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Amerikos raketa Ranger 5 skrieja j Mėnuli
Moksliniai instrumentai bus 

numesti Mėnulin
CAPE CANAVERAL, Fla. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar 12 vai. (pietų metu) iš 
Cape Canaveral paleido raketą 
Ranger V j Mėnulį, kuri atliks 
231,000 mylių erdvinę kelionę. 
Šios raketos kelionė į Mėnulį 
truks 72 valandas; vadinasi, rei 
kės skristi 3 dienas.

Raketai Ranger V esant nuo 
Mėnulio 2,400 mylių, ši raketa 
per 35 minutes padarys šios 
planetos nuotraukas ir per 
televiziją perduos jas žemėn. 
Padarys 140 televizinių nuotrau 
kų. Taipgi moksliniai instrumen 
tai bus nublokšti Mėnulin, kur

Argentinoje rinkimai
bus kovo ir birželio m.

BUENOS AIRES. — Prezi
dento Guidos vyriausybė spalio 
16 dieną pranešė, kad Argen
tinoje visuotini rinkimai bus 
sekančių metų kovo ir birželio 
mėn. ir nauja valdžia pradės 
eiti pareigas ne vėliau 1963 m. 
spalio 12 d.

Rinkimai buvo numatyti 1963 
metų spalio mėnesį, o vyriausy 

‘ bės pasikeitimas 1964 metų ge
gužės 1 dieną. Pranešdamas nau 
jų rinkimų dienas, vidaus reika
lų ministeris Rodolfo Martinez 
pareiškė, jog rinkimai bus pagal 
proporcinę atstovavimo sistemą.

Dr. Guido pažadėjo savo rė
mėjams kariams duoti Argen
tinai konstitucinę valdžią kaip 
galima greičiau.

Dr. Guido valdo Argentiną 
beveik dekretais, nuvertus ka
riams prezidentą Frondizi pra
ėjusį kovo mėnesį ir įvesdinus 
dr. Guidą. Kariai Frondizi ap
kaltino, kad jis per švelnus yra 
buvusio diktatoriaus Perono ša
lininkams.

jie per 30 dienų teiks informa
cijas apie Mėnulio temperatūrą 
ir spinduliavimą.

Raketa Ranger V yra 755 
svarų ir skrieja 24,000 mylių 
per valandą.

JAV mokslininkui 
paskirta Nobelio

premija
STOKHOLMAS, Švedija. — 

1962 metų Nobelio medicinos 
ar fiziologijos premija vakar 
jungtinai paskirta britų moks
lininkui Francis Harry Compt- 
on Crick, amerikiečiui moksli
ninkui James Dewey Watson 
ir britų mokslininkui Maurice 
Hugh Frederick Walkins.

Nobelio komitetas pareiškė, 
kad trys pagerbti dėl “atradi
mų ryšium su molekolų grupių 
perkėlimu į gyvąją medžiagą”.

Šių metų premija yra 257,219 
švediškų kronų, arba $49,656.

Dr. Crick, 46 metų, dirba 
Biologijos institute Cambridge, 
Anglijoje.

Dr. Watson, 34 metų, yra Har 
vardo universitete biologijos pro 
fėšoiius.

Dr. Wilkins, 46 metų, dirba 
biofizikos laboratorijoje King 
kolegijoje Londone.

Apsvarstė viziitę
RIO DE JANEIRO. — Pre-!

zidentas Joao Goulart ir JAV I!
ambasadorius Lincoln Gordon ■ 
aptarė prezidento Kennedžio vi
zitą Brazilijoje sekantį mėnesį.

Unijos Etiopijoje
ADDIS ABABA, Etijopija. — 

Etijopiečiams pirmą kartą leis- 
i ta suorganizuoti amatų unijas, 
įsakius imperatoriui Haile Se- 
lassie

Norstad atsisveikino 
su Nato

PARYŽIUS. — Gen. Lauris 
E. Norstad, vyriausias sąjun
gininkų karinių dalinių Europo
je vadas, formaliai atsisveikino 
su Šiaurės Atlanto organizaci
jos (Nato) taryba užvakar.

Išeinantis amerikietis vyriau
sias vadas į atsargą bus lap
kričio 1 d. pakeistas generolo 
Lyman Lemnitzer.

Aukštas vagis
HOOK NORTON, Anglija. — 

Policija ieško vagilių, kurie už
lipo ant 175 telefono stulpų 
Hook Nortone, Anglijoje, ir pa 

, vogė dviejų mylių telefono vie
lą (laidą).

— Kanados premjeras Die>- 
fenbakeris parašė prezidentui 
Kennedžiui laišką, kuriame vėl 
siūlo nekomunistinių kraštų kon 
ferenciją, kad būtų sumažintos 
tarptautinių tarifų užtvaros.

“Mao” kalėjime
HONG KONG. — Mao Tze - 

Tung, 39 metų, nuteistas kalė
jiman dviem mėnesiam, nes ban 
dė pavogti du balandžius.

Jis yra Mao Tze-Tungo, kinų 
komunistų vado, giminaitis.

KALENDORIUS

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

Spalio 20 d.: šv. Jonas Kan- 
tietis, Gedainis, Saulė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj — ap
siniaukę, vėsiau, galimas lie
tus.

Saulė teka 7:06, leidžias 6:07.

JAV sprausminiai
lėktuvai prie
Kubos dury

WASHINGTON, D.C. — Gy
nybos departamentas pradėjo 
stiprinti karinę aviaciją Flo
ridoje sutikti Kubos grėsmę. 
Tai vakar atskleidė kariniai šal
tiniai.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivynas pasiuntė dvylika grei
čiausių savo sprausminiu lėktu
vų į Floridos bazę, Kubai stip
rinant savo karines jėgas.

Žurnalistų minia veržiasi i Šv. Petro baziliką stebėti visuotiniojo 
Bažnyčios susirinkimo.

Castro graso panaikinti JAV 
laivyno bazę Kuboje

HAVANA, Kuba. — Alžirijos biečių teritoriją, 
ministeris pirmininkas. Ben Bei- munikatas. 
la ir diktatorius Castro parei
kalavo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės išsikraustytų iš savo 
laivyno bazės Guantanamos, Ku 
boję. Tai paskelbė vyriausybė 
spalio 17 dieną.

pridėjo ko-

Komunikatas, paskelbtas Ben 
Bellai išvykus į New Yorką po 

j 24 valandų vizito Havanoje, sa
ko, kad abu vadai, apsvarstę 

Į tarptautinius reikalus, sutarė, 
jog “reikia tuojau evakuoti ka
rinius dalinius ir panaikinti ba
zes” aplink pasaulį, įskaitant ir 
Guantanamo bazę.

Castro “vyriausybė ir Kubos 
tauta pakartotinai parodė savo 
intencijas tinkamu metu, rei
kalaudama sugrąžinti šią ku-

NUOŠIRDUS VISU TAUTU DRAUGAS
Daugiau kaip 1,000 korespondentų dalyvavo audiencijoje

J. SAKKVI ClUS, MIC,
mūši] specialus korespondentas Romoje

VATIKANAS. — Spalio 13 d. 
Šv. Tėvas Jonas XXIII specia
lioj audiencijoj priėmė viso pa
saulio daugiau tūkstančio žur
nalistų, kurie atvyko kaip spau 
dos atstovai į visuotinį II Vati
kano susirinkimą. Popiežius pa
rodė jiems išskirtiną įvertini
mą, priimdamas juos Sikstinėj 
koplyčioj, kurioj diena prieš tai 
priėmė 85 valstybių diplomati
nes delegacijas šio susirinkimo 
proga. Tai buvo pirmas kartas, 
kai šioj istorinėj garsioj koply
čioj įvyko audiencija.

“Šios dienos audiencija”, — 
pradėjo savo kalbą popiežius, — 
“yra įvertinimo ženklas, kurį 
pareiškiame spaudos atstovams 
ir jų informavimo darbo svar
bai.” Jis priminė, kad jau nuo 
pat pontifikato pradžios mielai 
juos priimdavo ir įvairiomis pro 
gomis pasakydavo padrąsinimo 
žodį. Gi visuotinio Bažnyčios 

! susirinkimo reikalams įsteigė 
spaudos biurą ir technikinį sek
retoriatą, taip pat ir visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo komisiją, 
kuri rūpinasi pasauliečių apaš
talavimu, spauda, radijum ir te
atriniais reginiais. Šio visuotinio 
Bažnyčios susirinkmo atdarymo 
proga popiežius pareiškia žur
nalistams ypatingą, palankumą 
ir pageidauja, kad jie ištikimai 
bendradarbiautų, tikroje švie
soje informuodami visuomenę.

Pareiškęs, kad garsusis Mi- 
chelangelo paskutinio teismo pa 
veikslas, prie kurio vyksta au
diencija, kiekvienam primena 
savą atsakomybę. Šv. Tėvas pa
brėžė didelę žurnalistų atsako
mybę bendrai, o ypač šiais lai
kais, kada spauda formuoja vi
suomenę. Tiesos iškraipymas ne 
ša nesuskaitomas pasekmes.

Be abejo, tai pagundai pasiduo 
da tie, kurie nori pataikauti sa
vo grupės klientų skoniui, la
biau rūpindamiesi greitumu irj 
apsilenkia su tikrais faktais. į 
“Tai būdas tiesai užtemdyti. Jei į 
tai yra svarbu kiekvienoj sri- j

ty, juo labiau, kada liečiama 
tai, kas pasauly yra intymiau 
ir švenčiau — religijos sritį ir 
sielos santykius su Dievu”, — 
kalbėjo popiežius Jonas XXIII.

“Visuot. susirinkimas”, — tę
sė popiežius, — “savo išorine 
ir antraeile išvaizda patenkina 
skubotą žmonių žingeidumą. Be 
to, jis gali laiko bėgyje turėti 
įtakos į socialinį ir net politinį 
žmonių gyvenimą. Tačiau pir
moj eilėj visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas yra religinis vei
kalas.” Šv. Tėvas labai pagei
davo, kad spaudos atstovai šį 
įvykį išryškintų. Tai visa pri
klauso nuo jų takto, nuosaiku

VVashingtone valstybės depar 
tamento pareigūnai užvakar va 
kare pareiškė, jog jie nepaten
kinti, bet nenustebinti Ben Bel
los pozicija dėl Guantanamo ba
zės.

Prieš išvykdamas iš Hava
nos, Ben Bella pažadėjo diktato
riui Castrui remti jo komunisti
nį režimą Kuboje, duoti jam 
medalį ir pakvietė jį vizituoti 
Alžiriją.

Ben Bella sutarė su Castru, 
pasak komunikato, kad Kuba 
turi “nepanaikinamą teisę” pa
sirinkti savo politinio gyvenimo 
formą.

Teisingai pasakyta: kubiečiai 
turi teisę pasirinkti politinio 
gyvenimo formą, jie to ir nori. 
Bet diktatorius Castro primetęs 

i savo diktatorinį komunistinį re- 
ižimą Kubai kaip tik eina prieš 
i kubiečių tautos valią.

mo ir rūpestingumo, kas tikrai 
’ daro garbės kilniai jų profesi
jai.

Popiežius prašė, kad visi su
prastų šio susirinkimo religinį 
ir dvasinį pobūdį, ir pareiškė, 
kad jis laukia geriausių pasek
mių, informuojant visuomenę 
apie katalikų Bažnyčią, jos nuo
status ir mokslą. Gali būti ir iš 

! tikrųjų yra, kad trūkstant tei- 
' singos informacijos, susidaro 
! pirmalaikiai sprendimai, kurie 
į iššaukia nepasitikėjimą, įtari
mą, nesusipratimus. Visa tai 
kliudo darnią žmonių ir tautų 
pažangą.

(Nukelta į 6 psl.)

■ . L >

imc sysi

Kubos diktatorius Castro sveiki
na Alžirijos ministerį pirmininką 
Ben Bellą, atvykusį į Havaną. 
Ben Bella, išbuvęs Havanoje 24 
valandas, pažadėjo paramą Castro 
režimui. Abu sutarė, kad turi būti 
panaikinta JAV laivyno baze Gu- 
antanaimo Kuboje.

Naujausios
žinios

— Popiežius Jonas XXHI pa
skyrė Lenkijos kardinolą primą 
Višinskį svarbiam darbui visuo
tinio Bažnyčios suvažiavimo sek 
retoriate.

— Sovietų diktatorius Nikita 
Chruščiovas prieš Kalėdas at
vyksiąs į Jungtinių Tautų pil
naties susirinkimą New Yorke. 
Jo kelionės tikslas: padaužyti 
batu stalą, kai jis kalbės Ber
lyno klausimu.

— Yemeno karalius Imam pa 
skyrė laikinąją vyriausybę, ku
rios premjeru bus jo dėdė. Lai
kinoji sostinė yra Hadga, 60 
mylių šiaurės rytuose nuo sosti
nės Sanos.

— Saudi Arabijos karalius 
Saud paskyrė savo brolį prem
jeru.

— Alžirijos premjeras Ben 
i Bella vakar tarėsi su Jungtinių 
■ Tautų generaliniu sekretorium 
U Thant.

— Vatikanas paneigė žinią., 
kad popiežius Jonas XXIII palai 
ko Lenkijos pretenzijas į terito
riją, esančią prie Oderio ir Neis 
sės upių, kurią lenkai gavo iš 
Vokietijos po II Pasaulinio ka
ro.

TRUMPAI Iš VISUR
— Europos Taryba svarstė 

i sovietinį kolonializmą. Strasbur- 
I go mieste, Prancūzijoje, įvyku
siuose Europos Tarybos pata- 

i riamojo seimo posėdžiuose, be 
^a^biųUdausimų.. bu 

vo svarstytas ir sovietinio ko
lonializmo Rytų ir Vidurio Eu
ropoje klausimas. Debatuose 
tuo klausimu Liuksemburgo de
legatas — liberalas Linden spe
cialios komisijos vardu paskel
bė pranešimą apie sovietų nau
dojamus metodus kraštuose už 
Geležinės uždangos. Pasiūlyta ir 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
kuria Jungtinės Tautos prašo
mos reikalauti įvykdyti laisvus 
rinkimus komunistų pavergtuo
se kraštuose. Be to, Jungtinėms 
Tautoms pasiūlvta pasmerkti 
sovietų praktikuojamus kolonia 
Tinius metodus.

De Gaulle pasitrauks,

jei negaus daugumos
PARYŽIUS. Prancūzijos 

prezidentas. Charles de Gaulle, ■ 
kalbėdamas per radiją ir televi- • 
ziją, pareiškė vakar, jog jis pa-! 
sitrauks iš tų pareigų, jei jis: 
negaus daugumos referendume 
spalio 28 dieną. Referendumo 
tikslas: pakeisti konstituciją, 
kad visi balsuotojai tiesiogiai 
rinktų prancūzų prezidentą.

Japonijos protestas
TOKIO. — Japonija protesta

vo prieš Sovietų Sąjungos iš- 
šovimą sviedinių į Pacifiką ir 
pareikalavo, kad japonai būtų 
perspėti iš anksto 96 valandas 
prieš kiekvieną iššovimą sviedi
nių.

Brąngus triukšmas

NEWCASTLE, Anglija. — 
John Silence (Tyla) 20 metų, 
buvo nubaustas $8.40 dėl perdi- 
delio triukšmo.

— Bolivijos pradžios ir aukš
tesnių mokyklų mokytojai bai
gė 37 dienų streiką. Jie prašė 
algų pakelti.

PALENGVINA GIMINIŲ IR SPECIALISTŲ 
ĮVAŽIAVIMĄ Į AMERIKA

Pakeitimai imigracijos įstatymuose
WASHINGTON, D.C. — JA , pirmenybę turinčius imigrantus, 

Valstybių senate mažumos va- ■ kurie priklauso valstybėms, ku- 
das Everett McKinley Dirksen rių kvotos yra perpildytos, jei
telegrama iš Washingtono mum 
pranešė, jog Baltuosius Rūmus 
spalio 17 d. jau pasiekė nauja 
imigracijos įstatymų pataisa,

prašymai imigracijai attorney 
general įstaigai buvo įteikti 
prieš 1962 m. balandžio 1 d. 
Pirmos rūšies pirmenybės kate-

kuri, prezidentui pasirašius, bus gorijon kvotos santvarkoje į 
įgyvendinta. Pagal tą pataisą skaitomi kai kurie specialistai,

Naujai pataisyto įstatymo 4 
paragrafas attorney general į- 
staigai duoda teisę sutvarkyti 
imigraciją kai kurių svetimša
lių, jau esančių JAV-se. Tokie 
atvejai reikalingi kongreso pat
virtinimo. Ta lengvata negalės 
pasinaudoti į JAV atvykstantie- 
ji darbo grupių nariai (jūrinin-

be kvotos bus į JAV įleisti anks kurių patarnavimą attorney ge- ka, crewmen) ir su kita vals-
čiau kvotos santvarkoje ture- neral įstaiga randa būtinai rei- 
jusieji ketvirtojo laipsnio pirme kalingu dėl jų išsimokslinimo, 
nybę tie svetimšaliai, kurie kon išsispecializavimo, patyrimo, su
sulate buvo įsiregistravę imigra 
cijai prieš 1954 m. kovo mėn. 
31 d.

Kvotos imigrantų ketvirto 
laipsnio pirmenybės klasė apė
mė JAV piliečių brolius, seseris, 
vedusius sūnus, ištekėjusias dūk 
teris ir jų vyrus ar žmonas bei 
vaikus. Apskaičiuojama, kad ta 
lengvata galės pasinaudoti apie i 
16,000 svetimšalių.

Pakeistojo imigracijos įsta
tymo antras paragrafas įleidžia 
be kvotos tuos pirmos rūšies

gebėjimų; jų žmonos (vyrai)

tybe pasikeitimo keliu atvyks- 
tantieji svetimšaliai (exchange 
visitors). Panašūs suvaržymai 
liečia ir JAV' kaimyninių kraš-

bei jų vaikai irgi gauna tą pačią (tų ir galų ^„^,8 ,gyventojus.
Tačiau ta lengvata galės pasi-privilegiją.

Naujai pataisyto įstatymo tre 
čiu paragrafu attorney general 
įpareigojamas kiekvieno mėne
sio, kada kongresas yra sesi
joje, 1 ir 15 dieną pranešti kon
gresui pavardes asmenų, ku
riems bus suteikiama pirmo laip 
snio pirmenybės viza, nurodant 
kiekvienu atveju, kodėl tokia 
pirmenybė suteikiama.

naudoti svetimšaliai, nustatytą 
laiką garbingai tarnavę JAV ka 
riniuose daliniuose. Svetimšaliai, 
kurie specialiu susitarimu su 
Philipinų respublika, tarnauja 
JAV laivyne ir pakrančių sar
gybų daliniuose, ir svetimšaliai 
priimti ar mobilizuoti už JAV 
ribų, nėra įimami į šio įstatymo 
lengvatas.
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, ..SUNKIAI PATIKINAMAS 
LITUANICOS

PRALALVIf/JIMAS
Praėjusį sekmadienį, stebint 

Dįtuameos - Schwaben futbolo 
rungtynes, atvirai sakant, buvo 
koktu. Ir tai ne dėl mūsiškių 
žaidimo klasės, bet dėl kai ku
rių žaidikų atsakomybės jaus
mo stokos. Šiose rungtynėse ne
siteikė dalyvauti net penki pir
mosios komandos dalyviai. Dvie 
jų futbolininkų nebuvimas, kaip 
patirta, dar galėtų būti patei
sinamas, tačiau kitų trijų elgse
na stačiai kelia pasipiktinimą.

Rezervinių komandų susiti
kimą Lituanica pralaimėjo 5:0. 
Šioms rungtynėms mūsiškai vos 
sukrapštė 10 futbolininkų ir tai 
nemaža dalimi iš pirmosios ko
mandos. Nors žaista tik prieš 
9 Schvvaben komandos dalyvius, 
bet apie atsilaikymą nebuvo ir 
kalbos.

Pirmųjų komandų rungty
nėms, kaip sakyta, truko pen
kių pagrindinių žmonių. Vienok 
pradžioje įstengta priešintis ir 
net pirmą kėlinį baigti lygiomis. 
Deja, po pertraukos Schvvaben 
atskaitė dar 3 įvarčius ir rung
tynės baigtos 5:2. Schvvaben su
žaidė žemiau savo įprasto ly
gio ir pilnos sudėties Lituanica,. 
beąbejo, būtų rungtynes baigu
si laimėjimu. Po šio pralaimė
jimo nebeatrodo, jog Lituanicai 
pavyktų išsilaikyti aukščiausio
je divizijoje. Greičiausiai teks 
atsisveikinti.

Šį sekmadienį Lituanicai rung 
typįaus su Kickers. Rungtynės 
bus Paul Revere parke, 2600 
W. ir Irvving Park. Tai bus pas
kutinės pirmenybinės rungty
nės.

BAIGĖSI “VVORLD SERIES”
Po 13 dienų įtampos ir 7 rung 

tynių, beisbolo “World Series” 
pagaliau laimėjo Nevv Yorko 
“Yankees”. Toks laimikis “Yan
kees” komandai jau tenka 20-tą 
kartą. Pirmasis laimėjimas bu
vo pasiektas 1923 m. Šių metų 
varžybose Nevv Yorko komanda 
laimėjo 1, 3, 5 ir 7-tas rungty
nės, o San Francisco “Giants” 
2. 4 ir 6-tas.

Pačios įdomiausios rungtynės 
buvo paskutinės — lemiamos. 
Devintame “ininge” Nevv Yor
kas vedė 1:0 iki pat paskutinės 
sekundės. San Francisco šias 
rungtynes turėjo pakankamai 
progų laimėti, bet teko nusileis
ti Nevv Yorkui, kuris laimėjimą 
traukte ištraukė.

Laimėjusios komandos žaidi
kai gaus po maždaug $12,000. 
Pralaimėtojams gi gi teks po 
$8,000. Šiomis pirmenybėmis 
varžybomis oficialiai baigtas 
beisbolo profesionalų sezonas.

SPORTO KRONIKA
— II Kultūros kongreso fi

zinio lavinimo ir sporto sekci
jos posėdis įvyko spalio 14 d. 
Jaunimo Centre. Posėdyje galu
tinai aptarta kongreso sporti
nė programa, kuri bus vykdo
mą šia tvarka: lapkričio 23 d., 
penktadienį, 5.30 vai. p.p. peda
gogas A. Tamulynas skaitys 
paskaitą “Sportas lietuviškumo 
sargyboje”; lapkričio 24 d., šeš- 
tadienį, 10.30 vai. ryto simpo- 
siumas sportinėmis temomis, da 
lyvaujant Z. Puzinauskui, V. 
Grybauskui, B. Keturakiui ir 
J. Šoliūnui. Simposiumu bus 
bandoma patirinėti sportinę vei 
klą ir reikšmę kultūrinėje, isto
rinėje ir administracinėje per
spektyvoje.

Fizinio lavinimo ir sporto sek 
ciją sudaro: Br. Keturakis (pir 
mininkas), A. Tamulynas, Z. 
Puzinauskas, Vyt. Grybauskas 
ir P. Žumbakis.

— Stalo teniso treniruotės 
vyksta kiekvieną antradienį nuo 
7 vai. vak. Jaunimo Centre, 
5620 S. Claremont Ave. Stalo 
teniso veteranų rūpesčiu ir Jau 
nimo Centro vadovybės prita
rimu, sudarytos sąlygos prieau
glio paruošimui. Spalio 22 d., 
pirmadienį, 7-8 vai. vak. bus 
vykdoma registracija. Regist
ruotis ir įsijungti į regulias tre
niruotes kviečiami visi berniu
kai ir mergaitės nuo 9 iki 15 
metų amžiaus. Gerbiami tėvai 
maloniai kviečiami paraginti sa
vo vaikus susidomėti stalo te
niso žaidimu.

— Vyrų tinklinio treniruotės
pravedamos kiekvieną antradie
nį nuo 7 iki 9 vai. vak. Mar
ąuette parko sporto salėje, 67th 
Street ir Kedzie. Šių tinklinio 
treniruočių pravedimu rūpinasi 
LSK Aras.

— Chicagos ASK Lituanica 
šiemet mini 10-ties metų su- 

| kaktį. Dešimties metų veikloje 
, šis sporto klubas yra pasipuo
šęs visa eile laimėjimų. Dabar- 

I tinėse klubo eilėse matomas y- 
patingai gausus prieauglio skai
čius. Klubo nariai reiškiasi krep 
šinyje, tinklinyje, stalo tenise 
ir kitose sporto šakose. Klubo 

! vadovybės priekyje šiuo metu 
stovi R. Dirvonis ir J. Degutis. 
Sukaktis numatoma atžymėti 
specialiu leidiniu įr minėjimo 
surengimu. ,Ii- ■ - • ' :

—- “Carry Back”,, geriausias 
1961 — 1962 m. JAV lenktyni
nis arklys, pirmą kartą dalyva
vo garsiose Paryžiaus Paix de 
l’Arc de Triomph lenktynėse ir 
užėmė tik 10-tą vietą. “Carry 
Back” savininkas Jack Price 
užkvietė pirmųjų 5-kių vietų 
laimėtojus varžyboms į JAV, pa 
žadėdamas laimėtojui $150,000.

— Tauro futbolo komanda 
spalio 21 d. 2:30 vai. p.p. Mar
ąuette Parke žaidžia prieš Ga- 
ry Kickers.

New Yorko beisbolo komanda Yankees vėl laimėjo pasaulio čem
pionatą. Centre matyti komandos metikas Terry, kuris gerai mes
damas įgalino savo komandą laimėti prieš San Francisco koman
dą 1:0.

ruošimo komitetui, ypačiai jo 
pirmininkei dr. E. Armonienei 
ir visiems prisidėjusiems prie 
jo pasisekimo.

14. Seimas nuoširdžiai dėkoja 
už sveikinimus ir linkėjimus jį 
sveikinusiems asmenims.

A. Benidorius,
Rezoliucijų komisijos pirm.

Kiekvienas Marijos vaikas turi 
būti daugiau ar mažiau mėnišku 
Madonos paveikslu; kuo jis ar
čiau originalo, tuo geriau.

G. Harrasser

įg P. ŠILEIKIS. 0. P-
■Df Ortliopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
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Čiurlionio galerija

Minėdama 5 m. Čiurlionio ga
lerijos Chicagoje sukaktį, gale- 

! rijos vadovybė išleido specialų 
leidinį - albumą, pavadintą 
“Čiurlionio galerija 1957—1962”. 
Galerija buvo įsteigta, kaip Ad. 
Varnas čia išspausdintame svei
kinime sumini, 1957 ro. spalio 

i 20 d. Kons. dr. P. Daužvardis 
ją vadiną “gražioji lietuvių kul
tūrinė oazė, kuri spinduliuos 
lietuvių tautos meno vertybes 
lietuviams ir nelietuviams”. Ga
lerijos ilgametis direktorius 
dail. M. Šileikis pažymi, kad per 
penkerius metus galerijoje bu
vo surengtos 28 meno parodos 
(-r— dabar jau 30), sutelkta 98 
meno kūriniai specialiam meno 
fondui; tų kūrinių vertė — $18,- 
126, o iš viso galerijos turtas 
siekia $19,331. Aukščiau minė
tą meno kūrinių fondą sudaro 
33 dailininkų paaukoti kūriniai, 
49 mecenatų padovanoti ir 16 
įsigytų už parodas. Iš viso ga
lerija turi kūrinių 55 dailininkų.

Čiurlionio galerijoj įvykusio
se 28 parodose buvo išstatyta 
1,658 paveikslai. Iš jų buvo vi
suomenės nupirkta 183 (už $17,- 
945), gi galerija įsigijo 54 kū
rinius už $9,993. Parodas ap
lankė 19,830 lankytojų. Pada
rytoji diagrama rodo, kad pa
rodų skaičius ir kūrinių pirki-,

Balfo XI-sis seimas, įvykęs 
1962 m. spalio 13 d. Baltimo- 
rėj, aptaręs veiklą, atliktus dar 
bus ir ateities planus, priėmė 

i šias rezoliucijas.
1. Seimas prašo direktorius 

nešti Balfo idėją į viešąjį lietu
sių gyvenimą: į spaudą, radiją,
liet. suvažiavimus ir įvairias su 
eigas. Seimas prašo direktorius 
ir valdybos narius dalyvauti 
Balfo veikloj, jų organų posė
džiuose, o negalint į juos at
vykti, deleguoti savo įgalioti
nius.

2. Seimas taria, kad Balfas 
įr toliau ryžtasi šelpti Europoj 
likusius ir emigruoti negalinčius 
lietuvius, bet ypatingą dėmesį 
kreipia į okupuotoj Lietuvoj, Si 
bire ir Lenkijoj vargstančių 
lietuvių šelpimą. Tiems uždavi-

| niams atlikti Balfo XI seimas 
I kreipiasi į viso laisvojo pasau
lio lietuvius prašydamas ir to
liau remti Balfo darbus auko
mis. Balfas laukia aukų ir tal
kos kaip iš paskirų tautiečių, 
taip ir iš lietuviškųjų organiza- 
cijų.

3. Seimas apgailestauja, kad 
daugumas buvusių Balfo stipen 
dininkų stovi nuošaliai Balfo 
darbų ir prašo juos ateiti tal
kon savo aukomis.

4. Jei dėl pasikeitusių sąlygų 
pasidarytų neįmanoma tęsti lie
tuvių šelpimo Vokietijoj ligšio
liniu 'būdu, tai Balfo centras į- 
galiojamas tą šaipą tęsti indivi
dualiai. '

5. Turint galvoj, jog koordi
nuota šalpa yra efektingesnė 
ir jos administravimas pareika
lauja mažiau išlaidų ir žinant, 
kad Balfas iki šiol savo nešališ
ku ir vieningu darbu yra užsi
tarnavęs daugelio lietuvių pri
tarimo, prašo visą lietuvių šal
pą centralizuoti Balfe. Seimas 
prašo neorganizuoti atskirų fon 
dų šalpai, o esančius koordi
nuoti savo darbus su Balfu.

6. Seimas dar kartą kreipiasi 
į visų lietuvių kolonijų kultūri
nes ir politines organizacijas 
prašydamas birželio įvykių mi
nėjimų ruošimą užleisti Balfui 
ir jų metu surinktas aukas skir 
ti okupuotoj Lietuvoj ir Sibire 
kenčiantiems lietuviams šelpti.

mas žymiai auga, o lankytojų 
skaičius yra maždaug pasto
vus. Leidinys gausiai iliustruo
tas dailininkų paveikslais bei 
vaizdais įvairių įvykių Čiurlio
nio galerijoje. Jį išleidžiant 
daug rūpesčio padėjo vienas iš 
Čuirlionio galer. steigėjų dail. 
Z. Kolba. Leidiny skelbiamas 
pasiryžimas įsteigti Chicagoje 
Lietuvių Kultūros muziejų, ku
rio čarterį jau inkorporavo 
prel. M. Krupavičius, prof, Ad. 
Varnas, prof. M. Krikščiūnas, 
M.. Rėklaitis įr dail. Z. Kolba.

Šis leidinys bus vertingas mū
sų išeivijos meno istorijai, duo
dant. gausiai . apyskaitinės ir 
iliustracinės medžiagos. (J. Pr.)

7. Seimas paveda centro įstai 
gai tąrpininkauti nominuotų 
siuntiųių pasiuntimui.

8. Seimas paveda valdybai iš
tirti galimybes sumažinti išlai
das Miuncheno įstaigos admini
stracijai.

9. Šeimas kreipia valdybos 
dėmesį į reikalą šelpti ir Ame
rikoj vargstančius lietuvius.

10. Seimas apgailestauja, kad 
prelegentu pakviestas dr. J. Gri 
nius neturėjo progos seime kal
bėti.

11. Seimas reiškia nuoširdžią 
padėką Balfo uoliesiems veikė
jams skyriuose ir tiems pavie- 
niems veikėjams, kurie dirba 
ten, kur nėra skyrių ir gausiai 
papildo Balfo lėšas. Seimas lin
ki jiems nepavargti kilniame 
šalpos lėšų telkimo darbe.

12. Lietuvių spauda ir radi
jas daug prisideda prie Balfo 
tikslų populiarinimo ir rėmimo. 
Todėl seimas nuoširdžiai dėkoja 
spaudai ir liet. radijo valandė
lių vedėjams už jų gražią talką 
Baifo darbuose.

13 Seimas reiškia padėką jo

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-322#.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building), tei. LTJ 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

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

Rezkl.: 3241 West 06th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

Tel. 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
tki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

I PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

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

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

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REUance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street 

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

I

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGO8 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Tėlef. REDublic 7-2290.

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

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

Ofisaįi uždai’} tas iki lapkr. 5 d.

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

Dr. W« Ross Dr. L. Seibuiis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 3!9f>8 S. VVestern Ave. tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel.' EDison 3-4388; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

ValahdoB pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5776 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

.....

ALIUMINIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIU DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINAS!

Langą (23 rūšys): aliuminijaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

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

rodžiai ir prausyklos.
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkliai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760

i 'rel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

I DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 nopiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus.

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

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

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

Trečlad. lr šeštad. pagal sutartj.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Ave. PR 6-263£ 
Tikrina akis ir pritaiko akinius

Visual Training — Contact Lenses 
i Pirmafltf ‘lfėtv.10:30 v. r. — 7 p p 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 p.p.-

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
'■ Treč. uždaryta.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

_______Rez. TVAlbrook 5-3048_______

DR. C. 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 West 7 lst Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartj,
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 5lst Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso lr rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street.
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 3 iki
4:80; antr. lr penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai,

( DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECTALISTfi 
MEDICAI, BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRoępect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
' 2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. ▼. 
Šoštad. 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: BEveriy 8-3946

PriSm. vai.: kasdien ,6-*
1-4 P. p., trečiadienj '—■ uždaryta. 
Tel. ofisų RE 7-8818 ' (i ' H. f/

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

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sa. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos Kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
® 8 vaL vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gąl susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 y. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRoąpect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v„v. „S^St, 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku —i ft&gai susitarimą,.

Tel. Ofiso Be 4-2123, rez. GI 8-6195

0R. V. P. TUMASONIS
C II I R U R G A S

2454 VVest 71st Street
Priima^ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA fr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus,;

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč,, lr šeštad. pagal sutarti.

0R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
Vai.. 11 v ryto iki 3 v. p.p,, 6-7 v.v.

DR. $TASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Busimieji rinkimai ir

LIETUVIAI POLITIKOJE
Apie benrąją tarptautinę ir 

Jungtinių Valstybių politiką 
gana daug rašoma mūsų dien
raštyje. Rašo pati redakcija, 
rašo ir jos bendradarbiai. Skai 
tytojai galėtų pasigesti, kad 
žymiai permažai yra keliamas 
lietuvių aktyvesnis dalyvavi
mas šio krašto politikoje. Klau 
simas yra ne tik įdomus, bet 
ir svarbus. Mūsų dienraštis ir 
kiti lietuvių laikraščiai nepa
kankamai daug duoda vietos 
šiam reikalui, gal būt, dėlto, 
kad patys lietuviai politikai, 
kiek mes jų turime, permažai 
rodo iniciatyvos, permažai yra 
veiklūs. Spauda turėtų juos 
paskatinti, jiems padėti.

Lapkričio 6 d. rinksime se
natorius, kongresmanus, gu
bernatorius, teisėjus ir daug 
kitų pareigūnų. Linksniuojame 
įvairių kandidatų vardus, dėl 
jų ginčijamės. Kandidatų są
rašuose figūruoja airių, vokie
čių, italų, lenkų, negrų ir kitų 
tautybių pavardės, bet lietuvių 
kaip ir nėra. Chicagoje, tiesa, 
demokratų partijos vadovybė 
išstatė lietuvio teisėjo Alfonso 
Wells - Vėliaus kandidatūrą į 
aukštesnįjį teismą, ir užtat 
mes turime būti dėkingi šiai 
partijai. Bet tai ir viskas. Res
publikonai buvo išstatę Spąi- 
čio kandidatūrą į Atstovų rū
mus, tačiau jis dėl sunkios li
gos buvo priverstas pasitrauk
ti. Negirdėjome, kad bet kuria 
me kitame mieste, kur bent 
kiek daugiau gyvena lietuvių, 
būtų pastatytas bet kokiai, kad 
ir menkiausiai, renkamai Vie
tai lietuvis kandidatas. Tai 
reiškia mūsų nesidomėjimą po
litika, mūsų neveiklumą ar ne
sugebėjimą pravesti savo tau
tiečių kandidatūras. Aišku, kad 
stoka ir organizuotumo. Esant 
didelei konkurencijai, supran
tama, reikia būti ir gerai or
ganizuotiems, ir veikliems, ir 
pagaliau apsukriems, kad pri- 
verstumėm politinių partijų va 
dovybes su mumis skaitytis, 
duoti atitinkamą pripažinimą 
įtraukti ir lietuvių į kandidatų 
sąrašus.

*
Kadangi Chicagoje vis dėlto 

turime lietuvį teisininką Alfon 
są F. Wells kandidatų į aukš
tesnįjį teismą, pasidarbuokime, 
kad jis ne tik būtų išrinktas, 
bet kad būtų išrinktas vienu 
pirmųjų, kad daugiausia balsų 
gautų. Tai irgi yra gana svar? 
bu.

Teis. Wells, būdamas Chica
gos miesto teisėju Jau kelioli- 
ką metų, įgijo labai gerą var
dą. Savo vadovaujamame teis
me jis pravedė tokias refor
mas, kurios atkreipė ir dau
gelio kitų miestų dėmesį. Ne 
be reikalo viena nacionalinė 

k teisėjų sąjunga jį išrinko savo 
pirmininku. Garbė jam, garbė 
ir lietuviams. Tai turi mus pas 
karinti jį tiek stipriai paremti, 
kad jis ir aukščiau iškiltų į šio 
krašto politikos viršūnes. Džiu 
gu yra konstatuoti, kad teis. 
Wells ir lietuvių veikloje akty 
viai dalyvauja. Keliais atvejais 
yra pirmininkavęs Chicagos 
Lietuvių Tarybai. Ir šiuo metu
jis yra jos narys.

Lietuviai Chicagoje yra įsi
kūrę prieš apie šimtą metų. 
Prieš apie 75 metus jie čia di
desniais skaičiais pradėjo ap

sigyventi. Jau prieš 50 metų 
laikėme, kad Chicaga yra “di
džiausias lietuvių miestas pa
saulyje”, nes jų čia esama per 
šimtas tūkstančių. Tačiau poli
tikos gyvenime, turime galvo
je šio miesto politiką, esame, 
palyginti, dar visai jauni. Ar 
visi žinome, kad teisėjas Wells 
yra tik šeštas lietuvis, kuris 
buvo partijos įtrauktas į kan
didatų sąrašą ir išrinktas.

Pirmasis Chicagos lietuvis, 
pasireiškęs gana stipriai vietos 
politikoj (prieš apie 50 metų), 
buvo Juozas Elias - Elijošius, 
miręs šių metų pradžioje. Jis 
buvo respublikonų grupės vei
kėjas. Buvo išrinktas į Cook 
County tarybą (komisionie- 
rium). Jo žinioje buvo tokie 
darbai, kaip Cook apskrities 
rūmų (vidurmiestyje) staty
ba. Jei kam įdomu, eidamas 
pro šąlį tų rūmų, kampiniam 
akmenyje ras jo vardą. Jis bu
vo veiklus daugelyje lietuvių 
organizacijų. Buvo lietuvių ban 
ko pirmininkas ir dalyvavo są
jūdžiuose dėl Lietuvos išlais
vinimo.

Antrąjį chicagietį lietuvį į- 
traųkė į kandidatų sąrašus 
(teisėju) teisininką Joną Zurį. 
Jis buvo išrinktas ir keletą 
kartų perrinktas. Teisėjo pa
reigose išbuvo dvidešimt me
tų. Dalyvavo ir dalyvauja lie
tuvių organizacijose. Šiuo me
tu yra Amerikos Lietuvių Ta
rybos centro narys.

Antanas Olis buvo trečiuoju 
lietuviu išrinktu aukšton vie
tinės valdžios pozicijon. Jis 
daug metų buvo Sanitary Dis
trict patikėtiniu. Šiam depar
tamentui pirmininkavo. Jisai 
tikrai gerai sutvarkė šio de
partamento reikalus, pastatė 
jttm administracinius rūmus. 
Po jo mirties reikalai ten pra
dėjo šlubuoti ir dėl jų spauda 
daug ginčijasi. Vedami ir ty
rinėjimai.

AdV. Jonas Bronza, buvęs 
Metropolitan State banko pir
mininkas, respublikonų buvo 
išstatytas kandidatu į Cook 
County kasininkus ir rinkimus 
laimėjo. Tas pareigas jis ėjo 
sąžiningai ir gerai. Jį norėjo 
statyti ir į kitus aukštus pos
tus, bet jis, ištarnavęs vieną 
terminą, tuo savo politinę kar 
jėrą užbaigė. Velionis yra daug 
gėro padaręs lietuviams ir pa
rėmęs Lietuvos išlaisvinimo rei 
kalus.

Šiuo metu turime du lietu
vius, išrinktus miesto bei aps
krities pareigūnais — teisėją 
Wells ir Baltį. Pastarasis yra 
Sanitary District patiKėtinis.

Visi čia suminėtieji lietu
viai politikai savo pareigose 
labai gerai užsirekomendavo. 
Jie jas atliko gerai ir sąžinin
gai. Taip pat parodė savo po
litinius ir administracinius su
gebėjimus. Jie pademonstra
vo, kad mes turime savo tau
tiečių, kurie yra kvalifikuoti 
bet kokiai valdžios pozicijai 
užimti. Reikia tik duoti jiems 
progų, reikia juos organizuotai 
ir stipriai paremti. Didesniu 
politikos dalykais susidomėji- 
mu, organizuotesne ir stip
resne parama politiniai besi- 
reiškiantiems tautiečiams pa
dėsime iškilti į politikos gy
venimo viršūnes. Tai bus svar
bu, ne tiek mūsų remiamiems 
politikams, kiek visam lietuviš
kam reikalui.

Valstybių atstovai ir diplomatinis korpusas (viršuje) dalyvauja visuotiniojo Bažnyčios susirinki
mo atidarymo iškilmėse. Apačioje — nekatalikai atstovai stebėtojai. Dešinėje — stovi du pravo
slavų stebėtojai, atvykę iš Sovietų Rusijos.

BRAZILIJA RINKIMŲ ĮKARŠTYJE
Studentai ir darbininkai pradeda suprasti komunistų pavojų

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 19 d.

giniais sumetimais. Reikalauti natorius — Jose Bonifacio Cou- 
i diržus suveržti, reiškia tą, ką tinho Nogucira; į senatorius — 
vyriausybei prarasti populiaru- Antonio Queiros Filho, Abreu 
mą. Bet jau taip toli yra nueita, Sodte; į federalinius deputatus 
kad kas nors turės būti daro- — Franco Montoro, buvusiam
ma.

Brazilija — keista savo vi
daus politika. Nei iš šio, nei iš 
to vienur kitur nusavindama sve i Felmanas, Jose Calazans.
timšalių įmones, suvaržydama 
išvežti net procentus už įdėtą 
kapitalą, pakirto užsienio pasi
tikėjimą. Oficialiuose sluoks
niuose labai šaltai ir savotiškai 
komentuoja net Amerikos tei
kiamą pažangos programą. Tai

Spaudoje ir gyvenime
LAIŠKAS RAUDONŲJŲ 

KALINAMIESIEMS

Du lenkų kunigai už tai, kad iš
vertė j lenkų kalbą didžio rašytojo 
Fulton Sheen knygą “Life Is 
Worth Living” ir ją platino, yfa 
raudonųjų uždaryti j kalėjimą. 
Vysk. Fulton Sheen laikrašty 
‘‘Mission” spalio mėnesį paskel
bė tiems raudonosios diktatūros 
kankiniams atvirą laišką, kuria
me rašo:

“Tikrumoje jus j kalėjimą pa
dėjo ne mano knyga, o laisvojo 
pasaulio mintys. Juk ir Berlyno 
siena yra ne tam, kad viduje su
laikytų geruosius žmones, bet ir

darbo ministeriui; į valstijos de
putatus — Modesto Gugliemi, 
Maria C. Costa Neves, Arnold

Brazilija atbunda. Studentija, 
gudriai įpainiota į komunistų 
kilpas, apie trejetą mėnesių 
streikavusi nežinodama dėl ko, 
pradeda prasiblaivyti ir jungia
si į prieškomunistinius sąjū
džius. Darbininkų demokratinės

vis komunistinės propagandos unijos yra virtusios nesugriau-
įtaka.

Sao Pauly sprendžiamas 
Brazillios likimas

narna tvirtovė prieš komunisti- 
I n j tvaną. Žemės ūkio darbinin
kai buriasi į krikščioniškas 
kuopas, žemės reforma jau vyk-

Spalio 7 d. Brazilijoj buvo 
renkama dalis senato, federali
nio parlamento atstovai, vals
tijų deputatai ir kai kurių vals
tijų gubernatoriai. Brazilija 
šiuo metu gyvena didelės poli
tinės ir ekonominės krizės ženk
le.

Politinė krizė ypač paaštrė
jo po Janio Quadros 1861 m. 
rugpiūčio 25 d. pasitraukimo iš 
prezidento pareigų. Iš tikrųjų,

P. RAGAŽINSKAS

ir radijo stotis metė skaudžius 
kaltinimus vyriausybei, ypač už 
jos santykius su komunistais. 
Suminėjo komunistus, esančius 
prezidentūroj, ministerių kabi
nete, darbo ministerijoj ir ki
tur. Šitas pranešimas taip su
nervino vyriausybę, kad jau mi-

įtakoje, nebūtų vyriausybės 
opozicijoje, bet dar taip sutvar
ko, kad darbo žmonių minios 
remia vyriausybę, o opoziciją 
spaudžia.

Šiais metais ilgiau trukus su
daryti vyriausybės su Francis
co Brochado Rocha, iš įvairių 
krašto vietovių pasipylė laiškai. 
Jei vyriausybė nebus sudaryta, 
kokios nori prezidentas, bus pa-

x , skelbtas generalinis streikas ir
pasitraukimas buvo tik tam tik- nistenų kabinetas buvo nutaręs bug ruošiamas darbo žmonių

r, vi» ,4-, 1 vri nyinAVAm-lA fTl -v-> «-» I *"
ras nevykęs manevras, nukreip
tas prieš kongresą, einant prie 
jo paleidimo, pasidaryti Brazi
lijos diktatorium.

Janio Quadros pasitraukus,

padaryti intervenciją Guanaba- 
ros valstijoj, nusiunčiant ka
riuomenę, pašalinti gubernato
rių. Bet reikalą sušvelnino už
sienių reikalų ministeris Alfon-

žygis krašto sostinėn.
Ne vien grasinimais buvo pa

sitenkinta. Kai kuriose vietose, 
kaip Duque de Caxias, Parati, 
įvyko riaušės, kurių metu šim-

Sao Paulo valstija yra Bra- 
i zilijos širdis ir plaučiai. Toli 
praneša gyventojų — 13 mili
jonų — skaičiumi ir pramone 
kitas valstijas. Federalinė vy
riausybė iš Sao Paulo gauna 
virš šešiasdešimt procentų visų 
mokesčių. Iš kitų 20 valstijų 
tik arti 40 procentų. Nenuosta
bu, kad gubernatoriaus rinki
mų išvakarėse eina didelė kova 
tarp kandidatų. Rinkimais yra 
labai susidomėjęs ir preziden
tas, kuris remia dabartinį gu
bernatorių Carlos Carvalho Pin
to, krikščionių demokratų žmo
gų, ir jo pastatytą kandida
tą, taip pat artimą krikščio
nims demokratams Jose Boni
facio Coutinho Nogueira. Pre
zidentas, darbiečių partijos pir
mininkas patarė remti opozici
jos kandidatą. Šios taktikos

doma. Yra planuojamos ir ki
tos socialinės reformos. Ir da
bar Brazilijos socialiniai įstaty
mai yra pažangūs. Todėl lai- 
mingesniam rytojui sukurti 
Brazilija turi visas reikalingas 
sąlygas.

pakeitus konstituciją, įvedanti?0 Armos' kad krautm„u b„vū , lėšt pnezastiis yra prezidento ba-
narlamontarinę santvarką, pre- ?'°s 'ntervencijos pasėkos gal, žmoni , £ kad Sao Paulo vaisioj ne-
zldento pareigas po ilgą dery. fc0U labai žalingos pačia, vy- š|nlta, su 0 tvar. ; butą išrinktas gubernatoriumi

vai A si ruv v Va z-, i i ' u i t—. i-i +• u ? (—« I 1-1 A -m I O >O 1 I 11 1 ‘O Ai Ali i Im vim /n ai VObų politiku te“aukštujų'karinif gausybei. Gubernatorius Lacer- j 7k“7į~jĮų | fanio Cįuadros su kuriuo dabar-
ku perėmė viceprezidentas Joao da turi pritarimo karininkų tar-! „aslr„dė Kon,unlstai Goulart1?“' reapubl.kos vyriausybei
■Tango Goulart, darbiečių par
tijos pirmininkas, diktatoriaus 
Getųlio Vargas politikos šali
ninkas.

Puolama vyriausybė

kad neįsileistų laisves. Jūs būtu
mėte buvę areštuoti net ir už tai, 
jeigu jūs būtumėte pakartoję Mo
zės įsakymą vergų laikytojui fa
raonui: “Leiski žmonėms išeiti”.

Komunistai sako, kad jūs nu
sikaltote. Bet gi vagių kaime ar
gi nėra laikomas nusikaltėliu tei
singumo skelbėjas? Valstybėje, 
kur visiems žmonėms įsakyta 
žygiuoti į vergijos bedugnę, ar 
gi tas, kuris jiems sako gręžtis į 
priešingą pusę, nelaikomas “liau
dies priešu”? Laisvajame pasau-

(Nukelta į 4 psl.)

pe. Šia proga primintina, kad, . , . . ...; vvnausvbei vra vienas “slaptų- !Lacerda nugriovė ir Getuho . „ ... ' . .„ r 7- • r • . ™ rinklu, deja, visiems vie-Vargas diktatūrą ir taip pat . . ... . ■ . ■ , * \ sai žinomų,
pagreitino Janio Quadros atsi
statydinimą. Tai tvirtų krikš
čioniškosios demokratijos prin- 

Tiek Janio Quadros, tiek J.dPU. kovingas vyras, minių va-
Goulart neturi kongrese atra
mos. Du trečdaliai, gal net dau
giau, atstovų priklauso opozici
jos partijoms. Vyriausybė nori
moms reformoms pravesti grie

das, gabus administratorius. 

Bendravimas su komunistais

Rinkimai pris’ėgtoj atmosferoj
Šitokioj politinėj atmosferoj 

atėjo rinkimai. Sunku tiksliai 
pramatyti jų davinius, tačiau 
viena yra tikra, kad vyriausybė 
būsimame kongrese turės atsto
vų mažumą.

Braziliją slegia ir ekonominė 
me.

daug sunkiau būtų rasti bend
rą kalbą, negu sų krikščionimis 
demokratais. Pažymėtina, kad 
Sao Paulo miestas ir valstija 
yra krikščioniškos demokrati- 
ios lopšys Jie čia yra užėmę 
svarbiausias pozicijas, kaip gau
siausias politinis vienetas vals
tijos parlamente.

Jau iš anksto yra numatyta, 
kad dabartinis Sao Paulo gu
bernatorius, kurio kadencija 
baigiasi ateinančių metų sausio 
mėn., bus rimčiausias kandida
tas 1985 m. į respublikos prezi-

Brazilijos prezidentas ir dau
guma vyriausybės narių nėra

besi visai nedemokratiškų prie- ltomunistai, ypač, kad jų nema-, Biudžetas kiekvienais
monių. Mėgino aukštus karinin- ža dalls yra multimilijonieriai. taig, pįnįg£j krintant, suveda-
kus nukreipti prieš konkresą, « bendravimas su komunistais mag yig gu didesniaig nuosto.
o ypač panaudoti darbininkų šiuo metu yramiems naudingas. naįg gįaįs metais suvestas sukintus. Jo išrinkimas būtų be
lini,'ias, kurios praktiškai yra Brazilijos politika — kaip šach- trĮmis šimtais bilijonų kruzei- i veik visu šimtu procentų tik-
darbo ministerijos žinioje. matų lošimas Jei kuri nors fi-

• gūra jiems naudinga, jie ją pa-Neseniai Guanabaros (buvu- , 1 ,, T . , ... stato. Komunistus ir komunis-sio Rio de Janeiro federalinio
distrikto) valstybės gubernato- i lojančius vyriausybė panaudo

tų nedateklium.
Viena iš priežasčių yra vy

riausybių nepastovumas ir ven-
gimas griebtis radikalių prie- ra-

ras. jei į gubernatorius būt iš
rinktas opozicijos kandidatas Jo 
se Bonifacio Coutinho Noguei-

rius Carlos Lacerda iš Sao Pau- Ja> kad dalis darbo ir vargo monių krašto finansams ir ūkiui Lietuvių daugumos balsai te- 
lo per visas krašto televizijos žmonių, kurie yra komunistų' atstatyti. Tai daroma demago- ko, atrodo, kandidatui į guber-

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

— Tamsta pats imkis darbo — tarė Antanas. — 
Iš vienos pusės, donja Barbora, o iš kitos — ūkvedžių 
ruja, vienas už kitą didesni vagys, grobinėjo gyvulius. 
Ir, lyg to dar būtų maža, — Kunavičės arkliavagiai, 
įsibraudami į Altamira, lyg patvinusi upė į dirvą, 
kiekvieną kartą, kada tik užsimano; iš vienos pusės 
revoliucionieriai, iš kitos — valdžios komisijos ateina 
imti arklių ir iš čia juos išsiveda, nes donja Barbora, 
kad nepaimtų josios, juos nukreipia čia.

— Tikra nelaimė! — užbaigė Santas. 
, Karakase buvau toks ramus!

O aš

— Bet vis tik dar lieka, daktare. Visiškai lauki
niai, ir ačiū Dievui, nes, jeigu ne tai, šiuo metu būtų 

‘ pasisavinę ir tuos gyvulius. Laimei Altamiroje prieš 
! 90 metų, uždarius sūrines, visi galvijai sulaukinėjo. 
į Iš tokių menka nauda, bet čia jie buvo išsigelbėjimas, 
l lies, jiems smarkiai besivaidijant, ūkvedžiai, susimokę 
Į su kaimynais, pasitenkino pasisavindami prijaukintus 
! gyvulius. Kurį vakarą aš tamstą nuvesiu į Luzardų 
giraitę, ir tamsta pamatysi, kiek dar turi pinigo ap
ginti. Bet, jeigu būtum dar keletą dienų nudelsęs, 
nebebūtum radęs, nes don Balbinas jau buvo pasiry
žęs pradėti gaudyti laukinius ir juos pasidalinti su 
donja Barbora. Neveltui ji susibaudę-su juo!

— Kaip? Nejaugi Raiba, yra pakaitinis donjos 
Barboros meilužis?

— Bet argi tamsta to nežinojai, daktare? Ak, 
karamba! Juk tam jis ir yra čia. Net pati donja 
Barbora sako, kad ji pasirūpino Balbiną įkurdinti Al- 
tamiroje.

Ir tik tada Santas suprato išdavystę advokato, 
jam rekomendavusio Paibą, neskaitant to, kad leido 
pralaimėti bylą, kurią jis jam buvo patikėjęs.

Lengvas šyptelėjimas, kurį tik Antano įžvalgus 
žvilgsnis galėjo pastebėti, praslinko Karmelito veidu, 
ir jau anas gailėjosi žodžių, kuriais iškėlė aikštėn Lu- 
zardo apverktiną būklę, kai taip pat pastebėjo jame, 
jo išdidžiam mostelėjime, vyriškumo piestijimąsi, ku
rio Karmelitas — jam buvo aišku — nenorėjo Santui 
pripažinti ir kuriuo jis pats dar visai neseniai buvo 
pradėjęs abejoti.

— “Turime vyrą — pagalvojo, patenkintas savo 
atradimu. — Luzardų veislė dar neišnyko.”

Ištikimas kumetis pagarbiai tylėjo; Karmelitas 
tebebuvo užsidaręs savyje ir ilgą laiką vien tebuvo 

i girdimas arklių kanopų žvangėjimas. Paskui, ten toli, 
kur sutemų priešinėje šviesoje slinko juodas raitelio 
siluetas paskui bandą, nuaidėjo ilgų gaidų daina, iš
tįsusi nebylioje begalybėje.

Ir raminantis gimtinio peizažo jausmas vėl už
valdė Santo sielą. Pakėlė antakius ir pradėjo vedžio
ti žvilgsnį po plačią žemę, ir skubėjo prie jo lūpų 
įprastieji vardai vietų, kurias iš tolo atpažino, 

j — Tamsusis miškelis, Uveralis, Korosalitas, Cus- 
į mitos palmynas.
i Ištardamas nelemtos vietos vardą, priežastį vai
dų, kurie išnaikino jo šeimą, akimirką pajuto nelai- 
ku iškylant iš jt> gilumos šiurkštų jausmą, kuris ap
temdė atgautą dvasios ramybę. Ar tai buvo Luzardų

Atgaivinta Alfredo
Hugenbergo partija
KASSELIS, Vokietija. — Ne

seniai Kasselyje įvyko pirmas 
vokiečių tautinės liaudies par
tijos susirinkimas, kuris atgai
vino Alfredo Hugenbergo parti
ją, talkininkavusią Hitlerio re
žimui.

Pagrindinis suvažiavimo šū
kis buvo: “Pirma Vokietija, • o 
paskui pasaulis”. Prieš karą tai 
buvo vokiečių nacionalistų par
tija, o dabar vadinasi “vokie
čių nacionaline liaudies partija” 
(DNVP — Deutsche Nationale 
Volkspartei). ’

Auto mašinos katastrofoj žuvo 
Cecile Bert.haiu.me, 28 m. Ji lau
kė kūdikio ir. nors jau buvo mi
rusi pusė valandos, kūdikis Ber- 

' lin, N. H., ligoninėj buvo išimtas 
operacijos keliu ir gyvena. Be gi
musios 7 svarų ir 15 uncijų mer
gaites, žuvusi motina paliko naš
laičiais dar keturis vaikus, kurie 

■ automašinos katastrofoj taip pat 
i buvo sužeisti.

neapykanta Barkerams, aistra, nuo kurios jis tarėsi 
esąs laisvas?

Ir tuo metu, kai kėlė sau klausimą, rodžiusį jo 
budinčią sąžinę, išgirdo, kad Antanas, taip pat ištiki
mas “šeimos” pagiežai, kaip sukeisdami vardus, San- 

. dovaiiai sakydavo, prašnabždėjo:
— Prakeiktas palmynas! Taip, senjore. Ten jau 

atgailauja už savo nusikaltimą tas, kuris sukurstė 
sūnų prieš tėvą.

Turėjo galvoje Lauryną Barkerą, Felikso Luzar- 
do kurstytoją, aną pasibaisėtinos tragedijos popietę, 
ir atrodė nuoširdus apmaudas virpėjo jo balse.

Priešingai, Santas, kiek patylėjęs, su pasitenki
nimu įsitikino, kad vien tik gailesys jį stūmė pa
klausti :

— Ar dar tebegyvena vargšas Laurynas?
— Jeigu galima gyvenimu vadinti dusulį, nes 

jam tik tas beliko. “Barkerenjos vaiduokliu” jis čia 
pravardžiuojamas. Jis tik mėsgalių krūva. Sakoma, 
kad tokiu jį padariusi donja Barbora, bet man at
rodo, kad tai buvo Dievo bausmė, nes, gyvas tebe
būdamas, pradėjo džiūti nuo tos valandos, kada ve
lionis don Jose jį prismeigė prie sienos.

Nors Santas nesuprato viso to, ką Antanas no
rėjo pasakyti paskutiniuoju sakiniu, jam nepatiko jo 
tėvo įvėlimas į šį reikalą, ir jis nukreipė kalbą, pa
klausdamas apie ten besiganančius gyvulius.

Pagaliau nusileido saulė, tačiau ilgą laiką pasili- 
I ko pakibusi lygumų sutemos rūsti žara, lygumos 
■ skridinio ryškiai nukirsta, tuo tarpu priešingoje pu
sėje, nebylių plotų permatomoje tolumoje pradėjo kil
ti mėnesienos pilnatis. Darėsi vis labiau ir labiau 
spindįs spektrinis žėrėjimas, kuris sidabrino žolynus 
ir kaip šydas skriejo giliose tolumose. Ir jau visiškai 
sutemo, kai pasiekė ūkio pastatus.

(Bua daugiau)
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Lauksime visų atsilankant į šį rengiamą 
vakarą! RENGĖJAI

Lietuvos vargo mokykla šalia 

22.5 milijonų dolerių 'milij'

Kaip helikopteris bers pinigus į Cicero

BALYS PAKŠTAS - LIETUVIŠKOS 

MUZIKOS “ŽIOGELIS”

Pirmadienio vakare, nuvykęs 
j Cicero aplankyti savo bičiulių 
dr. P. Kisieliaus ir rašyt. Al. 
Barono, to miesto, kuriame te
ko praleisti dvejus amerikoniš
kos viengungystės metus, tie
siog nebepažinau. Prie garbin
go prel. I. Albavičiaus Šv. An
tano parapijos bažnyčios dan
gų raižė prožektoriaus šviesos, 
čia pat nakties sutemose pro
žektorių apšviesti plieskė nauji 
pastatai, su dominuojančiu juo
du marmuru ir moderniomis, 
langus apipavidalinančiomis li
nijomis.

Taip, tai čia Šv. Antano tau
pymo ir skolinimo bendrovės 
rūmai, naujai atstatyti, smar.

po lietuviai, gyveną 18-koj JAV 
ir 8-se užsienio valstybėse.

Bevaikščiodamas po moder
nias bendrovės patalpas, suskai
čiau net septynių skirtingų lie
tuvių dailininkų kūrinius, puo- : 
šiančius šią lietuvišką įstaigą.

— Nepamirškit šio šeštadie
ni, spalio 20 d. Tą dieną pas 
mus bus Lietuvių diena bend
rovės sukakties 40 metų pro
ga. Šventėje dalyvaus mūsų ei- . 
cerietė, šių metų “Miss Lithua
nia” — Dalia Šulaitytė, gi aš, 
virš bendrovės rūmų pakilęs su 
helikopteriu, pabersiu kelis 
tūkstančius centų dovanų.

Tikrai, tai bus maloni staig-

siaurinus, įsijungė į operos cho
rą. Kaip tas muzikalus žiogelis, 
jis visur talkino, ansamblin į- 

, vesdamas ragus, birbynes, lum 
zdelius, ragelius.

ne tik vestuvininkai, bet ir ben
druomenė bei kitos organizaci
jos.

Pradėjęs tik su $5,000, B.
sako Balys Pakštas. Tačiau, rei- Pakštas sukūrė šią jaukią vie- 
kia pripažinti, kad ir pats Balys tų, ir skolų mokėjimas eina į
Pakštas yra gražiai pasitarna
vęs lietuviškiems reikalams. Jis

pabaigą. Dabar planuoja išleis
ti suorkestruotą, su gaidomis

jau besimokydamas Simano G. Veličkos “Nemunas žydi’:
Daukanto mok. seminarijoje 
Kaune 1924 m. turėjo sudaręs 
orkestrą. Kurį laiką griežęs į- 

l vairiuose Kauno klubuose, stei-

Galvoja gal kada ir plokšteles 
su savo orkestru sudaryti.

Jo dukrelė lanko Šv. Juozapo 
parapijos mokyklą ir Marųuet-

1 giantis J. Švedo filharmonijos te Parko šeštadieninę lituanisti-
ansambliui Vilniuje, įsijungė į nę mokyklą. Pats B. Pakštas 
jį. Vėliau, 1942 m., perėjo į sim , yra gimęs Sibire, kur buvo iš- 
foninį orkestrą, o jo veikimą su tremtas jo motinos senelis

— Gautomis žiniomis iš komu 
Įnistinės Kinijos, viename kinų 
kalėjime rugpiūčio 28 d. mirė 
Tai-Chow diecezijos vyskupas 
Juozapas Hu-Jo-Shan, priklau
sęs lazaristų vienuolijai. Vysk. 
Hu-Jo-Shan buvo vienas iš še
šių pirmųjų kinų vyskupų, ku
riuos popiežius Pijus XI pakon- 
sekravo 1926 m. spalio 28 d. 
Buvo tikras apaštalas, nepalau
žiamo tikėjimo vyras. Mirė iš
kentėjęs Kinijos kalėjimuose 
per 10 metų.

dalyvavimą 1863 m. sukilime.
J. P. Jurginis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. VVA 5-8063
«» « m <»♦♦>♦♦< m ><»»« m »

uz

mena ir įdomus netikėtumas ci
klai padidinti ir labai pagražin- ceriečiams.
ti. Prisimenu tuos laikus, kai Dar viena smagi žinia. Atei- Chicagą ir 
į tą pačią bendrovę teko padėti nančiais metais Chicagoje įvyks archyvui.

— Adelaidės Lietuvių teatras 
spalio 5 ir 6 d. pastatė vaidini
mą Slidų pusmilijonį. Dalyvavo 
B. Janavičienė, S. Kanienė, G. 
Matulevičienė, V. Dagys, A. Gu 
tis, Z. Kučinskas, A. Petrikas,

Ct IZ I 0*0, SELF wl\lr ^SERVICE
Liquo r Store

5515 SO. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202
OCTOBER — SPALIO 18, 19, 20 D. D.

pirmuosius centus, uždirbtus įį Amerikos ir Kanados lietu- 
šiame krašte. Tada tie rūmai vjų tautinių šokių šventė. Jos 
buvo paprasti. O šiandien, štai, finansų tvarkytoju kaip tik su- 
jau tapę Cicero pažiba. Įtiko būti tas pats veiklus Cice-

Taip ir žengiu tiesiai pas vy- į ro finansininkas J. Gribauskas, 
riausią šios įstaigos šeiminin- kuris išeivijos lietuvių kultūrinį 
ką Juozą Gribauską. Aš su juo gyvenimą jau tiek metų pare- 
susipažinau prieš porą metų mia stambiomis aukomis. 
Jaunimo Centre, kai jį žmonos Į£ai po nuoširdaus lietuviško 
akivaizdoje, pabučiavo 20 mer- pokalbio mudu atsisveikinom,

Vokiečių 1944 m. išvežtas 
prievartos darbams į Norvegi- 

Prof. Kazio Pakšto bi'bliote- i ją, ten iš lietuvių sudarė chorą, 
kos ir archyvo keliasdešimt dė- J orkestrėlį. Vokietijoje dirbo su 
žiu spalio 9 d. buvo atgabentos Į tautiniu ansambliu, vadovauja- į V. Ratkevičius.
pas brolio sūnų Balį Pakštą į j mu muz. Sodeikos. Ir Amerikoj ’ _____________

perduotos Lietuvių |Su Dainavos ansambliu B. Pak
štas dalyvavo Carnegie Hali,

Prof. K. Pakštas — tai mū- Kanadoje ir daugely kitų vietų, 
sų giminės pasididžiavimas”,— > Jis davė pradžią ir vaikų tau- 

tiniam ansambliui, dabar išsiša-
mus ir tas faktas, kad. vien per kojusiam į kelis, 
šių metų pirmuosius 5 mėnesius ! 
bendrovės turtas paaugo 1 mil.
400 tūkst. dolerių. |'

gaičių ir ponių. Tą malonų pokš 
tą jam iškrėtė Al. Stephens an
samblis, kai jis to ansamblio 
plokštelių išleidimui paaukojo
I, 000. dol.

Gražiai pasipuošusios Šv. An
tano tarnautojos primena, kad 
šioje įstaigoje esanti ne eilinė 
diena. Taip, juk ir aš spaudoje 
skaičiau, kad šį spalio mėn. 
bendrovė šyenčia 40 metų su
kaktį. Tad ir žengiu tiesiai pas 
patį “bosą”. Bet mane sulaiko 
uniformuotas “generolas”.

J. Gribauskas, išgirdęs pažįs
tamą balsą, tuoj įsako “gene
rolui” svetį įleisti į kabinetą.

Spaudžiu ranką sekretoriui
J. Gribauskui. Prasideda pokal
bis. 1939 m. jis Šv. Antano 
bendrovę perėmė su 135,000 dol. 
kapitalu. Gi šiandien jos kapi
talas jau siekia 22.5 milij. dole
rių. Taupytojų, tarpe lietuvių 
yra gal tik 40%, bet 90% jo 
tarnautojų yra lietuviai arba 
lietuviškos kilmės žmonės, kal
ba lietuviškai. Čia pat pamatau 
teatro aktorę E. Petrokaitę - 
Rukuižienę, kuri šioje įstaigoje 
yra atsakingose kontrolierės pa
reigose ir jau dilba bene 16 me
tų, taip pat čia dirba vyr. skau- 
tininkė_ Q. Zailskienė ir daug 
kitų lietuvių.

Su J. Gribausku kalbamės 
lietuviškai, nes jo lietuvių kal
ba sklandį, kaip iš Lietuvos. Jis 
su didžiausia pagarba prisimena 
savo tėvus, kurie jį išmokė lie
tuviškai ir jame įžiebė nemirš
tančią lietuvišką dvasią.

Iš tremties kun. V. Katars- 
kio parkviestas į Dayton, Ohio, Į 
atvyko su savo orkestro bran

kią stiprią lietuvių finansinę j (ĮuoiiU) kurį ir dabar turi susi- 
įstaigą, jos gražius rūmus visi i dedantį iš 5 žmonių: akordeoni- 
lietuviai turės progos pamatyti sįo £,. Bichnevičiaus, dainininko 

jis ranka parodė į Šv. Antano šį šeštadienį, kai virš jos iš pa- gr Jančio, mušamuosius instru 
parapiją, kurios pastogėje 1922 dangių kris centų lietus, kai ap- mentus valdančio J. Stumbrio, 
m. gimė ši bendrovė, išaugusi Į link plazdės vėliavos ir visus į>e to, savo salėje, svetainėje 
į turtingą lietuvišką finansinę Į lydės šventinė, sukaktuvinė nuo- yra įtaisęs vargonus, kuriais
įstaigą. Sukakties proga įdo- taika. Vl. Rmjs.

Lietuvių Seserų Instituto suvažiavimas įvyko šv. Pranciškaus 
vienuolyne Pittsburghe, Pa., spalio 3 d. Apie suvažiavimą plačiau 
buvo rašyta spalio 13 d. Drauge. Čia matyti suvažiavimo dalyvės, 
suvažiavusios iš Šv. Kazimiero, Šv. Pranciškaus, Nukryžiuotojo 
Jėzaus ir Nekalto Prasidėjimo vienuolynų. Sėdi (iš k. į d.) sės. M. 
Karmelita, motina. M. Adorata, motina M. G-ertruda, motina. M. 
Augusta, sės. M. Imelda, sės. M. Korintija. Stovi (iš d. į! k.) sės. 
M. Innocenta, sės. M. Leoną, motina M. Aloyza ir sės. M. Gab
rielė.

groja specialiai pakviesta muzi
kė. Pats B. Pakštas yra smui-1 
kininkas. To meno neužleidžia, | 
net ir savo užeigoje kartkartė-; 
mis pasmuikuodamas.

Šiemet sueis 5 m., kai turi ati i * 
daręs salę 2801 W. 38 st., Chi- , 
cagoje. Beveik kas šeštad'enį, 
išskyrus gavėnią ir adventą, čia 
vyksta vestuvės, parengimai. 
Čia viešpatauja lietuviška nuo-

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

Ant jo stalo, tarsi saugodama 
tuos 22.5 milij. dolerių, kurie 
sudaro šios bendrovės kapitalą, 
stovi P. Rimšos Vargo mokyk
la. Tai tremtinių dovana, jam 
atsiųsta iš Vokietijos prieš 17 
metų. Ji laikoma pagarbiausioj 
vietoj.

ZOFIJA ir STASYS JURKŪNAI 

2438 W. 63 rd Street 

Tel. HE 4-4321

MOVING
J NAUJOKAITIS 

Ogų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago III

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSi; SPECIALYBS.

PRECIN PHOTO STUDIO
taika. B. Pakšto orkestrui gro- to«8 Archer Ave. Tei. vi 7-2481 
. , t ■ ■ ■ . -i (Ineorporated)jant, dainuojami lietuviški rer- į
renai, sudaromi šokiai iš lietu- '

jviškų dainų motyvų, panaudo
jama Gailevičiaus, Jakavičiaus, 
Jančiaus sukurta lietuviškų šo- 

Įkių muzika. Vestuvių puotose į- 
vedama kai kas iš lietuviškų 
papročių. Dėl to salę mėgsta

EDVARDAS ULI8, »av.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS

iš

3415 S. Lituanica Ave. 
Tel. FRontier 6-1882
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2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VfiSINTUVAI 
Pardavimui-taisymai Sekm. uždaryta

man atsitiko — tai Evangelijos 
platinimui įvyko”. Tik įsivaizduo
kite;,- (Kalijimas tapo sakykla. 
Kentėdamas dėl Kristaus, jis Baž
nyčiai padarė daugiau gero, ne- 

lyje mes galime skaityti Mark- g-u būtų buvęs laisvas. Argi kur
są ir Leniną, bet jūs negalite čiasis Beethovenas nedavė muzi- 
skaityti mūsų leidinių. Mės lais- kos ateities kartų ausims? Kaip 
vajam© pasaulyje galime susidur- &aulg surenka drėgmę iš jūrų ir 
ti su užkretomis ir joms atsispir- debesimis ją perkelia per kalnus, 
ti, bet, kai kūnas sąmoningai pri- Į taip ir dangaus angelai iš jūsų 
pildytas užkrėtų, tas, kuris kai- kamerų paims jūsų liudijimą Kris- 
ba apie sveikatą, jau bus laiko- l taus, jūsų maldas ir leis jūsų nuo
mas “kriminalistu”. pelnams kristi ant Lenkijos sielų. 1

Taip, broliai kunigai, jūs esate ! Mes laisvajame pasaulyje per 
nusikaltę nauju XX amžiaus nusi ! dažnai esame tik kunigai, bet jūs, 
kaitimu — tikėjimu į Dievą. Kaip j kaip. ir patsai Viešpats, kiekvie-
jūsų brolis kunigas, aš. žinau, ką 
jūs jaučiate savo širdyse — tuos 
pačius jausimus, ką ir apaštalai 
po pasmerkimo, kad jie buvo ver
ti kentėti dėl Jėzaus. Kas šian
dien atmena, vardus jų teisėjų ir 
jų kalėjirųų viršininkų, o kas ne
atsimintų Petro ir Jono vardų?

Nė momentui negalvokite, kad
jūsų įtaka yra sumažėjusi dabar, 

Pasirodo, kad lietuviškoj'i Šv. kai jūs esate kalėjime. Atminki-
Antano taupymo bendrovė lie- kad> kai Povilas buvo kalėji- 
, . . , . i me, kai kurie manė, jog tai reiš-tuviams visame pasaulyje yra , kia jo apaštalavimo įa% Tačiau 
gerai žinoma: joje pinigus tau- i jis jg kalėjimo celes rašė: “Kas

nas esate kunigas — auka; jus 
aukojate patysi save.

Kaip kunigas, žinau jūsų inten
cijas. Jūs neturite kartumo prieš 
tuos, kurie jus apmėtė akmeni
mis, kaip neturėjo Steponas. Kaip 
mūsų Viešpats, jūs šaukiate nuo sa
vo kryžiaus: “Tėve, atleisk jiems, 
nes jie nežino, ką daro”. Kaip vie
nas iš tų, kurie akmenimis apmė
tė Steponą, tapo didžiuoju apašta
lu Povilu, taip ateis diena, kada 
bent vienas iš tų, kurie jus pasmer
kė, bus apaštalas Lenkijoje

J. Daugi.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660

PERKI. IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. YVestern GR 6-6592|
jii L it t 'Uf t 14 t L t Ė f f t K~|-| Iii 4 4. 4 į.

Atdara 11-4 ir 6-8

LITHUANIAN
BAKERY
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tek HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI; importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

SCHENLEY CHAMPION 12 YR. OLD
whiskey Fifth $379

STOCK 10 YR, OLD IMPORTED 
BRANDY Fifth $3.79

JUPITER RARE 25 YR OLD BRANDY 
IMPORTED FROM GREECE Fiftll$5.59

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
u. s. p. Fifth $4.89

JAMES E. PEPPER BONDED BOURBON 
VVHTSKEY Fifth $3.69

IMPORTED FRENCH SPARKLING 
BURGUNDY Fifth $ “| . 9 8

TOWN TAVERN STRAIGHT BOURBON 
VVHTSKEY Quart $3.39

IMPORTED H. C. HIGH COMMISSIONER 
SCOTCH VVHTSKEY Fifth $4 29

SCREVVDRIVE COCKTAILS 
READY TO SERVE Fifth $1.89

CLARET, CHABLIS, SAUTERNE, RHINE 
and BURBUNDY Gallon $ 1 98

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia 7-774?

I %

Z2
eurrent dividend

5%
on investment bonus 

*14% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 414% dividendų kas pusmeti ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, 1UUNOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

1
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JAUNIMAS MINI MAIRONĮ

Cleveland, Ohio. Maironis

pijos salėje. Visi tėvai kviečia
mi dalyvauti.

— Algis J. Kasulaitis, LKDS 
dainavo jaunimui, ir jo dainas C. valdybos narys ir atstovas 
jaunimas suprato visais laikais. Vlike, buvo kurį laiką ligoninė- 
Jis ir šiame krašte yra vienas je. Dabar jau namie, bet vis 
labiausiai mėgstamų poetų, ku- dar nedarbingas.
rio eilės dažnai girdimos iš jau- V. R.
nimo lūpų įvairių minėjimų, su
kakčių bei iškilmingų aktų pro- DAUGIAU TOKIŲ PASKAITŲ 
gomis.

Clevelando lietuvių jaun:mas L. R. K. Moterų s-gos 36 kp. 
Maironio metus minės šį šešta- spalio 7d. naujos parapijos sa- 
dienį, spalio 20 d. 7 v. v. šv. leje buvo surengusi moterims 
Jurgio parapijos salėje. Prog- viešą paskaitą. Paskaitą skaity- 
ramoje: Maironio kūrinių dėklą ti buvo pakviesta dr. D. Kesiū- j 
macijos, dainos, premijos įtei- naitė. Daktarė kalbėjo apie šių 
kimas už konkursinius rašinius. <įienų . jaunesnės ir vyresnės 
Po šios oficialiosios programos moters bendradarbiavimą. Ji 
bus pasilinksminimas, grojant ' ypač išryškino moters dvasines 
neolituanų orkestrui, ir bufetas. jr fįzjnes

Clevelando lietuvių visuome-

KANADOS ŽINIOS

V. ir V. Skripkų, Sudbury, Ont., namų šventinimas

Sudbury, Ont.

Gražios įkurtuvės

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 19 d.kelbti pirmąją Laurentian uni
versiteto studentų laidą naujuo 
se universiteto rūmuose į pietus 
nuo Ramsay ežero. “Mes tuo Naujas JAV pasiuntinys i
jan iš anksto didžiuojamės ir Bulgarijoje, Mrs. Eugenie Moo-
džiaugiamės” _  sako Rūta. ■ Anderson, nauja JAV minis-

terė Bulgarijoje, įteikė trečia- 
— Petras Petrėnas baigė gim- Į dienį savo kredencialus minis-

į naziją su 80% vidurkiu. Šiemet į teriui pirmininkui Anton Jugov 
1 lanko XIII skyrių. Krsp.' bulgarų sostinėje Sofijoje.

perimi

9

— Uazar Mojsov, buvęs Ju
goslavijos ambasadorius Sovie
tų Rusijoje, pašiurtas jugosla
vų. komunistų laikraščio “Bor- 
ba” direktorium ir vyriausiu re
daktorium.

i mas “karaliene” yra susijęs ne 
i tik vien su grožiu, bet ir su iš
silavinimu ir gražiu elgesiu. Ji ,
baigė Marymount katalikių mer 

Vladas ir Violeta Skripkai pa gaįčįų kolegiją II-ja mokine, 
galias bei jų harmo- gistatė modernius namus ir, pa- 74% vidurkiu. Būtų gavusi ir

nė kviečiama pasižiūrėti ir pa- ningą vdkimą į m°WrS SV6ika’ ®al Sražius lietuviškus katali- stįpendiją, bet kadangi tėvas 
ne kviečiama pagret, ir pa_ M<,terų nevalumas ir toli- kų paprožius, jkurtuvh, proga paįturiSai gyvena kaip kon- 

mmasis nuo aplinkos neigiamai pasikvietė kunigą Ant. Sabą traktorius, tai stipendijos skir
tuos namus pašventinti. Vaišėse tos mažiau pasiturintiems, 
dalyvavo gana gražus būrys sud Aukščiau minėtas laikraštis 
buriškių draugų, adv. E. Sudi- rašo apie Rūtą. «pradeda ilgus

, . ... .. kas Hamiltono ir visa Skrip- Sįudijų metus kaip “karalienė”,
negalavimų ir įgyja energijos. ; kų giminė iš Fruitland ir Ha-1 giandien pirmųjų* universiteto 
Vyresnes moters patyrimas yra miltono. Ypačiai buvo malonu: metų -karalienė” — gal būt ry- 
visada didele pagelba jaunesma- matyti S. Rakštienę su dukrele ų aug medicinos tyrinėtoja. ža-

remti. Vakarą globoja abi LB 
Clevelando apylinkės.

Sekmadienį, spalio 21 d. 7 v. 
vak. lietuvių kultūriniame dar
želyje prie Maironio paminklo 
jaunimas uždega fakelų ugnis 
Lietuvos meilės liepsna. Kvie
čiami lietuviai gausiai dalyvau
ti tiek šv. Jurgio parapijos sa
lėje, tiek lietuvių kultūriniame 
daržely.

veikia jų sveikatai. Priešingai 
dirbant visuomenėje ir visad 
esant aktyviai, dažnai atsipalai
duoja nuo daugelio psichinių

jai, jų bendradarbiavimas viena Laima Kriaučiūniene, kurios se-! vinga. dvidešimtmetė Rūta Pet-
kitą papildo ir remia, tik daug (niau gyveno Sudburyje ir buvo , rėnaitė buvo apvainikuota Sud.

"-r "v 1 /a"kU;vienos iš didžiausių lietuvių pa-j ;burio Laurentian universiteto
Klfnttnt 18 3 . . raPiJos rėmė^’ 0 UiP Pat ir pirmųjų metų karaliene. Tai tik

dr D KesSSrX.bendkTC”f ,talkininkėS' DŽ‘U Pradžia ««
žavėtos ar. jj. Kesiunaites mm - gu, kad ir tohau įvažiavusios t universitete Rūta studi-
timis ir autoritetingais patari- npnzmiršta savo draustu ir at U universitete’ Kuta stucU

j-ilziai ridr i Ž neužmiršta savo draugų ir at- juoja gamtos mokslus. Juos pa-
1 k d kv d .pa’ važlU0Ja ratuotos, kaip bitelės, baityus mano ketverius metus

Sios garbingos sukakties proga našių paskaitų išgirsti. Visos arba neį traukiniu atsiunčia sa- t j- • t- medicina „ n»<,kn; į
spalio 21 d. 10:30 vai. ryto Sv. reiškia gilią padėką prelegentei vo draugams skanių Fruitlando boratoriios tvrimu’mokslą 
Jurgio parapijos bažnyčioje jo ir Moterų są-gos 36 kuopos vai- vaigiUj o užvažiuojančius sud- ' X būdu V aTnadarv 
intencija laikomos iškilmingos Į dybai už šį gražų sumanymą. buriškius puikiai vaišina ir dar g P Y‘
pamaldos, kurių metu bus gje

PAMALDOS UŽ MAIRONĮ

Prieš 100 metų, spalio 21 d. 
Maironis, Lietuvos atgimimo 
dainius, išvydo pasaulio šviesą.

damos Maironio giesmės. Orga- ATVYKSTA Iš CHICAGOS 
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. Lapkričio 4 d. iš Chicagos at

vyksta ponios, kurios demonst- 
PARAMA DAINAVAI ruoš madų demonstravimo va

kare Šv. Jurgio parapijos salė-
Pereitą sekmadienį Jaunimo je, norint paremti Putnamo se- 

Dainavos stovyklos Globos ko- seles.
mitetas, vadovaujamas S. La-! __________
niausko, surengė pietus Šv. Jur- 169 PALIKUONYS
gio parapijos auditorijoje. Pui- i John A. Carney, 90 m. am-

žiaus, miręs New Lexington, O., 
paliko net 169 palikuonis: žmo
ną, 6 sūnus, 4 dukteris, 76 vai
kaičius ir dukraites ir 83 provai

kių ir sumanių šeimininkių dė
ka arti 400 asmenų buvo ska
niai pavalgydinti. Clevelandie
čiai į komiteto kvietimą mielai
atsiilepė ir pietums patenkinti. Į kaičius bei dvi seseri ir brolį.

Surengtų pietų pelnas bus 
persiųstas Dainavos stovyklos 
valdybai, kuri dar šį rudenį pra 
dės administracinio namo sta
tybą.

i dpi na ELECTR0niC5

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 21 d. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos tėvų komitetas 
šaukia visuotinį tėvų susirinki
mą 11:30 vai. naujosios para-

PADĖKA

TV-RAORJAI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam ramiausios kainos lr garantija 

13321 S. Halsted St.-ČLIFFSIDE4-5665

prikrauna vaisių, kiek tik ma
šinoj telpa. Krsp.

Rūta Petrėnaitė, Sudburio uni
versiteto grožio karalaitė.

siu ką nors gero kitiems. Aš 
manau, kad kiekvienas prade- ' 
dantis kurią nors- karjerą tiki
si būti naudingas savo artimui” 
— sako Rūta.

Rūta — Petro ir Grasildos 
duktė, gimusi Lietuvoje, čia bai
gė Šv. Aloyzo pradžios mokyklą 
ir Marymount mergaičių kole
giją.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. ČLiffside 4-1050

K\ KITI APIE MUS RAŠO

“The Sudbury Star” įdėjo Rū 
tos Petrėnaitės nuotrauką ir 
aprašymą, kurio būdingesnes vie 
tas čia paduodu. Rūtos išrinki-

=^1

Clevelando šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos Tėvų komite
tas nuoširdžiai dėkoja visoms mo
kinių mamytėms ir kitoms gero
sioms ponioms, paruošusioms ska
nių kepsnių bei prisidėjusioms pi
nigais ar darbu lietuvių reprezen
tacijai ir LB Antrajai Apylinkei, 
užleidusiai jai skirtą dieną pasi
naudoti Lituanistinei .mokyklai. 
Tautų festivaly šv. Kazimiero lit. 
mokykla gražiai lietuvius repre
zentavo. Šios ponios aukojo Litu
anistinei. mokyklai: Aukštuolienė, 
Balienė, Benett, Bl. Bružienė, Če
pulienė, Čiuprinskienė, Dauparie- 
nė, Degutienė, Garlienė, Gelažie
nė, Giedraitienė, Graužiniene, 
Gruzdienė, Ignatavičienė, Juodišie- 
nė, Juodėnienė, Kavaliūniene, Ka- 
zėnienė, Kaminskienė, Kazlauskie
nė, Klimaitienė, Kayackienė, Ka
niauskienė, Macienė, Mikoliūniene, 
Mikšienė, Nikštienienė, Navickie
nė, Neimanienė, Obelienienė, Ožin- 
skienė, Pivariūnienė, Puškorienė, 
Razgaitiene, Skardienė, E. Stem- 
pužienė, A. Stempužienė, Strimai
tienė, Skrinskienė, Smetonienė, 
Skrinskie.nė, Seikuvienė, Stoškū- 
nienė, širvaitytė, Urbonavičienė, j 
X, Zagarskienė.

Tėvų komitetas

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATSON

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

PLENTY OP FREE PARKING4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
ŪKI Aunnc. PIRM. Ir KETV................................. # v. r. Iki 8 p. D.
IHUINUUdi ANTRAD. Ir PENKT............ ... » T. r. IU B p. p.

ŠEŠTAJD. . . # v r. tkl 1J t. <3. Trečiad. uždaryta.

Be abejo, jos simpatinga as
menybė turėjo didelės įtakos, 
kad penktadienio šokių vakare, 
kuriuo buvo atžymėta pirmojo 
mokslo metų semestro pradžia, 
tapo išrinkta “karaliene”.

“Džiaugiuosi pasirinkusi Sud 
būrio universitetą, nes čia daug 
draugiškesnė nuotaika. Gavau 
laišką iš vienos savo draugės, 
kuri lanko Toronto universitetą, 
tai ji rašo, kad jaučiasi kaip 
paklydus. Jie turi ten net 400 
studentų vienoj paskaitoj”. Rū
ta randa, kad universitetas vi
sai skirtingas nuo gimnazijos.! 
“Manau, kad akademinis darbas 
yra sunkesnis, bet turim dau
giau laiko dirbti savistoviai”.

Rūta turi prieš akis kitą di
delį įvykį po trijų metų. Ji su 
savo pirmųjų universiteto metų 
mokslo draugais turės garbę pas

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 ,, „
įSeatad. 9 12:30

O O

4Oth/UlimEKMY
watch for OCT. 20t h

Spalio 20 d. mes švęsime mūsų 40 metų sukaktį. Vidurdienį, St. Anthony 
Savings rajone, bus išmetami iš helikopterio 4,000 centų. 1962 en. 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

EXECUTtVE SECRETARV

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Court, Cieero 50, UI. PHONES City: 242-4395; Suburbs: 656-6330 
HOURS: Monday 9-9; Tuesday Thursday and Friday 9-5; Sat. 9-1 Wed. elosed

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 GRovehilI 6-7575

J
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 19 d.’
Philadelphia, Pa. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

REAL ESTATE

Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ttninisteris Šchroeder kalbėjosi 
90 minučių Baltuose Rūmuose su prezidentu Kennedžiu Berlyno 
klausimais. (UPI)

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 
PIETŪS

LB šeštadieninė mokykla kvie
čia lietuviškąją visuomenę į bend
rus pietus, kuriuos rengia spalio 
28 d., (sekmadienį) 14 vai. Šv. 
Andriejaus parapijos salėje. Pietūs 
bus paįvairinti trumpa mokinių 
programėle. Po netų veP's b te
tas, tad bus galima jaukiai pra
leisti sekmadienio popietę. Pietų 
kaina suaugusiems 2 dcl., .mokyk
linio amžiaus vaikams 1 dol. Bi
lietus pas mokyklos mokytojus ar 
tėvų kc miteto narius prašome įsi
gyti ne vėliau kiip penktadienį, 
spalio 26 d. Bilietus galima užsi
sakyti ir telefonu pas M. Kiau- 
sienę (BA 3-3852) ir G. Mačiū
nienę (DA 4-2947). (Pr.)

REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md.

Lietuvių parapija ir vėl 
pirmauja

Kiekviena katalikų parapija 
Amerikoje daro metines rinklia
vas katalikų misijoms. Vienos 
parapijos joms surenka dau
giau, kitos mažiau. Baltimorės 
arkidiecezija pernai misijoms 
surinko $323,289.63. Pažymėti
na, kad viena lietuvių Šv. Al
fonso parapija surinko daugiau 
negu visos tos sumos trečdalį, 
būtent $136,221.95.

Jau visa eilė metų, kai Šv. 
Alfonso parapija pirmauja šio
je rinkliavoje. Ji pirmauja ne 
tik vienoj Baltimorės arkidiece- 
zijoje, bet visose arkidiecezijose 
ir diecezijose Amerikoje.

Šioje rinkliavoje Šv. Alfonso 
parapija pasižymėjo, nes jos 
klebonas prel. L. Mendelis misi
jų reikalams dirba didžiausiu at 
sidavimu ir pasišventimu. Ji y- 
ra jau davusi katalikų misijoms 
užsieny ir čia pat Amerikoj dau 
giau kaip milioną dolerių.

Brockton, Mass.

Pradėjo darbų
Šeštadieninė lietuviška mokyk 

la jau pradėjo darbą. Dėsto A- 
leksandras Padagas, stud. Ja- 
rūna Venčkauskaitė ir Irena Ei- 
vienė.

Mokyklos patalpas ir šiemet

NUOŠIRDUS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Šitie pirmalaikiai sprendimai 

dažnai priklauso netiksliai ir ne
pilnai informacijai. Bažnyčios 
mokslui priskiriama tai, ko ji 
iš tikrųjų neskelbia. Jai daroma 
priekaištų dėl kai kurių istori
nių aplinkybių. Visa tai apiben
drinama, nepaisant įvykių atsi
tiktinumo charakterio. “Ar ga
li būti gražesnė proga”, — sa
kė Šv. Tėvas, — “kaip šio su- j 
sirinkimo, tikrai susiduriant su J 
Bažnyčios gyvenimu ir imant 
žinias iš atsakingų šaltinių, kai 
visa tai atsispindi iš čia susirin
kusio visuotinės Bažnyčios epis
kopato.”

“Jūs galėsite gerai suprasti”, 
— sakė popiežius, — “kad čia 
nėra politinių gudrybių. Jūs pa
jėgsite sužinoti ir paskelbti Baž 
nyčios veiklą pasaulyje ir galė
site paliudyti, kad ji nieko netu 
ri ko slėpti. Ji eina tiesiu keliu 
be jokių užuolandų. Ji nieko ne
trokšta kaip tiesos, žmonių lai
mės, tarp visų pasaulio tautų 
našios gerovės. Tarnaujant tie
sai, jūs galėsite padaryti indė
lį į “vidinį nusiginklavimą”, ku 
ris yra pirmoji tikros šioje že
mėje taikos sąlyga”.

Galop Šv. Tėvas padėkojo žur 
nalistams už jų malonų apie jį 
atsiliepimą spaudoje ir pridėjo, 
kad jie kiekviena proga gali jam 
skirti kaip vienintelį ir tikrą 
garbės titulą: “Buvo kunigas 
prieš Dievą ir žmones; nuošir
dus ir tikras visų tautų drau
gas.”

duoda nemokamai savo pasto
gėje Juozas ir Sofija Stašaičiai. 
Irena Eivienė savo grupę moko 
savuose namuose.

Mirė Ona Debsienė

Spalio 2 d. mirė Ona Samso- 
naitė - Debsienė. Velionė gimė 
Lietuvoje. Brocktone išgyveno 
52 metus. Liko vyras Jonas 
Debsas ir duktė Aldona Stan
ley. Tai buvo moteris nepapras
tų visuomeninių sugebėjimų. Il
gametė Moterų s-gos 15 kp. na
rė. Prieš keliolika metų vadova
vo Moterų s-gos Mass., Maine, 
N. H., apskričiui. Sąjungietės 
savo narę nuoširdžiai apgailėjo 
ir užprašė 2-jas šv. mišias.

Palaidota spalio 4 d. iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse. Šv. mišias atlaikė jos 
brolvaikis krikšto sūnus kun. 
Henrikas Samsonas La Salette 
vienuolyno narys ir atliko visas 
ceremonijas kapuose.

Lietuviškas kaimelis

Taip svetimtaučiai vadina 
Brocktono priemiestį Montello, 
kuris apgyventas lietuviais. Čia, 
randasi Šv. Kazimiero gatvė, 
apie kurią spečiasi Šv. Kazimie
ro bažnyčia, pastatyta 1952 m.,: 
klebonija 1957 m. ir šiemet se
selių mokytojų vienuolynas. Vi
si pastatai mūriniai. Dabar tik 
trūksta mokyklos. Dabartinė 
maža. Po du skyrius kambary.

Rugsėjo 23 d. šiame lietuvių 
centre susirinkus miesto merui 
ir kitiems šios apylinkės aukš
tiems pareigūnams ir parapie- 
čiams po keletos kalbų anglų 
ir lietuvių kalbomis buvo iška
bintas įrašas: “Lithuanian Pla
za. In Memory of Msgr. Fran
cis W. Strakauskas”.

K. Reblinskienė

Buffalo, N. Y.
Patriotinių dainų vakaras

Maironio metų proga, lapkri
čio 17 d., šeštadienį, 7:30 vai. v., 
Buffalo Lietuvių klubas rengia 
lietuviškų patriotinių dainų va
karą.

Programoj buvęs Lietuvos o- 
peros dainininkas, anų laikų a. 
a. Antano Vanagaičio trupės 
aktorius Juozas Olšauskas iš 
Amsterdam, N. Y., apdainuos 
visų laikų Lietuvą su kanklė
mis.

Kazimiera Bulsienė iš Roches 
ter, N. Y., paskaitys savo poe
zijos. Rochesterio lietuvių vyrų 
trio (Bronius Krokys, Kostas 
Mačiulis ir Pranas Puidokas) 
padainuos Lietuvos partizanų 
dainų.

Po programos bus šokiai. 
Veiks baras ir užkandinė.

Prašome kaimynines Niaga
ros apylinkių lietuvių kolonijas 
nedaryti tą dieną pas save jo
kių parengimų ir maloniai kvie
čiame visus tų kolonijų lietuvius 
atsilankyti į šį mūsų vakarą, 
kuris įvyks Niagaros šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje — 1910 
E. Falls St., Niagara Falls, 
N.Y. Valdyba

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. Vakaiuškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, UI,

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

2 butų mūras. 2 po G kamb Arti 
! 62-os ir California. Naši® parduoda 

Už $29,500.
i Ys aukšto, apie 10 metų niūras. 2

butai. 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- 
i džiai. Garažas. 29,400.
1 Prie parko mūras. 4 butai po 6 
j kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

fi butų mūras. .Apie $7.000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, ‘‘tuckpolnting”. 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 $49,500.

I Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12.300.

Nauja likerių prekyba -—• taverna 
ir puošnus butas. Kaina nuderėta.

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

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41.000.

Pajamų bungaloiv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,600.

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

Apkaltas medinis 6 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-' 
rinls ir medinis, kelt blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti Jeigu ,laiku 
matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mfl- 
f 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- 

i ro namo, kurio kaina tik $19,950.
I Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
: tuščias lotas — prie Jaunimo Centro i — tvarkingas namas — dideli butai.
| $20,000.

.Mur. S mieg. S melų. garažas. M. 
p. $22,600.

-Mūr. 5 kamb., rūsys, garažas, 13 
metų. arti M. p. $1 2,400.

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūs o, 
tvarkingas ir gražus. $13,300.

Mur. 4 mieg. 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

Med. 2x5. garažas, greta. tuščias 
l'it.i.'s. Brighton p. $16.900.

Mūr. 2x5. garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ii' baž. $5,000 imokėti. 
$27.500.

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

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. Iita3. 
Gage p. Tik $22,900.

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

Mūrinis, naujas, 3 mieg., netoli 
mūsų įstaigos, $1 8,500.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

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 St., HE 6-5151
2-jų aukštu mQr. 6 tr 6 kamb 5 kamb., 2-ras 6 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 btit. mūrin. 4—5—S, nauj. at-

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

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

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. parka tik keliu metų, 6 
kamb., 1% vonios. $22,700.

Liuksus 7'/a kamb., 1 aukšt. rezid., 
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. Marą. 
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.

2x6 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 
kamb., plyt. vonios, kilimai, 
langai, 2 a. mūr. garaž. M.
$32,500.

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

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

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

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

atskir.
alum.

parke.

platus

2-jų" aukštų nuir. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
Alvva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. a-rti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. i $24,900.

2-jų aukštų med. su moder. "face ! AT« Marąuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu ^ujas 2-jų aukštų murmis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir i kilmb" 3 miegamieji. 2 vonios kielc-
Washtenaw. $17,900. I buį?‘ AJuol2 Vlsl a5‘

. . „ . _ 1 dirbimai. Baseboard karštu vand.
2-jų butų, 6 metų mur. 2% vo- apšild. sistemos. Galima nupirkti su 

mos. Alyva šildymas, garažas, Mar- mažu įmokejimu. $45,900. 
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. Atremontuotas mūrinis. 5 kamb. 
$41,750. apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aiy-

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalaia 
J. BACEVIČIUS

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

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-

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

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

$22,500.

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

2 auto. garažas. $27,000.
S 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.

Kazimieras Kareekas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis^ 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951
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NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907
2737 West 43rd Street 
Tei. CLiffside 4-2390

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

(1-as ūkis į vak. nuo State g-vės) 
CL 7-7888

Marąuette Parke — 14 butų. Pa
jamų virš $21.000 per metus. Tik 
6 % karto nuomos.

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

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

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BAUS KEAL ESTATE. HE «-4343

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

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

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

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

1% AUKŠTO MCR.
5 ir 4 kamb. Švarūs, moderniški 

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

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

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

2 BUTŲ 5 METŲ MCR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši- 

1 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 Wesf 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.600 įmokėti, už $16,600.

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pfidų lotas $19,000. 

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

IŠNUOMOJAMA FOK RENI

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

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

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

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS R E ZI DENCI NIU8 
MEDICINOS ir PRE K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
(steigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778
Išnuom. 6 kaimb. butas 3-čiam 

aukšte, 924 N. California Avenue. 
Butą galima naudoti kaip du bu
tus — yra 2 vonios ir 2 virtuvės. 
Informacijai skambinti -378-9338

Brighton Parke 
2-jų butų mūr. po 
metų senumo. Po 
binkite 254-8382.

parduodamas
4(4 kamb., 5 

6 v. v. skam-

DfiMESIO !

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

Reikia greitai parduoti. 32 meti; 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 22 įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. Viskas moder
niška. geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymu, ir 
busi laimingas pirkęs.

Mūr. 2—6, 1—4 Brighton Park
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

Savininkas parduoda 35 p. skly
pą rezidencijai — 2538 W. 109th 
Place. Už geriausią pasiūlymą.

LU 5-8757

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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: 
PRospeet 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzle Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dionrastis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnėB spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LO 5-9500

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 į Mr. Farrell telefonu 
IN 3-5932.

>♦«♦>»♦«!> I ,»♦♦♦♦«>»,
ŠILDYMAS

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KlTOKl PASTATAI!

y-fcOHSTRIICTION CO.

DĖMESIO t ♦ ♦ ♦

1
J2501 VVest 69 Street 
J HE 4-7482 436 -5153

RADIO PROGRAMA

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 į Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E, 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas i» 
‘Draugas”.

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pačius ir air conditioning į nau
jus ir senus nąmua. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turih leidimus dirbti 
mieste; ir užmiesčluoše. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

, Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago B, UI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOBŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 CL 7-2094 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME STENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5807

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasirkaityti.

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

SKELBKTTES “DRAUGE”

Platinkite uDraugę9’ 

Remkite “Drauge”
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Agr. p. ANTANUI ŠANTARUI 
ir jo šeimai (Čikagoje, U.S.fl.) ir

p. PETRUI ŠANTARUI 
ir jo žmonai (Buenos Aires, Argentinoje), mirus jų 
broliui Lietuvoje, reiškiame užuojautą.

Vladas ir Eufrozina Veselauskaš

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOH

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Jaunimo Centro Studentų ansamblis su savo vadovais kun. 
L. Braždiene.

Kubiliunu. S.J., ir mokytoja

Jaunimo Centro ansambliui 

- padėkos pastraipon
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
dėt. — GEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapiniu

Tam tikri nusiskundimai kar- Reilly. Vakarienės programai 
tais virsta mados dalyku. De-1 
javiniai dėl mūsų jaunimo abuo-, 
jumo, neapsisprenjiųip ir pasy
vumo lietuviškų reikalų atžvil
giu yra tapę tokia .ųjąda. Kaip 
ir kiekviena mada, jie nėra iš 
piršto laužti. Tačiau, kaip ir 
kiekviena mada, jie gali būti 
perdėti.

Galima būtų surasti daug fak 
tų, stiprinančių įtarimą, jog daž 
nai susiduriame su mados ribų 
peržengimais. Tačiau apsistoki
me šiandien prie reiškinio, įsi
kūrusio Jaunimo Centre.

Jaunimo Centro Studentų 
ansamblis

Tokiu oficialiu vardu jauni
mo grupė gimė prieš trejus me
tus rūmuose, nužymėtuose 5620 
S. Claremont adresu. Tėvo J.
Kubiliaus, S.J., praktiškai ir LB 
iki šiol daugiau formališkai glo 
bojamas ansamblis per trejus 
metus pasirodė lietuvių visuome į 
nėi tiek daug kartų, kad dėl 
pasirodymų ' dideli©« ~ skaičiaus 
juos yra' jau tikslingiau regist
ruoti vien paties ansamblio kro 
nikoje. Šokių vadovės L. Braž- 
dienės paruoštas ir, vadovauja
mas ansamblis tapo puikiu re
prezentaciniu vienetu ir dauge
lio lietuvių parengimų nebeišski- 
riama dalimi. Bę abejo, šis an-. 
samblis Chicagoje nebuvo pir
mas. Čia jau iš senesnių laikų 
veikė ir reiškėsi tokie patys ar į 
panašūs ansambliai. Tačiau kiek 
vienu atveju jaunas jaunųjų 
ansamblis dar giliau pramynė 
mūsų tautinių šokių žingsniais 
ir šuoliais nužymėtus kelius ir 
savo kokybe dar labiau pratur
tino tai, ką mes tradiciniai taip 
labai vertiname. YV'ri

Neabejotinas nuopelnas už tai 
priklauso L. Braždjenęi ir muzi
kos vadovams, kuriais paeiliui 
buvo dr. L. Šimutis, J. Strolia 
ir J. Bertulis. Tačiau turime pa
vyzdžių, kur kartais -ir kitų ge
rų vadovų pastangos atsimuša 
į jaunimo abuojumo sieną, šios 
silpnybės J. C. studentų ansamb 
lis, atrodo, yra išvengęs, šian
dien jame yra 83 nariai, susie
ti tarpusavy bičiulystės ryšiais 
ir pasinešę toliau savo veikla 
tarnauti lietuvybei ir Lietuvai.
Tai yra pagrindai, ant kurių 
ansamblis yra tapęs sąvoka, ma 
žiausiai Chicagoje. Tų pagrin
dų turėtų būti laikomasi ir atei
tyje. Esminis žodis dėl ateities 
pasisekimų ir prasmingumo pri
klauso patiems jauno ansamblio 
jauniems nariams. " '

Padėkos sąskaiton
LB Chicagos apygardos val

dyba, talkininkaujama LB Mar- 
ųuette parko apylinkės valdy
bos, š. m. spalio 27 d., 7 vai. 
vakare, ruošia Jaunimo Centro 
ansambliui paremti vakarienę.
Joj dalyvauti pažadėjo Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvar
dis ir Chicagos savivaldybės spe 
dalių . įvykįiį direktorius pulk.

GUŽAUSK? BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

F. EIIDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

koje įvyko pamaldos, į kurias 
prisirinko pilna bažnyčia tikin
čiųjų. Raudonųjų vyriausybė pir 
mą kartą iš Vengrijos leido iš
vykti vyskupams, kurie dabar 
išvažiavo į visuotinį Bažnyčios 
suvažiavimą Vatikane.

Visas vakarienės pelnas ski
riamas ansambliui paremti. Li
kime su viltimi, kad pelnas, t. 
y. parama, bandys kiekybiškai 
prilygti žodinės padėkos dy
džiui.

PILNA BAZILIKA VENGRŲ
Prieš vengrų vyskupams iš

vykstant į visuotinį Bažnyčios 
suvažiavimą, Budapešto bazili-

Parama ateičiai
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

1962 m. spalio 17 d., 2:30 vai, ryto staigiai mirė mūsų myli
mas vyras ir tėvelis

A. -j- A.
Juozas Astramskas-Astrauskas

Buvęs Lietuvos Nepriklausomybės Kūrėjąs-Sayanc'ris
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 
Genė Kuzmiehė ir anūkai; Australijoje sūnus Kazi
mieras, marti Mollie ir anūkai; broliai Jurgis (Chi
cagoje) ir Kazimieras bei Pijus Lietuvoje.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, YArds 7-3401

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUHERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St, Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TQwnhall 3-2108 0 ’

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mielam bendradarbiui
VYTAUTUI MARKEVIČIUI

ir jo šeimai, motinai Lietuvoje mirus, gilię 
užuojautą reiškia

Meissner Engineering, Ine. 
lietuviai tarnautojai

Laidotuvių Direktoriai

A. + A. ONA JANKAUSKIS
(PO TĖVAIS VALENTINA IT L)

Gyveno 6616 So. Washtenaw Avenue 
Mirė spalio 17 d., 1962, 9:35 vai. ryto, sulaukus pusės 

amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Žemaitijos. Amerikoje išgy
veno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Otto, marti Dorothy, 
anūkai Linda ir Joseph, duktė Adcline, žentas Herold Preųsš, 
anūkai William ir Karen. Lietuvoje sesuo ir brolis su šeimo
mis. Daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Chicagos Liet. Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 

Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 20 d., iš koply
čios 1:30 vai. p. p. bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600.

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -Į“ A.

MONIKA RILEVIČĮENĖ

<845 sa VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
air-condiTionbd KOPLYČIOS

Jau suėjo trys metai, kai negailestinga .mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1959 
m. spalio 21 d. Nors laikas tęsiasi, bet mesyjos niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas ąufeikia jai amžiną 
ramybę. ' '

Už jos sielą užprašytos 3 šv. Mišios spąlio mėn. 21 d. 10 
vai., spalio 22 d. 8 vai. ir spalio 24, d. 8 vai. ryto Av. Antano 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Monikos Bilevičienės sielą.

Nuliūdę: Vyras Juozas, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai

REpubHe T-M*lREpnbU. 7-8608

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tol. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672PADĖKA

JĮ -Į- JĮ
PETRAS POVILAS ALBRIEK

A. -j- A.
ONA EIŠMINSKIENĖ

Gyveno Indiana Harbor, Ind. EX 8-3322, Indiana Harbor
Mirė spalio 17 d., 1962, 3 vai, p. p., sulaukus gilios senat

vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš Sedos apskr., Skapiškio parap., 
Vėželių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime keturi sūnūs: Juozapas, Do
mininkas, Antanas ir Bruno, trys dukterys: Bernice, : Estei! 
ir Marcella. Kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Pranciškaus parapijai ir Rožančiaus D-jai, 
Apašt. Maldos ir Šv. Kazimiero. Seserų Rėmėjams. Buvo am
žina narė Marijonų, Pranciškonų, Jėzuitų ir Kazimieriečių se
selių.

Kūnas pašarvotas Prusciecki koplyčioje, 3831 Main St., 
Indiana Harbor, Ind. Laidotuves įvyks šeštad., spalio 20 d., iš 
koplyčios 8:30 vai, -ryto bus ‘atlydėta į Šv. Pranciškaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtą į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: SŪNŪS IR DUKTERYS 
Laidotuvių direkt. Prusciecki, tel, EX 7-0288, Ind. Harbor

PETRAS BIEMOHAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572Gyvenęs Burlington, VVisconsin

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1962 -m. spalio mėn, 
10 d. ir buvo palaidotas spalio mėn. 13 d. St. Adalbert kapi
nėse, Niles, III. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. kunigams: klcb. prel.
I. Albavičiui, kun. A. Jauniui ir kun. A.' Vilkaičiui, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už jo .sielą. Dėkojame kun. A. 
Jauniui, kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame kun. P. Patlabai už atkalbėjimą rožančiaus 
bažnyčioje; vargonininkui A. Skriduliui už malonų patarna
vimą. Dėkojame Šv. Anta.no Draugijos nariams ir grabnešiams.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybes padėkoti. Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Vasaitis-Butkui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus, dėkui.
Žmona Karolina, duktė Petronclla Danto, 

žentas Časpar ir anūkai

Tel. YArdi 7-34013307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

LEOHARDAS 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. SOtb ĄVE., CICERO, ILL. Tel OLympic 2-1003

Anta.no
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X Jono Griniaus “Gulbės 
giesmė“, istorinė eiliuota dra
ma, ir Alės Rūtos “Priesaika”, riu.
romanas, šiomis dienomis jau x Walter ir Elizabeth Cibul- 
išėjo iš spaudos ir tuoj bus siun skiai spalio 1 d. susilaukė dvy- 
tinėjamos jas užsisakiusiems ir Į nukių, kurios spalio 14 d. buvo 
platintojams. Abi knygos lite- pakrikštytos Šv. Jurgio par. 
ratūriniu ir meniniu atžvilgiu Į bažnyčioje Zuzanos-Marijos ir 
yra labai puikios ir puošnios. Onos-'Marijos vardais. Krikšto 
Knygų mėgėjai jomis tikrai bus apeigas atliko mergaičių dėdė 
patenkinti. Išleido Liet. Knygos kun. Petras Cibulskis, MIC.
Klubas. Užsisakyti galima Drau 
ge.

Petras Daužvardis, bulskiai, gyv. VVest Side, bei 
Leonas ir Elzbieta Monkai, 
gyv. Cicero. W. ir E. Cibulskiai

X Dr. 
Lietuvos generalinis konsulas
Chicagoje, išvyko į Nevv Yorką 
dalyvauti svarbiame Lietuvos' jau augina ir kitą 19 mėn. duk- 
diplomatų pasitarime. relę.

X Stasys Pieža, Chicago A- x įiurlionio galerijai audito-
merican redaktorius, šiuo metu 
besilankąs Romoj kaip šio dien
raščio korespondentas visuoti-
name Katalikų Bažnyčios susi- |Park» Galerijos vadovybė 
rinkime, laišku sveikina “Drau- tai labai yra dėkinga

B. apylinkių valdybos, sukvies-
darbius ir draugus.. Jisai yra , X Dehatai sveikatos apdrau- i tos vejkiįos įr energingos apy- 
sustojęs Šv. Kazimiero kolegi- ^os klaasimu lvVks lapkričio 4 gardos vadovybės.

d. 3 vai. p. p. Jaun mo Centro j Salėje 
didžioje salėje. Už “Medicare”
įstatymo reikalingumą kalbės 
Jonas šoliūnas, “Draugo” Sočia

redaktorius, savo bendra-

jos patalpose.
X Sol. Romos Mastienės lie

tuviškų dainų ir operų arijų 
plokštelių albumas yra ruošia
masi išleisti. Leidžia Jono Kar
velio Prekybos namai.

X Lietuvių R. Kat. Labdarių 
s-gos seimas įvyksta lapkričio 
11 d. senelių prieglaudoje, Šv. 
Šeimynos Viloj. Šv. mišios 10 :30 
vai. r., po to pietūs 12:30 vai. 
Seimo posėdis 2 v. p. p.

Senelių prieglaudos naujas 
priestatas jau trys metai kaip 
užbaigtas. Dar yra nemaža sko
lų.

X Dail. Z. Sodeikienė buvo at 
žymėta jaunųjų dailininkų įvy
kusioj parodoj jury komisijos. 
Taip pat tos pačios dailininkės 
parduotas paveikslas “Gėlės”. 
Anksčiau tilpusiuose aprašy
muose dailininkės pavardė buvo 
netiksliai pažymėta.

X Kotryna Matkevičienė ser 
ga ir jau kelintas mėnuo kaip 
yra Bel-Air Nursing Home, 
9307 S. Cratvford Avė. K. Mat- galerija laikinai uždaryta, nes 
kevičienė yra sena Town of La- patalpos> kuriose buvo išsta. 
ke gyventoja ir amžina narėse- tytį galerijog kūriniai> yra reį.
sėlių kazimieriečių. Taipgi yra kalingos Kultūros kongreso me- 
sąjungietė. Narės prašomos Kot tu ruošiamai meno parodai.
ryną aplankyti. , Čiurlionio galerijos kūriniai sau

X Lituanistinės painokos nau giaį sukrauti tinkamose tų pa
jai įsteigtoje Gage Parko mo- gįų Jaunimo Namų patalpose.
kykloj prasidės spalio 20 d. šeš 
tadienį, 9:30 v. r., vadovaujant 
mokytojui J. Kavaliūnui. Tėvai 
prašomi atvesti vaikus. Daugiau 
informacijų bus.suteikta vietoj. 
Visais reikalais rūpinasi tėvų 
komitetas.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų Dr-ja kviečia visus daly
vauti jų metinėj “bunco par
ty” rengiamą spalio 21 d., 2:30 
vai. p. p. Marijos Aukšt. mok. 
auditorijoj. Ši pramoga rengia
ma tik vieną kartą metuose. 
Bus proga gauti gražių ir įvai
rių dovanų. Visi rėmėjų skyriai 
prisidės prie “bake sale”, o Ro- 
selando skyrius žada prikepti 
pampuškų, naminės duonos įvai
rių rūšių ir t.t. Bus proga lai
mėti 50 dol. Po žaidimų, vieš
nios ir svečiai bus pavaišinti ka
va ir užkandžiais. Seserys ir rė
mėjos maloniai laukia daug sve
čių. (Pr.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus į linksmą-vakarį spalio 20 
d., 7 vai. vak. Hollywood salė-
je, 2417 W. 43rd St. Bus šokiai,1 kad įas rudenėlis nebūtų toks
dainos, žaidimai ir daug paįvai
rinimų. Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas 50 c. (Pr.)

X Maloniai kviečiame drau
gus ir pažįstamus praleisti kar-

X Lietuvių Fondo nariais ga
li būti ir yra ne vien atskiri as
menys, bet ir įvairios lietuvių 
organizacijos, šiuo kartu į LF 
įsijungė Lietuvių Fronto Bičiu
lių Centro Valdyba, įnešusi 
fondo sąskaiton du šimtus dole
rių. Tai berods pirmoji tokios 
paskirties organizacija, įstojusi 
į Lietuvių. Fondą pilnateisiu na-

Anūkėmis taip pat džiaugiasi ir 
jų seneliai Petras ir Stella Ci-

rius Juozas Varkala padovano
jo dail. A. Žmuidzinavičiaus pa
veikslą “Nevv York Central

uz

linio skyriaus redaktorius, gi 
opozicijos pažiūrą į šį klausimą 
pristatys dr. Kazys Ambrozai
tis, kuris yra ne kartą apie tai 
rašęs. Debatų taisyklės bus pa
skelbtos vėliau. Debatus rengia ^4 apgalvota, naši ir planinga.
Chicagos Ateitininkų sendrau- Tolimesniame žodyje, P. Vėbra 
gių skyrius padėkojo K. Drangai, dėl svei-
” X Lietuvi,, studentu s.gos kate, sumetimų pasitraukusiam 
Chicagos skyriaus įvykusiame 11S aPy£ardos J ybos pirminin 
susirinkime, rugsėjo 29 d., Vy- ko pareigų’ UZ enerSin^ ir su‘ j nizuojama išleisti 1961 m. įvy- 
čių salėj, buvo išrinkta 1962-63 manų vadovavim4- Iš praneši- Rusios dainų šventės plokšte-
mokslo metų skyriaus valdyba: 
Vitolis Litvinas — pirm., 4610 
S. Wood St., Chicago 9, Ilk, YA 
7-3953, Laisvūnas Skeivėlas — 
vicepirm., Laima Poskočimaitė 
—sekret., 6354 S. Rockwell St.,
Chicago 29 III WA 5-5396 Ja PaSerbim'° vakarienę, birželio į-j kių šventę. Šis stambus ir dide- ir dr- Kisielius, pasidžiaugdami 

vykių minėjimą, Pavergtųjų Tau lės svarbos kultūrinis darbas ,surnanios ir energingos valdy
tų savaitėje gražų lietuvių pasi- jau gerokai pažengęs, B. Nai- ibos veikla, bei pareikšdami naunina Konaukaitė — ižd., ir Ste

pas Lukauskas — soc. reik. ve
dėjas.

X čiurlionies galerija, prane
ša Visuomenei, kad Čiurlionio

Po Kultūros kongreso parodos, 
minėta galerija vėl bus atidary
ta publikos lankymui.

Red. past.: Jaunųjų dailinin
kų paroda vakarais iki spalio 
21 d. tebevyksta Jaunimo Cen
tro parodų salėje prie Čiurlio
nio galerijos.

X Dailininkai Ad. Varnas, J. 
Tričys, A. Petrikonis ir VI. Vai 
tekūnas padovanojo po vieną 
savo kūrinį - paveikslą Montes
sori dr-jos madų parodos laimė
jimams. Dovanų paskirstymas 
įvyks spalio 21 d. 3:30 v. p. p. 
Jaunimo Centre. (Pr.)

X 300 bilietų jau išparduota 
į Tėvų Marijonų Rėmėjų Ben
dradarbių metinę vakarienę! 
Tai bus sekmadienį, lapkričio 4 
d., 5 v. v. lietuvių brolių Shar- 
kų valgykloje, 6301 West 63 st. 
Adv. Petras Gaddy bus vakaro 
vedėjas. Vakarienės auka $5. 
Kol kas, dar galima gauti bilie
tus pas skyrių rėmėjus. (Pr.)

X “Jau atėjo rudenėlis” ...

nuobodus, įsigykit gerą saky
sim, Telefunken vokišką radiją: 
standartinės bangos, FM ban- meno paroda Chicagoje bus ii’ 
gos puikiajai muzikai ir trum- architektūros, kurią tvarkyti 
pos bangos žinioms iš viso pa- pakviestas arch. J. Mulokas.

Po ‘'žvaigždės” spektaklio Jaunimo Centre, Chicagoj. Iš kairės: prahešėjas A. Brinką, kostiumų 
projektuoja V. Balukienė, veikalo autorė D. Augienė, režisierė Z. Kėvalaitytė-Visockienė, šokių 
vadovė J. Vilkaitė, organizacinio komiteto atstovė Nainienė ir muzikinės dalies autorius F. Strolia.

Nuotrauka V. Noreikos

PLATŪS DIRVONAI
i

Spalio 17 d. Pakšto salėj su-1 sto 125 m. sukaktį, du pasiro- 
sirinko Chicagos apygardos L. dymus universitete ir jaunųjų

dailininkų parodą. Visi valdy- miesto įvykiais.
bos nariai aktyviai prisidėjo 
prie sėkmingos veiklos, dalinda 

jau geras pusšimtis miesi darbais. Atskirai gal reik 
žmonių. Jau yra net tolimes-{ tų paminėti B. Nainį, prof. B.
nių Rockfordo ir Kenoshos. Vitkų ir dr. A. Verbicką, atli- 

ApygardoS valdybos pirm. P. kusius šiuos darbus. Tenka pa- 
Vėbra, atidarydamas susirinki- stebėti tačiau, jog visuose šių 
mą, paaiškina, jog visi buvo su
kviesti informaciniam pasitari
mui, kad ir ateities yeikla bū-

ir ateičiai yra jau užplanuota
ilga darbų grandinė. Norima mų klausimas, kuris yra stro- 
pagerbti Jaunimo Centro tauti- P““ atomas ir būtų nepa- 
„j ansamblį. Jau ruošiamasi Chi { pra8tai svart>us mūslJ 
cagos miesto tautų mugei, orga n 0 gy-Gnlnl° eigoje.

Švietimo ir lituanistinių mo
kyklų reikalu pranešimą pada-

mo taip pat paaiškėjo, jog per les. 1 J- Vedegys, pabrėždamas,
keletą mėnesių lietuvių bendruo: Nepamirštami ir lietuvybės lietuviai mokytojai gyvai 
menės veikla Chicagoje buvusi
gausi įvykiais. Užtenka tik su
minėti Lietuvos gen. konsului 
dr. P. Daužvardžiui suruoštą

barai. Nutarta pinigais parem- dalyvauja šioje veikloje, 
ti Lituanistinio instituto metrą-' Vėlesnėse diskusijose aktyviai 
šč.o išleidimas ir 1963 m. lie- dalyvav0 ištisa eilė veikėjų, jų 
pos 7 d. suruošti tautinių šo- tarpe T. Blinstrubas, J. Jasaitis

X Antanina Juškienė spalio X ALK Moterų s-gos 75 kp.
10 d. šventė savo gimimo dieną [šokiai įvyks šeštadienį, spalio 
ir ta proga buvo pasveikinta, j 20 d., 8 v. v. American Legion (Spalvingosios (ir oranžinės) vazos, 

palinkėta ilgiausių ir sveikiau- j salėj, 3333 W. 111 st. Komisija vaisiams dubens, pyragams lėkš-

rodymą, paviljoną Tarptautinėj niui vadovaujant.
Chicagos mugėj, Chicagos mie- Trumpam kronikiniame apra-

Atsidėkojant už parodos organizavimo talką dr. A. Verbickui do
vanojamas S. Šimaičio paveikslas “Karaliaus portretas”. Dovaną 
įteikia dail. A. Trinkūnas. (Nuotrauka V. Noreikos)

šių metų.

X Pianistas Alvydas Vasai
tis konkurso keliu laimėjo Roo
sevelt universiteto stipendiją, 
kur jis studijuoja muziką greta 
savo tiesioginio mokslo Morton 
aukštesniojoje mokykloje.

X Vykdomasis Parodos ko
mitetas praneša, kad kartu su

darbų vykdymuose talkininka
vo ir apylinkės.

Iš pranešimo paaiškėjo, jog

susideda pirm. B. Kukovsky, S. 
Trainauskaitė, I. Frieburg ir 
motina Emilija Trainauskienė 
ir kitos narės. Bus lietuviškų 
skanių valgių, kuriuos pagamins 
E. Gudgailienė ir talkininkės. 
Bus daug brangių dovanų
Pirm. U. Rastenis ir komisija lėkštės vaisiams indai saldaini- 
, . . ,. . . nes ir kt. Taip pat — kristaliniai
kviečia visus lietuvius atsilan- gėrimams stiklai — naujų formų 
kyti. (Pr.) ir naujų šlifų.

TERRA
X Naujas automatiškas GE 3237 VV 63rd St., Chicago 29, III. 

dantų šepetukas visai šeimai S- Nuo spalio 15 d. visi por-
išvalo dantis ir smegenis e-eriau celaniniai <fine china> indai — išvalo dantis ir smegenis geriau, bavariški> japoniški, angliški — 
negu ranka valant. Nupigintai ištisą mėnesį išpardavimo kaino- 
parduoda DAINA CO., 3321 S. nūs.
Halsted, CL 4-5665. (Sk.)

šyme sunku suminėti visus nu
matytus darbus, kurių dalis 
kasmet kartojasi ir yra surišta 
su mūsų tautinėmis datomis bei

Ypatingai reiktų pasidžiaugti 
tuo faktu, jog dabartinė valdy
ba deda daug pastangų, kad 
Lietuvių Bendruomenės Chica
gos apygardos vardas būtų žino 
mas ne tik lietuvių tarpe, bet ir 
šios valstybės bei Chicagos mie 
sto valdžios sferose, kaip orga
nizacijos, atstovaujančios visus 
Chicagos lietuvius.

Iškeltinas esąs ir tautinių na

KUR DINGO 200,000 BAL
SUOTOJI

Nuo 1960 metų prezidentinių 
! rinkimų Chicagos ir apylinkių 
dabartinė balsuotojų registra
cija parodo didelį skirtumą. Tais 
metais registruotų balsuotojų 
buvo 1,935,974. Atėmus šiais 
metais netiksliai užsiregistravu
sių balsuotojų skaičių, liktų 
lapkričio rinkimams tiktai 1,- 
717,179 balsuotojai. Tai būtų 
mažiausias skaičius nuo 1940 
m. Jeigu 218,795 dingusieji bal
suotojai būtų demokratų parti
jos, senesnieji politikieriai pri-

1S ARTJ IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Domas Jasaitis persi
kėlė į naują vietą. Jo dabarti
nis adresas: 4001 Tampa Bay 
Blvd., Tampa 7, Fla.

— Jaunimo Maironio vakare 
šeštadienį, spalio 20 d., Cleve
lande programoj taip pat daly
vauja O. Mikulskienės vado
vaujama lituanistinės vysk. Va
lančiaus mokyklos vyr. kankli
ninkių grupė.

— Dan Kuraitis, žinomasis 
lietuvis prekybininkas keliau
ninkas, spalio 7 d. atvyksta į 
New Yorką ir padarys praneši
mą bei parodys filmą iš lanky
mosi pereitą vasarą okupuotoj 
Lietuvoje. Kaip žinoma, Dan 
Kuraitis okupantų “Tiesoj’’ bu
vo biauriai apšmeižtas, jam bu
vo primetami išgalvoti kaltini
mai ir nedaug trūko, kad jis 
butų buvęs įkalintas. Kadangi 
D. Kuraitis yra pastabus kėliau 
ninkas, tai jo pranešimas apie 
nuotykingą vizitą Lietuvoje bus 
įdomus kiekvienam. Pranešimas 
ir filmo rodymas įvyks spalio 
27 d. 7 v. v. Carnegie Endow- 
ment patalpose, 345 E. 46 St. 
(United Nations Plaza), New 
York, N. Y. Ruošia Nevv Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmai.

AUSTRALIJOJE
— “šventadienio Balsą”, laik

raštį leidžia kun. A. Kazlaus
kas, MIC, Adelaidėje, redaguo
ja kun. P. Dauknys, MIC. Laik- 
raštėlyj talpinamos įvairios vie
tos žinios.

— Adelaidės lietuviai meno 
parodą suruošė spalio 14 d.

jų minčių narių verbavimo, or
ganizaciniais ir kitais bendruo
menės reikalais.
Susirinkimui vadovavo A. šan

taras ir V. Zakarienė.
—A. Rytys

50 asmenų išbėgo iš degančio 
namo 2734 Lincoln av. Buvo 
10 sužeistųjų. Nuostolių pada- 

jryta apie $15,000.

KAS, KAIRKUR
— Union Pier Lietuvių Vilų Sa

vininku dr-jos susirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį, spalio 21 
d.,. 2 vai., Gintaro, vasarvietėje. 
Prašome visus nuosavybių savinin
kus kuo skaitlingiausiai šitame 
svarbiame susirinkime dalyvauti, 
o taip pat kviečiame ir naujai nu
sipirkusius vilas atvykti ir įsijung
ti į šią Union Pier Lietuvių Namų 
Savininkų Draugiją.

TERROJE Iš EUROPOS 
JAU GAUTA

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

• Dekoratyvusis porcelanas —

tės. Didelis puikių kavos servizų 
p&sirinkimas.

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

• Didelės siuntos balto ir spal
voto kristalo — vazos, pyragams

Čiurlionio galerijos direktorius M. Šileikis įteikia, dailininkei B. 
Bulotaitei atžymejiimo lapą už išskirtinį jos darbą “Estiškoji sim
fonija”. (Nuotrauka V. Noreikos)

SHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiihti
| LITHUANIAN DEMOCRATIC | 
I LEAGUE I

BALIUS |
I Š. M. SPALIO (OCTOBER) 21 — SEKMADIENĮ |
= — Rengiamas —

Lithuanian Democratic League Balius 
su šokiais ir išgėrimais

| MftRQUETTE CLUB HALL, 6908 S0. WESTERN AVĖ. | 

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

subrendimą gausiai dalyvaudami

= JACK JATIS, Exec. Secretary AL. PREIBIS, Director 
DONNA KAMM, Secretary ' AL. KUMSKIS, Director

?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(Hfii|

(leidžia, kad lapkr. 6 d. rinki
muose respublikonai galėtų lai
mėli.
SUDEGĖ “L” TRAUKINIŲ 

STOTIS
Sudegė Chicagos susisiekimo 

kompanijos (•CTA) “L” stotis 
j 35-oje gatvėje tarp State ir 
lwentworth'. Sudegė taip pat ir 
j du elektriniai traukiniai ir apa
čioje pastatymo vietoje buvę 
bent 50 automobilių. Per 750 
keleivių buvo saugiai ugniage
sių nukelti į žemę. Nuostolių 
padaryta $225,000. Gaisras įvy
ko užvakar, žmonėms grįžtant 
namo iš darbo.

DĖKOJA DIENRAŠČIUI 
“DRAUGUI”

Illinois valstybės sekretorius 
Charles Carpentier sveikina dien 
raštį “Draugą’’ nacionalės laik
raščių savaitės proga ir dėkoja, 
kad savo skiltyse “Draugas” 
dažnai pamoko automobilių vai
ruotojus prisitaikyti trafiko 
įstatymams ir saugiai vairuoti.

$4,570,000 PALIKIMAS
Margaret McDonald, 78 metų, 

mirusi birželio mėn. Winnetko- 
je, paliko $4,570,000. Našlės mi
ręs vyras yra buvęs Quaker 
Oats kompanijos vicepreziden
tas. Palikimas padalintas pen
kiems vaikams ir labdaringoms 
įstaigoms.

DVIRAČIŲ REGISTRACIJA 
1 Policijos galva O. Wilson įsa
kė kitą savaitę išdalinti apie 

■ 300,000 dviračių registracijos 
I lapelių visoms Chicagos viešo- 
1 sioms ir parapinėms mokyk
loms. Turint tokią dviračių re
gistraciją, sumažės jų pavogi
mas.
PLINTA POLIO PARALYŽIUS

Chicagoje užregistruota šių 
metų 22-oji polio paralyžiaus 
auka — 34-ių metų vyro, kuris 
niekad nebuvo ėmęs prieš polio 
švirkštų. Šįmet trys polio au
kos mirė. Pernai iš viso buvo 
tik 5 polio ištiktos aukos. Mir
čių nuo polio pernai nebuvo.

ČIGONĖ APGAVO SENUTĘ
Čigonė, pasivadinusi sesers 

Swami vardu, apgavo senukę 
Fannie Brown, 67 metų, 1353 
W. 110 gt. Iš jos apgaulingai 
išgavo $10,000.

tu mano gimtadienį spalio mėn. į šaulio. Pasižiūrėkit 
20 ir 21 d. d. Marąuette Inn.,' televizijų, radijų, hi-fi stereo 
2656 W. 69th St., J. ir M. Juš- krautuvėje, 2512 W. 47th St., 
kai, savininkai. (Sk.) i FR 6-1998. (Sk.)

Gradinsko Sklandumo dėliai architektūri
nius projektus, braižinius ir ki
tą medžiagą prašome siųsti ar
chitektūros sekcijai.




