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Castro, stovis ant rusu durtuvu, nebebijo Amerikos
Iš kur toji diktatoriaus drąsą?

Castro pagyre Kennedžio administraciją dėl karinių 
dalinių pasiuntimo į Mississippi universitetą

MIAMI. —- Diktatorius Fidel 
Castro, kalbėjęs ištisus mėne
sius apie “gresiantį Jungtinių 
Amerikos Valstybių puolimą” 
prieš Kubą, vakar pareiškė, jog 
jo kraštas, sovietų infiltruotas, 
visai nebebijo Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

“Jau laikas suprasti, jog jos 
nugalėtos ir jos mus paliks ra
mybėje...” Castro pasakė 70 mi
nučių kalboje, transliuotoje per 
Havanos radiją.

“Jos atsisakė idėjos pergalėti 
mus”.

Sunku tuojau pasakyti iš kur 
kilo tokia diktatoriaus Castro 
drąsa, bet atrodo, jog iš rusų 
karinių jėgų sustiprinimo Ku
boje. Prieš keturias dienas Cast 
ro kvietė kubiečius pasiruošti 
iki paskutinio apkaso gintis 
prieš Jungtinių Amerikos Vals
tybių užpuolimą.

Barzdotas revoliucionierius 
kalbėjo moterų klubo suvažia
vimo uždaromoje sesijoje Ha
vanos Chaplin teatre.

Castro pagyrė Kennedžio ad
ministraciją dėl panaudojimo 
karinių dalinių Mississippi se
gregacijos krizėje, pareikšda
mas, jog tai esąs “vienas iš ke 
kų įvykių, kuris pateisina fede
ralinės kaiiuomenės panaudoji
mą”.

*
Kuboje užsienio koresponden

tų judėjimas suvaržytas.

Vakar diktatoriaus Fidel Cast 
ro budeliai sušaudė tris kontra 
revoliucionierius, kovojusius už 
kubiečių laisvę, teises ir parei
gas.

Jungtinės Tautos 

teigia, jog Katanga

samdo kareivius
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos apkaltino Katangos vy
riausybę, jog ji tęsianti samdy
mą naujokų, nors ji pakartoti
nai pažadėjusi šio žygio atsisa
kyti.

Šį kaltinimą Jungtinių Tautų 
pareigūnas Konge Robert Gar- 
diner šiom dienom pateikė Ka
tangos provincijos prezidentui 
Tshombei.

Gardiner pareiškė, kad katan 
giečių žandarmerija

Naujausios

žinios
— Popiežius Jonas XXIII iš

vyksta traukiniu ketvirtadienį 
į Asyžių pasimelsti Loretos kop
lyčioje, kad pasisektų visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas.

Tai pirmas įvykis per 100 me 
tų, kad popiežius taip toli nu
važiuos už Romos. Asyžius yra 
apie 200 mylių nuo Romos.

— JAV Senato komisija pri
ėmė įstatymo projektą, skirian
tį pagalbą užsieniui 4 bilijonus 
ir 400 mil. dol. Senatas grąžina 
800 milijonus dolerių, kuriuos 
JAV Atstovų Rūmai buvo su
mažinę.

— Valstybės sekretor. Rusk 
ir 19 Lotynų Amerikos užsienio 
reikalų ministeriai Washingto- 
ne spalio 2 ir 3 d. svarstė, kaip 
“sutvarkyti” Kubos diktatoriaus 
Fidel Castro režimo siautėjimą.

— Valstybės sekretor. Rusk 
vakar pareiškė 19 Lotynų A- 
merikos valstybių užsienio rei
kalų ministeriu konferencijoje,

Astronautas, Walter M. Schirra jr., pasiruošęs iš Cape Canaveral, 
Fla., šiandien skristi raketoje aplink žemę šešis kartus, jei leis 
oro sąlygos. (UPI)

Kodėl sovietai susirūpinę, 
kad pabaltiečiai neturėtu 

ryšiu su Vakarais
Prof. Birger Nerman skatino Jungtines Tautas 

susidomėti pabaltiečių. likimu
LONDONAS. — Londono dien 

raštis “Daily Telegraph” rugsė
jo 24 d. paskelbė išsamų Tho
mas Harris straipsnį apie trijų 
Pabaltijo kraštų padėtį sovieti
nio režimo sąlygose.

Dienraštis nurodė, kad Bri
tanija ir kiti Vakarų kraštai 
niekuomet nėra pripažinę Pa
baltijo kraštų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą.

Toliau straipsnyje pastebėta,

karų. Tai atominių raketų ba
zės, aerodromai ar laivyno ba
zės ties Pabaltijo pakrantėmis.

Dienraštis dar nurodo į vis 
augantį rusų gyventojų skaičių 
Pabaltijo respublikose. Daug ru
sų esama ir vyriausybėse.

gaunanti kad Jun& tinės Amerikos Valsty
..... bės nesiderės su Sovietų Sąjun-ipajaldomų karinių jėgų - vy- , ga flėJ Kufcos “J |

rų ir medžiagų”. , _ Čekoslovakijos komonisti-j
Gardiner teigia, jog jis tu-! nė vyriausybė nesumažins dar-

rįs dokumentų apie samdinius, bininkų Savaitės darbo valan-

Nasseris sudarė taryba 
grupiniam vadovavimui

Britanija parduos 
sviediniu V. Rytam

LONDONAS. — Užsienio rei 
kad neseniai Pabaltijo komiteto kalų ministerija užvakar pareiš-
Stokholme pirmininkas prof. kė, jog Britanija gal būt, par- 
Birger Nerman skatino J. Tau- duos kontroliuojamų sviedinių 
tas susidomėti pabaltiečių liki- Vidurio Rytuose, Jungtinėms 
mu ir jų nediskriminuoti vien Amerikos Valstybėms nutarus 
dėl to, kad gyventojai priklau- parduoti naujų amerikiečių gink 
so baltajai rasei. Nurodęs į an- lų Izraeliui.
tireliginę propagandą, kovą su i Jungtinės Amerikos Valsty- 
vadinamu buržuaziniu naciona-1 bės pristatys Izraeliui Hawk 
lizmu paaiškina, kodėl sovietai priešlėktuvinių raketų.

kurie atvykę į Katangą pasku
tiniais mėnesiais.

Švč. Marija apsireiš
kusi pavergtoje 

Lietuvoje 
Netoli Aluntos

CHICAGO, III. — Iš okupuo
tos Lietuvos gautame laiške ra
šoma, kad liepos 13 ir 14 d. 
7-ame klm. už Skiemonių į A- 
luntos pusę apsireiškė 18 metų 
amžiaus mergaitei Ramutei Ma- 
tiukonytei Švč. Marija. Laiško 
autorius prideda, kad “tai yra 
tikra tiesa — ne išmislas”. Ži
noma, privatūs apsireiškimai tik 
po ilgų ir kruopščių Bažnyčios 
autoritetų tyrimų pripažįstami, 
kaip tikėtini. Bet įdomu tai, kad 
tokia žinia pavergtoje Lietuvoje 
yra laikoma tikra, nors komu
nistų spauda mėgina tai paneig
ti ir suniekinti.

Paul Guihard, Prancūzijos ko
respondentas, buvo nušautas pra
ėjusi sekmadienį integracijos riau
šėse prie Mississippi universiteto.

dų nuo 46 iki 40 valandų, nes, 
girdi, darbininkai nepagamina 
tiek, kiek nori raudonųjų vyriau 
sybė. Tai matote, kaip “drau
gai” išnaudoja darbininkus.

— Jungtinės Amerikos Vals- i

KAIRAS. — Prezidentas Nas
seris šiom dienom suorganizavo 
dvylikos narių pxcA,lentinę ta
rybą, perorganizuodamas Jung
tinės Arabų respublikos (Egip
to) vyriausybę “grupinio va
dovavimo” pagrindu.

Prezidentas tarybai vadovaus.

kėdes prezidentinėje taryboje, 
nors jie neteko ministeriškų 
portfelių, kuriuos jie turėjo.

Viceprezidentai yra Abdel La- 
tif Boghdady, maršalas Abdel 
Hakim Amer ir Hussein El- 
Shafei.

taip susirūpinę, kad pabaltie
čiai neturėtų ryšių su Vakarais. 
Esą, Stokholmo gyventojui leng 
viau praleisti šventes tolimoje 
vasarvietėje ties Juodąja jūra, 
kaip nuvykti į Rygą ar į kurį 
kitą Pabaltijo kurortą Sovietai 
dar turi ir kitas priežastis, siek 
darni Pabaltijį izoliuoti nuo Va-

— Alžirijos premjeras Ben 
Bella atvyksta į Jungtines Tau
tas New Yorke. Jis taipgi vizi
tuos Washingtone prezidentą 
Kennedį.

KALENDORIUS
šv. Teresė, Mil-Spalio 3 d. 

gydąs, Ašarė.
Spalio- 4 d.: šv. 

Asyžietis, Gailius.

ORAS

Pranciškus

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 70 laips
nių; rytoj — švelni oro tempe
ratūra.

Saulė teka 6:49, leidžias 6:30.

tybės vakar paprašė Sovietų Joj.e daugiausiai bus armijos ka- 
Sąjungą nesprogdinti šiandien riai, dalyvavę 1952 m. sukilime, 
atominės bombos, kuri galėtų kuris nuvertė karalių Faruką. 
pakenkti astronauto Schirros Naujoje vyriausybėje svarbes- 
skridimą raketoje aplink žemę nės vietos suteiktos kariams, 
šešis kartus. technikams ir profesijų žmo-

— New Orleans federalinis nėms.
teismas nuspręs, kaip nubausti Paskirdamas tarybą, prezi- 
Mississippi gubernatorių Bar- dentas tarybą apibūdino “aukš- 
nett, kad jis prisidėjęs prie riau čiausiu tautos autoritetu”. Nas- 
šių, įvykusių prie Mississippi u- seris taipgi paskyrė šešiolikos 
niversiteto Oxford mieste. vyrų ministeriu vykdomąją ta-

— Yemeno nauja revoliucinė rybą, kuriai vadovaus premje- 
vyriausybė išlaisvino tūkstan- ras Aly Sabry.
čius politinių belaisvių. Į Visi trys viceprezidentai turi

RAS RA SARO JUNGTINĖSE TAUTOSE
Senegalas, Filipinai, Graikija, Panama

O. LABANAUSKAITĖ, 
mūsų korespondentė Jungt. Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — 
Čia dabar žodžių tvanas, popie
rius jiems užrašyti ir paskleisti 
gadinamas vežimais. Manau, 
kad numoti į tą reiškinį ranka 
neverta, todėl sumaniau pagrai
byti iš tų kalbų įdomesnių ga
baliukų ir “Draugo” skaityto
jams.

Pagrindinės kalbos dabar sa
komos generalinėje asamblėjo
je, vykdant vieną iš 92 darbo
tvarkės punktų — bendrosios 
diskusijos. Jas paprastai sako 
delegacijų vadovai, kurie gan 
dažnai yra užsienio reikalų mi
nisteriai, atvykę trumpam lai
kui pasidairyti. Už JAV šį kar
tą kalbėjo ne valstybės sekre
torius Rusk, kurs bevelijo veikti 
už Jungtinių Tautų rūmų, bet 
misijos šefas ambasadorius Ste- 
vensonas. Sov. Rusija atsiuntė 
užsienio reikalų ministerį Gro-

TRUMPAI Iš VISUR
— Buvęs m a j. generolas Wal- 

ker, areštuotas užvakar dėl ban 
dymo pasipriešinti, federalinės 
vyriausybės įsakymui įleisti neg 
rą į Mississippi universitetą, da 
bar yra federalinio kalėjimo 
psichiatrinėje ligoninėje Spring- 
field, Mo.

— Centro Kongo kariniai da
liniai vakar užgniaužė kilusią 
revoliuciją pietų Kasai provin
cijoje.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasirašė įstatymą, įsiparei
gojant} paskolinti Jungtinėms 

kaimiečiams, vykdant žemės re- j Tautoms 100 milijonų dolerių.

Irakiečiai gaus žemes1
BAGDADAS, Irakas., — Vi

daus ministeris Mahometas 
Yehya pareiškė, jog per dve- 

Dabar vyksta žiaurus ideolo-' jus metus bus dalintos žemės

— Brifanijos diplmatinė įstai 
ga Alžire, Alžirijos sostinėje, pa 
kelta į ambasados rangą.

ginis karas. Ideologinis konflik
tas yra reikalingas žmonijos pa
žangai, bet rungtynės tarp Ry
tų ir Vakarų turi vykti be fizi
nio spaudimo, be smurto. Taip 
jis supranta taikųjį sambūvį.

Jei didieji to negalėtų supras
ti, neutralieji turėtų taip susi
organizuoti, kad šiek tiek save 
apsaugotų. Jei Afrikos naujo
sios valstybės negalės pasiekti 
tikslų ir veikimo vienybės, tai 
šitai bus joms didelė nelaimė. 
Jis mano, kad tas tikslas bus 
pamažu pasiektas. Jis ragina 

Į to pat siekti ir neutraliąsias A- 
■ zijos valstybes. Bet ir neutra-

formą. Kitos valstybės yra pasižadėju
sios paskolinti 72 milijonus do
lerių.

— Vakarių Vokietijos kancle
ris Adenaueris pertraukęs vakar 
poilsį Italijoje, grįžo namo šian
dien dalyvauti savo artimiausio 
draugo Roberto Pferdmenges,

Vokiečiai uždraudė
prekiauti su Kuba

HAMBURGAS, Vokietija. —
Otker laivininkystės grupė pa
reiškė, kad jos 70 laivų, kurie 
progomis prekiavo su Kuiba, da- 82 metų, laidotuvėse. R. Pferd- 
bar boikotuoja prekybą su sala. Į mcnges, Koelno bankininkas, mi

— Ghanos prezidentas Khru- rė penktadienį.
ma nenorįs būti prezidentu iki 
gyvos galvos, bet nori krašte 
turėti tik vieną partiją.

kliudysiu, nes apie jas jau esu bet neutralieji gali veikti siūly-' senegalietis neglosto
rašiusi, jų turinys buvo plačiai darni protingus ir teisingus i! smerkia tuos vadinamus neutra-
skleidžiamas JAV spaudoje. To
kios propagandos nesusilaukia 
kiti kalbėtojai, nors pasako įdo
mių dalykų.

— Šeši raketų ekspertai, grįž 
darni į Vandenbergo aviacijos 
bazę, pirmadienio naktį žuvo, jų 
lėktuvui nukritus netoli Santa 
Maria aerodromo, Calif.

Graikių ortodoksų stebėtojai 
nevyks j Vatikaną

ATĖNAI. — Atėnų arkivys
kupas Krizostomas, Graikijos 
primas, pareiškė spalio 1 dieną, 
kad graikų ortodoksų Bažnyčia 
nesiųsianti nė vieno stebėtojo 
į visuotinį Bažnyčios susirinki
mą Vatikane, kuris bus pradė- 

Billingslea. tas spalio 11 dieną. Jis pareiškė, 
jog graikų bažnyčia neturinti

sprendimus šių laikų proble-,liuosius- kurie svajoja tapti mi
nioms išspręsti. Prieš jėgos fi-’' lltarinemi\galybėmis, nors dar 

negali parūpinti savo žmonėms 
nė minimumo išteklių. “Mes ko
vojame su išoriniu imperializ-

losofiją jie turėtų pastatyti iš
minties filosofiją, prieš smur
tą — susitaikinimą ir kompro
misą. Neutraliųjų svoris turėtų 
būti moralinis svoris.

Pirmai serijai paimkim Sene
galo, Filipinų, Graikijos ir Pa-| 
narnos atstovų kalbas.
Išmesti Portugaliją ir P. Afriką Senegaliečiui pirmiausia rū-

pi nusiginklavimas, taikus sam-
Senegalas. Pareiškimą darė | Myi tatymas Afrikos ir de.

užsienio reikalų ministeris Dou-1 , , .. .j t _ kolonizacija. Del nusiginklavi
mo principo didžiosios valsty-dou Thiam. Jam neutraliųjų pa 

saulis yra “pirmojoje istorijos 
fronto linijoje” (Senegalas pri
klauso prie neutraliųjų bloko). 
Taip esą todėl, kad neutralieji 
vis daugiau imą sverti pasaulio 
problemose, jiem tenka daugiau 
atsakomybės, jie turėtų ir rim
čiau domėtis atsakomybe. Jie 
negali ir nenori gamintis naiki
namųjų ginklų, smerkia didžių-

myko. Judviejų kalbų jau nebe-. jų galybių rungtynes už valdžią, lymais.

bės gal ir sutaria, tačiau jos 
viena kita nepasitiki, todėl ne
sutaria dėl susitarimo vykdy
mo. Vieni nori nusiginklavimo 
be kontrolės, kiti su ja. Sene
galietis už nusiginklavimą su 
kontrole. Jei didieji negali tuo 
reikalu susitarti, neutralieji tu
ri įsikišti su protingais pasiū-

mu, bet jį kultyvuojame pas 
save viduje”. Jei neutralusis blo 
kas nori įtakos, jis turi būti 
visaip pavyzdingas.

Afrika turi būti dekolonizuo- 
ta. Prancūzija tą darbą baigė 
— ir čia kalbėtojas pareiškė 
padėką Prancūzijai, ypač jos 
vadui de Gaulle. Anglija nebu
vo vardu paminėta, bet sene
galietis jai priekaištų neturėjo. 
Afrikiečiai, jau gavę nepriklau
somybę, begaliniai įnirtę ant 
Portugalijos ir P. Afrikos. Jie 
darys viską, kad tos dvi vals
tybės būtų išmestos iš Jungti
mi} Tautų.

(Nukelta į 6 psl.)

Brigd. gen. Charles 
vadovavo JAV kariniams daliniams, 
kurie malšino riaušininkus prie . 
Mississippi universiteto Oxforde. ' intereso.

Varšuvos sąjungos pratimai
VIENA, Austrija. — Rusijos, i mo, “kariniai pratimai buvo į-

Rytų Vokietijos ir Čekoslovaki
jos armijų ir aviacijos daliniai 
atliko didelio masto pratimus 
(manevrus) Čekoslovakijoje pra 
ėjusią savaitę. Tai pranešė Pra
hos radijas užvakar.

Pasak Prahos radijo praneši-

vykdyti laikantis Varšuvos są
jungos karinės mankštos pro
gramos, kad būtų sustiprintas 
sąjunginių socialistų (komunis
tų valdomų) kraštų armijų ir 
generalinių štabų pasiruoši
mas”.
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LIETUVIAI SKAUTAI SVEČIUOSE 

VOKIEČIŲ TAUTINĖJE STOVYKLOJE
TEISUTIS VYKINTAS, Vokietija

Kas ketvirtus metus Vokieti
jos BDP (Bund Deutschen 
Pfadfinder) skautai ruošia savo 
tautinę stovyklą, j kurią su
plaukia broliai skautai iš visos 
Vokietijos kampelių, pagyventi 
savaitę gryna skautiška dvasia 
ir pasikeisti įgytais patyrimais. 
Jaunoms jėgoms išmėginti, sa
vo papročiais pasikeisti, naujų 
įspūdžių įgauti į šią stovykyą 
būna kviečiami ir kitų tautų; 
skautai.

Ir koks buvo mūsų džiaugs
mas, kai mūsų tuntas buvo vyr. 
Vokiet. skautininko Jocheno 
'Senlfto pakviestas dalyvauti šio- i 
je stovykloje, kuri šiemet įvy- į 
ko nuo liepos 27 d. iki rugpiū
čio 5 d. netoli Kielio miesto ant 
pat Ba’tijos jūros krantų. Šiam I 
žygiui tuntininkas brolis Taut
vydas Gailius paruošė mažą re
prezentacinę skiltį, susidedančią 
iš 2 studentų ir 2 Vasario 16 
gimnazijos mokinių, pats perim 
damas vadovavimą.

Mums rugpiūčio 2 d. atvykus 
į stovyklą, vyr. Vok. skautinin
kas J. Senftas mus nuoširdžiai 
pasveikino, užtikrindamas, kad 
lietuviai skautai visuomet jam 
yra mieli ir brangūs svečiai. Ir 
nors stovykloje dalyvavo 2500. 
skadtų iš 14 valstybių, anglų, 
airių, belgų, danų, olandų, suo
mių, norvegų, švedų, prancūzų, 
kanadiečių bei amerikiečių, šio 
sveikinimo momentu visų akys 
buvo nukreiptos į mūsų mažą 
skiltelę. Ir jos mus lydėjo visur, 
kur mes tik pasirodydavome. 
Visi mumis domėjosi, visi norė
jo sužinoti, kas mes, iš kur mes, 
ką reiškia geltona žalia, raudo
na... ir kai mes jiems paaiškin
davome, kad mes lietuviai, kad 
mūsų kraštas čia prie tos pat 
Baltijos jūros kranto, ant ku
rio mes dabar stovyklaujame, 
tik atskirtas spygliuotomis vie
lomis ir raudonarmiečių durtu
vais, jie mus suprato ir mus 
užjautė, nes ir vokiečių skautai, 
ypač berlyniečiai, pažįsta tą li
kimą.

Dėl to jie mus ypatingai nuo
širdžiai priėmė, aprodė savo pa- 
stovyklę, kuri buvo labai gra
žiai įrengta ir gulėjo senų ąžuo
lų šešėlyje; ant smėlėto kranto 
mus įkurdino šeimininkai. Ir tai 
buvo pati gražiausia stovyklos 
vietelė, mums pati mieliausia, 
nes ošianti jūra ir girgždantis 
smėlis mums vis priminė mūsų 
gimtinės pakrantes.

Čia, įsikūrę, gražiai apsitvar
kę, apžiūrėjome visą stovyklą 
ir vakare dalyvavome dainų 
konkurse. Skambėjo dainos vi
somis, kalbomis, ypatingai gerą 
įspūdį sudarė prancūzų gausi 
mišrį grupė, kuri susilaukė dau
giausia atgarsio. Gaila, kad va 
karą reikėjo staigiai nutraukti, 
nes, užėjęs lietus, visus išvaikė 
ir suvkrė į palapines.

Kitą dieną tuntininkas T. Gai 
liūs prieš išrikiuotą skiltį pager
bė valtininką P. Vaitiekūną, ir 
apdovanojo jį LSB-jos suteiktu 
pažangumo ženklu. Po to skil
tis pagerbė savo būdu, išmes
dama valtininką Vaitiekūną tris 
kartus į orą.

Prieš apleidžiant stovyklą, 
vokiečiai skautai suruošė savo 
svečiams svetimtaučiams bro
liams arbatėlę. Senasis BDP Vo 
kietijos vyr. skautininkas ir da

bartinis BDP užsienio skyriaus 
vedėjas Kajus Rokeris tarė žo
dį, išreikšdamas savo padėką 
už atsilankymą ir nurodė to
kios stovyklos reikšmę ugdant 
jaunimo skautišką dvasią ir 
tarptautinį broliškumą, kuris 
sujungia visus skautus į vieną 
didelę šeimą.

Po šios kalbos tuntininkas 
brolis T. Gailius padėkojo skau 
tininkui K. Rokeriui už malonų 
lietuvių skautų priėmimą sto
vykloje, už gerą bendradarbia
vimą su Vok. skautais, už jų su 
pratimą mūsų tautinių proble
mų ir mūsų tragiško likimo už
jautimą. Už nuopelnus, kuriuos 
skt. brolis K. Rokeris užsitar
navo tarptautinėj skautų plot
mėj, gindamas lietuyių egzilų 
interesus, tunt. brolis T. Gailius 
perdavė LSS-gos aukščiausią — 
“Ge’ežinio Vilko” ordiną, pri
mindamas, kad ir skautų įkūrė
jas lordas Baden Povvellis 1933 
m., lankantis Liet. Palangos sto 
vykią, buvo apdovanotas šiuo 
ordinu paties Lietuvos skautų 
šefo, prezidento Antano Smeto
nos. Visi klausytojai, o ypač 
pats skaut. brolis K. Rokeris, 
buvo sujaudinti iki ašarų. Po 
tautinės juostos įteikimo bro
liui skaut. J. Senftui ir po arba 
tėlės, visi išsiskirstėm į visas 
pasaulio šalis geroje nuotaiko
je, kupini gražių prisiminimų, 
pilni pasiryžimo toliau dirbti 
skautybei.ir tėvynės labui.

TUNTO SUEIGA<
Spalio 7 d. 11 v. ryto Jauni

mo Centro žemutinėje salėje į- 
vyks “Kernavės” skaučių tunto 
sueiga.

Visos skautės, stovyklavusios 
“Pasandravio” stovykloj, į tun
to sueigą atvyksta uniformuo
tos ir su stovyklinėmis kepurai
tėmis.

Į šią tunto sueigą taip pat 
yra maloniai kviečiami atsilan
kyti skaučių tėveliai ir svečiai.

Sese Birutė

LANKYSIS DETROITE
Brokjos v.s. pavaduotojas j. 

s. B. Juodelis ir Vidurio rajono 
vadeiva s. v. Tallat-Kelpša spa
lio 7 d. lankysis Detroite, vizi
tuos Baltijos tuntą ir tarsis su 
vietos skautininkais-ėms. 

RADIJO VALANDĖLĖ
Spalio 3 d. per Margučio ra

dijų skautininkų ramovės valan 
dėlės metu kalbės brolijos vid. 
raj. vadas s. s. V. Vijeikis. 
Chicagos Skautininkams-ėms
Spalio 14 d. 11 vai. Jaunimo 

Centre įvyks skautininkių - kų 
Ramovės sueiga, kurioje bus 
pašnekesys tema “1963-tieji me
tai”, žada būti meninė dalis, o 
pamaldų metų —; 10 vai. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje pus sugiedo
ti du duetai, kuriems vadovaus 
s. Variakojienė. Visus seses ir 
brolius skautininkus prašome 
šioje, pirmoje po atostogų, su
eigoje dalyvauti.

Ramovės valdyba

JURŲ SKAUTAI

Maloniai kviečiame tėvelius ir 
jūrų skautes-us, spalio 7 d., sek 
madienį, 7 V. v. atsilankyti į 
Chicagos Jūrų Skautijos - Juod 
krantės ir Baltijos tuntų ren- j 
giamą tradicinį PostovyklinĮ j 
Subuvimą, kuris įvyks Jaunimo I

S. T. Gailius įteikia vyriausiam vokiečių skautininkui 
Senftui lietuvių skautų dovaną — tautinę juostelę.

Jochen

'MOKYMASIS PAKEIČIA 
SMEGENIS

Dr. M. Rosenzvveig, Berkeley 
universitete betyrinėdamas ir be 
darydamas eksperimentus su 
žiurkėmis, talkinant kitiems 
mokslininkams, priėjo išvados, 
kad mokymąsis keičia smegenų 
chemiją ir struktūrą.

^Dflinn ELECTROniCS
TV-RAOIUAI -OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
| ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
V/skazn žemiausios kainos ir garantija 

13321 S. Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pi. WR 5-8063
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Centre, 56th ir Claremont Avė., 
Chicagoje.

Prie mamyčių skaniai paruoš
tų užkandžių ir kavutės bus pa
demonstruotas stovyklinis fil
mas ir pasidžiaugta jubiliejinės 
'Jūrų Skautijos stovyklos laimė
jimais.

Visi Jūrų skautai-ės ir vado
vai prašomi šiame subuvime da 
lyvauti pilnose išeiginėse uni
formose.

Tuntų Vadovybės

RUOŠIMASIS
JUBILIEJINIAMS METAMS
V. s. A. Saulaitis sudarė Ju

biliejinės Stovyklos komisiją, į 
kurią įtraukė visus JAV bei Ka 
nados rajonų vadus, Atlanto 
rajono vadijos narius ir kitus 
stovyklavimo žinovus. Jubilieji
nė stovykla numatoma 1983 m. 
rugpiūčio mėn. pabaigoje Atlan! 
to rajone. Kitų kontinentų rajo-! 
nai ruoš jubiliejines stovyklas 
jiems patogiu laiku.

Jubiliejinių metų ženkliuko 
projektu ir pagaminimu rūpi- 

Į naši s. V. Vijeikis. Šis ženkliu
kas bus nešiojamas jubiliejiniais 
metais visų LSS narių.

Jubiliejiniu sieniniu kalendo
rium rūpinasi ps. Dalia Luko
šiūnaitė. LSB Skautų skyrius 
leidžia skautams vadovėlį, ku- 

: riame bus patyrimo laipsnių 
programų konspektai, specialy
bių programos ir kt. Šį vadovė
lį redaguoti sutiko v s. S. Kai
rys, o jo spausdinimu rūpinsis 
v. s. O. Senkevičius. Jis būsiąs 
maždaug tokio didumo kaip 
“Skautybė berniukams”.

Jubiliejiniai metai prasideda 
šių metų lapkričio 1 d. ir tęsia
si iki 1963 m. lapkričio 1 d. Vi
sose vietovėse jie bus pradėti 
iškilmingomis sueigomis. Komi 
sija praves sporto varžybas, ku
rių baigminiai susitikimai nu
matomi jubiliejinėje stovykloje.

Jau yra gauta jubiliejinių 
metų dainos ir šūkio projektų. 
Laukiame ir daugiau. Visais 
jub. metų reikalais galima 
kreiptis šiuo adresu: v. s. J. 
Vaišnys, 2345 W. 56th St., Chi
cago 36, III.

LSB JCRŲ SKAUTŲ ŠAKAI
— SUKAKTIES PROGA

LSB Jūrų skautų šakai šiais 
metais minint savo veiklos 40 
metų sukaktį, LSB vadija svei
kina visus jūrų skautų šakos 
narius bei vadovus, linkėdama 
visiems sėkmingai tęsti pra
mingą lietuviškos jūrų skautijos 
veiklą per ateinančius dešimt
mečius.

LSB vadija gerbia ir giliai 
vertina visus jūrų skautų šakos 
vadovus, kurie tinkamai atlieka 
skautišką lietuviško jaunimo 
auklėjimo darbą, tam aukoda
mi savo energiją, sugebėjimus, 
laiką ir lėšas. LSB vadija yra 
dėkinga ir visiems jūrų skautų 
šakos veiklos ugdytojams, rėmė 
jams ir bičiuliams, kurie, prisi
dėdami prie jūrų skautų šakos 
gerovės, atiduoda didelės vertės 
įnašą Brolijai ir visai Lietuvių 
Skautų sąjungai.

Jūrų skautų šaka buvo, yra 
ir bus integralinė LSB dalis, 
turinti priderančią vietą, atitin-.

karnas užduotis ir bendrą tiks
lą visai Lietuvių Skautų broli
jai. Jūrų skautų šakos siekimas 
išgyventi skautybę panaudojant 
vandens sporto priemones ir 
sentimentą, kad padėtų lietuviui 
jaunuoliui išaugti tauriu lietu
viu, doru žmogumi ir geru kraš 
to piliečiu, buvo, yra ir bus re
miamas visos LSB vadijos vi
sais galimais būdais.

LSB vadija neša tiesioginę 
atsakomybę už visų LSB šakų 
pozityvią veiklą, pagal skauty
bės ideologijos šakų principinius 
ir veiklos formų reikalus, sie
kiant darnios ir prasmingos vie
netų veiklos, jos teisingos kryp 
ties.

LSB vadija rūpinasi visų LSB 
šakų brolišku sugyvenimu, jų 
veiklos suderinimu, vienetų au
gimu ir bendru visos Lietuvių 
Skautų sąjungos gerbūviu. LSB 
vadija įpareigoja visus LSB jū
rų skautų šakos narius bei va
dovus nesitenkinti gyvęnamos 
aplinkos siūlomais patogumais, 
nesiskirstyti, bet jungtis į vieną 
bendrą LSB šeimą. Lietuvių 
Skautų brolija veikiant sveti
moj aplinkoj šiądien, daugiau 
negu bet kądą, reikalingas visu 
susiklausymas, vienybė, kantru
mas ir ištvermė. To siekia ir 
sieks LSB vadija, įpareigodama 
to siekti ir visus LSB vadovus 
bei narius.

Budėkime!
LSB Vadija

PIRMOS PAGALBOS KURSAI
Aušros Vartų Tunto skautės 

pradeda pirmos pagalbos kur
sus, kurtuos sutiko pravesti dr. 
Damauskas.

PRAŠOME NEPAMIRŠTI

Lituanicos tunto tėvų vaka
ras B. Pakšto salėje įvyks šį 
šeštadienį ir staliukus galima 
užsisakyti ir iš anksto pas — 
Balčienę, 3357 W. 66 st. Tel. 
GR 6-2009 ir P. Nedzinską, 
4065 Archer avė., YA 7-5980.

(Sk.)

įfc P. ŠILEIKIS, 0. P.
Bor Orthopedas. Protezistas.

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TF.CHNIROS IAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, DI. 

Tel. PRospect 6-5084

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:30; antr. Ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt nuo 1 ki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki S vai Trečiad. ir šešt. užda.ryta.

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Šo. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv'. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

Elderly People
CONVALESCENTS FIND the 
Sun and warm Climate co.n- 
ducive to ,Excellent Health. We 
offer men and women 24 hours 
Registered Nursing Service, 
Special Diets — Home Style 
Cooking, Rates by week, month 
or year.
.For admission or Information 

Write or Call

Indian River Ręst & 
Gonvalescenf Home

1914 — 21 St.
Vero Beach, Florida 

Phone JO 2-2864

DĖMESIO!
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Gražių vizitimy kertei^
reikia

DRAUGAS
spausdina, tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kains

DRflūGfiS 
4545 VVest. 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS
Skambinkit LUdIow 5-9500
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L J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 0-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ UIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. ne
atsiliepia.. skambinti MT 3-0001.

Ofisas: 3118 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezhl.: 3241 VVest OOth PlaCe 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W. 63rd Street 
Kanipas 63-čios ir Califomia 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 470-4042

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartj.
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-0900
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBS — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne

(Prie Califomia Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti M3 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak..
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAURAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. if 6—-8 vai. vak,, 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ UEt VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALISTE 

MEDICAL BUII.DING
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penkti 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir n 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. n 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad.

vai. ryto iki 3 vai. p p. 
Ofiso tel. RE 7-1108

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-0706 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., gešt 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniais uždaryta.

Kel,(2? stiklus ir rėmus 
4455 S. CąĮifornia Avė., YA 7-738 
VAL.: 10 ryto iki 8 vale,, trečiad
uždaryta. Š'ėštad. 10 v. r. iki 2 p. p

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6731

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuih
.Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė telStt karvėj
iii., tel. EDison 8-4383; 30 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 2-577H 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. .

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

Ofiso tel. REIianoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

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

Trečiad: ir šeštad. pagal sutari]

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika lr specialiai

chirurgija
valandos .kiekvieną, dieną 2 — 4 
6 J. vą^-. ^k. Trečiadieniais ir se 
madieniais. uždaryta, priimama r 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 y. y,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
,. LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557 
Ofiso vai,: Pirm., antr., treč. I 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v- v- Šešti: ,2—4 v. popiet lr kit 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGĄ S

2454 VVest 71 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A, VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRUR.G8 

6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marąuette Boad

Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. r. 
Treč. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. Pi Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZĮNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Pietinės valstybės ir

NEGRŲ PROBLEMA
Prezidento Linkolno pradė

tas ir sėkmingai pravestas ci
vilinis karas išlaisvino negrus, 
suteikiant jiems lygias teises 
su baltosios rasės žmonėmis. 
Linkolnas išgelbėjo Jungtines 
Valstybes nuo suskilimo. Ta
čiau pietinėse valstybėse ir da
bar dar yra didelė trintis tarp 
baltosios ir juodosios rasės gy 
ventojų. Daugelyje vietų neg
rai vis tebelaikomi vergais. Jie 
verčiami gyventi atskirose vie 
tose, jų vaikai negali lankyti 
mokyklų drauge su baltaisiais, 
nevalia jiems eiti į baltųjų res
toranus, teatrus, sėdėti greta 
baltojo traukiniuose, autobu
suose ir t.t. Kai kuriose vals
tybėse yra suvaržytos ir jų 
balsavimo teisės.

Negrai niekuomet nėra su
stoję kovoti prieš šią rasinę 
diskriminaciją.

Pastaraisiais metais toji ko
va paaštrėjo, kai negrai užsi
mojo savo vaikus siųsti į tas 
pačias mokyklas, kurias lanko 
ir baltųjų vaikai. Dėl to buvo 
kilusios riaušės Little Rock, 
Arkansas ir kitur. Tačiau ašt
riausia forma jos pasireiškė 
Oxford, Mississippi, mieste, 
kur yra šios valstybės univer
sitetas. Į šį universitetą užsi
mojo įstoti negras James Me
redith. Mississippi gubernato
rius užsispyrė neleisti šiam neg 
rui įstoti į universitetą, kurį 
apstatė savo valstybės ir vie
tos policija. Federalinė vyriau
sybė, generalinio prokuroro 
Robert Kennedy vadovaujama, 
pasiremdama krašto įstaty
mais, mėgino išvengti konflik
to. Bet gubernatorius Ross 
Barnett tvirtino, kad jis gina 
suvereninės Mississippi valsty
bės teises, ir todėl federalinė 
valstybė neprivalo kištis į jos 
švietimo ir kitus vidaus rei
kalus. Jis buvo pasiryžęs to 
pagrindo laikytis, nepaisant 
kokios būtų to pasekmės. Ta
čiau paskutinę valandą, kada 

4 pajuto, kad federalinė vyriau
sybė eina visa savo jėga, net 
kariuomene, palaužti guberna
toriaus ir vadinamųjų segre
gacionistų užsispyrimą, guber
natorius pareiškė, kad ramy
bės dėlei nebesipriešins negro 
įregistravimui į universitetą. 
Kai sekmadienio vakarą pre
zidentas Kennedy kalbėjo per 
radiją ir televiziją, dėstyda
mas, kodėl jo vadovaujama vy 
riausybė yra verčiama viską 
padaryti, kad negras būtų į- 
leistas į universitetą, guberna
torius jau buvo palinkęs į nuo
laidą, tačiau su tam tikrais 
rezervais. Praėjusį pirmadienį 
negras jau galėjo užsiregist
ruoti.

Rezervuotas gub. Barnett pa 
v. reiškimas nepatenkino nei fe

deralinės vyriausybės atstovų, 
nei segregacionistų. Riaušės 
įvyko. Jose buvo du užmušti 
ir netoli šimtas žmonių sužeis
ta. Daug buvo suareštuota. 
Net keli šimtai. Jų tarpe ir ge
nerolas Walker, vadovavęs riau 
šininkams. Jis kaltinamas vais
tybės išdavimu.

*
Labai gaila, kad pietiečiai 

vis dar nesusigyvena pilnai su 
krašto konstitucija, kuri garan 
tuoja visiems gyventojams, ne
paisant kokios rasės jie bebū
tų, lygias teises visose gyveni
mo srityse, įimant ir švietimo 
galimybes.

Gubernatorius Barnett savo 
nesutikimą įleisti negrą į uni- 

r versitetą ir pasipriešinimą fe- 
deralei vyriausybei grindžia 
Mississippi valstybės suvereni
nėmis teisėmis, bet jis užmirš

ta, kad tasai suverenumas yra 
ribotas, kad Mississippi, kaip 
ir visos kitos atskiros valsty
bės, yra tampriai įsijungusios 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes ir turi paklusti federalinei 
vyriausybei . Atskiros valsty
bės kai kuriais atžvilgiais turi 
teisę tvarkyti savo vidaus rei
kalus nepriklausomai nuo cent 
rinės valdžios, tačiau jų teisės 
ir savivalda yra ribota.

Konstitucijos dėsniai riša vi
sas valstybes. Bendroji krašto 
vidaus tvarka, apsauga ir gy
nyba, krašto gerovė lygiai sais 
to visas valstybes. Laikantis 
konstitucijos dėsnių, federali
nė vyriausybė turi žiūrėti, kad 
viso krašto žmonių teisės būtų 
gerbiamos, kad visų Šiaurės 
Amerikos valstybių ir visų ra
sių gyventojai turėtų lygias 
progas prie medžiaginės ir dva 
sinės gerovės, kad niekam ne
būtų daromos išimtys. Tiek 
kongreso išleisti įstatymai, tiek 
federalinių teismų ir Aukščiau
siojo teismo sprendimai visas 
atskiras valstybes ir visus jų 
žmones paliečia. Išimčių nega
li būti nė vienai atskirai vals
tybei, negali būti ir Mississip
pi.

¥
Federalinė vyriausybė įsiki

šo į Mississippi, kaip ir anais 
metais į Arkansas valstybės 
savivaldybės reikalus dėl to, 
kad jų gubernatoriai ir vyriau 
sytės nepakluso federalinių 
teismų sprendimams, juos su
laužė, uždrausdamos negrams 
lankyti mokyklas drauge su 
baltaisiais,

Įstatymai ir teismų sprendi
mai yra tam, kad juos vyk
dytų. Federalinės vyriausybės 
pareiga yra prižiūrėti, kad taip 
būtų. Kitaip kraštą apimtų ne
tvarka, anarchija. Šiame at
sitikime prezidentas Kennedy 
ir valstybės generalinis proku
roras gerai pasielgė įsikišdami 
į Mississippi valstybės univer
siteto reikalus. Žinoma, gaila, 
kad reikėjo šauktis ginkluotų 
pajėgų vienam studentui į uni
versitetą įmatrikuliuoti. Bet 
kito kelio nebuvo. Dar labiau 
gaila, kad dėl to turėjo žūti 
du žmonės ir šimtai kitus ne
smagumus pakelti.

*
Šis visas sąmyšis pasidarė, 

paviršium žiūrint, dėl vieno 
negro. Bet jis liečia visą negrų 
visuomenę. Negro studento už
nugaryje stovi visi kiti neg
rai, ne tik Mississippi valsty
bėj, bet ir visame krašte. Jis 
buvo išstatytas tik kaip sim
bolis ar pavyzdys. Jo užnuga
ryje dar gal kas ir daugiau 
stovėjo ir laukė, ar federalinė 
vyriausybė leis gub. Barnettui 
laužyti krašto konstitucijos dės 
nius ir teismų sprendimus, ar 
ne. Daug kam gal rūpėjo ma
tyti užmerkiant šiai padėčiai 
akis, kad būtų paneigiamas į- 
statymų vykdymas, kad JAV 
būtų pristatyta pasauliui, kaip 
juodosios rasės priešas, ir kad 
tai duotų komunistams stip
resnį pagrindą stiprintis nau
jai įsikūrusiose Afrikos valsty
bėse. JAV ir tuo požvilgiu bu
vo reikalinga pasielgti pagal 
konstituciją ir vykdyti įsta
tymus bei teismų nuospren
džius.

Tačiau norime priminti, kad 
tautų bei rasių sugyvenimas 
vien tik prievartos pagalba ne
galimas. Jis turi būti vykdo
mas gera valia, krikščioniško
sios artimo meilės dvasia, sis
temingo auklėjimo ir švietimo 
keliu. Nuo dabar Amerikai šia 
kryptimi tektų ir pasukti.

Kinai katalikai ištikimi Bažnyčiai
HONG KONG. — Pabėgėliai klausiose sąlygose lieka ištiki- 

katalikai, pasitraukę iš raudo- mi Romos Bažnyčiai, tuo tarpu 
nosios Kinijos į Hong Kongą, kai daugybė kunigų ir keli likę 
pasakoja, kad žymus katalikų gyvi vyskupai vargsta priver- 
misijų centras Zikawei jau esąs čiamojo darbo stovyklose, ka- 
komunistų nusavintas. dangi neprisidėjo prie tautinės

Dauguma kinų katalikų ir sun bažnyčios.

Visuotinis Bažnyčios susirinkimas Vatikane
Vatikano susirinkimas vyksta, pasauliui esant suskilusiam, o krikščionims 

nerandant bendro kelio

Katalikų Bažnyčia pergyveno Į 
daug vidinių audrų. Manichejie- 1 
čiai kėlė abejones dėl vieno Die
vo ir jo gėrio. Arijus IV šimt. 
ėmė įrodinėti Kristų nebuvus 
dieviškos kilmės. IX šimtmety 
užverda ginčas dėl šventosios 
Dvasios. Reformacijos tarpsny
je, XV šimt., paliečiamos kai 
kurios dogmos. Visi šie ginčai 
pridengti storo dulkių sluoks
nio.

Šiandien ne vieni komunistai 
stoja kovoti prieš Dievo buvimą 
ir skelbti tik žemiškojo gyveni
mo išpažinimą. Šio mintijimo 
srovė, prasidėjusi už Renesan
so, giliai šaknis įleido liberalis- 
tiniame mintyjime, kad žmo
gus, žemės reikalų rikiuojamas, 
yra pats sau tikslas. Vakarų pa 
saulis pergyvena didelę dvasinę 
suirutę, nes ji neša didesnius 
pavojus už komunistinių — ma
terialistinės pasaulėžiūros kraš
tų ūkinį atsilikimą.

Evangelijos žodžiai skelbia
mi, kai kas ketvirtasis yra ki
nas, kai du žmonės iš trijų pu
siau alkani ir vienas iš trijų 
jau įspraustas į komunistinę 
stovyklą.

Krikščionių susijungimas
Popiežius Jonas XXIII pakar 

totinai aptarė šio tarpsnio pavo 
jus. Jis išsiskiria ne pavojų ap
tarimu, bet numatymu tikroviš
kais bandymais kovoti prieš 
juos. Enciklikos atnaujino ir i 
naujoje šviesoje aptarė eilę 
klausimų, o ypač sociahnius ir 
ūkinius. Jis paskubomis kviečia 
Bažnyčios susirinkimą.

Tarp kitų klausimų iškyla 
krikščionių susijungimas. Anais 
laikais Arijus ir Nestorijus bu
vo pasmerkti ir mirė tremtyje. 
Liuteris buvo ekskomunikuo
tas. Šiandieną Katalikų Bažny- ■ 
čios atskalos siunčia savo at
stovus — stebėtojus į Vatikano 
II susirinkimą, kuriame rastas 
protokolinis būdas abi puses pa 
tenkinti: svečių neįžeisti ir šei
mininkų neįpareigoti.

Popiežius Jonas XXIH suku
ria krikščioniškosios vienybės 
sekretoriatą, kuriam vadovauja 
vokietis kard. Bea. šis didysis 
egzegetas, jėzuitas, popiežiaus 
Pijaus XII patarėjas, jau seny
vo amžiaus, nes peržengė jau 
81 metus.

Kard. Bea pasikvietė olandus 
Willebrandt ir Hooft talkinin
kais. Vokiečiai kardinolai aplin
kiniais keliais pareiškė nuomo-

GEDBIINAS GALVA

nę, kad dar per anksti apie kri
kščionių susijungimą kalbėti, 
tačiau vengė daryti tiesioginių 
žygių. Vatikanas gerai žino, kad 
krikščionių sukilimas — lydi
mas istorinio įsibėgėjimo ir pa
pročių, tač'au numano, kad jie 
savaime neišnyks.

Krikščionių bandymai suartėti
Jau daug kartų krikščionys ieš 

kojo bendrojo kelio. 1438-39 m. 
graikai atvyko į Florenciją ly
giomis teisėmis žodį tarti dėl 
dogmų. Tridento Bažnyčios su- 
sirinkiman buvo kviesti ir pro- 

:testantai, nors jie pradžioje ne
atvyko. Tik vėliau pasirodę keli 
asmenys nepaliko žymesnių pėd 
sakų suartėti. 1869 m. susirin- 
kiman buvo kviesti protestan- 

' tai, ortodoksai ir Anglijos Baž
nyčios išpažinėjai, bet jie į Va
tikano I susirinkimą neatvyko. 
Ano meto sąlygos ir psicholo
giški nusiteikimai buvo nepalan 
kūs krikščionims suartėti. Per 
nepilną šimtą metų jie žymiai 

i pakitėjo. Anuo metu Anglijos 
! karalius ir Canterbury arkivys
kupas nesilankė Vatikane, o Vo 
kietijos protestantai ir katali
kai nesudarė vienos partijos.

Šie išoriniai ženklai nesako, 
kad lengvas tikinčiųjų vienos 
Bažnyčios sudarymas. Protes
tantai ir ortodoksai nenori atsi
sakyti savų dogmų, nors jos nū 
nai nekelia istorijoje buvusių 
ginčų aitros. Nūdienė tikrovė 
verčia krikščionis bendrauti 
bent maldoje ir santykiauti. Su 
artėjimo sąjūdis ieško kalbos 
pašalinti nuomonių skirtumus 
mažesnės svarbos klausimais, 
kad priėjus susitarimo pačiais 
esminiais. Visa tai neįvykdoma 
vienu posūkiu.

Katalikų Bažnyčia ir jai ne
priklausantys krikščionys ma
to, kad išorinis priešas vienodai 
jiems graso. Vakarų pasaulis 
yra palūžęs ir patekęs kryžke
lėm Kai kur matyti prošvaisčių, 
bet jos vis dar nustelbiamos su
temų. Nužmoginimo apraiškos 
akį rėžia rytuose, bet jos daž
nai užtinkamos ir vakaruose. 
Karinė grėsmė išsinaikinti ir po 
litiniai nesutarimai yra tik žmo 
gaus dvasinės suirutės išdava. 
Šio meto didžiausias uždavinys 
žmogui atsinaujinti ir surasti 
kelią į laisvę, taiką ir socialinį 
teisingumą. Nėra abejonės, kad 
to kelio ieško ir Vatikano susi
rinkimas, prasidedąs spalio 11 
dieną.

Popiežiaus žandarmerija

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Pagaliau priešpaskutinę naktį. Jo arkliui gavus 
saulės smūgį jau nebetoli nuo brastos namų, kur ga
lės perbristi per Arauką, buvo priverstas juose nak
voti, kad sekančią dieną galėtų tęsti kelionę eldija, 
kuri tuo metu ten krovė odas nuplukdyti į San Fer
nandą.

— Bičiuli, keliauk sveikas. Aš mėginsiu, jeigu 
man pavyks, įsitaisyti eldijoje.

Tai buvo trys paveikslai, šviesūs ir tiršti, atmin
ties žybtelėjime, ir Santas Luzardas priėjo išvados, 
kuri turėjo pakeisti jo kelionės į Arauką tikslus:

— Tasai žmogus mane seka nuo pat San Fer
nando. Jo drugio liga — tai priedanga. Kaip apie tai 
aš nepagalvojau šį rytą?

Iš tikrųjų, anam rytui auštant, kai eldija jau bu
vo besiruošianti atsistumti nuo kranto, pasirodė tasai 
žmogėnas, drebėdamas, įsisupęs į apsiaustą, ir pa
prašė šeimininko:

— Bičiuli, teikis padaryti man malonę, išnuomok 
vietelę! Man reikia vykti ligi Bramadoro brastos, o 
drugys neleidžia laikytis ant arklio. Aš tau gerai ap
mokėsiu, žinai?

— Labai gaila, drauguži, — atsakė šeimininkas, 
vylingas lygumietis, metęs greitą, perveriantį žvilgs
nį. — Čia nėra vietos, kurią galėčiau tau pavesti, nes 
eldiją nusamdė ponas, kuris nori vykti vienas.

Bet Santas Luzardas, nieko neįtardamas ir ne
pastebėjęs reikšmingo irklininko mirktelėjimo, jam 
leido įsėsti.

Dabar paslapčiomis jį stebi ir save klausia: “Ko

! DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 3 d.

Sunkūs pavergtosios Lietuvos 

žemdirbiams metai
SIMAS MIGLI

Lietuvoje šiemetinis pavasa
ris, vasara ir ypač ruduo pasi
žymėjo lietingumu. Dažni lie
tūs trukdė tiek sėjos, tiek ir 
derliaus suėmimo eigą, sunkino 
bolševikiniuose dvaruose dirban 
čiųjų darbus.

Nepaisant partinių direktyvų, 
darbai kolchozuose ir sovcho- 
zuose nėjo numatyta linkme.

Štai, pavyzdžiui, buvo reika
laujama, kad šiemetinė žiem
kenčių sėja būtų baigta ligi rug 
sėjo 10 dienos. Bei. šitų reika
lavimų žemdirbiai negalėjo įvyk 
dyti, nors neatlaidžiai buvo ra
ginami propagandininkų, briga
dininkų ir visos eilės kitais var
dais besivadinančių varovų. Rug 
sėjo 10 visoje eilėje rajonų žiem 
kenčiu sėja vos tebuvo pradėta, 
dalyje atlikta apie trečdalis sė
jos, bet nė viename rajone ne
buvo įpusėta. I

Slėsnesnėse ir drėgnesnėse že 
mėse nebuvo įmanoma įeiti su 
sovietine technika.

Bet ne tik žiemkenčių sėjos 
darbus trukdė lietūs. Derliaus 
suėmimas taip pat nepaprastai 
buvo sunkinamas. Nuo dažnų 
lietų pažliugus žemėms lygumų 
rajonuose su mašinomis nebu
vo įmanoma nuimti derlių. Daug 
kur teko kombainus bei trakto
rių traukiamas kertamąsias pa- 
b'kti ramvbėie ir rikiuoti kol- 
cbozininkus dalgiais gelbėti der 
lių.

Rugsėjo 1 dieną Lietuvos lau
kuose dar tebuvo du trečdaliai 
nesuvežtų žiemkenčių, vietomis 
°Tibose dygstančių.

Esant tokiai npdėčipi Rnieč- i 
kus su savo svita nuolat posė
džiavo laidydami vis naujas di
rektyvines raketas Sekmadie- 
nūri? oradėti į kolchozus gaben 
ti talkininkai iš miestų. Derliui 
gelbėti siunčiami moksleiviai. 
Komiaunuolai nuo ruęsėio 15 

nat oradėio akciją už gel- 
bėiimą derliaus.

Eaudrnavinn, "^e-inimų 
pavyzdžiai

Vykdant akciją už derliaus 
gelbėjimą ir žiemkenčių sėjos 
atlikimą, nuolat pasigirsta pa
reiškimų, derlių nuimant ska
tinti žemdirbius priemokomis,

NAS, Vokietija

kad jis būtų suinteresuotas dirb 
ti. šie skatinimai kaip tik pat
virtina faktą, kad pavergtosios 
Lietuvos žemdirbių atlyginimai 
yra tokie menki, jog žmonės ne
turi noro dirbti. Užtat bent sė
jos bei derliaus suėmimo metu 
stengiamasi papildomais atlygi
nimais į darbus įjungti daugiau 
žmonių.

Kai kuriuose kolchozuose, į- 
skaitant darbadieninius atlygini
mus ir priemokas, darbymečio 
metu žemdirbiai buvo apmoka
mi kiek gerėliau, negu metų ei
goje, bet tie atlyginimai vvrau 
jančioje didžiumoje buvo dar 
gerokai žemesni už Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį žem
dirbiams mokėtus atlyginimus.

Bet taip pat nestigo kolcho
zų, už lauko darbus mokančių 
atlyginimus, žemesnius už bau
džiavos laikų. Antai Šilutės ra
jono Laukėm} kolchoze už nura
vimą hektaro linų numatytas 
atlyginimas 13-15 rubliu. Ten
ka skaitvti. kad paiėgi rovėja 
viename hektare linus srali nu
rauti maždaug per 25 dienas, 
o geriausiu atveju, pasėliams 
nesant piktžolių apsėstiems per 
20 dienų gali būti vienos rovė
jos linai nurauti hektaro nlot.e. 
Tad at,Ivpmimas už '"“na. dar
bo 'iiena būtu tarp 52 - 60 ka- 
peikll ir garinusiu n+uaii, siekti 
70 Irnnpikn. A +s’žva1p,lnnt i tai, 
kad Oriu ravėta darbo metu turi 
mait;n+ic savo maistu, tos at- 
Ivptmma. tenka takait’rti nona- 
IrpnVprnn trion +i1r r>avaloorK

Atlyginimas — lygus darbinių 
batų vertei...

Arba štai kitas skurdaus at
lyginimo pavyzdys. Krekenavos 
kolchozo melžėja Veronika Ži- 
linskienė aštuonis metus su kol
chozo vadovybe veda kovą, kad 

i gautų darbo drabužius ir apa- 
: vą. Kolchozo vadovybė vis ža
da: — kai bus pinigų, parūpins. 
Bet ligi šiol melžėjai reikia pa
čiai įsigyti darbo aprangą. Ji 
skundžiasi: “Visą savo menką 
atlyginimą praperku ant batų 
ir drabužių” (Vilniaus radijas 
1962.IX.17).

Tokių ir panašių pavyzdžių 
(Nukelta i 4 pusi.)

tas tipas nori? Nejaugi ruoštųsi patiesti spąstus? 
Jeigu tam jis buvo pasiųstas, jau jam buvo pasitai
kiusios progos. Betgi galėčiau prisiekti, kad jis pri
klauso “Baimės gaujai”. Tatai greit sužinosime”.

Ir, vykdydamas netikėtai pasišovusią mintį, gar
siai paklausė laivininką:

— Sakyk, šeimininke, ar tamsta pažysti tą gar
siąją donją Barborą, apie kurią tiek daug pasakoja
ma Apurėje?
• Irklininkai persimetė baimingais žvilgsniais, o 

kiek patylėjęs, šeimininkas atsakė išsisukinėjamai tuo 
posakiu, kuriuo gudrūs lygumiečiai atsakinėja nedis- 
krečius klausimus:

— Tau pasakysiu, jaunuoli: aš gyvenu toli. 
Luzardas užjaučiamai šyptelėjo, tačiau, neatsisa

kydamas sumanymo patyrinėti neramų kaimyną, ne
nuleisdamas nuo jo žvilgsnio, pridūrė:

— Kalbama, ji esanti baisi moteris, vadė plėšikų 
gaujos, kuriai pavesta žudyti be jokio pavojaus jai 
pačiai visus pastojančius jos užmačioms kelią.

Staigus judesys dešinės, valdžiusios vairą, priver
tė pašokti eldiją, tuo tarpu vienas irklininkų, rody
damas į kažką, kas atrodė krūva rąstų, įstrigusių de
šinio kranto smėlyje, kreipdamasis į Luzardą, sušuko:

— Dėmesio! Tamsta norėjai šaudyti į krokodilus. 
Žiūrėk, kiek jų aname paplūdimyje drybso!

Antrukart Luzardo veide pasirodė padėties su
pratimo šypsnis, ir atsistojęs pakėlė ant peties šau
tuvą, kurį laikė su savim. Tačiau nepataikė, ir milži
niški šliužai suvirto į upę, sukeldami kunkuliuojančias 
putas.

Matydamas juos paneriant nepaliestus, įtartinas 
keleivis, ištylėjęs visą laiką, ligi Luzardas mėgino jį 
prašnekinti, vos juntamai šyptelėjęs į barzdą, pra- 

,švogždė:
— Ten buvo keletas gyvulėlių ir visi nušliaužė 

■ sveikutėliai kraipydami uodegas.
Tačiau vien tik šeimininkas jį tesuprato ir į jį 

pažiūrėjo nuo galvos iki kojų, lyg norėdamas jo kūnu 
, išmatuoti nelemtą tos pastabos kėslą. Jis gi apsimetė

nieko nesupratęs ir, atsistojęs bei lėtai ir ilgai pasi- 
raižęs, tarė:

— Puiku. Ąžuolas jau čia pat. Ir jau išprakai
tavau savo drugį. Kaip gaila, kad praėjo. Koks buvo 
malonus!

Priešingai, Luzardas paskendo liūdnam nebylume, 
o tuo tarpu eldija pristojo prie šeimininko parinktos 
vietos vidudienio poilsiui.

Išlipo į krantą. Irklininkai į smėlį įkalė basliuką 
ir prie jo pririšo eldiją. Nepažįstamasis įsmuko į miš
ko tankmę, ir Luzardas, matydamas jį nutolstant, pa
klausė šeimininką:

— Tamsta pažįsti šį žmogų?
— Pažinti, teisybė, ne, nes pirmą sykį su juo 

susiduriu; bet iš pažymių, girdėtų iš šitų sričių ly- 
gumiečių, spėju, kad tai turi būti tas, kurį vadina 
Burtininku.

Čia įsiterpė vienas irklininkų:
— Ir tamsta neapsirinki, šeimininke. Tai tas 

pats.
— Ir šis Burtininkas, kas jis per vienas? — vėl 

paklausė Luzardas.
— Galvok tamsta blogiausia, ką galima apie ar

timą galvoti ir dar truputį primesk, nebijodamas per
sūdyti, — atsakė laivininkas. — Jis yra ne iš šio 
krašto. Latras, kaip mes sakome. Kaip pasakojama, 
prieš keletą metų buvęs San Kamilo miškų plėšikas, 
skraidęs po visą Araukos slėnį iš ūkio į ūkį, ligi pa
galiau nutūpė pas donja Barborą, kur dabar dirba. 
Nes, kaip priežodis sako, Dievas juos leidžia, o velnias 
juos sujungia. Taip jis pravardžiuojamas, dėl to, kad 
užkalba arklius; taip pat, tvirtinama, mokąs malde
lių, išvarančių kirmėles iš gyvulių. Tačiau, aš esu 
tikras, jo užsiėmimas visai kitas. Tai tas, kurį tams
ta anksčiau paminėjai. Iš tikrųjų nedaug betrūko, kad 

' tamsta man nugarmintum eldiją, gana pasakyti, kad 
jis mėgstamiausias donjos Barboros patikėtinis.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKA GIMNAZIJA CHICAGOJ
Kokia gimnazija galima?

K. MOCKUS

Lietuviškos gimnazijos klau
simas šiame dienraštyje ne kar 
tą svarstytas. Noriu pridėti sa
vo žodį, pagrįstą šiokiu tokiu 
prityrimu. Negalime kalbėti a- 
pie lietuvišką gimnaziją su dės
tomąja lietuvių kalba. Šio kraš 
to tikrovė akivaizdžiai moko, 
kad iš to nieko negalėtų išeiti. 
Galima tik kalbėti apie privati
nę lietuvių pinigais išlaikomą 
high school, kuri atitiktų šiuo 
atveju Chicagos miesto privati
nėms mokykloms statomus rei
kalavimus. Taigi tokioje mo
kykloje anglų kalba būtų ne tik 
dėstomoji kalba; pati anglų kai 
ba ir literatlra būtų privaloma 
visiems mokiniams.

Steigiant high school lietu
viams, steigėjai ir laikytojai no 
rėš, kad lietuvių kalba būtų dės
toma kaip dalykas ir kad tas 
dalykas oficialiai būtų užskai
tomas. Galime prileisti, kad mie 
sto valdžia sutiks padaryti lie
tuvių kalbą visiems mokiniams 
privalomą ir duos už ją kredi
tus. Žinoma, ji skaitysis sveti
moji kalba ir, tur būt, įeis į 
“foreign language” skyrių. Tu
rint jau dvi privalomas kalbas, 
mokiniai turės mažiau noro ir 
galimybių imti mokytis kitų sve 
timų kalbų, kurios nėra privalo
mos ir mokiniai jas laisvai pa
sirenka. Kiti visi dalykai būtų 
dėstomi' panašiai, kaip įprasti
nėj kitoj mokykloj. Trūkstant 
lietuvių kilmės mokytojų, gali
ma būtų jų ieškoti ir tarp ne 
lietuvių. Istorijos skyriuje būtų 
galima kiek plačiau dėstyti Lie 
tuvos istoriją pasaulinės isto
rijos pamokose, o lietuvių kal
bos pamokų metu būtų galima 
paliesti ir lietuvių literatūrą.

Suprantama, kad lituanisti
kos dalykus dėstytų lietuviai, 
susipažinę su šio krašto aukš
tesniųjų mokyklų tvarka, me
todika, moką anglų kalbą, nes 
be tokio mokėjimo sunku būtų

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

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

Turtas $82,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

JUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr. 
President

ST.\.\I).\I{I) 
FEDERALSAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrginia 7-1141

E2SD- CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

arčiau prieiti metodiniu požiū
riu prie lietuviškų dalykų tinka
mo išaiškinimo.

Finansiniai klausimai
Man rodos, kad finansiniai 

klausimai sudaro pagrindinę 
problemą.

Čia daugiausia esama katali
kiškų privatinių mokyklų. Tos 
mokyklos beveik visuotinai yra 
vedamos vienuolių — vyrų ir 
moterų — ir mokomojo perso
nalo tik nedidelę dalį sudaro 
pasauliečiai tokiu atveju, jei 
pritrūksta vienuolių ar kunigų, 
kurie dirba iš pasiaukojimo ir 
gauna labai mažą atlyginimą. 
Dažniausiai vienuolio - vienuolės 
ar kunigo mokytojo atlygini
mas per mėnesį yra mažesnis, 

i kaip normalioj valdiškoj mokyk 
loj atlyginimas mokytojui už 

į vieną savaitę. Taigi katalikiškos 
mokyklos vargiai išsilaikytų be 
to pasiaukojimo.
Tačiau jos pajėgia pasistatyti 
tinkamus pastatus, nes į tokios 
statybos rėmimą hierarchijos 
žmones sugeba įjungti visų ti
kinčiųjų labai realią paramą. 
Yra ir ne katalikų, o kartais ir 
katalikų išlaikomų mokyklų, 
kurios moka tikrus atlyginimus. 
Bet tokiose mokyklose mokes
tis už mokslą būna gana aukš- 

i tas — panašus, kaip gerose 
i aukštosiose mokyklose. Užtat, 
kalbant apie lietuvišką gimna
ziją Chicagoj ir reiktų pirmiau
siai išspręsti, ar Chicagos lietu
viai yra pajėgūs pasistatyti gim 
nazijai reikalingus pastatus ir 

j po to išlaikyti mokomąjį perso
nalą, kurdam reikės mokėti tik
rą atlyginimą.

Jeigu kalbama apie 500 mo
kinių skaičių, tai normaliai to
kiam skaičiui mokyklos'' pasta
tymas dabar vargiai įmanomas 
už mažiau, kaip du milijonus 
dolerių, o pastačius jos meti
nis biudžetas taip pat siektų

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
<nėn. 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 
1 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki 12 vai. d

Trečiadieniais nedirbama

šimtus tūkstančių dolerių. Jeigu 
būtų teigiančių, kad tai yra ga
lima padaryti, tada reikėtų ži
noti, kaip greitai, nes, saky
sim, po dešimties metų jau bus 
daugeliu atžvilgių vėl skirtingos 
sąlygos, gal bus ir pačių mo
kinių skirtingas skaičius. Abe
joju, ar įmanoma svarstyti mo
kyklos patalpų išnuomavimo 
klausimą iš valdžios ar kurios 
kitos organizacijos. Jei ir būtų 
panaši galimybė, tai, žinoma, ji 
nukeltų lietuvišką gimnazijos 
darbą į vakarą. Nuo to iš esmės 
keistųsi jos egzistavimo klausi
mas.

Ligšiolinis prityrimas
Ligi šiol tik vienuoliai ir vie

nuolės steigė lietuviams mokyk 
las. Jų prityrimas, kalbant apie 
naujos mokyklos steigimą, labai 
svarbus. Ne mažų gabumų ir di
delio entuziazmo buvo marijo
nas kun. dr. J. Navickas, dėl 
per sunkaus darbo anksti išsis
kyręs iš gyvųjų tarpo. Jo paliki
mą tebeturime. Marianapolis y- 
ra labai puiki vietovė su mo
kyklos ir bendrabučio pastatais 
ir toji mokykla tebeveikia, tik 
ji jau nebetarnauja lietuviams, 
neturi lietuvių mokinių ar turi 
labai mažai. Mokykloje dirba 
lietuvių kilmės mokytojai, dau
giausiai vienuoliai, ir ji neblo
gai išsilaiko, kaip privati kata
likiška amerikietiška mokykla.

Panašioj padėty berods yra 
ir Maria High School Chica
goj. Ten, be abejo, lietuvių kil
mės mokinių skaičius bus dar 

i nemažas ir ten, man atrodo, būi .tų galima susitarti su seselėmis 
ir įvesti bent neprivalomą litu
anistinių dalykų dėstymą su o- 
ficialiais kreditais. Marijonų ir 
kazimieriečių praktika rodo, 
kad, praėjus palyginus neilgam 
laikui, mokyklos virsta normalio 
mis amerikietiškomis mokyklo
mis. Kai jos yra vienuolių ran- 

, koše, tai jų amžius, kaip ame- 
i rikietiškų katalikiškų mokyklų 
gali būti labai ilgas. 'O kiek me
tų Chicagos lietuviai norės ir 
sugebės sudaryti 500 mokinių 

■ minimumą ir sudėti lėšų jiems 
mokyti ? Kas į tą klausimą no
rėtu realiai atsakyti?

Jauniausia panaši pastanga 
yra Kennebunk Port, Maine.

I.
J

ji D/:j-7 į;
5«5 i ; i K

I

Astronautas AValtcr Schirra, 
pasirengęs skristi apie žemę.

Astronauto Shirra žmona

Ten dabar yra šimtas su viršum 
mokinių, daugiausia lietuvių. 
Ten įr lituanistika stovi tvir
čiau. Tačiau, kaip atrodys ten 
mokinių sąstatas po dešimties 
ar penkiolikos metų? Vargu kas 
norėtų realiai į tai atsakyti. 

Nesiūlau rezignacijos

Šias mintis keldamas, nesiū
lau kokios rezignacijos; tačiau 
imdamies didesnio žygio, iš anks 
to gerai apgalvokime, ar pasi
seks, ar nebūsime pakeliui su
klupę, nes eina reikalas jau ne 
apie milijoninio vienkartinio 
fondo sudarymą, bet apie pas
tovių milijonų sudarymą. Reikė 
tų taip pat pasižiūrėti, ką daro 
kitos tautybės ir kaip sekasi. 
Šiaip Chicagoj lietuviškos dva
sios dar daug esama ir jos pa
laikymu tiesioginiai gali rūpin
tis ir neblogai rūpinasi patys 
čikagiškiai. Man atrodo, kad 
tėvai jėzuitai yra padarę gerą 
pradžią, pastatydami Jaunimo 
centrą. Gal reikėtų laukti, kad 
ir tolimesnės panašios pastan
gos būtų apie juos koncentruo
jamos, nes be vienuoliško pa
siaukojimo ir autoriteto iš tik
rųjų toli nenueisime. Nenoriu 
imtis pranašystės, bet prileidžiu, 
kad lituanistinis švietimas var
giai galės būti įstatytas į pla
tesnius ir labai brangius rū
mus. Gal bus lengviau glaustis 
prie turimų institucijų ir dary
ti tai, kas tikrai galima pada
ryti, ir tai daryti tuoj, nes lai
kas greitais žingsniais veikia 
mūsų nenaudai.

Meluoti yra absoliuti blogybė. 
Negalima meluoti mažai. Kas me
luoja — pasineša melo vieškeliai^. 
Melas — yra šėtono veidas, šėtoną 
vadiname dviem vardais: velniu ir 
melagiumi. — V. Hugo..

f
VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 ,, 4 ,, „
Trečiad. uždaryta visų dienų. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad „ 9 „ 8 , „
•Šeštad. 9 12:30

anticipated dividend 
on investment accounts

6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois

Komunistai keičia 
laikyseną

Europos ūkio bendruomenė 
(bendroji rinka) komunistų pa 
šauliui, ypač jo ūkiui teikia 
daug baimės ir rūpesčio. Kokią 

.laikyseną naudoti ateityje tos 
i bendruomenės požiūriu, apie tai 
sprendė 23 kraštų komunistai- 
ūkio specialistai Maskvoje įvy
kusioje slaptoje konferencijoje. 
Iš numatytų priemonių kovoti 
su vis stiprėjančiu Europos ūki 
niu organizmu, įdomiausia ta, 
kad komunistų partijų Europoj 
vadovybės gavusios nurodymų 
pozityviai laikytis tos bendruo- 

Į menės atžvilgiu ir siekti įsiverž 
į ti į jos vadovaujančius orga- 
j nūs. Kadangi komunistai prisibi 
! jo vokiečių — prancūzų domi- 
i navimo Europoje, jie gavo nu- 
! rodymus skatinti Didž. Britani
jos įsijungimą bendron rinkon. 
Vakarų stebėtojai nurodo, kad 
Europos ūkio bendruomenės sti 
prėjimas komunistų blokui su
daro ne tik smūgį, bet ir nema
žą grėsmę, šiuo atveju prime
nama, kad dar neseniai sovietai 
pranašavo ūkio sunykimą euro
piniuose ir kt. kraštuose, tuo 
tarpu vietoje ūkinio bankroto 
komunistai dabar susidūrė su 
vis didėjančiu ūkiniu Europos 
pajėgumu. Ateityje pakėlus mui 
tus iš rytų įvežamoms prekėms, 
tai sudarytų didelius sunkumus 
sovietų ūkiui. Iš čia supranta
mi Chruščiovo puolimai prieš 
tą bendruomenę ir komunistų 
rūpestis.

Sunkūs metai
(Atkelta Iš 3 psl.)

gausu. Dėlto nenuostabu, kad 
kolchoziniai varovai bent vasa
ros darbymečio metu priversti 
ieškoti būdų žemdirbiams pas
katinti imtis darbo.

Bet ir vadinamosios materia
linio paskatinimo priemokos dar 
toli gražu neprilygsta Lietuvos 
laisvės meto žemdirbių atlygini
mams, neskaitant vienos kitos 
išimties.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III

l.llaimnskas
J. G. TELEVISION CO.

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybgs, etc.
3287 W. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. 434-4660

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave.
Tel. FRontier 6-1883

WE$TWOOB LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951
** OTARD, prancūz. konjakas ......................... $5 00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1 75

** CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

** Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne - - -$5.49

★* ALMSTEL, OLANDIJOS ALUS, 24 būt. dėžė $7.25 
__________»______ o________ „ 4 būt. ... $į.3O

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
dėžė ........................................................... $5.10

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof ...................................................... $5.39

★★ AQUAVIT-KMYNINĖ, Švedijos degtinė 
___  O. P. ANDERSON ................................... . . $3,95

*★ URQUELL PDLSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėžė .... ............................... $8.50

Prie čia pažymėti, kainų taksai priskaitomi atskirai. Siame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis Kerimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kiekį 
pristatome į namus. AUEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Ave. krautuvė

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

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

GRovehilI 6-7575

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
O K GENERAL SALES MANAGER O K ”
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVE.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tei. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBĖS, LIGOS

ir visų kitų įvairių rusių bei 
“home owners” apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

AP1)KAU»G AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Ave. PR 8-223S



BOSTONO ŽINIOS
PAGERBTAS POETAS, BUV. 
NOTARAS, PR. LEMBERTAS

Sukaktuvininkas Pranas Lem 
bertas, kuriam rugsėjo 18 d. su 
ėjo 65 metai amžiaus, buvo pa
gerbtas Lietuvių B-nės Kultū
ros klubo susirinkime rugsėjo 
22d. Jam buvo įteikta “The Gol 
den Encyclopedia of Art’’ kny
ga, su kultūros klubo narių pa
rašais. O dieną prieš tai jis bu
vo pagerbtas savo namuose. Po 
etas Faustas Kirša trumpai kai 
bėjo apie sukaktuvininką, svei
kino dr. J. Leimonas. Antano 
Gustaičio žodžiais: “sukaktuvi
ninkui atjauninti” buvo ir ma
žas montažėlis. Jonas Vasyliaus 
kas padeklamavo paties sukak
tuvininko eilėraštį. Dail. V. Viz
girda, rašyt. Stasys Santvaras 
ir režisorė — aktorė Aleksan
dra Gustaitienė “suvaidino” po 
sukaktuvininko eilėraštį. Jie į- 
teikė sukaktuvininkui poeto Ais 
čio poezijos rinktinę.

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Po vasaros atostogų gyveni
mas jau persikėlė į sales. Rug
sėjo 22 d. Tarptautinio Institu
to patalpose įvyko pirmasis klu
bo šių metų susirinkimas. Jame 
kalbėjo iš Europos atvykęs dr. 
Jonas Grinius, tema: Lietuvių 
literatūros tematinės proble
mos. Tai jau buvo trečia iš ei
lės dr. J. Griniaus vieša paskai
ta Bostone.

Kultūras klubo valdybą šiais 
metais sudaro: pirm. dr. Stasys 
Jasaitis, vieepirm. Genovaitė 
Mickevičienė ir Meila Žiaugrie- 
nė, sekr. inž. Antanas Girnius, 
ižd. inž. Bronius Galinis.

BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 28 d. įvyko Bendruo
menės skyriaus narių susirinki
mas. Jis nebuvo gausus dalyvių 
skaičiumi, bet gana darbingas.

Susirinkimą pradėjo skyriaus 
pirm. Stasys Griežė-Jurgelevi- 
čius, susirinkimui pageidaujant 
jis ir pravedė susirinkimą. Be 
kitų reikalų buvo svarstyta li
tuanistinės šeštadieninės mokyk 
los reikalai. Mokyklai trūksta 
mokytojų, be to ne visi tėvai 
leidžia savo vaikus. Susirinki
mas kviečia visus tėvus leisti 
savo vaikus į mokyklą ir prašo 
mokytojus, kurių Bostone tik
rai yra nemažas kiekis, moky
tojauti. Pavesta B-nės skyriaus 
valdybai, kviečiant mokytojų s- 
gos skyriaus valdybą ir studen
tų s-gos skyriaus valdybą suor
ganizuoti lituanistinius kursus 
suaugusiems, kuriuose paruošti 
naujus mokytojus šiai mokyk
lai. Paskaitininkais šiuose kur
suose kviesti įvairių su šiais 
klausimais specialistų paskaiti
ninkais, gyv. nę tik Bostone, 
bet ir iš toliau.

Lietuvių Fondo reikalu buvo 
pasisakyta už individualų apsi
sprendimą, nes yra labai degan
čių reikalų vietoje, kuriems pi
nigai reikalingi dar šiandien.

Tautinio Festivalio reikalu 
nutarta, kad reikia sudaryti 
šiam didesnę grupę šokėjų, ku
rie atstovautų liepos 7—8 d. 
šventėje. Tuo reikalu rūpinasi 
Tautinių šokių grupės vadovė 
Ona Ivaškienė. Jai reikalinga 
tik pagalba. Bendruomenė turi 
suruošti šiam reikalui Užgavė
nių sekmadienį pobūvį, kurio vi
sas pelnas eis to reikalo parė
mimui.

I. KAMANTAUSKIENĖS 
PARODA

Bostono lietuvių moterų klu
bas ruošia Irenos Kamantaus- 
kienės parodą Tautinės S-gos 
namuose, 484 E. Fourth St., So. 
Bostone. Parodos atidarymas į- 
vyks spalio 6 d. 7 vai. v. Ati
darymo žodį pasakys rašytojas 
Stasys Santvaras. Paroda tęsis 
iki spalio 12 d. Atidara kasdien 
nuo 5-9 vai. v. ir sekmadienį 
bei penktadienį nuo 2 vai. p.p. I 
iki 9 vai. v.

— Baleto studija j naujas pa
talpas. Buv. Lietuvos valstybės 
teatro balerinos T. Babuškinai-; 
tės-Vasiliauękienės vedama ba- į 
’eto studija persikėlė į naujas 
patalpas: 1108 Boylston st.
tel. CO 7-9845.

— Inž. Algi nueitų Gustaitį 
aplankė jo tėveliai Aleksandras 
ir Antanas Gustaičiai. Elena ir 
Viktoras Vizgirdai, Elena Mic
kevičienė ir sūnus stud. Kęstu
tis Mickevičius. Inž. A. Gustai
tis, baigęs karinę prievolę kaip 
atsargos karininkas, grįžo iš ka 
ro tarnybos ir apsigyveno New 
York.

Ernest E. Michaels, respublikonų kandidatas i kongresą iš trečiojo distrikto, kalba j lietuvių 
respublikonų lygos narius rugsėjo 27 d. Iš ksirėsį dešinę sėdi pirmoje eilėje: L. Vanagaitienė, O. 
Biežienė, A. Kazanauskienė, dr. St. Biežis, liet. Illinois lygos pirm., D. Mieželienė, Vaitiekūnienė, 
V. Olienė; antroje eilėje: J. Dauparas, A. Kerelis, Michaels, Jr., P. Gudas, J. Čėsna, St. Raštutis, 
J. Jakubaitis; stovi: A. Lauraitis, J. Eringis, R. Mieželis, muz. A. Nakas, J. Kazanauskas, adv. A. 
Kėželis, T. Meyer ir J. Burke (Barkauskas).

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 3 d.

Juozo Kailio, kuris tik prieš po
rą metų atvyko iš Vokietijos. 
Moterystės ryšį palaimino Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. K. Batutis. Pamaldų metu 
giedojo dainininkė V. Bendžiū- 
tė. Puikų įspūdį sudarė 4-rios 
poros gražiai pasipuošusių pa
mergių bei pabrolių. Jauniesiem 
asistavo G. Kreivėnaitė, N. Bin 
kevičiūtė, M. Impulevičiūtė, E. 
Bendžiūtė, R Tautkus, Alf. Gra
kauskas, P. Puodžiūnas ir R. 
Pukys.

Vakare erdvioje salėje, prie 
gražiai papuoštų stalų, vyko ves 
tuvinė puota. Jaunųjų pasveikin 
ti susirinko apie 250 asmenų.

Buvo atvykusių net iš New 
Yorko bei Clevelando.

Visą vakarą vyravo, pakili nuo 
taika. Vieni traukė lietuvišką 
dainą, kiti šoko, kiti gi nuošir
džiai dalinosi įspūdžiais bei lin
kėjo jauniesiems visokeriopos 
laimės. B. V.

PERKU IR PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS

P A T R I A
<>312 S. Wcstem GR <1-65921 

Atdara 11-4 lr 6-8

Pranciškonų vienuolynas
Šv. Pranciškaus įsteigti vie

nuolynai ir šiandieną tebėra 
stipriausia katalikų Bažnyčios 
atrama. Paskutiniai daviniai 
skelbia, kad šv. Pranciškaus 
vienuolių šeimą sudaro 46,650 
vienuolių kunigų. Jų tarpe 27,- 
000 priklauso pranciškonų ordi
nui, 4,200 pranciškonų konven- 
tualų grupei ir 15,450 kapucinų 
ordinu. Seserų pranciškiečių, va

idinamųjų Klarisų ordinui prik- 
i lauso 15,500 seselių vienuolių.
! Ir lietuvių vienuolių tarpe pran 
1 ciškonai sudaro vieną iš sti
priausių grupių, kurie daug 
dirba lietuvybės ir religinės tie
sos skelbime.

MŪSŲ KOLONIJOSE
- Buvo susirinkę Tėvynės New Britaill. CoiUl.

Mylėtojai, šios draugijos susi
rinkimas įvyko Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose. Susirinkimas 
buvo negausus ir nelabai sklan-

Auksinė parapijos sukaktis 
Šv. Andriejaus parapija ren

gia didelę vakarienę, minint auk 
dus. Visas reikalas sukosi apie sinę dabartinės bažnyčios pas-
knygos “Lietuvių žemių apra- tatymo sukaktį. Visos draugi- 
šymas” išleidimą. Knygą paruo- jos pasižadėjo darbu prisidėti 
šė moky. Bronius Kvyklys, o lei prie minėjimo.

tas paskaitai pagrindu ėmė Mai- lon užsirašė 16 mokinių. Tai 
ronio Jaunąją Lietuvą ir Rasei- baigusieji Šv. Jurgio mokyklą 
nių Magdę ir savo teigimus daug su lietuvių kalba ir pradžios 
kur paskaitos metu pagrindė mokyklos kursą einą mokiniai, 
gražiomis citatomis iš šių Mai- i kurių tėvai gyvena toli nuo lie- 
ronio veikalų. j tuvių parapijos. Lituanistiniu

Po to buvo solisto Stasio Ba- švietimu rūpinasi Juozas Yur- 
ro dainų ir arijų koncertas, ku-į kus, Liet. Bendr. Vald. narys 
riam puikiai akompanavo Zeno- ■ švietimo reikalams.
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I PADĖKA

dimu buvo apsiėmusi pasirūpin
ti Tėvynės Mylėtojų draugija. 
Kai susidarė knygos net keli to
mai, tas klausimas pasidarė 
sunkesnis. Tada jos išleidimą 
apsiėmė Lietuvių Enciklopedijos 
leid. J. Kapočius. Tėvynės Mylė 
tojų draugija irgi žada ką tai 
panašaus tuo vardu daryti, nors 
knyga jau renkama enciklope
dijoj. Nuomonėms išsiskyrus, į 

, Tėvynės Mylėtojų d-jos suvažia 
vimą, įvykstantį spalio 20-21 

i dienomis, kol tas reikalas nepa
aiškės, neišrinktas joks delega
tas.

— Balfo bankets spalio 7 
d. 5 vai. Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje. Nepamiršk dalyvauti.

— Šv. Petro parapijoj So. j

Klebonui B. Gauronskiui va
dovaujant, rengiama graži pro
grama, kurią išpildys rinktiniai 
menininkai.

Patyrusios šeimininkės paga
mins visokių skanumynų, vad. 
A. Tamošaitienei, kuriai pasi
žadėjo pagelbėti J. Valentine ir 
S. Vosney.

Vietiniai ir visos apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti sek 
madienį, lapkričio 11 d. 5 vai. 
p.p. bažnyčios svetainėj, kam
pas Church ir Stanley St.

Komisija

Rochester, N. Y.
Akademija Maironiui pagerbi!

nas Nomeika. Stasio Baro ga
lingas, skambus, malonus bal
sas ir puiki laikysena, rochės- 
teriečius sužavėjo ir todėl pub
lika daug kartų mielą svečią I ryti nemirtingais. Retėja Ro- 
išsikvietė į sceną. chesterio lietuvių senoji karta.

Miršta lietuviai 
Moderniška medicina gali pra

tęsti žmogaus gyvenimą pagy- 
dant iš ligų, bet negali pada-

s Reiškiame širdingą padėką visiems, kokiu nors būdu prisi- 
i = dėjusiems prie Vilkaviškio gimnazijos 55 metų ir Vilkaviškio 
.5 miesto 300 metų jubiliejaus minėjimo. Ypatinga padėka solis- 
= tams ir rašytojams, koncerto—literatūros vakaro programos 

! S dalyviams, išryškinusiems šventes kultūrinį—kūrybinį aspektą. 
= Ačiū spaudai — Draugui, Naujienoms, Dirvai, Darbininkui, Tė- 
— viškės Žiburiams už dėmesį ir talką. Dėkingi esame taipgi Mar- 

,E gučiui ir Sofijai Barkus už skelbimus per radiją, Evans laid. dir. 
= už gėles scenai papuošti, Br. Kvikliui už Vilkaviškio nuotraukų 
E paskolinimą spaudai. Nuoširdus dėkui banketui rengti komiteto 
~ ponioms už kruopštumą bei ištvermingumą.

Vilkaviškiečių jubiliejinio suvažiavimo

..... . , I Rochesteryje įvyko rugsėjo
Bostone rekolekcijos vyksta :22 ± gy Jurglo
moterims nuo rugsėjo 30 d. iki 
spalio 7 d., o vyrams nuo spa
lio 7 iki spalio 14 d. Rekolekci
jas veda tėv. Viktoras Gidžiū
nas.

Vidutiniškai 34 metai 
santuokos gyvenimo

Statistikos duomenimis kiek
viena jaunavedžių pora gali ti
kėtis išgyventi santuokoje vidu
tiniškai 34 metus. Ši statistika 
liečia Vakarų Vokietijos gyven
tojus. 90 procentų santuokų su 
griūva dėl vieno — vyro ar mo
ters — santuokos partnerio mir 
ties; iš to skaičiaus % santuo
kų baigiasi vyrų mirtimi ir 
moterų mirtimi. Iki šiol 70 pro
centų susituokėlių sulaukdavo 
sidabrinio — 25 — metų san
tuokos jubiliejaus, 16 procentų 
susilaukdavo auksinių vestuvių.

' SUŠAUDYTAS KUBOJE

demija Maironiui pagerbti. 
Trumpu, aiškiu žodžiu akade
miją atidarė Bendr. p-kas K. 
Sabalis, toliau ją vesti perduo
damas H. Žemeliui. Po to sekė 
Rochesterio u-to profesoriaus 
dr. A. Klimo paskaita “Mairo
nio Lietuva ir mes”. Kadangi 
programose buvo sužymėtos 
svarbiausios Maironio datos ir 
jo raštai, tai prelegentas nesus
tojo prie Maironio asmens, bet 
ėmėsi daugiau Maironio poezi
jos analizės, Maironio Lietuvos 
analizės. A. Klimas paskaitą su
skirstė į tris dalis. Maironio 
praeities Lietuva — tai Gedimi
no, Vytauto laikų istorinė Lie
tuva. Laisva, galinga.

Maironio laikų Lietuvą poe
tas vaizdavęs realią. Daug kar
čių žodžių sulenkėjusiems bajo
rams. Dvarai, puošmena tėvy
nės, Maironio nuomone, iš jų 
turėjo sklisti lietuvybė. Iš tik
rųjų bebuvę tik lenkiškos gūž-

Katalikų studentų vadas Ma-' tos. 
nuel Guillot Castellanos buvo Maironis buvo tain pat pas- 
rugp. 29 d. sušaudytas Kubos tebėjęs Markso apraiškas ir pa- 
komunistų diktatūrinio režimo, i niekinančiai rašęs anie tuos, ku- 
Apie tai gauta žinių Meksikoje.1 rie marksizmu sekė. Prelegen-

Pelnas skiriamas ligoniams Europoj ir Sibire 
šelpti ir lietuvių kultūriniams reikalams.

Staliukus užsakyti iš anksto galima pas S. 
Endrijonienę, WA 5-2221; L. Stasiūnienę, GR 
6-2984 ir O. Karpuškienę, LU 5-2337.

Iki šio laiko šiais metais mirė 
Rochesteryje 19 lietuvių vyrų 
ir 17 moterų. Tai beveik dvigu
bai kaip prieš dešimtį metų.

B. K,

Philadeiphia, Pa.
Gražios vestuvės 

Rugsėjo 29 d. Juozo ir Emos 
Tautkų šeimoje buvo didelė šven

Ypač gražiai nuskambėjo Šim 
kaus “Vai kur nužegliuos”, Ka- 
čanausko “Kur prapuolė tas ke
lelis”, Tallat-Kelpšos “Liepė tė
velis”. Arijose Baras nuosta
biai įspūdingas.

Pertraukos rnętu. iškilmingai 
i įteiktos premijos Aukšt. Lit.
Mokyklos mokinįams už konkur 
sinius rašinius apie Maironį. Pir
mą premiją laimėjo Raimundas ją jų duktė Elena ištekėjo už 
Obalis 15 dol. Mecenatai Albi
nas ir Birutė Apanavičiai.

II premiją lairnėjo Nelė Yųr-! 
kūtė 10 dol Mecenatai Jonas 
ir Ona Pupininkai. Trečią pre
miją Marytė Poškutė 5 dol., pa
skyrė Jonas ir Dalia Šiurilai.
Premijų idėją buvo iškėlusi bu
vusi švietimo skyriaus vadovė 
Jadvyga Rerinienė.

Po oficialiosios programos se
kė šokiai ir vaišės. Salėje taip 
pat vyko Vlado Keibos surinktų 
lietuviškų pašto ženklų paroda.

Išlaikė egzaminus
Dr. Leonas šikštėnas, buv.

Latvijos lietuvis, išlaikė New 
Yorko valstybėje medicinos dak 
taro egzaminus ir gavo teisę 
verstis privačia daktaro prakti
ka. Daktaras šikštėnas 1937 m. 
baigė medicinos studijas Rygo
je, ten pat buvo baigęs ir Ry
gos lietuvių gimnaziją.

Rusams okupavus Lietuvą, 
i dirbo Vilniuje vyr. sveikatos 
valdyboje. Rochesteryje dirbo 
keliose ligoninėse, kaip reziden
tas. Linkime daktarui geros sėk 
mės ir atidaryti lietuvių rajo
ne savo kabinetą.

Lituanistinė mokykla
Lituanistinė mokykla pradė

jo darbą rugsėjo 15 d. Mokyk-

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Ave. Chicago 32

Maloniai kviečiame atsilankyti į Liet. Gailestingąją Seserą Sąjungos ruošiamą

KONCERTĄ - BALIŲ
kuris įvyks spalio 13 d., 8 vai. vak. Western Ballroom salėj, 3504 So. Western

PROGRAMOJE: Toronto Vyrų Kvartetas, va
dovaujamas muziko J. Gaiievičiaus. 

Šokiams groja Joe Fontanu Orkestras.

Kviečia: LIET. GAIL. SESERŲ S-GA.

PIRMAS ŠOKIŲ VAKARAS 
SIAME SEZONE!

VYČIŲ CHORAS
rengia pulką pasilinksminimą 

š. m. SPALIO 6 D., ŠEŠTADIENĮ, 
8:30 valandą vakaro 

VYČIŲ SALĖJE 
Gros Wally Tenclinger orkestras. 

Įėjimas $1.50
Pelnas skiriamas lietuvišką dainą 

plokštelei išleisti.

RENGIMO KOMISIJA

INSURED

current dividend on investment bonna 
IĮ/2% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4J/a% dividendų kas pusmetį 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.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
If A| AUhne. PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.VHLAnUŲd, ANTRAD, lr PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 1S v. d. Trečiad. uždaryta.
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Kas ką sako Jungtinėse Tautose
(Atkelta iš 1 psl.)

Kalbėtojas papeikė Olandijos 
- Indonezijos susitarimą, Jungt. 
Tautų globoje padarytą, nes ten 
sutarta pirma užleisti teritori
ją jos reikalaujančiam, o tik 
paskui leisti gyventojams ap
sispręsti kaip jie nori tvarky
tis. Čia padaryta paslėpta anek 
siją ir todėl toks elgesys yra 
nemoralus ir smerktinas.

Senegalas rems J. Tautų pla
ną kurti Kongo federaciją ir 
ragina kongiečius jį priimti sa
vo pačių naudai. Jie rems kom. 
Kinijos priėmimą j Jungt. Tau
tas su sąlyga, kad ji negrės 
Tautinei Kinijai Formozos sa
loje.

Nori gauti britų Borneo

Filipinai. Jų vardu kalbėjo 
viceprezidentas E. Pelaez, pa
reiškęs, kad jam labai patinka 
J. Tautose vykstančios disku
sijos, nes esą galima apie save 
pasakyti ir kitų nuomonių pa
siklausyti. Jis ir pradėjo nuo 
savęs, papasakodamas, kad Fi
lipinai yra pirmoji, respublika 
Azijoje, kad tai yra tikrai de
mokratinė valstybė, kad vykdo 
dideles socialines ir ūkines re
formas pirmiausia savo jėgo
mis, o iš kitų paramos ieško tik 
pasipildymui. Ūkis tvarkomas 
laisvos iniciatyvos nevaržant. 
Santykiauja su užsieniais gin
damiesi nuo komunistinės grės
mės, kuri Azijoje labai reali. 
Dėl šios priežasties Filipinai y- 
ra prieš Kom. Kinijos įleidimą 
į Jungt. Tautas, nes toji Kini
ja blogai sugyvena su savo kai
mynais. Jie prieš “troiką” J. T. 
sekretoriate, už U Thant išrinki
mą pilnam terminui be charto- 
je numatytų jo teisių suvaržy
mo, už aktyvų J. Tautų veikimą 
užbėgant agresijai už akių, pa
tikrinant žmogui pagrindines 
laisves ir keliant ūkinę bei so
cialinę gerovę. Bet Filipinai dar 
nori žemės gabalo — jie nori 
gauti iš anglų šiaurinę Borneo.

Apsisprendimas ir 
nusiginklavimas

Graikija. Jos užsienio reika
lų ministeris Averoff-Tossizza 
pabėrė daug teoretinių sampro
tavimų, kurie gal galimi kito
kioje pasaulio nuotaikoje, o ne 
tokioje, kuri vyrauja dabar vie
nai ideologijai, ar geriau tariant 
sąmokslui, pasiryžus visomis 
priemonėmis sunaikinti savo var 
žovą. Tas antagonizmas, anot 
Averoff, sukūrė nuolatinės kri
zės stovį, nusiginklavimas tapo 
propagandos ginklu. Nusigink
lavimo kontrolė reikalinga, tarp 
tautinė teisė turi būti gerbia

ma, visoms tautoms, Berlyno 
neišskiriant, pripažintina apsis
prendimo teisė pasirinkti gy
venimo kelią.

Panaikinti veto

Panama. Kalbėjo jos užsienio 
reikalų ministeris Solis, teigda
mas, kad pasaulis yra karo grės 
mėje. Naujas karas pavers že
mę erdvėje skraidančiu karstu. 
Palyginęs Tautų Sąjungos ir 
Jungt. Tautų veiklą ir pasiek
tus rezultatus, kalbėtojas ma
to ir panašų jų galą, jei nebus 
pakankamai drąsos gyvendinti 
tikslus, numatytus J. Tautoms 
jas kuriant. Reikia daugiau veik 
los ir laisvės veikti, todėl rei
kia panaikinti visas veto teises, 
įsileisti į J. Tautų padalinius 
daugiau narių, neleisti mažu

mai valdyti daugumos. Daugu
ma dabar sudaro mažosios vals 
ty'bės, jos turi susigrupuoti gin
ti J. Tautų tikslus ir sukti pro
blemų sprendimą taip, kad jo
kia didžioji valstybė negalėtų 
drįsti sukelti karo.

.Liesdamas tik Amerikų rei- 
: kalus, panamietis pasmerkė vie 
nos šalies kišimąsi į kitos šalies 

l vidaus reikalus, tačiau jis pri- 
| tarė kolektyvinei intervencijai,
| kurią numato Jungtinių Tautų 
j charta ir kurią smulkiai nusa
ko Tarpamerikinė sutartis apie 
savitarpinę pagalbą. Baigdamas 
savo įdomią kalbą, kalbėtojas 
nusiskundė skriauda, kuri daro
ma Panamai vis nesiryžtant pa
taisyti iš pagrindų sutartį, tvar 
kančią Panamos kanalo padėtį. 
Toji sutartis yra tarp JAV ir 
Panamos. Ji buvo taisyta du 
kartus, bet Panama dar nori 
ją taisyti, nes ten tebėra kolo
nializmu kvepiančių reikalų.

ALIUMINTJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINI V DIDELIS 

PASIRINKIMAS Už NEBRANGIAS 
KAINAS!

Lang? (23 rūšys): aliuminijaus 
nuo ...................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

Durys (14 rūšių) ...... nuo $24.50
Įvairių rūšių stogeliai (awnings)

S Virtuvių ir vonių kambarių me- 
i džio ar metalo kabinetai, veid

rodžiai ir prausyklos, 
i
! Thcrmopane stiklai visų išmierų.
Tvoros, stulpai, turekliai.

K. BUTKUS 
PRospeet 8-2781

GR 6-1760

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
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REAL ESTATE REALESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
i 2 aukštų rezidencija, 3 mieg'.. val- 
jgomas. salionas. virtuvė. Beveik nau
das mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų niūras. 2 po G kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda

, už'$.29,500.
' 154 aukšto, apie 10 metų mūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto ga.ražas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

0 luitų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

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

Tuščias lotas, 45 p. niuksus rezi
dencijų sekcija. neikia susitarti, 

j $12,300.
Nauja likerių prekyba — taverna 

ir puošnus butas. Kaina nuderėta.
Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 

6 ir 4 kamb. $23,500.

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

l’ajamų bungaloiv, 2 atskiri bu- 
I tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar- 
i ti parkas, mokyklos. $1 9,500.
■' Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mil- 
Iras, aukštas stogas, garažas, $1.8,800.

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
i šildymas gazu. garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ii- dar S 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 

I matysite.
l Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū- 
(sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
j ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

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

Meilinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st Si. Tel. RE 7*7200 arba RE 7*8534

Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus 
nuo _Western, $16,500.

Mūi'inis X metų. 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Murins naujas 2x5*4 su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p.. $39.800.

Mūrinis S mieg., garažas, arti M. 
papko apylinkės, $11,900.

Mūrinis 2x5*4, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26.800.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
80 p. lotas, $17,700.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis 1 </2 a., » ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

Mūrinis 5 kamb., garažas, naujas 
šildymas. 59-ta ir Mozart. $16,800.

Mūrinis 3 butai, šalia mūsų įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas,
M. p. Tik $20,000.

Mūrinis naujas: butas ir pilnai 
! įrengtas grožio salionas. $34,500.

Mūrinis 2x5, garažas, 69 lr Tal
man, skubiai už $27,900,

į KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mfir. 5 ir 6 kamb 5 kamb.: 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

j modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti, 

i ir Campbell $27,500. • 3 bnt. mūrln. 4—5—8, nauj. at-
2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 lcamb. | rem., atskira gazu šiluma, garaž., 

'Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina.
. $26,800. j $24,900.

2-jų aukštų med. su moder. "face ' Arti Marųnette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu ' naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5 54 
šildymas. Garažas. Arti 53-ėios ir į kamb- 3 miegamieji. 2 vonios kiek-
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, 6 metų mūr. 2 54 vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

Atšauktos audienciios
Kaip pranešama iš Vatikano, 

spalio mėnesį Šv. Tėvas, dėl 
gausybės darbų Vatikano U-je 
susirinkime, negalės duoti pri
vačių, specialių ir grupinių au
diencijų, kurios atšaukiamos. 
Tačiau pagal galimybes kaip 
įprasta, vieną kartą savaitėje, 
įvyks bendroji audiencija Vati
kano rūmuose, kurios metu tiki
ntieji galės susitikti su Šven
tuoju Tėvų.

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $1 6,900.

2 po 4 kamb. beveik naujas. 30 
p. sklypas. Atskiri šildymai gazu. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37,400.

Gražus 4 kamb. med. Galima 
įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys. Puiki vieta M. par
ke. $16,800.

Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Pora blo
kų į pietus nuo M. parko. Pamaty
kite, sužavės jus.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. rūsys. 
Mūras. Pilna apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas, alumin. langai, 2 a. 
garažas. Arti Maria High. $31,900.

Prieš M. parką beveik naujas 5 
kamb. “expandable”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

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

154 mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

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

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas. M. parke. $18,600.

5 ir 6 kamb. Naujas šildymas 
gazu. M-odernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. 
parke. Tik $26.900.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas $27,500.

Graži mūro rezidencija, 8 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

Turime daug apartmentinių namų, 
senesnių ir naujų.. Pora iš jų geri 
pirkiniai. Pasiteiraukite.

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

viename bute. Ąžuolo medžio visi ap
dirbimai. Basoboaid karštu vand 
apšild. sistemos. Galima nupirkti su 
mažu įmokčjimu. $45,900.

Atremontuotas mūrinis. 5 kamb. 
apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Alv- 

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2 va šildymas. Garažas. Arti 64-tos
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ' ir Francisco. $1S,25O.

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. PRospeet 8-2233

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4. Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 54 kamb.

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

$22,500.

CICERO—BERWYN
2 butai po 6 kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27.000.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

FOR RETIREMENT 
0R INVESTMENT

Beautiful - Scenic
DIAMOND ACRES, INC.

Proudly presents. Lots of value 
in their beautiful Retirement 
Homesites.

LOTS
FROM

500 up

Scenic retirement and recreational 
development surrounded on three 
sides by Lake Bull Shoals, heart 
of the Ozarks. Lots are available 
in a variety of sizes. Low cost, 
easy terms. Building costs are low. 
Located 20 miles north of Harri
son, Ark., with its hospital and 
medical faeilities, shopping center, 
schools, churches and commercial 
airport. Also 2,600 ft. airstrip on 
premises. Year round fishing, good 
hunting, Deer, Quail, Small Game.
Bass Fishing Capital of U. S.A. 

We are building Johns-Manville 
Guild Way Homes.

They are 100% electric. 
Inclnde Washer and Dryer— 

No Down Payment
(The above homes can be 100% 
financed).

Write for FREE COLORFUL 
BROCHURES

DIAMOND AGRESįį INC.
Dept C’ P

Leadhill, Arkansas

3—4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900.

3—6 labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų ski., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mūr. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TIK $10,500
6 kamb. mūr. rezidencija Mar

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto. 
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta, dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45 pėdų skly

po 7 metų 5 54 kamb. mūr. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, įmokėti tik $500. Savininkas duos morgičiu 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 imokėti, už $16.500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.
P. ABROMATTIS REALTY, 1005 Porter St, Lemont, Iii., CL 7-6675

Marą. P. i 54 mūr., 6-4k., gar. $22,900 
Mūr. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900 
Pigiai, nes sav. išvyksta. - . j b i Cicero.
Turime gerų bargenų, patikrinkite. ' $3,900 už 25x125 p. sklypą, 59-ta

i ir California.

BUDREC K A S A. Norkus Real Estate
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St WA 5-5030

2 SKLYPAI 
$6,000 už 82x132 p. sklypą prie 79

CONTRACTORS

W0RTH OVER $150,000.00

Open To Good Offer
NA'TIONALLY KN0WN FISHING 

CAMP — FOR SALE ! !

DORSAL FISHING POST,
STUART, FLORIDA

3 Duiplex Cottages, Efficiency Units, 
Screened Porches fącitlg the Jungle 
Likę South Forlc of the St. Lucie 
River. Salt and Fresh Wąter Fishing. 
6 įBoats, 5 Motors, Tackle, Cų&hions, 
ete. Shop Building, 34x52 f.oot Buil
ding, containing Office, TV Room, 
Tackle Shop and Restaurant l'acing 
the River. Established for years.
IDEAT, for GROUP OF BUSINESS 
OR PROFESSIONAL PEOPLE, orio 
remain as a FISHING CAMP; 2 54 

i Acres — 400 ft. 1VATER FRONT
AGE. ROOM FOR EKPAN.SiON.

| BROCHURE AND DĖTAIS ON RE- 
I QUEST. $50,000 to $60,000 cash will 
handle. Deal direct vvith owner.

AVrite or Wtre for Colorful Bro
chure:

DORIS S. KOLLlKER, Otvner 
R. R. 2. Stuart, Florida

DAYTONA BEACH, FLORIDA
Parduodama kampinė nuosavy

bė — Motelis ir baseinas, sklypas 
160x216, yra vietos bizniui pra
plėsti. Tinka sindikatui, realto- 
rįui, statybininkui, laivelių ben
drovei, gazolino stočiai, krautu
vių centrui. Klestenti apylinkė. 
Prieinama kaina. Informacijai ra
šykite savininkui — 818 S. Maple 
Avė., Glen Rock, Nevv Jersey.

Marąuette Parke, mūr, 1% aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butų. Geras pirkinys.

69-ta ir Oakley. Nauji bungalow 
po 554 kamb. Tik $17,500.

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

INCOME BUNGALOVV CICERO
4 ir 2 kamb. Pilnas rūsys ir pa
stogė, 2 autom, garažas, karšto 
vand.-gazo šilima. Tik $2,500 įmo
kėti. Pilna kaina $12,500. Telef. 
656-2234 arba 652-8907. .

HELP VVANTED — MOTERYS

BKVAN MEMORTAL 
HOSPITAL

in
DURANT, OKLAHOMA

has excellent 
immediate openings for 
REGISTERED NURSES

Salary open.
All shifts, general duty and super
visors, salaries commcnsurate with 
ąualifications paid annual vacation, 
six paid solidays per year, college 
town near beautiful lake Texoma. 

į Wire, write, oi- call. Dept L. N. 
Mr. R. M. Mull, Administrator 

Durant, Oklahoma 
or call AVA 4-3080

Reikalinga moteris prižiūrėti 
2V2 m. vaiką nuo 8 v. v. iki 4 
p. p., 5 dienas savaitėj, Marąuette 
Pk. rajone. Reikalinga nors kiek 
kalbėti angliškai. Tel. 776-1074, 
po 5 v. v.

Reikalinga mažai valgyklai
VIRĖJA 

Skambinti SE 3-9758

DĖMESIO !

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

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

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

3430 :

ASSETS OVER $22,000,000 
ESTABLISHED 1897

OrfrfvT-- S

8 • PHONE 254-0104

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
“home oyvners” apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

6435 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. K9th St., Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Guttcrs, Doįvnspouts, Stogai, Dum.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati katjj 
ir “galvanized” Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0, |

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja . vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So, Rockvvell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

♦♦♦♦♦♦♦< »♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tšnuomojama*^ for reni Heating Contractor

Išnuom. 3 kamb. butas S. Cali
fornia Avė., prieš parką. Teirautis
tel. RE 7-0014.

Išnuom. didelis kambarys vyrui, 
su atskiru įėjimu ir visais kitais 
patogumais. GR 6-3069.

ĮSIGYKITE DABAR!
Į •♦.«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W, 
63rd St., Chicago 29. HL

Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning i 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 METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Ciiicago 8, UI.

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

i 2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST R-070S OL 7-2084 Chicago, III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”
Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 

nes jis nlačiausiai skaitomas l’jto 
vių dienraštis. C3 skelbimų kainos 
visiems nrieinamoh

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Atsargos gen. Edtvin Walker varomas iš Oxford, Miss, už riaušių 
kurstymą. Generolas uždarytas kalėjimo ligoninėn.

DARBAS JAV REMIAMUOSE 

KRAŠTUOSE

Vytauto Šliupo skaityta pas- į šeimų problemos pasiduoda 
kaita Inžinierių ir Architektų išsprendžiamos, nes paprastai 
sąjungos susirinkime apie inži
nierių. darbo sąlygas J. A. Val-

CHICAGOS ŽINIOS

UŽ VIENĄ DIENĄ LIGONI
NĖJE

Dr. Joseph Molner, vedąs Svei
katos skyrių Chicago Sun. Ti- 

i mes, praneša, kad, pagal A-
merican Hospital sąjungos duo- teisėjas Robert Dunne davė lei- 
menis, už vieną dieną, praleistą dimą iš tų palikimų susidariu- 
ligoninėje, dabar reikia mokėti šią $450,000 sumą perduoti į
apie $34.98.

GAVO MĖSOS UŽ MĖSOS 
ATRADIMĄ

Ugniagesys Francis McHale, 
8538 S. Justine, matė, kai iš 
pravažiuojančio sunkvežimio iš
krito 85 svarų dėžė jautienos. 
Gražinęs dėžę į Colonial Corned 
Beef kompaniją, už savo gerą 
darbą jis buvo apdovanotas 8 
svarais mėsos. Tiek pat svarų 

i jautienos buvo paaukota ir jo 
komandos ugniagesiams.

DEGĖ PENKI NAIVIAI

stybių ekonomiškai ..remiamuo
se kraštuose bei galimybes pasi 
naudoti tam tikslui JAV skiria
momis lėšomis, klausytojų bu
vo sutikta su dideliu susidomė
jimu. Su pagrindinėmis paskai
tos mintimis bei gausių paklau
simų išvadomis pravartu su

bą. Mokyklinio amžiaus vaikai 
gali lankyti to krašto mokyk
las, ar, kai kuriais atvejais, 
amerikiečių šeimų gyv. užsie
niuose mokyklas.

gyvenama miestuose, kur yra '
Amerikos diplomatinėš tarny- Gaisras ištiko penkis namus 
bos, ir reikalui esant galima prie 2100 W. Belmont. Saugiai 
gauti specialią medicinos pagal-: išbėgo 38 asmenys, 17 jų — vai

kai. Nuostolių padaryta apie 
$50,000.

NUŠOVĖ SAVO DRAUGO 
ŽUDIKĄ

Paskaitos mintys paremtos 
pažindinti laikraščio skaityto- V. šliupo dviejų metų patirti- 
jus, nes ir kitų profesijų darbo mi Liberijoje įr pailiustruota BishoP Pamon prie State ir 36- 
sąlygos analoginės. ’ nuotraukomis ir jo paties dary- tos gt. tikrino vagilių Aiva Per-

Policininkai Samuel Hali ir

| tu (filmu iš Liberijos gyvenimo kins dėl ten įvykusio apiplėši-
Milijonai dolerių j ir krašto vaizdų. A p mo. Buvęs kalinys mirtinai nu

šovė policininką Hali. Jo drau-
Amerikos valdžia skiria mili- ■ _ • ' gas Pamon tuomet nušovė Per-

jonus dolerių atsilikusių kraštų JUGOSLAVIJOJ ĮŠVENTINS Į^ns 
ekonominio gerovės pagerinimo t00 KUNIGŲ
projektams, kurių parengimas Daugiau kaip 100 kunigų šie- NUŠOVĖ 70 SVARŲ LAUKI- 
ir vykdymas turi būti atliktas bus įšventinta Jugoslavijo- NŲ KATĘ
Amerikos arba ekonomišką pa- Je- jų 40 vienuolių. Iš Jugos- Policija prie 5667 Newark av. 
galbą gaunančio krašto jėgo- laŲ0S.6 milijonų gyventojų nušovė 70 svarų laukinę katę, 
mis. Kadangi atsilikusių kraštų trečdalis yra katalikai. Juos ap- kuFi ten pat buvo užpuolusi dr. 
technikiniai sugebėjimai ir iš-, tarnauja 3,545 katalikai kuni-.
tekliai labai riboti, tad daugu- ,»ai- APie tai Paneša vienintelis j 
mą projektų vykdo privačios A-I Jugoslavijoje išeinantis katalikų 
merikos firmos, panaudodamos ^astis “LaimSs Pasiunti‘ 
remiamo krašto darbo jėgas. ! n^s '
Lietuviai, susirasdami darbus 
tokiose firmose, gali pasinaudo-; 
ti dalimi tam tikslui skiriamų ■ 
lėšų.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškonti asmenys:

Bytautas Vladas, buvęs siuvėjas 
Plungėje, gyveno Kanadoje.

Gideika Aleksas.
Kadangi specialistų, sutmkan jankovskis Vincas, Jono sūnus- 

čių išvykti į kitus kraštus kie- atvyko Amerikon iš Lietuvos apie 
kis ribotas, darbininkas gali iš- 4913 m., gyvenęs Chieagoje.

Darbo užsieny privalumai

siderėti aukštesnį atlyginimą ir . Kneita Jonas, Domo sūnus, gy-
. J venęs Argentinoje, 

nemokamą butą šeimai. Pabrėž Kuprelis Steponas, gyvenęs Me 
tina, kad butas gaunamas gėrės delline, Kolumbijoje, Pietų Ameri- ’
nis, negu tos pat klasės darbi- ko^\, ...

. ’ * . . . Kutkeviciusninko butas Amerikoje. Marijonas, buvęs
Venecueloje.

Makštutiene-švarcaite Irena. 
Maziliauskas Zenonas. 
Mekionienė-Belzutė Ona, vyras! 

Mekionis Antanas, vaikai Leonar
das ir Birutė.

Navagruckienė-Paulauskaitė Va
lerija.

Noreikienė Malyina.
Pavilionienė, žmona Balio Pavi

lionio, kuris buvo gyvenęs Šiau
liuose ir spėjamai žuvo vokiečių 
kariuomenės tarnyboje.

Vaitiekūnienė Pranciška, gyveno 
Kankakee, Illinois.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Greitesniu laiku įsigijama 
daugiau patyrimo, nes gyveni
mo sąlygos priverčia pačiam da 
ryti sprendimus ir pašalinti pa
sitaikančias kliūtis.

Dirbant privačiose Amerikos 
firmose, kurios vykdo JAV val
džios projektus, nereikia mokė
ti pajamų mokesčių.

Gera proga pamatyti sveti
mus kraštus, neišleidžiant savo 
pinigo, nes sutaikius atostogas 
su grįžimo laiku, galima su
stoti bent keliuose kraštuose ir 
kelionės išlaidos būna apmoka
mos kompanijų.

Praturtinama gyvenimo aki
ratis, nes neišvengiamai susidu
riama su to krašto aukštesnės 
visuomenės sluoksniais ir kitų 
kraštų diplomatinių tarnybų as
menimis.

SOPHIE BERGUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad.
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmloek 4-2413 
7159 So. Mapletvood Avė., 

Chicago 29, Iii.

|t0%, 20%, 80% pigiau mokėsit'j 
už apdraudą nuo ugnies ir auto ' 

Į'uobilio pas

FRAKU ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

Chicago 42. Illinois
JTel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-433#.^

FRANK PULAKIS
Gyveno 318 E. 144th St. 

Dolton, III.
Mirė spalio 1 d., 1962, 10:40 

vai. vale., sulaukęs 47 m. amž.
Gimė Chieagoje, III. 
pasiliko dideliame nuliūdimo

motina Frances Pocius Pulakis, 
(Žilevičiūte), 3 brol. E. Pulakis 
broliene Jennie, Charles Bo
čius, brolienė Irma. ir Georgo 
Pocius, brolienė Florence, bro- 
lią vaikai: Edvvina Stroh, Ja- 
nice Pulakis, Shavvn ir Char
les C. Pocius, Dean, Kim ir 
David Pocius, giminės; Frank 
Žilius, Juzefą Budris ir Suza- 
na. liauka, jų šeimos ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstam i.

Priklausė Roya.l Order of 
Moose.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Binkausko koplyčioje. 108 21. S. 
Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks ketvr. spa
lio 4 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą.. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:_ Motina, broliai -ir 
kiti gimines.

.Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas. Tel. CO 4- 
1Ž22S. ■

A. -|“ A.

PRANUI KUČIAUSKUI mirus, 
sūnui Viktorui ir dukterims, jų šeimoms bei 
giminėms reiškiamo gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai

Lituanicos Tunto štabo narį ps. VIKTORU 
KUČIAUSKJJ ir ŠEIMJį, tėveliui

A. + A.

PRANUI KUČIAUSKUI mirus,
užjaučia ir kartu liūdi

Lituanicos Skautą Tuntas

NERADUS ĮPĖDINIŲ, AP
SKRITIS GAVO .$450,000

Kai nebuvo rasta įpėdinių 
259-iems mirusiųjų palikimams,

Cook apskrities iždą. Vienas 
kažkokio John Kuntz palikimas 
siekia $112,256. Devynerius me
tus buvo ieškota ir nesurasta jo 
įpėdinių.

BUS NAUJŲ'KAPITONŲ

Chicagos policijos galva Or-

Šeimos uždarbis Lenkijoj

Pagal vyr. statistikos valdy
bos Lenkijoj duomenis, viena 
šeima vidutiniškai per metus 
turi pajamų apie 41,500 zlotų 
(1.25 dol. = 100 zl.), tai reikš
tų per 3,400 zl. pajamų per 
mėn.

1958 m. Lenkijoje mažiausia 
pasiturinkių šeimų (kai vienas 
šeimos narys uždirba per 600 
z1, per mėn.), buvo 19% visų 
dirbančiųjų tarpe. 1981 m. to
kios šeimos sudarė jau 11%.

1958 m. šeima Lenkijoj mais
tui išleido 46.4% visų savo pa
jamų, tuo tarpu 1961 m. tos 
išlaidos siekė 45%, kiek pakilus

land Wilson pranešė, kad grei-> išlaidoms rūbams, sveikatos, 
tu laiku 20 leitenantų bus pa- : švietimo ir kultūriniams reika- 
kelti į kapitono rangą. lams.

PADĖKA
Nuoširdi) dėkingumą reiškiame visiems dalyvavusiems a. a. 

Sesers M. Br,,.nonos laidotuvėse. ypač Jums, kurie suteikėte dva
sinę pagąįįą, užprašydami šv. Mišias už Seselės sielą,.

Dėkojame ypatingai gerb. kapelionui, kun. Antanui Zaka
rauskui. šv. Mišių celebrantui ir asistuojantiems gerb. kun. Jo
nui. Stankevičiui. šv. Kryžiaus ligonines kapelionui, ir gerb. kun. 
■Jonui Malin, Maria. Aukštesniosios Mokyklos kapelionui.

Taip pat. dėkojame ir dalyvavusiems laidotuvėse Jo eksce
lencijai vyskupui Vincentui B.rizgiui, prelatui T. Aibavičiui, Šv. 
Antano parap. klebonui. Cicero, Illinois, prelatui D. Mozeriui, 
Nekalto Pras. parap. klebonui, Chicago, Iii., kun. Pranui Kelp- 
šui, Nekalto Pras. pana.p. vikarui, kun. Jonui Kuzinskui, šv. 
Jurgio parap. vikarui ir Broliui Vincui, M.T.C.

Už suteikta paskutini natarnav.imą a. a. Seselei M. Bruno
ną, maloniai ir dėkingai dėkojame grąbnešianis: Ędtvard Ku- 
bąitis, Ir, Joseph Mazuręk, Robert Banik, Anthony Šaltom, Th-o- 
mas Clicske, George Vybanck.

Dėkojame širdingai altoriaus patarnautojams iš Gimimo 
Pan. šven. parapijos: Peter Brazis,' Ronald Jobaris, Leonard 
Glebąuskąs ir David Panozzo.

ypatingi) padėka reiškiame laidotuvių direktoriui Petrui 
Bieliūnui už malonų, nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą velio
nės laidotuvėms.

Didelj AČIŪ reiškiame už patarnavimą savo automobiliais 
nuvežant. Seseles i kapines — Mr. John Gronskis, Miss Joan 
Zlotnik, Miss Alic.ia Verkęs, Miss Lorraine Pachankis ir M,r. Pe
ter Massė.

Visiems pareiškusiems užuojautą, aukojusiems šv. Mišias ir 
dalyvavusiems laidotuvėse reiškiame gilų ačiū maldoje. Meldžiame 
Visagalį Dievą suteikti visiems dieviškomis malonėmis atlyginimą.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
ir Encherių šeimaKenneth Misher šuniuką Zuzu.

PRANAS KUČIAUSKAS
• Gyvęno 5603 S. Ada St.

Mirė spalio 1 d., 1962, 5:15 vai. ryto,: sulaukęs 65 m. amžiaus.
Gimė JJęt.uvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskričio, Kybartų valse., 

Stanaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 12 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: .Stasė TTložąs, žentas 

Bronius ir Ona. Aulkštuolis, žentas Stasys; sūnus Viktoras, marti 
Regina, S anūkai, brolis Juozas, brolienė Liudviga ir šeima, gyv. 
Kast St. Louis. Iii., kiti giminės ir pažįstami.

Lietuvoje liko broliai Vincas ir Antanas su šeimom.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 

tern Ąve.
laidotuvės įvyks ketv., spalio 4 d., iš koplyčios 9 vai. ryto

bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentai ir anūkai, 

baidot, direkt. Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Brangiam tėveliui ir uošviui mirus Lietu

voje, gilaus liūdesio prislėgtiems

JULIUI SIRKAI
IR PONIAI

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Krist. Donelaičio Lituanistikos 
Mokyklos mokytojai

JUOZAS KEAZORIS
Gyveno 6867 S. Rocktveil St.

Mirė spalio 1 d., 1962, 7 vai. vak., sulaukęs 78 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos parap., 
Juškildų kaimo. Amerikoje išgyveno 51 tn.

Pasiliko dideliam nuliūdime sesuo Marcelė Zalatoris, se
sers dukterys: Veronica, jos vyras Arthur■ Davis, ir Antoi- 
nette Kawinski ir jų šeimos, sesers sūnus Joseph, jo žmona 
Jeanette su šeimom, pusbrolis Juozas Butkauskas su šeima, 
pusseserė Elena Dudonis su šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Zarasiškių Klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Westem Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 5 d., iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sesuo, sesers vaikai ir kiti giminės 
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RĘ 7-8600

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 3 d.

Didelio skausmo prislėgtu kolegę mok. 
JULIŲ ŠIRKĄ su žmona,

jo brangiam tėveliui mirus Lietuvoje, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ROSMONiM

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOH

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nno kapinių

GUŽAŲSKŲ BEVERLY HILLS BCUHYAIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 W.EST 63rd STREET 

’ Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

.J. F. EUDE1KIS
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

x>/:

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARĄUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1416 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhaBI 3-2106-6 J

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

mažeiimyan:
8845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA

REpnbUs 7-8608 REpubH« 7-8801

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrgteia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAiayette 3-3572

ANTA||AS M pH|U|p§

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOtb AVĖ., CTCERO, UJU Tel, OLympio 2-1003
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X Dail. Antano Tamošaičio 
meno paroda Čiurlionio galeri
joje, Chicagoje, praėjo su dide
liu visuomenės susidomėjimu ir 
vispusišku pasisekimu. Ji buvo 
gausiai lankoma jaunimo ir inte 
lektualų. Chicagoje lieka virš 
20 A. Tamošaičio tapybos dar
bų ir graviūrų. Paveikslų įsigi
jo dr. P. Dargis, dr. K. Ambro- 
zaitis, dr. K. Aglinskas, dr. P. 
Jaras, prof. A. Varnas, J. Lie
poms, dail. B. Bulotaitė, dail. 
(VI. Vijeikis, kun. Matutis (iš 
New Haven, Conn.), K. Bradū- 
nas, A. Rūkas ir daugelis kitų 
meno mėgėjų. Vienas iš įdo
miausių dail. Tamošaičio akva
relės darbų “Gelmės pumpurai” 
puošia ir Draugo redakcijos pa
talpas. Čiurlionio galerija įsigi
jo net 3 Tamošaičio darbus.

X Kun. Gediminas Kijaus- 
kas, SJ, skaitys paskaitą apie 
“Kristaus Karaliaus samprata”, 
per Chicagos ateitininkų sen
draugių skyriaus rengiamą aka
demiją Kristaus Karaliaus šven 
tei paminėti. Visi kviečiami šioj 
akademijoj dalyvauti. Akademi
ja įvyks spalio 28 d. 11 v. r. 
Jaunimo Centre.

X žurn. Petras Petmtis su
rado ir paskolino leidžiamai Ma 
rijampolės gimnazijos monog
rafijai retą eksponatą: pirmo
sios abiturientų laidos Rygiškių 
Jono gimnazijoje vinjetę. Ma
rijampoliečiai kviečiami komite
tui talkon, siunčiant monografi
jai turimą medžiagą adresu: 
Vytautas Paulionis (monografi
jos reikalų vedėjas), 4407 So. 
Artesian avė., Chicago 32, III.

X Marijos ir Augustino Ži
gaičių naujas namas, 6820 So. 
Maplewood, buvo pašventintas 
rugsėjo 30 d. Namo šventinime 
ir įkurtuvėse dalyvavo gražus 
būrys Žigaičių giminių ir arti
mųjų. Kartu buvo ir kontrakto- 
rius Vacys Petrauskas, kuris 
namą statė ir įrengė su visais 
moderniškais patogumais, sko
ningu išplanavimu ir taupiu vie
tos bei medžiagos panaudoji
mu. Savininkai namu yra labai 
patenkinti.

X Spaudai reikalinga nuo
traukų — atvaizdų kun. V. Sla- 
vyno, vysk. Slatkevičiaus, kan. 
J. Stankevičiaus (Kauno arkiv. 
valdytojo), vysk. J. Staugaičio, 
kun. M. Sidaravičiaus. Jei kas 
turėtų paskolinti ryškias jų 
nuotraukas, malonėkite atsiųsti 
kun. J. Prunskiui, “Draugo” 
adresu.

X Kun. B. Sugintas už rug
sėjo mėnesį per Balfą pasiuntė 
Punsko, Vasario 16 ir Salezie
čių gimnazijoms 1,180 dol. iš 
59 būrelių.

X Dail. Jonas ir Delfiną Tri- 
čiai džiaugiasi spalio 1 dieną su 
silaukę dukters, kurią krikštys 
Ritos Ramunės vardais. Moti
na ir duktė jaučiasi puikiai Lo
retos ligoninėje, 602 kam'b.

X Irena Stašaitytė-Borgogni, 
prieš penekrius metus atvykusi 
iš Buenos Aires, Argentinos, 
kuria rūbus tradicinei madų 
parodai, kuri įvyks Jaunimo 
Centre spalio 21 d. Rūbų pro
jektavimo mokėsi Buenos Ai
res, Chicagos Meno institute ir 
Ray Vogue School of Design.

(Pr.)
X Staliukai į Liet. Gailestin

gųjų Seserų s-gos balių reikia 
iš anksto rezervuotis pas E.! 
Endrijonienę, tel. WA 5-2221, 
L. Stasiūnienę, tel. GR 6-2984, 
O. Karpuškienę, tel. LU 5-2337. 
Balius įvyks spalio 13 d. 8 vai. 
v. Western Ballroom salėje, i (Pr.) !

X Elzbieta Eičas džiaugiasi, Į 
kad vyras Juozas, po operaci
jos Šv. Kryžiaus ligoninėj, grį
žo į namus, 7036 'S. Maplewood 
ir jo sveikata pamažu gerėja.

X Cicero Katalikių Dukterų 
klubas šį sekmadienį, spalio 7 
d., per 9 vai. šv. mišias eis ben
drai šv. Komunijos, pagerbiant 
globėją Šv. Teresę, Mažą Gėle
lę. Po mišių bus bendri pusry
čiai parapijos salėj.

Praėjusiame Dukterų klubo 
susirinkime buvo vienbalsiai nu 
tarta prisidėti prie ruošiamo 
prel. I. Albavieiaus, parapijos 
klebono auksinio jubiliejaus mi 
nėjimo, kuris įvyks sekmadie
nį, lapkričio 25 d. parapijos sa
lėj. Klubas gražiai veikia, ne tik 
parap., bet ir svetimtaučių tarpe.

X Pricšvestuvinis subuvimas 
buvo suruoštas Kathy MoCor- 
mick, kuri išteka už Marąuette 
Pk. gyvent. B. Pratapas. Gražių 
dovanų įteikė jaunojo močiutė 
Veronika Kailūnienė, jaunojo ir 
jaunosios motinos, J. Baksys, I. 
Baksys, A. Girdzus, J. Labanau 
skas, S. Markus ir daug kitų, 
kurių neįmanoma išvardinti.

X LD Kunigaikštienės Biru
tės d-jos C. Chicagos sk. val
dyba spalio 7 d. 3:30 v. p. p. 
šaukia visuotiną narių susirin- 
'kimą Jaunimo Centre. Susirin
kime bus galima užsisakyti pra 
ėjusio birutininkių suvažiavimo 
nuotraukų, padarytų A. Gulbin 
sko.

X A. a. Pranas Kučiauskas 
mirė po sunkios ir ilgos ligos. 
Laidojamas ketvirtadienį Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Chicagoj ir apylinkėse

Eugenija ir Feliksas Breimeriai švenčia sidabrinę jungtuvių sukaktį

tas Lietuvos ulanų himnu. Bū- 
i tų labai naudinga, kad jo poeti

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So.Claremont Avė., Chicago 36, Illinois

ška plunksna ilgiau nerūdytų, 
atsiverstų naujas rinkinys, nau
ja poezijos versmė. Jis yra ir santrauka.

VILNIUS

Mokslo metams baigiantis, 
mano lankomoji Amerikos mo
kykla, paruošė scenos progra
mą. Programoje dalyvavo visi 
tie mokiniai, kurių tėvai, ar gi
minės atvykę iš Europos, ar 
kitų kraštų. Jie pasakojo apie 
savo tėvų, ar giminių, gimtąjį 
kraštą — miestą. Aš pasakojau 
apie ‘Vilnią, štai mano minčių

gabus vertėjas — Lietuvos tea
tras yra daug kartų statęs jo 
išverstas dramas į lietuvių kal
bą — išverstą S'chillerio “Ma
ria Stuart”, Shakespeare “Mac- 
beth”. Tarp kitų jis yra puikiai 
išvertęs į lotynų kalbą Lietuvos 
himną.

Eugenija Jurkūnaitė - Brei-

MES TARĖM SPARNUOTĄ 
PLIENO ŽODĮ

Tokiuo posakiu buvo apvaini
kuota ana šauni vakarienė, ku
rios šeimininkai buvo Feliksas 
ir Eugenija Breimeriai. Iš si
dabro papuošimų galėjai supra
sti, kad tai nebuvo vien eilinės 
Eugenijos vardinės. Jie maža
me ir artimųjų draugų būrelyje 
paminėjo savo 25 metų motery
stės sukaktį.

Feliksas Bręimeris yra gimęs
Rygoje, vaikystės metus pralei- merienė yra žemaitė, mažeikie- 
do Suomijoje, brandos atestatą tė. Ji yra nuo gimnazijos suolo 
įsigijo Kaune, Saulės gimnazi- ateitininkė, geriausiu žodžiu pri 
joje, Lietuvos universitete bai- simena savo buvusį kapelioną 
gė humanitarinių mokslų fakul, kun. Tautkų, kuris tos tyros 
tetą. Karas sukliudė studijas '■ ateitininkiškos dvasios saviems
apvainikuoti doktoratu Kara
liaučiaus universitete. Feliksas 
iš pašaukimo yra pedagogas— 
dirbo Kaune Vokiečių gimnazi-

X Southitown Jurginų klubo joje, kaip lotynų kalbos moky- 
paroda, apie kurią buvom skel
bę Drauge, susilaukė daug lan
kytojų. Klubas Draugui už tai 
atsiuntė nuoširdžią padėką.

X Gaps Fuel Co. nusipirko 
tris bilietus pagerbdami tėvus 
marijonus į T. M. Bendradar

/y ,

Paukštis prie savo namelio.
Piešė Mirga Pakalniškytė

»SSgSSJSSSSSgggf

apie Lietuvą. Aš jiems atsa
kiau ir paaiškinau.

Alvyda Guohytė.
Red. prierašas. Šio mėnesio 

9 d., visi lietuviai mini liūdną 
Vilniaus pagrobimo sukaktį. 
Lenkai (1920) sulaužė sutartį 
ir išplėšė Lietuvos sostinę — 
Vilnių, šiandien ne tik Vilnius, 
bet ir visa Lietuva vergauja. 
Ir jūs visi pasekite gražiu Al
vydos pavyzdžiu. Aiškinkite vi
siems amerikiečiams, kad Lietu 
va jėga yra pavergta. Lietuviai 
nori laisvės ir turi teisės rei
kalauti. Vilnius vėl turi būti 
laisvos Lietuvos sostinė.

Lietuvos dukra
Aš dukrytė Lietuvos,
Nors visai nemačiau jos; 
Taip norėčiau pamatyt,
Kad ir sapne ją išvyst.

Tenai Nemunas gražus, 
Juosia Lietuvos lauku3. 
Kalnai, upės, ežerai —
Ten gyveno mūs tėvai.
Aš dukrytė Lietuvos,
Mūs tėvynės mylimos.
Aš myliu tave, šalele,
Kur gyveno mūs tėveliai.

Marija-Zita Girginaitė, 
Grand Rapids

Vilnius yra Lietuvos sostinė. 
Jį, 14 šimtmečio*pradžioje, įkū
rė Lietuvos kunigaikštis Gedi
minas. Vilnius stovi labai gra
žioje vietoje. Kalnai ir Neries 
bei Vilnelės upės puošia mies
tą.

Viduramžiais Lietuva buvo 
labai didelė ir galinga valsty
bė. Jos plotas tęsėsi nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų. Vilnius ta
da buvo garsus miestas. Jo įkū
rimo istorija tokia:

Kunigaikštis Gediminas me
džiojo Panerių kalnuose. Naktį

mokiniams įkvėpęs. Ji yra irgi i praleido miške—palapinėje. Jis 
mokytoja - pedagogė, baigusi ‘ sapnavo geležinį vilką, nuo ku- 
Lietuvos universitetą, dėstė lo-! rio staugimo girios drebėjo. Ry- 
tynų kalbą. j tą, savo keistą sapną, papasa-

Jie išaugino ir išmokė duktė- kojo medžioklės draugams. Nė
tojas, atsidūręs Vokietijoje iš- rį Įreną> Ruri yra ištekėjusi už; vienas nežinojo, ką tas sapnas 
buvo 4 metus lietuvių gimnazi- Broniaus Mičiulio, ir sūnų galėtų reikšti. Galiausiai krei- 
jos Watenstedte inspektorium, i Antaną, būsimą inžinierių, ku-; P^si į vyriausį kunigą — Krivių 
Feliksas Amerikoje pamėgtą ■ rjs neseniai Vedė Silviją Kar Krivaitį. Tas išaiškino, kad vil- 
darbą turėjo nutraukti. Feliksui ! nauskaitę. Vaikai ir vaikų gyve kas reiškia miestą, o jo staugi

mas — to miesto garsą.
Tuoj kunigaikštis pastatė sti

prią pilį. Apie ją išaugo mies
tas, gavęs Vilniaus vardą. Ir

nėra svetima ir plunksna. Jis 
nuo studijų dienų priklauso šat

bių ruošiamą vakarienę lapkri- rijos meno draugijai. Jo eilės 
čio 4 d., Sharkos restorane. 'buvo spausdintos “Židiny”, “A- 

X Jei dar negirdėjot FM ir kademike , Naujojoj Romu-

nimo draugai, yra puikūs, susi
pratę lietuviai.

Ir taip aną vakarą, linkėda
mi jiems geriausios sėkmės,
skirstėsi jų svečiai, kartodami iki šios dienos Vilnius yra Lie-

SCHIRRA

FM stereo, pasiklausykit gerų
jų vokiškų Telefunken aparatų. 
Jie, žinoma, turi taip pat ir 
standartines ir trumpas bangas. 
Įvairių kitų vokiškų firmų hi-fi 
stereo, kombinacijas. Televizi
jos, radijai, patefonai, magne
tofonai. Gradinskas, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. (sk.)

KAS KA IR KUR
Cicero Katalikių Dukterų 

Klubas
Narės stropiai ruošiasi madų 

parodai, kuri įvyks antradienį, 
spalio 16 d., 7:30 v. v. Šv. Anta
no parapijos salėje. Joan Kinas 
yra komisijos pirmininkė, o jos 
pagelbininkės Ina Žickus, Adeline 
Halinski, Sophie Bakes, Blaine 
Teichman, Judy Stanis, Melanie 
Rastenis, Madeline Putrim, Phyl- 
lis Fikejs, Bernice Kizlaitis ir He- 
len Wassel. Gražios mados bus iš 
Two Sisters krautuvės ir Javurek 
Furs, o mažyčiams iš Anna Mae’s 
Tots To Teens. Modeliuos narės 
ir jų dukros.

Per parengimą bus laimėjimai: 
100 dol., 75 dol., 50 dol. ir 25 dol. 
pinigais arba drabužiais. Bus ir 
gražių įžanginių dovanų. Po pa
rengimo vaišės. Bilietai parduoda
mi po $1.25, jų galima nusipirkti 
ir prie durų. — Mariana Eisinas

voj”, “Garse”. Jų rinkinys 1932 
m. yra išėjęs atskiru leidiniu 
“Skambantis laikas”. Jis yra 
paruošęs ilgesnę legendą, tačiau 
dar neatsirado leidėjo. Keista, 
kad Feliksas nė vienos dienos 
nėra Lietuvos kariuomenėj bu
vęs, tačiau jo eilėraštis “Oi pat
ranka, patrankėlė” buvo apšauk

poeto šeimininko žodžius:
Kai žydrumoj ištirpo vėjo

/giesmės
Ir vakaras pušų viršūnėse 

/jau pasirodė,
Mes sukryžiavome stipriąsias 

dešines
Ir tarėm sparnuotą plieno 1 

/žodį. A. Juška

NAUJA GYDYTOJA kienė yra Onos Kulvinskaitės ir
| Kazimiero Mickevičių duktė.

Eugenija Mickevičiūtė - Žu-j jaunąjaį gydytojai linkėtina 
kauskienė, 1955 m. baigusi St., nesustoti pusiaukelėj, o gabu- 
Mary High School Chicagoje maig apdovanotą turtingą pri- 
studijavo Mundelein kolegijoje, gimti panaudoti sįekiant moks- 
kurią 1958 m. baigė aukso me- Įo vįrgūnių.
daliu (Departmental Honors) 
įsigydama bakalauro laipsnį iš- 
chemijos. 1962 pavasario seme
stre baigė Collėge of Medicine 
prie University of Illinois ir ga
vo gydytojo (M. D.) pažymėji-

SŠARTI IR TOLI
J, ft. VALSTYBĖSE

— Dr. H. Montvilienė iš New
Yorko, RCA kompanijoj einan- 

IĮ ti atsakomingas mokslininkės

Tai sekantis astronautas, ku
ris šiomis dienomis skris 6 kar
tus apie žemę. Jis skris Mercu
ry kapsulėj. Iššaus Atlas rake
ta iš Floridos. .Skris 18,000 my
lių greičiu per valandą. Kelionė 
užtruks apie 9 valandas laiko. 
Mokslininkai nori sužinoti, kaip 
veikia žmogaus kūną besvorė 
padėtis. (Aukštai erdvėse, kū
nai nustoja svorio, nes ten su
silpnėja žemės trauka).

Schirra nusileis Didžia jarpe 
vandenyne (Pacifike), nes ten 
vėliau prasideda naktis, negu 
Atlanto vandenynė. Dar yra ir 
daugiau kitų priežasčių.

Jo rūbai sveria 30 svarų. Vir
šutinis rūbų sluoksnis padary
tas iš nylono ir aliuminijaus mi 
šinio. Vidujinis — iš nylono ir 
gumos mišinio. Turi įjungtą kil
nojamą oro vėsintuvą.

Dar šių metų pabaigoje, nu
matoma vieno atronauto kelio
nė 18 kartų apie žemę. Vėliau 
seks 2 vyrų kelionė vienoj kap
sulėj. Ir galiausiai, 3 vyrų ke- 

Amerikos lietuvių me Yra garsus to paties vardo lionė vienoje kapsulėje į mė
nulį.

tuvos sostinė.
Visi kitataučiai labai domė

josi mano pasakojimu. Mokyto
jai man davė daug klausimų

D

Baigiantis atostogoms paskuti
nis Arildos žvilgsnis į aukštuosius 
kalnus. (Nuort. V. Jako).

Vaikučių maršas
Vaikučiai esam mes graži, 
Saulėto džiaugsmo kupini;
Todėl dainuosim nuolatos,
Ar rūpestėly, ar džiaugsmuos!

Tėvynę mylime karštai,
Ir ją mylėsim amžinai;
Už grožį jos plačių laukų,
Už žygius brolių milžinų.

I

Globoja mus geri tėvai, — 
Mes jiems dėkingi almžinai,
Už jųjų meilę ir vargus 
Telailmin Dievas jų takus.

Konstancija Petrylaitė

GALVOSŪKIAI 
1.-----------------------

3. — —---------------------------

5. ----------------_----------------
6. ------------------------------

Brūkšnelių vietoje rašykite 
raides. Skaitant iš kairės deši
nėn žodžių reikšmė:

1 Lietuvos miestelis, kuria-
pareigas rugsėjo 24—29 dieno- (trečias P. ...
mis tarnybos reikalais lankėsi kongresas numatytas Sao pau-i Prakaltus.
Minneapoly, Minn. Šalia eili- lo mieste. Nors dar beveik pu- 2- Apskrities miestas, 
nių tarnybos reikalų, vienos santro metų ligi kongreso, ta- i 3. Lietuvos miestelis, kuna- 
mokslinių skaičiavimų laborato- į čiau Sao Paulo lietuviai jau pra įme Yra piliakalnis, garsus savo 
rijos vadovybės kviečiama, ji deda paruošiamuosius darbus, i praeitimi, 
skaitė paskaitą laboratorijos Kongreso metu numatytas me-Cicero Lietuvių Namų Savinin

kų 'Pagerinimo Politikei Klubas 
sekmadienį 6 v. v. spalio 7 d. Lie
tuvių Liuosybės svetainėje prasi
dės linksmas su gausiomis dova
nomis pramogų vakaras, į kurį 
klubas kviečia ne tik klubiečius, 
bet ir visus lietuvius.

Šis klubas gyvuoja virš 60 me
tų, daug yra pasitarnavęs lietuvių, 
ypač namų savininkų reikaluose, 
daug yra prisidėjęs su gausiomis 
aukomis labdarybei ir daug žada 
pasitarnauti lietuvybės reikalui.
Klubas todėl ir kviečia lietuvišką
ją visuomenę jį paremti nors sa
vo atsilankymu į parengimus bei 
susirinkimus, kimiuose supažindi
nami su klubo veikla ir reikšme.

Atsilankę į minėtą pramogų va
karą praleisite ne vien tik smagų 
vakarą savųjų tarpe, o laiminges
nieji dar ir laimėsite naudingų 
dovanų, kurias aukoja Cicero biz
nieriai. Gerosios ir gabios šeimi
ninkes klubo nares paru°s^^kanių nizącijoje yra aktyvi narė. Eu- , jaus sostinėje Montevideo mies- (dotas Baltiškių parap. kapinė- 

J. TaruiisS geniJa Mickevičiūtė - Žukaus- 1 te. Gi 1964 m. sausio mėnesį, ' se.

Dr. E. Mickevičiūtė-Zukauskienė

mą. šiuo metu University of 
Illinois, Department of Phar- 
macology baigia ruošti ir arti
miausioj ateity tikisi įsigyti M. 
S. — magistro laipsnį.

Nuo 1947 m. priklauso atei
tininkų organizacijai, kurioje,

užkandžių, veiks bufetas, bus ne
bloga muzika.

matematikams tema “Procedu- 
re Oriented Languages in Com
puter Sicience”.

— A. a. Ona Rožė Saplienė,

ninis pasirodymas miesto teat
re, katedroj iškilmingos pamal
dos, sporto programa.

JAjV ir Kanados lietuviai jau
kun. R. Saplio mamytė, viena iš anksto galėtų taip susitvar

kyti reikalus, kad 1964 m. pra
džioje galėtų savo atostogas 
praleisti Brazilijoje ir ta proga 
dalyvauti lietuvių kongrese. Nu 
matyta sueiti į kontaktą su J- 
AV sportininkais ir meninėm 
pajėgom.

OKUP. LIETUVOJE
— A. a. Vladas Kublickas, iš

Burdėnų km., Baltiškių parap.,

pirmųjų Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos narių, mirė su
laukus 60 m. Iškilmingai palai
dota Kalvarijos kapinėse.

BRAZILIJOJE
— Pirmasis Pietų Amerikos 

Lietuvių kongrese Buenos Ai
res buvo nutarta kiekvienais 
metais ruošti Pietų Amerikos 
lietuvių kongresus, bet kiekvie
ną kartą kitoje valstybėje. An- Zarasų apskr., mirė šių metų 
tras kongresas ateinančių metų pavasarį. Anais laikais tarnavo 

kaip ir lietuvių studentų orga- pradžioje turėtų įvykti Urugva- į teisingumo ministerijoje. Palai-

4. Augalas tinka alui daryti.
5. Upės vardas.
6. Vieta, kur vasarą gyvuliai 

ėda žolę.
7. Mergaitė, kuri prižiūri vai

kus.
Skaitant žemyn, iš pirmųjų 

raidžių susidarys, vieno gra
žiausių Lietuvos kurortų var
das. (5 taškai)

II. Dvi motinos, dvi dukte
rys, bet iš viso tik trys mote
rys. (2 taškai)

Atsiuntė Birutė Paliulytė.
III. Koks arklys vienodai ga

li matyti priešakiu ir užpaka
liu. (1 taškas)

Galvosūkių atsakymai
1. Ranka pirštinėje.
2. Rudenį, kada javai yra nu- 

j piauti.
i 3. Raidė L.

Aš ir ši obelaitė 
m. amžiaus.

turime po 4

Nuotr. K. L. Musteikio




