vietoje ga- .37 p. sklypas. 2j/2 auto. garažas.
li hii+i žibalo Mokesčiai tik $238. $29,900; įmo-li Puti žibalo. kgt. ?7 500 svobODA, 6013 Cer- ?32,ooo.

, SI MAŽU ĮMOKEJI.MU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 37 

pėdu sklypas. 1 3ž mašinos garažas. 
Tik $15,900.

2x5 Įį VISAI NAUJAS MŪR.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA IŠ 
CHICAGOS

6 metų 5 % kamb. mur. namas ant 
35 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1 Įi mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga! $18,900. 

9x4 — TIK $43,000
2 aukštų mūr. prie /60-os ir Da

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsi- 
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GVVETI
Ir kartu turėti ko'kių._ nors preky

bą, ■— štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa kirautuvei ir 6 kamb. butui 
šildymas alyva. Dvigubas garažas, 
šiuo metu namas duoda $200 mėn. 
pajamų. Kaina $1 5,000 — arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA, 3x3, 1x4
2 aukštų mūr. Marąuette Pk. Ap

sauga nuo potvynio. Alum. langai.

Gražių vizitinių kortelių
reikia 

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius ! 

gražiai, greitai prieinama kaina ;

DRAUGAS
4545 West 63rd Street . 
CHTPAGO 29 rLLINOTP

Skambinkit LUdlovv 5-9500

tnak Rd., Cicero OLympie 2-6710 
arba Bishop 2-2162.

$6,500 už mūr. 4 kamb. namą. 
Karštu vand.-alyva apšild. 2 auto. 
garažas. Apylinkėje 27-os ir Troy

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tek WAIbrook 5-6015

Št. Rūsys, pastogė. Įmokėti $1,000. ' Geras med. 2—4 ir 1—3 kambv a-v v *-■ v , r» 11 w ri 4 nr, 4--*- 1 ri rvri W r,aukštos paj., centr. šild. gazu, Mar
ąuette parke. $17.800.

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

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
i beism. centr. šild. gar. $18.700.

FOR KENT i Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
—i parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 

I butas — geros pajamos. $35.000.
3 kamb. butas; ir atskiri kam- ! read KSTATE. NOTARY PUBLIC 

bariai su atskirais įėjimais ir vo-;
nia. Pietvak. miesto daly.

Telef. 925-9571

SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038

IŠNUOMUOJAMA

langai. Garažas. Arti 60-os tr Sacra- 
mento.. $1 8,900.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 
garažas. Bright. Pk. skubiam par
davimui $19,900.

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
ke,

CICERO—BERY/YN
$12,500 — medinis. 4 ir kamb.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,»00. 1 Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma.
I $16,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 ir 
krautuvėspo 5 H kamb.Mūr. 3 metų, 2 

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

$22,600.

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

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St. 

LA 3-3384

Geras pirkinyspatalpa,
nagingam žmogui,

$3,000 — Įmokėdami dar prieš
Kalėdas galite persikelti Į pirmos 
rūšies 5 kam barių namų,

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St„ Cicere 

Tel: OU 6-2233; OI, 2-8907

Savininkas išsikelia i Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras 6 
karnb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. Prie G 2-os ir California. 
Daug vertingų priedų. Žema kai
na.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDI C INOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JUSU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 meti’š 

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

LA )-«047, RO 2-8778

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas:

MEATIN6 CONTRACTORS^
Statome šiltu oru pučiamus po. 
čius. vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

Vlenintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimų, dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

meninė veikla yra plačiai žino-| ^-ąie^nuo pirmadienio ikigpenk-
ma tiek Nevv Yorko apylinkė- niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 

9:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad.
se, tiek už jų ribų. Dar dau- 17 vai. vak.
giau: R. Kezį asmeniškai pažį- VISOS PROGRAMOS Iš WOPA
stu, ir, protestuodamas “Vieny- 1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

.1 Tel. HEmiock 4-2413bes kiti jau sako teigimui, 7159 so. Mapiewood Avė.,
reiškiu viešą pasitikėjimą R. ■ chieago 2®, m.
Kezio asmenybei.

Antra — “Vienybės” paskelb 
tas be faktų žinias statydamas 
pavyzdžiu kaip nereikia laikraš 
čio redaguoti, o taip pat kuo 
ne kasdien matydamas anano- 
niminių, slapyvardžiais pasira
šytų nuomonių, pletkų, užgau
liojimų ir kritikų kitoje lietu
vių spaudoje, atkreipiu tiek 
“Vienybės”, tiek visuomenės, 
tiek R. Kezio dėmesį, kad JAV- 
bių įstatymai saugoja asmens 
gerą vardą. Kuomet, praradus' 
ribas, šmeižiama ar koliojama- 
si, nėra jokio pagrindo tokius 
žurnalistinius deimančiukus pa
likti vien lietuvių tarpe. Prie
šingai, pasinaudojant įstaty
mais, reikia apšluoti ir apiprau 
sti tokią spaudą. O po tokio 
apsivalymo pamokos, bus vi
siems geriau: su pasitikėjimu ir 
šviesesne nuotaika galėsime lie 
tuvišką laikraštį ar laikraščius 
skaityti, Antanas Dundzila

TIKRAI GRAŽI, NEBRANGI 
KALĖDINE DOVANA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
vaikams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES knygą

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS 

4545 VFest 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSE 
ANESTHETIST

Needed At Once!
Salary Open

50-Bed General HospitaI 
also

MEDICAL LABORATORY 
TEGHNICIAN

Reg. Preferredly 
Malė or Female — Salarv Open

K-RAY TECHNICIAN
Salary Open

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

LEMOS B. WARNE 
HOSPITAL & CLINIC

207-213 Mahontongo Street 
Pottsville, Pennsylvania

COOK
Woman to cook 

for bank lunch room
10:30 A. M. to 1:30 P. M. 

Four days per week 
Steady

THE IRVING BANK
6005 W. Irving Park Rd.

HELP IVANTED — VYRAI

TOOL AND 
DIE MAKERS

A-l MEN ONLY
EXPERIENCED IN TOOL 

AND DIE SHOP W0RK 

lst AND 2nd SHIFT

LAYSTROM MFG.
3900 W. PALMER ST.
Apply after 8:30 a. m.

PROGOS-OPPORTUNITIES

FOR LEASE
Išnuom. Texaco Service Station. 

Geroj vietoje — 70-ta ir Western 
Avė. 3 įvažiavimai. Gerai einantis 
biznis. Apmokama mokymo prog
rama. Dėl daugiau informacijų 
kreiptis į Bill Roscrovv, tel. BI 2- 
3840.

ŠIMKUS
4259 So. Maplewood A«e.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VYRAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 89 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlul 

GA 5-5867

Y

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED

HUGHES
AIRCRAFT
COMPANY

TUCSON, ARIZONA
Has immediate openings for:

TURRET LATHE OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS

MILLING MACHINE 
OPERATORS

GRINDER OPERATORS
DRILL OPERATORS

Three to five years recent experience in setting up and operating 
to exacting tolerances.
Hughes offers challenging assignments in the Falcon guided missile 
program.
A comprehensive schedule of benefits and an excellent elimate add 
to your job satisfaction.
Air mail detąiled resume to: Dept. L. N.

MR. J. S. ALSOP 
Employment Supervisor

Hughes Aircraft Company
P. 0. Box 11337 — Tucson, Arizona

An equal opportunity employer

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MITĄ L 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chieago 9, III.

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

i Pirkite JĄV Apsaugos 

B o n u s I



KALBAM ANGLIŠKAI AR 

AMERIKONIŠKAI

Anglų kalba keičia ir lietuvių žodyną Amerikoje 

P. P. CINIKAS, MIC.

Ką besakysime apie anglų kai nių mokslų žmonės vartoja apie 
bąf kokius būdvardžius vartosi- 4 -10,000 veiksmažodžių. Šį žo- 
me jos apibūdinimui, ką tik a- džių rinkinį sudarė du moksli- 
pie ją galvosime, kaip mes ją ninkai: dr. I. A. Richąrds ir C.' 
girsime ar peiksime, tuose iš-j K. Cgden; pirmasis yra Har-1 
sireiškimuose bus daug, labai i vardo universiteto profesorius • 
daug teisybės. Anglų kalba yra Į ir antrasis jau yra miręs, 
graži, reikšminga, kebli, sunki Reik paminėti, kad anglų kai'
kalba, bet visvien reikia pripa
žinti, kad visas pasaulis sten
giasi ją išmokti ir daug naujų 
tautų pasirenka ją kaip oficia
lią kalbą visam kraštui.

Angly kalba — reikalinga

bos žodynas, yrą plačiausias žo
dynas visame pasaulyje. Susi
daro arti 200,000 žodžių anglų 
kalboje.

Vokiečių kalba būdavo moks- 
lininkų kalbą, dabar anglų kal
ba užima tą vietą, Moksle ji

Ateivija Amerikoje kartais j turi tikslingiausiųs žodžius, bet 
ginčijasi dėl jos, kiti draudžia S visvien žodis “up” turį kelias 
jos vartojimą namuose, o vis-' dešimts reikšmių, kai jis būna 
vien su ja reikia susigyventi ir' vartojamas su kitais žodžiais, 
pragyvenimą užsidirbti. Vienas Neivienas rašytojas nepradeda

Kapt. Kittinger (kairėje) ir astronomas White žiūri iš savo gon
dolos, kuri balionu buvo iškelta j erdves ir pasiekė rekordinio 
aukščio, iškildama 80,000 pėdų. Vyrai 20 valandų studijavo žvaigž
dynus. Nusileido New Mexico valstybėje.

) turi pastovumo, nes, kai jie su- 
; auga, jų vartojamas žodynas 
j jau nebetinka kasdieniam gy
venimui. O naujoji karta vėl 
keičia žodyną ir stengiasi kitaip
išsireikšti.

Mums išrodo, kad mes kal
bam angliškai, bet iš tikrųjų 
kalbam amerikoniškai. Anglijos 
žmonės kartais juokiasi iš mū
sų anglų kalbos vartojimo, bet 
yra -labai aiškių davinių, kad 
ir patys anglai daugiau ir dau
giau prisitaiko prie amenkomš 
kos tarmės.

Illinois valstybės gyventojai 
turi kalbėti amerikoniškai, o ne 
angliškai. Jie turi įstatymą, 
kuris draudžia anglų kalbos mo i 
kymą mokyklose, nes Illinois 
valstybė pripažįsta tik ameriko
nišką kalbą.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 18

A. + A.
ONAI VIZGIRDIENEI mirus, 

jos dukrą Jadvygą Matusevičienę ir jos 
šeimą, brangios mamytės netekus, nuo
širdžiai užjaučiame.

Bendradarbės-iai

jaunas ateivis man kartą aiški
nosi, kad jam uždrausta kal
bėti lietuvių kalba namuose, nes 
jo tėvas nenori, kad jis turėtų 
“Lithuanian accent”.

Indijoje Nehru turėjo bėdų. 
su anglų kalbos vartojimu žmo 
nių tarpe. Jis buvo pradėjęs 
drausti anglų kalbos vartojimą 
ir visus ragino kalbėti Hindų, 
bet tai nesisekė, ir jis oficialiai 
paskyrė anglų kalbą “bendra 
oficialia tautos kalba”, nes, pa
gal jojo pasakimą, anglų kal
ba Indijoje yra tapusi “plačiuo
ju pasaulio langu”, kurio ne
galima uždaryti, kai ateityje ga
li būti didesnių pavojų dėl jos 
nežinojimo.

Visas pasaulis skaito knygas 
anglų kalba ir net Sovietai sa
vo idėjas skleidžia anglų kal
ba. Jie net siuntinius į įvairius 
pasaulio kraštus paženklina an
gliškom raidėm “Made in U.S.

rašyti rimtą dalyką be žodyno, 
nes spelinimo taisyklių kaip ir 
nėra, Gramatikos dėsnių yra la
bai mažai. Sintaksės taisyklės 
irgi sudaro mažą dalį kalbos 
žinojimo.

Tarptautiniai išsireiškimai la 
bai greitai pereina į anglų kal
bą ir anglų kalbos žodžiai per
eina į kitas kalbas. Sakoma, 
kad Kruščiovas, dažnai ne tik 
vartoja žodį “okay”, bet ir “ve- 
ry okay”. Japonija ypatingai 
yra pilnai persiėmusi anglų kai- j 
bos žodynu ir kalbos žodžiai1 
visur brukami į kasdieninį gy
venimą, nors jie būna gerokai 
:škraipyti.

Užsiminus apie anglų kalbos 
perėjimą į svetimas kalbas, gal 
reikėtų čia pasvarstyti prof. 
dr. Alfred Senn studiją apie 
anglų ir lietuvių kalbas. Jis tuo 
laiku buvo profesorius Wiscon- 
sin universitete, kai gavo sti-

Ypatingai gražiai prisitaiko ma 
žybiniai lietuviški žodžiai, kaip 
pvz. “grąžos leidukės.... miselės 
eina.”

angių kalbą. Jų žodynas, nors 
kai kuriais atžvilgiais yra be
protiškas, bet paeina iš to, kad 
jie patys nori būti išradėjai ar
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MEE-RAMME 
Funeral Directors

Families who have attendsd our 
Services will alvvays remember 

the dignity of finai rites. 
Large Off Street Parking

3918 Irving Park Rd. 
Tel. IR 8-00838 

HAROLD J. SCHLOR, Mgr.
I(!IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII!!IIIIIIIIIIIIIIIIIII

F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

S.R.”. Kad Sovietai ir kiti Eu-, nendiją padaryti ypatingą stu- 
ropos kraštai moko anglų kai- diją apie anglų kalbos įtaką
bos, visi žinome.

Didesnė dalis naujų Afrikos
i lietuvių kalbą tarp lietuvių, 
gyvenančių Amerikoje.

priklausomybes pasirenka ang
lų kalbą kaip oficialią krašto 
kalbą.

'Orlaivių kontrolės centrai vi-

kraštų, kurie dabar įsigyja ne-
Amerikoje

Yale universitetas davė prof. 
Sennui ypatingą stipendiją už 
studiją apie lietuvių kalbos pa-

same pasaulyje naudojasi an" sjkeitimą Amerikoje: “Einiges 
gliškais žodžiais tvarkant skri-, ftug der Sprache der Amerika- 
dimus, nes žodžiai kaip “jet,! Litauer». ,giojį studija tilpo 
flaps, landing geąr” greičiau iš- „studi Balticr> n to<j 1932 m>> 
reiškiami negu kitose kalbose, g5 pgl ir t(jliau
kur dažnai reik dviejų ar tre
jetas žodžių tą patį išreikšti. 

Lengva išsireikšti, bet...

Garsusis anglų kalbos žino
vas H. L. Mencken ketvirtoj 
laidoj (1947 m.) savo populia
rios knygos “The American Lan 

Kur tik Amerikos kareiviai pasinaudoja prof. Senn
buvo pasiųsti per pasaulinius a knygos priede (669
karus, vietos žmonės išmoko stengiasi išdėstyti, kaip
nors tiek, kad galėtų elgetauti: U ka]ba pasikeitė Ameri.
“Gimme penny, gum, cigaret”. 
Pasakojama, kad su 850 žodžių 
galima visai gerai susikalbėti; 
tame žodžių skaičiuje randasi; 
tik 18 veiksmažodžių. Aukštes-

si studija yra gana įdomi, bent savotiški. Jų žodynas, ne-
Mano manymu būtų įdomu su-____________ ____________
žinoti, ką kiti mano apie sį rei- v>cK>oc>-o<>o-o-oo<y<>o.<>o-o<H>o'->-o-c><>c.
kalą.

Tikrai nepatartina naudotis 
tomis studijomis kasdieniame 
gyvenime, bet manau, kad čia 
yra įdomus' komentaras apie 
lietuvių kalbą, jos lankstumą ir 
pritaikomumą.

<• iv -i . ' '
Vistiek savotiška kalba

Kai pirmieji britai atvyko į 
Ameriką apsigyventi 16-tame 
šimtmetyje, britų ir amerikie
čių kalba pradėjo skirtis išta
rimu įr žodžių sudėtimi. Per 
sekančius šimtmečius Amerikos 
vartojama kalba pradėjo imti 
pirmenybę, ir norintieji išmok
ti angliškai dažniausia dabar 
pasirenka amerikiečių tarmę ir 
žodžius. Kai kuriais atžvilgiais 
amerikiečiai daugiausia pakeiti
mų ir iškraipymų įneša į anglų 
kalbą. Ne visi pakeitimai yra 
geri, bet visvien tai ženklina 
savotišką gyvumą ir norėjimą 
kitaip ar bent gyviau išsireikš
ti. Ar tai yra girtinas dalykas, 
tai kitas klausimas.

Ir net dabar jaunimas, gali
ma sakyti, dalinai kalba visai 
skirtinga kalba nuo suaugusių, 
ii' matysime, kad dalis tų žo
džių, kuriuos jaunimas tarp sa
vęs vartoja, pereis į bendrinę

METAI SU DIEVl ’
Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 

iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti 
tlumi visiems metų sekmadieniais ii 
šventadieniais duodami patraukto; 
pasiskaitym ti. Apie šią knygą kun 
Stasys Yla raše “Knyga tenka 
džiaugtis,. Ji yru tikra pav.vzdžn 
enciklopedija, vykusiai parinktų i! 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities i’ 
gyvos dabarties, pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo Įvairius to meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai
erčia žmogų mąstyti, save tikrinti 

kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitoma po skyrei} kas 
lieti, ypač vakarais, neabejoju, pra 
vers kiekvienam, kas nėra. užmetę- 
savojo intereso dvasiniam pasauliui

Knygos autorius — KUN. DR, .1 
PRUNSKIS. Kaina $2.

Užsakymus su pinigais siųskite

“D R A U G A S”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

JOOOOOOOOC<>C.OOOOO</0<X)J.?-, >O o

Platinkite “Draugą”

A. A.

Kazimiera Dezuiskis
(NAVICKĄ IT E)

Gyveno 3535 S. Wood St.
Mirė gruod. 16 d, 1962, 

12:10 v. popiet, sulaukus se
natvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus VVilliam, marti Dorothy. 
2 anūkai Gregory ir Lois, pus
seserė Stella Urnežas su šei
ma. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoj liko 2 seserys: Ma
rijona Glodienė su šeima ir 
Zofija Stancliūniene su šeima.

Kūnas pašarvotas Jobn F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks treč, gruod. 
19 d, iš koplyčios 8:30 vai 
ryto bus atlydėta į ' Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą, Po .pa
maldi) bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuliūdę: sūnus, marti ir

anūkai.
Laidot. direkt. John F. Eu

deikis. Tel. YArds 7-1741.

PADĖKA
A. -į- A.

WILLIAM ŠVIRMICKAS/
Mirė 1 962 metais lapkričio men. 29 dieną ir palaidotas šv. Ka

zimiero kapinėse gruodžio 3 dieną.

Velionis VVilliam švirmickas negali atsidėkoti tiems, kurie, su
teikė jam pąsjkutinj patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. 
Todėl mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame drau
gams, atvykusiems į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems šv. 
mišias ir palydėjusiems j kapines. .

Dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kunigui Zakarauskui Už at
kalbėjimą rožančiaus koplyčioje, kunigui tValter Urbai už atlaiky- 
mą šv. mišių ir palydėjimą į kapines. Dėkojame grabnešiams iš 
Suvalkiečių Draugijos; taip pat delkojame Suvalkiečių D-jos, Chica
gos Lietuvių D-jos, Kęstučio Pašalpos Klubo, Šakių Klubo ir Mar
ąuette Parko Namų Savininkų D-jos nariams už dalyvavimą pamal
dose ir palydėjimą į kapines; mūsų padėka laidotuvių direktoriams 
Antanui ir 'Donaldui Pet.kams už tvarkingą, ir mandagu patarna
vimą.

Nuliūdę, lieka: Žmona Ona, sūnus Algirdus ir gimines.

! U

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARęUEfTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiU 6-2345~6 
1410 S. 50th Avė., Gicero. T0wnhall 3-2103 0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHIMANS
•845 sa WESTERN AYB.

TBTB MODBRNISKOfl
air-condiTion®o KOPLYČIOS

MASINOM! VIETA 
BEpubBt 7-88M KBpabHe

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktcrių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACKAW!GZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-fif»72

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

3354 S. HAI STEI) STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228koje. Ateivių kalba tuo laiku 

buvo silpnoka, nes jie atvyko į 
Ameriką iš Lietuvos, kurioje 
lietuvių kalba buvo persekįoja-

) ma, ir jų santykiai su anglų 
1 kalba sudarė įdomų mišinį, nes 
i lietuvių kalbos lankstumas la
bai lengvai davėsi tokiam dvie
jų kalbų sujungimui.

Mencken cituoją prof. Senn 
aiškinimą: “Ta kalba susidaro 
iš netvarkingo tarmių sumąiši- 
mo, slaviškų žodžių, atsivežtų 
iš tėvynės, ir naujų angliškų 
žodžių, pasiskolintų Amerikoj. 
Tokiu būdu susidaro Pidgin - 
Lithuanian”.

“Šis mišinys, Lietuvių kal
bos žinovui”, rašo Mencken, 
“skambės kaip koks barbarų 
išradimas, visvien išlaiko moti
nos kalbos formas.”

Kaip pavyzdį autorius pasi
renka žodį “bomas” ir jį išlinks- 
niuoja vienaskaitoje, daugiskai
toje ir dviskaitoje. Tada seką 
visa eilė pasirinktų žodžių ir 
Mencken nurodo, kaip lengvai 
ir sklandžiai angliški žodžiai

Marcos I’erez Jimenez, buvęs yra gunetuvinami ir pritaikomi 
Venecuclos diktatorius, areštuotas . „ , . . ..
Miami Beach mieste, Fla. (UPI) Prie lietuvl4 kalbos taisyklių.

VIENUOLĖS TOKIJO 
“SKRUZDĖLYNE”

: Seselių vienuolynas, vadina- 
' mas Sielų Gelbėtojos, atidaro 
j savo namus Tokijo skurdžiau- į 
šiame rajone, kuris vadinamas 

' “skruzdėlių miestu” — dėl dau 
gybės ten apsigyvenusių lūš-1 
nose yarguolių. Tie vargo žmo
nės, rinkdami skudurus, sutau
pė tiek lėšų, kad pastatė ka- f I 
talikų bažnytėlę. Ne visi jie ka
talikai, bet jiems davė įkvė
pimo viena japonė konvertite 
universiteto profesoriaus duktė 
Satoko Katihara, gyvenusi tų 
skudurų rinkėjų tarpe, mirusi 
prieš 5 metus.

Dabar jų tarpan atvykstan
čios seselės visų pirma įsteigs 
vaikų darželį tiems vaikams, 
kurių tėvai dienos metu turi ei
ti į darbus, šiam darbui vado
vaus sesuo Teresė, anksčiau ve-, 
dusi vaikų darželį Hiroshimoje. j 
Ji su kitomis seselėmis ten dar j 
bavosi ir kai buvo numesta ato- i 
minė bomba.

a

PASINAUDOKITE 
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje opaus 

tuvėje. Lietuvių tarpe, nėra kitOB moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje

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

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

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

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį - gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tu vei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. - TEL, LU 5-9500

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-10031

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

ir kitų papuošimą 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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 Tėvų Marijonų Bendradar 
bių kalėdinis pobūvis, kurį 
ruošia patys tėvai marijonai sa 
vo rėmėjams, įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 20 d., t. mari
jonų vienuolyno patalpose 7:30 
v. v. Visi bendradarbiai bei rė
mėjai kviečiami. Visi prašomi 
atsinešti dovanėlę, bent vieno1 
dolerio vertės, nes bus dovanė
lių pasikeitimas.

X Istorija ir karais besido
mintieji gali “Drauge” įsigyti 
J. Vaičeliūno antrasis Pasauli
nis karas, J. Petraičio Laisvę 
ginant, du tomai, K. Stalšans 
Lietuvių ir latvių rytinių sričių 
likimas, O. Urbono 1410 m. ka
ras su kryžiuočiais ir Žalgirio 
mūšis, dr. Gr. Valančiaus Lie
tuva ir Karaliaučiaus kraštas, 
Daumanto Partizanai, Z. Rauli- 
naičio Durbės mūšis ir kt.

X Dainavos Jaunimo stovyk
los Chicagos Globos komitetas, 
kuriam kelinti metai sėkmingai 
vadovauja dr. P. Kisielius, 
gruodžio 16 d. Jaunimo Centre 
turėjo posėdį. Jame buvo ap
svarstytas koncerto rengimas 
ir pasiskirstyta pareigomis įvai 
riems rengimo darbams. Kon
certui yra pakviestas Čiurlio
nio ansamblis, kuris Chicagos 
visuomenei savo naujai paruo
štą programą parodys kovo 2 
d. 5 vai. p. p. Marijos Aukšt 
Mokyklos salėje.

X Ričardas Sabonis su savo 
vadovaujamu šv. Pranciškaus 
Ksavero parapijos choru par. 
bažnyčioje gruodžio 16 d. atli
ko Handellio oratoriją “Mesi
jas”. Tarp solistų buvo ir var
gonininko R. Sabonio brolis bas 
baritonas Robertas Sabonis. šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčia 
yra 2840 Nelson st., Chicagoje.

X Pranas Matulionis, Chica
gos Aukštesniosios Lituanisti
kos mokyklos Tėvų komiteto 
pirmininkas, atgabeno į Pasau
lio Lietuvių Archyvą to komi
teto senesnes bylas (1803 la
pus). Kitų mokyklų komitetai 
turėtų savo veiklos bylas taip 
pat atiduoti šiai įstaigai sau
goti.

X Chicagos šaulių jaunimo 
kuopelės speciali sueiga įvyks 
šį trečiadienį, gruodžio 19 d., 
8 v. v. Vyčių salėje. Į sueigą, 
laukiamas apsilankyti iš toli
mos kelionės garbingas svečias, 
kuris šaulių, jaunimo vadovy
bės pakviestas, mielai sutiko pa 
sidalinti įdomios kelionės įspū
džiais. Šaulių jaunimo kuopelės 
nariai su savim gali atsivesti ar 
timesnius draugus.

X Bus linksma, erdvu, kul
tūringa Naujų Metų sutikime, 
kurį ruošia ramovėnai ir biru- 
tietės. Nebeatidėliodami įsigy- 
kit pakvietimus Gradinsko 
krautuvėje, 2512 W. 47 St., FR 
6-1998, arba Tvero krautuvėje, 
2646 W. 69 St., RE 7-1941.

• (Sk.)

X Peklininkas Albinas Va
lentinas, nusinešęs “Draugo” pre
miją už reportažą, Nijolė Jan
kutė — jaunesnės kartos rašy
toja — humoriste ir “Links
mieji broliai” atliks smagią 
programą N. Alėtų sutikime 
pas Liet. Fronto bičiulius. (Pr.)

X Dar iki gruod. 19 d. tel. 
GR 6-2036, arba po 5 v. v. VI 
7-1890 galima užsirašyti daly
vauti Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Šalpos Sekcijos ruošia
mose Bendruose Kūčių ose, 1962 
m. gruod. 22 d., šeštad., 5 v. 
v., Jaunimo Centro apatinėje 
salėje. Bus eglutė, jauniausio 
jaunimo meninis pasirodymas.

(Pr.)

X “Laivo” savaitraščio ka
lėdinis numeris išėjo spausdin
tas žalia spalva, pasipuošęs gra 
žiu dailininko kūriniu. Šiame 
“Kristaus Karaliaus Laivo” nu, 
meryje rašo savaitraščio redak
torius kun. dr. A. Matulaitis, 
MIC, kun. S. Barčaitis, kun. 
J. Prunskis, I. Šmigelskis, yra 
tolimesni kun. V. Bagdanavi- 
čiaus, MIC, kard. Newman raš
tų vertimai. Kun. P. P. Cinikas 
įdomiam straipsnyje rašo apie 
diktatorius, įrodydamas, kad 
diktatorinių palinkimų turime 
kiekvienas ir kartais jais pasi
naudojame. Numeryje plati re
liginio gyvenimo apžvalga, reli
giniais klausimais atsakymai. 
Žurnalo adresas kaip ir “Drau
go”.

X Romualdas Libus, vienas 
iš Lituanicos futbolistų, yra 
susirgęs ir paguldytas Central 
Community ligoninėje dr. J. 
Gaižiūno priežiūroje.

X Inž. Leonas ir Nijolė Mas
koliūnai su sūneliu ateinančių 
metų sausio 15 d. išskrenda 
lėktuvu į Tailandą, Azijoj, kur 
inž. Maskoliūnas yra gavęs pa
skyrimą. Ten žada pagyventi 
apie pustrečių metų.

CHICAGOS ŽINIOS Kaip ir buvo • tikėtasi, 
abu praėjusio savaitgalio “AukATVYKSTA INDIJOS VYS

KUPAS iso žąsies” spektakliai Jaunimo
Vysk. Augustine Wildermuth,' Centre, Chicagoje, lūžo nuo 

S. J., iš Patnos diecezijos, Indi-i publikos. Žmones, pasiilgusius 
joje, lankosi Chicagoje, kur jis i teatro, sutraukė ne tik gerai 
buvo konsekruotas 1947 m. Tai ! Atžalyno pravesta reklama lic- 
pirmas jo vizitas nuo konsek-i tuviško je spaudoje, bet ir ka-
racijos. ■ daise Bendruomenės premijuo- ža pataisa būtų buvus, atrodo,
UŽPYKO IR PRAŠĖ NUBAU-ita “Aukso žąsis” ir smalsumas ne pro šalį.

STI GUBERNATORIŲ
Kažkoks pilietis rado prie į

savo automobilio pakabintą nu-Į Publikos Poaibiai pertrūko 
sikaltimo bilietą už pastatymą ®e_b P° sPe <a

kągi parodys atsikuriantis 
Atžalynas?

rodė, kad

uždraustoje vietoje. Jis apsiūk žiūrov^ žinoma,
rė. Už jo mašinos irgi neleisti- kruopščiau veikalą ir jo pasta-
noj vietoj Walton gatvėj prie tymą aptariant, netrūktų ir i spektaklio techniškasis apipa- 
Drake viešbučio buvo pastaty- kritiškų pastabų, nes tobulybę vidalinimas atliktas be įpatin-
ta gubernatoriaus Otto Kemer 
automašina. Pilietis pareikala
vo ir policija turėjo guberna
toriui įteikti bilietą. Vėliau pa
aiškinta, kad gubernatorius bu
vo iš anksto gavęs leidimą.

KOMPOZITORIUS LAIMĖJO 
$1,000

Allen Trubitt, 2417 W. Far
go, buvęs Roosevelt ir North- 
vveštern universitetų muzikos 
studentas, kompozitorių kon
kurse, vykusiame Rice univer
sitete, Texas, laimėjo pirmą 
$1,000 premiją už kūrinį “Over 
ture in D”. 'Jis dabar yra mu
zikos profesorius Indiana uni
versitete.

RAGAVO 15 RŪŠIŲ VYNO
Per 250 Chicagos kilmingųjų 

susirinko Meadows klube ragau 
ti 15 rūšių vyno. Aštuoni vynai 
buvo iš užsienio: Airijos, Len
kijos, Japonijos, Graikijos, Is
panijos, Izraelio, Šveicarijos ir 
Jugoslavijos. Pobūvio pelnas 
buvo skirtas labdarybei. Kai 
kurių ragautojų nusiskųsta, 
kad negavo paragauti Prancūzi 
jos ir Italijos vynų.

BAIGIA GRIAUTI VYSKUPO 
BAŽNYČIĄ I

Šv. Jono bažnyčia, prie 18-tos | 
ir Clark, baigiama griauti. Tai, 
buvo viena seniausių bažnyčių 
Chicagoj. Parapija buvo sukur
ta 1859, o bažnyčia pastatyta'I
1876. Iki savo mirties šių metų 
vasario mėnesį ten klebonavo 
arkivysk. William O’Brien.

AR NUOSAVYBĖS VERTĖ 
TIKRAI MAŽĖJA?

Žymus negras rašytojas apie 
namo pirkimą Chicagoje pasa
kė: “Jeigu esi mano spalvos 
(juodas) ir ieškai pirkti namą, 
tai daug ką gali išmokti. Jeigu 
nueisi į baltųjų apgyventą la
joną ir už $23,000 vertės namą 
siūlysi 40,000 dol., tai tau tą Kazys Veselka, karaliaus juok- Savaitgalio rekolekcijos pra- 
namą neparduos, nes tuo suma dario Pikio rolėje, Atžalyno teat- sideda penktadienio vakare 7 
žintum nuosavybės vertę.” Kaip ;°ul^toatS?rcPraČjUSį savaitgalį vai. vakariene ir baigiasi sek- 
gi tą reikia suprasti? Į * ' Nuotr. P. Petručio

Scena iš B. Pukelevičiūtės Aukso žąsies pastatymo, įvykusio pra- 
ėjusį savaitgalį Jaunimo Centre, Chicagoje. Scenoje kairėj kara
laitė V. Janulcvičiūtė, viršuj kairėj Fortūnatas — Jonas-Kelečius, 
sėdi karalius --- Leonas Barauskas, stovi karaliaus daktaras — 
Romas Stakauskas, priekyje, dešinėje Teodora — Eglė Vilutienė.

Nuotr. P. Petručio

Bendruomenės siekiamams tik-
I slams.
1 Pasiremdami Lietuvių Ben- 
jdraomenės įstatų šeštu parag- 
Įrafu, pašalina Almu Šalčių iš 
Lietuvių Bendruomenės tarpo.

KŪRYBINGAS “AUKSO ŽĄSIES” 

SPEKTAKLIS

—- Dr. Kazys Šukys, lydi
mas savo žmonos ir trijų vai
kučių, buvo atvykęs į Los An
geles trumpom atostogom ir 
aplankė senus savo pažįstamus 
Kaributus. Dr. Šukys verčiasi 

gausybės tikrai blizgančių žai- medicinos praktika Illinois val-

pasiekti ne visada įmanoma ir gesnių trūkumų.
iškiliausiems profesionalų teat
rams. Tačiau, ką parodė mūsiš
kiai su “Aukso žąsimi”, reikia, 
vertinti aplamai . j,b ai teigia
mai.

Pats veikalas visa savo nuo
taika puikiai tiko giedriai prieš 
kalėdinei nuotaikai, ko negalė
tume pasakyti, jeigu būtų rei
kėję stebėti kokią sunkią dra
mą ar tragediją, tegu ir labai 
gerai išpildomą.

Aktoriai daugumoje savo pa
reigas atliko pakankamai aukš
tame teatrinio meno lygyje. Ži
noma ne be to, kad dėl vieno
kito išraiškinio sprendimo IH. vedamuose rekolekcijų na
nebūtų galima suabejoti. Ta
čiau tai vis nereikšmingos 
smulkmenos, kurios netemdė

zaravimų.
Režisierės — pačios veikalo 

autorės — sprendimai visoje 
spektaklio statyboje buvo nuo
dugniai apgalvoti ir kūrybin
gai, su tikra poetine šiluma pra 
vesti, nors vienur ar kitur ma-

Pagal dail. Telesforo Valiaus 
eskizus pagamintos dekoracijos 
buvo netrafaretinės, pakanka
mai modernios, tačiau taipgi 
gražiai sutampančios su pasa
kos nuotaikomis. Ir visas kitas

Būtų liūdna, kad šiuo “Auk
so žąsies” spektakliu gėrėtis te 
liktų tik čikagiečių privilegija. 
Reikėtų būtinai ištirt galmybes 
veikalą nuvežti ir į kitas gausiu 
gesnes lietuvių kolonijas. (Pla
tesnis spektaklio aptarimas bus 
kalėdiniame Kultūrinio Draugo 
numeryje). K. Br.

150,000 SUSIKAUPUSIŲ VYRŲ

Chicagoje darosi labai gyvas ne. Maistą gamina seselės pran
uždarų rekolekcijų sąjūdis. 
Vien tik pranciškonų Mayslake,

muose susikaupimo dienas yra 
atlikę 150,000 vyrų. Šie reko
lekcijų namai yra įsteigti 1925 
metais. Jie turėjo tokį pasiseki
mą, kad prieš keletą metų rei
kėjo pastatyti naują priestatą 
su 112 kambarių, šiuose reko
lekcijų namuose sutelpa 156 
vyrai. Vien šiemet tomis reko
lekcijomis pasinaudojo daugiau 
kaip 7,300 vyrų. Rekolekcijos 
vyksta kas savaitgalį, išskyrus 
Didžiąją savaitę, Kalėdas —
Naujus Metus. Priimami nuo 16 .Atsiranda, pasišventusių vyrų,
m. amžiaus. Specialios dienos 
būna daktarams, dentistams, 
ugniagesiams, policininkams;
net buvo surengtos uždaros re- registruoja, norinčius atlikti re
kolekcijos akliesiems ir invali- kolekcijas. Telef. DE 2-5116.
dams. Šiaip į jas atvažiuoja vi
sokiausio išsilavinimo žmonės, 
pradedant ’ profesoriais, bai
giant paprastais darbininkais. 
Atvyksta advokatai, teisėjai, 
tarnautojai, verslininkai ir kiti.

— Rekolekcijos tai strategi
nis pasitraukimas iš gyvenimo 
kovos fronto, kad vėliau būtų 
galima išvystyti sėkmingesnę

įsjįj 1 kovą prieš sielos, priešus, — sa
ko informacinis lapelis apie tas 
rekolekcijas.

madienio 6 vai. taipgi vakarie-

J. A. VALSTYBĖSE
— Laivynas pagerbė, žuvusį 

lietuvį. JAV laivynas, nulei
džiant į vandenį iš Quincy, 
Mass., naują naikintuvą USS 
Bainbridge, pagerbė prieš me
tus statyboje tragiškai žuvusį 
lietuvį Joną Akunevičių, Wey- 
mouth, Mass. Statyklos prezi
dentas Joseph Mullen ir naujo 
laivo kapitonas Raymond Peet 
į iškilmes pakvietė žuvusio naš 
lę Eleną Akunevičienę ir tris 
dukteris Geraldiną, Ritą ir Elai 
nę. Kariškame laive jos vyro 
atminčiai yra įmūryta pamink
linė lentelė.

— Lietuvių Bendruomenės, 
Great Neck apylinkės valdyba 
randa Almu šalčių nusikaltusį

i Lietuvių Chartai ir Lietuvių mugės rengimo.

stybėje.

I
Kalėdų dovanų laukia ši 1 m. 

mergaitė — ji : reikalinga kraujo 
po širdies operacijos. Ją čia laiko 
motina Dorothy Eeigenburg, Oak 
Park, III. ,

ciškietės, jo būna gausiai ir į- 
vairus. Už savaitgalio pragyve
nimą ir visas rekolekcijas atly
ginimui aukoja kiek kas išsiga
li, paprastai — $15. Kai kurie j seminarijos rūmuose Clarendon 
yra tiek pamėgę tuos savaitga- Hills, III. Tykiai vyksta labai
lių susikaupimas, kad atvyksta 
pakartotinai. Vienas vyras ten 
uždaras rekolekcijas jau yra 
atlikęs 70 kartų. “Draugo” at
stovui nuvykus į tų rekolekci
jų centrą Chicagoje: St. Fran
cis Retreat Office, 116 W. Ma
dison, Chicago 2, UI., tek© rasti 
vyrą, kuris jau 35 kartus to
kias rekolekcijas yra atlikęs.

Kurie, neimdami jokio atlygini
mo, budi tame rekolekcijų cen
tre po kelias dienas savaitėje ir

Mayslake rekolekcijų vieta 
yra prie 83 kelio, ties 31 gatve, 
netoli nuo tėvų marijonų semi
narijos, apie 20 mylių nuo Chi
cagos. Čia yra ežerėlis, apie 500 
akrų ploto pasivaikščioti, kry
žiaus kelių stotys, Porciunku-, ..... . . . ,, kovai su džiova. Chicagoj manoma
los koplytėlė ir tokia rami, tyli surinkti 825,000 dol.

TERRA
3237 West 63rd Street, Chicago 29, III.

KALĖDINĖMS DOVANOMS: visoks sidabras, porcelanas. kristalas, 
Huinmel ir kt. figūros, gintaras, papuošalai ir brangenybes, paveiks
lai, lietuviškos knygos, odos dirbiniai, muzikos plokšteles, kalėdinės 
atvirutės ir daugybė kitų dalykų puikių pasirinkimui.

Iki pat Kalėdų parduotuvė atdara — kasdien iki 9 v. v., šešt. 
— iki <> v. v., sekm. — 12—4 v. v.

— Kun. prof. A. Rubšys iš
New York, atvyksta į Los An
geles padėti Šv. Kazimiero para 
pijai Kalėdų švenčių metu. Kun 
Rubšys yra Manhattan kolegi
jos profesorius New Yorke, kur 
dėsto Šv. Raštą ir teologiją.

— Akademinio Skautų sąjū
džio Los Angeles skyriaus su
eigoje lapkričio 11 d., buvo iš
rinkta nauja valdyba: senj. i 
Saulius Naujokaitis — Korp’ j 
Vytis pirm., t. n. Birutė Lem- j 
bergaitė — A.S.D. pirmininkė, j 
Kandidačių globėjos pareigas 
eis fil. Birutė Kliorienė. Atei
ties veiklai yra pramatoma da
lyvauti Lituanus žurnalo vajuj, 
suruošti akademinius pusryčius. 
Kalėdų rytą ir prisidėti priei 
Los Angeles skautų Kaziuko

— Kat. Moterų1 pobūvis gruo 
džio 9 d. Los Angeles Kat. Mo
terų skyrius gražiai atšventė 
savo kalėdinį pobūvį. Dalyvavo 
beveik visos narės, jų vyrai ir 
visi trys parapijos kunigai. Mo 
terys visus svečius gražiai pa
vaišino ir maloniai priėmė. Mo
terų s-gai vadovauja darbšti 
pirmininkė N. Speecherienė.

— Rapolas Samsonas, prieš 
kelerius metus atvykęs iš Lie
tuvos, sunkiai serga Los Ange
les veteranų ligoninėje. Vi3i 
užjaučiame ir linkime greitai 
pasveikti. (

— Dr. Edvardas- Vamaus- 
kas, aplankęs savo tėvelius ir 
kitus gimines, Los Angeles, 
Calif., išvyko atgal į Švediją, 
kur jisai yra ligoninės vedėjas 
ir profesorius.

VOKIETIJOJE
— Ateitininkų šventė. Gruo

džio 8 d. Vasario 16 gimnazijoj 
veikianti vysk. M. Valančiaus 
ateitininkų kuopa šventė savo 
metinę šventė. Visa programa 
pradėta popietinėmis pamaldo
mis, kurias atlaikė kapelionas

susikaupimo nuotaika. Rekolek
cijų vedėjas tėv. S. Krempei, 
OFM.

Reikia atsiminti, kad vien 
vyrams Chicagos apylinkėse už
darų rekolekcijų namų yra ne
toli dešimt: redemptoristų Vilią 
Redeemer, Glenview, III.; jėzui
tų Bellarmine Hali, Barrington. 
III.; pranciškonų Retreat House, 
Lemont, III.; Šv. Dieviškojo 
Vardo vienualių St. Mary’s Mis 
sion House, Techny, 111., bene
diktinų — St. Procopius Colle- 
ge, Lisle, III.; dar yra rekolek
cijų namai Crystal Lake. Taipgi 
mūsų tėvai marijonai suorgani
zuoja uždaras rekolekcijas savo

gilus religinis sąjūdis.
Rekolekcijų namai leidžia sa

vo specialius biuletenius, kurių 
pagalba paskiau palaiko artimą 
ryšį su rekolekcijų dalyviais.

J. Daugi.

Thomas Coulter, Chicagos Pra
monės ir Prekybos rūmų pirminin
kas, su Kalėdų ženkliukų karalaite 
Sandy Hubarka. Kalėdų ženkliukai 
platinami norint sutelkti pinigų

kun. J. Riaubūnas. Sekančiame 
iškilmingame posėdyje davė pir 
mą įžodį 10 naujų kuopos na
rių. Nekaltai Pradėtajai Dievo 
Motinai Marijai skirtoje akade
mijoje kalbėjo kun. J. Dėdinas. 
Meninėje dalyje buvo atlikta 
mokyt. E. Tamošaitienės paruo 
šta plastika “Lietuva brangi” 
ir padeklamuota keletas eilėraš 
čių. Šventė buvo baigta šeimy
nišku pobūviu.

AUSTRALIJOJE
— Bendras Kūčias Adelaidėj 

ruošia Liet. Kat. Moterų s-ga 
gruodžio 24 d.

— Šv. Kazimiero savaitgali
nės mokyklos Adelaidėje moks
lo metų užbaigimas įvyko gruo 
džio 15 d. Liet. Kat. Centre. 
Šalia įvairių pasirodymų mo
kyklos mokiniai suvaidino Ba
lio Sruogos 3 veiksmų eiliuotą 
poemą Gedimino sapną.

Vietovardžiai
Verslo reikalams Lietuvos 

miškuose, dažniausiai ąžuoly
nuose, buvo statomos būdos 
darbininkams gyventi ir jų ga
miniams laikinai sudėti.

Tokiose būduose dirbusieji 
amatininkai buvo vadinami bū- 
dininkais. O ta “būda” daug 
kur išliko kaip vietos pavadi
nimas: Būdelė, Ąžuolų Būda, 
Būdviečiai, Būdininkai ir kt.

Tie specialistai būdininkai 
skirstėsi dar pagal smulkesnes 
sritis: anglininkai, pelenininkai, 
degutininkai, klapkininkai.

IŠKEPS DAUG SAUSAINIŲ 
Schultz & Burch Biscuit kom 

panija, Chicagoje, iš valdžios 
gavo $3,634,251 užsakymų ki
tais metais iškepti 16,000,000 
svarų sausainių civilės apsau
gos reikalams.

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZE DAUŽVARDIENE

)

Tai nepaprasta knyga. Virs 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ir 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais

siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

Puikiai iliustruotos 
gražios pasaltos — 

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA 

Sonės Toimarienės

Saules Vestuves
Vlados Stančikaitės iliustracijos 

Kaina 2 dol.

Gaunama DRAUGE




