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Pradedamas visuotinis Bažnyčios susirinkimas
Argentinos vyriausybė norinti 

peronistus įstatyti į vėžes
Vidaus reikalų ministeris ruošia rinkimų planą

BUENOS AIRES. — Persi
jota Argentinos vyriausybė yra 
nuomonės, kad peronistų sąjū
dis čia esąs apskritai demokra
tinis sąjūdis.

Į peronistus, Juan D. Peron, 
ištremto buvusio diktatoriaus 
sekėjus, dabar žiūrima kaip pri 
imtiną organizaciją, jei ji pada
rytų keletą pakeitimų.

Pasak aukštų pareigūnų pa
reiškimo, šią pažiūrą remia ne 
tik prezidentas Jose Maria Gui- 
do, bet net tokie raktiniai mi- 
nisteriai, kaip gen. Benjamin 
Rattenbach, karo sekretorius, 
ir dr. Rodolfo Martinez, vidaus 
reikalų sekretorius.

Tai, žinoma, yra visiškas nusi 
gręžimas nuo oficialios pažiū
ros, turėtos prieš kelias savai-

taipgi turėsią surasti naują var 
dą vieton jų oficialaus titulo 
“Justicialista”, kuris siejamas 
su buvusiu diktatorium.

Kai kuriems žymiems pero nis 
tams būsią draudžiama statyti 
andidatūrą j valdžios įstaigas 

žinoma, Peronas bus įskaitytas 
į jų tarpą, kuris dabar gyvena
Madride.

Raudonoji Kinija 
išvaranti Sovietu

konsulatus
MASKVA. — Peipingas pa

reikalavęs, kad Sovietų Sąjun
ga atšauktų iš Kinijos savo kon 
sulatus. Iki šiol veikė Sovietų 1
konsulatai Šanghajuje, Charbi- 

tes, dar prieš karinei grupei, • ne ir Dairene. Peipingas nebe- 
remiančiai rinkimus, išstūmus Į norįs Sovietų konsulatų dėl to, 
varžovinę grupę iš valdžios. kad nebelikę Sovietų piliečių Ki 

Vidaus reikalų sekretorius, nijoje, kuriems konsulatai bū- 
dr. Martinez, 43 metų, krikščio-1 tų reikalingi. Tačiau Vakarų 
nis demokratas, teisių profeso- stebėtojai mano, kad šitų savo 
rius ir remiąs civilinę konstitu- j reikalavimu Kinija reaguojanti 
cinę vyriausybę, ruošia rinkimų j į Maskvos santykių pagerinimą 
planą ir pateiks taisykles poli-• su Belgradu ir ypač į Sovietų 
tinėms partijoms. i prezidento Brežnevo vizitą Ju-

* ! goslavijos prezidentui Titui.
Prezidento rinkimai numato-1 __________

mi sekantį kovo ar balandžio
mėn. Prezidentas Guido turės 
pasitraukti dviem mėnesiam pra 
slinkus po rinkimų.

Rinkiminiame plane numaty
ta, kad peronistai nestatytų sa
vo kandidato į prezidentus. Pe
ronistai turėsią atsisakyti šūkių 
ir kalbų, kurios primintų ar siū

V f' 5. X X />/

i
Popiežius Jonas XXIII šiandien Šv. Petro bazilikoje Vatikane ati
daro visuotinį Bažnyčios susirinkimą.

..Ą r.

Naujausios
v • •

Malda už visuotinį Bažnyčios 

susirinkimąžinios
— Teisingumo departamento 

sekretorius Robert Kennedy, 
kalbėdamas vakar Amerikos le
gionierių 44 suvažiavime Las 
Vegas, Nevada, pareiškė, kad 
Sovietų premjeras Chruščiovas 
turėtų žinoti, jog Jungtinės A- 
merikos Valstybės gins savo 
teises Berlyne.

— JAV mokslininkai vakar 
nustatė, kad, raketa Mariner II 
pro Venerą skris 21,000 mylių 
nuotolyje nuo šios planetos gruo 
džio 14 dieną; o buvo numaty
ta, kad ši raketa tą dieną bus 
10,000 mylių nuotolyje nuo Ve
neros.

Šiandieną yra šios raketos Dieviškoji Dvasia, kuri, Tėvo siųsta Jėzaus vardu, neklai- 
46 diena iš 109 dienų kelionės dingai padedi ir vadovauji Bažnyčiai, išliek į Visuotinį Susirin- 
į Venerą. kimą savo dovanų pilnybę.

I Meilingoji Mokytoja ir Ramintoja, apšviesk protus mūsų 
Turkijoje Istanbulo uni- j Vyskupų, kurie, išgirdę Aukščiausiojo Romos Ganytojo kvietimą,

versiteto studentai vakar de- i susirinks į šią iškilmingą Sueigą.
monstravo prieš vyriausybės ke i Padaryk, kad šis Susirinkimas subrandintų gausius vaisius: 
tinimą paleisti politinius kali- j tepasklinda vis plačiau žmonių bendruomenėje Evangelijos šviesa 
nius, kurie yra buvę premjero į ir jėga; teįgyja naujo gyvastingumo katalikų tikėjimas ir jo už- 
Menderes administracijos įstai- simojimai misijoms; tepagilėjd Bažnyčios mokslo pažinimas ir 
gose 20 studentų sužeista ' ^ePa^y^a išganingas krikščioniškos dorovės praktikavimas.

Malonioji sielos Viešnia, sutvirtink mūsų protus tiesoje ir
Jokia meilė nėra tiek nuopel

ninga, kiek kenčianti meilė.
šv. Alfonsas Liguori

OKUPUOTOS LIETUVOS VYSKUPIJŲ VALDYTOJAS 
KAN. STANKEVIČIUS ATVYKĘS 1 ROMA

Iš šešių už Geležines uždangos valstybių dvasiškiai 
atvyko į Romą

Castro pripažino, kad 
Kuboje yra Rusijos 
kariniai technikai

MIAMI. __ Kubiečių diktato- I ROMA. — Šiom dienom iš Lenkai turi didžiausią grupę Kauno arkivyskupijos, Vilkaviš
rius Fidel Castro spalio 9 die- i šešių už Geležinės uždangos vai tarp Geležinės uždangos kraštų j kio ir Kaišiadorių vyskupijų vai

nuteik klusnumui mūsų širdis kad Susirinkimo nutarimai susi
lauktų didžiavas'.o mūsų pritarimo ir uolaus vykdymo.

Meldžiame Tave taip pat ir už tas avis, kurios jau nebėra 
,ięji Kks'on-: ,.k.:'j- ' ■ ' — taip pąt ne

šioja garbingą krikščionių vardą, pagaliau vėl surastų vienybę
vieno Ganytojo vadovybėje.. . .

Pakartok mūsiį, gadynėje naujų Sekminių stebuklą ir suteik, 
kad karštesnėje vienaširdėje maldoje susitelkusi apie Mariją, Jė
zaus Motiną, Petro vadovaujama, Šventoji Bažnyčia sėkmingai 
platintų Dieviškojo Išganytojo karalystę, kuri yra tiesos, teisin
gumo, meilės ir taikos karalystė. Amen.

ščiovo padidintu religijos perse- TRUMPAI IŠ VISUR

nos vakare pripažino pirmąjį stybių atvyko dvasiškiai daly- 
kartą kubiečių tautai, kad rusų | vauti visuotiniame Bažnyčios su 

lytų grįžti į 1943 — 1955 metų karinių technikų yra jų krašte. Į sirinkime.
Perono diktatūrą. Žinoma, jie1 Kalboje, pasakytoje per tele- Dvasiškiai, atstovaują ‘Tylin

delegacijų. .Lenkų delegacijai va dytojas. 
dovauja kardinolas Višinskis, su 
juo yra septyni lenkų vyskupai.

Iš Jugoslavijos atvyko du vys
viziją ir radiją, vėl apkaltino čiąją Bažnyčią”, atvyko iš Len- kupai. Laukiamas Belgrado ar-
Jungtines Amerikos Valstybes, 
jog jos planuojančios pulti Ku- 

! bą, ir jis pasakė: “Dėl to mes 
gavome ginklų ir technikų apsi
gynimui”.

Kennedy pritaria
susitikimui su Nikita
WASHINGTON, D.C. — Pa

sak Vakarų Berlyno burmistro 
Brandt pareiškimo, prezidentas 
Kennedy manęs, jog jam būtų ! GRIEŽTAS JAV PROTESTAS 
pageidautina pasikalbėti su 
premjeru Nikita Chruščiovu, jei

MASKVA. — Jungtinės Ame- 
, rikos Vasltybės vakar griežtai

Sovietų vadas atvyktų į ši kraš- atmctė Sovictų Sąjungos kalti. 
tą sekant, mėnesį. Burmistras ni kad JAV lai attache 
Brandt lankėsi Wąshingtone alblninkasJ Raymond Smith 
praėjusią savaitę ir buvo susi- gn,pįn^jęs Rusijoje, ir smarkiai 
tikęs su prezidentu penktadie- protcstav0. jog jls buvo sovietų
ni

— Kardinolas Spellman, New 
Yorko arkivyskupas, vakar at
vyko į Romą dalyvauti visuo
tiniame Bažnyčios susirinkime, 
kuris šiandien pradedamas. Vi
si JAV kardinolai, įskaitant ir 
kardinolą Meyer, Chicagos arki
vyskupą, dalyvauja.

KALENDORIUS
Spalio 11 d.: Švč. Marijos mo 

tinystės šventė, Verpė.
Spalio 12 d.: šv. Serafinas, 

Kolumbo diena.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, apie 80 laipsnių; rytoj 
— giedra, švelni oro tempera
tūra.

Saulė teka 6:58, leidžias 6:18.

kijos, Čekoslovakijos, Jugosla
vijos, Bulgarijos, Lietuvos ir 
Vengrijos.

kivyskupas.

Areštuoti penki 
kunigai okupuotoje 

Lietuvoje

kiojimu Sovietų Sąjungoje, šį 
mėnesį yra suareštuoti penki 
katalikų kunigai pavergtoje Lie 
tuvoje. Atrodo, kad areštuotie
ji gali būti Telšių vyskupijos 
kunigai, nes toje pačioje žinio
je yra minimas ir vyskupo Pet
ro Maželio, šios vyskupijos val
dytojo, vardas.

— Jungtiniu Amerikos Vals
tybių ir ThailaJido kariniai sar-

— Trygvie Lie, buvęs Jung
tinių Tautų generalinis sekre
torius, atidarydamas spaudos 
konferenciją Chicagoje antradie 
nį, pareiškė: “Grėsmė Jungti
nių Amerikos Valstybių saugu
mui — grėsmė visam laisvajam 
pasauliui, nepaisant iš kur tas 
grasinimas kiltų”.

— Prezidentas Kennedy va
kar pasirašė įstatymo projektą, 
parūpinantį geresnių vaistų kraš 
te.

CHICAGO, III. — The Chica
go Daily News reporteris, Ge
orge Weller ,iš Vatikano prane-j gybiniai §iom dienom atliko pra 

t'mus, kurie truko 11 dienų.
cijas su Vengrijos ir Jugoslavi-' 
jos vyskupais. Specialus Vatika 
no pasiuntinys, tik ką grįžęs iš 
Maskvos, pranešė, kad rusų or
todoksų Bažnyčia nesiryžtanti
atsiųsti stebėtojų - atstovų į vi- . Jungtinės Tautos priėmė 109 narį. Kubos prezidentas sulaužė etiketą. Laisvieji kubiečiai demonstravo 
suotinį susirinkimą. Tačiau Va- Į 
tikano atstovas manąs, jog ru- j
sai gal būt persvarstys dalyką. JUNGTINES TAUTOS. __

Iš Vengrijos atvyko du vys- Praėjusį pirmadienį veik visą 
kupai ir 3 ekspertai, visi prita- , gen. asamblėjos laiką užėmė Ku 

ba ir Alžiriją. Ikšiolinę mono-

Čekoslovakiją, Bulgariją ir 
] Lietuvą atstovauja po vieną dva 

Popiežius Jonas XXIII spalio siškį. Iš pavergtos Lietuvos at- 
9 dieną turėjo privačias audien- vyko kan. Juozas Stankevičius, ša, kad, ryšium su Nikitos Chru

PRANCŪZAI BAIGĖ SAVO AFRIKOS DEKOLONIZACIJA

pareigūnų apdaužytas ir pažeis
ta jo diplomatinė neliečiamybė.

Sovietai ištrėmė Smithą iš 
Sov. Rusijos, atsikeršydami dėl j riž* bendradarbiavimui tarp ka 
dviejų rusų šnipų išvarymo iš i talikų Bažnyčios ir vengrų ko 
Jungtinių Tautų. munistų vyriausybės.

Kubos prezidentas Osvaldo Dorticos (kairėje) Jungtinių Tautų 
pilnaties susirinkime kalbėjo ne kaip valstybės prezidentas, bet 
kaip žemas demagogas. JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose 
Stevensonas atsisakė teisės atitaisineti Dorticos šmeižtus pilnaties 
susirinkime. (UPI)

tonišką rutiną pertraukė gyves
nis sujudimas.

Kuba pateko į dienos istoriją, 
reikia manyti, sąmoningai su
rikiuodama įvykius savo nau
dai. Ji čia atsiuntė savo prezi
dentą ir jam buvo leista kalbė
ti priešpietiniame posėdyje. Po
pietinį posėdį užėmė Alžirijos 
priėmimas į Jungtines Tautas.

Prezidentas Dorticos buvo pri 
imtas kaip valstybės preziden
tas, tai yra kaip aukščiausias 
valstybės pareigūnas, tačiau sa
vo kalboje jis užgauliojo visus, 
kas po liežuviu pakliuvo, kalbė
jo ne kaip valstybės preziden
tas, bet kaip žemas demagogas. 
Jam baigus kalbėti, JAV atsto
vas Stevensonas atsisakė tei-

O. LABANAUSKAITĖ, 
mūsų koresponden tė Jungt. Tautose

sės atitaisineti Dorticos šmeiž- suvaržymus, dar šioje sesijoje mis kitomis nedorybėmis (čia 
tus asamblėjos posėdyje, nes 
“nenorėjęs nusileisti iki lygio 
valstybės galvos, kuris ką tik 
kalbėjo”. Jis padarė pareiškimą 
spaudos konferencijoje už asam 
blėjos ribų. Jau yra susidaręs 
įprotis, kad žodžiu pasiprašęs
valstybės galva nesileidžia į kri 
tikas ir kitų valstybių užgau
liojimus, bet tenkinasi konstruk 
tyviu pareiškimu, kuris nieko 
neužgauna. Dorticos tą įprotį 
sulaužė.

Ką gi Dorticos pasakė? Pra
dėjo teigimu, kad Jungtinių Tau 
tų posėdžius supa preventyvinio 
atominio karo propaganda ir 
paskubintas rengimasis atomi
niam karui. Ši sesija susirinku
si didelio pavojaus valandoje. 
Jis reikalavo tuojau uždrausti 
atominius bandymus, panaikin
ti visus tarptautinės prekybos

priimti kom. Kiniją į Jungtines( vėl šauksmai publikoje). Nepai- 
Tautas, skubiausiai baigti de- sant to, Kubos ūkinė padėtis 
kolonizaciją (čia jį nutraukė į dabar esanti geresnė (vėl šauks 
šauksmas iš publikos galerijos),] mai). Nė žodžiu neužsiminta a- 
ištraukti svetimas kariuomenes
iš Korėjos ir P. Vietnamo (vėl 
šūkavimai publikos galerijoj).

Jis čia atvykęs pasakyti, kad 
nesą jokio Kubos klausimo, ku
ris karu kvepėtų. Tai esąs Ame
rikos išmislas, nes Kuboje atsi
radę įstatymai, kurie nepatikę 
“Amerikos monopolistams”.
“Užgaulias diplomatines notas” 
sekę “piratiški bombardavimai” 
ir Kubos apsupimas. Padidintas 
ūkinis spaudimas, manant, kad 
Kubos režimas sugrius. Ameri
kos vienintelis tikslas yra su
naikinti revoliucinę vyriausybę.
Amerika kaltinta špionažu, žu
dynėmis, sąmokslais ir visokio-

pie Sovietų Rusijos karinį įsi
kūrimą Kuboje. Plūdimas JAV 
kongreso už paskutinę rezoliu
ciją, organizuojančią Sov. Ru
sijos pašalinimą iš Kubos. Pra
šė J. Tautas “agresijos aktus” 
pasmerkti, nes tie JAV kongre
so nutarimai esą tarptautinis 
nusikaltimas. “Juokinga situa
cija” — sušuko Dorticos. Argi 
maža Kuba galėtų grėsti JAV ar 
kuriai kitai pusrutulio valsty
bei? Kuba norėjusi taikos, bet 
JAV norėjo karo, todėl Kuba 
turėjusi ginkluotis. Ne Kuba, 
bet JAV esančios pusrutulio pro 
blema.

(Nukelta į 7 psl.)

I
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Korp! "Kęstutis"
Korespondenciniu būdu 

rinktoji Korp. “Kęstutis” vy
resnioji valdyba pasiskirstė pa
reigomis:

Pirm. — Kazys Grina, 4638 
S. Washtenaw avė., Chicago 32, 
III.; telef. LA 3-7859.

Ižd. — Juozas Dėdinas, 6242 
So. Mozart st., Chicago 29, III.; 
telef. PR 8-3166.

Sekr. — Antanas Balčytis, 
6819 S. Washtenaw Avė., Chi
cago 29, IU. telef. PR 8-6187. 

Clevelando draugovė

MOKSLO METUS PRADĖJUS

aptarta metų programa. Mano
ma šių metų bėgyje įvykdyti šį 
planą: suruošti seminarą, studi
jų dienas su Detroito studentais 
ir operetę Clevelando visuome
nei. A. Idzelis pranešė apie šiau 
rėš Amerikos Pax Romana su
važiavimą Dainavoje. Toliau bu
vo pasveikinti draugovės nariai 
E. Brazauskas ir E. Žilionis, ku 
rie ką tik grįžo iš kariuomenės, 
ir N. Sabataitytė, neseniai grį
žusi iš Putnamo.

Po susirinkimo, vaišių ir šo
kių, J. Dundoras, kuris šią va
sarą lankėsi Europoje, rodė sa
vo tikrai įdomius, viliojančius

Clevelando studentų ateitinin- fįimug. D.
kų draugovės susirinkimas įvy-,

įs-

ko rugsėjo 30 d. Čiurlionio an-! 
samblio namuose. Susirinkime 
dalyvavo ir studentų iš kitų 
Clevelando organizacijų. Susi
rinkimui vadovavo A. Idzelis, o 
sekretoriavo — M. Gailiušytė. 
E. Žilionis, neseniai grįžęs iš 
Vokietijos, kurioje trejus metus 
tarnavo Dėdei Šamui, pasidali-

Įvairių tipų mokyklos jau ti su lituanistiniu kursu ir neį- 
pradėjo mokslo metus. Dauge- stengs įskiepyti patriotinių jau- 
lio milijonų mokinių skaičiuje smų. Tam darbui reikia dar di- 
yra daug ir lietuviukų. Jiems dėlės tėvų pagalbos. Tik tėvai 
visiems linkėtina siekti mokslo didele kantrybe ir pasišventimu 
viršūnių ir būti pirmaujančių gali išstudijuoti savo vaikų psi- 
mokinių skaičiuje. į chologiją ir surasti būdus (ke-

Su gyvenamo krašto mokyk-1 litis), kad mokslo metų bėgyje 
lų mokslo metų pradžia prade- vaikai patys susirastų ir per-i gavo įspūdžiaiS) daugiausia 
da veikti ir lituanistinės klasės skaitytų keletą jų amžiui ir iš- • d HAmpci ; ątuden-
bei šeštadieninės mokyklos. Į silavinimui tinkamų lietuvių kai tigką gyvenimą Vokietijoje. To- 
čia ir norima nukreipti skaity- ba knygų; kad pamažu rinktų

lituanistinę bibliotekėlę.
Ir dar rūpestis nebaigtas, kai

Nėw Yorko sendraugiai
Ateitininkų sendraugių susi

rinkimas rugsėjo 30 d. Apreiš
kimo parapijos salėje išklausė 
dr. J. Griniaus paskaitą apie 
jaunimą Lietuvoje. Dalyvavo 
daugiau 60 sendraugių ir apie 
10 studentų.

Maloniai kviečia

Pilni ir tobuli menininkai yra 
dorovingi, kaip ir apskritai pilnu
tinės ir tobulos žmonių asmeny
bės. —- Novaiis

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgą metą patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas
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DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REnuhlie 7-2290.

tojo dėmesį. Nėra paslaptis, 
kad ne visi lietuviukai lanko 
jiems skirtas lituanistinio švie- papras skaityti ir pamėgs lie
timo institucijas. Dalis kažin tuvišką knygą. Kada vaikai ap- 
kodėl “nesuranda” jiems skirtų giskaitys ir jau sugebės lietu- 
mokyklų. Negalima įsivaizduo- viską sakinį suregsti, reiktų 
ti, kad šių tarpe galėtų būti ir gįekti, kad pradėtų rašyti žinu- 
ateitininkiškų šeimų vaikai. Ne-| tes įr rašinėlius į laikraščiuose 
gali būti ir tokios prielaidos! 1 esamus vaikų skyrelius ar 
Šis reikalas ateitininkui yra aiš- jiems skirtus laikraštėlius. Kai 
kus, suprantamas, nediskutuo- tėvams pavyks pasiekti šį mo
tinas: kiekvieno ateitininko vai- mentą, tada beliks palaikyti ku
kai lanko lituanistinio švietimo rybinę nuotaiką, o lietuviškas 
mokyklas. Tai ateitininko įsta- susipratimas sparčiais žingsniais 
tymas! keliaus į jų sąmonę.

Tačiau dar ne viskas. Pasirū-_____________
pinti, kad vaikai lankytų litua
nistines mokyklas, ateitininkų 
rūpestis lituanistiniu ugdymu 
dar nepasibaigia. Mat, viena mo 
kykla per trumpą laiką vaikų 
nepajėgs labai gerai supažindin-

liau A. Balčiūnaitė, I. Stasaitė, 
N. Sabataitytė ir svečias S. Ma
tusevičius trumpai, bet įdomiai, 
painformavo mus apie atskiras 
savo darbo sritis, duodami pata
rimus tiems, kurie galvoja sekti 
jų pėdomis. Nariai, kurie daly
vavo studentų stovykloje, papa
sakojo prisiminimus ir nuoty
kius prie Spyglio.

Vėliau svarstėme einamuosius 
reikalus, draugovės pirm. R. 
Laniausko vadovaujami I. Sta
saitė buvo pasveikinta, kaip 
naujai išrinktoji Clevelando kul 
tūrinių darželių karalaitė. Buvo

, , j . .j i Priima ligonius pagal susitarimą. Visi ateitininkai (moksleiviai, ; DS1 valandos skambinti telefonu 
, J , . • ! HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p.Studentai, sendraugiai) kviečia- ‘ kasdien, išskyrus trečiad lr šeštod.

” F?4, valdyba
AF valdybos posėdis įvyko 

rugsėjo 29 d. Brooklyn, N. Y. 
Svarstyta: Nepaprastos konfe
rencijos darbotvarkė, vasaros 
stovyklų reikalai, metų ketvir
čio planas, “Ateities” leidinių 
klausimas, “Ateities” žurnalo 
reikalai; žurnalo skoloms pa
skirta 700.00 dol. “Lituanus” 
žurnalui paremti, vykdomo va
jaus proga, paskirta 25.00 dol.

Federacijos generalinis sekre
torius dr. P. Vygantas šiuo me
tu lanko ateitininkų vienetus 
atskirose vietovėse.

Chicagos jaunučiams

Studentų ateitininkų stovyklą Dainavoje atsiminus
R. Liutkaus nuotrauka

Parengimų kalendorius
Spalio mėn.:

— 12 d. 7:30 v. v. Jaunimo 
Centro ateitininkų ramovėje 
renkasi Chicagos studentų atei
tininkų draugovės ideologinių 

Marąuette Parko Jaunučių ,studi^ būrelis- Bus aptariamas
ateitininkų 'bendras susirinki- ateinančių metų darbas. Laukia 
mas įvyks šį šeštadienį, spalio , ™ draugovės nariai.
mėn. 13 d., 2 vai. p. p., Chicago Į — 20 d. Chicagos ateitininkų 
Savings & Loan Assn. patalpo- sendraugių tradicinis 
se, 6239 So. Western Avė. į Jaunimo Centre. Programoje:

Visi nariai ir naujai norintieji sol. B. Kemežaitė ir dr. S. Aliū- 
įstoti prašomi dalyvauti. !nas.

Jaunučiams at-kams gali pri-

Lapkričio mėn.:
— 9 d. Chicagos ateitininkų 

sendraugių skyriaus susirinki
mas, kurio metu kalbės svečias 
iš Vokietijos — dr. Jonas Gri
nius.
Kitais metais:

— Sausio 12 d. Philadelphijos 
ateitininkai ruošia viešą pobūvį.

mi dalyvauti spalio 14 d., 3 v. 
p. p. Jaunimo Centre “Eglutei” 
skirtame parengime. Programo
je: vaidinimas, loterija, bufe
tas, šokiai.

“Eglutė” — visų lietuviškų 
šeimų laikraštis. “Eglutę” rėda- 

! guoja ir leidžia Putnamo sesę- 
1 rys, kurias pažįstame iš stovyk
lų Dainavoje. “Eglute’’ — didy
sis seselių rūpestis, padėkime 
joms.

Parengimą rengia Putnamo 
Seselių Rėmėjų Marąuette Pk. 
skyrius.

Del “Ateities" skolų

Buvo pranešta šiame skyriu
je, kad “Ateities” administraci
ja yra skolinga spaustuvei didės 
nę sumą pinigų, nes prenumera
toriai neatsiteisia. Vienas as
muo tuo reikalu administracijai 
rašo:

“Juo toliau, juo labiau įsitiki
nu, kad geriausia priemonė ne
apsimokantiems (tuo labiau net 
į laiškus neatsakantiems) “pre
numeratoriams” — “priminti 
jų pareigą” — nutraukti “Atei
ties” siuntinėjimą. Štai mano 
samprotavimai:

1. Tokie “prenumeratoriai” 
greičiausia “Ateities’’ visai ne
skaito,

2. Jums tai sudaro pagrindi
nį išlaidų (bereikalingų) šaltinį: 
spausdinimo etc. išlaidos, siunti 
nėjimo etc., etc.; žiūrėkit kiekis 
laidų atkristų. Tada:

3. Ir rėmėjams būtų rimtes
nio pagrindo paremti Jus auko
mis. Nes dabar rėmėjai junta, 
kad jų “aukos” (tegu ir mažy
tės) eina “vėjais”.

4. Nutraukus tiems “prenu
meratoriams” siuntinėjimą, esu

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. IVAlbrook 5-5070

Rez. HE 6-1676.

PFL K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MT 3-0d01.

Ofisas: 3148 IVest 63rd Street
Tel.: PRospcct 8-1717 

Rezid.: 3241 IVest OOth Place 
Tek: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street
. Kampas 63-čios ir California 
j Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

Šešt. 2—4 vai.
I Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartĮ. 

Ofiso telef. 476-4042
Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

klausyti lietuviai, katalikai vai
kai 6—10 m. amžiaus, I-mo—

— Vasario 2 d. Jaunimo Cen- 
vakaras i tre įvyksta “Ateities’’ literatū

ros vakaras, kurio metu bus į- j tikras, kad suinteresuotieji pa
teiktos “Ateities” dailiojo žo- į tys

Telefonas: GRovehiU 6-1595

DR. ALDONA JUŠK&
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

daryta.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 

i VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad. 
j uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
4-7. Treč. ir šeš-

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 0-6730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel EDison 3-4383; 80 N. Mi- 

808, tel. CE 6-7764. 
pagal susitarimą

IU., tel
chigan Av., Suite 

Valandos

Kasdien 
tad. tik

10-12 ir 
10-12.

Tel. REIlance 5-1811
DR. WALTįR J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrą., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskvrus trečiadienius 
»■«—-- • - DopietŠeštadieniais 12 iki

Ofiso telef.
neatsiliepia, ___ _ _____

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.

LAfayette 3-3210, jei 
saukti KEdzle 3-2808

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IU.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617 

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

Trečiad. ir . šeštad, pagal sutartĮ.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visliai Training — Conlaet J.enses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p. p. 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — G p.p.;

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

Ofiso telef. 
Keziil. telef.

CLiffside 4-2896 
ĄVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 Šo. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 lr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. y.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ

LIGŲSPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERU LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

PRospeet 8-7773
V* p v

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 IVest 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. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR 5IOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 

SpedalybS akušerija lr moterų Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų Ilgos 
2737 VVest 71st Street 

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

Tel ofiso Ir rez. VVA 6-2017

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRošpect 8-1223 ar FR 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitn 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7Ist Street
Priima ligonis pagal susitarimą. , 

D61 valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.atnaujins prenumeratą ir 

džio konkurso laimėtojams pre- apsimokės net skolas, arba bent 
mijos.

i

— 28 d. Kristaus Karaliaus, „ ._v. .. , , .... .. . Į — Rugpiucio 11-18 d. ateiti-
mmėjimas, kuri ruošia Chicagos sendraugių stovykla. Visi

IV-to skyr. mokiniai. Informaci- ateitininkų sendraugių skyrius. į suinteresuoti šia stovykla minė
jai skambinti PR 8-6244.

Globėjai
Paskaitą skaito Tėvas Kijaus- 

'kas, S. J.
tą datą turėtų prisiminti skir
damiesi atostogų laiką.

prašys siuntinėti “Ateitį” pasi
žadėdami atsilyginti. Ir tai bus 
tikrieji “Ateities” skaitytojai.

Man rodos tai vienintelė išei
tis Jums iš dabartinės klampy
nės.

Vai 
intrad

Tel. —
pirmad. Ir ketvirtad 

oenktad 5-8 t

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 ,, „
Trečiad. uždaryta visa dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet
Penktad
iSeštad.

8
12:30

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

J

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 liti 8:
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 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, III.

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. d. p., trečiadienj — 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. 

Trečiedieniaia uSdarvt.R

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpedalybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS:’ 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais Į iki 4 vai. 
Trečiadieniais Uždaryta.

Tel. PRospeet ' 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

8248 Sonth Kedzie Avenne 
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. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 IVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 lkl 4 v. v. ir 7 lkl 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto lkl 3 v. p.p., 6-7 V.V.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ
Šiandien prasideda Vatikano 

antrasis visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas. Šv. Tėvas prade
da jį su iškilmingomis maldo
mis, himnu Veni Creator Spi
ritus (Ateik Dvasia Kūrėja) 
ir įspūdinga procesija. Tūks
tantinė kardinolų, vyskupų, 
vienuolijų vadovų, stebėtojų 
ir žurnalistų minia akivaizdžiai 
sakyte sako, kad tai yra di
džiausias ne tik šio šimtmečio, 
bet ir visos Bažnyčios istorijos 
įvykis. Visame laisvajame pa
saulyje suskambėjus bažnyčių 
varpams, visiems bus duotas 
ženklas, kad visuotinis Bažny
čios susirinkimas prasidėjo.

¥
Žinių iš visuotinio susirinki

mo nereikės ilgai laukti. Žur
nalistų iš viso pasaulio yra 
suvažiavę daugiau kaip tūks
tantis. Žaibo greitumu per ra
diją bus pranešta į visas pa
saulio šalis, kas ir kokias pro
blemas kelia. Šis susirinkimas 
yra visiškai skirtingas nuo vi
sų dvidešimties ankstesniųjų, 
į kuriuos reikėjo atstovams ke
liauti ištisais mėnesiais. Pana
šiai vyko ir su žinių paskleidi
mu.

Moderniųjų laikų gyvenimo 
tempas ir technika įgalina Baž 
nyčią veikti greitai ir į visus 
pasaulio kraštus. Šių ir kitų 
metų visų pokalbių ir spaudos 
centre 'bus visuotintojo Bažny
čios susirinkimo temos. Kata
likai ir nekatalikai pradės dis
kutuoti klausimus, kurie anks
čiau neatrodė labai aktualūs. 
O ir Bažnyčios priešai neiš
vengs religinių temų. Jie gal 
iš neigiamos pusės minės Baž
nyčios veiklą. Visi šį Bažnyčios 
visuotinį susirinkimą populia
rins ir garsins. Neliks pasau
lyje žmogaus, kuris nesužinotų 
apie baltąjį Vatikano senelį ir 
jo pradėtąjį didįjį istorinį dar
bą. Šių metų spalio 11 d. yra 
istorinė diena, kuri bus mini
ma kartų kartose.

*
Šiandieną prasideda krikščio 

nijai naujas istorijos etapas. 
Kai visi praėjusieji visuotinie
ji susirinkimai tvirtino dogmų 
ir moralės neatšaukamus pa
grindus bei gynėsi nuo prie
šų, griaunančių apreikštąjį 
mokslą, šiame susirinkime ati
daromi keliai į vieną avidę ir 
į vieno Ganytojo globą. Po
piežiaus Jono XXIII žodžiais 
tariant, atsiskyrę nuo tikro
sios Bažnyčios krikščionys yra 
ne mūsų priešai, o paklydę bro
liai.

Tūkstantinė vyskupų minia 
yra suvažiavusi į Vatikaną ne 
pasmerkti iš naujo schizmati
kus ir heretikus, bet atrasti 
ir parodyti kelius į vienybę 
iš paveldėjimo be blogos valios 
nuklydusiems krikščionims.

Spaudoje buvo daug rašoma 
apie krikščionių vienybę. Pro
testantai mano, kad Kat. Baž
nyčia padarys nuolaidų pas
kelbtųjų dogmų aiškinime. Ti
me žurnalo spalio 5 d. laidoje 
sakoma, kad dar nepasakytas

paskutinis žodis apie apreikš
tąsias tiesas. Esą, galimas da
lykas, kad visuotinis susirin
kimas padarys nuolaidų, aiški
nant popiežiaus neklaidingu
mą, tikrą Kristaus buvimą Eu
charistijoje, gimtosios nuodė
mės prigimtį.

Betgi negalima nė iš tolo 
prileisti, kad į vienybę keliai 
bus atidaromi nauju dogmų aiš 
kinimu Bažnyčiai Kristaus y- 
ra duotas uždavinys išsaugoti 
Jo mokslą iki pasaulio pabai
gos. To palikimo ji negali atsi
sakyti. Jei Bažnyčia atsisaky
tų savosios paskirties mokyti 
ir vesti sielas į išganymą, tai 
ji nebūtų Kristaus Bažnyčia. 
G išganymui apreiškimo tiesos 
(kai kurios absoliučiai) yra 
reikalingos pažinti ir pripažin
ti. Nauju dogmų aiškinimu bū
tų pradėtas staigus Bažnyčios 
griovimas. Jeigu pvz. sakytum, 
kad nebuvo ir nėra jokios gim
tosios nuodėmės, tai visas Kris 
taus atpirkimo darbas būtų 
nuvertintas. Jei Eucharistijo
je nebūtų tikrai Kristaus, tai 
Jis savo žodžiuose būtų atras
tas neteisingas, kai sako, kad 
tai yra mano Kūnas, tai da
rykite mano atminimui.

*
Dr. Martin Niemoeller, vo

kiečių Hesse-Nasau evangeli
kų Bažnyčios galva, visų Baž
nyčių pasauliniame suvažiavi
me New Delhi (1961 m. lapkr. 
18 — gruodž. 6) generalinės 
asamblėjos pirmininkas, kaip 
praneša Catholic World pada
rytame pasikalbėjime, rodo 
daug prielankumo sueiti į vie
nybę su Kat. Bažnyčia. Jis sa
ko, kad popiežiaus neklaidin
gumo dogma nėra tam pagrin
dinė kliūtis. Jis nė vienoje dog 
moję, kuri priešinga protestan 
tų įsitikinimams, nemato kliū
ties. Jo mintimi, dogmos esan
čios atitrauktos nuo gyveni
mo. Jis krikščionybės svorį 
mato ir vertina pagal jos raidą 
žmogaus egzistencijoje. Krikš
čionių tikėjimas nesąs princi
pų derinys, bet Kristaus seki
mas.

Tai yra pirmieji geros valios 
ženklai iš protestantų pusės. 
Bet Katalikų Bažnyčia visais 
amžiais gynė ir gins krikščio
niškuosius principus, nes be jų 
nėra įmanomas tikrasis Kris
taus sekimas. Dr. Niemoeller 
pasakymas, kad ne tiek svar
bu žinoti, kas yra Šv. Komu
niją, kaip kas atsitinka jos 
priepiime, yra aiškiai nesuderi
namas su visu krikščioniškuo
ju mokslu. Jei Kristaus nebus 
Komunijoje, tai nebus nė to 
dieviško veikimo, kuris seka 
iš Komunijos priėmimo. Taip 
panašiai reikia pasakyti ir apie 
kitas dogmas, kurias norėtų 
kai kas palikti šalia aptarimų 
ir protinių svarstymų.

Šis visuotinis Bažnyčios su
sirinkimas neis dogminių nuo
laidų keliu, bet duos visas ga
limybes kitais keliais į suar
tėjimą ir vienybę visiems krikš 
čioriims. V. Rim.

Spaudoje ir gyvenime
KORĖJAI, VISUOMENĖ, KONKURSAI

Laureatė Alė Rūta, savo kūri
niu “Keliu j kairę” laimėjusi “Dir 
vos” romano konkurso $1,000, 
premijos iškilmių proga pasaky
toje kalboje svarstė kūrėjo paskir 
tj ir padėtį tremties laikotarpy
je, besireiškiančiame nervingumu, 
kontroversiškumu, nepastovumu. 
Stilingu žodžiu ji kalbėjo:

‘‘Mes ilgimės Tėvynės ir apie ją 
svajojame, o nejučia karštligiškai 
kuriamės svetimuose kraštuose, 
dažnai net nebeprotingai griebdami 
materialius dalykus ir užmiršdami 
dvasinius, amžinuosius mūsų as
mens ir tautos reikalus bei kovą už 
juos. Mes liejame rašalą, bet ne 
ašaras, dėl jaunimo asimiliavimosi 
svetur; mes barstome spaudoje 
tūkstančius žodžių, bet sunkiai 
atidarome pinigines ir širdis bei 
protus, kad jaunimą labiau prie 
mūsų tautos prilaikytume.

Mes lengvu mostu sukritikuo
jame savus menininkus, rašytojus 
ir spaudos leidėjus, nors jų darbai 
yra didele ir svarbia mūsų trem
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Perdaug pavėluota suvaldyti Kubos užmojus

Washingtono užsienio politi
kos vairuotojai pasižymi prieš
taravimais, kurių ir nūdien ne
sugeba pašalinti, Valstybės de
partamentas, dar taip neseniai 
dėjęs viltis į Castro, dabar ima
si pusiau priemonių jį palaužti. 
Ką tik pasibaigusiame Ameri
kos žemyno 20 užsienio reikalų 
ministerių pasitarime Washing- 
tone D. Rusk dėjo didelių pa
stangų įtikinti Pietų Amerikos 
atstovus, kad jau metas imtis 
kai kurių žygių sulaikyti Kubos 
verži ą.

Ankstesniuose pasitarimuose 
buvo padaryta daugelis nutari
mų, kurie netrukus pakibo ore. 
Vargu kitaip nutiks ir su šio 
suvažiavimo sprendimais varžy
ti Kubos prekybinius santykius 
su kitais kraštais bei sukurti 
karinę organizaciją sulaikyti 
Castro revoliucines pastangas 
Pietų Amerikoje. Visi ministe
riai sutarė, kad reikia Kubai už- I
kirsti kelią brautis ypač į Vidu-| 
rio Amerikos neatsparias mažas 1 
valstybes. Tuo tikslu numatė 
riet eilę priemonių: varžyti ko
munistų veiklą, panaudoti kari
nę pajėgą palaužti komunistų 
perversmus ir kovoti prieš ko
munistinę propagandą. Tuo pat 
metu Bolivija, Brazilija, Čilė, 
Meksika ir Urugvajus glaudžiai 
bendrauja su Kuba.

Vakariečių nesutarimas
Sovietai pastarosiomis savai

tėmis, spartina tiekimą Kubai. 
Sovietai pasitelkė vakariečių 
laivus, nes jų prekybinis laivy
nas nepajėgus pervežti nepa
prastai didelę važmą. Anglijos, 
Graikijos, Italijos, Kanados, 
Norvegijos ir vakarinės Vokie
tijos laivai pervežė pusę važ
mos tarp Sovietų ir Kubos. JAV 
vyriausybė padarė žygius, kad 
šio krašto laivai su svetimomis 
vėliavomis liautųsi Sovietams 
talkininkauti. Žymiai sunkiau 
vyksta susitarti sų vakariečiais, 
kad jie savo laivų neišnuomotų 
Sovietams. Iki šio meto pavyko 
įtikinti tik vakarinę Vokietiją ir 
Turkiją ,kad šie kraštai atsisa
kytų pelningos Sovietų važmos. 
Londono “The Times” rugsėjo 
25 d. laidoje atkirto; “Anglams 
važmos gavimas yra gyvybinės 
reikšmės reikalas. JAV spaudi
mas jos atsisakyti tikrai nepa
grįstas. Anglijoj vyriausybė nė 
ra karo stovyje su Kuba ir su 
ja palaiko diplomatinius santy
kius. Todėl anglų prekybinis lai 
vynas visai teisėtai priima važ
mą Sovietų ir Kubos uostuose”.

GEDIMINAS GALVA

Anglijos vyriausybė nesisku 
bina daryti žygių, kad jos pre
kybinis laivynas nepriimtų mi
nėtos važmos. Kanados ir Olan
dijos oro laivynas ir-toliau ga
bena Sovietų karius į Kubą. 
JAV teliko vienintelis kelias — ! 
daryti spaudimą ne į valstybes, 
bet į laivus. Sovietams talki
ninkaują laivai negaus jokios 
važmos JAV uostuose. Šis spren 
dimas nepakankamas, nes So
vietų laivai ir toliau lankys JAV 
uostus.

Valstybes departamento 
neįžvelgumas

Sovietų pastangos sustiprinti 
Kubos karinį atsparumą iššau
kė didelį susijaudinimą. Raudo
nosios armijos karių skaičiaus 
augimas, raketų šaudyklų įren- Į 
girnas, oro karinio laivyno pajė- j 
gumo stiprinimas, radarų tinklo 
tobulinimas ir Havanos įlankoje 
įrengimas “žvejų uosto”, kuria
me prisiglaus Sovietų povaride- 
niniai laivai, sudaro ypatingą 
padėtį. Sovietų pastarigos įsi
tvirtinti Kuboje, jei ir nesudaro 
mirtino pavojaus JAV-ėms, tai 
vis tik suvaržo jų veikimo lais
vę. Kiekvienas JAV žygis Karai 
bų jūroje yra sekamas. Šios sri- j 
ties šeimininkas tampa daliniu-i 
ku. Valstybės departamentas ke 
liąis atvejais pasikliovė eiti ne
įžvalgios politikos keliu. JAV 
ambasadorius Earl E. T. Smith 
tvirtinimu (U. S. News spalio 

8d. laidoje), Valstybės depar
tamento ketvirtasis aukštas, ri- 
jkiuojantis politiką Pietų Ameri

koje, sistemingai siekė, kad Ku
boje įsigalėtų komunistinis dik
tatorius, nes iš jo daugiau tikė
josi, kaip iš Batistos. Smith aiš
kiai nepasako, ko tikėjosi Vals 
tybės departamentas, tačiau aiš 
ku ir iš aplinkinių teigimų, kad 
ir J. E. Dulles laikais komunis
tų įtaka ten buvo didelė.

Ūkinė blokada, tikėjimasis 
ūkinės suirutės Kuboje, neatsa
kingas žaidimas perversme ir 
nuolatinis grūmojimas nušluoti 
Castro, esanti tik iškaba, sukū
rė nūdienę raidą, kuri vargu 
gali būti sustabdyta, jei ir pa
norėtų JAV užsienio politikos 
rikiuotojai.

Valstybės departamentas ma
žai tesijaudino, kai dėl jo poli
tikos žuvo milijonai nekaltų au
kų. Jis ima trinti akis, kad iš
vystų savo politikos išdavas 
Kuboje.

Sovietinės bulvės ir 
maisto trūkumai 
Čekoslovakijoje

PRAHA, Čekoslovakija. — 
Prahos radijas pranešė, kad Če
koslovakija Sovietų Sąjungoje 
nupirko 5,000 vagonų bulvių.

Čekų spaudos žiniomis, ties 
krautuvėmis, kuriose pardavinė 
jamos atgabentos bulvės, maty
ti didelės žmonių eilės.

Čekoslovakijos komunistų par 
tijos spauda dėl netinkamo bul
vių derliaus paskirstymo kalti
na žemės ūkyje dirbančius biu
rokratus.

— Indija atmetė komunistu 
kinų siūlymą, kad pasienio gin
čas būtų sprendžiamas Peipin- 
ge šią savaitę.

VISUOTINIO BAŽNYČIOS
SUSIRINKIMO IŠVAKARĖS

Visuot. susirinkimo pragiedruliai 

Musų korespondento pranešimas iš Romos

Šv. Tėvas Vatikano gelžkelio stoty, prieš išvykstant į Loreto ir 
Asyžių spalio 4 d. Prieky kardinolai, šalia arkiv. Dell ’Acąua.

Jau pop. Leonas XIII galvojo , 
užbaigti nutrauktąjį I Vatikano I 
susirinkimą. Pijus XI nuodug
niau susipažino su I Vatikano , 
susirinkimo darbais, įsteigė ko
misiją, atsiklausė vyskupų apie 
susirinkimo reikalą, tačiau to 
laikotarpio įvykiai neleido šią Į 
idėją realizuoti. Pijus XII buvo 
sudaręs aukštesnio rango 12 as
menų komisiją studijuoti dog
matinius, bažnytinės drausmės 
ir sielovados klausimus, kaip 
medžiagą būsimam visuot. Baž
nyčios susirinkimui, tačiau kilęs 
karas sutrukdė, o po karo kiti 
reikalai.

Pop. Jonas XXIII paskelbė, 
kad I Vatikano susirinkimas lai 
komas užbaigtu. Bus naujas su- 

naujiems laikams. Jo 
dą-

ir sudarė visą 
aplinką, šiuo reikalu jis pasa
kė apie 150 kalbų, 10 ypatingų 
pranešimų, išleido 3 enciklikas, 
1 apaštališką konstituciją, 5 mo
tu proprio ir k. Pats susirinki
mo tikslas yra pozityvus: dva
sinis, apaštalinis ir socialinis 
akiratis. Tiesa ir meilė bus jo 
deguonis. Sunkenybės bus išryš
kintos. Asmenų atžvilgiu, — 
k«in pastebi Daniel Rops, — 
bus mokama su meile atskirti 
priešuose klaidingą mokslą ir jį 
pasmerkti, žmones gi pagerbti 
ir mylėti, surandant tai, kas jun 
gia sielas ir sąžines.

Kanada perka Jungtinių Tautų bonus. Nuotraukoje matyti Jungt. 
Tautų sekret. U Thant (kairėje) ir Kanados min. specialiem rei
kalam H. C. Green, kuris įteikia Kanados čekį 6,240,000 dol.

Kiti laikai
Neseniai pradėti 400-ji ju

biliejiniai metai, kai baigėsi gar
susis Tridento susirinkimas ir 
eina 93 metai, kai įvyko paskuti, 
nis visuot. Bažnyčios susirin
kimas. Šių laikų pasaulis pasi
darė labai mažas. Per kelias va
landas galime pasiekti tolimus 
pasaulio kraštus. Lengvai ir grei 
tai susirinkimo dalyviai gali su
sirinkti į skirtą vietą.

Jojo ant mulo
Paryžiaus arkivyskupas, vyk

damas į Vatikano susirinkimą, 
jojo per kalnus ant mulo, pra
siskirdamas sau kelią per snie
go audras. Bragos vyskupas, 
Portugalijoj, išvyko 1561 m. ko
vo 24 d. ir atvyko į Tridentą 
tiktai gegužės 18 d. Tridento 
susirinkimas su pertraukomis 
tęsėsi 18 metų. Panašiomis ap
linkybėmis šių dienų vyskupai, 
grįžę į savo vyskupijas, jau ne
bepažintų tikinčiųjų.

Telstar virš mūsų galvų
Šiandien ant mūsų galvų kabo 

Telstar. Ruošiamasi keliauti į 
mėnulį. Milžiniškos išlaidos, o 
milijardas žmonių kenčia badą. 
Beveik du milijardai žmonių y- 
ra nekatalikai. Tik pusė milijar
do katalikų. Prieš mūsų akis 
auga Afrika ir Kinija. Reikia 
jau skaitytis su geltonaisiais ir 
juodaisiais. Žmonijos vidaus gy 
venimas yra labai pasikeitęs.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

ties prasmės dalimi;, nes lietuvių 
tremty kuriama kultūra, o ne 
kraunami kapitalai dar mus prilai
ko prie tautos kamieno, dar ne
leidžia sunykti ir įgalina sugrįžti 
kada nors į tautos versmę.

Mes dejuojame, kad, nėra tinka
mų šaltinių jaunimui, kad nesame 
sava literatūra priaugę pasaulinės 
literatūros lygio; šaukiamės me
cenatų, skelbiame konkursus. Ir 
atsigręžę abejojame tų konkursų 
naudingumu, šypsomės iš besisten
giančių romanistų ar poetų, neno
romis sutinkame naujas knygas.

Šiandien baramės, kad mecenatai 
šykštūs, kad rašytojai išsisėmę ir 
pavargę, kad siaubia nuosmukis; o 
rytoj vėl pajuokiame konkursų 
skaitlingumą, rašome tik draugiš
kas arba naikinančias recenzijas, 
dažnai pro asmenį nematydami tik 
ros jo darbo vertės.

Tokie kontrastai tremtyje išse
mia mūsų jėgas. Tarytum pilstome 
smėlį iš vieno kranto į kitą, už-

(Nukelta į 4 psl.)

Asdrubalis akimirką galvojo. Nejaugi kapitonas 
bus girdėjęs, ką jis buvo pasakęs mergaitei? Tasai 
dabar jam duodamas pavedimas?... Kiekvienų atveju 
reikėjo būti ryžtingam.

Jam besistojant, Barborytė mėgino jį sulaikyti, 
nukreipdama į jį maldaujantį žvilgsnį, bet jis greitai 
jai mirktelėjo ir, ryžtingai atsistojęs, išėjo iš stovyk
los, sekdamas paskui Rupūžę, šis buvo pavaduotojas, 
kapitono dešinioji ranka visiems jo nelemtiems pave- 
dimams, ir Asdrubalis tai žinojo, bet būtų galutinai 
pražuvęs, jeigu parodytų baimę ir mėgintų gautojo 
įsakymo nevykdyti. Nors tiek, kad turėjo šautuvą ir 
vieną vyrą prieš save, tuo tarpu čia buvo penki vy
rai prieš jį. Barborytė žvilgsniu sekė paskui jį, ir ilgą 
laiką jos akys bus įsmeigtos į miško angą, kur jis 
išnyko.

Tai matydami, likusieji įgulos nariai tarpsavy 
persimetė suokalbišku žvilgsniu, ir, kai kiek vėliau 
dėl neva galimo pakrantės indėnų puolimo, kapitonas 
jiems paliepė išžvalgyti viršupio pakraštį, — pasiro
dė, kad tą patį įsakymą buvo gavęs ir senasis Eusta
kijus, — suprato, jog nori juos atitolinti nuo stovyk
los ir pasilikti vienas su mergaite, trumpai pamur
mėję, jam atsakė:

— Kapitone, palik tai vėlesniam laikui. Dabar 
mes ilsimės.

Tai buvo sukilimas, jau nuo seniau brendęs dėl 
svaiginančio mergaitės grožio; tačiau kapitonas neiš

drįso jo numalšinti tuojau, nes suprato, jog šitie 
trys vyrai veikė sutartinai ir buvo viskam pasiryžę, 
ir atidėjo bausmę, ligi sugrįš Rupūžė, kurio aklu pri
tarimu pasikliovė.

Barborytė, atspėjusi nelemtus “tėvelio” ketini
mus, sukilėlius palaikė savo gelbėtojais ir puolė prie 
jų; tačiau, pastebėjus kaip jie į ją žiūrėjo, sustojo su 
stingstančia nuo siaubo širdimi ir negalvodama grįžo 
į tą vietą, kur ją buvo palikęs Asdrubalis.

Staiga pragydo “yakabo”1), ir tai buvo gedulo 
varpai sutemų girios nykioje tyloje, jo giesmė su
stingdo keleivio širdį.

— Ya-kabo... Ya-kabo!..
Ar tai buvo pranašinga paukščio giesmė ar pa

ties Asdrubalio mirties šauksmas? Ar tai buvo stai
gus atsileidimas ilgą laiką įtemptų nervų, ar spindu
liavimas, iš tolo paslaptingai perduotas, mirtino smū
gio, kurį tuo metu patyrė kitas kūnas: Rupūžės kir
tis į Asdrubalio kaklą.

Ji tiek teprisimena, jog sukrito kniūpščia, ūmaus 
sukrėtimo parblokšta, surikusi gerklę draskančiu rik
telėjimu.

Visa kita įvyko jos alpulio metu: atviras maištas, 
kapitono mirtis ir netrukus — Rupūžės, kuris vienas 
sugrįžo į stovyklą, ir jos nekaltybės puota Asdrubalio 
keršytojams.

Kai, uždusęs nuo bėgimo, senasis Eustakijus at
skubėjo jai į pagalbą, išgirdęs jos šauksmą, jau visi 
buvo prisisotinę, ir vienas jų sakė:

-— Dabar galime ją parduoti turkui, nors ir už 
Į keturis šimtus dolerių, kuriuos anuomet pasiūlė.

;V; , . • ;Y-
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Laužų atošvaistės supurpurina nakties tamsumą; 
girdimas laukinis šūkavimas. Tai garnio medžioklė.

Indėnai sukuria laužus aplink neprieinamus liūnus, 
paukštis pakyla ,triukšmingų šūkavimų išgąsdintas, 
ir jo sparnai nuo ugnies žėrėjimo tirštoje tamsoje nu
sidažo rožine spalva, bet staiga medžiotojai nutyla ir 
greitai užgesina laužus, ir pakilęs paukštis krenta be-

Kažkas panašu atsitiko Barborytės gyvenime. 
Meilė Asdrubaliui buvo trumpas skridimas, vos su
plasnojimas sparnais, žybtelėjus pirmam tyram jaus
mui, kuris įsiruseno jos širdyje, žiauriai užgesintas 
ant visados malonumų medžiotojų vyrų smurtingumu.

Tą naktį iš jų rankų išpirko Eustakijus — senas 
indėnas, buvęs eldijoje vairininku, vien tam, kad bū
tų arti dukters tos padermės, kuri, patekusi į kapi
tono žiaurias rankas, mirdama nuo jo smūgių jį mal
davo neapleisti jos mergaitės; tačiau nei laikas, nei 
ramus gyvenimas lūšnose, kur buvo pabėgę, nei švel
nus fatalizmas, kurį akimirkon sukeldavo liūdnų 
yapururu1) skambėjimas josios indėnės sieloje, ne
galėjo apmalšinti niūrios jos širdies audros: kieta 
ir neišnykstanti raukšlė išvagojo josios kaktą, pa
giežos ugnis žybčiojo jos akyse.

Jau vien tik pagiežą tegalėjo gaivinti savo krū
tinėje, ir niekas jai taip nepatikdavo, kaip vaizdas 
vyro, besiraitančio naikinančių jėgų naguose. Apža
vai Kamachai — Minarės — baisios Orinoko girių 
dievybės — šėtoniška galia glūdinti burtininkų akyse 
ir baisios savybės žolių bei šaknų, iš kurių indėnės 
išverda pusaną2), sužadinančią gašlumą ir sunaiki
nančią valią vyrų, nepasiduodančių jų glamonėms, 
taip ją apvaldo, kad dažnai tik ir svajoja, kaip patirti 
paslaptis, susietas su vyrų apžavėjimu.

') P. Amerikos paukštis. Pažodžiui reiškia „jau pasibaigė”.
Vert.

i) Orinoko indėnų iš bambuko padaryta fleita. Vert. 
9 Gėralas, sukeliąs lytinį potroškį. Vert.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 11 d.

Mūsų kolonijose
Watęrbury, Conn.

Įspūdingi 40 v. atlaidai
Šių metų 40 vai. atlaidai Šv. 

Juozapo parapijoje rugsėjo mėn. 
pabaigoje buvo tikrai įspūdingi. 
Lyg atjausdami tikinčiųjų bro
lių persekiojimus pavergtoje Lie 
tuvoje ir malda buvo karštesnė 
ir giesmė jausmingesnė. Pamoks 
lūs sakė svečias kun. Petras 
Remeika, MIC.

Didysis parapijos bažnytinis 
choras, vadovaujamas komp. 
A. Aleksio, pamaldų metu šau
niai giedojo. Išpildė prof. J. Ži
levičiaus iškilmingus Šv. Sakra
mento garbei mišparus, Veni 
Creator (Aleksio) ir tradicines

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
miršdami '°skoti aukso. Tarytum 
ne tyliųjų kūryba ir susikaupusių 
kultūrinis darbas mus išgelbės, o 
rėksnių barniai, sieksninės asmeni
nės kritikos, ironija ir desperatiš
kas blaškymasis”.

Laureatė toliau savo kalboje pa
žymėjo, kad romanas tai iš dalies 
žmogaus istorija, padeda žmogų 
pažinti:

“Save pažinus gal neklestėtų ne
apykantos, kontroversijos ir iste
riką, kurios tiktai stumia mus j 
pakalnę; gal mūsų žingsniai pasi
darytų tvirtesni, ir sustiprėtų va
lia dirbti, ir padidėtų viltys per 
tautinę kūrybą išsilaikyti, kol po
litinės sąlygos ir politiniai veiks
niai padės mums grįžti į savą 
kraštą.

Užtai tegu klesti Draugo litera
tūriniai , konkursai, tegu klesti ir 
būna kasmet tęskmi Dirvos roma
no konkursai, kaip tegu bujoja ir 
kitų žanrų bei kitų menų, ypatingai 
jaunimui, įvairios skatinančios ir 
ugdančios varžybos. Jei dailinin
kai, muzikai ir kiti lengviau gali 
būti įvertinami kitataučių, tai mū
sų literatūros kūrėjus palaikyti ir 
jiems tobulėti padėt gali tik sa
vieji.”

, J. Žvilb.

lietuviškas giesmes. Sol. giedo
jo M. Andrikytė, K. Seliokas, 
M. Gelbogienė, J. Brazauskas, 
A. Čampė ir C. Dielinikaitytė.

Pirmą vakarą bažnyčioje at
silankė 28 American Guild of 
Organists skyriaus 202 nariai iš 
12 miestų, įvairių tikėjimų baž
nyčių kitataučiai vargonininkai, 
daugumoje protestantai. Svečiai 
buvo sužavėti lietuvių katalikų 
pamaldomis bei nustebinti pa
rapiečių gausiu dalyvavimu.

Po iškilmių bažnyčioje, įvyko 
kuklios lietuviškos vaišės prie 
gražiai žaliom rūtom ir marga
spalviais jurginais papuoštų sta 
lų. Svečius muzikus šiltai pa
sveikino bei maloniai globojo 
kun. klebonas E. Gradeckas; 
svečių kol. bei kvieslys komp. 
A. Aleksis; choro pirm. M. 
Andrikytė ir geraširdės šei
mininkės M. Stankevičienė, M. 
Kašėtaitė. M Kąrinauskienė, M. 
Por+ier. Clark ir L. Sulaus- 
kaitė. Po vaišiu muzikai dar 
tlT-ė-in ą-trcn-hu pildos posėdi pa- 
č’ojp lietuviu salėie. Lyra

TRADICINIS POBŪVIS

Lietuvių moterų klubas spalių 
13 d. 7 v. v. Šv. Juozapo parapi
jos salėje ruošia tradicini pobūvį- 
vakarą. Bus vaišės, šokiai ir t. t.

Į pobūvį maloniai kviečiami Wa- 
terburio ir apylinkių lietuviai, se
nimas ir jaunimas.

Šio klubo ruo"i?,mi parengimai 
populiarūs ir gausiai lankomi. Gi 
jų pelnas eina labdaringiems dar
bams ir lietuvių kultūros reika 
Iams. (Pr.) — Kor.

Nėra žmogaus, kuris turėtų taip 
gerą atmintį, jog galėtų būti nesu
gaunamu melagiam. — A. Lincoln

Nėra “baltojo melo”; melas yra 
juodas, kaip degutag, ir dvigubai 
daugiau dvokia.

— H. Wa.rd Beecher

Nuotraukoje American Guild cf Organists skyrius ir dalis Šv. Juozapo parapijos choro Waterburv, 
Conn. Antroje eilėje iš dešinės stovi kun. E. Gradeckas ir komp. A. Aleksis. Pirmoje eilėje iš de
šinės sėdi kapelionas episkopalas kun. William Soule, o iš kairės choro pirm. sol. M. Andrikytė.

Geriau yra savo širdį į maldą 
sudėti, kad ir žodžių nerandant, 
kaip žodžius rasti, bet širdies į 
juos neįdėti. — Mah. Gandhi

Vestuvių nuotraukos* ir 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
U ŪSU SPECIA PYKū.

PRECIN PHOTO STUDIO
1008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, »av.

PASKUTINIS UODAS
Moksleiviai — studentai — atei

kite praleisti smagų ir energingą 
vakarą PASKUTINIO UODO šo
kiuose. Lipniūniečiai ruošia šiuos 
šokius; šį penktadienį, spalio 12 d., 
7 v. v. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje.

Pagal naują įstatymą biletai bus 
parduoti prie pat pirmutinių (iš 
lauko įeinant) durų. Biletų kaina 
,$1.00. — Šokių komitetas

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

UŽ 10 METŲ BUS VALSTYBINĖ 
LOTERIJA

Atidžiai skaitą JAV “Con- Liuksemburge, Maltoje, Naujo- 
gressional Record” negali nesi- je Zelandijoje ir Vak. Vokieti- 
stebėti kongreso atstovo Paul joje. Jis tikisi iki kongreso už-
Fino (R. N. Y.) dideliu ryžtu, 
neišsekama energija, geležine 
valia ir nepalaužiama ištverme 
bei milžiniška kantrybe.

sidarymo paminėti visas 4o ša
lis turinčias valstybines loteri
jas.

Nuo 1953 metų, kai atstovas
P°iias Spykeri, ’ jis pradėjo, pjn0 pateko į atstovų rūmus,

— “aš norėčiau supažindinti at
stovų rūmų narius su Jugosla
vijos valstybine loterija...”

Jei šis įvadas nenustebino 
atstovų, tai tik dėl to, kad tas 
pats atstovas Fino, paprašęs 
balso dieną prieš tai, buvo kal
bėjęs apie valstybinę Izraelio lo
teriją, o prieš dvi dieni — apię 
Japonijos valstybinę loteriją.

jis kas du metai yra siūlęs įsta
tymo projektą sudaryti valsty
binę loteriją, JA Valstybių ve
damą ir kontroliuojamą, kurios 
pajamos būtų skirtos mažinti 
valstybinį deficitą ir numušti 
asmeninių įeigų (income) tak
sas.

Atstovas Fino tikisi, kad Ame
Per paskutinius du mėnesius Fi- rikos valstybinė loterija kasmet 
no yrą kalbėjęs bent 20 kartų, galėtų sutelkti daugiau 100 mi- 
kiekvieną kartą tiktai po vieną dolerių. Jis nurodė, kad
minutę, aiškiai, kondensuotai ir kasmet arklių lenktynėse išlei- 
itikinančiai iškeldamas valsty- džiama 45 bilijonai dolerių. Dau 
binių loterijų nuopelnus. gelis valstybinių loterijų grąži-

Fino yra išgyręs valstybines na 60% leigū loterijos premi- 
loterijas Argentinoje, Belgijoje, iom°’ ^0% ic'gų perduoda 
Ko>sta Rikoje, Australijoje, Airi valstybiniam iždui.
joje, Čekoslovakijoje, Danijoje, ' Loterijos Amerikoje turi isto 
Prancūzijoje, Graikijoje, Gha- rišką tradiciją. Jomis pasinau- 
jnoje, Suomijoje, Guatemaloje, dota pastatyti daugelį kolegių,

Save enough on a new eleetrie dryer 
to dry up to 1OOO Ioads free

LIMITED TIME OFFER—SEE YOUR DEALER N0W

Kaip tik dabar — ir tik ribotą laiką, — 
Commonwėalth Edison ir Public Service 
Kompanija, bendradarbiaudami su Jūsų. 
pardavėju, siūlo jums sutaupyti $20, ar 
daųgiau nei jūs bet (kada galėjote, ant 
naujo 240 voltų beliepsnio elektrinio džio
vintuvo. Ir šitas $20 yra virš to $20 ar 
$40, kuriuos jūs sutaupot normaliai pirk
dami elektrinį džiovintuvą vietoj dujinio. 
Taigi jūs faktinai sutaupot $60, priklauso 
nuo rūšies ir modelio... arba pakankamai, 
kad galėtumėt išsidžiovinti 1000 bundulių 
nemokamai! Vidutiniai šeimai tai geriau 
nei 3 metų džiovinimas nemokamai. Taip 
pat, bcliepsnis elektrinis džiovintuvas džio

vina rūbus geriau bei švariau, kadangi ten 
nėra jokių garų, liepsnos ar kokių degamų 
produktų. Be to, nielkas nedžiovina rūbus 
greičiau kaip šių dienų elektrinis džiovin
tuvas. (tik 26 ar 30 minučių pilnas rūbų 
bundulys1). Prašykit savo pardavėjo $20 su
tampu pažymėjimo, kuris čia parodomas. 
Žinoma, garantuojam. kad būsit patenkinti 
kiekvienu bcliepsniu elektriniu džiovintuvu.

C Commonwealth Edison
Public Service Company

© C. E. Co.-

ASK YOUR DEALER 
FOR THIS *20 

SAVINGS CERTIFICATE

vieškelių ir kanalų. Loterijos 
tik tada prarado gerą vardą, 
kai privatūs interesai jas perė
mė ir sugadino. Atstovas Fino 
turi vilties, kad už 10 metų 
Amerikoje bus įvesta valstybinė 
loterija. A. Ndz.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

FREE GIFT
OFFER 

DURING 
OCTOBER

St. Anthony9s A

_ 7? 7? 7? P nrv'n

TIK SPALIO MĖN.. .jus turėsit progą ne tik gauti musų regu
liarią nemokamą dovaną už taupymą, bet taip pat geros kokybės 
dovaną kaip bonus.
Visiems taupytojams, kurie padidins savo sutaupąs iki $500.00 
spalio mėn., bus nemokamai duodamas INLAND stiklinis grie
tinėlės ir cukraus setas. Priedu... padėti švęsti mums 40 metų 
sukaktį... taupydami $40 .. . virš $500 gausit NEMOKAMAI 
pilno dydžio, aukštos kokybės BEACON antklodę.
Prisiminkit, šis pasiūlymas galioja tik spalio mėn. Tik viena 
dovana ir bonas šeimai.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, 
Execųtive sekretorius

ST. ANTHONY 
SAVINGS

1447 S. 49th Ct. • Cicero 50, Illinois.
PHONES: City 242-4395 • Suburbs 656-6330 

HOURS; Man- 9-8; Tues„ Thurs.* Fri.. 9-5; SaU 9-1: flednesdaj,



iLVili’
LIETUVIŠKŲ NAMŲ 

ŠVENTINIMAS
Pagaliau, ir Detroitas turi lie

tuviškus namus! 0 kiek apie 
juos buvo kalbėta, ginčytasi ir 
spaudoje prirašyta! Spalio 4 d. 
buvę Čekų Sakalų namai 3009 
Tillman, kampas Butternut, per

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.

Maloniai kviečiame atsilankyti į Liet. Gailestingųjų Seserų Sąjungos ruošiamų

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

užuolaidas langams, kaip įsigyti 
naujas ir patogias kėdes, tada 
pamatysite, kad tie vyrai dirba 
ir jų pastangų neniekinsite.

Spalio 27 d. bus tų namų pa
šventinimas ir atidarymas. Tą
dieną 8 vai. v. Lietuvių namuo-_______________________________________________________________________________
se yra rengiamas didelis atida-i darbus. Svarbiausi punk- riai — kun. Lionginas Jankus, lis, K. Matuliauskas, V. Vėl-1 pažadėjo patsai atvykti į seimo; bo adv. T. Gray-Grajauskas

vn no Imn i Izn Y'i IrTTinm n o . . i • • v _ t __ _ J /-G 4. . mi rd v»r

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

Šokiams groja Joe Fontaną Orkestras,

Kviečia: LIET. GAIL. SESERŲ S-GA.

eina į Detroito Lietuvių Namų rymo balius, į kurį kviečiama! tai. lietuviai gaus vietos Vati- Kazys Vasiliauskas, Helen Kul-
visa Detroito visuomenė.draugijos rankas ir tie namai 

taps Detroito lietuvių kultūros
centru. Tie, kurie puolė namų prie namų pirkimo savo šimti- ; koncertas; į šios parodos darbų Šio komiteto sekantis posėdis 
pirkimo iniciatorius, šiandien ne, yra nuoširdžiai kviečiami seriją K. Vienybė įskaito ir lie-, yra šaukiamas Balfo centro pa-

kano paviljone savai parodai; ber, Jurgis Sirusas, Vaclovas 
Tie, kurie dar nėra prisidėję numatomas vokalinės muzikos Butkys ir Vytautas Vaitekūnas.

žys, A. Sajauskas, A. Juškaus- atidarymą ir asmeniškai pasvei- delegacijų sąstatus sudarant
kienė ir E. Makauskaitė, lankė- kinti seimą, 
si pas Baltimorės miesto bur- šias audiencijas ir proklama-

turi su gėda užčiaupti savo lū
pas, nes šiuos namus nuper- 
kant, atremontuojant ir pagrą
žinant buvo įdėta tiek daug ne

skubiai prisidėti, nes juo grei- i tuviškos koplyčios įrengimą nau 
čiau namus išmokėsim, juo pi- j jai statomoj katedroje Washing-
giau jie kainuos ir tuo tvirčiau ton, D. C., kuri kainuos 350,000 
jie bus mūsų rankose. Iki pa- dol

tuviškos širdies, pastangų ir dar simatymo namų atidarymo šven
bo, jog tik aklas to negali pas
tebėti. Pesimistai, ateikite kiek 
vieną dieną į šiuos namus ir

teje! Jonas Kriščiūnas

talpose, Brooklyne.

Skautų sueiga
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

New Yiorko skyriaus sueiga į- 
Susirinkime buvo išreikštas vyks šeštadienį, spalio 20 d. 7 

pageidavimas, kad lietuvių pa- vai. Festival patalpose 40 E 26 
sirodymas pas. parodos metu St. New Yorke. Sueigoje bus

mistrą Harold J. Grady priimti 
proklamacijai, skelbiančiai tą 
pačią spalio 13-tą Balfo dieną 
Baltimorės mieste.

Abu aukštieji pareigūnai dele
gacijas šiltai sutiko ir parodė 
suprantą Balfo tikslus ir idėją. 
Miesto burmistras dar kartą

cijas išgaunant energingai dir-

daug pasidarbavo seimui ruošti 
komiteto narys S. Vitkauskas.

Virbelis

. — Detroito Namų atidarymo j būtų vieningas, ir kad nesikry- paminėta akademinės skautijos
pažiūrėkite į tuos vyrus, kurie baliui stalus dešimčiai žmonių ga- įžiuotų Lietuvių Bendruomenės įsisteigimo 38-tosios metinės (į-
savanoriškai čia dirba be jokio Įima užsakyti Neringos krsutu-
uzmokeseio prie įvairiausių re- 7šd?št^o buvo išrinktag vykdo. gitete Kaune 1924 m. spalio 16
monto darbų, ateikite į kasdien timus. Įėjimo auka — 8 dol. as- 'masis komitetas, kuris paruoš d.). Šia proga žiupsnelį savo 
vykstančius draugijos valdybos meniui, studentams, ir mokslei- konkretų lietuvių pasirodymo prisiminimų iš tų laikų papasa- 
narių posėdžius, kur aptariami duoda^nį1OgaltiUfr planą šios parodos metu, ir ban kos dr. Henrikas Lukaševičius, i
budai, kaip pigiau, geriau ir džiaj ir ggr-imai. šokiams gros ži-. dys tą planą suderinti su K. Po akademinės dalies bus A'SS 
greičiau atlikti sienų, lubų, du- namas Zoria orkestras. Nuotaikos Vienybės darbais. Šis komitetas į N. Y. skyriaus pirmininko rin- 
rų ir langų dažymai, kaip įreng- sudarymui stalai bus papuošti gė- pasiskirstė pareigomis; pirm. — kimai, einamieji reikalai ir po- 
ti vaidinimams tinkamą sceną, romantišlmje ^akių" šviesoje V>kS Jokūbas Stukas, vicep. — kun. būvis. Visi OSS nariai — stu- 

dr. Stasys Valiušaitis ir Anta- dentai ir filisteriai iš New Yor-'

ir Kunigų Vienybės veikla. Tuo steigta Vytauto Didžiojo univer
M O V I N G

R ŠERĖNAS perkrausto blduš 
ir kitus daiktus. Tr iš toli Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pi. WA 5-8062

SKIP’S
Liquo r

S E L F 
SERVICE

Store
5515 S0. DAMEN AVL ALL PHONES WA 5*8202

OCTOBER — SPALIO 11, 12, 13 D. D.

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY Fifth >2-98

kokią pirkti uždangą scenai ir (Pr.)

M U s y H O L O N i <J O d t
nas Šetikas. sekr. — Zenonas ko ir apylinkių kviečiami daly- 
Jurys ,ižd. — Romas Kezys, na vauti.

[10%, 20%, 30% piginu mokė-t 
nedraudė nuo ugnies ir auto

nhiiin pas

FRANK Z A P O I. I *
?2«S% West 9.51b Street 

"hioago 42 Illinois 
t ’-S65i I OR. 6-4339.

Lawrence, Mass.
Svetimtaučių lietuviškas 

pasirodymas

Šv. Pranciškaus lietuviškoji 
parapija, esanti Lawrence, Mas., 
pirmą kartą ryškiai įžengė mū
sų religinėn ir tautinėn kultū
ros istorijon, pradėjus čia 1929 
m. dabartiniam prel. Pranciškui 
Jurui klebonauti.

Tai įvairių lietuviškų organi
zacijų kūrėjas, talkininkas ir 
vadas; kelerių vienuolijų bend- 
rakūrėjas ir jų klestėjimo gy
voji dvasia; plačių ir objekty
vių pažiūrų visuomenininkas; ži
nomas kalbėtojas ir publicistas; 
žymiausias šių laikų knygnešys 
- mecenatas.

Nenuostabu, kad tas vispusiš-

iiliiiinil

susirinko visa mokykla, moki
nių tėvai, giminės ir svečiai. Be 
veik visi programos išpildyto- 
jai buvo svetimtaučiai. Tačiau, 1 
prelatui ir kitiems dvasiškiams • 
salėn įžengus, gražiai lietuviš
kai mokiniai pagiedojo “Ilgiau
sių metų”.

“Ilgiausius metus” meniškai j 

paįvairino lietuviškomis ir an- j 
gliškomis dainomis, mūsų tau- 1 
tiniais šokiais, lietuviška dialo- ' 
gine forma deklamacijomis. 
Nors abi programos dalys bu
vo pavyzdingai paruoštos ir iš
pildytos, vadovaujant sės. M. ' 
Celinai, bet lietuviški kūrinė
liai daugiausiai susilaukė klau- j 
sytojų entuziazmo. Įdomu, kad 
dauguma klausytojų buvo sve
timtaučiai.

Labiausiai publikai patiko

Baltimorės Balfo atstovai pas Marylando gubernatorių. Viduryje 
sėdi gubernatorius J. Millard Tawes. Iš k. į d. V. Dailidė, adv. T. 
Gray-Grajauskas, K. Kašinskienė, A. Juškauskienė, dr. E. Arma- 
nienė, Sauka, E. Jurkiene, Gelgudas, C. Dailidicnė, E. Railienė, 
adv. N. Rastenis, A. Sajauskas ir Z. Vičiulis. Nuotraukoje nėra 
V. Velžio.

SOPHIE BARČUS 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. Vakauškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chieago 29, III.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

kai pavyzdingas dvasiškis pat- «Grybs, grybs baravyks”, “Su 
riotas tapo ne tik lietuvių, 'bet daina mes keliaujam”; “Sun- 
ir svetimtaučių pasididžiavimu. shine gong”, “Feast Day Poem”, 

Tikras pasididžiavimas daž- «polka Dance”, “Zum Gali Ga
niausiai reiškiasi pavyzdžio se- j Įj” įr vaikų darželio “Opening 
kimu, nuoširdžiu dėkingumu ir Song”.

Baltimore, Md.
BALFO ATSTOVAI PAS MA
RYLANDO GUBERNATORIŲ 

IR BALTIMORĖS MIESTO 
MERĄ

Marylando valstybės guberna
torius J. Millard Tawes rugsė

ją, kuriai įteikė proklamaciją, 
skelbiančią spalio 13-tą Balfo 
diena Marylande. Spalio 3 d. 
delegacija, kurioj dalyvavo adv. 
N. Rastenis, adv. dr. E. Arma
lienė, adv. T. Gray-Grajauskas, 
V. Bačianskas, V. Dailidė, C.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED 
BRANDY

GOLD DROPS MANDORCREMA 
IMPORTED DESSERT YVINE

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

Fifth

Fifth

Fifth

$3-79

$“|.98

$4.89
UOIIAIVK 100 Proof GRAIN ALCOHOL Fifth $3.29

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON 
WHISKEY 10 YEARS 86 Proof Fifth $3.79

POPULAB BRAND OF ASSORTED CORDIALS 
Creme de Menthe, Blackberry Liųueur, Creme 
de Cacao, Apricot, Peach, Peppermint Sclinapps, 
and others Fifth $3 .98

;y, 'HBOUČHETT V ERMOLTII
Dr}7 or Sweet Fifth ,89c

» IMPORTED IIOUSE OF PEERS SCOTCH 
VVhisky

YUSaY PILSEN BEER
Case of 12—12 oz. Throw Away Bottles

Fifth $3.59

$1-39

f

skaidriu džiaugsmu. Kiek tokio 
pasididžiavimo kartais gali tilp 
ti geros valios žmonėse, nesun
ku buvo įsitikinti čia, spalio 4 d., 
iškilmingai minint prelato var
dines.

Ta proga Šv. Pranciškaus mo 
kyklos mokiniai, paruošti uolių 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų, iš 
pildė meninę programą soleni- 
zantui pagerbti. Parapijos salėn

DETROIT. MICH. 
SKELBIMAI

iiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Miehigan 
Tel. YVE 4-9165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystSs, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

Šeštadieiiį — 4:30 — 5:30 
Detroito — W.J.L.B. — 1400 k. 

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tei. BRoadtvay 3-2224

Linkime, kad toji programa, 
dar kiek papildyta, būtų pakar
tota visai parapijai.

Prelato Pr. Juro pagerbimas 
yra vienas tų prasmingų liudi
ninkų, kad lietuviškumui, jo dva 
sios menui šiame įvairių tauty
bių krašte tebėra plačiai atviras 
kelias. Tai mūsų kūrybinis ke
lias, mielas net svetimtaučiams. 
Juo labiau jis turėtų būti mie
las ir įmanomas mūsų jaunimo 
gretose. Tik reikia daugiau so- 
lenizanto stiliaus asmenybių, su 
gebančių Dievo ir tėvynės mei
le žavėti savuosius ir svetimuo- 
sius.

Ilgiausių ir dėkingiausių me
tų tauriam solenizantui. Pagar
ba Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lėms ir jų vadovaujamai mo
kyklai. Vyt. Žarėnas į

New York, N. Y.
ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ
PASITARIMAS PARODOS 

REIKALU
Spalio 5 d. Bručo svetainėje 

įvyko Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos sukvies
tas organizacijų atstovų bei vi
suomenininkų pasitarimas lietu
vių dalyvavimo 1964 — 65 m. 
pasaulinėje parodoje reikalu. 
Susirinkimui pirmininkavo L. B. 
N. Y. apygardos pirm. A. šeti
kas. Prel. J. Balkūnas davė iš
samų pranešimą apie Kunigų 
Vienybės užsibrėžtus šioje šli

jo 28 d. priėmė Balfo delegaci- Dailidienė, Gelgudas, Z. Vičiu-

MICHIGAN OBUOLIAI
McINTOSH & CORTLAND, bušelis................. $ 1.95
GOLDEN & RED, Delicious.....................” $2.35
IOHNATHAN ................................... ” $2-45
GRIMES GOLDEN ............................ ” $L95
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI ....................  ” $L89

APPLE CIDER, galionas ......................  ... 69<č
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai.................$1.49
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai ..... $1.29 
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 89^
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv. .. .............. $1.29

rnn OTflnr 1924 West 59th St-
rllll X I Hat L. Te1, PRosPeci 6*5347s® a a ■ ■■ Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Obuolius ir kriaušes galima pirkti ir svarais 10 et.

12 5 s
on investment bonus

414% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 meto investmento bonus mokame 4Į4% dividendų kas pusmetį ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHTCAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

eurrent dividend

1 '""pMiouSij*
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. AVestern GR 6-6592 j
Atdara 11-4 ir 6-8

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

IJETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., @211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
TV-RAOIOA1 -UUOST. REKORDERIAI 

STEREO “
ANTENOS
EL.VIRT.__________  _____ .

VZ.kazn iem/atts/os fce/nos Ir garantija

13321 S.Halsted St-CLiffsipe4-5665

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 Avė. krautuvė

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

RLBERT J. fiUKERS, 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.

ASSETS OVER $22,000,000
Z-/

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦ CHICAGO 8 • PHONE 254 0104



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. spalio mėn. 11 čL CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS ■ -M ’niųn

PKOGOS-OPPORTON ITl*>
Savininkas parduoda geromis ! j 

sąlygomis taverną ir restoraną,, |' 
fabrikų raione. Sekm. uždaryta. 1
LU 1-1026.

* ♦ ♦ ♦ ♦ -■*♦
Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, ' 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiems prieinamos.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

STIRBIS FUEL 08LS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva”

i ei. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

A, f A.
GENOVAITĖ STRIMAITIENĖ

Spalio mėn. 12 dieną sueina lygiai 4 metai, kai mirė Geno
vaitė Strimaitienė. Šiai liūdnai sukakčiai atžymėti tą dieną 8 vai. 
ryto Švč. P. Marijos Gimimo bažnyčioje1, Marąuette Parke bus 
laikomos gedulingos šv. Mišios su egzekvijomis.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus pa
maldose1 dalyvauti ir maldoje prisiminti mirusią Genovaitę.

STRIMAIČIŲ ŠEIMA

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis
S U P E R M A R K ET BŪDU

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

keliu dalių sofų, paprastų sofų, fotelių, mieg. baldų, valgom, 
kamb. setų, stalų ir lempų, virtuvių setų, matracų, “hollyvvood” 
lovų. Viskas namams. Aukšta kokybė — žemos kainos

Lengvas išsimokėjimas — nemokamas pristatymas
TAUPYKITE

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

SOUTHWEST FURN.CO.
SUPERMARKET baldų krautuvė

6200 So. Western ,Ave., Chicago, III.
P. V. Įtampas ant 62-os ir Western. RE 7-6221

Atidarą sekmad. lt vai. r. iki 5 vai. p. p. Pirmad.. ketvirt: 
ir penktad. 9:30 vai. r. iki 9:30 p. p. Antrad., trečiad. ir šeštad, 
9:30 vai. r. iki 5:30 p. p.

r?
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

VIOLET SPRAY

Kaip AUDRA 
smogia rinkę!

VIOLET SPRAY

Auto plovimo preparatas 

pasirodo Illinois

6 TŪKSTANČIAI

(KE $50,000
AR $75,000)

Gali įstatyti JUS į auto automa
tinio plovimo biznį. VIOLET 
SPRAY auto plovimo preparatas 
pradeda uždirbti pinigus tuojau 

j pat.
1 AMERIKOS naujausia, pelnin
giausia privilegijuota programa 
planuoja šioj erijoj keletą tuzinų 
instaliacijų sekančių 90 dienų lai
kotarpy. Pirmaujančios vietovės 
prieinamos pirmumo teisėmis.

TAI yra Jums proga pagrindui 
su ateitimi, kurią garantuoja vis 
didėjanti automobilių produkcija 
bei vairuojanti publika.

BŪKIT tikri tuojau pasiteirauti 
apie daugybę pelningų detalių.

Rašykit šiandien ar skambinkit

392 1411 ar 392-1412
PLATINTOJAI:

VIOLET SPRAY 

AUTO WASH

702-B E. Northwest-hwy,
Arlington Heights, III.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

Pigiai parduodamas medinis na
mas, gražiai įrengtas, didelis skly
pas, maži taksai — $60. Arti mo
kyklų, lietuviškame rajone.

4801 S. Luna

4 '/2%

PAJAMŲ MŪRINIS 
8 po 4 kamb. Visi patogumai. Pa
jamų $420 per mėn. Išlaidų apie 
$430 per metus. $23,500. 2214 W. 
18th Place. HA 1-1954.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

L\-

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

Dividendai mokami sausio ir liepos men. 1 r.
VAI AUftflC. PIRM. Ir KETV............................... # v. r. Iki 8 p. p.THLRnUUdi ANTRAD. ir PENKT................ .. 9 ▼. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. 9 v r Ik! IS ». d Trečiad uždaryta

Artesian Restaurant
2432 WEST 63rd STREET 

Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 
turi 200 sėdimų vietų !

PAS MUS GALITE ATŠVĘST] 
VESTUVES, KRIKŠTYNAS 

AR KITUS PARENGIMUS

IĮ

Elektriniai vėsinamas. Palengvinkite sau ir 
šeimininkėms. Visa šeima savaitgaliais atvy
kite į mūsų jaukų restoraną, kur valgių pasi
rinkimas yra įvairiausias ir kainos prieinamos.

ir

Kad būtumėt užtikrinti dėl vietos, 
patelefonuokite 436-4622 

Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 aukštų rezidencija. 3 mieg:., vai- ■ 2 butų 7 metų mūras arti parko,

gomas, salionas, virtuvė. Beveik nau- dideli modernūs kamb., alum. lan- 
jas mūras. Arti parko. $21,000. gai, garažas. $41,000.

2 butų niūras. 2 po G kamb Arti Pajamų bungaloiv, 2 atskiri bu- 
62-os ir California. Našlė parduoda tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar- 
už $29,500. ti parkas, mokyklos. $19,500.

1 aukšto, apie 10 metų niūras. 2 j Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū- 
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- ras, aukštas stogas, garažas, $18,800. 
džiai. Garažas. 29.400. Apkaltas medinis 5 kamb., naujas

Prie parko mūras. 4 butai po 5 i šildymas gazu. garaž., prašo $14,000. 
rnmh Pintus Intas i niitn rarntfta Ant Jjampo 2 butų mūras, ir dar 3 

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 laikuNaujas 8 liūtų modernus mitras, i mat.ysite.
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p., Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū-

kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

(i tintu mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. “tuckpointing”. Visi Imtai po 4 
kamb. Parduoda, dėl ilgos už $50.000.

lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High.
Virš $5,000 nuomos. Kaina $5,000.

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti.
$1 2.300.

Nauja likeriu prekyba — taverna , Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
ir puošnus butas. Kama nuderėta. i tuščias lotas — prie Jaunimo Centro

Viskas modern. 1 % ankšto mūras. į — tvarkingas namas — dideli butai. 
6 ir 4 kamb. $23,500. i $20,000.

sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18.500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- 

! ro namo, kurio kaina tik $19,9.50. 
i Meilinis apkaltas, 3 butai,

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 

rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,900.

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.

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

1% a. 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. Modernios 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, 
senesniii ir naujų. Pora iš jų geri 
pirkiniai. Pasiteiraukite.

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

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Išnuom. mieg. kombarys vyrui. 
Kreiptis po 6 v. v. 6920 Š. Talman 
Avė. HE 4-1753.

Išnuom. 3 kamb. butas dviem as
menim. Karštas vanduo. “show- 
er.” 4807-09 S. Laflin, FR 6-1810.

Marąuette Parke išnuomojamas 
4 kambarių butas.

Tel 436-4362

Išnuom. 6 kamb. butas, 3 mieg. 
kamb., gazu apšild., labai šviesus 
butas. Garažas. Susisiekimo linija. 
Skambinti HE .4-5078.

HELP WANTED — MOTERYS

BRYAN MEMORTAL 
HOSPITAL 

in
DURANT, OKLAHOMA

has excellent 
inun.edia.te openings for
REGISTERED NURSES 

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

Wire, vvrite, or call. Dept L. N. 
Mr. R. M. Mnll, Administrator

Durant, Oklahoma 
or call AVA 4-3080

IHERE’S fl HOT TIF

.k.
sacBURiaa
immn

141-++ 0F1 
ffi kĄND tt

R E A L ESTATE

Mūrinis 2x4. garažas, 3 0 p. litas. 
Gage p. Tik $22,900.

Murins, 2x5. mūr. garažas, taksai 
$130. Kaina $20,000.

Mūrinis, naujas, 3 mieg., netoli 
mūsų ištaigos, $18,500.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
lotas 72 ir Kedzie. $1 8,500.

Mūrinis, 2x5, naujas, po 3 mieg 
arti Jaunimo Centro, $36,800.

Mūrinis, 3 butai, 5 garažai ir eks
tra. 30 p. lotas. $46,500.

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

Mūrinis 1 % a.. 6 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

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

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

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

Mūrinis 2x5, garažas, 6 9 ir Tal
man, skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, J rytus 
nuo Western, $16,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65th St., HE 6-5151
2-Jų aukštu ntūr. 5 ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.
ir Campbėll $27,500.

2-jų aukštų mūr. 6 ir
3 bnt. mūrin. 4—5—8, nauj. at- 

6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž.,
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina.
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face
$24.900.

Arti Marąuette Parko bažnyčios
stone" priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5%

; šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir Ramb.. 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw.. $17,900. j viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

•> iii luitu n mptn mfli. 91/ dirbimai. Baseboard karštu vand.'nios. Alyva šildymas^ garažas, ^MarZ S’įmoSŠ’u ^^oo’1’11’^1 *” 
ąuette^parke. Skambinti poniai Olgai. ( Atre&” tuokta' niūrint 5 kamb. 
* _____ I apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly-

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2 va šildymas Garažas. Arti 64-tos
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ir Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

8 METŲ MŪR. NAMAS
Į vakarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 

Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
i mašinų garažas. Labai geras pirki- 
'nias už $20,750.

1% AUKŠTO, MŪR.
S ir 4 kamb. švarus, moderniški 

butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan
gai. $24,500.

ŠTAI, $175 MEN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

me ir kieme virš garažo dar 4 
kamb. butas. Visa kaina tik $12,000.

2 BUTŲ 5 METŲ MŪR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

luma, Kilimai. Aluminaus langai. 
$38,500 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK $10,750
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mūr. 

namas ant 40 pėdų sklypo. Nauja 
gazo šiluma. 2 mašinų garažas. Ar
ti mokyklų.

PRIE JAUNIMO CENTRO
8x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 6 
butų. Geras pirkinys.

09-ta ir Oakley. Nauji bungaloiv 
po 5% kamb. Tik $17,500.

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

Reikia greitai parduoti. 32 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 22 jv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų men. Viskas moder
niška, geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mūr. 2—6, I—I Brighton Park 
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

IBIB <IKfct 
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Mūr. 4 kamb.. 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 
k©.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. S metų, 2 po 5% kamb. 

Marąuette Parke.

CICERO—BERWYM
2 butai po C kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27,000.
3 butai ir ekstra, jotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

, seboard šilima. Apsauga nuo potvy-
Mflr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. ! nk)l $21-500- 

$22.500. I Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS

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

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

Pajamų nuosavybe, 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 įmokėti, už $16,600.

7 metų pamas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, IK., OL 7-6675

Marą. P. 1 % mūr., 6-4k., gar. $22,900.
Mūr. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43 r d Str. LA 3-3384

2 SKLYPAI
$0,000 už 82x132 p. sklypą prie 79 

ir Cicero.
$3,900 už 25x125 p. sklypą, 59-ta 

u- California.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 5Ist St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

A, ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dmn>
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar- 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, B 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alįoy” rinas—"gurters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip

“salvahižed”. Dažymas iš lauko 
‘Tuckpointing’.'. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

BA 1-9047, RO 2-8778
.......................................................................... ....

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio , 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie- 

i 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, IU. 

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

STANKUS 
CONSTRUCTION CO.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69tb St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vtenintėlial lš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

Sav. parduoda 6 kamb. bunga- 
low. Gazu apšild. Plytelių virtuvė 
ir vonia.

Tel. HE 4-6575, po 6 v. v.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga angliškai kalbanti, pri
tyrusi virėja, patarnauti ir atlikti 
lengvą narnų ruošos darbą vienam 
suaugusiam asmeniui. Reikalingos 
vėliausios rekomendacijos. Geras at
lyginimas. Gyventi vietoje. Tel. SK 
7-9813.

GIRL WANTED~
Permanent employment. General 

Office Work — Mušt be fapid 
typist. Mušt be able to operate 
Key Switchboard. Salary open. 
Call for appointment —

LU 1-2040 or GL 8-7130
4924 S. Austin Avė.

Chicago 38, Iii.

Platinkite “Draugę”

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. Rockwell Street
Tel. GRovehiil 6-7875

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMĘRCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatau

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 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, Chicago 9, Hl.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ŠT 3-0708 OL 7-2094 Chicago, DI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

DĖMESIO !

Ar vargina tarakonai, pelės, 
skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 
tel. PO 7-8852.
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' Teisinė atyauia lit. mokykloms DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 11 d,
Lit. mokyklų veiklos koordi

nacijos reikalu' pranešimą pa- 
• darė švietimo komisijos pirm- 
1 J. Vedegys. Palietęs trijų fak- 
i torių — mokyklos, tėvų komi
teto ir Švietimo komisijos api
bendrinimus, pageidavo taip pat 
visų nuoširdaus bendradarbia
vimo ir susiklausymo. Tuo, pra
nešėjo nuomone, bus išvengta, 
ar galima išvengti kylančių kar 
tais tarp tėvų ir mokytojų ne
susipratimų. Siūlė išdirbti ben- 

idrą lit. mokykloms tvarkymo 
statutą.

Po keletos mokytojų pasisa
kymų siūlydamas priimtas ir pa 
brėžta Švietimo komisijos teisi
nė atrama lit, mokykloms.

Buvo posėdžiaujama pietų me- kuriuos paruošė mok. Jonynie- 
tu; konferencijos dalyviams vie nė, gi visus vaišino kitos mo
toje buvo paruošti užkandžiai, kytojos. Magd. šulaitienė

Henry Meleski
Gyveno 3.001 S. Union Avenue. 

Tel. C A 5-7922
Mirė spalio 10 d., 1962. 8:30 

v. r., sulaukęs 51 m. amžiaus.
Gimė Ciiicagoje. 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Prancišką, (Zarembaitė), 
2 dukterys: Piane Kerus, žen
tas James, iir Denįaę, 2 anūkės, 
motina l,uei.i:i Ma.leski, sese
rys: Gert rude Gambotz. Ann 
McMillan ir Mario JoTinson, ir 
jų šeimos, brolis lidvvard su 
šeinA. uošvė Pranciška Zarem
ba. švogeris T.ouis Zaremba su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 3 vai. 
p. p. Jurgio P. Rudrnįno koply
čioje, 3319 S. Lttuaniea Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., spalio 
13 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus alydetas į šv. Jono- Nepo- 
mucene parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po .pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

~ Nuliūdę:_ žmona, dukterys, 
žentas, anūkas. motina ir kiti 
giminės.

A. -Į- A.
GENOVAITEI SAULEVIČIENEI 

mirus, musų mieliems prieteliams — jos dukrai 
Veronikai ir žentui Juozui Norkams, anūkėms Gra
žinai ir Laimutei bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

MIKULIU ŠEIMA

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams . Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Festivalis — prieš mokslo 
nit'tii pabaigą

Kalbant apie lit. mokyklų 1963 
mokslo metų užbaigimo bend
ros šventės - festivalio suruo
šimo klausimą, visi dalyviai 
tam pritarė, tik pageidavo, kad 
tokia šventė - festivalis būtų 
suruoštas ne pasibaigus mokslo 
metams, o prieš mokslo metų 
pabaigą. Tam reikalui numaty
ta sudaryti atskiros komisijos 
programoms paruošti ir šven
tei pravesti.

Šv. Petro bazilikos viduje, visuotiniam Bažnyčios susirinkimui pasiruošus

ryti vieną valstybę. Alžiriečiai 
musulmonai tos idėjos niekad 
nepripažino ir,. tiesą sakant, ne
galėjo pripažinti.

Eviano susitarimai padėję Al- 
žiriečių ir europiečių bendradar 
biavirrio pagrindus. Jis tikisi, 
kad Alžirijos vyriausybė ir tau
ta atstatys pasitikėjimą tarp 
abiejų bendruomenių. Prancūzi
ja nieko nesigailėsianti, kad tas 
naštas Alžirijai palengvintų. 7 
metus trukusi tragedija pasi
baigė visam laikui. Prancūzija 
iš širdies gilumos linkinti Alži
rijai laimingiausių metų.

Alžirijos klausimas yra buvęs 
asamblėjos darbotvarkėje 8 kar 
tus — 7 kartus skundai ir prie
kaištai, aštuntasis gi šios dienos 
iškilmė. ' 5

Prancūzai baigė savo Afrikos 

dekolonizaciją
(Atkelta iš 1 psl.)

Kubos prezidentui kalbant, 
j atvykstant ir išvykstant, net vė 
j lai popiet kitam posėdžiui prasi
dedant policijos apsupti laisvie
ji kubiečiai nešiojo plakatus su 
įvairiausiais šūkiais. Visur ap
link Jungtines Tautas buvo po
licijos barjerai ir daug pačios 
policijos — raitos ir pėsčios. 
Vienu šūkiu prez. Kennedy bu
vo ragintas vietoje astronau
to į erdves pasiųsti Kubos Cast- 
ro. Buvo ir Castro šalininkų, to-

Prancūzijos emancipacijos mi
sijos galą Afrikoje. Jis pareiš
kė viltį, kad 21-ji valstybė, Pran 
cūzijos emancipacijos dėka pa
sieksianti Jungt. Tautas, bus 
Vietnamas.

Nupasakojęs Eviano susitari
mų turinį ir dvasią, Couve de 
Murville pareiškė, kad Alžirijos 
nepriklausomybė atėjo po ilgos 
tragedijos, kurios kaltininkas 
buvo nepaprasta Alžirijos gy
ventojų sudėtis, sukūrusi teori
ją, kad vienas milijonas euro
piečių yra alžiriečiai, bet turi 
dvi tėvynes, kurios turi suda-

GUŽ1USK0 SEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834Iškelta daug pageidavimų
Lit. mokyklų mokytojų pasi

sakymuose ir pageidavimuose 
buvo iškelta daug įvairių ir 
svarbių klausimų. Buvo palies
ta mokinių lankymasis mokyk
lon, tautinių šokių mokomoji 
ir auklėjamoji reikšmė, vado
vėlių trūkumo ir mokyklinės 
kronikos vedimo reikalai, “Eg
lutės” “Drauge” vedamo vaikų 
sk. “Tėvynės žvaigždutės” rė
mimo ir kt. Čia kalbėjo M. 
Krikščiūnas, mok. Martienė, J. 
Plačas, A. Dundulis, J. Vedegys, 
J. Masilionis, J. Širka, Binkis, 
J. Ignatonis, Pėteraitienė ir kt.

Įvairiais savo pasisakymais, 
aptarimais ir pageidavimais vai 
singa lit. mokyklų mokytojų 
konferencija truko keletą va
landų ir baigta Tautos himnu.

.1. F. FI BEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

» 4605-07 South Hermštage Avenue
Tel. YA 7 1741-2 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

LITUANIST. MOKYKLŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

koti įvairių būdų ir priemonių, 
sustiprinti lit. dalykų mokymą 
ir lietuviškumo auklėjimą. Ak
centavo taip pat apie stropumo 
pažymio pakeitimą į tautinio są 
moningumo pažymį.

Diskusijose, pritardami iškel
toms mintims, dalyvavo J. Ig- 
natonis, J. Masilionis, Dundulis, 
M. Krikščiūnas, J. Plačas ir vi
sa eilė kitų mokytojų.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME J.! .1 C? '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 4

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

WISE FOLKS CALL IT DVYLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. -f- A. 

JONAS ŠVABAS

ikalų ministe- Į Susirinkimo pirm. I. Serafi- 
urville, kuris nas, padėkojęs už pasitikėjimą, 

eilę. Jis pa- ir perskaitęs darbotvarkę, pa- 
ungtinių Tau- kvietė švietimo tarybos pirm. 
3 tribūnos tre J. Ignatonį ir L. B. Chicagos 
įą kartą kai-; apygardos buv. pirm. K. Drūn- 
pranešdamas,' gą tarti žodį. Kalbėtojai išreiš- 
’ganizuos vals , kė pasitenkinimą mokytojų su- 
rikoje jos va-! sibūrimu ir linkėjo konferenci- 
;artą kalbėjęs į jai sėkmės tautinės gyvybės iš
orines Tautas laikyirie.
stybės, buvu- Lit. mokykloms geresnių 
Joje į pietus rezultatų
>ar jis kalbąs Tolimesniuoju darbotvarkės 
kindamas Al- punktu buvo mokyt. Pr. Razmi- 
u į Jungtines no paskaita — “Ieškant litua- 
ra 20-ji vals-1 nistinėms mokykloms geresnių 
usi Prancūzi- darbo rezultatų”. Prelegentas, 
jė, pasiekė ne- panagrinėjęs teigiamas ir nei-

HOUSE PAINT Į
Laidotuvių DirektoriaiJūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” .dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

Jau suėjo dvylika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir brolį, kurio netekome 1950 m. 
spalio 14 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
mirštų Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 5 šventos Mišios su egzekvijomis 
spalio mėn. 13 d. 7:45 vai. ryto Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Cicero, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose' pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Jono Švabo sielą.

Po pamaldų kviečiame visus į parapijos salę.

Nuliūdę: ŽMONA ELENA, SESUO. KITI 
GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI

•846 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNMKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

KEpubHc Y-M01REpubUa T-8609

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Remkite “Draugę

STEPONAS G. LACKAWICZŽieminiai langai? 
Nauji kilimai?

Reimontas?
Dekoravimas?

Ekstra vonia? 
Nauja virtuvė?Leiskite Drovers 

padėti jums
2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. REpubUo 7-1213 
Tek Vlrgiaia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
STANLEY W. BAKUTISPAGERINTI 

JŪSŲ NAMUS
4348 S. GALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

Gyveno 501 N. Main St., Alt. Prospect III.

Daugeli metii anksčiau gyvenęs Cicero, III.
VIirė spalio 9 d., 1962, vai. vak., sulaukęs 79 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskričio, Viduklės para

pijos, PeksniŲ kaimo. Amerikoje išgyveno GI m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Pcter, marti Helen, 2 

dukterys. Batelio jahnki, žentas Harold, Helen Mayar, žentas 
Kdvvin, 9 anūkai, 2 proanūkai, sesuo Ona Andrijauskas su šeima, 
pusseserė Šose Matulaitiene su šeima., 2 švogerkos: Kva Galkan- 
tas su šeima ir Ona Bružas su šeima, a. a, Petro Griksel šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai: Anta
nas ii- Jonas ir jų šeimos, sesuo Veronika Bardauskienė su šei
mą,

Priklausė Šv. Vardo Dii'-ja, Liet. Kareivių, Dr-jai, Visų Šventų 
Draugijai. Namų Sav. Klubui.

Velionis buvo amžinas narys: šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų, Nekal. Prasid. M. Sės. Rėmėjų, Tėvij Marijonų Rėmėjų 
ir Labdariu Sąjungos.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avė., Cicero, UI.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 13 d., iš koplyčios 8:30 va.1. 
ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkai ii
■Laidotuvių direktorius Antanas Petkus ir Sūnus, tel

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

Ko reikia 
jūsy

namams?

Naujas garažas? Sodo planavimas? 
Oro šaldymas?

Užbaigti rūsį? 
Dažymas?

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

Jūsų namas yra geidausią, investija Jūs bet kada esat 
padaręs. Pakelkit jo vertę pagerinimais, kurie suteikia 

patogesni ir malonesnį gyvenimą. Mes siūlome namų pa
gerinimo j»askolą žemais mokčiimais, . , visiškai pritai
komais Jūsų reikalavimams. Skambinkite arba ateikite. 
Pamatysite. . . kad apsimoka. . .

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

TURIT! REIKALĄ SU DROVERSSINCE JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLympIc 2-1008

pažįstamus
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • YARDS 7-7000

MEMBER, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
proanūkai. 
TO 3-2108.



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 11 d.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10 sk. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalio 11 d., Šv. 
Jurgio klebonijos kambary, 32 
PI. ir Lituanica Avė., tuoj po 
pamaldų. Visi kviečiami atsilan 
kyti, nes reikia aptarti daug 
reikalų.

X Min. V. Sidzikauskas, at
vykęs iš New Yorko, dr. K. Bo
belio priežiūroje gydosi Šv. Juo 
zapo ligoninėje Elgine, III. Svei
kata gerėja ir šeštadienį, numa 
tomą, galės apleisti ligoninę, 
grįžti atgal į New Yorką.

X Lietuvių Fronto Bičiulių
Chicagos apygardos valdybą šį
met sudaro žum. VI. Butėnas 
— pirm., dr. P. Rasutis —vice
pirm., mok. P. Bagdonas—sekr..- 

i inž. J. Ambrizas — ižd. ir Ged. 
Bučmys — narys. Valdyba, pra 
ėjus vasaros atostogoms, greitu 
laiku numato sušaukti susirin
kimą.

X “Palik ašaras Maskvoje” 
knygos fondo komisijos prane
šime apie nuveiktus darbus 
(žiūr. Draugo 1962 m. spalio 5 
d. 235 Nr. 6 pusi. 3-čią skiltį), 
per apsirikimą nepaminėta LB 
Bostono apylinkė, kuri nupir
ko knygos 100 egz.

X Pranciškus Cicėnas, 4945 
S. Halsted St., spalio 4 d. šven
tė savo vardines ir buvo pasvei 
kintas artimųjų ir draugų. Su
laukė gražių sveikinimų ir do
vanų. Žmona Beneta atsilankiu
sius vaišino skaniais valgiais. 
Cicėnai plačiai žinomi visuome
nės veikėjai ir gerų darbų rė
mėjai.

X Chicagos Našlių klubo su
sirinkimas įvyks spalio 12 d. 
8 v. v. Vengeliausko svetainėje, 
4500 S. Talman avė.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų Centras rengia metinius 
Bunco žaidimus, 21 d., 2:30 v. 
p. p. Marijos Aukšt. Mokyk, pa
talpose. Prašome visų skyrių 

j suvežti dovanas ir laimėjimų 
knygutes savaitę prieš žaidimų 
dieną, nes labai sunku paskuti
nę dieną viską sutvarkyti. (Pr.)

X Muzika — bufetas — drau 
gai — visko bus šį penktadie
nį, spalio 12 d., 7 v. v., Jauni
mo Centre, PASKUTINIO UO
DO šokiuose. (Pr.)

X Roselande BALFo 57-to 
skyr. v-ba, lapkričio 4 d. turės 
Visų Šventųjų parap. salėje pa
rengimą — bus pardavinėjami 
Balfo rėmėjų namuose kepti py
ragai, tortai ir be to, veiks ka
vinė nuo ryto iki popietų 1 vai. 
Ten pat bus priimamos ir au
kos šalpai. (Pr.)

X Ona Literskienė, 2606 W. 
63rd St., (tel. HE 4-4334) SPA
LIO 11, 12 ir 13 d. nuo 9 v. r. 
iki 8 v. v. kviečia visus į Lietu
viško Maisto Gaminių krautu
vės atidarymą. Atsilankę bus 
pavaišinti. (Pr.)

X Vysk. V. Brizgys jau nu
vyko į Romą, iš kur savo laiš
ke Draugo redakcijai rašo: 
“Romoje visur jaučiama susi
rinkimo laukimo nuotaika. Laik 
raščiai, TV tai pabrėžia dau
giau negu ką kitą. Vakar ir 
šiandien visi džiaugiasi astro
nauto Schirra sėkmingu skridi
mu, tačiau net ši naujiena yra 
antroje eilėje.

Visa Italija kalba apie P. 
Jono XXIII maldininko kelionę 
į Loretto ir Asyžių prašyti šv. 
Pranciškaus užtarimo susirinki
mo sėkmingumui. Jį išlydėjo ne. 
tik būrys kardinolų ir kitų hie- 
rarchų, o ir Italijos valdžios 
premjeras, visa eilė valdžios as
menų. Nuo Vatikano lig pat 
Loretto ir Asyžiaus bazilikų 
rinkosi minios žmonių iš aplin
kinių miestelių ir kaimų. Prie 
Lorretto bazilikos pasitiko po
piežių Italijos prezidentas”.

X Antram Kultūros kongre
sui rengti komiteto posėdis šau 
kiamas spalio 14 d. 10 v. 30 min. 
Jaunimo Centre. Be kitų užda
vinių, norima kongreso dienot
varkė smulkiai suskirstyti į die
nas ir valandas.

X Juozo Gribausko vadovau
jama Šv. Antano taupymo ir 
skolinimo bendrovė Cicero, spa
lio mėnesį švenčia 40 metų su
kaktį. Pagrindinės iškilmės bus 
spalio 16 d., kuriose dalyvaus 
Miss. Lithuania D. Šulaitytė ir 
daugelis svečių. Gi sukaktis 
švenčiama visą šį mėnesį.

X Antanina Masaitienė, Cice
ro', III., gyventoja, neseniai bu
vo ištikta skaudžios nelaimės; 
būdama svečiuose nusprūdonuo 
laiptų vedančių į rūsį ir nusi
laužė ranką, smarkiai sutrenkė 
šoną ir galvą. Buvo nuvežta 
ligoninėn, kurioje išbuvusi 5 
dienas grįžo į namus ir pamažu 
sveiksta. Antanina ir jos vyras 
Viktoras yra abu aktyvūs ša
kių apskrities klubo nariai, vi
suomet dirbą klubo parengi
muose. Klubo nariai linki Anta
ninai greitai susveikti ir daly
vauti klubo 25 metų sukakties 
minėjime.

X LB Chicagos apygardos 
valdybos anglų kalba leidinys 
“LITHUANIA” ir “Lithuanian 
Art in Exile” yra skiriami in
formacijai amerikiečių visuome
nei.

Lietuvių organizacijos ir pa
vieni asmenys, rengdami šven
tes ir pasirodymus amerikie
čiams, minėtus leidinius gali pa
naudoti kaip informaciją apie 
Lietuvą.

Laidinių kaina: “Litbuania” 
— 25 centai už egz., ir “Lithua
nian Art in Exile” $1, už egz. 
Leidiniai gaunami LB Chicagos 
Apygardos valdyboje, adresu: 
2511 West 69 Str., Chicago 29, 
III. (Sk.)

X NAUJAUSIOS—Royal Sa
fari — rašomosios mašinėlės 
yra geriausios pasaulio rinkoje. 
Visokiais raidynais. Katalogus 
ir informacijas gausite DYKAI, 
tik pranešę adresą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui’’ žinomas, kaip sąži
ningas asmuo. (Sk.)

X Lietuvos Vyčių Centro Kultū
ros komisija yra išleidus lietuvių 
kalbos kurso plokšteles, kurios 
yra skiriamos kalbos mokymosi 
vaikams. Yra dvi plokštelės, ku
rias galima sukti 33 arba 45 grei
čiu, drauge su paaiškinimų knyge
lėms. Plokštelių formatas panašus 
j suaugusiems skirtas plokšteles, 
kurias Lietuvos Vyčiai išleido 1961 
metais. Paaiškinimų knygelę iš
vertė dr. A. šešplaukis ir plokšte
les įkalbėjo Valerija Grigaitytė- 
Leverock. Kurso kaina su persiun
timu $3. Užsakymus siųsti Frank 
Gudelis, 129 Rita St., Dayton 4, 
Ohio. (Sk.)

TERROJE Iš EUROPOS 
JAU GAUTA

• .Europėjinio lino audiniai — 
staltiesės, servetėlės, “place 
rnats”; didelis raštų ir spalvų įvai
rumas.

• Dekoratyvusis porcelanas — 
spalvingosios (ir oranžinės) vazos, 
vaisiams dubens, pyragams lėkš
tės. Didelis puikių kavos servizų 
pasirinkimas.

• Meniškieji Offenbacho odos 
dirbiniai — albumai, knygoms 
aplankai, laiškams uždarai, mani- 
kiuriniai setai, piniginės, cigareti- 
nės ir kt.

• Didelės siuntos balto ir spal
voto kristalo — vazos, pyragams 
lėkštės, vaisiams indai, saldaini
nės ir kt. Taip pat — kristaliniai 
gėrimams stiklai — naujų formų 
ir naujų šlifų.

T E R R A
3237 W 63rd St., Chicago 29, III.

P. S. Nuo spalio 15 d. visi por- 
celaninlai (fine china) indai — 
bavariški, japoniški, angliški — 
ištisą mėnesį išpardavimo kaino
mis.

Adelės Duoblienės iniciatyva, dirbančios Central Steel & Wire Co. 
statistikos departmento raštinėje, yra suorganizuotas iš tame 
skyriuje dirbančių ponių ratelis paremti naujai kuriamą, lietuvių 
parapiją Windsore, Kanadoj, kuriai vadovauja neseniai paskir
tas klebonu kun. Viktoras Kaleckis. Šis būrelis jau yra suorgani
zavęs nemažą sumą ir pasiuntęs minėtos parapijos klebonui. Tos 
grupės vadovės ir iniciatorės yra (iš k. j d_) Mrs. Mary Iskrzycki, 
Miss Ėleanor Cozen, Adele Duoblys ir Mrs. Rose Kuna. Gražu, 
kad A. Duoblienė ėmėsi iniciatyvos padėti negausiai Windsoro 
lietuvių parapijai ir sugebėjo sutelkti kitų tautybių moteris 
lietuviškam reikalui. (Nuotr. V. Noreikos)

J. A. VALSTYBĖSE
— Dail. kun. Pijaus Brazaus-

Į kas nupiešė arkivyskupo Ed- 
wardo D. Howard portretą.

' Prie jo dirbo penketą metų. Por 
tretas didesnis negu natūralaus 

J dydžio. Paveiks’ą padovanojo 
arkivyskupui prieš jam išvyks
tant Romon. Dailininko Brazau
sko nuotrauką prie nutapyto 

: portreto įsidėjo “Catholic Sen- 
tinel” laikraštis.

— Maironio minėjimai Cleve
lande. Jaunimo rengiamas minė 

1 jimas vyksta šeštadienį, spalio 
20 d., 7 v. Šv. Jurgio parapijos 
salėj. Programai vadovauja LB 
Vaidilos teatro akt. Z. Peckus. 
Po programos — jaunimo pasi
linksminimas.

Maironio intencija iškilmin
gos pamaldos laikomos sekma
dienį, spalio 21 d., 10:30 v. šv. 

.Jurgio parapijos bažnyčioj. Mai

X Cicero šv. Vardo ir Treti
ninkų d-jos šį sekmadienį eina 
bendrai Šv. Komunijos.

1 X Pirmoji lietuviška organi- 
i zacija, atsiliepusi į Lituanus va- 
|jaus prašymus, yra Ateitininkų 
1 Federacijos Valdyba, žurnalui 
paskyrusi $25 auką.

X Beverly Shores, Sandūnuo 
se, po vasaros jau beveik tu
ščia. P. Radžiai, gyv. Cicero, sa 
vo vilos sezono uždarymo pro
ga, spalio 7 d. suruošė iškilmin
gą atsisveikinimą su Vasarviete 
ir jos gražia aplinkuma. Didelis 
būrys svečių buvo ■ pavaišinti 
skaniais užkandžiais ir gėri
mais. Lietuviškoms dainoms pa 
lydint, H. Pamataitis sukūrė 
kalnely didelį laužą. Vakare 
tamsūs debesys, smarkus lietus 
ir dažnas perkūnas paįvairino 
programą. Svečiai žaibų nušvie
stais keliais išsiskirstė, palinkė- 

I darni Radžiams geros sėkmės.
X Tauragės klubas kviečia 

: visus į savo š. m. spalio 20 d. 
i Hollyvvood salėje, 2417 W. 43 
j Str., rengiamą linksmą-vakarį. 
i Bus dainos, šokiai, žaidimai ir 
daug paįvairinimų. Gros Ramo- 

; nio orkestras. Pradžia 7 v. v. 
Taip pat spalio 14 d., 2 vai. p. 
p. ten pat įvyks Klubo narių 
susirinkimas, į kurį kviečiami ir 
svečiai. (Pr.)

j x Vienai įstaigai skubiai yra 
reikalinga coimptometristė. Am
žius nesvarbu. Patyrimas apie pen
kis metus. Sąlygos geros. Skam
binti vakare po 7 vai. PR 6-6989 

(Sk.)

LANKOSI RYTŲ PATRIAR
CHAS

Mar Eshai Shimun XXIH, 
asiriečių patriarchas, šiomis die 
nomis lanko asiriečių rytų apei- ' 
gų Mar Sargis parapiją Chica
goje, 1850 W. Cuyler gt. Iš In- ! 
dijos pro Chicagą jis vyksta į 
Romą.

KIEK BUS PRALEISTA 
KALĖDOMS

Chicagos gyventojai Kalėdų 
švenčių proga, pagal kitų metų 
duomenis, šiais metais praleis 
$161,162,806. Iš tos sumos 16 
proc. arba $25,994,000 bus iš
leista svaiginamų gėrimų pir
kimui.

PARFUMAS IŠLIETAS 
GATVĖJE

Violetinis parfumas bus išlie
tas State gatvėje, miesto cent
re, prieš pradėsiant Kolumbo 
dienos paradą. Bus išlieta 1,500 
galionų parfumo. Violetė yra Il
linois valstybės oficialioji gėlė.

ŽURNALO TIRAŽAS DIDĖJA
Ebony, negrams leidžiamas 

Chicagoje mėnesinis žurnalas, 
išleidžia 750,000 egzempliorių. 
Tiražas vis auga.

UŽDARYS JACHTŲ KLUBĄ
Chicagos Burnham jachtų klu 

bo nariams atsisakius priimti 
nariais du negrus, Chicagos par 
kų distrikto vedėjas James Ga- j 
tely pranešė, kad lapkr. 2 d. 
jachtų klubas turės išsikraus
tyti iš Burnham parko. Klubas 
turi savo patalpas parkų dist
rikto žemėje. Parkų distrikto į- 
statymai draudžia rasinį išsky
rimą.

UGNIAGESIŲ AMBULANSAI
Šiuo metu Chicagos ugniage

siai turi 21 greitosios pagalbos 
ambulansą. Pernai ambulansai 
buvo iššaukti 44,336 kartus ir 
išvažinėjo 232,190 mylių, šiais 
metais iki rugsėjo pabaigos am 

1 bulansai buvo iššaukti 36,316 
kartų.

ronio giesmių giedojimu rūpina
si muz. Pr. Amt ražas, šv. Jur
gio parapijos vargonininkas.

Maironio pagerbimas lietuvių 
kultūriniame daržely prie jo 
paminklo sekmadienį, spalio 21 
d., temstant (7 v.). Skautų 
ir skaučių Pilėnų ir Neringos 
tuntų vadovaujamas jaunimas 
įžiebs Maironio fakelų ugnį. Lie 
tuvių visuomenė kviečiama vi
sur gausiai atsilankyti.

— Lietuvių Fondui Žiūrio var
du. Be anksčiau paskelbtų, vie
toj gėlių a.a. inž. Pijaus J. Žiū
rio vardu Lietuvių Fondui au
koja: J. ir P. Variakojai $20, 
j. D. A. Kregždės $10, J. Jakš
tas $10, dr. J. Yčas $25. Iš viso 
gauta $185. Aukas (ir pačias 
mažąsias) priima ir šį reikalą 
bendru susitarimu tvarko: St. 
Barzdukas, 1209 Melbourne Rd., 
Cleveland 12, Ohio.

KANADOJE
Į — Toronto arkivyskupijoje 
I visose parapijose įsakyta vadi- 
i namuosios 'diologinės mišios. Šv. 
Jono Kr. liet. bažnyčioje dialo- 

iginėse mišiose aktyviai yra įsi
jungęs jaunimo choras, suside
dąs iš 83 mokyklinio amžiaus 
vaikučių.

NAUJOJI ZELANDIJA
— Pulk. A. Senatorskiui, sa

vanoriui kūrėjui, sukako 70 m. 
amž. Šiuo metu jis pensininkas. 
Sukaktuvininkas tebėra jautrus 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
ir aktyviai dedasi prie bendruo
menės darbo. A. Senatorskis at
stovavo N. Zelandijos lietuvius 
Pavergtųjų Europos Tautų su
rengtos “Sovietų imperializmas” 
parodos parengiamajame komi
tete. Šioji paroda Aueklando ir 
Wellingtono miestuose turėjo 
sėkmės.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijoje,

kaip skelbiama gimnazijos di- 
; rektoriaus informaciniame pra- 
' nešime, šiuo metu yra 16 mo
kytojų, 12 lietuvių ir 4 vokie- 

1 čiai. Tarnautojų yra 10. Gim
naziją šįmet baigė 3. Berniukų 
gimnazijoj 60, mergaičių 39. 
Katalikų 68, evangelikų 31. Gim 
nazijoje yra 2 semestrai, kaip 
yra ir vokiečių gimnazijose. 
Gimnazijai rėmti veikia 127 bū
reliai, iš jų JAV 113, Kanadoje 
11, Brazilijoje 1 ir Vokietijo
je 2.

— Strasburge rugsėjo 17-26

Chicagos žinios
OPEROS SOLISTAI DAINA

VO AERODROME
Sopranas Consuelo Rubio ir 

tenoras David Poleri atvyko 
kartu tuo pačiu lėktuvu į O’Ha
re aerodromą ir ten pat nuste
bino publiką, pradėdami repeti
ciją “Princo Igorio” operos, ku
ria spalio 12 d. prasidės Chica
gos Lyric Opera septynių savai
čių sezonas.

LAIVAS UŽKLIUVO PO 
TILTU

Kanados laivas Sarniadoc, ve 
žąs laikraštinio popieriaus į Cu- 
neo spaustuvę prie, Cermak rd. 
ir Chicagos upės, užkliuvo po 
naujai pastatytu tiltu prie Dan 
Ryan ekspresinio kelio. Laivo 
stiebai pakliuvo į po tiltu ka
bančius plieninius kabelius.

LAIMĖJO DVIRAČIŲ LENK
TYNĖSE

Keturiolikos metų John Her- 
reweyers, 4836 N. Melvina, lai
mėjo 50 mylių dviračių lenkty
nėse iš Elgin į Chicagą, nugalė
damas 139 dalyvius. Kelionę at
liko per 2 vai. 7 minutes.

JAUNUOLIAI APŠAUDĖ 
POLICININKĄ

Policininkas George Stern- 
metz trečią valandą ryto sus
tabdė savo automobilį prie N. 
Albany ir W. Fullerton gatvių 
apklausinėti du jaunuolių. Jie, 
ištraukę ginklus, atėmė polici
ninko revolverį ir, įsakę jam 
važiuoti, pradėjo į jį šaudyti. 
Prieš tai jaunuoliai buvo apiplė
šę gazolino stoties patarnauto
ją.

PARDUOS DVIRAČIUS
Chicagos policijos departa

mentas parduos iš varžytinių 
300 dviračių, kurių savininkai 
jų neatsiėmė. Pardavimas į- 
vyks spalio 27 d., 2663 N. Mil- 
waukee avė. Pajamos eina į po
licijos pensijos fondą.

Rašytoja Alė Rūta Arbienė, 
Draugo ir Dirvos laureatė, spalio 
9 d. apsilankiusi Drauge.

d. įvykusioje Europos Tarybos' 
Patariamosios Asamblėjos posė 
džiuose PET seimui atstovavo 
min. St. Lozoraitis, PET atsto
vybės Bonnoje vadovas gen. 
Hennyey (vengras) ir Frashe- 
ri (albanas).

OKUP. LIETUVOJE
— Dar ne metas nusiskusti 

barzdas. Be darbininkų, ir Lie
tuvos rašytojai pajungti naujai 
partijos nustatytai linijai — 
smerkti amerikiečius, kelti ku
biečius. Rugsėjo 13 d. per Vil
niaus radiją kalbėjęs rašyt. 
Just. Marcinkevičius šaukė: šau 
nieji Fidelio vaikinai, jums dar 
neatėjo laikas nusiskusti barz
das ir abiem rankom nusitverti 
traktoriaus vairo arba knygą... 
nes, esą, jie turį gintis nuo “ag 
resoriaus”. “Mes budime su ju
mis” — kalbėjo Marcinkevičius 
ir kartu jis metėsi į varovo pa- 

į reigas, šaukdamas Lietuvos gy- 
■ ventojus dar sparčiau dirbti ū- 
įkyj, pramonėj, statybose. (E.)

Z' Į ietu
f kr'vp't

TORONTO VYRŲ KVARTETAS 
CHICAGOJE

Vėlyvesniais Nepr. Lietuvos 
laikais Kaune buvo daroma pa
stangų pasekti vakarietišką po
puliarios muzikos vokalinį sti
lių, kuriam “toną’’ davė Vak. 
Europoj garsėjęs vyrų kvarte
tas “Re velersai”, Lenkijoj “Chor 
Dana” ir iš dalies gan senos 
tradicijos “Barber Kvartetai” 
JAV-bėse. Mūsuose šios rūšies 
muzikos pionieriaus vardas, be 
abejo, atitinka St. Gailevičiui. 
Jo iš Valst. Operos choro vyrų 
suorganizuotas sekstetas “šeši 
vėjai” vispusiškai prilygo minė
tiems užsienio vienetams. Deja, 
jo kontraktas su prašmatniu 
Kauno restoranu “Versaliu” ne 
leido jam plačiau kitur rodytis, 
todėl platesnės masės negalėjo 
grožėtis jo dainavimu. Vėliau 
atsirado ir daugiau tos rūšies 
vienetų Lietuvoje, liet. stovyk
lose Vokietijoje ir JAV-bėse.

St. Gailevičiaus asmenyje tu
rime t. p. ir lietuviškos popu
liarios muzikos kompozitorių - 
pionierių. Jo ekspromtu sukur
tas St. Santvaro žodžiams “Ru
denio tango” tapo klasiniu liet.

ALAUS DARYTOJŲ SEIMAS

Per 1,800 alaus bravorų mei
strų iš 30 kraštų dalyvauja 75- 
tame metiniame Master Bre- 
wers sąjungos seime, Palmer 
House viešbutyje. Dar keli tūk
stančiai atvyksta į trimetinę 
bravorų įmonių parodą vykstan 
čią McCormack salėje. Paroda 
publikai uždaryta. Seimo pirmi
ninkas pranešė, kad Jungt. A- 
merikos Valstybėse išvaro dau 
giau alaus, negu bet kuri kita 
pasaulio valstybė. Pernai Ame
rikoj išgerta 89 mil. statinių a- 
laus.

SIUVĖJAMS YRA DARBO 
PAŠTE

Siuvimo mašinų darbininkams 
JAV paštas siūlo pastovų dar
bą. Pradedamoji metinė alga 
yra $3,955. Darbininkai turi 'bū
ti bent 18 m. amžiaus ir Ame
rikos piliečiai. Darbas bus prie 
storos medžiagos. Kreipiamasi: 
Post Office Supply Center, 1749 
W. Pershing rd.

NUDAVĖ POLICININKĄ
James Johnson, 911 N. Sedg- 

wi'ck, sustabdė automobilio vai
ruotoją už tariamai pravažiavi
mą raudonos šviesos ir pasisa
kė esąs policininkas. Vairuoto
jas Anthony Rigoni, grįždamas 
iš darbo, greitai suprato, kad 
jo sustabdytojas tik apsimetęs 
policininku, nes pats Rigoni yra 
detektyvas. Johnson atsidūrė 
policijos nuovadoje.

PATVIRTINO PAŠTO 
VEDĖJĄ

Harry Semrow, kuris nuo 
j 1961 m. lapkr. 2 d. eina Chica
gos pašto viršininko pareigas, 
šiomis dienomis JAV senato bu 

: vo patvirtintas toms pareigoms.

Į APVOGĖ BANKĄ PENKTĄ 
KARTĄ

Ginkluotas banditas apvogė 
Gary Trust banko skyrių, 4240 
Broadvvay, ir pabėgo su $15,- 

: 000. Tai penktas kartas, kad šis 
skyrius buvo apvogtas 21-o mė

nesio laikotarpyje.

populiarios muzikos pavyzdžiu.
Gyvendamas Toronte, kur iš

ugdė aukšto meninio lygio “Var 
po” chorą, 'St. Gailevičius va
dovauja Toronto Vyrų kvarte
tui. Savo 7 sezonų laikotarpyje 
kvartetas yra turėjęs per 70 pa 
sirodymų Kanadoje ir JAV-bė
se. Pažymėtina, kad kvartetas 
dažnai yra kviečiamas dainuoti 
per Toronto CFRB radijo stotį 
vad. “Canadians Ali” progra- 

! moję. Yra dainavęs Canadian 
National Exhibition 'bei didžiau
sioj Toronto koncertų salėje 
“Massey Hali”. St. Gailevičiaus 

vad. Toronto Vyr. kvarteto są
statą sudaro: Herbertas Rožai- 
tis, Rimas Strimaitis, Alfredas 
Bražys ir Justinas Zubrickas.

Liet. Gailestingųjų Seserų s- 
ga savo metinio pobūdžio (šį 
šeštadienį Western Ballroom,) 
programai išpildti pakviesdama 
Toronto Vyrų kvartetą ne tik 

I vykusiai išsprendė tokiai progai 
meno rūšies tinkamumo galvo
sūkį, bet kartu suteikė progos 
čikagiškiams pirmą kartą jį čia 
išgirsti. T-tė
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