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KUBOJEDABARYRA5.HO SOVIETŲ 
RUSIJOS KARINIU TECHNIKU

Rusai ir toliau stiprina karines jėgas Kuboje
WASHINGTON, D.C. — So- , ruotę) atliktų, pareiškė parei-

Vietnamo raudonieji partizanai 
užmušė tris amerikiečius karius

vietų Rusija dabar turi 5,000 
karinių technikų Kuboje, pasak 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
oficialaus pranešimo.

Spalio 3 dieną Sovietų Rusija 
turėjo 4,500 karinių technikų 
Kuboje. Rusai ten tebetęsia ka
rinį stiprinimą, kurį pradėjo lie
pos mėn. viduryje.

Rusai kariniai technikai pa
darys Kuboje naujus karinius 
įrengimus ir mankštins kubie
čius.

Maskva Kubai atsiuntė prieš
lėktuvinių sviedinių, pajūrio gy
nybai raketų, galinčių pasiekti 
taikinį 15-20 mylių nuotolyje, 
motorinių torpedinių laivų ir pa
tobulintų Migų sprausminių lėk 
tuvų.

Manoma, kad tie sviediniai ne 
turi atominių galvučių, nes a- 
bejotina, kad rusai duotų Ku
bai atominių ginklų.

Anot pareigūnų pareiškimo, 
rusai technikai nesimaišo tarp 
kubiečių. Jie turi savo stovyk
las - kareivines, savus automo
bilių vairuotojus, net ir savus 
mūrininkus.

Jei Jungtinės Amerikos Vals
tybės panašią mankštą (treni-

Kolchozo kalvėje velnias 
koja nusilaužtų

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Pavergtos Lietuvos komunistų 
laikraštis “Tiesa” spalio 12 d. 
(241 nr.) skundžiasi, jog Rasei
nių rajone delsiama žiemkenčių i 
sėja, negirdėti traktoriaus, ne-1 
matyti sėjamosios.

“Tiesos” korespondentas A. 
Kadžiulis rašo, kad “Sandra
vos” kolchoze viešpatauja net
varka, net kolchozo pirmininko 
Vaclovo Girdzevičiaus neradęs. 
Ir toliau jis sako:

— Netvarka “Sandravos” kol
ūkyje — ne atsitiktinis dalykas. 
Ir ji pasireiškia ne tik per sėją. 

*-Visose brigadose akis bado ap
sileidimas. Baisu prieiti prie kol
ūkio kontoros. Kieme pilna klam 
pių duobių, išvartytos tvoros. 
Kontoroje “džiugina” lankytoją 
tuščias sienlaikraštis. Garbės 
lentoje nėra nė vienos nuotrau
kos. Čia pat, už kontoros, tarp 
metalo laužo matyti išardyta 
nauja bulvių sodinamoji, kuri 
taip ir nepamatė lauko. Kas no
ri, tas nešioja jos dalis. Kolū
kio kalvėje pats velnias koją nu
silaužtų.

Liūdnai atrodo ir javai, ir cuk 
riniai runkeliai. O štai miežių 
lauke baltuoja kalkių krūvos. 
Nerūpestingi šeimininkai nesu
gebėjo jų net išbarstyti.

KALENDORIUS
Spalio 17 d.; šv. Margarita, 

Saigūnas, Gytė.
Spalio 18 d.: šv. Lukas, evan

gelistas; Liubartas, Mylita.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj — gied
ra, šilčiau.

Saulė teka 7:05, leidžias 6:08.

gūnai, ji truktų 12 ar 18 mėne
sių.

JAV pareigūnai jaudinasi, 
kad kubiečiai pabėgėliai pradėjo 
užpuldinėti Kubos uostus.

Rusai ruošia Berlyne 
įtampas

BERLYNAS. — Vokiečių ko
respondentai Berlyne susekė ru 
sų ruošiamas įtampas. Pabaigo
je lapkričio mėn. prasidės Migų 
skraidymai oro koridoriuje, ir 
įvairūs trukdymai bei tikrinimai 
važmos žemėje. Tada diktato
rius Chruščiovas pakvies Vaka
rus derėtis.

Manoma, jog Sovietų Sąjun
gos diktatorius Chruščiovas su- suPrasti> ka^ prašymai bus at
tiks krizę pašalinti ir dėl ta
riamų nuolaidų, kaip . Vakarų 
karinių dalinių Berlyne pavadi
nimu policija ir Rytų Vokieti
jos kareivius, kaip rusų agen
tus. Kas padėtį, žinoma, visai 
nepakeistų, bet diktatorius ga
lėtų vėl rėkti, jog laimėjo.

— Katangos provincijos vy
riausybė ir Centro Kongas pa
sirašė karines paliaubas.

Muštynes dėl 
mergaitės

TEL AVIV, Izraelis. — Poli
cija užvakar areštavo 27 asme
nis — 19 arabų ir 8 izraelitus, 
pradėjus jiems muštynes su laz 
domis, akmenimis ir kumščiais 
Rishon Le Zion mieste, 10 my
lių nuo Tel Aviv miesto. Muš
tynės prasidėjo parodoje, dviem 
arabam prakalbinus žydaitę.

Okupuotoje Lietuvoje
sustiprinta propaganda

prieš religiją
OKUP. LIETUVA. — “Religi 

ja trukdo būti aktyviu komu
nizmo statytoju” — tokį paskai 
tų ciklą suorganizavo Panevė
žio miesto ateistai. Po paskai
tų buvo diskusijos,rodyti ateis
tinio turinio filmai. “Tiesa” rug 
sėjo 18 d. pranešė, kad Kupiš
kyje atidaryta ateistinė paro
da, pavadinta “Ką kalba Šiaulių 
‘Aušros’ muziejaus eksponatai 
apie religiją”. Šalia inkvizicijos 
eksponatų, pavaizduojami ir po
piežiaus Jono XXIII tariami gra 
sinimai sovietams. Dar parodo
je esama skyrių: “Religija impe 
rializmo tarnyboje” (kaip baž
nyčia laiminusi kryžiuočių žy
gius į Lietuvą, dabar laiminan
ti Vak. Vokietijos revanšistų 
politiką...), dar kitas skyrius — 
“Religija pasipelnymo šaltinis”.

Kad ir kažin kokią propagan
dą komunistai naudoja ir žmo
nes prievartauja, bet jiems ne
siseka žmogaus sielos apiplėšti 
ar ją visiškai pavergti.

V. Vokietijos laivai 
neveš prekių į

Kubą
BONNA. — Vokiečhj laivinin 

kystės kompanijos nusilenkė vy 
riausybės įsakymui, draudžian
čiam joms siųsti savo laivus į 
Kubą ir komunistų bloko valsty 
bes. Bonnos vyriausybė prisitai
kė prie Jungtinių Amerikos Vai 
stybių administracijos linijos, 
kad būtų nubaustas diktatoriaus 
Castro režimas.

Kompanijos turi gauti iš vy
riausybės leidimus prieš jų lai
vams vežant prekes į Kubą iš 
rytų bloko valstybių, bet ji davė

mesti.

Naujausios
žinios

— Alžirijos premjeras Ben 
Bella vakar iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių atvyko į Kubą. 
Havanos aerodrome alžiriečių 
ministerį sutiko diktatorius Cas 
tro ir jo ministeriai. Sutikimas 
buvo labai iškilmingas.

— JAV ambasadorius Foy D. 
Kohler vakar vizitavo Maskvo
je diktatorių ChTuščiovą; vizi
tas truko 3 valandas. Tai pir
masis oficialus Kohler atsilan
kymas pas Chruščiovą, 

i — Prezidentas Kennedy ir 
! Sovietų Rusijos užsienio reikalų 
ministeris Gromyko sekantį ket 
virtadicnįVVashingtone turės po 
sėdį. Jų konferencijos darbotvar 
kėje numatyta šie klausimai: 
Berlynas, Kennedžio vizitas Ru
sijoje; Chruščiovo atvykimas į 
Jungtines Tautas New Yorke 
ir kt.

— Venecuelos prezidentas Ro 
mulo Betancourt užvakar pap
rašė Aukščiausiąjį teismą užda
ryti komunistų partiją ir jos 
bendrakeleivių revoliucinį kai
riojo sparno sąjūdį. Komunistai 
ir revoliucinis sąjūdis vykdo 
krašte terorą, pasakė preziden
tas.

— Sovietų diplomatai Senega- 
lyje- Du Sovietų diplomatai at
skrido lėktuvu į Dakarą, Sene- 
galio sostinę, įsteigti Sovietų 
Sąjungos pirmąją ambasadą Se- 
negalyje.

— Indonezijoje ryžių derlius 
menkas-, teks jų importuoti iš 
užsienio.

— Rytų Vokietija ir Kuba pa
sirašė sutartį pasikeisti radijo 
ir televizijos programomis.

— Britų darbo partijos vadas 
Hugh Gaitskell spalio 13 dieną 
teigė, kad Britanija dingsianti 
kaip nepriklausoma, jei ji įsi
jungs į Europos Ekonominę Ben 
druomenę (Bendrąją Rinką).

— Prie raudonosios Kinijos ir 
Indijos ginčijamų pasienių įtam 
pa didėjanti.

— Vatikanas nepriėmė Izra
elio vyriausybės pareigūno kaip 
stebėtojo visuotiniame Bažny
čios susirinkime Vatikane. Dr. 
Haim Vardy būtų atstovavęs 
žydų tikėjimą.

— 250 sektų. Statistika rodo, 
kad Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra 250 įvairių tikėjimų 
bei sektų.

Popiežius Jonas XXIII kalbasi su New Yorko episkopalų vysku
pu Grant (kairėje) audiencijoj Vatikane. Episkopalų vyskupas 
yra stebėtojas visuotiniame Bažnyčios susirinkime Vatikane. (UPI)

Amerika šauksianti daugiau 
vyrų į karinę tarnyba

VVASHINGTON, D.C. — Žy
mus JAV pareigūnas pirmadie
nį iškėlė mintį, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės, gal būt, 
turėtų mobilizuoti daugiau vy
rų atbaidymui Maskvą nuo su
sikirtimo dėl Berlyno. Pasirin
kimui, pridėjo jis, Jungtinės Ą- 
merikos Valstybės galėtų pa
siųsti daugiau karinių dalinių 
į pavojingas vietas.

Šis pareiškimas pasirodė JAV 
užsienio politikos reikalų kon
ferencijoje Washingfcncj. kuri 
buvo pirmadienį ir antradienį. Į 
šią konferenciją valstybės de
partamentas pakvietė - apie 800 
redaktorių, korespondentų, te
levizijos ir radijo pranešėjų.

Astronautas Walter M. Schirra, jr. važiuoja iš Hackcnsack, N. J., kur jis gimė, į Oradell, kus jis 
užaugo, ir prieš 20 metų tą vietovę paliko. Jis apskrido Sigma VII raketoje aplink žemę šešis 
kartus. Kartu su juo yra jo žmona Josephine ir sūnus. Pakelyje astronautą sveikino apie 40,000 
asmenų.

NIEKAS NESIDOMI CHRUŠČIOVO AR 
SNIEČKAUS SIEKSNINĖMIS KALBOMIS

Pasakoja atvykę asmenys iŠ okupuotos Lietuvos 
j Vakarus

REUTLINGENAS, Vokietija, kamuoja 75 rb. (taigi, daugiau pagunda. Mes juk patys mato- 
— Neseniai atvykę asmenys iš vieno mėnesio vidutinio atlygi- me, kas vyksta gyvenime — 

i okupuotos Lietuvos papasakojo ; nimo), brangesni siekia ligi 160 sakoma. Jau kas kita muzikinė 
apie laisvojo radijo transliacijų rb. Daugiau vertinama latvių programa, koncertai per radiją 
klausymą. j aparatų gamyba. Rinkoje yra — jų mieliau klauso.

— Kaip su radijo klausymu, vad. radiolos (radijas ir pate- — O laisvojo pasaulio radijo 
kaip su laisvojo pasaulio trans- fonas) ir magnetolos (su įmon- 
liacijomis, kaip su vietinio radi- tuotu magnetofonu), šios pas

tarosios laikomos nepraktiško
mis. Žinoma, Vilniaus radijo pro 
gramos klausomasi, tačiau at
mintina — joms niekas netiki, 
ir tai liečia ypatingai radijo skel 
biamas žinias. Tai tuščia pro-

jo klausymu ?
— Radijo klausosi jau dauge

lis gyventojų, juo labiau, kad 
gali įsigyti kelių bangų apara
tus, nors jie nėra pigūs — pvz. 
maži latvių gamybos aparatai

Pastaba apie šaukimą daugiau 
amerikiečių į karinę tarnybą ar 
perkėlimą karinių dalinių buvo 
paskelbta atsakant į klausimą, 
ką Jungtinės Amerikos Valsty
bės darys, kad Sovietų premje
ras Nikita Chruščiovas supras
tų, jog šis kraštas nedarys juo 
kų dėl Berlyno.

Pareigūnas pareiškė, kad Ken 
nedžio administracija galvoja, 
jog Chruščiovas Berlyno klau
simą iškels lapkričio mėnesį.

Valstybės sekretorius Rųšk 
buvo tarp vienuolika kalbėtojų, 
kurie pasakė kalbas žurnalistų 
susirinkime valstybės departa
mento auditorijoje.

SAIGON, Pietų Vietnamas. — 
Komunistai partizanai užvakar 
numušė amerikiečių žvalgybinį 
lėktuvą ir amerikiečių kovos 
lėktuvą Pietų Vietname. Trys 
amerikiečiai lakūnai, skridę žval 
gybiniu lėktuvu, buvo užmušti. 
T-28 kovos lėktuvo pilotas nu
vairavo lėktuvą žemėn, bet jis 
buvo iš jo išblokštas palietus 
žemę ir lėktuvui sprogus. Jis 
lengvai sužeistas.

Atrodo, kad amerikiečių ko
vos lėktuvai dalyvauja mūšiuo
se prieš komunisto Viet Kong 
karinius dalinius. Seniau Jung
tinių Amerikos Valstybių avia
cijos pilotai skrisdavo vietna
miečių lėktuvuose smogti ko
munistams partizanams.

Partizanai atidarė ugnį į L-28 
žvalgybinį lėktuvą užpraėjusią 
naktį, vyriausybės kariniams da 
liniams puolant komunistų po
zicijas kalnuotose džiunglėse, 10 
mylių šiaurėje nuo Ban Me 
Thuot.

Kovos lėktuvas vakar skrido 
į apylinkę pagelbėti pėstinin
kams, saugantiems žvalgybinio

Alus arkliams
GOETTINGEN, Vokietija. — 

Vokiečių gyvulių globos lyga 
neseniai pasiūlė duoti arkliams 
ir beždžionėms gerti alaus. Tik 

i nepasakė ,kiek duoti alaus.

— Jordano karalius Hussein 
gavo laišką iš Yemeno kara- 

i liaus, kad jis esąs gyvas ir jis 
i kovos prieš sukilėlius.

transliacijos?
— Jų klauso ir eiliniai gyven

tojai ir partiniai. Lietuvoje klau 
somasi lietuviškų pranešimų iš 
Washingtono, iš europinių ra
dijo stočių. Tačiau trukdymai 
būna stiprūs, jie apsunkina klau 
symą. Kai kuriuose Lietuvos

lėktuvo liekanas ir karių lavo
nus.

Žvalgybiniame lėktuve buvo 
užmuštas specialių armijos da
linių. amerikietis kapitonas, a- 
viacijos kapitonas ir seržantas. 
Jau 24 ameriki'ečiai žuvo ko
vose Pietų Vietname nuo pra
ėjusio gruodžio mėn., Jungti
nėms Amerikos Valstybėms pra 
dėjus ten programą iššluoti ko
munistus partizanus.

Gomulka atvyko į 
Ryty Berlyną

BERLYNAS. — Lenkijos ko
munistų vadas Gomulka pirma
dienį atvyko į Rytų Berlyną vi
zito, vykdydamas “draugišku
mo” misiją, kurią atidėliojo ke
letą metų.

Gomulka, lydimas vyriausy
bės ir komunistų partijos va
dų, revizituoja rytų vokiečių ko 
munistų vadą Walterį Ulbrich- 
tą, tarnaujantį Maskvai, kuris 
vizitavo Varšuvą 1958 metais. 
Ulbricht ištisus mėnesius prašė 
Gomulką atvykti į Rytų Ber
lyną, kad jis pakeltų jo presti
žą.

TRUMPAI IS VISUR
— Formozoje pelių daugiau 

nei žmonių., Formozos saloje pe
lių skaičius didesnis negu žmo
nių, todėl ten graužikai suėda 
tiek ryžių, jog jų užtektų dviem 
milijonam žmonių išmaitinti.

— Nemigo kursai. John Wil- 
ton iš Hampshire, Anglija, sir
go nemiga ir todėl užsirašė į 
nemigo kursus, kad išmoktų ko
voti su ja. Baigęs kursus pasa
kė: “Dabar jau visai nemiegu, 
nes be pertraukos galvoju, ar 
viską padariau, kas kursuose 
buvo patariama”.

MIKĖ BUFFALO VYSKUPAS
Vyskupas Joseph Burke, 76

metų, pasimirė Romoje, kur da
lyvavo visuotiniame bažnyčios 
susirinkime.

miestuose būna po keletą truk
dymo bokštų, jų aukštis siekia 
ligi 20 - 25 metrų, tad jie ma
tomi ir iš tolo. Laisvojo radijo 
pranešimų besiklausantieji turi 
pageidavimą — mažiau skelbti 
propagandinio turinio praneši
mų, o daugiau aiškinamosios me 
džiagos.

Televizijos aparatų dar ne
daug, ji dar nėra plačiai papli
tusi ir, sakoma, nereikia kreip
ti dėmesio į propagandinius pa
sigyrimus apie tariamai nepap
rastą televizijos plėtrą Lietuvo
je. Spaudą siekiama platinti į- 
vairiomis priemonėmis — kiek
viena šeima privalo užsisakyti 
bent po vieną laikraštį ir žurna
lą. Jau kitas reikalas, ar tie prie 
vartiniai spaudos užsakymai pa
kelia spaudos skaitymą Lietuvo
je — priešingai, Lietuvos gy
ventojai apie jiems brukamą a- 
gitacinę spaudą turi susidarę 
tvirtą nuomonę. Sieksninių 
Chruščiovo, Sniečkaus ir pan. 
pareigūnų kalbų jie visai neskai 
to (ir nesiklauso per radiją), 
jau daugiau paseka užsienio gy
venimo žinias ir, kas būdinga, 

| sugeba išskaityti ir tarp eilu- 
l čių... (E.)
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LANKYS LSB VIENETUS
Pradedant Lietuvių Skautų są 

jungos jubiliejinius metus bei 
jų eigoje LSB vyriausias skau
tininkas ar VS pavaduotojas 
yra numatę aplankyti daugumą 
LSB tuntų bei vietininkijų. Ar
timoje ateityje bus aplankyti 
LSB tuntai Chieagoje, New Yor 
ke, Clevelande ir Bostone. Pa
dėkos šventės savaitgaly bus 
aplankyti tuntai Toronte, Ha
miltone bei kiti vienetai Kana
dos rajone.

Jubiliejinių metų eigoje bus 
dedamos visos LSB vadijos pa
stangos, kad Lietuvių Skautų 
brolijos vienetai dar labiau su
stiprėtų dvasia, išorine veikla ir 
savo skaičiumi.

LSB RV

MALONI VIEŠNAGĖ 
DETROITE

Spalių mėn, 7 d. VS pava
duotojas j. s. Bronius Juode
lis ir rajono vadeiva s. V. Tal
lat-Kelpša lankėsi Detroite ir 
turėjo malonų susitikimą su 
skautų “Baltijos” tunto tunti- 
ninku s. IV. Pauža bei tunto va 
dijos nariais. Posėdžio metu 
buvo aptarti tunto veiklos rei
kalai, ateities planai ir buvo 
patikrintas tunto knygų bei fi
nansų tvarkymas. Atlikus pa
tikrinimą buvo konstatuota, 
kad finansai ir atskaitomybės 
tvarkymas tunte yra tvarkoje.

Posėdžio metu buvo pateik
tas s. V. Paužai LSB vyriau 
šio skautininko kvietimas tun- 
tininko pareigoms sekančiai 2 
metų kadencijai nuo lapkričio 
1 d. Tunto vadijos nariams pra 
sant ir pasižadant kartu inten
syviai dirbti, s. V. Pauža tunti- 
ninko pareigas priėmė.

Viešnagė buvo maloniai už
baigta skautininkų-ių sueigoje, 
pasidalinant laimėjimais ir rū
pesčiais.

LSB RV

IŠ USB TARPTAUTINIŲ 
REIKALŲ SKYRIAUS 

VEIKLOS

LSB Tarptautinių Reikalų 
skyriaus vedėjas fil. Tomas Re- 
meikis liepos — rugpiūčio mėn. 
tarnybos reikalais lankėsi Eu
ropoje. Ta proga aplankė Suo
mijos ir Vokietijos skautų būs
tines ir perteikė LSB pageida
vimus egzilinių skautų sąjungų 
tarptautinio pripažinimo byloje, 
bei padėką už iki šiol parodytą 
mums prielankumą. Fil T. Re- 
mėikis, viešėdamas Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje, turėjo 
ilgesnį pasitarimą su Tarptau
tinių Reikalų skyriaus įgalioti
nių Europoje — s. Tautvydu 
Gailium.

LSB Vyčių skyriaus vedėjas 
fil. dr. Algirdas Avižienis, rug
piūčio mėn. lankydamas Euro
pą, baigė Šveicarijoje Gilwėll 
kursų praktinę dalį ir pravedė 
eilę pašnekesių šveicarų vy
čiam. Kelionės metu dr. A. Avi
žienis turėjo progos išsikalbėti 
su šveicarų skautų vadovais gi
nant mūsų tarptautinio pripaži
nimo reikalą.

Tarptautinių Reikalų skyrius 
praneša, kad Lietuvių Skautų 
brolija bus atstovaujama pašau 
linėj skautų jamboree, kuri 
įvyks 1963 m. rugpiūčio mėn. 
istoriniame Maratone, Graiki
joje. LSB reprezentacinio viene
to paruošimui ir vadovavimui 
paskirtas s. Tautvydas Gailius, 
kuris jau turi nemažą patyrimą 
šiame darbe. Vienetą sudarys 
Vokietijoje ir Anglijoje gyve
nantieji mūsų broliai. Ruošian-

i tis šiam svarbiam žygiui, daug 
energijos pareikalaus lėšų su
telkimas. Tikimasi, kad lietuviš 
koji Visuomenė bus dosni auko
mis, kurios bus renkamos per 
LSB Jamborees fondo įgalioti
nius.

Conference of Scout Associa- 
tions in Exile įvyko š. m. rug
sėjo 1-3 dd. East Ohatham, 
New York. Dalyvavo lietuvių, 
estų, rusų, Vengrų, ukrainiečių 
ir lenkų atstovai. Konferenci
joje pasikeista žiniomis bei tar
tasi dėl taktikos kovoje už tarp 
tautinį pripažinimą. Lietuvių 
Skautų broliją konferencijoje at 
stovavo šen j. Sigitas Liaukus ir 
VSP s. Bronius Juodelis.

LSB Tarptautinių Reikalų 
skyrius yra peržiūrėjęs Tarp
tautinio skautų ženklo progra
mą; Artimoje ateityje LSB va- 
dija svarstys programos projek 
tą. Tuo pačiu metu ruošiamas 
programos konspektas, kurį re
daguoja s. v. vyr. sklt. Povilas 
Sodeika.

Greitu laiku pasirodys brošiū 
ra anglų ir prancūzų kalbomis 
apie lietuviškąją skautiją. Lei
dinėly sutrauktai atpasakojama 
lietuvių skautijos istorija ir 
šiandieniniai jos tikslai. Viene
tai jį galės gauti nemokamai. 
Tai bus didelė pagalba mūsų 
reprezentacinėj veikloj, nes 
White Badge leidinėlis jau be
veik išsibaigęs. Numatoma iš
leisti ir platesnio pobūdžio bro
šiūrų apie LSB anglų kalba.
LSB atstovai ukrainiečių skautų 

jubiliejinėje jamboree 
Šiemet ukrainiečiai skautai

švenčia 50 metų organizacijos 
įkūrimo sukaktį. Į jubiliejinę 
jamboree, kuri įvyko East Chat 
ham, Nevv York, rugpiūčio 28— 
rugsėjo 3 d. d., suplaukė per 
2.000 skautų. LSB pasiuntė re
prezentacinę skiltį iš Atlanto 
Rajono. Skilčiai vadovavo s. J. 
Raškys. Jamboree taip pat ap
lankė VSP s. Bronius Juodelis, 
kuris perdavė lietuvių sveikini
mus broliams ukrainiečiams.
Lietuviai skautai Skandinavijos 

kraštuose
LSB vienetas iš keturių bro

lių šią vasarą lankėsi Skandina
vijos kraštuose. Aplankė tų 
kraštų skautų štabus bei sto
vyklas, nešdami Lietuvių skau
tų brolijos sveikinimus ir pagei
davimus dėl mums teisių pripa
žinimo. Tai broliški vizitai, ku
rie turėtų sustiprinti mūsų tarp 
tautinius ryšius ir paremti mū
sų kovą už LSB tarptautinį pri
pažinimą.

1 LSB yra gavusi pakvietimą iš 
Danijos skautų sąjungos daly
vauti antroje tarptautinėje jam- 
boretėje Haerulf, Danijoje, kuri 
įvyks liepos 27—rugpiūčio 4 d. 
d. 1963 m.

50 metų Estijos skautijai
Šiemet suėjo 50 metų nuo es

tų skautijos pradžios. Tą progą 
estai atžymėjo savo Tautine sto 
vykia, kuri įvyko Kanadoje. 
Lietuvius skautus jų Tautinėj 
stovykloj atstovavo reprezenta
cinė skiltis iš Toronto.

CHICAGOS A S. D. ir KORP! 
VYTIS

Atostogoms pasibaigus ir pra 
sidėjus rudens semestrui atgijo 
ir lietuviškosios studentijos or
ganizacinis darbas. Spalio 7 d. 
Jaunimo Centre susirinko Aka- 
demikių Skaučių draugovės Chi
cagos skyrius ir išsirinko val
dybą bei kitas pagelbines komi
sijas sekančiai kadencijai. Susi
rinkimui vadovavo buvusi sky
riaus vadovė Laima Petrauskai-

Keliončje į gimtini Oradeil, N. J., miestą iškilmingai buvo sutik
tas astronautas Schirra. Čia jis matyti, kaip savo 5 m. dukrelę 
Suzanne supažindina su Netvarko miesto meru (kairėje) ir New 
Jersey gubernatoriumi Hughes (dešinėje), šalia stovi 12 m. am
žiaus Schirra sūnus Marty. Iškilmės vyksta Newark aerodrome.

tė. Sueigoje, dalyvavo didokas 
būrelis narių ir naujų kandida
čių. Į valdybą išrinkta šios tik
rosios narės: Vida Kanišauskai- 
tė — pirmininkė, Ina Pavilčiūtė 
— kandidačių vadovė, ir Irena 
Paulauskaitė — sekretorė ii' iž
dininkė.

Būdinga, kad naują valdybą 
sudaro visos jaunosios akade- 
mikės, todėl tikimės, kad sky
riaus veikla pagyvės naujomis 
idėjomis, nauja energija. Išei
nantį skyriaus vadovė Laima 
Petrauskaitė ir jos bendradar
bės užsipelnė nuoširdžios padė
kos už uolų darbavimasį, ypač 
paruošiant naujas kandidates.

Į skyrių įstojo keturios nau
jos kandidatės: Dalė Keklytė, 
Dalė Kreimerytė, Kristina Žu
kaitė ir Izolda Bendoraitytė.

Sekė bendras A. S. D. ir 
Korp! Vytis Chicagos skyrių 
susirinkimas, kuriam pirmin'n- 

ikavo senj. V. Demereckis ir se
kretoriavo Ina Pavilčiūtė. Buvo 
pateiktas diskutavimui ateinan
čių metų veikimo planas. Tarp 
kitų reikalų buvo nutarta su
ruošti A. S. S. uždarą metinę 
šventę, suorganizuoti žiemos 
stovyk’ą, aktyviai prisidėti prie 
vykdymo LITUANUS vajaus, 
priimti pakvietimą spalio 31 d. 
per MARGUČIO radijo akade
mikų skautų valandėlę. Tiems 
reikalams įvykdyti išrinktos ko 
misijos, o radijo valandėlės re- 

! daktorius pakviestas K. Kara- 
i liūnas.

Kiek anksčiau, rugsėjo 28 d., 
turėjo sueigą Korp! Vytis Chica 
gos skyrius, kuris išsirinko nau 
ją valdybą ir aptarė ateinančių 
metų veikimo planą. Į naują vai 
dybą išrinkti: senj. S. Grėbliū- 
nas, senj. S. Klimas, senj, J. 
Senkus ir senj. J. Tamulaitis. 
Visi išrinktieji yra patyrę vei
kėjai akademinio jaunimo tar
pe. Sesė Danguolė

GRAŽUS VAKARAS
Lituanicos tunto skautų tėvų 

komitetas gražiai pradėjo pa
rengimų sezoną Chieagoje. Spa
lių mėn. 6 d. B. Pakšto salėje 
gausiai susirinkusi puošni pu
blika buvo vaišinama skautų 
mamų namuose pagamintais 
kepsniais ir pyragaičiais. Gerai 
suorganizuota programa didele 

i dalimi prisidėjo prie šio baliaus 
pasisekimo. Programoje dalyva
vo solistė Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė, aktorius Alfa Brinką 
ir vyrų kvartetas. Visus malo
niai nuteikė solistė Klimaitė- 
Pautienienė padainuodama ne
girdėtų Žilevičiaus, Šimkaus, 
Byansko ir M. Petrausko dainų. 
Jos ypatingai gera interpreta
cija ir puikiai vadomas gražus 
balsas labai tiko pasirinktiems 
dalykams.

Publika solistę labai šiltai 
priėmė. Jonas Byanskas, kurio 
daina “Romansas” išpildyta pir
mą kartą, solistei akompanavo. 
Aktorius A. Brinką, programos 
pravedėjas, skambiu jaunatviš
ku balsu padeklamavo Mačer
nio poezijos ir inscenizavo kele
tą praeities ir dabarties gyveni
mo nuotrupų. Vyrų kvartetas, 
palydimas A. Trinkūno akorde
onu, gražiai ir įdomiai sudaina
vo kupletus iš skautiško ir vi

suomeniško gyvenimo aktuali
jų. Kupletus parengė J. Toliu
šis.

Viso baliaus nuotaiką gaivi
no žavinga šokių muzika. Pakš
to orkestras buvo neatskiriama 

, dalis jaukiai praleisto vakaro,
. kurio visas pelnas skiriamas 
! skautiško jaunimo labui.

Gaila, kad į šį gražų vakarą 
negalėjo sutilpti visi skautų 
prieteliai.

JŪRŲ SKAUTAI:
Lietuvos Jūrų skautijos 40- 

ties metų jubiliejinės šventės 
proga, Jūrų skautijos, kaip at
skiros ir savarankiškos šakos, 
gimtadienio išvakarėse, spalio 
21 d. (sekmadienį) 6 vai. p. p., 
Chicagos Jūrų skautų Baltijos 
Jūros Tunto Būkle, dr. Bi’aičio 
namų rūsyje, 6441 So. Fairfield 
ave. įvyks Chieagoje gyvenan
čių Jūrų skautų vadovų — Jū
rų Budžių bendra — Vakarienė 
— Sueiga — Pobūvis.

Kviečiami visi Jūrų skautų 
vadovai — Jūrų Budžiai akty
viai besireiškią tunto veikloje, 
bet kada priklausę Baltijos Jū
ros tuntui, .ir visi, kuriems rū

; Širdingas ačiū
Lituanicos skautų tunto tėvų 

surengtas, vakaras puikiai pasi
sekė. Tai yra gražus tėvų pasi
ryžimo ir darnaus bendradar
biavimo rezultatas. Džiaugia- 
Įmės ir kartu širdingai dėkoja
me mūsų mieliems tėveliams už 
šį darbą ir suneštus skanius 
valgius, didelis ačiū visiems 
programos išpildytojams, neė- 
imusiems atlyginimo, o taip pat 
širdingai ačiū mielai Chicagos 
visuomenei taip gausiai atsilan- 
kusiai ir tuo parėmusiai mūsų 
skautišką jaunimą.

Dar kartą skautiškas ačiū, 
ačiū.

Ps K. Cijūnėliš,
Tuntininkas

S. P. Nedzinskas,
Tėvų reikalų vadovas.

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir v.isu kitų įvairių rūšių bei 
“honie ouners" apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

B A C E V I č I U S
APDRAUDU AGENTŪRA 

0455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

O V 5 N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PPEOIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

pi Lietuvos Jūrų skautijos atei
tis ir gerovė.

Baltijos Jūros Tunto 
Tnntiiiinkas

(dLvnivsiivs
J. G. TELEVISION CO.

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

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

« Po ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 lr 6-8. . Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB, 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084

THE UTHUANIAN WORU3-WIDE DAILY

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlovv 5-9500

s Prenumerata:- Metams y, metų 3 mėn. 1 mėn. 5
5 Chieagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 =
5 JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 =j
S • ______ ; • ___ ' -
s • Redakcija straipsnius tai- 
js so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako, Skelbimų 
— kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

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

• Administracija dirba kas- £
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 2 
niais — 8:30 — 12:00. 5
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
5430 South Kedzie Avenue

Priima ligonius pagal susitarimą.
Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad,

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
;Į.‘ PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PT? 8-3229.
Ręz. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670i

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Craivford 
Medical Buiiding), tel, LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

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

Rezid.: 3211 Wešt 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS ....___ .....

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 7^7, P*rmacL antra., ketvirtad ir 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais Penktad. nuo 1 4 p. p., 6:30.-8:30
nuo 7 iki 8 val- vak- Šeštad. 1—4 vai., trečiad.
________ :___ i________________ __ ] uždaryta.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 \V. C3rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois
H Valandos pagal susitarimą 

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

UR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika lr 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 

i priima pagal susitarimą.

; Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIOMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeclalybS akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street 

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

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

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.

Telęf. REpublic 7-2290.

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
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
6eSt. nuo 1 kl 4 vaL

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

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

BR. 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. CA 5-5010

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTĖR J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akintus, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S California Ave., YA 7-7881 
VAL.: io ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. ų.

Rez. tet PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W, Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, puslės ir šlapumo takų 

chirurgija 
Ofisai: 7958 S. Western Ave tel 
u? 392 E. 159th St., Harvey'

tel. EDison 8-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

PRIT.AIKO AKINIUS 
64*9 SO. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
ui'ba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IU.

Telef. PU 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. GRovehill 6-0617 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutartį.

J Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

i DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. iŠ'iii Street, Cicero
Kasdien 1 -3 vai. ir 6.—.8-.vai. vak, 

išskyrus' trečtadiėiiiūs. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

- :---------- į------- ,—
Ofiso telef. I.Afayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKTŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South \vegtem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare, Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. tr kėtvlrtad. 1-4 p 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual Training — Contact Lenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 u n 
antrad.."hfenkt. 10:30 v. r. — ė p p •

sešt. 10:30 v. r. — 5 p. p. 
 Treč. uždaryta.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

_ , , . chirurgija
vaziąndps kiekviena diena 2 —. 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa- 
gal}l susitąrimą. šeštadieniais nuo 2

DR. VYT. TAURAS
GTOYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LYGOS

Ofisas įr rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5677 
Ofiso vai.: Pirm,, antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku —? .pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
„ Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p, p,, trečiadieni — uždaryta. 

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

TrečirdieniaiB uždaryta 

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2. iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejalB lr Susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marąuette Road

Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. ▼. 
Treč. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Gyvename

RINKIMINĖS KAMPANIJOS 

ĮKARŠTYJE

PREZIDENTAS KONGRESO 
RINKIMUOSE

Kennedy nori sulaužyti seną rinkimą tradiciją

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 17 d.

Praėjusį šeštadienį užsibai
gus 87-jo JAV kongreso sesi
jai, rinkiminė kampanija iškart 
įkaito. Ir senatoriai ir Atstovų 
rūmų nariai, grįžę iš labai il
gos ir varginančios kongreso 
sesijos, įsikinkė į darbą pa
siekti savo konstituantus ir 
paprašyti jų balsų lapkričio 6 
d. įvykstančiuose rinkimuose. 
Kiekvienas jų mėgina įtikinti, 
kad jo politinė partija ir jis 
asmeniškai kraštui padarė dau 
giau, negu kita partija, negu 
jo oponentas.

Šioje rinkiminėje kampanijo
je labai aktyviai dalyvauja ir 
pats prezidentas Kennedy. 
Nors ir ligšiol demokratų par
tija turėjo daugumą abejuose 
kongreso rūmuose, bet prezi
dentas nori, kad toji dauguma 
būtų dar ryškesnė. Mat, bu
vusioji kongreso sesija daug 
dalykų nepravedė, kuriuos pra 
vesti prezidentas prašė. Pietie
čiai atstovai, susiblokavę su 
respublikonais, sulaikė visą ei
lę prezidento pasiūlytų įstaty
mų projektų. Todėl prezidentui 
dabar ir rūpi, kad į 88 kongre
są išrinktų tiek daug demo
kratų, kad ir minima koalicija 
nepajėgtų sulaikyti vyriausy
bės bei administracijos pro
jektų kongrese.

Nesnaudžia ir respublikonai, 
Jie į talką pasikvietė, buvusį 
prezidentą D. Eisenhowerį, ku
ris taip pat važinėja po kraštą 
ir agituoja už respublikonų kan 
didatus.

Labai įdomu, ryšium su be
siartinančiais rinkimais, kai 
kurie ekonomistai pradeda kel
ti krašto ekonominį momentą. 
Esą šie rinkimai turės labai 
daug įtakos ateičiai.

Dar yra įdomiau, kad ima
ma pranašauti, jog, laimėjus 
rinkimus demokratams, krašto 
biznis pradėsiąs riedėti pakal
nėn greitesniu tempu. Jei, esą, 
laimėtų respublikonai, bznis 
pradėtų gerėti. Atrodytų, kad 
čia yra saviška propaganda 
ar agitacija už opozicinę parti
ją. Gali būti. Bet šis teigimas 
vis dėlto nėra visai be pagrin
do. Šiek tiek yra pagrindo dėl 
to, kad respublikonų partija 
turi daugiau paramos iš “di
džiojo biznio” —- stambiųjų pra 
monininkų ir prekybininkų, 
nuo kurių vis tik nemažai pri
klauso krašto gerovė. Bet, kaip 
dalykai dabar atrodo, demo
kratai vis tik daugumos nepra 
laimės nei senate, nei Atstovų 
rūmuose.

*
Iš viso yra šimtas senatorių. 

Demokratai turi dvidešimt aš
tuonių daugumą. Manoma, kad 
toji dauguma žymiai pasikeis
tų. Atstovų rūmuose yra 437 
nariai. Demokratai turi 89 dau 
gumą. Spėliojama, kad respub
likonai savo narių skaičių rin
kimuose padidins. Tačiau jie 
daugumos nelaimės. Jei to ir 
nesulauks, bet, kad ir kiek

Spaudoje ir gyvenime

APIE LIETUVIŠKĄ ARCHITEKTŪRĄ
Turiningas ir gausiai iliustruotas, 

poeto B. Brazdžionio redaguojamas, 
Ant. Skiriaus leidžiamas, žurnalas 
‘‘Lietuvių Dienos” paskutiniame 
(spalio mėn.) numeryje spausdina 
jauno meno istoriko Stasio Goš
tauto pastabas apie lietuvišką ar
chitektūrą — “Ne vien tik ‘propa
gandos’ reikalas”. Autorius džiau
giasi, kad išeivijoje rodytas dides
nis dėmesys įnešti lietuviškuosius 
motyvus į naujas mūsų statybas:

“Ir taip iš lėto, iš smuikelių 
kryžkelėse, iš kaimo trobesių, iš 
klėčių dekoracijų ir iš moderniš
kos architektūros elementų pra
dėjo kurtis mūsų tautos... archi
tektūra. Jos pavyzdžių jau turime 
visame pasaulyje, ypač JAV-se.,.. 
Naujai kuriamai lietuviškai archi
tektūrai gresia folklorinės imitaci
jos pavojus. Jeigu .mes pamėgdžio
sime, o ne kursime, manydami, 
kad lietuviškumą atstoja lietuviš
kų kryžių statymas, tai mūsų me
nas liks tik folkloriniu pamėgdžio-

daugiau savų žmonių išrinks, 
respublikonai galės sudaryti 
gana stiprią koaliciją su kon
servatorių demokratų grupe, 
daugumoje pietiečiais, ir su
trukdyti pravesti kai kuriuos 
administracijos pasiūlymus 88 
kongreso sesijose.

*
Kiek įtakos turės į rinkimus 

prezidento, sakomos politinės 
kalbos, sunku pasakyti, Šiuo 
metu jis ne taip jau populia
rus, kaip buvo pirmiau. Kubos 
krizė jam nė kiek nepadėjo. 
Nepadėjo ir kariuomenės siun
timas į Mississippi universite
tą. Dar blogiau su ekonominiu 
atoslūgiu, kuris vis dėlto yra 
jaučiamas. Šis reiškinys labiau 
šiai paveikia į balsuotojus. Aiš 
ku, paveikia iš neigiamos pu
sės. Numatoma, kad toji būklė 
greitai nesikeis geresnėn pu
sėn.

Buvęs prezidentas Eisenho- 
weris nemažai padės respubli
konams. Kai jis kalba apie ad
ministraciją, ją pakritikuoja, 
tai daro su atitinkamu autori
tetu, išeidamas iš savo patyri
mo, kurį gavo aštuonerius me 
tus stovėdamas valdžios prie
šakyje. Bet, nepaisant ir jo 
pagalbos, respublikonai, gali lai 
mėti tik vieną kitą daugiau, 
negu turėjo pasibaigusiame 
kongrese. Nors opozicija ir bū 
tų stipresnė, bet ji bus pajėgi 
kai kuriuos administracijos pa 
siūlymus kongrese sulaikyti, 
jei ir vėl susiblokuos su opozi
cijos dešiniuoju sparnu.

*
Būsimuose rinkimuose laimė 

ti daugiau atstovų į kongresą 
yra svarbu abiem partijom. 
Mąt, 1964 m. įvyksta preziden
tiniai rinkimai. Jei dabar demo 
kratai ryškiai silpniau pasiro
dytų, tada respublikonams nu
švistų daugiau vilčių laimėti 
prezidentinius rinkimus. Turint 
galvoj, kad 1960 m. demokratų 
kąndidatai į prezidentus ir vi
ceprezidentus gavo labai mažą 
balsų daugumą, respublikonai 
ųėra be vilčių būsimuose pre
zidentiniuose rinkimuose. De- 
mpkratų partijos vadai tai la
bai gerai žino. Todėl jie pa
darys viską, kad ir šie rinki
mai išeitų jų naudai ir kad 
tikrai gerai pasiruoštų 1964 
mgtų rinkimams.

Prezidento laoai aktyvus įsi
jungimas į rinkiminę kampani
ją reiškia ir kitą dalyką: jis 
nori sudrausmintu savo atsto
vus naujame kongrese. 87 kon
grese jam tai nepavyko. Nei 
jis pats, nei išrinktieji kongre
so vadovai mažai teturėjo įta
kos.

Šie rinkimai bus svarbūs dar 
ir dėlto, kad jie duos progą 
balsuotojams pasisakyti, ar jie 
nori vieningo ir tvarkingo kon
greso ar tokio, kuris tik klai
džios, nesurasdamas tiesesnio 
ir tikresnio kelio, kuriuo eida
mas galėtų, daugiau patarnauti 
kraštui ir jo žmonėms.

[jimu, neįsigijęs lietuviškumo es
mės, bedvasis manekenas, apkai
šytas negyvomis plunksnomis.

Vertintina kiekviena pastanga 
kurti ką nors originalesnio, pasi
naudojant tais pačiais lietuviškais 
elementais. Štai kodėl atidžiai se
kame ir vertiname kiekvieną 
žingsnį mūsų architektūros kūri
me, Visa eilė bažnyčių, paminklų, 
gyvenamų namų, mūsų architek- 

!tų pastatytų, liudija mūsų tautą 
į gėriau ir vaizdžiau, negu bet ku
rios kitos neprieinamos meno ša- 

’ kos.”
Toliau autorius pasidžiaugia, 

kad Amerikos Architektų sąjunga 
Chicagoje paskyrė premijas arch. 
J. Mulokui už Maspetho lietuvių 
bažnyčios ir už indėnų misijos 
projektus. Skatindamas naudotis 
lietuvių tautos lobiais naujame 
individualiame architektūrinės kū
rybos darbe, autorius pažymi, kad 
dabar “vienas iš stipriausių mūsų

Ilgiausioji nuo 1JĮ51 m. kon
greso sesija pasibaigė ir kon
gresmanai pabėgo namo, kad 
galėtų išnaudoti bent tas dvi iki 
rinkimų likusias savaites savo 
priešrinkiminei veiklai. Lapkri
čio pirmą savaitę juk bus ren
kamas naujas, 88-tas kongre
sas; rinkimų gi niekas nenori 
pralaimėti. I

Prezidentas laulda geru 
demokratų ar respublikonų

šio rudens rinkimai yra ne
prezidentinių metų rinkimai. To į 
kiais metais paprastai preziden
to partija praranda kongrese 
daugumą. Šį kartą Kennedy 
partijos dauguma yra didelė ; se 
nate demokratų net dvigubąi' 
daugiau, nei respublikonų. Ir 
vis tik demokratai, ypač prezi
dentas, bijo, kad ir normalaus 
pralaimėjimo.

Kodėl? Reikia visų pirma pa-! 
sakyti, kad senato nė norėdami 
demokratai prarasti negali, o 
respublikonai nė norėdami ne-1 
gali laimėti, nes tik dalis, treč
dalis, senatorių tėra perrenka
ma. Taigi, mūšis koncentruoja
si apie Atstovų rūmus.

Kennedy rūpi šis reikalas, 
nes, kad ir didelėj daugumoj, jo 
demokratai Atstovų rūmuose 
per pereitą kongresą neparėmė 
tokių svarbių įstatymų, kaip fi
nansinės pagalbos mokykloms 
ar medicininės apdraudos vyrės 
niesiems piliečiams. Demokratų 
tarpe yra perdaug “respubliko
niškai” galvojančių žmonių 
Kennedy tad rūpi padidinti At
stovų rūmuose tokių demokra
tų skaičių, kurie balsuotų už jo 
pasiūlymus. Senate, įdomu, abu 
tie pasiūlymai buvo geriau trak 
tuoti. Parama mokykloms buvo 
priimta ir medicininės apdrau
dos projektas pralamėjo tik 
per plauką. Poros gerų senato
rių, demokratų ar respublikonų, 
išrinkimas nukreiptų prezidento 
laimę geresne kryptim.

Svarbu prezidentui ir kitas 
klausimas: 1964 m. prezidentį-

ginklų yra menas, nes jis neturi 
nei etninių ribų, nei filologinių sie
nų”, o “Lietuvybės ugdymas nėra 
vien ‘propagandos’ reikalas, bet 
ir kasdieninės realybės našta bei 
pareiga, nors kartais ir nesutaiko
ma su asmeniškais interesais.”

J. Daugi.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

— Mergaitės, išlyskite! — suriko Melesijus. — 
nebūkite laukinės. Prisiartinkite pasveikinti daktarą.

Besislėpdamos už durų ir kartu norėdamos prisis
tatyti, aštuonios Melesijaus dukraitės slėpė savo baik
štumą kikendamos ir viena kitą stumdydamos.

— Tu įeik pirmoji!
— Vaje, o kodėl ne tu?
Pagaliau pasirodė, viena paskui kitą, lyg eidamos 

siauru takeliu, ir visos vienu ir tuo pačiu posakiu ir 
vienodu laimingu balsu pasveikino Luzardą, ištiesda- 
mos tižias rankas.

— Kaip gyvuojate? Kaip gyvuojate? Kaip gy
vuojate ?

Tuo tarpu senelis aiškino:
— Tai Manueliuko Gervazija. Ši Andriaus Ra

mono Pranciška. Genovaitė, Altagracija... Sanovalių 
telyčaitės, kaip jas čia vadina. Su kelnaitėmis bėgi
nėja tik trys berniūkščiai, kurie iš eldijos iškraustė 

'tamstos mantą. Tai mano sūnų palikimas: vienuo
lika pilnadančių burnų.

Mergaitės praėjus pasisveikinimo ir pristatymo 
drovumui, viena šalia kitos Susėdo ant suolų toje pa
čioje eilėje, kurioje buvo įėjusios į lūšną, nežinoda
mos, kur padėti rankas, nė kur paslėpti akis. Vyres
nioji, Genovaitė, neturėjo daugiau kaip septyniolika; 
kai kurios buvo gražios mergaitės, įdegusiais veidais, 
juodos, žibančiom akim, ir visos stangriais kūnais ir 
sveikos išvaizdos.

— Tamsta turi šeimą, kad malonu žiūrėti, Meler 
si jau, — tarė Santas. — Stipri jr sveika. Matyti, kad 

| čia neklesti maliarija.
J Senis permetė gromulą iš vienos žiaunos į kitą 
| ir atsakė:

— Ponaiti, Santai, tamstai pasakysiu. Tiesa, kad 
čia taip nesiaučia ligos, kaip kitose lygumų vietose, 
per kurias tamsta keliavai, bet taip pat ir mus čiulpia 
maliarija. Aš, kuris tamstai kalbu, turėjau vienuoli- 

| ka vaikų ir tik septyni iš jų išaugo vyrais. Tamsta 
■turėtum juos prisiminti. Taigi, iš jų šiandieną man 
i beliko tas vienas Antanas. Ir taip, kaip aš sakau, pa
našiai gali pasakyti daugelis kitų. Svarbiausia tai,
* kad mes lengvai nepasiduodame drugiui. Tebūnie tai 
pasakyta gerą valandą ir su Dievo pagalba mums vi
siems čia esantiems. Bet maliarija čiulpia kitus.

Išspiovė karčias kramtalo seiles ir, grįždamas 
prie savo metaforinės kalbos, kaip žmogus išaugęs 
tarp galvijų, užbaigė venecueliečių tautos fatalistiniu 
pokštu:

— Matai, aš išlikau tik su vienu jaunikliu. Di
džioji banda: sūnus ir jų žmonas sugraužė kirminas.

Ir vėl nusijuokė savo tyliu juoku.
— Bet, Melesijau, kiek senelių tau pavydės, ma

tydami apsuptą tokio gražaus dukraičių būrio! — ta
rė Santas, norėdamas nukrypti nuo skaudžios temos.

—: Ačiū už gerą žodį — prašnabždėjo Genovaitė, 
tuo tarpu kitos kuždėjosi sumišusios.

— Hm! — prakošė Melesijus. — Nemanyk, kad 
tai yra pranašumas. Verčiau man būtų palikę tuntą 
biaurių, nes tos ganosi be jokio vargo. Dabar gi nei 
miegoti ramiai negaliu. Per visą naktį turiu budėti, 
kaip alkaravinas1): ar netykoja lapinas! Ir laikas 

■nuo laiko išsiritu iš hamako ir jas apeinu, skaičiuo-

' damas vieną paskui kitą, ligi įsitikinu, kad tebėra vi
sos aštuonios.

Ir ramus veidas vėl apsitraukė tūkstančiu raukš
lių, tuo tarpu mergaitės, paraudusios iš gėdos ir vos 
išsilaikydamos neprapliupusios juokais, niurnėjo:

— Jėzau! Seneli! Ką nušnekėjai?!
Prisitaikydamas prie Melesijaus pašaipaus tono, 

Santas kurį laiką pajuokavo su mergaitėmis. Jos 
krykštė, ne tai patenkintos, ne tai sumišusios; jo klau
sėsi senis tyliu juoku iškreipdamas veidą ir tylėda
mas; ištikimu žvilgsniu į jį žiūrėjo Antanas.

Netrukus, pasirodė vienas berniukų su puoduku 
kavos, kurios niekad netrūksta lygumiečiui pavaišinti 
savo svečius.

— Tamsta gersi iš to paties puoduko, iš kurio 
gėrė tamstos tėvas, kurį Dievas tegul laiko savo gar
bėje —- tarė Melesijus. — Nuo tada niekas daugiau jo 
nevartojo.

Ir tuojau vėl:
— Vis tik nenumiriau nepamatęs ponaičio San

to!
— Ačiū, seni.
—- Nėr už ką, vaikeli. Luzardiečiu gimiau, juo ir 

mirsiu. Šiose apylinkėse, kai kalbama apie mus san- 
dovaliečius, sakoma mus esant pažymėtus į užpakalius 
Altamiros geležim. Che, che!

— Tamstos visad esate buvę mums labai ištiki
mi. Tai tiesa.

— Gerą valandą tai sakai; tegul šitie berniukai, 
kurie tamstos klauso, visada tuo keliu eina. Taip, sen
jore. Esame ištikimi ir visada tokie buvome: kalbėda
mi, kai reikia, ir tylėdami, kai mūsų neklausia; bet 
visados atlikdami uždėtas pareigas. Sakysite, visaip 
esti! Ne, senjore! Visada sakydavau Antanui: Sando- 
valiai su Luzardais, ligi jie mūsų neišgrūs.

— Gerai, seni — įsiterpė Antanas — dabar nie
kas mūsų neklausia.

(Bus daugiau)
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VYTAUTAS VARDYS

Argi laisvės kova tik pažadais 

ir baigsis

Kongrese yra daugiau prielankumo pavergtiesiemsį jiems nieko neišėjo. Trumanas 
buvo pradėjęs 1950 m., bet įvy
kęs Korėjos karas pertraukė jo Savo priešrinkiminėse kalbo- mis visiems gerai žinomas, tai 
planus. Vienintelį kartą prezi- Se Kanados ministeris pirminin-' prie atsakymo pridurta, kad, 
dento partija yra laimėjusi vie- ųas jojin D'efenbaker daug kar “nepaisant nebuvimo darbotvar 
tų kongrese neprezidentinių rin- žadėjo iškelti pavergtųjų tau kėje jokio klausimo, liečiančio 
kimų metais — tai 1934 m., po tų klausimą Jungtinėse Tauto- sovietinį kolonializmą, JAV 
pasisekusios pirmųjų dviejų me se. Tokia akcija būtų labai svar ranka rankon su Kanados vy
tų Roosevelto administracijos, ųj jr lietuviams, nes ji atidary- riausybė ir kitais sąjunginin- 
Bet tai ypatingu atveju. tų kelią kongresui pasiūlytoms kais bei su draugingomis vals-

Todėl šįmet abejojama, kad rezoliucijoms, kuriose reikalau- tybėmis laisvame pasaulyje yra 
Kennedy gali daug kam padėti. Jama atitraukti iš Pabaltijo pasiryžusios tęsti savo politiką, 
Prezidentas gali tačiau turėti ir kraštų sovietinę kariuomenę bei keliančią viešumon sov etinę ko 

j kitą tikslą. Jeigu kongresui ir policiją, paskelbti laisvus rinki- 
nepadės, tai gal bent mažiau mūs ir t. t. 
demokratų pralaimės, nei pa- Valstybės departamentas

lonialistinę bei imperialistinę lai 
kyseną, kad tik galima, tiek 
Jungtinėse Tautose, tiek kitur.”

prastai dauguma pralaimi. Kitą laikosi nuolaidų polit kos Atsakymas, nors ir gražiai
vertus, labai svarbu laimėti Kadangi Valstybės departa- skamba, nerodo jokio įsiparei-
bent kai kuriuos gubernatorių mento laikysena šituo klausimu gojimo ką nors mums rūpimu
postus. Jei pvz. RockeifeUeris nebuvo aiški, tai vienas Wa- reikalu daryti. Neteko taip pat
pralaimi New Yorke ir Nixonas sbingtono lietuvis paprašė se-‘ girdėti, kad ambasadorius Adlai
Kalifornijoje, Kennedy jau da- natorių Huibert H. Humphrey Stevenson ar kas nors iš kitų
bar išmuštų iš ringo du galimus .tą reikalą ištirti. Senatorius tai JAV delegatų būtų parėmęs
(ir gerus) respublikoniškus opo padarė ir atsakymą pers'untė Kanados užsienių reikalų minis
nentus 1964 m. prezidentiniuose klausėjui. Jis pasirašytas sekre- terį Howard C. Green, kai jis
rinkimuose. toriaus padėjėjo Frederick G. neseniai pažėrė keletą karčių

„, . . . , , ... Dutton. žodžių apie sovietini kolonializ-Taigi jam dabar aktyviai da- . . ,. . ,.
lyvauti apsimoka kiekvienu at-į Gautame atsakyme nurodyta, Tą /r taurinio aps sprendimo 
veju, net jeigu rudens rinkimai kad Valstybės departamentas teises paneigimą per JT pilna- 
ir patvirtintų seną istorinę tra-,nežino niek°- kad Kanada būtų ties posedj.
diciją apie kongreso daugumą. ; nutarusi įtraukti į dabartinę JI BaimS sulaiko nuo veiksmų 

, pilnaties sesiją darbotvarkės
, punktą apie sovietinį kolonializ

— George D. Woods, New mą ar kad būtų pasiūlusi rezo- 
Yorko bankininkas, prezidento liuciją prie kokio nors jau į- 
Kennedžio parinktas pakeisti Pa traukto punkto.

Tiesą pasakius, nelabai buvo 
kas ir paremti, nes Kanada jo
kios kitos iniciatyvos pavergtų
jų tautų reikalu neparodė' Ko- 
dėl gi Kanados ministeris pirmi

šaulio banko pirmininką Euge- | Kadangi šen. Humphrey susi- „inkas duotojo pažado netesė- 
ne R. Black. ’rūpinimas pavergtomis tauto- jo? Atsakymą davė jis pats

spaudos konferencijoj rugpiūčio 
22. Girdi, tokia rezoliucija ne
susilaukė platesnio pritarimo. 
Tačiau jis nuramino, kad bus 
daromos pastangos rezoliuciją 
įnešti aplinkiniais keliais. Pagal 
aukščiau suminėtą Valstybės 
departamento atsakymą išeina, 
kad ir tai — bent tuo tarpu — 
nebuvo padaryta.

Patyrėme iš autoritetingų šal
tinių, kad Valstybės departa
mentas stipriai abejoja, ar bū
tų tikslinga pateikti šioje sesi
joje rezoliuciją, smerkiančią so
vietinį kolonializmą. Vienintelė 
abejonės priežastis esanti bai
mė, kad rezoliucija gali susi
laukti nenuoširdaus pritarimo iš 
Afrikos ir Azijos JT narių tar
po ir būti atmesta. Vadinasi, 
Valstybės departamentas ir to
liau naudoja tą patį argumentą, 
kuris buvo panaudotas, pasiprie 
žinant kongresui pasiūlytai re
zoliucijai dėl sovietinės kariuo
menės bei policijos atitrauk'mo 

(Nukelta j 4 psl.)

niai rinkimai. Paprastai toji par 
tija, kuri turi daugumas valsti
jų gubernatorių rezidencijose ir 
valstijų seimeliuose, turi geres
nius šansus balsus gaudyti už 
savą prezidentinį kandidatą. To
dėl Kennedy rūpi, kad būtų kuo 
daugiau demokratų gubernato
rių ir seimelių, o taip pat—kuo 
mažiau galimų gerų respubliko
nų kandidatų į prezidentus.

Prezidentas dalyvauja 
rinkiminėj propagandoj

Greičiausiai šitokie motyvai 
nusvėrė prezidento sprendimą 
šįmet aktyviai dalyvauti rinki
minėje kampanijoje. Šiomis sa
vaitėmis prezidentas yra politi
kierius. Jau iki šiol, vietinius 
demokratus kandidatus remda
mas, Kennedy aplankė Pennsyl- 
vanią, West Virginią, Kentucky, 
Ohio, Michigan, Minnesotą, 
New Yorką. Ateinančiom savai
tėm rengiasi dalyvauti 'VViscon
sin, Illinois, Maryland, Connee- 
ticut, Kalifornijos ir gal dar ki
tose valstijose.

Šitaip elgdamasis, jis eina 
i prieš istorinę tradiciją. Toji tra 
į dięįja sako, kad prezidento ak- 
'tyvi kandidatams parama ne 
prezidentinių rinkimų metu nie
ko nepadeda renkamiems į kon
gresą. Šiais metais tai. ypač pa- 
brėž ama, kadangi 1960 m. pre
zidentiniuose - rinkimuose Ken
nedy pats gavo mažiau balsų, 
nei iki šiol buvusieji kongres- į 
manai. Ką tad, sakoma, gali pa 
dėti geriau pasireiškusiems tas,

| kuris pasirodė blogiau ? Alsa- i 
kymas: dabar jis prezidentas, 
populiarus; taigi galės ir padė
ti. į

Tačiau ankstyvesni pavyz
džiai rodo, kad tai sunku. 1918 
m. prezidentas Wilsonas kreipė
si į tautą, prašydamas sugrą
žinti demokratų daugumą ir į 
kongresą, bet grįžo tiek daug 
respublikonų, kad jie kontrolia
vo kongresą. 1938 m. preziden
tas Rooseveltas bandė remti 
sau ištikimus, propagandą vedė 
prieš neištikimus demokratus, 
tačiau rezultatai buvo tokie, lyg 
prezidentas būtų veltui aušinęs 
burną. Bandė ir Ėisenhovveris 
su Nixonu 1954 m., tačiau ir

Prez. Kennedy praėjusį savaitgalį dalyvavo rinkiminėj kampani
joj už demokratų kandidatus. Čia jis matyti bekalbąs Nevv Yorke. 
Drauge yra demokratų kandidatas į Nevv Yorko gubernatorius 
R, M. Morgenthau.

1) Ilgakaklis paukštis, juodai žalsva galva, baltais sparnais 
ir papilve, o visas kitas kūnas raudonas. Vert.
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AUKSINI JUBILIEJŲ ŠVENČIANT
Kun. Norberto Pakalnio kunigystės sukaktis

Apsireiškimo parapijos, Brook 
lyne, klebonas kun. N. Pakalnis 
švenčia auksinę kunigystės su
kaktį, kuri iškilmingai bus pa
minėta spalio 21 d. Ta proga 
apie gerbiamą sukaktuvininką i 
suteikiame kai kurių duomenų 
iš jo darbingo gyvenimo veik
los.

Mokslo metai
Kun. Norbertas Pakalnis gi

mė 1888 m. spalio 29 d. rytų 
Aukštaitijoj. Paaugęs mokėsi 
Liepojoj ir Rygoj, o brandos a- 
testatą turėjo įsigyti net Mask
voje. Baigęs aukštesnį mokslą,

surado laiko gilinti savo studi
jas. Loyolos universitete baigė 
sociologijos ir psichologijos mok 
sius bakalauro laipsniu, o Chi
cagos universitete — politinius 
mokslus magistro laipsniu.

Vėl tėvynėje
Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę, kun. N. Pakalnis išvyks 
ta į tėvynę. Nepriklausomoje 
Lietuvoje teko tik paviešėti. 
“Saulės” švietimo draugijos U- 
tenoje buvo pakviestas užimti 
direktoriaus vietą, bet švietimo 
ministeris Petras Juodakis tom 
pareigom netvirtino, skirdamas

kun. N. pasirinko kunigo pašau | Kauno “Aušros” gimnazijos mo 
kimą, įstodamas į Žemaičių ku-.kytoju; gimnazijos direktorium
nigų seminariją Kaune. Netru
kus, 1909 m., seminarijos rek
torium buvo paskirtas kun. Jo
nas Mačiulis-Maironis. Jo auk
lėtinis kun. N. Pakalnis buvo 
įšventintas kunigu Žemaičių vys 
kupo Gasparo Cirtauto 1912 m. 
gegužės 27 d.

Švietimo darbas tėvynėj

žadėjo vėliau paskirti. Tada 
Kauno universiteto teologijos - 
filosofijos fakulteto dekanas 
prof. kun. Pranciškus Būčys, 
vėliau vyskupu, patarė kun. Nor 
bertui Pakalniui geriau vykti 
Anglijon ir pagilinti anglų kal
bos bei literatūros studijas. 

i Kun. Pr. Būčys yra buvęs Ame
rikoje. ir manė, jog lietuviams

Apreiškimo parapijos bažnyčia Brooklyne

Baigęs seminariją, jaunasis teks mokytis anšlll kalbos, kad
kunigas buvo paskirtas vikaru 
Šv. Motiejaus parapijon Anykš
čiuose. Vėliau teko dirbti Ute
noje, kur 1913 m. buvo paskir
tas Viešpaties Dangun Žengimo 
parapijos vikaru ir miesto mo
kyklos kapelionu. Uoliai čia dir
bo dvejus metus. Be parapijos

galėtų palaikyti geresnius ry
šius su JAV ir Anglija. Kun. 
N. Pakalniui buvo pramatoma 
anglų kalbos ir literatūros pro
fesoriaus katedra Lietuvos uni
versitete Kaune. Bet kun Pr. 
Būčys nepramatė, kad Lietu
vos švietimo ministerija ilgai 
neapsispręs ir blaškysis mokyk-darbo dar turėjo tikybos ir lie 

tuvių kalbos pamokas mokyk
loje, būrė aplink save jaunimą, 
slaptai telkė moksleivius ateiti
ninkus, kurie tik prieš trejetą
metų buvo pradėję organizuotis, B?" 
vadovavo kaimo jaunimui — 
pavasarininkam, steigė parapi 
joje švietimo draugijas, platino _ 
lietuvišką katalikišką spaudą.

Prasidėjus karui kun. Norber 
tas Pakalnis iš Utenos buvo ke
liamas į Panevėžį gimnazijos 
kapelionu, bet tos vietos dėl ka
ro veiksmų pasiekti jau nebega
lėjo. Jis pasiprašė vyskupo karo 
metui išvykti į Ameriką. Gavęs 
vyskupo leidimą, 1915 metų pa
baigoje per Švediją ir Norvegi
ją išvyko į Jungtines Amerikos 
Vai-t^bes. eia turėjo kvietimą 
klebono kun. Nikodemo Pet
kau/? Kvietė sustoti Brooklyne,
Švenč M. Marijos Apreiškimo 
parapijoje.

Kun. N. Pakalnis

atsirado Apreiškimo parapijos 
vikaro pareigose. Šį kartą tos 
pareigos jau truko ilgiau — 
nuo 1923 iki 1926 metų. Tų pa
čių metų rudenį perversmas Lie 
tuvoje valdžion pastatė tauti
ninkus. Demokratiškam Ameri
kos lietuvių nusiteikimui vienos 
srovės valdymas nebuvo arti šir 
dies. Tai vertė susilaikyti tuos 
lietuvius, kurie dar ketino grįžti 
į nepriklausomą Lietuvą. Kun. 
N. Pakalniui 1925 metais Lie
tuvos užsienių reikalų ministe
rijos buvo pasiūlytos konsulo 
pareigos Buenos Aires, Argen
tinoje, bet nuo to siūlymo atsi
sakė. 1926 m. buvo paskirtas 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
Brooklyne administratorium. 
Brooklynas vis daugiau darėsi 
pastovi gyvenimo vieta. Po aš- 
tuėnerių metų, 1934 birželio 23, 
trečią kartą grįžo į Apreiškimo 
parapiją, bet šį kartą jau kle
bono pareigom. Tas pareigas ei
na 29 metus.

Šioje parapijoje yra įvairiau
si lietuvių susirinkimai, paren
gimai, minėjimai šeštadieniais ir

bonas pirmą kartą suorganiza
vo Šv. Patriko katedroje pamai 
das, tuo būdu praverdamas du
ris kitiem panašiem atvejam.

Nuo pat pastovesnio įsikūri
mo Brooklyne kleboną kun. Nor 
bertą Pakalnį randame dauge
lyje centrinių ir vietinių lietu
vių organizacijų valdybose pir
mininku arba nariu: Kunigų 
Vienybės, ALR Katalikų Fede- j 
racijos, ALRK Studentų ir Pro- į 
fesionalų sąjungos, LRK Ame- ■ 
rikoje Susivienijimo, Motinėlės 
ir k. Šiuo metu yra New Yorko 
- New Jersey Kunigų Vienybės 
pirmininkas.

Kun.. N. Pakalniui taip pat la
bai rūpėjo lietuviškas spaudos 
darbas. Aktyviai dalyvavo stei
giant Brooklyne lietuvių kata
likų savaitraštį “Ameriką”. Tam 
laikraščiui leisti buvo įsteigta 
Lietuvių Universalinis Biuras. 
Kun. N. Pakalnis buvo to biuro 
pirmininkas ir direktorius, pro
tarpiais pavaduodamas ir “A- 
merikos” redaktorių. Vėliau nuo 
širdžiai prisidėjo prie pranciš
konų vienuolyno ir spaustuvės

Bažnytines muzikos reikšme

Rūgs. 26 d. rytą Šv. Tėvas Jo pat įvairios tautos, įvairios ra- 
nas XXIII bendrosios audienci- sės ir įvairios kalbos jungiasi į 
jos metu Šv. Petro bazilikoje galingą harmoniją tiesoje, mei- 
pašventino naujai įrengtus ant- Įėję ir tikėjime”.
ruosius Šv. Petro bazilikos var
gonus. Ta proga įvyko trumpas 
vargonų religinės muzikos kon
certas. Po to Šv. Tėvas Jonas 
XXIII, susirinkusiems iš viso 
pasaulio tikintiesiems pasakė 
kalbą pabrėždamas bažnytinės 
muzikos reikšmę. Šv. Tėvas kai 
bėjo: “Naujų vargonų pašven
tinimas yra atmintinas ir šven
tas įvykis, kuris kelia tikinčių
jų širdyse mistinio džiaugsmo 
jausmus... Saldus ir širdį jaudi
nantis vargonų balsas gražiai 
simbolizuoja tą Viešpaties dva
sią, kuri pripildo pasaulį. Jų 
garsai leis geriau pajusti vi
siems Bažnyčios susirinkimo 
dalyviams to istorinio momento 
iškilmingumą; jų garsai pri
mins tikintiesiems naujo gyve- į 
nimo aidą, kuris dabar sklinda , 
visoje Bažnyčioje; jų garsai vi
sų žmonių širdis prikels prie ,
Aukščiausiojo sosto ir įkvėps 1 
visiems garminimo, džiaugsmo ir 
padėkps jausmus. Savo kalbą 
Šv. Tėvas baigė gražiu palygi- : 
nimu: “Įvairūs vargonų muzi
kos tonai, susijungę į vieną 
harmoniją, gražiai simbolizuoja 
Bažnyčios vienybę, kurioje taip

PADOVANOJO KELIONĘ Į 
PERU

Los Angeles moksleiviai ir jų 
tėvai, sunęšdami ženklelius, ku
rie duodami perkant kokius da
lykus, gavo tiek pinigų, kad 
galėjo išpirkti kelionę į Peru 
misijonierei seselei Lorraine 
Marie. Išvykdama ji kartu pa
siėmė neturtėliams dovanų —
keturias tonas drabužių, batų, 1 šą 100 labiausiai skaitytinų ame 
medikamentų, kreidos, trintukų,’ rikiečių knygų ir į 1,000 labiau- 

1 popieriaus, vadovėlių ir kitų reik šiai skaitytinų 
menų. knygų.

JAV POETAIS JAPONIJOS 

UNIVERSITETE

Premijuotasai Kentucky poe
tas Jesse Stuart dabar dėsto 
Nanzano universitete Japonijo
je. Universitetui vadovauja Die
viškojo Vardo vienuoliai. Stu- 
artas yra parašęs daugiau kai 
300 novelių, be to, yra sukū
ręs romanų ir poezijos. Baylor 
universitetas, įvertindamas jo kū 
rybą, suteikė jam literatūros ir 
teisių daktaro laipsnius. Jo ro
manas “Man With a Bull Ton- 
gue Plow” yra įtrauktas į sąra-

viso pasaulio

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 7-774/

MUTUAL FUND
11%
Jt,2
current dividend

5%
on investment bonus

MINIMOM

2% SALES CHARGE

no salesman will call
m u t ualpairusi

MUTRUSCO MANAGEMENT CORPORATION 
4722 Broodwoy, Kansas City 12, Mo.

Dept. CP.
Please send me □ current prospecfut,
AN AME.I.H. I.M.,H..,H. >.......t.MI.IH.HI.«...
ADDRESS..„„______ __ ____________ «,

CITY.............................  STATE.....................

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Uz 4 metų investmento bonus mokame 4 jį % dividendų kas pusmeti ir 

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

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

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

Veikla Amerikoje
Amerikoje pirmu atveju iš

buvo šešeris metus. 1916 m. sau 
šio 1 d. buvo paskirtas Apreiš
kimo parapijos vikaru. Vėliau 
išvyko į Lewistoną. Čia dirb
damas airių parapijoje, vistiek 
įsteigė lituanistinę mokyklą, vy 
čių kuopą, būrė lietuvius į drau 
gijas. Iš Lewiston persikėlė į 
Chicagą, kur penkerius- metus 
buvo Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos vikaru, o paskui Šv. Ka
zimiero parapijos, Chicago 
Heights, klebonu, bet norėda
mas baigti studijas Lojolos uni
versitete, prašėsi iš klebono pa
reigų atleidžiamas ir buvo pas
kirtas Dievo Apvaizdos para
pijos vikaru. Chicagoje tuo me
tu buvo labai judri lietuvių vi
suomeninė veikla.

Kun. Norbertas Pakalnis daž
nai dalyvavo susirinkimuose, sa
kė prakalbas, rinko Lietuvai at
statyti aukas, platino Lietuvos 
paskolos lakštus. Be to, nema
žai laiko užimdavo Amerikos lie
tuvių centrinių organizacijų su
važiavimai, kongresai, pasitari
mai. Tuo pačiu laiku dirbo įvai
riose lietuvių draugijose, ilgą 
laiką buvo Chicagos apskrities 
Lietuvos vyčių dvasios vadu.

Dirbdamas pastoracinį ir drau 
ge tą sraunų visuomeninį dar-

lose tarp vokiečių bei prancūzų 
kalbų. Kun. Norbertas Pakalnis 
1922 rudenį išvyko studijuoti į 
Oxfordo universitetą Anglijoje, 
o 1923 metais persikėlė Vokie
tijon, bet nei vienur, nei kitur 
žadėtoji Lietuvos švietimo minis 
terijos parama (stipendija) ne
atėjo. Pristigęs lėšų ir nuviltas, 
grįžo antru kartu į Ameriką.

Antrą kartą Amerikoje 
Atvykęs į JAV antrą kartą,

sekmadieniais šioje parapijoje l steigimo Brooklyne. Yra buvęs 
sutelkia daugiausia lietuvių. Tai Į ir vienas ig redaktorių, kurie pa 

ruošė informacinę knygą “A-kultūrinio lietuviškojo judėjimo 
centras. Čia veikia taip pat di
džiausia lietuvių parapinė mo
kykla (per 500 mokinių) ir šeš
tadieninė mokykla. Parapija tu
ri stiprų muz. VI. Baltrušaičio 
vadovaujamą chorą ir kelioliką 
įvairių draugijų.

Parapijos ašis

Kun. N. Pakalnis tebėra šios 
parapijos a'šis. Nuo pat atvyki
mo jis pasinėrė į religinio ir lie
tuviško darbo ratą. 1930 m. kle-

AR TIK PAŽADAIS IR BAIGSIS?

(Atkelta iš 3 psl.) 
iš 'Pabaltijo kraštų. Apie tai jau 
buvo daug rašyta. Tačiau ma-

i pasikeitė. Jis ir toliau bijo už
minti Sovietų Sąjungai ant-nuo
spaudų ir drauge susilaukti at-

lonu, kad lietuviai pasiryžėliai metimo pasiūlytos rezoliucijos
čia rodo daug veiklos.

Pasipriešindamas tokiai rezo
liucijai, Valstybės departamen
tas lygiai prieš metus (1961. 
IX. 29) apgailestaudamas pa
brėžė, kad daugumas JT narių 
pripažįsta Pabaltijo kraštų in
korporaciją. Jis taip pat buvo 
pareiškęs įsitikinamą, kad tokie 
JT nariai, svarstydami pasiūly
tąją rezoliuciją, ją palaikytų žy
giu, kurio pagrindinis tikslas 
yra padaryti nesmagumų Sovie
tų Sąjungai. Tokia rezoliucija, 
girdi, veikiausiai nesusilauktų 
platesnio pritarimo.

Reikia veikti į kongresą, kaip 
ligi šiol

Taigi Valstybės departamen-
bą, kun. Norbertas Pakalnis dar i to laikysena per tuos metus ne

Nemažam kairiųjų ir neutralių
jų JT narių skaičiui pataikau
jant Sovietų Sąjungai, ši pro
blema iš tikrųjų sunki.

Jau buvome rašę, kad mūsų 
žygiai užtat turėtų būti nukreip 
ti kaip tik į kongresą, kur yra 
daugiau idealizmo ir simpatijų 
pavergtiesiems. Deja, ir čia dau 
gelis pavergtųjų tautų “drau
gų” pasitenkina gražiomis kal
bomis ir gražiais laiškeliais, bet 
nepajudina nė piršto mums pa
dėti.

Artėjant rinkimams, dabar 
pats metas atskirti pelus nuo 
grūdų ir atiduoti savo balsus 
tik už tuos, kurie remia mūsų 
reikalus ne tik žodžiais, bet ir 
darbais. N.

merikos Lietuvių Darbai”, api
mančią Amerikos lietuvių para
pijų ir draugijų veiklą nuo se
niausių laikų iki 1943 metų.

Lietuvos vyriausybė, įvertin
dama kun. N. Pakalnio nuopel
nus, 1937 m. apdovanojo jį tre
čio laipsnio Gedimino ordinu.

Antrojo pasaulinio karo metu 
kun. N. Pakalnis taip pat labai 
daug dirbo Lietuvos ir lietuvių 
reikalui. Buvo Alto pirmininku, 
dirbo Balfe ir kitur. Taigi, sa
vo tautos labui ir Dievo garbei 
dirbo ir tebedirba daug. O tų 
darbų nemąžta, nors metų naš
ta vis kraunasi. Čia įvairūs pa
rapijos rūpesčiai, čia visuomeni
niai reikalai. Kun. Norbertą Pa
kalnį dažnai matome įvairiuose 
New Yorko lietuvių posėdžiuo
se, vakaruose, iškilmėse.

Minėdami jo asmeninę iškil
mę — ne taip jau dažnai pasi
taikančią 50 metų kunigystės 
sukaktį, — linkime daug svei
katos ii geriausios sėkmės. Die
vas tesuteikia gausios savo pa
laimos ir pagalbos. A.

VAIKŠČIOJANTI MAŠINA

Susisiekimo mašiną, kuri vie
ton ratų turės kojas, stengiasi 
pagaminti General Electric. Pa
gal padarytus apskaičiavimus, 
tokia mašina, viduj jos sėdint 
žmogui, galės judėti 35 mylių 

: greičiu per valandą.

ALIUM1NMAUS IR STAINLESS
STEEL IŠDIRBINIU DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS1

Langt (23 rūšys): aliumini jaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel ruo $15.50

Durys (14 rūšių) ......  nuo $24.50
Įvairių rūšių stogeliai- (awnings) 
Virtuvių ir vonių kambarių me
džio ar metalo kabinetai, veid

rodžiai ir prausyklos.
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpui, turekliai.

K. BUTKUS
PRospeet 8-2781

GR 6-1760

WESTWOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951 
** OTARD, prancūz. konjakas ......................... $5 00
VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 ........... $1.75
** CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

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

★* ALMSTEL, OLANDIJOS ALUS, 24 būt. dėžė $7.25 
_ ________ ___________ 2 ” 4 būt. ... $1.30

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

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

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

■k-k URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėžė ....................... $8.50

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

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kieki 
pristatome 1 namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis,

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

Sn pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
OK’ GENERAL SALES MANAGER OK COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

J 9

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

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

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. 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



L. B. CHICAGOS APYGARDOS VALDYBA MALONIAI KVIEČIA VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI 
JAUNIMO CENTRO ANSAMBLIUI PAREMTI RENGIAMOJE

VAKARIENĖJE - BANKETE
Spalių mėnesio 27 d. 7 vai. vak., Jaunimo Centro didžiojoje salėje 

Programą išpildys Jaunimo Centro ansamblis. Po programos šokiai. Bilietai gaunami pas L. B. Apylinkių Valdybų narius J
BOSTONO ŽINIOS

DIDŽIAJAM PASIRODYMUI 
RUOŠIANTIS

Dail. Kamantauskiene, kuri pa
sirodo su savo paroda irgi žen
gianti gerą metų skaičių. Šią 

Dr. Jonas Grinius, kalbėda- jos pįrmąją parodą reikią pri
mas apie Jungtinę Europą, sa- jmįj Su nuoširdumų. Vyrui mi- 
kė, kad mažosios tautos neSa^ rus, savo vienišame gyvenime
joje konkuruoti ekonominiais iš 
tekliais, ir moksliniais atradi
mais su didžiosiomis, bet jos 
gali konkuruoti asmenybių ug
dyme ir kultūros kėlime. Šioje 
srityje mažosios tautos gali ei
ti labai toli ir net pralenkti di
džiąsias.

Štai ir čia. Muz. Jeronimas 
Kačinskas, Lietuvos karaliaus 
Mindaugo 700 metų krikšto su
kakčiai paminėti parašė mišias, 
kurios skiriamos Nekalčiausios 
Marijos širdies garbei. Jas išlei
do prel. Pr. Juras, o išspausdi
no Gregorinių muzikos institu
tas Toledo, Ohio. Jų išpildymas 
yra sunkus ir komplikuotas. 
Bet ir čia atsirado gera proga. 
Bostone gyvenąs žymus kompo
zitorius John Bavicchi kiekvie
nais metais ieško ko nors naujo

Kamantauskiene pasirinko gro
žio ieškojimą, kurį ji čia ir pa
rodanti mums. Jos bandymai ir 
pradžia sveikintini. Kaip esą 
matome, ji nesanti portretiste. 
Bet ir šioje srityje, įdėjus dau
giau darbo gali būti geri Vaisiai. 
Reikia tikėtis, kad dail. Kaman- 
tauskienės ši paroda nebus pa
skutinė.

Dail. Kamantauskiene. gyv. 
Bostone. Ji turi du sūnus ir se
serį. Ji yra baigusi neakivaizdi
nio mokimosi dailės institutą.

Parodos atidaryme dalyvavo 
tikrai gražus būrys Bostono ir 
apylinkės lietuvių.

BALFO VAKARIENE
Nors ir esant blogam orui 

Balfo vakarienė sutraukė gražų 
būrį lietuvių, čia buvo ne tik iš

Popiežius Jonas XXIII kalba pirmoje audiencijoje, išreikšdamas viltį, 
kad bus išlaikyta taika pasaulyje.

fHjgz

muzikos srityje, ką jis galėtų lr le apylinkių, ži-
parodyti visuomenei, šiais me- n°ma’ tok‘am re.kalui
tais jis kaip tik ir pasirinko be P"®*" ^lėjo susirinkti daug
, . v. .s. „ daugiau. Juo labiau, kad pacia-kitų ir sias misiąs. “ x

. , n. me Bostone lietuviai skaitomi
šis koncertas įvyks kovo 24

d. Jordan Hali. Jas atliks Bei-į ’ , ,
, , _ . . . -r, n Į vakarienę atsnanke irmont Chorai Society ir Sv. Pet- , nMass. valstybes gen. prokuro

ras Edward McCormack su po
nia, kuris buvo šios vakarienės

ro parapijos chorai ir Melrose 
simfonijos varinių instrumentų
ansamblis su vargonais, kompo- T. . , . t v
altoriui John Bavicchi vadovau-1 f Ji pristatė adv. John

J. Gngalus. Pristatydamas pa-jant. Komp. Bavicchi yra ir Bei 
mont Chorai Society choro diri
gentas.

Tokie pasirodymai viešumai 
ir yra mūsų didieji turtai, ku
riuos mes turime kiek galint 
daugiau rodyti ne tik patys 
sau, bet ir kitiems. Visi kultū
ros laimėjimai iškelia ne tik at
skirus asmenis, bet taip pat ir 
atskiras tautas. Iš istorijos ži
nome, kad vienokiu ar kitokiu 
būdu yra išnykusių tautų, o jų 
kultūriniai palikimai yra pasili
kę gyvi.

Dalyvaujant prel. P. Vir- 
mauskiui, kun. J. Žuromskiui ir 
J. Klimui, taip pat Bostono lie
tuvių organizacijų — Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvių Tauti
nės s-gos, Ateitininkų sendrau
gių skautų, Balfo, Sodalicijos, 
R. Katalikų Federacijos atsto
vams : Skudžinskui, A. Matjoš- 
kai, J. Strazdui, K. Nenortai, A. 
Andriulioniui, V. Vaichekaus- 
kienei, B. Kapochy, P. Kaladei, 
J. Kačinskui ir P. Žičkui buvo

minėjo, kad ateinantieji du me 
tai bus pasirengimo metais kan 
didatuoti į Mass. valstybės gu
bernatorius.

P. McCormack savo kalboje 
sakė: “Amerika nėra katilas, į 
kurį viskas sumetama ir suviri
nama į bendrą mišrainę. Įvai
rios tautinės grupės, kaip ir ši 
lietuvių grupė, sudaro gražių 
spalvų derinį Amerikos gražia
me paveiksle. Panaikinus spal
vas, paveikslas nebūtų toks gra 
žus”.

Gen; prokuroro žmona yra lie 
tuvaitė. Taip pat graži ir malo
ni, kaip daugumas lietuvaičių.

Balfo direktorius kun. Vaclo
vas Martinkus davė Balfo veik
los statistinių davinių ir papa
sakojo apie Balfo veiklą.

Taip pat kalbėjo buv. Lietu-, 
vos partizanas, kuris perėjo kry 
žiaus kelius sovietų vergų sto
vyklose. Be kitų baisių Stovyk
lų, jis iškentėjo net apie.penkis 
metus ir baisiojoj Vorkutoj. Jis 
irgi priminė, kad bendra pagal-

Mokslas ir religija
MANCHESTER, Anglija. — 

Tarp religijos ir mokslo atsi
randa užtvara tiktai kai žmo
gus ją sukuria — taip kalbėjo' 
jėzuitas tėvas Patrikas Treanor, I 
vienas Vatikano observatorijos 
direktorių, Britų Sąjungos Moks 
lo Pažangai kelti metiniame su-Į 
važiavime, įvykusiame šiomis 
dienomis Mančestery.

— Tačiau nesutarimo tarp 
mokslo ir religijos nėra — tęsė 
tėvas Treanor. — Užtvara atsi
randa tik tarp mokslo siekiančio 
žmogaus ir Dievo. Tik dėl to, 
kad menkai pažįsta religines 
problemas, daugelis mokslo žmo 
nių tikėjimą yra nukėlę į vai
kystės prisiminimus. Mokslinin

kai turi žiūrėti į Bažnyčią kaip j 
į bendradarbę, o ne kaip į prie- j 
šininkę. — O jos atstovai turi 1 
gerbti mokslo nuotaiką ir mo-1 
keti surasti naujų metodų tie
sai perteikti.

MILANAS,, Italija. — Popie
žiaus Jono XXIII statula, 13 pė 
dų aukščio, bus atidengta šį mė 
nesį netoli jo gimtinės Sotto U 
Monte.

BOSTON

susirinkę pirmąjam posėdžiui. . ,
, f • ,__ . ba yra" labai reikalinga ir buti-Sio koncerto rengimo komiteto J b

pirmininku pakviestas kun. Jo-> ‘- .. ... ... i Meninę programą atliko B.nas Zuromskis, o visi komiteto! r ,... ... j . , Povilavicius, akompanuoja n tnariai ir sekcijų vadovai bus is-!___  T T^ x’. . J __ T.„x
rinkti sekančiame posėdyje, ku
ris įvyks spalio 30 d. 7:30 v. v. 
Šv. Petro parapijos klebonijoj.

Visi, kurie gausite pakvieti
mus į šį susirinkimą maloniai 
prašomi nepamiršti datos ir ja
me dalyvauti.

IR. kaAiantauskienes 
PARODA

Parodą atidarė Moterų klubo 
Bostono skyriaus pirm. Kalvai-1 į.gS 
tienė. Ji pasidžiaugė, kad čia j 
jau esanti antroji moteris daili-, 
ninkės paroda, kurią globoja. 
Moterų klubo Bostono skyrius, į- 
Pirmoji buvusi dail. Paukštie
nės, o čia dabar dail. Kaman- 
tauskienės.

Rašytojas Stasys Santvaras i
apibūdindamas parodą, paminė- !
jo, kad Žemaitė pasirodė savo v / !
rastais jau įpusėjusi į 60-ją de- 

šimtmetį savo amžiaus metų.

muz. J. Kačinskui, ir Onos Ivaš 
kienės mažųjų šokėjų grupė, iš 
kurios Birutė Račkauskaitė ir 

i Birutė Adomavičiūtė dar ir po 
eilėraštį gražiai padeklamavo.

Balfo Bostono skyriui jau ei
lę metų vadovauja nenuilstantis 
sk. pirm. Ant. Andriulionis ir 
jo štabas: Ant. Bričkus ir V. 
Stelmokas.

Visus susirinkusius skaniai 
pavaišino Kruopiene ir talkinin-

irbooino ELECTROniCS
TV-RAOIUAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELE?
ANTENOS- BATERIOOS -LEMPI 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKROI7 

Viskam tamlauslos kainos Ir garantija

ELES
PUTES
OŽIAI

3321 S, Halsted St.- CLIFFS1OE4-5665

BALTŲ DRAUGYSTĖS 
BANKETAS

Spalio 28 d. 5 v. p. p. Baltų 
sąjungos Bostono skyrius ren
gia pirmą grandiozinį Baltų 
draugystės banketą, kuris įvyks 
Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bo naujojoje salėje, 368 West 
Broadtvay, So. Boston.,

Programą išpildys: baleto šo
kėja Ailis Pall (estė), prie pia
no Erika Kalam (estė), solistas 
Karlis Grinbergas (latvis), 
akompaniatorė Mara Eferds 
(latvaitė).

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, 
F akompaniatorius V. Vasyliūnas.
| Po programos ir vakarienės 
veiks bufetas ir šokiai grojant 
Smito orkestrui.

Savo gausiu dalyvavimu pa
rodysime gražų bendradarbia
vimą su bendro likimo kaimy
nais latviais ir estais.

Įėjimas ir dalyvavimas vaka
rienėje ir šokiuose 3 dol. 50 c., 
o po 7 vai. 30 min., kurie no
rės dalyvauti tik šokiuose mo
ka 1 dol.

Jei kas norėtų rezervuoti 10- 
čiai asmenų stalą prašau kreip
tis į C. Mickūną (tel. TA 5- 
4824).

Kviesdami Bostono ir apy- 
j linkės lietuvius norime primin- 
I ti, kad jokių kalbų bei sveikini- 
! mų nebus, kas leis turėti dau
giau laiko ilgesniam pasilinks
minimui.

Iki malonaus pasimatymo 
bankete. (Sk.)

Lietuviškos Širdies Fondo 
aukos

Aukojo: P. Lelis, Aug. Kuolas, 
M. Meiliūnas, P, Gabrys, Jonas 
Mikalauskas, St. Santvaras; Anta
nas Matioska, A. Lapsys, K. Va- 
disius, P. Karosas, F. Bociunas, 
Br. Pivarunas, V. Meiliūnas, K. 
Krulikas, A. S. Trečiokas, V. Lo
zoraitis, L. Nagevičius, E. Unger, 
Jonas P. Vaičaitis. Steponas Buč
mys, K. Gogelis, B. Staniskis, L. 
Puskepalaitienė, V. Alantas, J. Ne
savas, B. Gražulis, Česlovas Sta
niulis, dr. J. Sidagis, Vyt. Grau
žinis, Stasys' Orentas, E. A. Bart
kus, Pranys Prapuolenis, Bronius 
Tiskus, A. A. Olis, dr. St. Biezis, 
J. Vaineikis, Pranas Gudas. Balys 
Pupalaigis, Valerija Valiuniene, A. 
Širmulis, dr. Jonas Pavilionis, Pe
tras Janulaitis, J. Graužinis, dr. 
Juozas Bartkus, R. Skipitis, A. 
Milaknis, V. S., D. M. V., Jurgis 
Daugirdas, Jonas Vinciunas, J. 
Bukaveckas, Jonas Bertasius, St. 
Dirmantas, Pranas Visockis, Ale 
Rūta, Bronius Zvynvs. 31 asmuo 
prašė pavardžių neskelbti.

Dabar aukų prisiųsta — $379, 
pirmiau — $1,728. Ačiū.

Juozas J. Bachunas

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

10%, 20%, 30% pigiau mokSsltr] 
iž apdraudą. nuo ugnies ir auto 
nobilio pas
FRANK ZAPOLIS.
• 3208 Až West 95th Street

Chicago 42. Illinois
. Tel ■ GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.^

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

VALYMAS
KILIMAI, apmušti baldai 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A i R I A

6312 S. VVestern GR 6-6592 
Atdara 11-4 ir 6-8 X::

93
o O

4Oth ANNIVERSARY 
watch for OCT. 20f h
..... ;

SAVE JUST $40.

ON OCTOBER 20th ONLY

Spalio 20 d. mes švęsime, mūsų 40 metų sukaktį. Vidurdienį, St. Anthony 
Savings rajone, bus išmetami iš helikopterio 4,000 centų. 1962 m. MISS LIE
TUVA paleis “helium” dujumis pripildytus balionus, kurių 40 turės $1.00 bank-’ 
notus. MISS LIETUVA bus vietoje, kad pasveikintų St. Anthony svečius.

Kaip SPECIALUS PASIŪLYMAS taupytojams, St. Anthony Savings, 
spalio 20 d. tiktai, duos NEMOKAMAI ANTKLODĘ kiekvienam, kuris pas mus 
PADĖS $40 ar daugiau.

Stebėkit helikopterį ir balionus šeštadienį, spalio 20 d., PIETŲ METU... 
iš debesų kris centai Jums... taip pat ir doleriai!

JOSEPH F. GRIBAUSKAS

EXECUTIVE SECRETART

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Gcrrl, Cicero 59,!!!. PHONES City: 242-4395; Suburbs: 656-6330 
HOURS: 5 Z, T—L;, Ti.-. J-. r/L.. Z Z, Saturday, 9-1; Wednesday elosed.

9 12:80

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

J



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 17 d.

Monako princesė Grace ir jos vyras Rainier stebi futbolo rung
tynes. Šiuo metu valstybėlėj vyksta demonstracijos prieš prancū
zus, kurie nori Monako valstybės gyventojus apdėti mokesčiais.

surengia didesnio pobūdžio pa
rengimą su menine dalimi ir iš 
to gaunama šiek tiek pajamų. 
Šiemet irgi pasiryžusi tą įvyk
dyti. Šiomis dienomis valdyba 
smulkiai aptarė lietuviškos va
landėlės aktualiuosius reikalus 
ir nustatė rengiamo vakaro pro 
gramą, kuri įvyks gruodžio 1 d. 
Šį kart programą atliks vietos 
meninės pajėgos. Pažymėtina, 
kad paminėjimas mirusio kan
kinio arkv. T. Matulionio bus 
ne gruodžio mėn. 1 d. kaip spau 
doj buvo paminėta, bet gruo
džio 9 d. per lietuvišką radijo 
pusvalandį. - M.

CLASSIHED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

REAL ESTATE

MŪSŲ KOLONIJOSE
St. Charles, III.

GYDYTOJO PATARIMAS 
LAPAMS BEKRENTANT

2 aukštu rezidencija, 3 mieg., val- 
somas^ salionas, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko, $21,000.

2 butų niūras. 2 po G kamb. Arti 
62-os ir California. Našle parduoda 
už $29,500.

1)4 aukšto, apie 10 metu niūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 6 
’kamh. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda d51 ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 

I lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
| Virš $5,000 nuomos. Kaina $49.500.

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencija sekcija. Reikia susitarti. 
$12,300.

Nauja likerių prekyba — taverna' 
i ir puošnus butas. Kaina nuderėta.

Viskas modern. 1 % aukšt-o mūras. 
G ir 4 kamb. $23,500.

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

Pajamų bungalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas;' ar- 

; ti parkas, mokyklos, $19,600.
Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū- 

I ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.
' Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu. garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 bntų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

Atskiri du namai už $22,000, mū- 
1 rinis lr medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti Jeigu laiku 

i matysite.
i Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
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 $19,950.

Medinis apkaltas, S butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli tautai. 
$20,000.

Mūrinis 2x4, garažas, 30 p. litas. 
Gage p. Tilt $22,900.

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

Mūrinis, naujas, 3 mieg,, netoli 
mūsų - Įstaigos, $18,500.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
lotas 72 ir Kedzie. $18,500.

Mūrinis. 2x5, naujas, po S 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,, 5 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. p. Tik $20,000.

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

Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus 
nuo Western, $16,600.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 

j M. parke, $22,700.
Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 

parko apylinkės, $11,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th St., HE 6-5151

raširdžių šeimų, kurios retai už
tinkamos ir dažnai lietuviams

Palaidota a. a. Ona Stankienė Jau mirusios. O.

A. a. Ona Stankienė, gyvenu- Rochester, N. Y. 
si 722 S. 3rd St., St. Charles, | ’

Dr. Louis Hlavacek, 53 W. 
Jackson, pataria, kad gamtos 
pagrindinė taisyklė yra nieko 

Aleliūnlenė neeikvoti. Gydytojas prašo ne
deganti nukritusių lapų, bet 
juos panaudoti trąšoms žemę 
pagerinti.

K. VALDIS REAL ESTATE
2459 W. 69th St. Telef. RE 7-7200 arba RE 7-8534

III., palaidota spalio 11 d., iš 
St. Patrick bažnyčios vietinėse 
kapinėse, ‘O. Stankienė aukštai- 
tė, Pasvalio parapijos, senos kar 
tos ateivė (jos vyras miręs 
prieš 20 metų) atvyko į šį kraš
tą prieš 60 metų. Čia St. Char
les miestelyje įsikūrė ir visą lai
ką gyveno iki mirties.

A. a. Ona buvo praktikuojan-

LB pastogėje

Rochesterio LB skyriaus val
dyba uoliai vykdo tautinio soli
darumo vajų. Spalio 14 d. sky
riaus valdybos pirmininkas K. 
Sabalis per lietuvių radijo va- Į

• -e-* v ❖ ♦-♦♦♦ri

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro-
landėlę kreipėsi į vietos lietu- fjr Nt pa?? stoties

, „ „ WLYN, 1360 bangos, veikia sek-
vius, pabrėždamas, kad LB tiks 
las kovoti dėl Lietuvos nepri-

ti katalikė, patriotė lietuvė, pa- įla"s,on^s yra esminė idėja 
vyzdingą moteris. Ji buvo my
lima visos apylinkės kaimynų,

madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ii ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programų veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Fiorists • 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų. tilt $22,000.
2x4beveik nauj., atskir. karšto 

vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

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

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

10 butų po 5 ir 4 kantb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
parke. Įmokėti $30,000.

5 ii1 fi kantb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tilt $26,500.

2x4% mūr., iškelti vamzdž., atskir- 
šild., tik keliu metu, Brighton Par
ke. $29,500.

2x6 gružus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26.800.

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

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

3 mieg., ltcllų metų mūr., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tilt 
$18,200,

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

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

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

2-jų ankstu mūr. 5 lr 6 kamb 5 kamb.: 2-ras 5 kamb. mūrinis, 
modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Artl 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti, 
ir Campbell $27,560? į s būt. mūrin, 4—5—3, nauj. at-

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž,, 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. j $24,900.

2-jų aukštu med. su moder. "face ' Arti Marąuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 lr 4 kamb., gazu 2-jų aukštų mūrinis po 5%
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir I k.am^- 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw $17 900 viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

„ ... - ' _ ’ ' _ ... 1 dirbiniai. Baseboard karštu vand.
i i j met,i vo" apšild. sistemos. Galima nupirkti sunios. Alyva .Šildymas, garažas, Mar- mažu įmOkSjimu. $45,900.

ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. I Atremontuotas mūrinis. 5 kamb.
$4l,7o0. j a.pačjOje jr 2 miegamieji viršuj. Aly-

2858 S. Homan Avė. $22,500. 2 1 va šildymas. Garažas. Arti 64-tos
mai: 1.-as 2-jų aukšti} mūrinis, 4 lr ■ ir Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 
ko.

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

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 8 kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

CICERO—RERWYN
2 butai jio 8 kamb. Gazo šilima, 

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

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21.500.

. Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS:

Todėl idėjinis pagrindas yra dau 
giau negu lietuviškoji kilmė. Rei

už jos nepaprastą geraširdišku- '. ^a likti lietuvių tautoje ne tik __
mą. Ji kiekvienam noriai pade- patiems, bet ir jaunąsias kartas Broadway, So. Bostone. Telefonas 

išauklėti savo tautai. PLB-nė į AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”.jo materialiai ar moraliai, kas

tik prie jos kreipėsi bėdos iš- ikurta kovai su nutautėjimu ir .
Lietuvos pavergėjais. LB turi 
didelius uždavinius. Jei visi nuo
širdžiai prisidėtų, būtų nesunku 
juos įvykdyti. Bet visur ir visa
da saujelei dirbančių yra per 
sunku.

Rochesterio LB valdyba nore 
dama išbristi iš to užburto ra-

tiktas.
Jos laidotuvėse dalyvavo di

delė minia žmonių, atiduodami 
paskutinį patarnavimą savo ge
radarei. A. a. Ona Stankienė 
pavyzdingai išauklėjo keturis 
sūnus, kurių nuoširdžiai buvo 
globojama sunkioje ligoje. Jos
sūnūs išmokslinti ir užima aukš ‘ to, skelbia tautinio solidarumo 
tas vietas. Visi kalba lietuviš- mokesčio rinkimo ir naujų na- 
kai. rių verbavimo vajų. Kviečiami

Iš kapų laidotuvių dalyviai visi lietuviai neatidėliojant at
buvo užkviesti pietums, kuriuos , likti savo pareigą.
suruošė visi jų kaimynai, mat, 
mažuose miesteliuose yra toks 
paprotys, norint, padėti, suma
žinti rūpestį šeimai skausmo 
valandoje.

Taigi, krenta mūsų senosios 
kartos tautos ramsčiai, nukeliau 
darni amžinybėn vienas paskui 
kitą, palikdami tuštumą ir šird
gėlą.

Pas St. Charles lietuvius
Su Brone Binkiene St. Char

les mieste teko pernakvoti pas 
gerai pasiturinčią Elzbietą Chap 
lienę-Chaplis, 1234 Elm St. Jos 
vyras miręs prieš 11 metų. E. 
Chaplienė išauklėjo ir išmoksli
no savo tris sūnus ir vieną duk
rą, iš kurių sūnus Joseph C. C. 
Chaplis užima aukštą vietą St. 
Ambrose kolegijoj.

E. Chaplienės vaikai kalba 
lietuviškai. Visi susikūrę savas i 
šeimas. E. Chaplienė yra didelė 
gerų darbų rėmėja. Ji stambias 
sumas aukoja bažnyčioms bei 
vienuolynams. Ji pastebėjo, kad 
pasauly nėra tos įstaigos, ku
riai atsišaukus nepadėtų.

Rochesterio apylinkė jau įmo
kėjo pirmieji Lietuvos Fondui 
1,000 dol., todėl kvietė ir toliau 
pirmauti. Kalbą baigė dr. J. 
Girniaus žodžiais: “Kaip priklau 
syti Lietuvių Bendruomenei yra 
kiekvieno tautinė pareiga, taip 
likti šalia L. Bendruomenės yra 
tautinis nusikaltimas”.

Radijo valandėlė

Rochesterio radijo klubo lie
tuviška valandėlė yra kultūri
nio pobūdžio, kurios išlaikymui 
reikia daug lėšų. Nors klubo 
nariai moka į metus po 12 dol., 
rėmėjai po daugiau, tačiau to 
neužtenka. Reikalinga ir visuo
menės parama. Valdybai tas su
daro nemažai rūpesčio ir pastan 
gų. Kiekvienais metais valdyba

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

Lietuviai ūkininkai
St. Charles priemiestyje lan

kėme Anną ir Alfonsą Lingius, 
irgi senos kartos ateivius, gyv. i 
RI. Box 810, St. Charles, III.

Lingiai turi pavyzdingai šva
rų pieno ūkį, 145 akrų žemės, 
iš kurio pieno produktų ir mes 
parsivežėm. Lingienė gimusi 
Škotijoj. Jie turi tris gražiai iš
auklėtus ir išmokslintus vaikus, 
kurie kalba lietuviškai. Lietu
viai išblaškyt po visus užkam
pius plačioj Amerikoj. Nežino
me daugelio tų, kurie,x aplinky
bių verčiami, apsigyveno ne lie
tuviškose kolonijose ir tirpsta 
svetimų sūkurių bangose. O vis 
gi yra gana pasiturinčių ir ge-.

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

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

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

6 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS,
ąžuolinės grindys, purčius, 2 maš. 
žaražas. Žiem. langai, 40x165 p. 
sklypas. Kaina — teisingas pasiūly
mas. 10412 S. Trumbull Avė. Kreip
tis į sav. —

adr. 10224 S. Trumbull Avė.
LEMONTAS KVIEČIA JUS

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

iDr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, IIL 

(1-as ūkis j vak, nuo State g>ves) 
CL 7-7388 

Marąuette Parke — 14 butų. Pa
jamų virš $21,000 per metus. Tik 
6 % įtarto nuomos.

Marąuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 k., šildymas alyva. Tilt $51,000. 

Gage p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500.
156 a. mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE 8-4343

8 METU MfiR. NAMAS
Į vakarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 

Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
mašinų garažas. Labai geras pirki
mas už $20,750.

I % AUKŠTO MUR.
5 ir 4 kamb. švarus, moderniški 

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

ŠTAI, $175 MftN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuve viename na

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

2 BUTŲ 5 METŲ MUR.
Marąuette Pk. Karšto vandens gi- 

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

TIK $18,750
Oak Lawn 5 kamb. H metų mūr. 

namas ant 4 0 pėdų sklypo. Nauja 
gazo šiluma. 2 mažini} garažas. Ar
ti mokyklų.

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatve verčią 
parduoti, įmokėti tik $50,0. Savininkas duos morgičiu 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai 
6 kamb. mūrine resid., šildymas gazu, $1.500 Įmokėti, už $16,500.

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

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

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

5 metų, 1 % aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrolė. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažintą, kainą.

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

CONTRACTORS

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 6 kamb. butas 3-čiam 
aukšte, 924 N. California Avenue. 
Butą galima naudoti kaip du bu
tus —■ yra 2 vonios ir 2 virtuvės. 
Informacijai skambinti —378-9338

DfiMESIOri

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

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

69-ta ir Oakley. Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ «

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dmvnspouts, Stogai, Dmn
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. * Dedame naujas ”cop- 
per-ailoy” ribas — ‘'gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
lr . “galvanized” Dažymas iš lauko 
'Tuckpointing". Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Ar vargina tarakonai, pelės, 
skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 
tel. PO 7-8852.

Perskaitė “Draugą", duoki
te ij kitiems pasirkaityti

Reikia greitai parduoti. 32 metu 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas, mūras. 22 Jv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. 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, 1—4 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

Stankus!
CONSTRUCTION CO. f

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 VVEST 69tb St. 
Chicago 36, Illinois

Ji EATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

IRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
. Naujas aukštas dividendas numatomas

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinnc. PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. D.
iHLHI^UUd. ANTRAD. ir PENKT..................... » ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. . . 9 v r Iki U v. d. Trečiad. uždaryta.

PASINAUDOKITE
‘DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHJCAGO 29. ILL. — TEL. LU 5-9500

ŠILDYMAS
I A. Stančiauskas instaliuoja vi
jau geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

i naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehili 6-7875 

♦>»♦♦♦»<>>»><>»»»»«»»>>♦>»

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL 'JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 OL 7-2094 Chicago, Hl.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI I

•2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

S/
Remkite tuos. kuriu skelbimus matot ‘‘Drauge’

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr 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. YVestern, Chicago 9, HI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlui 

GA 5-5867>♦♦♦♦«♦♦*«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦<
Apsimoka skelbtis “DRAUGE’', 

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

SKELBKITES “DRAUGE”

Platinkite “Draugę”

Remkite “Draugą”



KNYGA, KURIĄ VISI VERTINA

“Palik ašaras Maskyoje" vajaus komitetas atliko 
didelį darbą

Didelį antikomunistinės pro
pagandos ir Lietuvos vardo gar 
sinimo darbą atliko knygos “Pa 
lik ašaras Maskvoje’’ vajaus 
komitetas, vadovaujamas L. 
Prapuolenio ir remiamas viso 
būrio įvairių pažiūrų asmenų. 
Jis ne tik rinko tos knygos iš
pirkimui aukas, bet ir rūpinosi, 
kad šie vienos Sibire ilgai kentė 
jusios moters krauju paliudyti 
atsiminimai pasiektų kuo dau
giau įtakingų politikos vairuo
tojų. ši knyga turi daugiau 
reikšmės, nei kokie grynos pro
pagandos veikalai, nes. ji vęikia 
tiesiog į širdį ir parodo tikrąjį | 
komunizmo veidą.

Užtat ir įuūsu laisvinimo 
veiklos vairuotojų labai palan
kiai buvo vertinama pati knyga 
ir tos knygos vajaus komisijos 
darbai.

Diplomatinės tarnybos žodžiai
Kadangi mūsų diplomatinės 

ir konsųli ar inės tarnybos vado
vai buvo įgalinti įteikti dauge
liui savo kolegų “Palik ašaras 
Maskvoje”, tai ir jų žodis apie 
knygą bei platinimo vajų yra 
vertas dėmesio.

Lietuvos atstovas Washing- 
tone J. Kajeckas sako, jog jam 
“malonu buvo patirti', kad Pa
lik ašaras Maskvoje’ knygos 
Fondo komisija taip daug aukų 
surinko. Jis parodo lietuviškos 
visuomenės jautrumą pavergtos 
Lietuvos reikalais ir kilnų jos 
atžvilgiu pareigingumo jaus
mą”. Jis kartu dėkoja komitetui 
už gražias pastangas kaip gali
ma daugiau knygos paskleisti 
svetimšalių tarpe.

Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke J. Budrys prisipažįsta: 
“Mano pažiūra skiriasi nuo ki
tų: tai nėra fikcija ir nėra juri
dinis traktatas, kaip Lietuva bu 
vo okupuota. Tai dramatiška is
torija -moters, -žmonos, - motinos, 
kuri laiminga išimtimi išsigelbė
jo iš sovietinio pragaro ir kalba 
ne tik už save, bet už tūkstan 
čius. Tokia istorija atidaro akis 
ir sujudina skaitytojus”. Pasisa 
kydamas, kad išsiuntinėjo tą 
knygą visiems generaliniams 
konsulams New Yorke, komite
tui dar prideda: “Darote labai 
naudingą darbą. Būkite tuo įsi
tikinę ir patenkinti”.

Lietuvos gen. konsulas Chica
goje dr. P. Daužvardis net sta
to pavyzdžiu komisijos darbus: 
“turiu garbę, žiūrėdamas į lie
tuvių bendrą veiklą ir ateities 
darbus, konstatuoti ir veikliųjų 
lietuvių dėmesį atkreipti į tai, 
kad “Ašarų’’ komisijos veikla 
įrodė, jog pozityvus darbas su
randa pritarėjus, stiprina akci
ją ir duoda teigiamus rezulta
tus... Jūsų komisijos atliktas 
darbas turėtų būti įrodymu ir 
paskatinimu kitiems reikalin
giems ir atlikti galimiems lietu
viškiems darbams”.

Reikia kreipti dėmesį į nau
jai išsilavinusias tautas, kurios 
dar taip gerai žino, ką reiškia 
vergijos pančiai ir taip mažai 
tepažįsta jiems peršamą komu
nizmą .kalba Lietuvos konsulas 
Los Angeles J. J. Bielskis, ir 
pripažįsta, kad komisija atliko 
gražų darbą: “Tamstos pasiry
žote nuveikti svarbų ir reikš
mingą darbą. Platinimas knygų 
anglų kalboje apie Lietuvą yra 
reikšmingas darbas. Iki šiol to
ji veiklos sritis buvo apleista”. 

Kalba mūsų laisvinimo veiksniai

Niekas taip gerai nepažįsta 
laisvinimo kovos sunkumų, kaip 
tie žmonės, kurie stovi laisvini
mo veiklos pryšakyje. Ypač ver 
tingas VLIKo pirm. dr. A. Tri
mako pasisakymas. “Nuošir
džiai dėkoju, rašo jis, už “Pa
lik ašaras Maskvoje” knygos 
parūpinimą ir pasiuntimą į 
Stockholmą ir į Seattle. Abiejo
se vietose knyga įteikta tiem,

kurie rąažiausia pažįsta komu
nistinę tikrovę ir žiaurų nekaltų 
žmonių persekiojimą. Jie sielūa 
laisvės ir nepakenčia sovietinės 
vergijos. Gavėjai, o jie daugiau
siai buvo Azijos ir Afrikos aka
deminis jaunimas, rodė žymą 
susidomėjimą knyga ir žadėjo 
panaudoti jos turinį savo pra
nešimams spaudai ir susirinki
mams. Parūpindami mums tąją 
knygą, tikrai atlikote reikšmin
gą ir svarbų informacinį darbą, 
kuris padės lietuvių tautos ne
dalią iškelti plačiau ir patrauks 
ne vieną naują draugą mūsų 
kovoje už tautos laisvę”.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V, Sidzikauskas prideda: 
“Aš. .labai džiaugiuosi Jūsų nu
sistatymu skleisti šiame krašte 
antikomunistinę litęr.ątūrą, 
ypač, kai ji liečia Lietuvą”, 

ALTo pirm. L. Šimutis taip 
pat džiaugiasi knyga ir jos pla 
tinimu: “Armonienės atpasako
tu pergyvenimų žiaurioje bol
ševikų tremtyje išleidimas at
skira knyga yra, stambus įna
šas į neturtingą anglų kalba 
lietuvių literatūrą, kuria sie
kiama supažindinti platesnį pa
saulį su lietuvių tremtinių kry
žiaus keliais ir pavergtosios 
Lietuvos kančiomis. Tiek Ar- 
mpnięnė.,.. .tiek, .knygos. j
-Ijy r^ąsvytis,'; tiek specialus ko
mitetas paskleisti žymiųjų ame 

.iV'cčii! ir diplomatų tarpe, ver:
' j nuoširdžios - padėkos ir pa- 
’.-utos”. Ir dr. P. Grigaitis, 
ALTo .sekretorius,’ pripažįsta 
šio darbo svarbą-.: “ALT Vykd. 
Komitetas pripažįsta, kad mi- 
Ūmos knygos Fondo., Komisija 
oaęlarė skvarbų įnašą mūsų. bend 
o;e kovoje dėl pavergtos Lie-! 

ūivos laisvinimo”.

Knygą vertiną ir politinės 
grupes

A. Liet. Tautinės s-gos pirm. 
r Abraitis pažada savo talką: 

“Jūsų ryžtą išplatinti galimai 
didesnį skaičių šios knygos įta- 
'dnaą amerikiečių tarpe mes 
didžiai vertiname ir todėl mie
lai jungiamės prie Jūsų pastan
gų su pažadu atsiųstas knygas 
amerikiečių tarpe išplatinti”.

Dar aiškiau pasisako Liet. 
Fronto Bičiulių pirm. prof. J. 
Brazaitis: “Ačiū už “Paliktą
sias Ašaras”. Ir tau, kaip pir
mininkui, ir kitiems komiteto 
nariam tegaliu reikšti tik savo 
susižavėjimą dėl jūsų padarytų 
savanoriškų pastangų. Pati kny 
ga, mano įsitikinimu, buvo 1961 
svarbiausias rašytinis indėlis į 
laisvės kovų literatūrą, ir tai 
dar svarbiau — atliktas priva
čia iniciatyva. Ji atliko rolę, 
kokios nė vienas nebuvo iki 
šiol atlikęs — kyliu prasiveržė 
į Life skaitytojų milijonus”.

L. Valiukas, rezoliucijų kon
grese pravedimo akcijos , pirmi
ninkas, skatina nesustoti, bet 
veikti: “Atlikote puikų darbą, 
įteikdami žymesniems JAV-bių 
politinio gyvenimo vairuoto
jams knygą... Manyčiau, kad 
Jūsų komitetas turėtų neužsi
daryti, o tęsti darbą toliau, Vy
rai, nesustokite, o savo darbą 
tęskite ir ateityje”.

Verta būtų atkreipti ir lie
tuvių visuomenės dėmesį, kad 
tos aukos, kurias ji sudėjo, ne
nuėjo veltui. Jos atneš laimėji
mų Lietuvos laisvinimo kovoje, 
jos atvers ne vienam svetimša
liui akis giliau pažvelgti į ko
munizmo vergiją ir jos pavojus 
žmonijos laisvei, jos laimės 
draugų, kurie kovos už laisvę 
kartu su mumis.

Komitetui .atlikusiam šį dar
bą, reikėtų tik palinkėti šią 
veiklą tęsti, surandant naujų 
priemonių parodyti mūsų troš
kimus, atskleisti komunizmo j 
praktiką ir sujungti visus, ku
rie laisvę vertiną, vienai ben
drai kovai prieš visos žmonijos 
istorijoj didžiausią pavergėją. 
Tik bendromis jėgomis galime

Buvęs prez. Eisenhower švenčia savo gyvenimo 72 m. sukaktį, 
čia jis matyti su žmona Gettysburg, Pa.

RADIJO STOTIS PADIDINS 
JĖGĄ

Chicagos radijo stotis WGN 
(720 kil.) šiomis dienomis pa
prašė iš Washingtono leidimo 
padidinti savo transliacijų jėgą 
iš 50 kilovatų iki 750 kilovatų.

STATO MUILO FABRIKĄ

Armour kompanija, Chicago
je turinti fabriką 1355 W. 31 
gt., netoli. Auroros stato 12 ak
rų dydžio naują Dial ir Prin- 
eess Dial muilo fabriką.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 17 d. 7

.............................................
Lietuvių tautos tauriausios aamehy- 
bRs Arkivysk. Jurgio Matulaičlo-

Matulcvlčlauii

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimui. čia kaip tik atsiskleidžia

i Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvnl 
i girnas bei visiškas pasiaukojimas tar

naull Dievui, Bažnyčiai ir sielų ij. 
ganymui.

II. Laiškai. Tai įvairiems asmeninu
ašytų laiškų Ištraukos, gyvenimiškos 
išminties “'reikšti patarimų.

paraginimų lr paaiškinimų for-
noje.

UI. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoj< 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota Ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siuskite*
“D B A D G A S”

4545 W. 63 St., Chicago 28, IU.

Chicagoj ir apylinkėse
PED. P. MALDEIKIO PAS- ta, nes jauni, vedasi ir anksti

KAITA •y

Spalio 5 d. Jaunimo Centre 
įvyko ped. Petro Maldeikio pa-! 
skaita, kurią suruošė Alvudo 
vadovybė. Prelegentas kafbėda- 
damas tema kaip informuoti. 
vaikus seksualiniais klausimais 
pabrėžė, kad tuo reikalu yra 
dvejopos pažiūros. Europoj nuo 
abiejų lyčių bendravimo atsiri
bojama, gi Amerikoj skatina 
bendą augimą. Jeigu abi lytys 
kartu mokosi, išauga paprastu
mas, pasidaro neįdomu. Tai nei
giamai veikia į vienas kito res- 
pektą, pagarbą. Intymiausią sri
tį subendrinus, prapuola gėdos 
jausmas, atrofuojasi. Bet tai 
asmenybės menkėjimas^ Visose 
religijose seksualinis pradas pa
jungtas dvasiniam pradui. Kri
tikuojama viešų mokyklų pažiū
ra, kur tenkinamasi žinojimo 
faktu. Abiejų lyčių bendravi
mas proteguojamas JAV, gi Eu 
ropoj -— priešingai. Jei jie nuo
lat bendrautų, išaugtų papras

tumas, nebūtų pagarbos mote
riškai lyčiąį, dingtų gėdos jąu- 
mas.

Dėl paaiškinimų, kai vaikas 
klausia, kaip jis atsirado šiame 
pasaulyje, tėvai turi atsakyti, 
atsižvelgdami į vaiko amžių. At 
sakyti reikia paprastai, vengti 
komplikacijų, natūraliai, laukti, 
kol paklaus ir tiek atsakyti, bet 
ne daugiau. Kiekviena motina 
turi savo nuomonę ir patyrimą. 
Naudotis gandro istorija, tai , 
aklos gatvės istorija. Paaiškini- ! 
mus reikia duoti pagal vaikų 
amžių nuo 3—5 metų, nuo 5—
7 m., 10 m., brendimo amžių.

Vaikui paklausus, kaip jisai 
atsirado, ar kuo skiriasi nuo 
mergaitės, atsakyti nemeluo
jant. Reikia sakyti, kad jis at
sirado mamytės iščiuje, po šir
dimi augo, o ligoninėj gydyto
jas padeda atvykti į pasaulį 
naujai gyvybei.

Diskusijose dalyvavo daug į | 
klausytojų. Visiems konkrečiai 
atsakė prelegentas, nurodyda-! 
mas, kad reikia atsisakyti nuo 
pasakų dėstymo, aiškinant sek
sualinius klausimus. Stiprios as 
menybės atsiranda iš subrendu
sių asmenų, todėl vedybos ture- j 
tų būti tarp 23-25 m. Kalba- 1 
ma, kad JAV nesubrendusi tau-

išsiskiria. ,
Vėliau buvo d-jos narių su

sirinkimas, po kurio susirinku- ’ 
šieji buvo pavaišinti, o mokyto
jos ir prelegentas buvo apdova-! 
noti gėlėmis. Magd. Šulaitienė

Chicagoje
SKRIAUDŽIAMI GRYBŲ 

RINKĖJAI
Chicagos Campbell Soup kom 

panijos 112 grybų rinkėjų darbo 
sąlygos yra tokios sunkios, kad, 
nors jie nepriklauso unijai ir 
kompanija jiems neleidžia būti 
unijos atstovaujamiems, išvežio 
tojų unija paskelbė streiką, prie 
kurio prisidėjo tos kompanijos 
fabrikai Californijos ir New Jer 
sey valstybėse. Šiuo žyg'u uni
ja nori pagelbėti nuskriaustie
siems.

NARKOTIKŲ VARTOJIMO 
PASĖKOS

Moses Cb'pley, policijos sulai 
kytas, neatsiminė, kur gyvena, 
ir užklausė, kodėl jis buvo su
laikytas. Dešimts policijos ma
šinų jį vijosi didžiu greičiu ke
turias mylias, kol buvo sulai
kytas Hyde Parke. Chipley pra
važiavo raudonas šviesas, važia 
vo šalygatviais, kiemų pievomis, 
išversdamas tvoras ir užkliudy
damas keturias kitas mašinas, 
kūriom nuostolių padaryti $1,- 
500. Jis kaltinamas vairavimu 
narkotikų įtakoje vogtoje maši
noje ir visa eibe trafiko įstaty
mams nusikaltimų.

KALĖJIMAS UŽ UNIJOS 
VADO MIRTJ

Chicagos kriminalų teismo i 
teisėjas Alexander Napoli nu-! 
teisė Daną Nash kalėti 99-150 
metų už nužudymą darbo uni
jos prezidento John Kilpatrick 
pereitų metų spalio mėn.

KAZIMIERA CHAPAS
(\ VšNTAVSKAITr?)

Gyveno 10740 S. Vlncennes A v.
Mirė spalio 15 d.. 19G2, C: 10 

v. v., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskr.. Vaškių parapijos, 
Salikonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys Marie Martinaitis 
(Martin), žentas Peter: ir Con
stance ’l’otulis, 2 sūnūs: Peter. 
marti Marie; ii- Michael, marti 
Lillian, 8 unūlkai, 14 proanūku, 
kiti gimines,_ draugai ir pažįs
tami. Velionė buvo žmona a. a. 
Mykolo lr motina a. a. Eliza
beth Culver.

Buvo amžina, narė šv. Kazi
miero Akad. Kentėjų Dr-jos. 
Priklausė Tretininkų lr Maldos 
Apaštalavimo draugijoms, šv. 
Onos klubui ir Idealių Moterų 
Klubui bei 9-to AVardo Liet 
Deni o k ratų Klubui.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigah.

Laidotuvės įvyks ketv. spalio 
18 d., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į Visų šven
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta. į šv. Kazimiero kapi
nės.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs,
marčios, žentas, anūkai ir pro. 
aniikai.

Laid. direktorus L. Bukaus
kas, Te). COmmodore 4-22418.

A. -J- A.
MAGDALENA

MALINAUSKIENĖ
(Labenskaitė)

Gyv. 3429 S. Lituanica Avė.

Mirė spalio-15 d., 1&62-, 11 
vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me draugai ir pažįstami.

Kūnds pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks ketv., spalio 18 ‘d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę DRAUGAI

Laidotuvių direk. Antanas 
M. Phillips, YArds 7-3401

A. “Į“ A.

MIKALINA JENUSKEVICE
Gyveno 27 VVall St., Hoosiek Falls, N. Y.

Mirė spalio 8 d., 1962, sulaukus 73 m. amžiaus. Giimė Lie
tuvoje, kilo iš Kėdainių apskr., Josvainių parap., Kunonių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice, 2 sūnūs John 
ir Major Victor Janus, 3 anūkai bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Po gedulingų pamaldų Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, spalio H dieną velionė buvo palaidotą St. Mary 
kapinėse.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionę maldose.

Nuliūdę: DUKTĖ, SŪNŪS IR ANŪKAI

laimėti. . laisvę sąvo tautai ir 
toms tautoms, kurios kenčia ko-
munizmo priespaudą.

A. Dalius

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. Vakaiušk-os pirmad. 
7 vai, vak.

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

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

Chicago 29, Hl.

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenien®, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl....................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, eompiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl.......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Cratvley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina ............... 25 centai

miiiilllliiiiiiliiiiitiiiiililllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllliuillllilllllllllllllllll

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO*
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokai nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 pr 84)834

I. F. LI DEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IK NAKTĮ

TĖVAS IR SONUS WtfWMARQUETTE FUNERAL HOME W F*

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpnblic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

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

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

3354 S. HALSTED STREET

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

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 17 d.

X Dr. Valerija B. Raulinai- 
tiefliė paskirta vyriausia gydy
toja Downey veteranų ligoninė
je, tai yra aukščiausias moters 
pasiektas postas Veteranų ad
ministracijos medicinoj. Dr. V. 
B. Raulinaitienės, 47 m., žinio
je bus 2,467 lovų psichiatrinė 
ligoninė, antra didžiausia ligo
ninė esanti veteranų žinioje.

X Sol. Danutė Stankaitytė 
kovo m. 8 dainuos Naujosios 
Anglijos Pabaltiečių d-jos ren
giamame koncerte Bostone.

X Jaunųjų dailininkų paro
da Jaunimo Centre, Chicagoje, 
yra gausiai lankoma. Jau pir
momis dienomis buvo nupirktas 
G. Žumbakienės paveikslas “Miš 
kas’’ ir Z. Sodaitienės “Gėlės”. 
Paroda atdara kas vakaras nuo 
6 vai. iki 10 vai. (sekmadie
nį — nuo 12 vai. dienos). Tęsis 
iki spalio 21 d.

X Dr. Milda ir dr. Stasys 
Budriai nuvykę į Medicinos kon 
gresą Meksikos sostinėje, rado 
ten suvažiavusių net 5,000 gy
dytojų. Jų tarpe buvo ir dr. E. 
Vamauskas, profesoriaująs Go- 
tenbergo universitete, Švedijoj. 
Tame tarptautiniame gydytojų 
suvažiavime Meksikoj jisai skai 
tė paskaitą. Suvažiavime taipgi 
dalyvauja dr. J. Aglinskienė, 
dr. S. Urbas ir dr. F. Mažeika 
su žmona. Dr. Budriai aplankė 
aztekų piramides, katedras, mu 
ziejus ir šeštadienį išvyko į 
Acapulco.

X Cicero Sopulingos Dievo 
Motinos d-ja mini savo auksinį 
jubiliejų. Šį sekmadienį ta pro
ga ruošia parapijos salėj jubi
liejinę vakarienę.

X Nauja lituanistinė mokyk
la Gage Parke buvo įkurta spa
lio 7 d., dalyvaujant apie 20 tė
vų, kurie pasižadėjo mokyklėlę 
ir išlaikyti. Pamokos vyks kiek- 
vieną šeštadienį parko patalpo
se — 2411 W. 55th (Garfield 
Blvd.), prie Westem gatvės 
kampo. Tuo tarpu užregistruoti 
34 mokiniai. Pirmosios pamo
kos prasidės šeštadienį, spalio 
20 d. 9:30 v. r. Bus mokoma 
lietuviškai skaityti, rašyti, kal
bėti, dainuoti, žaisti. Visi Gage 
parko ir tolimesnių apylinkių 
tėvai prašomi savo vaikus įra- 
šydinti į šią mokyklą pas mo
kyklos vedėją mokyt. Joną Ka
valiūną (telef. HE 44859), 
mok. Mariją Pėteraitienę, telef. 
LU 5-7933, arba tėvų komiteto 
atstovę L. Kazėnienę, 5806 So. 
Campbell Av., telef. HE 4-7165.

X Rezervacijos tradicinei ma
dų parodai, rengiamai Montes- 
sori dr-jos spalio 21, d. Jaunimo 
Centre, galima padaryti pas R. 
Slapšienę, 7724 S. Albany, tel. 
PR 6-6177. (Pr.)

X Marąuette Parko Chicago 
Gimimo Šv. P. Marijos metinis 
banketas įvyks spalio 21 d., 5 
V. p. p. Prašome į banketą gau
siai atsilankyti, kad būtų pilnu
tėlė auditorija. Bus garbingų 
svečių ir graži programa. Vai
kučių benas tikrai gražiai pasi
rodys. Klebonas paskelbs links
mą parapiečiams žinią. Įėjimas 
tik 3 doleriai. Bus gražiai gali
ma praleisti laiką. Visus šir
dingai kviečiame atsilankyti ir 
pasidžiaugti nuveiktais darbais. 
Būtinas reikalas statyti kleboni
ją prie bažnyčios, o iš senos 
klebonijos, žymiai padidinus, 
padaryti vienuolyną. (Pr.)

X Didž. Britanijoje gyvenu
sių lietuvių metinis linksmava- 
karis įvyksta spalio 27 d., 7:30 
v. v. B. Pakšto salėje. Meninėje 
programoje dalyvauja akt. St. 
Pilka, kupletai ir kit. Kviečia
me visus lietuvius atsilankyti. 
Įėjimas — vaišės, 3 dol. asme
niui. (Pr.)

X šv. Šeimos vilos gyvento
jai įstojo į rankdarbių rungty
nes “Hobby Show”, kurios į- 
vyko spalio 4 d., Joliet, III. Ho- 
ly Family vilos gyventojai lai
mėjo pirmą vietą ir gavo mė
lyną kaspiną.

X J. J. Aukszkalnis atsigulė 
Miehigan City Walter klinikose 
patikrinti sveikatos. Guli 618 
kamb. Galimas daiktas, kad rei
kės daryti operaciją. Aukszkal
nis yra žinomas gerų darbų rė
mėjas.

X Dr. Leonas Seibutis, spe
cialistas urologas, turįs savo 
gydytojo kabinetus 30 N. Michi 
gan Avė. ir 7958 So. Western 
Avė., pažadėjo įteikti Lietuvių 
Fondui 500 dol., o vėliau duoti 
iki 1,000 dol. Lietuvių Fondas 
dėkingas dr. L. Seibučiui už jo 
prisidėjimą prie bendro lietuviš
ko darbo. Taip pamažu patrio
tiškų lietuvių pastangomis fon
das vis auga ir tikisi, kad grei
tu laiku galės prisidėti prie di
desnių lietuviškų darbų.

X Simfoninio koncerto bilie
tai jau atspausdinti ir tuoj bus 
gaunami Chicagoje pas platin
tojus. Tuo koncertu visuomenėj 
jaučiamas didelis susidomėji
mas, ypač studentijos tarpe. At 
rodo, kad Chicagos bei apylin
kių lietuviai pirmą kartą turės 
tokio meninio pobūdžio koncer
tą, kuriam atlikti pakviestos pa ' 
čios geriausios lietuvių pajė
gos.

X Nijolė (Jasėim'.tė) ir An
tanas Pupiai susilaukė dukrelės. 
Motina ir dukrelė jaučiasi ge-i 
rai. Liudvika ir Kazys Jasėnai 
bei Zuzana ir Petras Pupiai 
džiaugiasi anūke.

X Dailininkės E. Marčiulio- ■ 
nienčs keramikos kūrinys, pa- Į 
dovanotas pačios dailininkės 
Montessori dr-jos madų paro
dos laimėjimams. Džiugu, kad I 
yra žmonių, suprantančių sun-! 
kų kūrimosi kelią ir savo meno 1 
kūriniais padeda siekti didžiojo , 
Montessori tikslo — įsteigti lie
tuviškus Vaikų Namelius. Pa
roda bus spalio 21 d. 3:30 vai. , 
p. p. Jaunimo Centre. (Pr.)

X Dr. K. Valdis, turįs nuo
savybių pardavimo įstaigą, per
sikėlė į naują vietą, 2458 W. 
69 st., telef. RE 7-7200. (Pr.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus į linksmą-vakarį spalio 20 
d., vai. vak. Hollyvraod salė
je, 2417 W. 43rd St. Bus šokiai, 
dainos, žaidimai ir daug paįvai- 

! rinimų. Gros Ramonio orkest- 
’ras. Įėjimas 50 c. (Pr.)

GAISRAS SUNAIKINO
šventnamį

Per 2,000 žiūrovų susirinko 
stebėti gaisro sunaikinusio Be- 
rean baptistų šventnamį, 5147 
Dearborn gt. Dūmus ir liepsnas 
buvo galima matyti iš 5 mylių 

i nuotolio. Nuostolių padaryta 
$100,000.

TERROJE Iš EUROPOS 
JAU GAUTA

• lEuropėjinio lino audiniai — 
stalties ės, 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.

TERRA
3237 W 63rd St., Chicago 29, III.

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

Visuotiniojo Bažnyčios susirinkimo iškilmes filmuoja.

VĖL PATEKĖJO ŽVAIGŽDĖ

Negausi yra vaikų literatūra. 
Dar mažiau yra tinkamų vai
kams vaidinimų, kurie juos pa
trauktų, jiems būtų įdomūs ir 
pamoką. Šią spragą pamėgino 
užkišti Danutė Lipčiūtė-Augie- 
nė trijų veiksmų scenos Vaizde
liu “Žvaigždė”, kuri su pasise
kimu pakartota spalio 14 d. Jau 
nimo Centro salėje. Nors veika- 
liukas daugiau taikomas Kalė
doms, bet jis yra tinkamas sta
tyti ir bet kuria proga.

Šio vaizdelio pastatymui rei
kėjo scenon išvesti didelį būrį 
vaikų. Tai atliko Marąuette Par 
ko Lituanistinės klasės moki
niai, režisuojami akt. Zitos Ke- 
valaitytės-Visockienės. Veikaliu 
kas nesudėtingas, bet sklandus, 
lietuviškos dvasios, šiek tiek 
moralizuojąs. Čia realybė su
pinta su pasaka, kuri veikale 
įgauna tikrovės vaizdą. Scenoj 
pasirodo motina (Jovita Nor- 
mantaitė) su savo vaikais (Dai 
va Matulionytė, Daiva Vaitke
vičiūtė ir Rimas Černius). Vė
liau nenorinčiai pareigų atlikti 
mergaitei pasirodo kipšiukai 
(Elena Bradūnaitė, Violeta Gas 
nerytė, Kristina Ruikytė ir Vir
ginija Strasevičiūtė), kurie ją 
kankina ir sutepa jos baltą rū
belį. Antram veiksme kalba lėlės 
(Danutė Bruškytė, Rūta Nainy- 
tė ir Gaida Visockytė), žaisli
niai kareivėliai (Gintaras End- 
rijonas, Algis Jasaitis ir Vyte
nis Trinkūnas), laikrodis (Vi
lija Ruibytė), klounas (Laima 
Nainytė), dėžutė (Vilija Bilai- 
šytė) ir knyga (Jūratė Jasaity- 
tė). Trečiam veiksme baletu 
dūksta snaigės (Laima Balukai 
tė, Živilė Barmutė, Danutė En- 
drijonaite, Regina Jurgėlaitė, 
Rūta Nainytė, Alma Kuršytė, 
Jūratė Kupcinkevičiūtė, Viligai- 
lė Lauraitytė ir Audronė Pavil- 
čiūtė) ir zuikučiai (Rūta Au
giūtė ir Rūta Butvilaitė). Dar 
pasirodė miško senelis ir miško

CHICAGOS ŽINIOS
KOKS LAIKAS?

Chicagoje norintieji sužinoti 
tikslų laiką telefonu skambina 
CA 8-8000. Kasdien 35,000 as
menų pasinaudoja šiuo patarna
vimu. Susidomėję, koks kokią 
dieną bus oras skambina WE 
4-1212. Tokių šaukimų kasdien 
būna apie 50,000.

ANKSTI RUOŠIA PASAULINĘ 
PARODĄ

Chicagoje yra susidaręs komi 
tetas, kuris jau iš anksto svar
sto galimybes čia pat surengti 
pasaulinę parodą 1976 m. Mies
to taryba, apskritis ir Illinois 
valstybės abieji rūmai yrapatvi 
rtinę projektą ruošti tokią paro 
dą, minint Jungt. Am. Valsty- 
b'ų 200 metų sukaktį.

GAILESTINGAS SAMARITO- 
NAS

Gailestingas samaritonas Ha 
rold Fraser buvo policijos are
štuotas už gerą darbą. Prie Ci- 
vic operos rūmų jisai nukabino 
nuo 8 ne vietoje pastatytų au
tomobilių policijos užkabintų 
pakvietimų atvykti į teismą nu- į 
sikaltusiems trafiko įstaty
mams.

žmogeliai, kurių pavardės net 
programoje neįrašytos.

Bendras įspūdis — geras. Vai 
dintojų drausmingume ir atlik
tam vaidmeny buvo jaučiama 
stipri režisorės ranka. Z. Keva- 
laitytė jau ne pirmą kartą įro
do sugebanti dirbti ne tik su 
suaugusiais, bet ir su vaikais. 
Tai didelis talentas. Joanos Vil
kaitės baleto scenos paruoštos 
taip pat kruopščiai. Rūbai, ku
rių skičus rengė dail. Vanda 
Batakienė, — skoningi. Dekora
cijos, pieštos dail. Jurgio Daug- 
vilos, ypač antrajam veiksme, 
buvo tiesiog žavios ir patrau
kiančios vaikų dėmesį. Dainelės 
ir muzika, kuri daug energijos 
yra įdėjęs Faustas Strolia, 
skambėjo darniai ir gyvai.

Prieš vaidinimą akt. A. Brin
ką lyg ir priedui pakalbėjo apie 
lietuvių kalbos grožį ir propa
gavo “Eglutę”. Čia gal buvo 
galima pasitenkinti tik trumpu 
žodžiu, paraginti tėvus užsaky
ti vaikams “Eglutę”, nes vaikai 
laukia tik vaidinimo. Gera'auk- 
lėjimo priemonė — pertraukos 
metu pakviesti vaikus padekla
muoti.

Reikia įvertinti šio vakaro or
ganizatorių pastangas, nes to
kie dalykai geriau veikia, nei 
kalbos ar pamokymai. Jei dėl 

i per didelio didaktinio momento 
prakišimo vaizdelis patiems ma
žiesiems dar ir nebuvo visiškai 
suprantamas, tai jo sklandu
mas ir gyvi dialogai tikrai vis
ką atpildo ir savo tikslą pasie
kė. Tokių scenos vaizdelių reik
tų mėginti mūsų mažajai pub
likai duoti ir daugiau, ypač tu
rint čia pat scenos vaizdelio kū
rėją D. Augienę. Publikos buvo 
pilna salė.

Po vaidinimo jauniesiems ak
toriams ir kviestiems svečiams 
buvo kavutė ir užkandžiai.

—A. D.

IŠPLAUKĖ APLINK PA
SAULĮ

Dr. Alfred Wolfarth, 62 me
tų, su trijų vyrų įgula savo 43 
pėdų ilgio jachta “Fare Well” 
išplaukė iš Chicagos uosto, pra
dėdamas kelionę aplink pasaulį. 
Kelionę numato baigti 1964 m. 
rugpiūčio 1 d. Jachta yra būri
nė. Atsargai yra dieselinis mo
toras. Jachta turi radijo priim
tuvą, bet ne siųstuvą^ Pradžiai 
pasiėmė dviems mėnesiams mai 
sto.

Mokosi vairuoti lėktuvą. (Nuotr. V. Jako)

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

VOVERAIČIŲ ANTPLŪDIS
Prieš porą metų, buvo gana 

šalta ir gili žiema. Sniego pri
snigo daug. Voveraitės, ar tai 
nujausdamos gilią žiemą, ar 
matydamos, kad jų gyvenamo
je vietoje neužteks jiems mais
to, baigiantis vasarai persikėlė 
į miestus. Kur tik nepažiūrėsi, 
visur pilna voveraičių. Neuž
miršo ir mūsų kiemo. Kiekvie
ną dieną, keturios ar penkios, 
po medžius šokinėdavo. Vėliau 
pasidarė jaukios. Be kitų me
džių, mūsų kieme auga didelis 
persiko medis, kuris veda vai
sius. Kaip tik tą persiko medį 
pamėgo voveraitės. Persiko me
džio vaisiais dalinomės su vo
veraitėmis. Jos gražiai moka

KAIP AŠ PRALEIDAU 
ATOSTOGAS

Buvo taip. Senelė mane grei
tai aprengė. Aš atsisėdau į au
tomobilį. Čia jau sėdėjo prie 
vairo mano tėtė. Mama atsisvei 
kino su močiute. Man buvo gai
la, kad senelė viena pasilieka 
namie. Sudiev, senele!

Pavakarį mes atvykome į va
sarnamį prie ežero. Mus pasiti
ko šeimininkai ir didelis šuo Vii 
kas. Kol mama tvarkėsi kam
baryje, aš išbėgau į lauką apsi
žiūrėti. Visur žydėjo gėlės. Mu
du su Vilku bėgiojome kiemo 
takeliais. Sekančią dieną ėjome 
su tėveliu maudytis. Po pietų 
gaudėme žuvis. Kitą dieną ėjo
me į kalnelį uogų rinkti.

Vėliau atvažiavo mano drau
gas Petriukas. Mudu visur drau 
ge vaikštinėjome ir žaidėme. 
Nepamatėme, kaip atėjo laikas 
važiuoti atgal į Chicagą.

Rimukas P.
KONKURSO KOMISIJA

“Tėvynės žvaigždutės” kon
kurso komisiją sudaro M. Stei- 
kūnienė, V. Frankienė, J. Minel- 
ga, K. Taliūnevičius ir A. Be- 

į Iešką.
Dail. Povilas Kesiūnas, per

K. Taliunevičių, TŽ konkursams 
padovanojo gražų meno paveik
slą. Už šį gražų ir patriotišką 
gestą, dail. P. Kesiūnui nuošir
di padėka.

meteorai
Milijonai meteorų (krintan

čių “žvaigždžių”) kasdien krin- 
'ta ant žemės paviršiaus. Laibai 
maža dalis jų pasiekia žemę. 
Patekusios į žemės orą (atmos
ferą), nuo didelės trinties užsi
dega ir sudega. Tik didieji ga
balai, nesuspėję sudegti, pasie
kia žemę. Juos vadiname meteo 
rifais. Jie atskrenda iš negyvų 
planetų ar žvaigždžių po didelio 
sprogimo (ekspliozijos). Ant 
mėnulio visi meteorai krinta ne
sudegę, nes mėnulis neturi oro 
(atmosferos).

vaisius nuskinti ir atsitūpusios 
ant šakos, tame ar kitame me
dy, ji suvalgyti. Neprinokusių 
vaisių neskina.

Ir taip kartojosi diena iš die
nos, kol su voveraičių pagalba, 

i visus persiko vaisius nuskynė- 
jme. Persikų kauliukų vovetai- 
tės nenumesdavo. Juos nešda
vo į savo žiemos maisto sandė
lius. Kauliukų aš joms nepagai
lėjau. Prisirinkusi jų, pabarsty- 
davau kieme. Jos netingėdavo 
surinkti ir nusinešti į sandė
lius.

Ir taip praėjo vasara ir' ru
duo, linksmoj voveraičių drau
gystėje. Sekančiais metais, to
kio voveraičių antplūdžio nebu- 

i vo. Jei ir pasirodydavo, tai tik 
retkarčiais. Ir tai tik viena, an
tra voveraitė.

Alvyda Guohytė.

Mažasis bijo, kad Dievo karvytė 
nesubadytų.

GALVOSŪKIAI

1) Tėvo diržas nesulanksto- 
/mas,
Motinos skrynia neatraki- 
/nama,
Sūnaus žirgas nesuvaldo- 
/mas.

Atsiuntė Alvyra Guobytė 
(3 taškai)

*
2) Kaip padaryti, kad 12 pu

sė būtų ne 6, o 7? (2 taškai)
*

3) Kokie žmonės eina galvo
mis? (2 taškai)

*
Galvosūkių atsakymai

I. 1) Jautis, 2) kautis, 3) 
mautis, 4) autis, 5) šauti, 6) 
gauti, 7) rauti.

II. Kaminkrėtys.
*

III. Senas.
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I LITHUANIAN DEMOCRATIC 1 
1 LEAGUE i

BALIUS j
| š. M. SPALIO (OCTOBER) 21 — SEKMADIENĮ |
E — Rengiamas —

Lithuanian Democratic League Balius 
su šokiais ir išgėrimais

| MARQUETTE CLUB HMLL, 6908 S0. WESTERN AVĖ. | 

Dalyvaus daug įžymių politinių asmenybių
| Būtų malonu, kad lietuvių blokas parodytų politinį | 

subrendimą gausiai dalyvaudami
= BILIETUS DAR GALIMA UŽSISAKYTI ADV. CHARLES KAL = 
= RAŠTINĖJE, 6322 SO. IVESTERN AV,E„ CHICAGO 36, ILL. = 
= Tel. PR 6-5162

K. G. ŽIRGULIS. President
CHARLES P. KAL, Chairman of the Board of Directors. E 
JACK JATIS, Exec. Secretary AL. PREIBIS, Director 
DONNA KAMM, Secretary “ AL. KUMSKIS, Director * =
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Silvija Kazlauskaitė, 8 m. am
žiaus pianistė, dalyvavusi Talent 
Scout telezicijos programoje ir 
pora kartų televizijos programoje 
Omahoje. Silvija .mokosi Omahoj 
Šv. Antano parapijos pradžios mo
kyklos trečiam skyriuj. Moka 
skambinti apie 200 kūrinių.

LIETUVA

Nenmsiminkit, vaikai!
Tik būkit geros valios;
Visi melskitės rimtai,
Prie Dievo Motinėlės.
Praus tos audros šuoliais, 
Prašykite tik Jos!
Kad laisvintų mūs brolius,
Ir žemę Lietuvos.
Visi su džiaugsimu pilnu, 
Kelsim vėliavą aukštai.
Ir laisvi mūsų Vilniuj,
Giedosim vėl linksmai!

Nijolė Viščiūtė,
Šv. Jurgio Lit. m-los V sk. mok.

Katytes ir vištyte

Turėjo katytė mažą namelį, 
Augino kačiukų visą būrelį.
Netoli jų namo aukštai amt laktos, 
Tupėjo vištytė, kaimynė šeimos.
Katytės per naktis peles medžioję*, 
Vištytė tik snaudė, namus dabojo. 
Ir taip jie buvo geri draugai, 
Vieniems pelytės — kitiems grūdai.
Tik kartą ištiko nelaimė didi; 
Užsidegė namas nakties vidury. 
Išbėgo vištytė greitai tekina, 
Pilnais kibirėliais vandens nešina.
— Ačiū tau vištyte, — tarė jai 

katytė,
— Kad greitai skubėjai mamą 

gesyti.
Ir vėl gi laimingi, linksmieji 

draugai,
Džiaugiasi vištytė, džiaugias 

katinai.
Elziutė Nausėdaitė

Geras kalvis ir varlę pakau
sto.

Balta duona juodom rankom 
uždirbama.




