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Vakaru Berlyno problemos Baltuosiuo Rūmuose
BONNA TUOJAU ATSIŲSTU K A RIN 

DALINIŲ GINTI BERLYNĄ
Ų

Jei Sovietų Sąjunga žygiuotų prieš Vakarų Berlyną
WASHINGTON. — Jungtinių tingų nuomonių, Bonna tuojau 

Amerikos Valstybių pareigūnai prisijungtų prie tų valstybių, 
užtikrinti, kad Vakarų Vokieti- kurios tuojau išeitų prieš Berly

no užpuolėją.jos kariniai daliniai tuojau at
vyktų, jei Sovietų Sąjunga pra 
dėtų žygius prieš Vakarų Ber
lyną ir tektų panaudoti jėgą 
pasipriešinimui Maskvos užma-i 
čioms. Tai paaiškėjo Washing- 
tone, pradėjus dažniau kalbėti 
apie Sovietų Sąjungos ruošimą
si paspausti padalintą miestą
dar šį rudenį.»

Berlyno klausimu daugiau pra 
dėta kalbėti, Baltiesiems Rū
mams pranešus, kad Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministe
ris Gromyko šiandien čia kal
bėsis su prezidentu Kennedžiu.

Bonna nori prisijungti prie 
Vakarų karinių dalinių, šalia 
Šiaurės Atlanto organizacijos'

— Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Schroeder
ir prezidentas Kennedy tarėsi 
Washingtone Berlyno klausi
mais. Šiandien Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministeris 
Gromyko atvyksta į Baltuosius 
Rūmus pas prezidentą Kennedį 
kalbėtis Berlyno krizės sprendi
mo reikalu.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris lapkričio 7 dieną 
atvyks į Washingtoną tartis su 
prezidentu Kennedžiu Berlyno 
klausimais.

Laoso premjeras 
Thailande

BANGKOK, Thailandas. — 
Laoso premjeras Souvanna 
Phouma spalio 14 dieną atvyko 
į Thailandą “privataus vizito”. 
Tačiau jis pasimatys su minis
teriu pirmininku Sarit Thana- 
rat.

Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris Gerhard Schroeder
(kairėje) tarėsi VVashingtone su valstybės sekretorium Rusku 
Berlyno klausimu. Rusk suruošė valstybės departamente pietus 
Schroederiui pagerbti. (UPI)

JAV helikopteriai puolė 
komunistus partizanus

SAIGON, Pietų Vietnamas. — i 
Keturi Jungtinių Amerikos Vai i 
stybių armijos helikopteriai už
vakar išmetė sviedinius ir iš 
kulkosvaidžių apšaudė komunis
tų partizanus šiaurėje nuo Sai- 
gono.

Helikopteriai, neseniai atsiųs 
ti iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių, skirti pagelbėti neutrali
zuoti padidėjusią Viet Kongo 
partizanų veiklą. Mažiausiai du 
JAV lėktuvus komunistai parti

zanai numušė per dvi dienas, 
nužudydami 3 amerikiečius.

Keturi gerai apginkluoti heli
kopteriai, lydimi mažiau apgink 
luotų helikopterių, atvežė viet
namiečių kareivių dalinį į apylin 
kę, kuri yra 55 mylios šiaurės 
vakaruose nuo Saigono.

Izraelis sudarė 
Lotynų amerikiečiams 

stipendijas
TEL AVIV l7r*fip-liei __

(Nato) dalinių, jei būtų reika- elitai sudarė 260 stipendijų Lo- 
linga. Tai yra reiškinys psicho- tynų amerikiečiams studijuoti 
loginiame pasiruošime sutikti žemės ūkį, kaimų kooperatyvų j 
Sovietų Sąjungos žygius Ber- organizaciją ir jaunimo sąjūdį 
lyne, kurie sudarytų grėsmę gy- . Izraelyje.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Alžirijos premjeras Ben 
Bella, vizitavęs Kubos diktato
rių Castro, pagyręs jį dėl “di- I 
dėlių nuopelnų kraštui” (mat, 
Castro kubiečius pavertė ubą-

VYSKUPAI RINKO VISUOTINIO KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO KOMISIJAS

Kita visuotinio susirinkimo sesija bus šeštadienį 
Šv. Petro bazilikoje

VATIKANAS. — 2,700 kar- vyskupų grupės irgi pateikė sa- kimo sesija truko daugiau kaip
gaiš, įvesdamas ten komunisti- dinolų, arkivyskupų, vyskupų ir I vo pasiūlymus.

vybiniams sąjungininkų 
lams tenai.

reika-

nę netvarką), davęs Castrui 
medalį, vakar atvyko iš Hava
nos į New Yorką, o iš čia grįž
ta namo.

— Prezidentas Kennedy rytoj 
atvyks į Chicagą pasakyti rin-

kitų atstovų visuotinio katali-1 “Mes principu sutariame, kad

Praėjusią savaitę pasirašius 
sutartį su Amerikos valstybių 

Vakarų Vokietija, žinoma, ti-: organizacija (DAS) Washingto-
SŠJn kUtU ;Tef+amumia; 5ėI ne’ Izraelis Popins mokestį kiminės kalbos. Prezidentas Ken 
rseriyno, visos Nato valstybes studijoms ir pragyvenimą stu- 
skubėtų ginti savo reikalų. Bet dentams, ir OAS apmokės jų 
jei kai kas susivėlintų dėl skir-' kelionių išlaidas.

kų Bažnyčios susirinkimo sesi
joje antradienį rinko 10 komi
sijų narius, pateikdami savo bai 
sus. Komisijos bus išrinktos laisvę
dauguma balsų ir jos paruoš, nes”.

Pirmoji visuotinio Bažnyčios

būtų atstovaujamos visos tau
tos”, — pareiškė vyskupas Vin
centas Brizgys. “Visi turi pilną 

pareikšti savo nuomo-

medžiagą nutarimams ir pateiks 
i nedy Kongreso rinkimų kalbose 1 pasiūlymus, 
ėmėsi taktikos, kurią jis varto-1

I valandą. Susirinkimo tėvai pa
davė 432,000 balsų, rinkdami 
10 komisijų narius. Balsų skai
čiavimas tuojau pradėtas, bet 
jis toks didingas, kad sekanti 
sesija, turėjusi būti šiandien, 
atidėta iki šeštadienio.

Maroko ir Alžirijos ginčas
RABAT, Marokas. — Maho- tina naują alžiriečių vyriausy 

metas Khider, Alžirijos politinio bę, kad ji sukėlusi smurtą Sa- 
biuro sekretorius atvyko spalio haroje Tindouf regione praėju- 
15 dieną į Rabatą, padidėjus gin šią savaitę ir pareikalavo tuo- 
čui dėl Saharos pasienio. Į jau derybų.

Alžiriečių sluoksniai teigia, j __________

Padvigubins karinius 
dalinius

jo 1960 m. rinkimuose •— kal
tinti buvusią vyriausybę. Jis ir 
dabar skelbia, kad buvusi Ei- 
senhowerio administracija per 
aštuonerius metus visai nekrei- 

j pusi dėmesio į Lotynų Amerikos 
kraštus ir dėl to dabartinė vy
riausybė turi atsakyti už anos! 3OS- 
valdžios klaidas.

Kandidatų sąrašus pateikė i- 
talų vyskupai (stipriausia gru
pė visuotiniame Bažnyčios su
sirinkimą) ir Vidurio Europos

susirinkimo sesija, trukusi trum 
pą laiką, šeštadienį išsiskirstė 
be balsavimo, prancūzų ir vo
kiečių vyskupams, remiamiems 
austrų ir olandų, pasipriešinus

vyskupai — Vokietijos Aust-! norainavimams italk dominuoja- 
rijos, Šveicarijos, Belgijos, o J mos Vatikano kuri3°_s ir Pasiū’ 
landijos, Lenkijos ir Jugoslavi-,ka^ kandidatai būtų iš visų 

pasaulio apylinkių.

— Kinijos komunistai šiom 
dienom paleido 70 artilerijos 
sviedinių į Quemoy salas.

— Naujas Švedijos, užsienio 
reikalų ministeris Torsten Nils- 
son šiandien atvyksta į Jungti
nių Tautų pilnaties susirinkimą 
New Yorke.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiandien iš Cape Canave-

Amerikos ir kitos regioninės Antradienį Šv. Petro baziliko-x rai rengiasi paleisti raketą į 
; je visuotinio Bažnyčios susirin- Mėnulį.

kad Khidero vizitas turi ryšį su 
“vidaus- reikalais”, tvarkant Al
žirijos ambasadą Rabate. Ta
čiau, spaudžiant marokiečiam s 

i kalbėtis dėl pasienio, Khider tar WNDONAS- - Britanijos
sis Rabate su Maroko pareigu-!gynyb0s ministeris ^formavo 
nais ir pasienio reikalais. ! JunStinili Amerikos Valstybių

Istiglal, viešpataujanti partija §yRybos sekretorių MeNamara, 
kad didesnio įtempimo atveju,marokiečių vyriausybėje, kal-

Daug dramblių
KENIJA. — Sekančiais me

tais Kenijoje numatoma išnai
kinti tūkstančius dramblių, jei 
daugumo jų nebus galima per
kelti į Tsavo tautinį parką.

16,000 kvadratinių mylių plo
te jų yra susigrūdę daugiau 
kaip 15,600. Kadangi tokiai kai
menei reikia apie 2,500 tonų 
maisto kasdien, visi augalai ta
me plote yra nugraužti jau, bet

'drambliai nekeliauja kitur.

britai per 7 dienas padvigubintų 
savo karinius dalinius Vokieti
joje.

Tam reikalui nebūtų paliesti 
tie kariniai daliniai, kuriuos 
Britanija laiko įvairiuose kraš
tuose tarp Suezo ir Singapūro.

Sukilėliai teigia, kad 
jie kontroliuoja 

Yemeną

Juozas Gribauskas, Šv.. Antano skolinimo ir taupymo bendroves 
sekretorius bei vedėjas (kairėje), Miss Lithuania Dalia. Šulaitytė 
ir Povilas Putrimas, prekybininkas ir bendrovės pirmininkas, 40 
metų sukakties suruoštame pobūvyje spalio 16 d. Cicero, III.

Kongas turi naują konstituciją

Lenkijos maisto gami
niai j Vakarus

VARŠUVA. — Pagal RFE 
duomenis, Lenkijos maisto ga
minių išvežimas nuo 1955 m. 
pakilęs 123%. Esą, 1963 m. nu
matytas eksporto planas įvyk
dytas 1961 m.

Pagal lenkų mėnesinį žurnalą 
“Nowe Drogi”, 90% Lenkijos 
maisto produktų eksportuojama 
į kapitalistinių kraštų rinkas, 
jų tarpe 12-15% maisto išve
žama į JAV. Žurnalas kandžiai 
pastebėjo, kad pastaraisiais me
tais prekyba (maisto produk
tais) pradedanti plėstis ir su 
rytų bloko kraštais.. Lenkijai 
nuo seniau rūpi keistis gami
niais, įsigyjant Vakarų valiutą. 
Pvz. 1960m. maisto eksportas 
sudarė 56.3% visų Lenkijon į- 
vežtų valiutų.

Valstybės, daugiausia įvežan- 
čios Lenkijos maisto gaminius, 
yra šios: JAV, Britanija, Ped. 
Vokietija, Italija, Šveicarija, 
Prancūzija, Ispanija, Belgija, 
Portugalija, Švedija, Austrija, 
Olandija, Graikija ir Norvegija.

Maisto eksportui pakelti žy
miai prisidėjo šie veiksniai: pa
kilęs lenkų privataus ūkio na
šumas (jis sudaro 87% viso 
krašto ūkio), pakeltos valsty
binės kainos už gaminius, iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Kanados įvežti dideli pašarų kie
kiai.

me dalyvavo taip pat Indija, 
Nigerija, Kanada ir Šveicarija.

LEOPOLDVILLE, Kongas.
— Kongo premjeras Adoula va
kar parodė kongiečių provinci
jų vadams naują konstituciją.
Katangos provincijos preziden
tas Tshombe nedalyvavo šiame 
posėdyje Leopoldvillėje. Nauja 
konstitucija turi du svarbius pa 
ragrafus:

1. Kiekviena provincija turės
Kongo centro vyriausybei duo
ti pusę savo pajamų, gautų iš
kasyklų — Vakarų Vokietijos užsienio

2. Centro Kongo vyriausybė i reikalų ministeris Schroeder, kai 
kontroliuos užsienio politiką, ka bedamasis vakar Baltuosiuose

Ispanijos darbininkai parašo 
pakelti atlyginimą

MADRIDAS. — Ispanų vals
tybės kontroliuojamos unijos 
paprašė vyriausybę pakelti at
lyginimus ir ragino teisingiau 
paskirstyti tautos turtus.

— Sovietai vakar paleido sa
telitą , Kostuos X., kuris tyrinės 
spinduliavimą.

riuomenę ir prekybą.
Naujos konstitucijos sudary-

KALENDORIUS

Spalio 18 d.: šv. Lukas, evan
gelistas; Liubartas, Mylita.

Spalio 19 d.: šv. Petras Alk., 
Rūstutis, Grytė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių; rytoj — dau
giausia saulėta, truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 7:06, leidžias 6:07.

DAMASKAS, Sirija. — Ye
meno revoliucinis režimas už
vakar teigė, jog jis užgniaužęs 
visus rojalistų pasipriešinimus, 
nuvertus karalių Al-Badr, ku
ris tebėra gyvas ir vadovaująs 
kovai prieš naują vyriausybę.

Yemeno vyriausybės radijas I seri° 
Sanos mieste, yemeniečių sosti-1 
nėje, pranešė, jog revoliuciniai 
kariniai daliniai užėmė Sad mies 
tą šiaurėje, ir rojalistus nuvijo 
į Saudi Arabijos teritoriją.

Pasak Sanos radijo praneši
mo, revoliucijos teismas pasmer 
kė mirti keturis armijos pulkį- 
ninkus ir lakūną monarchistų 
valyme.

KAIRAS NESKUBA TARTIS SU YEMENU
Kad būtų vėl sudaryta federacija

KAIRAS. — Prezidento Nas- sostinėje. Sadat ir Kamai Dine 
pagalbininkas spalio 15 Rifaat, abu prezidentinės tary- 

dieną pareiškė, nors Jungtinė bos Kaire nariai, tarėsi su Ab-
Arabų respublika pažadėjusi dullah ai - Salai, yemeniečių res-
“pilną paramą” naujam revoliu- publikos ministeriu pirmininku.
ciniam režimui Yemene, bet Kai 
ras dar nepasiruošęs tartis dėl 
atnaujinimo federacijos su Ye- 
menu.

Tai pareiškė pareigūnas An- 
war ei Sadat, grįžęs iš dviejų 
dienų vizito Sanoje, Yemeno

Sukilėliai kariai rugsėjo 26 d. 
nuvertė yemeniečių jauną ka
ralių; buvo. skelbiama, kad jis 
žuvęs karališkųjų rūmų griuvė
siuose, bet dabar pranešama, 
jog jis esąs pabėgęs j Saudi A- 
rabiją, o kiti šaltiniai teigia —

jis yra pabėgęs į kalnus pas 
genties vyrus, kurie remia mo
narchiją.

Rūmuose šu prezidentu Kenne 
džiu, pareiškė, jog Bonna pri
taria panaudoti visokias prie
mones, kad būtų išspręstos bet 
kurios Berlyno problemos.

— Britanijos premjeras Mae 
millan ketina atvykti lapkričio 
mėnesį į Jungtinių Tautų pilna
ties susirinkimą New Yorke. Iš 
visų pranešimų galima padaryti
išvadą, jog ir Sovietų diktato- Senatorius Everett M. Dirksen
rius Nikita Chruščiovas atvyk- (R-, III.) kritikavo Kennedao ad

. . _ , ... muustraciją dėl nepakankamos
siąs į Jungtinių Tautų posėdį, iveiklos” Kubos situacijoje. (UPI)

Pasauline laivų grupe 

atmetė savanorišką 
uždraudimą prekybos 

su Kuba
LONDONAS. — Tarptautinės 

Laivininkystės Rūmai, atstovau 
ją pasaulio didesnes jūrines vai 
stybes, atsisakė antradienį sa
vanoriškai uždrausti prekybą su 
Kuba.

Laivininkystės Rūmų Komite
to Londone nariai pareiškė “ne 
paprastą susirūpinimą” dėl 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės pasiūlymo nubausti 
laivus, prekiaujančius su Kuba;

Tik Jungtinių Amerikos Vals
tybių atstovas komitete J. Mar- 
shall Gaffney nesutiko su ko
miteto duomenimis kubiečių pre 
kybos klausimu.

8 valstybės atstovaujamos
Susirinkime dalyvavo Brita

nijos, Indijos. Olandijos, Vokie
tijos, Norvegijos, Suomijos, Ja
ponijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių atstovai.
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UŽDAROS REKOLEKCIJOS
Pirmą kartą Chicagoje ban

doma suorganizuoti uždaras 
rekolekcijas moterims. Susidu
riama su įvairiais sunkuma-'s šį 
uždavinį vykdant. Vienas iš šių 
yra, kad tiek mažai yra mūsų, 
žinančių, kas iš tikrųjų yra už
daros rekolekcijas ir kokią 
svarbią rolę jos gali suvaidinti 
žmogaus gyvenime. Jeigu mū
sų kūnui reikia poilsio, kodėl jo 
gali nereikėti mūsų sielai? Juk 
nuolat taip skubame, taip bė
game, vos spėdamos einamuo
sius šeimos reikalus aptvarky
ti, o ką bekalbėti ap:e ką nors 
daugiau! Kaip būtų puiku, ta
čiau, jeigu dabar pasinaudotu
me proga į savo kasdienos gy
venimą, jo problemas ir užda
vinius, į save ir Dievą, į savo 
artimuosius pasižiūrėti iš per
spektyvos !

Šias rekolekcijas organizuoja 
ateitin'nkės, tačiau kviečiamos 
dą’yvauti visos lietuvės mote
rys. Pirmą kartą mus priima 
amerikietės Cenacle seserys sa-

Ch? cagos draugove I Sekė Laisvoji Tribūna, kurioj
, naujoji valdyba išdėstė savoChicagos studentų ateitininkų kjtiem m t.

draugovės susirinkimas pyko Mtj dldesn; susidonlėjimą „Sū. 
rugsėjo 23 d darnumo Centre. kurju„ Metų
Susirinkimą atidarė t. Kęstutis 8utiktaų bei gUesnį mclln&

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 
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Trimakas, :SJ, su malda. Prezi-_ « . . . V -VAZA.
diuman buvo pakviestu pirmi- kad vS duotų di.
ninku Arvydas Tamulis, sekre
tore 1 —- Laima Poskočimaitė.
Audronė Garbenytė paskaitė
humoristinį referatą: “Stovyk
los ir suvažiavimo prisiminimai 
bei nuveikimai”. Stovyklos įspū
džiai buvo perduoti ne tiek iš 
ideologinės ar intelektualinės 
pusės, kiek iš asmeniškų pergy
venimų. Atpasakota fuksų die
na, Maironio ir talentų vakarai, 
bei operetė “Dypukas”, kurią 
puikiai suruošė elevelandiečiai.
Kadangi šis referatas buvo skai 
tomas neformalioj nuotaikoj, 
patys susirinkimo dalyviai pri
sidėjo prie “pataisų“ bei “išaiš
kinimų”. Buvo pateikti SAS su
važiavimo pakeitimai statute.

1961—62 m. draugovės pirm.
Arvydas Tamulis skaitė draugo jino Chicagos draugovės ideolo- 
vėš Veiklos pranešimą. Įdomės- ginių diskusijų būrelis. Susirin- 
nieji darbai buvo: Naujųjų Me- > kome pirmą kartą šiais metais 
tų sutikimas, Pax Romana die- aptarti būrelio veiklos kryptį.
nos minėjimas, Pakšto salėje 
suruošti šokiai, Gavėnios semi
naras ir rekolekcijos. Naujoji 
valdyba: Rimas Rudys (pirm.),
Lilė Tumosaitė (vice-pirm.), Jai draugovės nariams, kurie neno-
nina Radvilaitė (valdybos sekre 
tore), Dalia Stakytė (užsienio 
sekretorė), Audronė Garbenytė 
(socialinių reikalų vedėja), Jo
nas Šalčius (iždininkas).
""'T. J. Kubilius, S J iškėlė du į- 
domius dalykus. Pirma, džiaug
smą, kad Chicagos draugovė su 
gebėjo atsistatyti po krizės. Ta 
proga linkėjo sėkmingos veiklos 
ir toliau. Antra, kad iš kitų or
ganizacijų pusės nėra antago- 
ųizmo prieš ateitininkus. Tiktai 
kitos organizacijos dažnai žiūri 
į ateitininkus su tam tikru pa
vydu, nes jaučia savo ideologinį 
silpnumą. Tačiau, turėdamos 
didesnį jaunimo kiekį, jaučia gi
lesnį intelektualinį pažangumą 
bei pajėgumą — aišku, tas gal
vojimas nebūtinai teisingas.

Nuoširdžiai sveikino naują 
valdybą ir apgailestavo, kad dėl 
laiko stokos nevisada galėjo su 
draugove pilnai dirbti. Pristatė 
draugovei t. Kęstutį Trimaką, 
SJ, ir davė mintį pakviesti jį 
nauju dvasios vadu.

vo pastogėn su rekolekcijomis 
joms svetima kalba. Joms tai 
irgi yra naujas bandymas. Se
selių savaitgaliai yra taip užim
ti, kad joms nebūtų jokia prob
lema surasti 30 moterų ar mer
gaičių savaitgalio rekolekcijom. 
Mums tiek surinkti sunkiau, o 
kadangi rekolekcijos lietuviš
kai, pačios seselės to skaičiaus 
negalės papildyti, jeigu jo su
daryti nepajėgsime. Tad, pa- 
skatinkim savo drauges ir pa
žįstamas dalyvauti. Rytuose iš 
visų apylinkių ir Nevv Yorko ir 
Nevv Jersey į rekolekcijas va
žiuojama pas Nek. Pr. Marijos 
Seseles, nes turėdamos sąlygas 
lietuvės moterys atrado, kad 
tai yra didelė parama visiems 
metams.

Rekolekcijoms vadovaus tė
vas J. Spurgis, MIC, įr jos vyks 
lapkričio 9-11 d. Registruotis 
prašom skambinti telefonu PR 
6-9801 pas p. Meškauskięnę.

L. T.

mos nagrinėjimą. Nariai pagei-

dėsnį įnašą visuomenėn, buvo 
keliamas susidomėjimas tarp
tautiniu katalikų studentų cen
tru “Crossroads” Chicagoje; 
nutarta tęsti ideologinius būre
lius, kuriuose diskutuojama atei 
tininkų ideologija; susirinkimuo 
se vėl įvedama meninė dalis; iš
keltas reikalas arčiau bendra
darbiauti su Lietuvių Studentų 
sąjunga.

Susirinkimas baigtas ateitinin 
kų himnu, po kurio dalyviai iš
važiavo į iškylą prie' Paw Paw 
ežero. L. P.

Diskusijų būrelis veikia
Penktadienį, spalio 12 d., Jau 

nimo Centre savo veiklą atnau-

Būrelis įsisteigė praėjusį pava
sarį, norint sudaryti sąlygas 
susirinkti ir padiskutuoti aktu
alias ir ideologines temas tiems

ri savo veiklos apriboti tik drau 
govės susirinkimais.

Į susirinkimą atvyko apie dvi 
dešimt narių ir mūsų naujasis 
kapelionas, tėv. K. Trimakas,S. 
J. Bet jis atėjo ne vienas: kartu 
su juo atvyko visas pulkas idė
jų ir temų diskusijoms. Nariai 
iš savo minčių sandėlio dar šias 
papildė ir susitarta diskutuoti 
sekančios knygas bei temas:

1. God’s Frontier.
2. Nuobodulys ir vienišas 

žmogus.
3. Amerikiečių jaunimo ka

talikų organizacijos.
4. Lietuvybės išlaikymo klau 

simas.
5. Miniažmogis.
6. Ar psichologija neužima 

religijos vietos moderniojo žmo 
gaus gyvenime?

7. Juodukų sąjūdis Ameriko
je.

8. St. Šalkauskio pedagogi
nės filosofijos bruožai.

Laikui bėgant, šios temos gal 
kiek keisis ar kitaip formuluo-

Red. VINCENTAS LIULEVICIUS, 6540 S. Campbell avė., 
Chicago 29, IU. Telef. PR 6-1275

I Kaip daugelis aprauda, kai sie
la iš kūno skiriasi, ir kaip nedau
gelis teverkia kai nuo sielos at- 

' siskiria Dievo malonės šviesa.
Šv. Antanas iš Paduvos

<,llAhlVSIiAS

Smagu buvo Dainavoj krepšinį žaisti. (Algio Širvaičio nuotrauka)

SSUNT8NIA! Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

sis. Kelias savaites prieš būre
lio susirinkimą bus šiame Drau 

i go skyriuje pranešta, kurias 
knygas reiktų perskaityti jam 
besiruošiant. Kadangi atviručių 
nesiuntinėsime, kviečiame sekti 
Draugą dėl susirinkimo laiko 
bei paraginti kolegas ir koleges 
atsilankyti bei prisidėti savo 

• mintimis.
Sekančiam susirinkimui kvie

čiame perskaityti knygą God;s 
Frointier (Martin Descalzo), ku 
ri prieinama daugumoj knygy
nų.

L. P.

Kristaus Karaliaus švente
Kristaus Karaliaus šventei 

paminėti Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius ruošia įškil- 

j mingą akademiją sekmadienį, 
spalio 28 d. Akademiją pradėsi
me 10 vai. šv. Mišioms Jėzuitų 
koplyčioje. Po to renkamės į' 
Jaunimo Centro didžiąją salę 
išklausyti kun. Gedimino Ki- 
jausko, SJ, paskaitos apie “Kris 

i taus Karaliaus sąmpratą”. Me- 
'ninę programą išpildys poetas 
' Kazys Bradūnas ir sol. Izabelė 
! Motekaitienė.
i Visus kviečiame šioje Akade- 
mijoje dalyvauti.

Renkasi "Šatrija”
Visa “Šatrija” renkasi spalio 

21 d., 5 v. p. p., 5545 'S, Wood, 
pas A. Skrupskelienę. Č. Grin- 
ęevičius paskaitys iš savo kūry
bos. Kun. Baltinis kviečiamas 
kalbėti literatūros klausimais. 
Visi prašomi perskaityti Gliau- 
dos “Ikaro snatą”. Laukiama 
jaunimo.

Lipnumo kuopai
“Ateitininkas visuomenėje” — 

tai tema dr. A. Liulevičiaus pa
skaitos kun. Alf. Lipniūno kuo
pos susirinkime sekm., spal. 21 
d. Kviečiame visus narius ir no 
rinčius įsijungti į kuopą bendrai 
išklausyti šv. mišių ir priimti 
šv. Komuniją tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 10 vai. Po mišių bus 
pusryčiai ir susirinkimas Jauni
mo Centre.

Iškyla šiam kartui — į Meno 
Muziejų, kur pasigrožėsime 
prancūzų menininkų kūriniais.

Valdyba

Dėmesio, lipniūnietės!
Kun. Alf. Lipniūno kuopos 

mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyks spalio 19 dieną, penkta
dienį, 6:30 Vai. v. Jaunimo Cen
tro Ramovėje. Susirinkimas bus 
įdomus ir vertingas. Turėsime 
vaišes. Visos mergaitės malo
niai kviečiamos dalyvauti ir at
sivesti savo drauges. Iki pasi
matymo.

Merg. būr. valdyba

Jauniai sportuoja
Chicagos Dieiininkaičio kuo

pos berniukų globėjo M. Šilkai- 
čio pastangomis buvo gauta 
Marąuette Parko sporto salė 
kiekvieno pirmadienio vakarui. 
Sporto salės atletikos direkto
rius W. O. Lipinski nuoširdžiai 
pritaria jaunuolių fiziniam lavi
nimui ir su pasitenkinimu stebi 
mūsų jaunių entuziazmą. Jis 
taip pat surado krepšinio moky , 
toją — Al. Zwinaką (Amerikos ! 
lietuvį), kuris, studijuodamas ■

De Paul universitete, žaidė krep 
šinio rinktinėje. Jis yra pajėgus 
ir pasišventęs mokytojas.

Jaun ai jau nuo spalio pra
džios labai patenkinti sportuoja 
ir su atsidavimu seka ir vykdo 
visas instrukcijas. Šiuo metu pa 
stoviai dalyvauja 15 jaunių, ku
rie suskirstyti į dvi grupes, iš 
kurių ateityje bus sudarytos 
dvi komandos. Malonu, kad 
bent vieną vakarą savaitėje mū 
sų jauniai turi progos pasimoky
ti visų lietuvių taip labai mėgia
mos sporto, šakos. Tikimasi, kad 
jau kitų metų pradžoje galima 
bus išeiti ir viešumon susitin- 

I kant rungtynėse su kitais krep
šinio vienetais.

Tolimoji Australija

— Rugsėjo 14—18 d. d. Aus
tralijoje (netoli Adelaidės) įvy
ko jaun. ateitininkų stovykla, 
kurioje dalyvavo 46 stovyklau
tojai.

— Ateinančiais metais sausio 
13—25 d. d.' įvyks kita jaunųjų 
ateitininkų stovykla (netoli 
Adelaidės).

-— Šio mėn. 28 d. Adelaidės 
jaunieji ateitininkai ruošiasi 
jaunatviškai paminėti Kristaus 
Karaliaus 'šventę.

: °ė(tš “švent. Balso”)

VAKARAS
Chicagos ; ateitininkų sendrau

gių skyrius spalio 20 d., 7:30 v. 
v. Jaunimo Centre ruošią tradi
cinį ateitininkų Rudens vaka
rą. Vakaro programą išpildys 
sol. Birutė Kemėžaitė ir dr. S.i
Aliūnas. Vakarą pravesti sutiko 

i inž. žibutė Brinkienė. Bilietus 
galima įsigyti ir staliukus re
zervuoti pas V. K’eizą, 2836 W. 
84th St., telef. PR 8-7957. (Pr.)

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, ete.
3237 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii.

Tel. 434-4660

STIRBIS FUEL DILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

TeL HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Mapleivood Avė. 

Chicago 29, IU.

IS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų

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

aNįįgi
MO V I N G

3. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

- WA. 5-9299 Ciiicago, DI.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR ,
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tei. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63 r d St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. RE 6-1670.

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

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS j
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS I 

2801 VV. 63rd Street
Kampas 63-čjos ir California i 

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI ER CHIRURGAI

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Tel. ofiso 247-1002, Kamę PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA ER CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speeialyhč akušerija Ir moterų ligos
2454 VVest 71st Street

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso ir rez. VVA 6-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

2 • Redakcija straipsnius tai-
£ so savo nuožiūra. Nesunau- 
£ dotų straipsnių nesaugo, jups 
£ grąžina tik iš anksto susita 
£ rus. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako. Skelbimų 
£ kainos prisiunčiamos, gavus 
£ prašymus

Tet ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278 ,

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 . ir 7—r9 y. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. - .:

DR. VL. KAUPAS -
VIDAUS LIGOS 

756 West S5th Street 
(Kamp. 35-ta ir Haisted) 

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tei. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Liettayis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

BR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4938 w: 15th Street. Cicfero 
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
popiet

us u-eciauiem 
šeštadieniais 12 iki 4

Ofiso t.elef. 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

LAfayette 3-3210, jei 
šaukti KEdzle 3-2868

DR. IRENA KURAS
GYPJT°JA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKU
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern 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 8 vai. p p.
Ofiso tel. RĖ 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REŽ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MAGIUNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

PRospeet 8-7773Tel.
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.-4 P. P.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818 ? '

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

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

Trečirdieniain uždarvta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

e Redakcija dirba kasdien £ 
8:30 — ,5:30, šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00 «m>
• Administracija dirba kas- £ 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- £ 
niais — 8:30 — 12:00.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS EIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REDiihlic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., Y A 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. ®.

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

Dr. Wa>>ss Br. L. Seifeufls
Inkstų,, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
s- We3tern Avė., tel. 

GR 6-0091 į ?92 E. 159th St., Harvey. 
111., tel. Edison 3-4383; 30 N Mi
chigan A v., Suite 808. tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tei. REliance 5-4410 
Rez. tei. GRovehill 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual /R-a,ning — Contact Lenses 
Pirmad., ketv. 10:30:v. r —•-'■■•Į.t n b 
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 p p •

šešt. L0:30 v. r. — 5 p. p. ’ 
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tplef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 ir
6—8 val.;1yak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisą? .ir/ rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8

®eSt- 2—4 v- popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso'HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

C HIRURGAS
2454; VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D51 valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai, popet. kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
BpecialybS: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
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. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS n: CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. ▼.

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Haisted Street
Tel. ofiso ČA 6-0257, rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergenfcy), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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Kartais mūsų spaudoje“ ar 
šiaip susirinkimuose pakalba
ma, kad ar tik ne perdaug į- 
vairių draugijų, klubų, organi
zacijų ir politinių vienetų. Gal 
būt, kartais atrodo, kad, jas 
visas sujungus, būtų galima 
daugiau nuveikti ir kartu būtų 
pademonstruotas išeivijos vie
ningumas.

Kiekviena organizacija ir 
kiekvienas sambūris atlieka sa 
vo užsibrėžtus uždavinius ir 
vargu ar daugiau būtų nuveik
ta, jeigu visa būtų centralizuo
ta Kiekvienas paskiras viene
tas, užsibrėžęs atlikti vieną 
ar kitą darbą, kartais geriau 
atlieka, negu visa būtų paves
ta atlikti kokiam centrui. 
Mums svarbu ne organizaci
nis, bet idėjinis vieningumas.

“Ne generalinėj linijoj”
Dr. J. Girnius savo knygoj 

“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
teigia, kad “neteisu vienybės 
vardan norėti išskirti kovą 
tarp atskirų pasaulėžiūrų, kryp 
čių, kartų etc. Tai būtų noras 
vienybės siekti laisvės kaina. 
Kur yra laisvė, ten iškyla ir 
skirtybės. O kur yra skirty
bės, ten kova neišvengiama. 
Tautinė vienybė negali būti 
suprantama bandos vienybe, 
kur kiekvienas savitumas bū
tų laikomas vienybės ardymu. 
Tokia vienybės samprata neiš
vengiamai veda į prievartą, 
nes taip suprasta vienybė ne
galima kitaip pasiekti kaip pri 
verstinai visiems primetant vie 
ną kurį nusistatymą. Tai ne 
gyvybės, o mirties vienybė, 
nes kur nėra laisvės, ten iš
blėsta ir kūrybinė iniciatyva. 
Gyvendami demokratiniuos 
kraštuose, daugiau ar mažiau 
visi suvokėme, kad vienybei 
pagrindo ieškotina ne vienoj 
“generalinėj linijoj”, o tole
rantiškame sugebėjime bendrą 
darbą dirbti, nežiūrint visų ga
limų skirtybių”. Svarbu idėji
nė vienybė, o ne paskirų viene
tų fiziškas suvienijimas.

Ir kitur tas pats
Atrodo, estų nėra daugiau 

negu lietuvių, tačiau išeivijoje 
jie turi apie 150 įvairių orga
nizacinių vienetų. Visa tai ne
trukdo estams gražiai reikštis 
kūrybiniame ir tautos laisvini
mo darbe. Svarbu, kad kiek
vienas organizacinis vienetas'

Spaudoje ir gyvenime

MAIRONIO AIDAI

Iš visos lietuviškos spaudos tu
riningiausiai Maironio sukakti 
(100 m. nuo gimimo ir 30 m. nuo 
mirties) paminėjo žurnalas “'Ai
dai’’, net ir savo viršelį papuošda- 
mas V. Jonyno pieštais Maironio 
portretais bei panaudodamas auk
so raides.

Visas numeris, gausiai iliustruo
tas Maironį liečiančiomis nuotrau
komis ir skirtas, atsiminimams 
apie Maironį ar studijiniams 
straipsniams. Nyka Niliūnas iške
lia faktą, kad savo poezija Mairo
nis pravedė reformą: mūsų kalbai 
netinkančią, iš lenkų paimtą sila
binę eilėdarą pakeisdamas tonine. 
‘‘Pagrindinė Maironio auka, rašo 
Niliūnas, buvo tai, kad jis išdrįso 
savo poeziją rašyti merdėjančia, 
visų niekinama leisgyvės tautos 
kalba ir nedviprasmiškai pasisaky 
ti už lenkų romantikų su A. Mic
kevičium priešaky tik fiktyvinei 
egzistencijai pasmerktą savo tau
tą”. Niliūno manymu, Maironio 
“litvomanija” sukliudė jam tapti 
vyskupu.

Faustas Kirša tvirtiną, kad “su 
Maironiu jauti monumentalią dva
sios apraišką... Jo poezija buvo 
ramstis, kuris davė jėgų didžiuo
tis lietuvių dvasia”. Komp. J. Ži
levičius iškelia įdomų faktą, kad 
Maironio poezijai melodijas kūrė 
35 autoriai, duodami net 83 veika
lus. “Mano gimtinei” sukurtos 7 
kompozicijos, “Kur bėga Šešupė” 
— 5.

Pr. Pauliukonis pažymi, kad 
Maironio 1886 m. baigta rašyti Lie 
tuvos istoriją tuo laiku buvo ge
riausias vadovėlis, jo net spaudos 
draudimo metu išėjo dvi laidos. 
Maironis pirmasis Vytautą pava
dino didžiuoju ir pirmasis Lietu
vos istoriją paraše iki paskutinių 
laikų.

Lyg reziuniuodamati visų- gausių

ir jo-paskiras narys, dirbtų tė
vynės reikalui, kad būtų vienin 
gi, kai reikia beprincipiniai pa
sisakyti vienu ar kitu atveju, 
liečiančiu gyvybinius mūsų tau 
tos reikalus.

Šia prasme nepasakytume, 
kad lietuviai būtų labai susi
skaldę. Jie beveik visada su
taria esminiais klausimais, ir 
tai yra pastebėję net mūsų 
priešai. Prieš kiek laiko “Vil
nis” yra parašius: “Kai kas 
galvoja, kad jie dabar suirs, 
Lietuvos laisvinimo aferai jau 
galas. Jeigu kai kas taip gal
voja, tai labai apsirinka. An
tikomunistinė idėja juos laiko 
surišusi vienybėje, tik grabo 
lenta juos išskirstys kur kat
rą”. Tai puikiausia šio komu
nistinio laikraščio atestacija 
mums, ir reikia, kad tikrai ligi 
mirties būtume vieningi svar
biausiuose mūsų krašto reika
luose.

Vienybė ir darbas
Be abejo, nėra reikalo to

kių organizacinių vienetų gau
sinti, bet nėra reikalo ir juos 
užgniaužti tariamos vienybės 
vardan. Nereikia rūpintis su
jungti ar nugalėti, bet reikia 
rūpintis kaip nors sėkmingiau 
remti pačius svarbiausius ir 
reikalingiausius mūsų tautai 
darbus. Svarbu idėjinė vieny
bė ir atliktas darbas ir nėra 
reikalo vieną ar kitą organi
zaciją nugalėti ar pajungti, 
nes,, kaip kiekvienas lietuvis y- 
ra reikalingas, taip reikalingi 
it tie vienetai, kuriuose būda
mas jis galvoja galįs geriau
siai pasireikšti kaip lietuvis 
ir žmogus.

Iš esmės, jeigu ir norėtume 
ką nors suvienyti, nesuvienysi
me, nes uniformos tėra tik So
vietuose, gi mes patys vieny
dami nieko, išskyrus triukšmą, 
nepadarome. Po viena unifor
ma tesuvaroma tik prievarta, 
gi pačios svarbiausios sąlygos 
vienybei siekti yra pagarba ir 
teisingumas. Apie tai minėtoj 
knygoj df. J. Girnius teigia: 
“Pirma, broliška pagarba sa
vo idėjiniam priešininnkui ir 
objektyviai teisingas jo darbų 
Vėrtinimas. Pasaulėžiūrinės, 
generacijos ar kitos priešybės 
neturi būti verčiamos asmeni
ne priešybe. Kova turi vykti 
nė vienų su kitais peštynėmis, 
o kūrybiniu reiškimusi”. Al. B.

autorių iškeliamas mintis, įžango
je A. V(aičiulaitis) rašo: Mairo
nio poezija yra skaidriai perregi
ma, tiesiai širdį ir dvasią palie
čianti. Taip jis įkūnijo sunkiausią 
reikalavimą — paprastomis prie
monėmis kurti didelį meną, vi
siems artimą ir suprantamą. Ant
rą vertus, tur būt, apie nė vieną 
lietuvių rašytoją nebuvo taip gau
siai rašoma, kaip apie Maironį”.

Ryšium su tuo, Vaičiulaitis ke
lia naują sumanymą: Apie Mairo
nio kūrybą ir jo reikšmę dar nėra 
stambaus akademinio pagrindinio 
veikalo, išsamios literatūrinės stu
dijos. Tokią spragą turėtų paša
linti mūsų mokslo vyrai ir mote
rys. Antra, mintis būtų: mūsų da
bartinei kūrybai ieškoti irgi tokių 
aukštų akiračių, kokie švietė Mai
roniui, užuot kai kuriems oficia
liai garbinus tvaiką ir didžiavusis 
dvasios skurdu. Tie dabarties ke
liai tegul būna nauji ir nepaprasti, 
bet jie negali pasilikti be polėkio, 
be mosto ir kibirkšties. O žvel
giant . grynai iš meninės pusės, 
Maironis ir tokiems gali būti pri
minimas, kad literatūrai, nežiūrint 
kaip ją berašytum, reikalinga dis
ciplina ir meistro ranka, be ku
rios mūsij raštuose šiandien taip 
dažnai matome ištižimą, nerūpes
tingumą ir savo amato nesąžinin
gumą. O tiems, kurie yra ištikimi 
savo menui ir didžioms savo idė
joms, kokios jos bebūtų, priklau
so, kaip ir Maironiui, “ateinantys 
metai.” — Daugi.

Malda y,ra įžanga į krikščioniš
ko gyvenimo knygą, tai tekstas 
naujo gyvenimo pamokslo, tai šar
vų paruošimas kovai, tai piligri
mo pasitvarkymas kelionei. Ji tu
ri būti papildyta, veiksmu, kitaip 
ji-lieka bereikšme. — A. Thėlps

su Rytais
Bonnos sluoksniai toliau aiškina galimybes, kalba apie prekybos ryšius su satelitais. 
Vengrija laikomą galimu partneriu. Spauda jau kelia ir diplomatinių ryšių užmezgimo 
reikalą. Lenkijos jaunimas nebenorįs galvoti apie praeities laikus.

Ryšiai su Varšuva, pasitari
mai su Budapeštu, Bonnos vy
riausybės slapti “zondavimai” 
satelitiniuose kraštuose — šcai, 
rudeniui įpusėjus, taip atrodė 
laikraščių antraštės Fed. Vokie
tijoje. Nors Bonnos užsienių rei 
ka.ų vadovas Schroederis nepa
tenkintas visų tų pasitarimų iš
plaukimu į viešumą, tačiau jau 
nebėra jokių acejojimų, kad šio 
rudens mėnesiai gali atnešti ir 
kai kurių staigmenų. Jau lau
kiama prekybinių santykių už
mezgimo su keliais Rytų bloko 
kraštais, ir šiuo požiūriu daž
niausiai minima Vengrija.

Amerikiečiai ragino dar ir 
seniau

JAV politiniai vadovai dar ir 
seniau, kaip prez. Eisenhowerio 
laikmečiu, jau ragino Fed. Vo
kietijos vadus: palaipsniui, bet 
siekite glaudesnių ryšių su so
vietų bloko satelitiniais kraš
tais. Tas bent pradžioje santy
kių aiškinimasis vyko jau prieš 
pora metų, kai i Kruppo įgalio
tinis Beitz lankėsi Lenkijoje, 
tyrinėjo galimybes suglaudinti 
santykius. Tačiau Lenkija šiuo 
požiūriu vokiečių laikoma “kie
tu riešutu”. Ji reikalauja pilnu
tinių diplomatinių santykių už
mezgimo ir svarbiausia Lenki
jos dabartinės vakarų sienos 
pripažinimo. Tai nuolat savo 
kalbose pabrėžia partijos vado
vas Gomulka su premjeru Cy- 
rankievviczium, tai vis nurodo ir 
lenkų laikraštininkai bei radijo 
kalbėtojai, čia primintina, kad 
Frankfurte, Fed. Vokietijoje, 
veikia Lenkijos prekybos reika
lams vad. misija, tačiau jos pa
skirtis ribota.

Jei viešoji nuomonė į vyriau
sybę ir daro spaudimą, skatin
dama siekti glaudesnių santy
kių užmezgimo su Lenkija, tai, 
iš Bonnos sluoksnių pusės žvel
giant, labiausiai nunokusiu rie
šutu ir pirmuoju, gal ir pavy
kusiu bandymu, laikoma Ven
grija. Ir į šį kraštą važinėjo 
Kruppo generalinis įgaliotinis 
Beitz (būdamas ir Bonnos tar
pininku) .

Ką jis patyrė? Ogi tai, kad 
vengrai daugiau linkę tuos pre
kybinius santykius megzti ir 
juo labiau, kad jiems daranti į- 
spūdžiu Europos Bendrosios 
rinkos sėkmė bei jos nuolatinė 
plėtra. Dar reiškia ir tai, kad

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Ir Santas suprato, ką Melesijus norėjo pasakyti “
! tuo savo “tylėdami, kai mūsų neklausia”. Skubėjo už
bėgti už akių priekaištams, kuriuos jis galėjo pada- 
iryti už nepainformavimą apie ūkvedžių kiaulystes ir 
■ rodė skriaudą tų, kurie, nepaisant išmėginto ir tra-; 
įdicinio ištikimumo, buvo priversti paklusti įsibrovė
liams, kaip Balbinas Paiba, kurio Luzardas nepažino 
netgi iš matymo.

'• — Suprantu, seni. Prisipažįstu, kad tikrasis kai-'
tininkas esu aš, nes, tamstoms čia nesant, niekam ge
resniam negalėjau pavesti mano ūkio. Bet tiesa, yra 
ir tai, kad niekada nesidomėjau ir nenorėjau domėtis 
Altamira.

— Tamstos mokslas nepalikdavo tam laiko — 
tarė Antanas.

— O taip pat ir atšalimas šiai žemei.
— Tatai jau bloga, ponaiti — pastebėjo Melesi-

jus.
— Jau dabar supratau, —- tęsė Luza.rdas, — ko

kia įtempta turėjo būti jūsų būklė Altamiroje.
— Sulaikant išsilakstymą, kaip sakoma, — pa- 

Į reiškė Antanas.
Ir senis, jį paremdamas, tuo pačiu gyvulių au- 

[ ginto jų metaforiniu tonu:
— Nemaža buvo smurto. Labiausia Antanas, ma

no sūnus, turėjo nusilenkti, ypač don Balbinui, ir 
i netgi apsimesti tamstos priešu, kad jo nepašalintų.

V. ALSEIKA, Vokietija

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 18 d. 3

Kolchozine realybe kasdienos 

gyvenime
Žmonės laukia kolchozų panaikinimo

AL. GDI /INTAS

Lenkija su Vengrija neturi ben
dros sienos, be to, ir šiaip abie- 

įjų. kraštų santykiai nėra su
drumsti nejaukiais praeities pa
gyrimais, okupacijos laikmečiais 
j ir kt. Tačiau, kai vengrai pasta
tę sąlygą į susitarimą įtraukti 
ir užuominą apie oficialių diplo
matinių santykių užmezgimą 
ateity, tie pasitarimai iš dalies 
jau atsidūrė akligatvyje.

Nedaug naudos, bet noras 
glaudinti santykius

Politiniu požiūriu gerai orien
tuotas dienraštis “Frankfurter 
Allg. Zeitung” (229 nr.) nese
niai pastebėjo, kad Fed. Vokie
tijos vyriausybė visai rimtai su
interesuota daugiau glaudinti 
santykius su Rytų Europos 
kraštais, nors, pvz., prekių pa
sikeitimo apyvarta su tais sate
litais esanti labai ribota. Dabar 
jau aišku, kad- von Brentano į- 
pėdinis Sehroeder jau ryškiau 
vykdo Washingtono pageidavi
mus, tačiau spauda vėl kelia 
skeptišką balsą ar Bonna turė
sianti sėkmės. Esą, ar nebūtų 
realiau pirmoje eilėje su tais 
satelitais sudaryti ilgalaikes 
prekybos sutartis, o šiuo atveju 
ypač jaučiamas Lenkijos inte- 

| resas.
Mums reikalingi diplomatiniai 

santykiai — teigia Die Zet 
Neseniai lankiusi Lenkiją ir

ne taip seniai ir JAV-bes vokie
čių publicistė, labai rimto sa
vaitraščio “Die Zeit” viena re- 

• daktorių — grovienė Marion 
Doenhoff viename paskutiniųjų 
numerių visai kategoriškai rei
kalauja: mes turime su Rytų 
bloko kraštais, ypač su Lenki
ja, užmegzti diplomatinius san
tykius. Jos nuomone, jei nuo 
1945 m. vokiečiai būtų buvę at
siriboję geležine uždanga nuo 
Norvegijos ar nuo Prancūzijos, 
tai ir tos valstybės ligš'ol Vak. 
vokiečius laikytų militaristais 
ar nacių politikos tesėjais. Pu
blicistė — o su jos pažiūromis 
skaitosi ir oficialieji sluoksniai 
Fed. Vokietijoje — tiesiog tei- 
ga, kad (Vak. vokiečiai ligi šiol 
nevedę jokios rytų politikos. Ne 
gi, ji pastebi, gali būti rytų po
litika laikomas dėsnis (vad. 
Hąllsteino doktrina), kad, jei 
kuris kraštas palaiko dip'oma-

— Nepaisant viso to, vakar norėjo atleisti mane 
iš darbo.

— Tad dabar būsi tu, kuris jį atleis. Gerai pa
darė, neateidamas manęs pasitikti, ir būtų gerai, kad 
jam būtų toptelėję į galvą išsinešdinti anksčiau, nęi 
aš atvyksiu, nes šiaip ar taip kokią sąskaitą jis man 
gal pateikti, kuri nebūtų tokia pat, kaip ir jo pirrn- 
takūnų buvo pateikiama, visos pasakiškai perdėtos. 
Ką aš jam galiu primesti, jeigu už visas jo vagystes 
iš tikrųjų atsakau aš pats?

Tai girdėdamas Karmelitas, stovėjęs toliau, temp
damas pavaržas arkliams, pririštiems prie didžiosios 
lūšnos stulpų, pramurmėjo:

— Ar aš nesakiau? Jau žmogelis norėtų išvengti 
nesusipratimų su ūkvedžiu. Taisyklė apima visus; su 
naujokais beviltiškas dalykas. Jeigu kam turės su
tvarkyti sąskaitą, ir tai dar šiandien vakare, tai man, 
nes anksti rytą balnosiu arklį.

Ir gal netgi patsai Antanas pagalvojo kažką pa
našaus, nepaisant nuoširdaus prisirišimo prie Santo, 
girdėdamas jį esant pasiryžusį pakęsti, kad ūkvedys 
išvyktų ramiai, išsinešdamas pasigrobtą turtą, nes 
suraukė antakius ir nepatenkintas tylėjo.

Santas gurkšnis po gurkšnio skonėjosi juoda ir 
kvepiančia kava, mėgstamiausiu lygumiečio pasisma- 
guriavimu ir tuo tarpu gardžiavosi taip pat pamirš
tu jausmu.

tinius santykius su Rytų Vokie
tija, tai jis “mums neegzistuo
ja”.

Skirtngumų esama ir rytų 
Europos kraštuose

“Die Zeit’’ redaktorė kriti
kuoja tai, kad nei Vakarai, nei 
Rytai nesiorientuoja, kaip atro
do gyvenimas anapus geležinės 
uždangos. Ėsą, Vak. vokiečiai 
klaidingai skelbią, kad Lenkijoj 
trūksta kultūros, o eilinių pilie- 

! čių Rytų bloko kraštuose nuo- 
‘ monė apie Vakarus dažnai 
' esanti pasibaisėtina, nieko ben
dra neturinti su gyvenimo tik
rove. Kai ji važinėjusi po Len- ! 
kiją, patyrusi, kad ir ten tarp 
paskirų kraštų esama skirtin
gumų, lygiai kaip pvz. tarp 
Olandijos ir Italijos. Be to, esa
ma ir mažiau bendradarbiavi- 1 
mo, nors juk dažnai skelbiama 
apie vadinamą monolitinį bloką

Būdinga it tai, kad Lenkijoje 
viskas skaičiuojama nuo 1956 
metų (Gomulkai atsiradus val
džioje). Atsirado įvairios refor- 

jmos, daugiau laisvių ir pan. Ir 
i štai dabar publicistė teigia, kad 
i jau anuomet vokiečiams reikė
ję susidomėti ir megzti santy
kius. Vis dėlto, girdi, dar nesą 

i vėlu ir dabar, juo labiau, kad 
j Lenkijai itin rūpi pagyvinti pre 
į kybą su Vakarais.

Jau blėsta ir prieš vokiee us 
nuteikti prisiminimai... 

Būdinga dar ir tai, kad Len
kijoje, vokiečių ypatingai nu-

Neperseniausiai teko plačiai iš 
sikalbėti su asmeniu, buvusiu 
okupuotoje Lietuvoje. Pokalbio 
metu daug dėmesio teko skirti 
dabartinėms žemės ūkio proble
moms, nes, net ir pačių sovie
tinių įstaigų prisipažinimu, pa
dėtis yra ne tik apverktina, bet 
beveik jau katastrofiška. Dar
bo našumas kritęs ir, nežiūrint 
visos tos tariamos žemdirbys
tės “technikos”, padėtis vis blo
gėjanti.

Mums, be abejo, laoai gerai 
suprantama ten esama padėtis 
ir Lietuvos žmonių nusistaty
mas, išvirtęs į beribį abejingu-

skriaustame krašte, jau blėsta 
praeities atsiminimai. Anot vie
no ministerijos pareigūno Var
šuvoje: “Mūsų jaunimas ir gir
dėti nenori apie praeitį”. Na, o 
kaip su lenkų reikalavimais bū
tinai pripažinti jų vakarų sie
ną? Juk kai kurios vokiečių or
ganizacijos, ypatingai pabėgėlių 
tarpe, nuolat pabrėžia reikalą 
atgauti tas žemes. Čia primena
ma kanclerio ir Bonnos parla- 

Imento pareiškimai, kad Vak. 
i vokiečiai nevartosią jėgos siek
dami susigrąžinti rytų sritis. 
Pagaliau “Die Zeit” atstovė dar 

: priduria ,kad reikia ateity veng
ti nepasitikėjimo nuotaikų ir 
todėl, užuot prekybinių sutar
čių, su lenkais telieka megzti 
tik diplomatinius ryšius.

Prez. Kennedy (kairėj) motina dalyvavo 78 sezono Metropolitan 
operos atidaryme New Yorke. Su ja matyti W. C. Breed. Sezonas 

i pradėtas opera “Andrea Chenier”, tai Umberto Giordano opera 
apie prancūzų revoliuciją.

Ir su tuo jausmu, kuris jį sutaikė su savo žeme, 
paliko Melesijaus namus, kai saulė jau buvo bepra
dedanti leistis, ir pasuko gyvulių augintojų pėdsakais 
per stepę kuri visa yra vienas ir tūkstantis skirtingų 
kelių,

V

DURKLAS SIENOJE

Arkliams pasileidus gyvulių pramintu taku, ty
liu skridimu kilo pelėdos ir mikučiai, dar tebeapąkę 
nuo dienos šviesos, ir, būriui prajojant, aštriais šauks
mais suklykdavo alkaravanui, kuris miega stepių žo
lėje.

Stirnų poros bėgo iš visų pusių, ligi kiek užmatė 
akis. Tylumoje, karštų ir puikių spalvų sutemų prieš- 
šviesyje, ryškėjo siluetas raitelio, variusio bandą. Pa
vieniai buliai šen ir ten, pamatę žmogų, išdidžiai įsi- 
spirdavo grasindami arba pašišiaušę uodegomis pla
kė orą; kiti, prijaukinti, žingsnis po žingsnio, įvairiom 
kryptim traukė į tą akiračio vietą, kur jau kilo balti 
džiovinto karvamėšlio dūmai, kurį buvo įprasta kū
renti netoli ūkio, kad išsisklaidę po stepę galvijai 
grįžtų į užtvaras. Tolumoje kilo dulkių debesys nuo 
laukinių žirgų peštynių. Būrys garnių tolo į pietus, 
vienas paskui kitą harmoningai plasnodami.

Bet tai buvo liūdnas vaizdas didinguose lygumų 
rėmuose. Jau buvo sakę Santui, kad Altamiroje te
buvo likusių tik keletas paraparų,, ir iš tikrųjų visas 
•tas turtas, bejudąs beribėje stepėje, susidarė iš kokius 
šimtinės bulių ir arklių, kai tuo tarpu anksčiau, netgi 
Jose Luzardo laikais, buvo didelės arklių ir galvijų 
bandos.

— Visa tai pasibaigė ! — sušuko Santas. — Kam 
aš čia atvykau, jeigu nebėra ko gelbėti?

Gražus saulės laidos vaizdas tylioje stepių bega
lybėje; gerą priegloba jį dengusios kaimiškos pasto
gės, pavėsis ir vėsumas; drovus buvimas mergaičių, 
visa popietę laukusių, švariai pasirėdžiusių ir savo 
galvas pasipuošusių stepių gėlėmis, lyg kokiai šven
tei; jaudinąs linksmumas senio, jam įsitikinus, kad 
“ponaitis Santas” jo nebuvo užmiršęs, ir įžeisto savo 
lojalume Antano garbinga laikysena jąm sakė, kad 
ne visa buvo bloga ir priešiška lygumose, neišvaduo- 
toje žemėje, kur gera rasė myli, kenčia ir laukia. (Bus daugiau)

mą: kam dirbti, kam stengtis, 
plėšytis, visvien visa nauda ne 
man. Tiesa, šių metų oro sąly
gos Lietuvoje tikrai nebuvo pa
kenčiamos, šlapiai šaltai vasarai 
irgi galima būtų prikišti, bet 
pats pagrindinis “kaltininkas” 
lieka lietuvis sodietis, vis dar 
gajus, gyvas, nenorįs savo pra
kaitą aukoti sovietiniam neprie
teliui.

Darbo dienos iliustracija

Štai, keletas tikrų pasakoji
mų. Aplankomas kažkuris kol
chozas. Tą dieną oras gana ma
lonus, šiltas. Darbai net ir pa
šaliečiui matomi. Netoli jau pus 
dienis, o prie administracijos 
pastato susėdęs būrys sodiečių 
kažko laukia. Tuo tarpu saulė 
jau beveik visai virš galvos. 
Laisvasis ūkininkas jau būtų 
nuo ankstaus ryto kalnus nu
vertęs, daug ką atlikęs, bet dėl 
ko plėšysis sodiečiai, kurių že
mė atimta, kuriems primesta 
pareiga dirbti kolchozui. Atsira
do iš kažkur ir kolchozo pirmi
ninkas. “Na tai, vyrai, gal pa
judėsime, gal išeisime į laukus?” 
— klausia vyr. galva. “Tai, kad, 
ve, pirmininke, Snieguraitis dar 
vis neatvežė to ir to. Kaipgi 
neturėdami tų mums būtinų į- 
rankių , eisime į laukus. Pliko
mis rankomis nedirbsime!” — 
atsakė choru ir toliau likosi sė
dėti vyrai.

Jau gerokai po pietų. Ir vėl 
prie raštinės durų sėdi kita gru
pė žemdirbių. Ir vėl jie kažko 
laukia, kažkas neatvežta, ląiktį 
nepristatyta, nepasirūpinta. Ir 
vėl kolchozo pirmininkas ragi
na pradėti dirbti, bet žemdir
biai vis atranda visą eilę rimtų 
priežasčių ir toliau liekasi savo 
vietoje. Tuo tarpu diena jau 
eina vakarop, nedaug ar ir visai 
nieko nenuveikta. G ir kita die
na greičiausiai vėl bus praleista 
sovietiniame biurokratizme, trū 
kūmuose, menkoje organizaci
joje.

Partija, tiesa, siunta, neriasi 
iš kailio, duoda patarimus, ba
rasi ir bausti žada ir vėl gerumu 
prašo. Deja, viskas atsimuša 
kaip žirniai į sieną. Lietuvis so
dietis turi savo nusistatymą.

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVE - DIDŽIŲJŲ KLINIKŲ 

DIREKTORE

Rietuvė dr. Justina Žirgulie- protiškai atsilikusių vaikų. 1955
nė paskirta į aukštą postą — 
Chicagos Valstybinės ligoninės 
klinikų direktore. Toje ligoni
nėje yra apie 6,000 pacientų ir 
apie 1,500 tarnautojų. Jos ju
risdikcijoje yra dabar ligonių 
priėmimas, vaikų jaunuolių, se
nelių bei nuolatinės med. globos 
reikalingų gydymas, socialinės 
tarnybos departamentas, terapi
jos departamentas, laboratori
jos ir akademinė mokykla. Ji 
kviečia universitetų profesorius 
ir kitus specialistus konsultaci
jai.

Apie šią lietuvę, pasiekusią

— 1958 m. ji buvo psichiatrijos 
rezidente prie Illinois Valst. Psi 
chiatrijos instituto iš pradžių 
dirbdama instituto vedamame 
jaunimo tyrimo skyriuje, o vė
liau — Chicagos Valst. ligoninė
je.

Čia baigusi rezidencinę prak
tiką, buvo paskirta ligoninės šta 
bo psichiatre, kuriai pavesta 
jaunuolių vyrų gydymo sky
rius, dar tada 'buvęs vystymosi 
stadijoje. Kai kurį laiką ji va
dovavo ir mergaičių gydymo 
skyriui. 1960 m. jai pavyko pa
siekti American Board of Psy-

taip aukštą poziciją, gausiai pa- i chiatry and Neurology diplomą, 
rašė žurnalas “The Chicago Sta-1 Ji Vra vienintelė moteris dakta- 
te Hospital Spokesman”, pas- rė Illinois Valst. ligoninėse pa
tardamas jai visą pirmą pusią-i siekusi tokį laipsnį. Nuo 1959 
pį. Pažymima, kad ji mediciną m- Lojolos universiteto Stritch 
studijavo Lietuvoje, ten gauda- Medicinos mokykloje dėsto kli-
ma gydytojos teises. Vertėsi pri 
vačia praktika. Medicinos stu
dijas gilino Tuebingeno univer
sitete, 1949 m. gaudama dakta
ro laipsnį, f JAV atvyko 1952 
m. ir čia atliko internės prakti
ką Švedų ligoninėje, Chicagoje. 
Buvo paskirta gydytoja Dixon 
valst. mokyklos, kur yra 300

Gausus maldininkų skaičius

nikinę psichiatriją.

Minėtas Chicagos Valst. ligo
ninės žurnalas pažymi, kad dr. 
žirgulienė yra energinga entu
ziastė, malonaus būdo, gyvena 
Chicagos Valst. ligoninės jai pa
vestoje rezidencijoje su vyru 
Kaziu Žirguliu ir dviem sūnais 
— 10 ir 13 m., kurie lanko pa
rapinę mokyklą.. Duktė Dalia 
yra baigusi Northwestern uni
versitetą ir dabar gilina studi-

Dr. Justina ir Kazys Žirguliai. Sėdi — jų duktė Dalia ir sūnūs 
Robertas ir Algirdas. Žirguliai neseniai Lietuvių fondui paaukojo 
$1,000.

Katalikų mokyklos Amerikoje

Šventasis Tėvas Jonas XXIII, zluJe-

KASDIENĖ KOLCHOZINE REAtYBĖ
(Atkelta iš 3 psl.) . kaip sistema, turėtų žlugti per

Verčiamas jis stengiasi atlikti ' Penket* ar dešimti ^tų. Pati
būtiną minimumą, kad tik nebū Pradžia ir bf,h> Paėjimas j Pri

vatinę nuosavybę, kuri tik vie-tų progos prie jo prisikabinti, 
o jau savąjį, lyg ir nuosavą, so
dybinį sklypą stengiasi galimai 
geriau apdirbti, didesnį derlių 

į gauti. Jei ne sodiečio sklypu- 
kas, miestų aprūpinimo padėtis 
maistu būtų visiškai liūdnas.

Tikrosios priežastys puikiai 
žinomos

Bet, esą, Lietuvoje gana pla
čiai kalbama, kad tiek pati par
tija, tiek ir pats Nikita jau aiš
kiai pamatė ir žino, kad kolcho
zinė santvarka visą sovietinę 
sistemą varo į tikrą bankrotą.

. Ir vienintelis kelias to išvengti 
tėra kolchozų panaikinimas, grą 

į žinant iki tam tikrų ribų žemę 
jos savininkams. Esą, ir gomul- 
kinis eksperimentas Lenkijoje, 
kuri šiuo metu bent jau nejau
čia pagrindinių maisto produk
tų trūkumo, nebuvo grynai kie
tųjų lenkų pasipriešinimo išda
va. Esą, tai buvo atlikta su 
Nikitos žinia ir pritarimu, ku
ris nori labai vaizdžiai įrodyti 
į jokias nuolaidas nepalinkusiam 
stalininiam partijos sparnui, ko
kia galinti būti padėtis žemės 
ūkyje, leidus norintiems pasi
traukti iš kolchozų ir pradėjus 
laisvai ūkininkauti. Girdi, jei 
dabartinis Kremliaus diktato
rius savo pažiūrai turėtų cent-

na ir tegalinti išgelbėti dabarti
nę nelengvą padėtį. Kolektyvi
zacijos panaikinimu būtų suju
dinti pagrindiniai komunizmo 
pagrindai.

Žinoma, galimas dalykas, kad 
pats vardas ir toliau liktųsi ne
pasikeitęs, nors raudonieji ki
niečiai maskviečius kaltintų ir 
visišku nusigręžimu nuo lenini
nių principų. Bet, esą, klausia
ma, ar dar yra koks kitas ke
lias iš esamos klampynės iš
bristi? Tuo tarpu, nežiūrint vi
sų iškilmingų pažadų, partija 
liekasi gynimosi pozicijoje ir 
toliau nepajėgianti žmonėms už 
tikrinti pigaus ir gausaus mais
to. Nežiūrint A. Laurinčiuko 
graudžių aprašymų iš įvairių 
New Yorko užkampių, ir liau
dis ir partiečiai Lietuvoje žino, 
kad Vakaruose žmonės nejaučia 
tokių nepriteklių, kurie yra ne
abejotini palydovai sovietiniame 
šeimininkavime.

Reikia kad būtų žmonių, kurie 
melstųsi ir už tuos, kurie nieka
da nesimeldžia.

— Victor Hugo

Kaip praneša JAV vyskupų bei universitetuose — 355,000 
konferencijos mokyklų depar-! studentų. Nuo 1954 m. katali-

, tamentas, šiais metais Ameri- i kų privačiose mokyklose moks- rinįame partijos komitete žymią 
jas Sorbonos universitete Bary-i kOg katalikai tėvai išlaiko 13,- deivių skaičius padvigubėjo ir daugumą, tokiam drastiškam

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti

000 įvairių katalikiškų privačių vis rodo kasmet smarkaus didė- žingsniui jis būtų pasiruošęs
mokyklų, kuriose šiais metais jim0 tendenciją; Tai parodo, net ir šiandien. Gi stalinistų o-
mokosi beveik 6 milijonai (5,- kad valstybinės, be tikėjimo ir noz’ciia esanti tokia didelė kad

taipgi prezidentas Lunax Mfg. 917,000) moksleivių. Dalis mok- pasaulėžiūros auklėjimo mokyk ia įveikti tesitikima tik palaips-
Chemical Co.; laimėjo konkursą sleivių, norinčių lankyti katali- los, negali patenkinti katalikų niui. vis idėmiai stebint ir iš

likoj. Ypač įspūdingą grupę su pristatyti visoms 512 Chicagos kų privačias mokyklas, dėl mo- tėvų troškimų ir jie mielai pri- keliant lenkiškąjį eksnerimentą.
darė iš Vokietijos Koelno atvy- miesto mokyklų vašką, muilą ir kyklų patalpų stokos, nebuvo siima didžiausias finansines au-

vamišus. Yra gabus cheminėje galima priimti. Vidurinėse mo- kas katalikų privačių mokyklų 5 ar 10 meti}?
pramonėje ir veiklus politikoje, kyklose, t, y., gimnazijose yra išlaikymui, kad. tik galėtų savo Todėl ir Lietuvoje, esą, gir-

-Jurginis vienas milijonas ir kolegijose vaikus tinkamai išauklėti. dėti kalbų, kad bolševizmas,

baigęs savo privatines rekolek- { 
cijas, rugsėjo 19 d. suteikė ben- Demokratų lygos prezidentas ir 
drą audienciją 10,000 maldinin
kų miniai šventojo Petro bazi-

kusios jaunavedžių poros, 
kurios baltų gėlių puokš
tėmis pasveikino šventąjį Tėvą. 
Šventasis Tėvas visiems daly
viams pasakė ilgą kalbą, pareik 
šdamas savo sveikinimus ir lin
kėjimus, bei ragindamas visus 
nauju uolumu vykdyti Kristaus 
mokslą ir. ypač melstis už busi
mojo visuotino Bažnyčios susi
rinkimo pasisekimą. Tas istori
nis įvykis yra visos Bažnyčios 
viltis. Jis kita Šv. Tėvo širdyje 
iš Šventosios Dvasios įkvėpimo 
ir visam pasauliui galės atsklei
sti naujas perspektyvas. Ypa
tingu nuoširdumu kreipdamasis 
į 2,000 maldininkų grupę iš 
Fano miesto Italijoje Šv. Tėvas 
prisiminė savo pirmą « kelionę 
taip pat iš Fano į Romą su sa
vo tėvais, kurios metu jam te
ko taip pat pirmą kartą pama
tyti popiežių Leoną XIH-jį. Au
diencijos pabaigoje Šv. Tėvas 
pareiškė labai gražias paguodos 
mintis seneliams, ligoniams ir 
ypač vaikams, suteikdamas vi
siems savo apaštališkąjį palai
minimą.

Dainininkas Don Everly, lydi
mas savo žmonos aktorės Steven- 
son, išvyksta iš New Yorko aero
dromo j miestą. Jis atvyko iš Ang
lijos, kur savaitę gulėjo po to, 
kai dainuodamas nežinia dėl ko 
apalpo scenoje.

Save enough on a new eleetric dryer 
to dry up to SOOO loads free

LIMITED TIME OFFER—SEE YOUR DEALER N0W

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

nei 3 metų džiovinimas nemokamai. Taip 
pat, beliepsnis elektrinis džiovintuvas džio

vina rūbus geriau bei švariau, kadangi ten 
nėra jokių garų, liepsnos ar kokių degamų 
produktų. Be to, nielkas nedžiovina rūbus 
g’reičiau kaip šių dienų elektrinis džiovin
tuvas. (tik 26 ar 30 minučių pilnas rūbų 
bundulys). 1’raSykit savo pardavėjo $20 su
taupą pažymėjimo, kuris čia parodomas. 
Žinoma, garantuojam. kad būsit patenkinti 
kiekvienu beliepsniu elektriniu džiovintuvu.

Commonwealth Edison
INO

Public Service Company

C. E. Co.

ASK YOUR DEALER 
FOR THIS J20 

SAVINGS CERTIFICATE

Maži mandagumo pareiškimai, 
kaip ir maži meilės pareiškimai, 
padeda padaryti laimingu pasau
lį, o taip pat ir Dangų virš pasau
lio. J. A, Carriey

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis 
SUPERMARKET BŪDU

sutaupydami 33% - 40% iki 65% 
ant visu baldy:

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

Lengvas išsimokėjimas — nemokamas pristatymas 
TAUPYKITE

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

SOUTHWEST FURN. CO. 
SUPERMARKET baldu krautuvė

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

Atidarą ^sekmad. 11 va,l. r. iki 5 vai. p. p. Pirmad., ketvirt: 
n „Penk1^d- 9/8° val- r- iki 9:30 P- P- Antrad., trečiad. ir šeštad 
9:30 vai. r. iki 5:30 p., p.

ANTANAS TVERAS
DIPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionaiai), 
prekės dovanoms.
2848 W. 69fh St RE 7-1941

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

12
'% 5%

4%%
current dividend 

DIVIDENDU MOKAM
on investment bonus 

VISAS TAUPYMO SĄSKAITASPAGAL
Už 4 metą investmento bonus mokame 4% % dividendų kas pusmeti ir 

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

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

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

K a s tik turi gerą skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsfed St., Vlefory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesfern, 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

...... - ...... ...... .... ..... .......



•. ■' '■ ?>f.;.II.,

iiMis."
PARAPIJOS JUBILIEJUS , vo linkėjimų mokytojai sukū- 
Švento Petro parapija spalio j riančiai šeimą.

14 d. atšventė 42 metų gyvavi- ’ Vakare įvykusiose vaišėse da 
mo sukaktį. Į banketą susir.nko Įlyvavo apie 360 svečių. Buvo
virš 200 žmonių. Oficialiai da
liai vadovavo Stasys Vasiliaus
kas. Jis supažindino dalyvius su 
parapijos steigėjais, kurių buvo 
nemažas būrelis ir jų amžius 
jau viršijo 60 metų. Kun. Wal- 
teris Stanevičius, Švy Petro pa
rapijos administratorius, pasi
džiaugė, kad toks didelis skai
čius parapijos kūrėjų po 42 me
tų sulaukė š.o jubiliejaus ir pa
linkėjo jiems visiems sulaukti 
ir 50 metų parapijos sukakties. 
Tik apgailestavo, kad Šv. Petro 
parapijos kūrėjas, 7- metus joje 
dirbęs ir vėliau turėjęs grįžti į 
savo dieceziją, kun. Jurgis Jo
naitis negalėjo atvykti. Jis pa

gauta labai daug sveikinimų, 
net ir iš Lietuvos.

Jaunosios mamytė — moky
toja, tėvelis miškininkas. Jau
nojo mamytė, prieš keleris me
tus žuvusi automobilo katastro
foje, taip pat buvo mokytoja, o 
tėvelis yra elektrotechnikas.

S. G-kas
VAKARAS VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

Buvęs prez. Eisenhotvcr. vedąs rinkiminę kampaniją už respubli
konus Naujojoj Anglijoj, atsisveikina su savo anūku, po trumpo 
vizito Phillips Exeter akademijoj, Exeter, N. H.

pimai apie pačią Dainavos sto-, dernias stovyklavimo sąlygas, 
vykią. O jie be išimties yra ge-« net ir šiltą vandenį dušams ir 
ri ir visiems lietuviams malo- ■ apsiprausimui. Ne vienas galvo
mis.

Ir rudens grožis 
tokio rudens grožio

i jo, kad ši vieta valdžios subsi
dijomis ar kokios specialios fun 
daeijos dėka įkurta. Stebėjosi 

nematę), ir patalpos, ir visa į sužinoję, kad čia tik lietuvių
stovyklos aplinka ir maistas da-asmeninės paramos, aukos ir 
lyviams labai patikę. Ne vienas darbo vaisius.

(kai kurie 
neturi ir

kėms Jasiukėnienei ir Jos talki- 
ninkei Vaicekauskienei, kurios 
tuos svečius maitino ir įtiko ir 
prancūzui, ir vokiečiui, ir anglui, 
ir peruviečiui, nes lietuviško 
maisto skonis susilaukė kompli
mentų. Dėkojama taip pat už 
talką stalo dengime ir pagalbą 
šeimininkėms moksleivėms Gri-

sakėsi nemanęs rasti tokias mo-. Šia proga dėkojama šeiminin- j ciutei ir R. Bražytei. Jdv.

Spalio 20 d., šeštadienį, 6 v. Į 
v. Tarptautinio Instituto patal
pose ruošiamas vakaras Vasa- . . .. . •• • v , !tais rugsėjo 1—2 dienomis įvy-rio 16 gimnazijai paremti. Vaka & J J

■ , i . „ ko Detroite,rą organizuoja Kultūros klubas.
Programą išpildys Detroito Dra I Suvažiavimą atidarė ALIAS

sidžiaugė savo energingu pade- Sambas, vadovaujamas
s F Z. Arlauskaitės Mikšienės. Sam !ir u v’ PlrTO- J- Jasiukaitis> ku 

ris trumpai apžvelgė ALIAS

taria savo organizacijos klausi- pagavę džiaugsmingais baisais 
mus, o kartu nustato gaires to- skrodė tylią, rudens ramybėje

į limesnei veiklai.
Toks suvažiavimas šiais me-

*ssrskendinčią, Dainavos erdvę. 
Gražu ir miela, todėl, kad sa- į

va. Ne vienam dar malonių die 
nų teiks Dainava, jei nesustos 
auka ir rūpestis jai. Pastačius, 
gi, žiemos naudojimui pritaiky-, 
tą administracinį pastatą ir į-; 
rengus slidėms takus, Dainavojejėju kun. Viktoru Knkščiūnevi

čium ir gausiom parapijos or- būris išeina i scen^ su 1 veiks
gamzacijom ir draugijom. Kun. ™° kaį 7^^° ^obe Serbti mirusieji lietuviai inžinie- aJė j į ir įiemą
V. Kriščiūnevičius savo žodyje Ja pirmą kart4 šiame sezone. architektai g 1 “ žiemą,iškėlė parapiečių pasiaukojimą jPo vaidinimo bus šokiai ir veiks ™ architektai.

steigiant ir išlaikant parapiją

j tikslus. Buvo paminėti ir pa- sezonas prailgės, ir gyvenimas

Bet, viskas yra mūsų pačių;
bufetas. Be to burtų keliu bus • Suvažavimą sveikino žodžiu ir rankose. Jei norima šilimos — 

o taip pat pagyrė ių norą °ar !Paskirtas dailininkės Stančikai- raštu visa eilė lietuvių organiza-; reikia kuro. Įvairiausiais būdais 
binti Dievą -imtąją tėvų kalba tės-Abraitienės paveikslas. cijų ir lietuvių diplomatijos at- tag kuras ieškomas. Tam tiks- 

' b ’ (Pr.) stovai. Pagrindine suvažiavimo lui ir lapkričio 3 d., daromasAbu kunigai priminė bažnyčioje 
daromus papuošimo ir remonto 
darbus ir, kad su parapiečių pa
galba bus galima atnaujinti baž 
nyčią, kad susidarytų jauki ap
linka susikaupimui ir maldai. 
Taip pat buvo prisimintas ilga
metis parapijos klebonas kun. 
V. Misevičius, miręs praėju
siais metais.

Parapija susilaukė . dovanos.

PAGERBS VEIKĖJĄ
Moterų s-gos 54, 64 ir 72 kuo

pos, Lietuvos Vyčių 79 ir 102 
kp. ir LRKSA 171 ir 265 kuo
pos yra sudariusios komitetą ži 
nomos visuomenininkės Elzbie
tos Paurazienės pagerbimo ban
ketui suruošti. Komitetui vado
vauja Matas Šimonis. Banketas 
įvyks gruodžio 9 d. sekmadienį

i dienos paskaita buvo: “Erdvės 
! ir jų užkariavimai”, kurią skai
tė dr. R. Zalubas. Beto, skaitė 
referatus inžinieriai D. Šatas ir 
J. Rimkevičius. Diskusijų mo
deratoriumi buvo dr. A. Darnu
sis. Apie 400 lietuvių inžinierių 
ir architektų yra užbaigę aukš
tuosius mokslus čia Amerikoje

balius - vakarienė, iš kurios ti- i 
kimasi gauti pelno tiems Daina-Į 
vos tikslams ir planams. Bilie-1 
tų platintojams jūsų nepasie-1 
kus, galite skambinti telefonu j 
8261361. Jdv!

IŠ PERU Į DAINAVĄ 
Pax Romana

Cyod-,
(AV®

__  suvažiavimas
ir jie visi yra nuoširdžiai kvie- Dainavoje praėjo sekmingai vi.

įsijungti į profesinę ga.g aį^vjigjaįs — oras puikiau-
sias, atstovų skaičius šimtapro
centinis 62.

Dalyvių tarpe be paties Pax
Amerikos Lietuvių Inžinierių Rom- P^zidento dr. Vyt. Vy- 

ir Architektų Sąjungos Centro Santo- <Wvavo ir general. sek- 
Valdyba jau pasiskirstė parei- retorius iš Peru p. Cordoba, vie-

ciami
Moterys — veteranės klebonui 5 vaL p. p. K c salė je, 13530 ALIAS organizaciją, 
įteikė JAV vėliavą, skirtą lai- I Lesure, netoli Gr. River gatvės, 
kyti bažnyčioje. Banketo bilietai jau platinami.

Bankete dalyvavo kun. My 
kolas Kundratas, Dievo Apvaiz- ■ Balfo, Bendruomenės 
dos parapijos klebonas, kun. bei rengimo komisijos narius. 
Kazimieras Simanavičius, Šv. Bilietų platinimas bus baigtas

Suvažiavimas išrinko naują 
Centro Valdybą, kurios būstinė 

Jų galima gauti pas ateitininkų, i bus Detroite
atstovus

4Oth ANNIVERSARYr
watch for OCT, 20f h

Antano parapijos vikaras ir 1 savaitę prieš-.banketo pradžią gomis taip: Staniulis Česlovas nas atstovas iš Vokietijos, kiti 
dar vienas kun. svetys. ir prie įėjimo nebus galima gau — pirm., Arlauskas Alfonsas— gi įvairias organizacijas atsto-

Banketą ruošiant daug pasi- ti. Banketo reikalu visas infor- vicepirm., Duncia Jonas —- vi- vaują, prancūzai, amerikiečiai, 
darbavo Moterų Sąjungos 72 macijas teikia Matas š'monis' cepirm., Sviias Petras — ižd., j ukrainiečiai ir Kubos atstovė, 
kp. pirmininkė Helen Mailen su ■ 2040 Central, telef. Vi 2-5394. Ancevičius Algirdas — sekr., i Ką jie aptarė, kas seka Pax

(Pr.) Urbonas Vacys — narys, Gali-visa eile talkininkių.

ŠAUNIOS VESTUVĖS - Į LIETUVIU NAMAIlietuvių namai Valdybos adresas: C. Staniu-
Spalio 6 d. šv. Antano baž- SAVŲJŲ 21100 Fairview Dr Dear.

nyčioje sumainė žiedelius Va- j Detroito Lietuvių Namų drau born 6, Micb.
lentina Pajaujytė ir Saulius Čer ! gįja oficialiai pranešė visuome- j Bendrai suvažiavimas buvo
niauskas. Jaunoji yra anglų kai ;nei> kad čekų Sakaių namaiJlabai darbingas, punktualus ir URENĄS P^ki;aa^o bldus, 
bos mokytoja Pearson Jumor |3q09 Tilman Avė., jau nupirkti gerai organizuotas. Prie to daug į leidimai ir pilna apdrauda. 
aukštesnėje mokykloje. Ji yra,įr nu0 spa]į0 4 d. perimti. Jau prisidėjo ALIAS Detroito sky-j2047 W 67 PI WR 5-8063 
baigusi Michigano universitetą yra įr namų administratorius 'rįaus valdyba ir nariai. Šuva-
Ann Arbore. Jaunasis yra bai- judzas Kiaulėnas, šį savaitgalį at žiavime dalyvavo ir Pasaulio 
gęs Wayne universiteto biznio , gikraustęs gyventi jam skirtose Lietuvių Inžinierių ir Architektų

; nis Bronius — narys.

ir administracijos fakultetą ir , patalpose. Tuo tarpu namuose 
žada siekti aukštesnio mokslo. ' dar vykgta remontas. Tvarko- 
Abu priklauso ateitininkams irimos barui ir valgyklai skirtos 
gyvai reiškėsi studentiškojo patalpos. Viršutiniame 'aukšte 
jaunimo veikloje. salės išdažytos ir sutvarkyta

Grįžtant iš bažnyčios pusry- scena. Tuojaus lietuviai pradės į 
čiams, prie jaunosios pribėgo naudotis patalpomis, skirtomis 
dvi mergaitės ir iš abiejų šonų kultūriniam gyvenimui. Visa ei- 
įsiki'busios jaunąją pravirko, jg organizacijų jau rezervavo 
Pasirodo, kad tai buvo jos mo- i vietas savo parengimams.
kinukės atėjusios pareikšti sa-

iimimmiciiiuiiiiimEMiiiiiiiiiiiimiiiiiii' 
DETROIT, MICH. 

SKELBIMAI

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENKRALi CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystės, cemento, 
mūrijimo, ele-ktros, plumbingo, 
dažymo.

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

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

15756 Lesure Avenue.

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadtvay 3-2224

Romana veiklą, ras kitose laik
raščių skiltyse, stovyklos vado
vybei gi, įdomūs svečių atsilie-

♦-♦-♦-♦-♦-C’ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *♦♦♦ v >

MOVING

įlO%, 20%, 30% pigiau mokėsltej
ji.z apdraudą nuo ugnies Ir auto 
Įmobllio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 VVest 95tli Street 

Jhicago 42. Illinois 
HA. 4-8654 !. «R. a.4S»U.

a dpi no ELECTROniCS
TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam temlauslos kainos Ir garantija

pirmininkas prof. St. Dirman
tas ir C. Valdybos nariai.

Suvažiavimas priėmė rezoliu
cijų, kurios Drauge jau buvo 
skelbtos. St. švedas

DAINAVOJE j
AUKSINIS RUDUO |

Ypatingai gražus šiemetinis ; 
ruoduo sutraukia būrelius gam- '

Artimiausias parengimas tai , tos mylėtojų į Dainavą. :
namų atidarymo šventė, kuriai I Štai ir pereitą sekmadienį, 80 
ruošti sudarytas komitetas, laipsnių šilumos skaidri rudens j 
vad. Jono Kriščiūno. Spalio 27 ■ diena paviliojo būrelį lankytojų

13321 S. Halsted St.- CLiffside4-56651

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

d. 8 vai. v. įvyks namų pašven
tinimas, meninė programa ir ba 
liūs. Programoje dalyvauja tau
tinių šokių grupė Šilainė, vado
vaujama Galinos Gobienės, o ba 
lėtą šoks Danutė Miškinytė. Ba
liui sudaromi stalai iš anksto. 
Kaina asmeniui 8 dol., studen
tams ir moksleiviams 4 dol. šio 
baliaus tikslas sukelti lėšų pa
dengti remonto išlaidoms. Tiki
masi, kad susipažinę su namais 
tautiečiai tikrai parems stam
besne suma, padėdami sumažin
ti skolas. Vienas tautietis pa
reiškė, jog jis buvo susidaręs 
blogesnę nuomonę apie namus, 
kol nematė, bet dabar esąs jais 
patenkintas ir nesigaili davęs 

išimtinę. (Pr.)
i JAV BAIGĖ MOKSLUS 400

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ

Kas dveji metai Lietuviai in
žinieriai ir architektai ruoš’a sa 
vo bendrus suvažiavimus, kur ap

į Dainavą.
Indėnų varsomis nusidažė Dai 

navos miškeliai ir ant kalno sto
vį šviesūs stovyklos rūmai sken n 
do krištolinio Spyglio gilumoje. 
Erdvėje ypatinga ramuma. Ne- 
bezvimbia ir nebekanda įkyrios 
musės ir uodai. Nebesvirpia 
svirpliai, tik dideliais šuoliais 
straksi varlės be garso ir jos 
tik vienos karaliauja nykstan
čiose Dainavos pievose.

Čia pereitą sekmadienį laužas 
degė, dešrelės spragėjo, jaunų 
tėvų būrys sau ir savo vaikams 
vaišes kėlė, meškeriotojas žuvis 
gaudė; bitininkai apie bites triū 
sė, medų iškopinėjo (ir aš jo 
gavau koriuose); “valdžia” pas
tatų pastoges dažė; senesnieji 
atsivežtose kėdėse gulėjo, savo 
mintyse paskendę, o patys jau
niausieji (gal 20 jų), žąsele į 
kalnus kopė, Spyglyje akimis 
vėžlių ieškojo, o pievose varlę

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
t dažomos — J. Rudis

Tek CLiffside 4-1050

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą. dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad, „ 9 „ 8 , „
Šeštad. 9 12:30

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Court, Cicero 50, III. PHONES City: 242-4395; Suburbs: 656-6330 
HOURS: Monday 9-9; Tuesday Tbursday and Friday 9-5; Sat. 9-1 Wed. closed

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 — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

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

J



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 18 d.

MUSŲ KOLONIJOSE
U

East Chicago, Ind.

Antrą kartą Amerikoje

Bladas Daukantas gimęs, au
gęs ir vaikystės dienas pralei
dęs Chicagoje. III., būdamas 10 
metų jaunuolis, 1908 metais su 
tėvais persikėlė gyventi į Lietu
vą ir nuolatiniam gyvenimui su 
stojo Žemaičiuose, čia lankė ir 
baigė caro laikų rusiškąją pra
džios mokyklą. Visą laiką pa
stoviai gyveno pas tėvus, kuris 
buvo nuolatinis žemės ūkio dar
bininkas. Lietuvos nepriklauso
mybės kovose buvo aktyvus da
lyvis. Kariuomenėje betarnau
damas baigė karo policijos mo- i 
kyklą ir pasiruošė j mokytojų 
seminariją ir 1927 m. baigė i 
Marijampolės mokytojų semina- i
riją. (Visą laiką mokytojavo dar _ , A T _, .J ... „ J , Po kelių metų E. Chicago, Ind.,bavosi Žemaičiuose. Buvo uolus , . . , , _i pats savo rankomis pasistatė 

gyvenamąjį namą, gražiai ir mo

LAIŠKAl”[IRAUGtl"i CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

ir nuoširdus jaunimo organiza 
torius.

KOMISIJOJE NEPRIKLAU
SIAU

Jaučiu pareigą pranešti gerb. 
visuomenei, kad Ark. Matulaičio 
Namų Statybai paremti madų 
parodos rengėjų jokioj komisi
joj nepriklausau, nes jos posė
džiuose nedalyvavau.

Pakviesta daviau savo pasiū
tų rūbų 22 pavyzdžius, kuriuos, 
gerb. publika, pagal programos 
numerius ir modelių pavardes, 
tikiu atpažino.

Parduotiesiem (įskaitant ir 
mano vyrui) bilietam (iš gautų 
100 bilietų 17 grąžinau rengė
jom), neturėjau nei mažiausios 
teisės, stalų nei kėdžių skirsty
ti, (stovėjau pati prie durų).

Labai apgailestauju ir atsi
prašau visus, iš manęs ar per. 
mane bilietus įsigyjusiuosius, už 
turėtus nemalonumus.

Emilija Tutlienė

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

2 aukštu rezidencija. 3 mieg., val
gomas, galionas, virtuve. Beveik nau
jas niūras. .Arti parko. $21,000.

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir Califomia. Našlė parduoda 
už $29,500.

1% aukšto, apie 10 metų mūras. 2 
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 6 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas.

I Kaina — rimtas pasiūlymas.
I 6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo- 
' mos. Naujas šildymas, stogas, eiek- 
I tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
; kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,5 00.

| Tuščias lotas, ‘45 p. Liuksus rezi- 
I dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
J $12,300.
j Nauja likerių prekyba — taverna 
I ir puošnus butas. Kaina nuderėta.

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

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

Pajamų bungalotv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

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

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

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

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

.Mur. 3 mieg. 8 metų, garažas. M. 
p. $22,800.

Mur. 5 kamb., rūsys, garažas1. 13 
metų, arti M. p. $1 2.400.

M<d. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $13,300.

Mūr. I mieg. 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $1 7.500.

Med. 2x5. garažas, greta tuščias 
botas, Brighton p. $16,900.

.Mūr. 2x5. garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ir baž. $5,000 įmokėti. 
$27,500.

Mūr. 5 kamb. prie Maria High, ga
ražas, nauj. šildymas. $19.500.

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

Mūrius, 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. $1S.500.

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.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth SI., HE 6-5151
2-jų ankstu mūr. 5 ir 6 kamb 5 kamb., 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, Įvertinti.
ir Campbell $27,500. 3 but. mūrin. 4—6—3, nauj. at-

K VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69fh Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8584

1929 m. vedė Zuzaną Vilkai
tę. Užaugino vieną dukrą ir sū
nų. Telšiuose turėjo nuosavus 
namus, prie kurių buvo' užsive
dęs modernišką ir gerai įruoštą 
medelyną. Medelynas buvo tur
tingas įvairiomis atmainomis.

Pirmosios bolševikų okupaci
jos metu, spėjo nuo NKVD pa
sislėpti. Antrą kartą bolševi
kams besiartinant į Lietuvą su 
šeima pasitraukė į Vakarus. V. 
Vokietijoje, Kemptene tarnavo 
Unroje. Ši tarnyba sudarė jam 
patogias sąlygas padėti saviš
kiams susirasti savo gimines ir 
artimuosius JAV-se. 1948 me
tais atvažiavo į Ameriką ir pa
stoviai įsikūrė East Chicagoj, 
Ind. Daukanto pastangomis į šį 
laisvės kraštą atvažiavo apie 50 
tremtinių šeimų. Atsikviestiems 
padėjo susirasti butą ir darbą.

demiškai įruošė.

Duktė Milda tremtyje baigė 
gimnaziją, o čia South Bende, 
Ind. St. Mary kolegiją, o sūnus 
Vaidotas studijuoja architektū
rą Champaign, III., ir kitais me- 

i tais mano baigti. Sūnus ir duk
ra abu aktyvūs ateitininkai. 
Duktė yra jau ištekėjusi, gyve
na Chicago, III.

Už poros metų B. D-tas mano 
išeiti į pensiją. Turi pirkęs na
mus Chicagoje. Prie namų yra 
gražus sklypas, kuriame užsi
augina ne tik visokių daržovių, 
bet ir įvairių gėlių ir dekoraty
vinių medelių. Prižiūri ir tvar
ko laisvalaikiais atvažiuodamas. 
Išėjęs į pensiją mano pastoviai 
apsigyventi Chicagoje, nes čia 
oras geresnis, vieta gražesnė ir 
ramesnė.

J. Ervydis

GIMĖ ŽIRAFA

Brookfield zoologijos sode už 
gimė pusšeštos pėdos aukščio 
žirafa, sverianti 160 svarų.

PIRKS RADIJO STOTĮ
Federalinė komunikacijos ko

misija davė leidimą William 
Martin ir Charles Pinckard nu
pirkti Chicago Heights radijo 
stotį WMPP. Kaina nepažymė
ta.

NEUŽMOKĖJO UŽ VIEŠBUTĮ
George O’Brien buvo areštuo 

tas Morrison viešbučio priva
taus detektyvo, kai jis bandė 
išeiti neužmokėjęs $47 už vieš
nagę. Anksčiau jis panašiai bu
vo padaręs ir Chicagos Sher- 
man viešbutyje.

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22,000.

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36.000.

Prieš M. parką tik kelių metų, 6 
kamb., 1% vonios. $22,700.
. Liuksus 7% kamb.. 1 aukšt. rezid., 

i 2 % vonios, “radiant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. įvaž. Evergreen pk.—-geras pir
kinys.

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

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn, M. parke, 
tik $26,500.

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

2x(> gražus 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 mieg. 
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. parke. 
$32,500.

3 mieg., kelių metų mūr., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

6 kamb. mūras, puikiai Įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $1 6,800.

visai nauji mūr. modernūs na
šiai 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.

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

JoeS it'.-Jesč/'

WISE FOLKS CALL IT

MICHIGAN OBUOLIAI

6 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS,
ąžuolinės grindys. porčius, 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 

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

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

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

O'OLOEN & RE0, Delicšous
NWNATHAN .....................
ĮGRIMES G OLD E N .........
IŠEMINIAI KOPŪSTAI ..

Bušelis $1.95
JI $2.35
II $2.45
JJ $1.95
H $1.89

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

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

Gage p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500. 
1% a. mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas; Tik $23.500. 
BAUS REAL ESTATE. HE 6-4343

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

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

1% AUKŠTO MtR.
5 ir 4 kamb. švarūs, moderniški 

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

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

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

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

luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
$38.500 — arba geriausias pasiūly
mas!

TIK $16,750
Oak Lawn 5 kamb. 11 metų mūr. 

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 We$t 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

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

Prie 73-čios lr Talman. Mūr. 5 
butu. Geras pirkinys.

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

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

APPLE CIDER, galionas ..............................  690
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai.................$1.49
Vid, dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.25
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 89^
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv.............. . .  $1.29

rnn CTiior 1924 West 59th St-
tilta O i tilt L TeL PRosPec* 6-5347
InUy W I t Ba Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Obuolius ir kriaušes galima pirkti ir svarais — 19 et.

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

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

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vai
ką. Gyventi vietoj. Atskiras kamb. 
ir vonia. Šiaur. Chicagos priemies
ty. Kreiptis j Mr. Farrell telefonu 
IN 3-5932.

DĖMESIO

Jr
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

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

PARDAVIMUI

Parduodamas 9 dalių riešuto 
medžio valgomojo komplektas, so
fa ir kėde; geram stovy. Nebran
giai. Tel. RA 3-5671.

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. ; $24.900.

2-jų aukštu med. su moder. “faee ' AFt* Marąuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 2-jų aukštų , mūrinis po 5%

i šildymas. Garažas. Arti 53-čiol ir , k?mb- 3 miegamieji. 2 vonios kiek-
Washtenaw. $17,900. | Y!e“-,arne, buį?- A*uo1? n}edž’° visl aĘ'1 dirbimai. Baseboard karstu vand

. butų, 6 metų mur. 2% vo- apšild. sistemos. Galima nupirkti su
mos. Alyva šildymas, garažas, Mar- mažu jmokėjimu. $45,900. 
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. ! Atremontuotas mūrinis. 5 kamb.

I $41,750. j apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly-
2856 S. Homan Avė. $22,500. 2 i va šildymas, Garažas. Arti 64-tos 

j mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ir Francisco. $18,250.
Oranditno Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PURLIO

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

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

Mūr. 2—6, i—4 Brighton Park 
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PURLIO

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

CONTRACTORS

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

DĖMESIO 1

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-
k©.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,500. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

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

$22,500.

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

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 Įmokėti, už $16,600.

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

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000 
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 kaina.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS RE ZIDENCINIU8 
MEDI C INOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas ‘‘cop- 
per-alloy” rinas — ‘‘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 1-0047, RO 2-8778

STANKUSh 
CONSTRUCTION G0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vienintėliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą djrbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

ŠILDYMAS
A, Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

V A C Y S
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, --
— KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR =
H KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 4S6 - 515S

JHOUSE PAINT į

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

DĖMESIO !

4 ’/«%

Naujas aukštas dividendas numatoma# 
mokėti ant Investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. X r.
MAS ARSSIflffo PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p. P.
vMLANvUdi ANTRAD. lr PENKT................ .. * v. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. . . 9 » r. tkl 1J ▼. d. Trečiad. uždaryta.
S/

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių
Kataliky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS tr GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. ų. p.

Vtsais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock,

Pennsylvanla.

RADIO PROGRAMA
— o —

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

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. Western, Chicago 9, IU.

“NIDA” BUILDERS, INC,
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JC8Ų 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 GL 7-2094 Chicago, HL

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniul 

GA 5-5867

Perskaitę “Draugą", duoki
te ji kitiems pasifkaityti.

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

Platinkite “Drauge”

SKELBKITĖS “DRAUGE”
Remkite “Draugę”
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Šv. Pranciškaus Seselių rėmėjų seimo dalyviai Chicagoje, šv. Jurgio parap. salėje. Viršuje — 
bendra seimo dalyvių nuotrauka; pirmoje eilėje sėdi (iš kairės) p. Snarskiene, sesuo M. Joyce 
Biėžytė, U. Rastenienė, sesuo M. Leoną, kun. J. Kuzinskas, sesuo M. Assumpta, sesuo M. Agnietė, 
p. Pukeliėnė, B. Šfrumskienė. Apačioje — pietų metu prie garbės stalo (iš kairės): p. Gulbins- 
kienė, O. Biežienė, sesuo M. Joyce Biežytė, sesuo M. Jeronimą, dr. St. Biežis, kun. dr. J. Prauskis,

sesuo M. Leoną, sesuo M. Assumpta. (A. Gulbinsko nuotrauka)

A. a. ŽURNALISTAS JONAS

ANTANAITIS
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kbioBi ir apylinkėse
MOTERŲ SĄJUNGOS 2-TRA 

KUOPA

Spalio 8 d. susirinkime buvo 
kalbama apie dalyvavimą auksi 
nio jubiliejaus bankete, kurį ren 
gia Dievo Motinos Sopulingos 
d-ja. Kai kurios narės dalyvaus. 
Vięępjrm. Barbora Čįnikas jau 
tiek sustiprėjus po operacijos, 
kad galėjo dalyvauti susirinki
me ir padėkoti narėms už dova
ną ir lankymą. Buvo pranešta, 
kad susirgo Bronė Palubinskie- 
nė. Linkim jai ir kitom sergan
čiojo greit pasveikti.

Pirm. Sofija Diržienė prane
šė, kad dar yra bilietų prel. Al- 
bavičiaus auksinio jubiliejaus 
banketąn, kuris įvyks lapkričio 
25 d. Buvo paskirta ir dovana.

Po susirinkimo, buvo gražiai 
pagerbta kuopos “naujavedė’ 
A. Sličkienė, buvusi Jaukšienė. 
Pirm. Diržienė prisegė jai kor
sažą ir pakvietė nares prie gė
lėmis išpuošto ir va:šių stalo. 
Po vaišių, narės palinkėjo Slie- 
kienei daug laimės ir įteikė 
brangią dovaną. Buvo rodomas 
ir vestuvių filmas, P. Sličkienė 
padėkojo dalyvėms už sureng
tas pagerbtuves ir už nepamir
šimą džiaugsmuose bei sopuliuo 
se. Marijona Eisenas

SOPULINGOS DIEVO MOTI
NOS D-JOS JUBILIEJUS

Cicero Sopulingos Dievo Mo
tinos d-ja spalio 21 d. švenčia 
50 m. sukaktį: Visos narės kvie
čiamos dalyvauti 7:30 v. r. mi
šiose ir eiti prie bendros Ko
munijos. 5 v. v. bus banketas 
Šv. Antano parapijos salėje. Po 
to graži programa. Draugijoje 
50 m. išbuvo šios narės: Lena 
Kondrotienė, Ona Bukauskienė, 
Juozefą Kiškūnienė, Marcelė Pe 

i traitienė, Elena Petrošienė, Jie- 
Į va Subaitienė, Ona Vaišnorie- 
i nė, Ona Žilinskienė. Minėjimo 
komisiją sudaro J. Gribauskie- 
nė, S. Putrimienė, Almina King, 
Petronėlė Zakarienė, Pranciška 
Dvilaitiėnė, Stella Sturr ir Ona: 
Gudienė. O. G.

CHICAGOS NAŠLIŲ 
KLUBE

Klubo susirinkimas įvyko 
i spalio 12 d., kurį atidarė pirm. 
!M. Neberieza. Į klubą įstojo 5 
nauji nariai. Klubas rengiasi 10 
m. jubiliejiniam banketui, ku 
ris įvyks lapkričio 3 d., Vyčių 
salėje. Priimtas komisijos pra
nešimas ir išrinkti asmenys sve 

: čių priėmimui. J. Jusevičhis

KALĖDINIAI SIUNTINIAI

Chicagos pašto vedėjas Har- 
ry Semrow prašo, kad kalėdi
niai siuntiniai, siunčiami ka
riams užsienyje, būtų išsiųsti 
lapkr. 1—20 d. paprastu paštu, 
o oro paštu gruodžio 1—10 d.

automobilių lentelės
Illinois valstybės sekretorius 

Charles Carpentier praneša, 
kad automobilių savininkai, no
rį kitiems metams gauti tą pa
tį numerį automobilio lentelėje, 
turi paduoti prašymus iki lapkr. 
1 d.

GAL IR ARKLIAMS REIKA
LINGI VITAMINAI

Illinois valstybės prokuroras 
Daniel Ward pradėjo tirti, ar 
arkliams buvo slapta įšvirkšti 
vitaminai - narkotikai, kad jie 
galėtų greičiau bėgti Chicagos 
Washington parko lenktynių 
vietovėje.

PERKU IR PARDVODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. Westeiu «K 6-6592| 
Atdara 11-4 ir 6-8

1/ I S E L F
O 1% I JI 9 s E R V 1 C E

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

OCTOBĖR — SPALIO 18, 19, 20 D. D

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

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

Chicago 29, 111,

Rugsėjo 28 d. penktadienio 
naktį, netikėta mirtimi mirėžur 
nalistas Jonas Antanaitis. Jjsai 
kurį laiką gyveno Clevelande ir 
rašinėjo lietuviškiems laikraš
čiams, bet prieš pora mėnesių 
vėl persikėlė į Chicagą. Čia bu
vo gavęs darbą ir apsigyvenęs 
Brighton Parko lietuvių koloni
joje, pas žurn. J. Bubelį, 4247 
So. Artesian Avė., Chicago 32, 
III. Mirties išvakarėse velionis 
pareiškęs, kad einąs į Jaunimo 
Centrą. Tačiau jo ten niekas ne
matė. Vėliau jo lavonas buvo 
rastas tolokai nuo namų, prie 
57 ir Wentworth gatvių. Ir jo 
tikroji mirties priežastis pasili
ko nenustatyta. Jo lavonas ke
lias dienas išbuvo ligoninėje. 
Ir niekas tiksliai negalėjo pasa
kyti: kada, kaip ir kur jo pa
laikai bus pašarvoti, todėl iš 
anksto nieko tikslaus nebuvo 
galima paskelbti visuomenei. 
Čia nebuvo jo žmonos ir sū
naus. Ir niekas neturėjo jų ad
resų. Pasirodo, kad vieno gy
venta Waterbury, Conn., o kito 
— Los Angeles, Calif. Žurn. J. 
Bubelis jau buvo pradėjęs orga 
nizuoti komitetą jo palaidoji
mui visuomenės lėšomis. Tačiau 
iš Drauge įdėtos žinutės, kad 
mirė Antanaitis sužinojo sūnus 
inž. Algirdas Antanaitis, gyv. 
28I8V2 Avenel st., Los Angeles 
39, Calif., tuojau atskrido lėk
tuvu ir toliau pats rūpinosi tė
vo laidotuvėmis, apmokėdamas 
visas išlaidas.

A. a. J. Antanaičio kūnas bu
vo pašarvotas direkt. Bieliūno 
koplyčioje, Brighton Parke. Ve 
lionis susilaukė mažai lankyto
jų, nes mažai kas' sužinojo apie 
jo laidojimo tvarką. Spauda ne
spėjo paskelbti tokios žinios.

Rožančių koplyčioje sukalbė
jo kun. B. Sugintas, o kun. Kel 
pšas, Nekalto Prasid. Panelės 
Švenč. bažnyčios asistentas, at
laikė pamaldas. Kapuose labai 
nuoširdų atsisveikinimo žodį ta
rė žurn. J. Bubelis, savo ir visų 
spaudos bendradarbių vardu, 
paryškindamas velionio Jono 
Antanaičio atvirumą, tiesumą, 
švelnumą ir pagarbą kiekvie
nam žmogui, o ypatingai broliui 
lietuviui esančiam tremty. Jisai 
giliai sielojosi mūsų problemo
mis, jas kėlė ir ryškino spau
doje, iki netikėtai ir nelauktai 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

A. a. žurn. Jonas Antanaitis 
buvo palaidotas spalio 5 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Velionis buvo suvalkietis, za
navykas, nuo Lukšių, Šakių ap
skrities. Jisai gimęs 1912 m.

spalio 19 d., t. y. butų buvęs 
lygiai 50 m. amžiaus už poros 
savaičių. Jo gimtinė — Briediš- 
kės kaimas. Mokėsi Vyt. Didžio 
jo universitete, ekonomijos sky
riuje. Lietuvos neprikl. laiku 
buvo Šakių miesto bibliotekos 
vedėju, o vėliai Lukšių rajono 
agronomu iki išvykdamas iš 
Lietuvos į Vokietiją.

Tremty gyveno Kasselio lie
tuvių stovykloje ir kitur. At
vykęs į JAV apsistojo ilgesnį 
laiką Chicagoje, o vėliau išsikė
lė gyventi į Clevelandą. Prieš 
metus velionis buvo atvykęs į 
rengiamą spaudos balių Chiea- 
goje ir savo pažįstamų tarpe 
kalbėjo, kad žada persikelti at
gal ir prašė draugų paieškoti 
jam darbo ir buto. Ir visa tai 
gavęs atvyko ir apsistojo ilges
niam ir pastovesniam gyveni
mui, bet atsitiko kitaip ir a. a. 
Jonas Antanaitis išsiskyrė iš 
gyvUJ1! tarpo: nelauktai ir tra
giškai. Velionis tikrai sielojosi 
lietuvių vargais tremty, spren
dė spaudoje jų problemas ir vi
siems norėjo laimės, sveikatos 
ir sugrįžimo į savo tėvynę. Bet 
kiek asmeniai pažinojai velionį, 
jisai pats savo gyvenime tokios 
laimės neturėjo ir pasiliko am
žiams svetimoje žemėje, padė
damas lietuviškai spaudai ir 
plunksnai paskutinį tašką.

Antanas Gintneris

TRUMPAI IŠ VISUR
— Sovietų laikraščiui “Izvies- 

tijoms” nepatiko pranešimas, 
kad Maskva nebeduotų karinės 
pagalbos Kubai, jei Vakarai nuh

| sileistų Vakarų Berlyne. Vakar 
Į “įkviestijos” pareiškė, kad A- 
j merikos valstybės departamen
tas nori pažeminti Sovietų Są
jungą prieš Lotynų Amerikos 
respublikas.r—. <įg JZ - ■-

— Kovos, vykstančios tarp in
dų ir raudonųjų kinų prie Tibe
to pasienio. Kinijos komunistų 
vyriausybė perspėjo Indiją, kad 
ji numuš kiekvieną Indijos lėk
tuvą, kuris skris virš kinų teri
torijos ir patarė panašiai pasi
elgti ir indams.

MALMCE, Švedija. — Švedų 
keltas išgelbėjo vokietį pabėgė
lį, kuris buvo valtyje. Tai pra
nešė laikraštis “Sydsvenska Dag 
bladet” pirmadienį.

POŽEMINĖ BAZILIKA
Ravenoje, Italijoje, netoli Quo 

Vadis bažnyčios, 'atrasti pože
minės bazilikos griuvėsiai su ten 
palaidotų kankinių relikvijomis.

SCHENLEY CHAMPION 12 YR. OLD 
WHISKEY Fifth $3.7 9

te STOCK 10 YR. OLD IMPORTED 
BRANDY Fifth $3-79

JUPITER RARE 25 YR. OLD BRANDY 
IMPORTED FROM GREECE Finh$5.59

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

|M JAMES E. PEPPER BONDED BOURBON
ift VVHISKEY Fifth $3.69 B

IMPORTED FRENCII SPARKLING
(!) BURGUNDY Fifth $1.98 g

T0WN TAVERN STRAIGHT BOURBON
WHISKEY Quart $3,39

11 IMPORTED HC HIGH COMMISSIONER

SCOTCH WHISKEY Fiftli $4.29

SCREWDRIVE COCKTAILS 
READY TO ŠĖftVE Fifth $™|

t CLARET, CHABLIS, SAUTERNE, RHINE
and BURBUNDY Gallon $ .98h

f

VERONIKA KRENSIS
Gyveno 730 W. 19th Place.

Mirė spalio 17 d., 1962,
8:45 vai. ryto, 'sulaukus se
natvės. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Raseinių apsk., Tytuvėnų 
parap. Amerikoje išgyveno 
51 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me duktė Eva Gailina, žen
tas Leo, 2 sūnūs: Jonas ir 
Adomas, 6 anūkai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Onos draugi
jai.

Kūnas bus pašarvotas ket
virtadienį 5 vai. p. p. Petro 
Gurskio koplyčioje, 718 W. 
18th St.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
spalio 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Die
vo Apvaizdos parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą.. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, 
žentas ir anūkai

Laidotuvių direkt. Petras 
Gurskis, tel. SE 3-5711.

A. f A.
JUZEFAI MARKEVIČIENEI

Lietuvoje mirus, jos vyrui Vincui, sūnums Vytautui, 
marčiai Aldonai ir anūkams Markevičiams reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Pūdymaičių šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1962 m. spalio 17 d„ 2:30 vai. ryto staigiai mirė mūsų myli
mas vyras ir tėvelis

A. + A.

Juozas Astrainskas-Astrauskas
Buvęs Lietuvos Nepriklausoiinybės Kūrėjas-Savanciis
Velionis paskutiniu laiku gyveno 3118 S. Lowe Avė. 

Chicago, Illinois

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 20 d., 8:30 vai. ryto
bus atlydėtas į Šv. Jurgio - bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Žmona Marija, sūnus Sigitas, dukros Teresė ir 
Eugenija KuzmienS ir anūkai; Australijoje sūnus 
Kazimieras, marti Mollie ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, YArds 7-3401

Mielam kolegai
Agr. ANTANUI SANTAKUI 

su šeima, jo broliui Lietuvoje mirus, gilię 
užuojautą reiškia

Chicagos Lietuvių 
Agronomų Sąjunga

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

SAVININKO
SAINT ČASIMltt 
MONUMENT CO

West 111 th Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKU SEYERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

J. I . EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 1 1 ' U

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Isf St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhąll 3-2108-0 J

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

REpubUa Y-88M REpuhtte Y-M01

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpubUo 7-1213 
TeL Vlrgiaia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003
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X Kultūros kongreso meno 
sekcija, pasivadino organizaci
nio meno komitetu ir jį sudaro 
pirm. V. K. Jonynas, nariai J. 
Pautienius, V. Vizgirda, T. Va
lius. Sekcija sudarys dailininkų 
sąrašą ir į tą Sąrašą įrašytiems 
bus leista parodoje išstatyti po 
du savo kūrinius.

X Studentų Lituanicos klu
bas, veikiantis Illinois universi
tete Chicagoj, per susirinkimą, 
įvykusį rugsėjo 25 d., išrinko 
naują valdybą: pirm. — Gedi
minas Bielskus, vicepirm.—Ri
ta Milkovaitytė, sekr. — Dalia 
Kremerytė, ižd. — Jurgis Mo- 
šinskis.

X Evelina Kaminskaitč-Mic- 
kevičienė pradėjo dėstyti vokie
čių kalbą ir literatūrą Loyolos 
universitete Chicagoje. Evelina 
baigė Illinois u-tą 1959 metais 
bakalauro laipsniu, dalyvavo 
Northvvestern u-to vokiečių kal
bos vasaros institute ir Stan- 
ford u-to pravestame vasaros 
institute Bad Boll prie Stutt- 
garto 1961 metais. 1961-62 mok 
slo metais ji baigė studijas 
Northwestern u-te, kur jai bu
vo suteiktas magistro laipsnis.

Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės tarnautojai ir tarnautojos 40 metų minėjimo pobūvyje 
spalio 16 d. tos bendrovės rūmuose Cicero, III. Iš kairės j dešinę sėdi: Genė Šabrinskaitė, Jerry 
Cwyner, Elė Kiaupaitė, Loreta Stakienė, Vanda Sutienė; stovi: Noryn Rich, Emilija Barkauskienė, 
Vilhelmina Wetzel, Linda Kemtes, ,Eleonora Laurin, Birutė Kupčinskaitė, Elena Rukuižienė, Frank 
Lang, Ona Zailskienė, šeima Ščepavičienė, Barbora Varpucen, Julija Veriga, Frances Kiškūnas, Helen 
Kasmauskaitė ir Juozas Gribauskas.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ RĖMĖJŲ 

SEIMAS

X Jonas A. Stoškus, Provi- 
dence, R. I., Draugo bendra
darbis, ilgametis Liet. Vyčių 
veikėjas, anksčiau gyvenęs ir 
darbavęsis Chicagoje, aplankė 
“Draugo” redakciją, kur pasita 
rė spaudos ir lietuvybės reika
lais. Jis yra baigęs Rhode Is- 
land valstybinį universitetą so
cialinių mokslų srityje ir turi 
aukštą valstybės postą kaip 
“sočiai worker”. Chicagoje da
lyvauja šventėje dviejų seserų, 
mininčių 25-ių metų vedybų su
kaktis.

X Seselė M. Oelestina šv. šei 
mos viloj yra terapijos skyriaus 
vedėja.
. X Simfohiinis koncertas įvyks 
š. m. lapkričio 25 d., sekmadie
nį, 3:30 v. p. p. Marijos Aukšt. 
mok. salėje. Koncerte diriguos 
Jeronimas Kačinskas, iš Bosto
no.

Bilietus galima jau įsigyti 
šiose vietose:. Ciceroj -— Stan
genbergo krautuvėje, 1447 So. 
50 Avė.; Chicagoje — “Margi
nių” krautuvėje, 2511 W. 69th 
Str. Bilietų kainos nuo $5 iki 
$2. (Pr.)

X . Operos Balius, kurio me
ninę programą atliks sol. J. 
Vaznelis ir pats Chicagos Lie
tuvių Operos Choras, įvyks 
lapkr. 10 d., 8 v. vak. Western 
Ballroom salėje. Gros Specialiai 
padidintas orkestras. Staliukus 
iš anksto prašoma užsisakyti 
Aldonos Barkauskaitės, tel. RE 
7-4301. (Pr.)

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

X Lietuvių Fondo kuklūs rė
mėjai, Jau nebe pirmas atvejąs, 
kai asmuo įsijungęs į Lietuvių 
Fondą savu įnašu, prašo jo var 
do viešai spaudoje neminėti. Šio 
mis dienomis žinomas Bostono 
lietuvis, įmokėjęs LF sąskaiton 
200 dol., jo pageidavimu, lieka 
lietuviškajai visuomenei nežino
mu fondo rėmėju. Aišku, LF na 
rių sąrašuose, jis yra pilnatei
sių fondo narių tarpe.

X Kun. Antanui Sabaliauskui, 
saleziečiui, važiuojant automo
biliu Chicagoje, sustojus ties 
gatvių sankryža, kitas automo
bilis trenkė į jo vairuojamą ma
šiną. Kun. Ant. Sabaliauskas 
keletui dienų turėjo atsigulti į 
Šv. Kryžiaus ligoninę patikrinti 
sveikatą.

X Gage Parko lietuvių pra
dinė mokykla pradeda darbą 
ateinantį šeštadientį, spalio 20 
d., Parko patalpose, 2411 W. 55 

‘ St. Mokinių registracija yra 
10 vai. ryto. Mokiniai atsineša 
mokslo priemones ir vadovėlius, 
jei kas turi.

I X Mari jona Sudeikienė serga 
ir yra Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Sudeikiai seniai gyvena ir dar
buojasi Labdarių senelių na
muose.

X Almos šakinskaitės ir inž.
Lino Antanaičio sutuoktuvės į- 
vyks spalio 20 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Panelės Marijos Gimimo baž 
nyčioje, Marąuette Parke. Inž. 
Antanaitis yra baigęs elektros 
ir mechanikos inžinerijos moks
lus ir eina labai atsakingas pa
reigas vienoje didelėje statybos 
bendrovėje, kaipo tos kompani
jos technikinis reprezentantas, 

i Alma Šakinskaitė yra baigusi 
. Marijos Aukšt. mok. ir studi- 
' javusi Illinois universitete ir 
šiuo metu turi gerą darbą Uar- 
co, Ine., įstaigoje. Jaunosios tė- 

įvelis Petras Šakinskas yra vie
nas iš rimčiausiųjų statybos 
kontraktorių ir Chicagoje yra

i pastatęs gražių namų.
X “Kultūrinis komunistų po- 

1 grindis Amerikos lietuvių tar
pe”, tokia tema bus kalbama 
Lietuvių Fronto Bičiulių susirin 
kime lapkričio 11 d. Kalbės St. 
Daunys, Vyt. Radžius, Al. Ba
ronas ir inž. J. Miklovas.

X Chicagos Suvalkiečių d-jos 
poatostoginis susirinkimas įvy
ko rugsėjo pabaigoje, Holly- 
wood salėj. Pranešta, kad mirė 

'keturi nariai. Priimta trys nau
ji nariai. Klubas rengiasi minė
ti 25 m. veiklos sukaktį.'

X Lietuvos Ūkininko d-jos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 21 d., 1 v. p. p. Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43 
st. Susirinkimai šioje salėje ir 
toliau bus šaukiami.

X žiniomis iš Lietuvos, rug
sėjo 22 d. mirė Kaune dr. Ser
gijaus Brazio iįmona (Valerija, 
po sunkios ligos. Palaidota Pet
rašiūnų kapuose. Draugus ir 
pažįstamus prašome velionį pri
siminti savo maldose, 

i X Moteriai apsirengimas iš 
prigimties nėra vien būtinybė, 
bet ir grožio reikalas. Tad ko
dėl neatsilankyti į Montessori 
dr-jos rengiamą madų parodą 
spalio 21 d. 3:30 vai. p. p. Jau
nimo Centre ir praleisti sekma
dienio popietę jaukioje, šeimy
niškoje nuotaikoje. (Pr.)

X Jei norite smagiai pasišok
ti prie lietuviškos muzikos, tai 
spalio 20 d., 6:30 v. v. atsilan
kykite jaukioje Noreikų svetai
nėje, 1820 W. 46 g. į V.K.L.S. 
Šalpos sekcijos ruošiamą links- 
mavakarį. (Pr.)

X Maloniai kviečiame drau
gus ir pažįstamus praleisti kar
tu mano gimtadienį spalio mėn. 
20 ir 21 d. d. Marąuette Inn., 
2656 W. 69th St., J. ir M. Juš-. 
kai, savininkai. ('Sk.)

X Stasiui Valiukaičiui, 2655 
W. 69th St., už 57-ą mėn. pra
leistą namuose dėl ligos, Leo
nardas Jankauskas įteikė $200 
čekį. Iš viso iki šiol jam jau 
įteikta $11,400.00. L. Jankaus
ko telef. LU 5-2094. (Sk.)

Sv. Antano taupymo ir skoli
nimo bendrovė (St. Anthony 
Saving & Loan Assoeiation) 
Ciceroje šį mėnesį mini 40 me- 

i tų sukaktį. Ta proga užvakar 
bendrovės rūmuose buvo suruoš 
tas pobūvis — vadovybės, tar
nautojų ir taupytojų priėmi
mas. Dalyvavo iš Chicagos daug 
naujųjų ir senųjų Amerikos lie
tuvių kultūrininkų.

Tarnautojai ir tarnautojos šį 
I mėnesį rengiasi 19-to šimtme- 
; čio drabužiais. Tarnautojos pa
rengime vaikšč’ojo kaip filmuo
se matomos anų laikų moterys. 
Juozas Gribauskas', bendrovės 

| sekretorius ir vedėjas, Povilas 
Putrimas, prekybininkas, bend
rovės . pirmininkas, vaikščiojo 
tarp svečių taip pat apsirengę 
senoviškai.

Kažin kas šiandien mūsų vi
suomenėje yra daugiau populia
rūs, ar toji taupymo bendrovė 
ar jos tarnautojai, ypač Juo
zas Gribauskas, kuris visiems

TRYS VARDAI

kuriuos tarnautojai mini

i yra žinomas, labdaringų ir kul- ! 
, tūrinių reikalų rėmimu ? Tar- 
' nautojai sako, kad Juozas Gri
bauskas ir Povilas Putrimas 

; yra reto malonumo žmonės. Ele 
na Rukuižienė, visuomenei ži-; 
noma aktorė, yra bendrovės

■ IS ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Spalio 9 d., kaip Vilniaus 
dieną, kasmet plačiai pamini 
Laisvės Varpas, Naujosios An
glijos lietuvių kultūrinė radijo 
programa, šiemet toji diena bu
vo atžymėta spalio 7 d. progra- 

, moję. P. Viščinis savo kalboje 
. nurodė, kad Lenkijos tikrąjį san 
: tykį Lietuvos, valstybės atžvil- 
i giu išreiškia Vilniaus užgrobi
mas ir 1938 m. ultimatumas, o 
lietuvių žmoniškumą išryškina 
suteiktoji Lenkijos pabėgėliams 

. 1939 m. rudenį globa.‘ Nesusi
pratimu laikytinas lietuvių įtai-

kontrolierė. Tai visi tie trys var 
dai, kurie bendrovės tarnauto
jų yra kasdien minimi.

Priėmime dalyvavo šių metų 
Miss Lithuania Dalia Šulaitytė. 
Ji su Juozu Gribausku spalio j 
20 d. iš helikopterio išmes 4,000 
centų ir 40 balionų po vieną 
dolerį, šitai bus daroma pami
nėti bendrovės 40 metų sukak
tį.

šv. Pranciškaus seselių 8-tas 
seimas ir 40 metų gyvavimo 
paminėjimas įvyko' spalio 14 d. 
Rytą Šv. Jurgio par. bažnyčioj 
buvo iškilmingos šv. mišios, ku 
rias laikė kun. B. Būdvytis. 
Kun. dr. J. Prunskis pasakė 
gražų pamokslą.

Po pamaldų vietinis skyrius 
buvo suruošęs skanius pietus. 
Iš žymesnių svečių atsilankė dr. 
S. Biežis su žmona, seselės iš 
Kenošos M. Assurnpta, M. Ag
nietė ir M. Jeronimą.

Iš Pittsburgh buvo atvykę se 
selė M. Leoną, generalė vienuo
lyno raštininkė, ir seselė M. 
Joyce, dr. Biežio duktė.

Iš Kenoshos atsilankė šeši de 
legatai: Teklė Balčaitienė,
Šalkauskienė, E. Borden, J. Bor 
den, T. šumskaitė ir O. Lau
čienė.

Kenoshos skyrius įsisteigė 
1960 m., bet labai daug pasi
darbavo ir parėmė vienuolyną. 
Visi vietiniai rėmėjų skyriai 
atsilankė taip pat su stambio
mis aukomis,

Iškilmingas posėdis
Apskričio pirm. U. Rastenie

nė, pristatė prel. Ant. Martin-

ričio vardu. Dr. S. Biežis svei
kino keliais nuoširdžiais žo
džiais seselių seimą ir paskyrė 
stambią auką. A. Sharskienė 
sveikino ir pranešė, kad kun. J. 
Skripkus, seselių kapelionas, ne 
galėjo seime dalyvauti dėl li
gos.

Seimo- posėdį pradėjo apskri
čio pirm. U. Rastenienė. Man
datų komisiją sudarė B. Cicėnie 
nė ir Peggy Zakaraitė, rezoliuci
jų komisiją — seselė M. Assum 
pta, seselė M. Leoną ir O. Ale- 
liūnienė. Seimo dienotvarkę ve
sti, U. Rastenienė paprašė kun. 
J. Kuzinską, seselių kapelioną, 
kuris sukalbėjo maldą.

U. Rastenienė perskaitė pra
ėjusių metų seimo protokolą, 
kuris buvo priimtas.

Tėvų Marijonų rėmėjų ap
skričio vardu E. Samienė' svei
kino su auka. Daug ir kitų drau 
gijų ir pavienių asmenų sveiki
no žodžiu, taip pat prisidėdami 
savo stambiomis aukomis. Vi
siems širdingiausią ačiū. Jei ku 
rių aukojusių draugijų ir pavie
nių asmenų vardai nėra pa-mi-

Keletas svečių su šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės 
tarnautojais spalio 16 d. suruoštame priėmime. Iš kairės į dešinę: 
advokatas J. Strauss, S. Ščepavičienė, B. Diržius, J. Gribauskas, 
L. Stakienė, prel. I. Albavičius, P. Putrimas, A. Mondeika, kun. 
J. Kubilius, SJ, ir sol. J. Vaznelis. (V. Račkausko .nuotr.)

X Ped. Lituanistikos Institu-
' to stipendijų fondui čikagiškės 
vyresniosios giedrininkes, jau 
nuo seniau remiančios Institu
tą, ir šiemet atsiuntė 40 dol. 
(Iš visuomenės gaunamomis sti 
pendijomiš Instituto Globos ko- Į 
mitetas apmoka mokslo mokės- j 
|tį tiems Instituto studentams, ■ 
kurie lanko ir kitas aukštąsias 
ar kitokias mokyklas). Vyr. gie 
drininkių valdybos pirmininkė 
Elena Juknevičienė, atsiųsdama 
vienam studentui metinę stipen
diją, savo laiške pastebi, jog ši 
stipendija bus nuolatinė: “Minė 
toji stipendija įsteigta “Gied
ros” 35-rių veiklos metų sukak
čiai atžymėti. Ji bus telkiama 
kasmet, kol “Giedra” veiks. Sti
pendija pavadinta Vyresniųjų j 
Giedrininkių stipendija”. Už šį 
reikšmingą ir pagarbos nusipel- 

'nantį mostą vyr. giedrininkėms 
Institutas yra labai dėkingas.

X Feliksas Palubinskas šiais . 
metais dėsto Urbanos universi-; 
tete ekonominius mokslus. Į Ur i 
baną perkraustė ir savo šeimą.

X AirchitektūTos kūrinius Kul 
tūros kongreso metu ruošiamai 
parodai prašoma siųsti Jonui 
Mulokui, 3210 West Marąuette 
Rd., Chicago 29, III.

PRIĖMĖ NEGRUS Į KLUBĄ 
Burnham parko jachtų klu

bas, turįs savo pastatą parkų 
distrikto žemėje, nusileido ir 
savo klubo nariais priėmė du 
negrus, prašiusius narystės. Sa
vo nusileidimu jachtų klubas 
gah dabar pasilikti kur yra. Jei 
gu būtų negrų neįsileidęs, klu
bas būtų turėjęs kraustytis lauk 
iš parko į kitas patalpas. Bet 
klubui dabar kita bėda; dėl ne
grų įsileidimo klubas nustos na 
rystės Lake Michigan jachtų 
sąjungoje. J/r

į I.letuvpą \
Z Llygų ro..vq \
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gojimas, kad Vilniaus problema 
jau išspręsta. Mūsų akimis žiū- j 
rint, ji išspręsta, bet lenkų su- ■ 
pratimu — ne. Todėl reikia vi-' 
somis galimomis priemonėmis 
siekti, kad reikalą pilnai supra- į 
stų savoji visuomenė ir laisvo
jo pasaulio politikai. Ypač svar 
cu mūsų jaunąją kartą kuo pla
čiau supažindinti su mūsų sos
tinės įvairiais kultūriniais ir po 
litiniais ^aspektais. Šiuo atžvil
giu daug nuveikti gali tėvai, 
lietuviškos mokyklos, spauda, 
radijo programos, organizacijos 
ir t.t. — Šioji kalba palydėta 
K. V. Banaičio daina “Žygis į 
Vilnių”, kurią atliko Bostono 
vyrų choras, vedamas muz. J. 
Gaidelio. Toliau ėjo lietuvių po
ezijos ir muzikos pynė “Mūsų 
Vilnius”, kūną sudarė rašyto
jas Ant. Gustaitis, o kurios at
likime dalyvavo akt. H. Kačin
skas, akt. I. Nikolskytė, raš. St. 
Santvaras ir kiti. Žodinėje pro
gramos dalyje dar pateikta iš
trauka iš G. Karosaitės rašinio. 
“Vilniaus legenda”, laimėjusio 
Vilniaus Krašto Lietuvių sąjun
gos St. Catherines skyriaus Ka- 1 
nadoje paskelbto konkurso tre
čiąją premiją, plačiai apibūdin
ta dr. A. Šapokos knyga “Vil
nius Lietuvos gyvename” lietu- - 
viškai ir angliškai, nupasakota 
Vilniaus Krašto sąjungos veik
la. O muzikinėje dalyje pažy
mėta arija apie Vilnių iš B. Dva 
riono operos “Dalia”, Br. Jonu
šo maršas įžengimas į Vilnių ir 
t. t.

— Iškilmingose pamaldose
Maironio intencija sekmadienį, 
spalio 21, 10:30 vai. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj Clevelande, 
be muz. Pr. Ambrazo vadovau
jamo parapijos choro, Maironio 
žodžiais sukurtas giesmes taip 
pat giedos solistė A. Stempu
žienė ir Vyt. Matulionis.

— Benita Astašaitienė, išbu
vusi beveik du mėnesius Euro
poje, šiomis dienomis grįžo į 
Detroitą. Ilgiau buvo sustojusi 
Hamburge. Lankėsi stovyklose, 
ligoninėse. Tautiečių padėtis to
se institucijose visiškai liūdna 
ir graudi. Būtina Amerikos lie
tuvių parama. Viešėjo Šveicari
joje, keletą dienų praleido Ro- i 
moję. Buvo apsistojusi šv. Ka- | 
zimiero kolegijoje. Turėjo pro
gos stebėti Bažnyčios visuotinio 
suvažiavimo paskutiniuosius pa 
siruošimo dkrbus. Liet. kolegi-

Šv. Pranciškaus Seselių rėmėjų vadovybė Chicagoje su svečiais 
seimo metu. Sėdi (iš kairės): kun. dr. J. Prunskis, sesuo M. 
Assurnpta (Kenosha), pirm. Uršulė Rastenienė, sesuo M. Leoną 
(vienuolyno sekretorė, Pittsburghe), J. Kerulis — vicep. Stovi 
Stella Jucius — iždin., Veronika Gečienė — iždo globėja, sesuo 
M. Jeronimą ((Kenosha), sesuo M. Agnietė (Kenosha), M. Paukš
tienė, sesuo M. Joyce (Biežytė, Pittsburgh), Uršulė Garalevičienė, 
Barbora Strumskienė. (Nuotrauka A. Gulbinsko)

kų tarti žodį, kuris savo trum
pa kalba įnešė daug humoro. 
Donna Kaminskienė su auka 
sveikino Moterų sąjungos apsk-

ja savo “viešbutyje” labai ma
loniai priima ir globoja atvyk
stančius tautiečius. Grįždama į 
JAV, porą dienų paskyrė Pary
žiaus įdomybių apžiūrėjimui.

— Nauji choristai kviečiami 
įsijungti į Rūtos ansamblį. Rū
tos ansamblio repeticijos vyks
ta kiekvieno ketvirtadienio va
karą. Norintieji tame ansamb
lyje dalyvauti prašomi atvykti 
ketvirtadienį, spalio 25 d. 8 v. 
v. į Lietuvių Katalikų Bendruo
menės centrą, 6—10 Davis Av., 
Kearny, N. J., registracijai, šia
me sezone yra numatyta daug 
darbų. Pirmasis pasirodymas į- 
vyksta Lietuvos skautų rengia
mame Rudens šventės koncerte, 
spalio 27 d., šeštadienį, 6:30 v. 
v. Lietuvių Laisvės salėje, 269 
Second Str., Elizabeth, N. J.

nėti, vėliau seselės parašys vi
siems padėkos laiškučius.

Seimas pavyko
Atstovų buvo 95. Seimas vi

sapusiškai pavyko. J. Pukelie- 
nė ypatingai daug pasidarbavo 
seselėms pranciškietėms. Jinai 
apskrity raštininkavo nuo pat 
jo įsikūrimo- iki šiolei. Dabar 
jos vietoj raštininkauja apskr. 
B. Strumskienė. Prieš seimo pa 
baigą, seselė M. Leoną keliais 
nuoširdžiais žodžiais dėkojo jų 
vienuolyno rėmėjams ir sky
riams ir pavieniam aukotojams 
už duosnumą. Paskutinė apskri 
čio raštininkė B. Strumskienė 

, padėkoj 1-mo sk. šeimininkėms, 
i kurios pagamino gerus pietus, 
ir visiems seimo dalyviams už 
atsilankymą ir gausų seselių 

j vienuolyno parėmimą. O. A. 
i ---------

MAŽOSIOS ĮMONĖS UŽSI- ' 
DARO

| Chicagoje nuo 1954 iki 1961 
m. sumažėjo mažųjų įmonių 

i skaičius nuo 54,000 iki 41,000.

I LITHUANIAN DEMOCRATICl 
I LEAGUE I

| BALIUS |
I š° M. SPALIO (OCTOBĖR) 21 — SEKMADIENĮ |
E — Rengiamas —

Lithuanian Democratic League Balius 
i su šokiais ir išgėrimais |

1 MAKQUE,TTE CLUB HALI,, 6908 S0. WESTERN AVE. | 

| Dalyvaus daug įžymių politinių asmenybių
E Būtų malonu, kad lietuvių blokas parodytų politinį E 
= subrendimą gausiai dalyvaudami
= BILIETUS DAR GALIMA UŽSISAKYTI ADV. CHARLES KAL E ' 
E RAŠTINĖJE, 6322 SO. WESTERN AVE.,. CHICAGO 36, ILL. = 
= Tel. PR 6-5162

K. G. ŽIRGULIS. President
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