
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

•
4545 WEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 

TELEPHONE: LUdlow 5-9500

Kaina 10 c. Nr. 251

BUVĘS VALSTYBES SEKRETORIUS ACHESON 
ATVEŽĖ LINKSMA ŽINIA IŠ EUROPOS

BONNA.
specialus prezidento Kennedžio ciją link Kubos.
patarėjas Šiaurės Atlanto or
ganizacijos. (Nato) reikalams, 
grįžo vakar į Washingtoną, par 
veždamas europiečių paramą 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
blokadai prieš Kubą.

Acheson konferavo su Vakarų 
Vokietijos kancleriu Adenaueriu 
ir gynybos ministeriu Straussu 
Bonnoje užvakar ir susitiko su 
prancūzų prezidentu Charles 
de Gaulle ir Nato taryba Pa
ryžiuje pirmadienį.

Pasak informuotų šaltinių, 
Adenaueris užtikrino buvusį 
valstybės sekretorių, jog jis

Kun. S. Mažeika 
atvyko į Romą

ROMA. — Visuotinio Baž
nyčios susirinkimo proga į Ro
mą atvyko spalio 18 dieną kun. 
Stasys Mažeika. Jis yra Vii-
niaus arkivyskupijos kurijos dalinių (Nato) Europoje vadas, 
kancleris ir Vilniaus šv. Miką- pareiškė spalio 22 dieną, jog 

jis nepatenkintas britų armijoslojaus parapijos bažnyčios kle
bonas.

— Prezidentas Kennedy va
kar tarėsi su Kongreso vadais \ ja ir kiti Šiaurės Atlanto 
Kubos krizės reikalu. ganizacijos (Nato) nariai pa-

JAV LAIVYNAS PERSPĖJO 
PREKINIUS LAIVUS

WASHINGTON. — JAV lai
vynas vakar anksti pradėjo siųs 
ti perspėjimus visiems preki
niams laivams, kad jie vengtų 
vandenų aplink Kubą.

Primindami blokadą, įsakytą 
prezidento Kennedžio, laivyno 
radijas pranešė, kad Windward 
praplaukimo, Yucatan kanalo 
ir Floridos sąsiaurio vandenys 
gali “virsti pavojingais”.

“Specialus perspėjimas” nu
rodo laivams naudotis Mona 
praplaukimu rytuose nuo Do.

4 JAV komunistai 
ragina susitikti
su Chruščiovu

NEW YORKAS. — Komu- cūzijos prezidentas Charles de
nistų partija Jungtinėse Ame-; Gaulle vizituos Jungtines A- 

merikos Valstybes 1963 metais, 
pasak diplomatinių pranešimų 
antradienį.

Jis taipgi pasiuntė preziden
tui Kennedžiui raštą, kad jis 
remia Jungtinių Amerikos Vals
tybes Kubos krizėje ir prana
šauja, jog Sovietų Sąjunga neis

rikos Valstybėse ragina prezi
dentą Kennedį tuojau susitikti 
su Rusijos premjeru Nikita 
Chruščiovu “išspręsti” Kubos 
krizę.

Telegramoje, pasiųstoje pre
zidentui Kennedžiui, komunistų 
vadas Gus Hali nemini tiesio-
giai prezidento blokados žygio.' į karą.

NIKITA NUSIGANDO IR TRAUKIASI
MASKVA. — Sovietai diktatorius Nikita Chruščiovas va

kar švelniai reagavo į Jungtinių Amerikos Valstybių laivyno blo
kadą. prieš Kubą. Štai jo vakar dienos dainelė: reikia sukviesti 
“viršūnių” konferenciją išspręsti dalykus; jei JAV “piratiškai” 
elgsis su mūsų laivais — mes reaguosime.

Raudonoji Kinija žygiuoja
NEW DELHI. — Raudonosios Kinijos kariniai daliniai jau 

yra nužygiavę 37 mylias Indijos teritorijoje ir vis tolyn skverbia
si tie daliniai.

Nikitos Chruščiovo paslaptis
MASKVA. — Daugelis stebisi, kodėl diktatorius Chruščio

vas neskelbia;, kad Sovietui Sąjunga turi pirmąją astronautę mo
terį.
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Dean Acheson, remia Kennedžio užimtąją pozi-, tinių Amerikos Valstybių sau 
Į gurnui.

„ ... ., , , „ i Nato taryba, kuri savo būs-Paryziuje prezidentas d.e Gaul J ’
le įsakė prancūzų delegacijai 
Jungtinėse Tautose remti Jung 
tinęs Amerikos Valstybes Sau
gumo taryboje sprendžiant Ku
bos reikalus.

De Gaulle yra įsitikinęs, kad 
Kennedy nebūtų ėmęsis griežtų 
priemonių, jei jis nebūtų turė
jęs aiškių įrodymų, jog rusų
raketų bazės Kuboje graso Jung į Kubą.

GEN. NORSTAD RAGINA PADIDINTI 
NATO DALINIUS EUROPOJE

Generolas Norstad atsisveikino su Britanijos 
kariuomenės vadais

LONDONAS. - 
Norstad, išeinąs atsargon vy
riausias sąjungininkų karinių

pajėgumu prie Reino.
Generolas, atsisveikinęs su

britų vadais, tikisi, jog Britani- 
or-

mininkonų respublikos vieton 
Windward praėjimo tarp Haiti 
ir Kubos.

Laivams, plaukiantiems per 
Floridos sąsiaurį, patarta plauk 
ti arti Florida Keys. Plaukian
tiems Yucatan kanalu patar
ta plaukti netoli Meksikos Yu
catan pusiasalio.

Gynybos departamento kal
bėtojas pareiškė, jog perspėji
mas bus pakartotas.

De Gaulle vizituos 
JAV, remia JAV 

žygius
WASHINGTON, D.C'. — Pran

tinę turi Paryžiuje, pasiruošusi 
turėti kiekvienu momentu po
sėdį ryšium su Kubos krize.

— JAV laivynas Karibuose 
vakar nuo 8 vai. ryto (Chicagos 
laiku), prezidentui Kennedžiui 
įsakius, turėjo sulaikyti laivus, 
vežančius ofenzyvinius ginklus

Gen. Lauris didins savo karinius dalinius
Europoje.

Britanija yra pasižadėjusi lai 
kyti apie 55,000 kareivių Vaka
rų Vokietijoje, nes ji tiek įsi
pareigojo Natui. Tačiau jos ka
rinės jėgos ten sumažintos iki 
51,000 vyrų.

Generolas Norstad pabrėžė, 
kad Nato išvystė “atomines ir 
paprastas jėgas per kelerius me 
tųs. Tos jėgos turi gerų pasek
mių.”

“Tačiau mes privalome ir to
liau tęsti darbą. Mes turime stip 
rinti savo jėgas ir ateityje!”

Malda — kaip ir radiumas — 
tai skaidri, savaime gimstanti 
energijos forma.

— Ale.v Carrel

SOVIETU SĄJUNGOS IMPERIJA 
APIPLĖŠIA LIETUVIUS

SIMA.S MIGLIN AS, Vokietija

Pavergtoje Lietuvoje Krem- tyvais vadovaudamasi S'-vietinė nius gaminius sovietai su Lietu 
liaus direktyvomis įsteigta eilė diktatūra Lietuvoje užsimojusi 
įmonių, gaminančių vienus ar plėšų minėtą metalo pramonės 
kitus gaminius sovietiniam oku- i šaką ? Juk Lietuva savo metalo 
pantui. Kadangi šio pobūdžio I išteklių neturi. Gaminant minė-
įmonės išaugusios ne iš Lietu
vos ūkinių poreikių, jas tegali
ma pavadinti kolonijinėmis. Vie
nu ryškiųjų kolonijinės pramo
nės Lietuvoje pavyzdžių gali 
būti metalo p.ovimo staklių ga
myba. Šių staklių metai po me
tų Lietuvoje vis daugiau paga
minama. O 1961 metais jų ga- 
myua siekė 9.639 vienetus.

Tuo tarpu visoje Sovietų Są
jungoje tais pačiais metais me
talo piovimo staklių buvo paga
minta 164,000

Sovietų Sąjungoje
Jų gamybos apimtis Sovietų 

Sąjungoje ir Lietuvoje ypač iš
ryškėja išeinant iš gyventojų 
santykio. Lietuvoje praėjusiais 
metais kas 290 gyventojų buvo 
pagamintos vienos metalo pio
vimo staklės. Gi Sovietų Sąjun
goje kas 1,334 gyventojai te
buvo pagamintos vienos metalo 
piovimo staklės.

Taigi Lietuvoje Kremliaus už 
sakytinė metalo piovimo V aklių 
pramonė žymiai platesniu mas
tu vykdoma, negu pačioje so
vietinėje imperijoje.

Kyla klausimas, kuriais mo

Indijos ministeris pirtfnrninkas 
Nehru, kalbėdamas per radiją 
Nevv Delhi mieste, pareiškė, jog 
raudonoji Kinija būsianti nugalė
ta. Jis pirmą kartą komunistinę 
Kiniją pavadino “priešu”.

Pradėjo svarstyti 
liturginius klausimus
VATIKANAS. — Visuotinio 

Bažnyčios susirinkimo darbai 
j eina labai taikiai, intensyviai
ir sklandžiai.

I Išrinkus jau šešias komisijas, 
spalio 20 d. bendrasis susirin
kimo posėdis truko be pertrau
kos beveik 4 vai. Tą pačią die
ną susirinkimo tėvai paskelbė 
atsišaukimą į viso pasaulio žmo 
nes įr visas tautas. Spalio 22 d. 
pradėjo svarstyti liturginius 
klausimus.

— Sovietų Sąjungos atstovas
Jungtinėse Tautose Zorin už
vakar pareiškė, kad Maskva ne
leis savo : laivų, plaukiančių į

v Kubą, patikrinti.

tuosius Kremliaus užsakytinius 
gaminius metalo žaliavą tenka 
gabentis iš Sovietijos. Atrody
tų, kad sovietams būtų ūkiškiau 
metalo piovimo staklių bei pa
našią pramonę plėsti arti meta
lo centrų, kad būtų išvengta 
transporto išlaidų.

Tačiau Sovietų Sąjunga, at
rodo, į šias aplinkybes neatsi
žvelgia dėl kurių kitų tikslų: 
Kremliui matomai paranku Lie
tuvoje skatinti metalo pramo
nę dėl eilės motyvų:

1. Minėtoms metalo piovimo 
staklėms ar kitiems Lietuvoje 
gaminamiems užsakytiniams me 
talo dirbiniams žaliavą Sovietų 
Sąjunga veltui nesiunčia. Už iš 
Sibiro ar kurių kitų Sovietų 
Sąjungos vietų atgabentą meta
lą Lietuvos ūkinės žinybos turi 
atsiskaityti. Gi sovietai už at
siųstą metalą sąskaitas patiekia 
žymiai aukštesnes už pasauli
nės rinkos kainas. Tad jau šiuo 
būdu Sovietų Sąjunga pasipel
no.

2. Už okup. Lietuvoje paga
mintas metalo piovimo stakles 
bei kitus. Kremliaus užsakyti-

NAUJAUSIOS 
2 I N I O S

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito vakar pareikalavo tuojau 
sukviesti Jungtinių Tautų pil
naties susirinkimą ir paprašė, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty 
bės sustabdytų blokadą prieš 
Kubą, kuri graso “žmoniją į- 
stumti j karą”.

— Keturiosdešimt Jungtinių 
Tautų organizacijos narių va
kar paprašė generalinį sekreto
rių U Thant, kad būtų išvengta 
karo tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
dėl Kubos.

— New Yorko gubernatorius 
Rockefeller vakar pranešė, kad 
jis kviečia į Washingtoną gu
bernatorių civilinės gynybos ko
miteto posėdį. Posėdis bus šeš
tadienį.

— Kubiečių lėktuvai vežasi 
iš Rytų Vokietijos ekspertus į 
Kubą. Kubos lėktuvai naudojasi 
kanadiečių aerodromais. Kanada 
uždraudė sustoti rusų lėktuvams 
savo aerodromuose, skrendan
tiems į Kubą. Kubos lėktuvams 
naudotis kanadiečių aerodro
mais nedraudžiama.

— Kinijos komunistai pat
virtino indų pranešimus, kad 
kiniečiai žiauriose kovose lai
mi Kinijos ir Indijos pasienyje. 
Tačau kiniečiai komunistai tei
gia, kad jie atlieką “apsigynimo 
žygius.”

KALENDORIUS
Spalio 25 d.: šv. Krizantas, 

Karigaila.
Spalio 26 d.: šv. Evarįstas, 

Kęsigaila, Minginta.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apsiniaukę, apie 40 laipsnių, 
galimas lietus; rytoj — dali
nai apsiniaukę, vėsu.

Saulė teka 7:14, leidžias 5:56.

vos ūkinėmis žinybomis atsis
kaito. Tačiau Lietuvoje paga
mintoms minėtoms staklėms bei 
kitiems gaminiams atsiskaity
mo kainas taip pat pats Krem
lius padiktuoja.

3. Lietuvoje pagamintosios 
metalo piovimo staklės sovietų 
nurodymais siunčiamos į vadi
namąsias broliškąsias respubli
kas bei socialistines šalis. Bet 
už tas stakles (bei kitus ga
minius) minėtoms šalims kainas 
Kremlius padiktuoja lupikiškas, 
žymiai aukštesnes už atitinka
mų gaminių kainas pasaulinėje 
rinkoje. Tad jau trečiasis So
vietų Sąjungos pasipelnijimo at 
ve jis už Lietuvoje pagamintus 
užsakytinius gaminius.

4. Galiausiai Sovietų Sąjunga 
pasisavina dalį Lietuvoje surink 
tų apyvartos bei kitų mokesčių. 
Kremliaus uzsakytinė gamyba 
Lietuvoje taip pat apdedama 
mokesčiais. Apyskaitinių metų 
pabaigoje tų mokesčių dalis į- 
plaukia į Kremliaus iždą. Ir šiuo 
atveju pasipelno sovietija.

5. Ir kitų Kremlius turi už
davinių Lietuvoje plėsti grynai 
kolonijinio pobūdžio pramonę: 
— kad Lietuva nebūtų ūkiškai 
savaranki, kad ji ūkiniu požiū
riu būtų priklausoma nuo Sovie
tų Sąjungos.

SVARBESNI ĮVYKIAI PRIE 
KUBOS VARTŲ

Vieningas frontas
VVASIilNGTON, D.C. — Amerikiečių valstybių organizaci

jos (O.AjS.) nariai užvakar vieningai parėmė Jungtinių Ame
rikos Valstybių planą padaryti kolektyvinį vakarų pusrutulio 
žygį, kati būtų neleidžiama stiprinti karinė ofenzyvinė jėga Ku
boje.

19 Amerikiečių valstybių organizacijos (O.A.S.) narių bal
savo nepaprastame posėdyje Washingtone už JAV rezoliuciją, 
siūlančią panaudoti kolektyvines ir individualines priemones, į- 
skaitant ir karinę jėgą, jei bus reikalinga, prieš atominę grės
mę iš Kubos ir užblokuoti ofenzyvinių ginkhi siuntas į salą.

Uragvajus susilaikė balsavime, nes jo atstovas negalėjo 
susisiekti su savo vyriausybe balsavimo metu. Delegatas pareiš
kė, kad Urugvajus pasisakysiąs už JAV rezoliuciją.

Venecuelos atstovo žodis
NEW YORKAS. — Vakar Jungtinių Tautų Saugumo tary

boje Venecuelos atstovas pareiškė, kadi Sovietų Sąjungos ato
minių ginklų bazės sudaro grėsmę visam vakariniam pusrutuliui. 
Venecuelos atstovas pareiškė, jog jis kalba ne tik savo, bet viso 
vakarų pusrutulio vardu. Jis parėmė JAV poziciją Kubos at
žvilgiui.

Taipgi parėmė JAV poziciją Britanijos atstovas Dean.

Kodėl valstybės departamento pareigūnai tyli?
IVASHINGTON, D.C. — Nuostabu, kad valstybės departa

mento pareigūnai dar nėra spaudai pareiškę, jog paskutinių 30 
dienų bėgyje bent penki Sovietų Sąjungos U-2 rūšies žvalgybi
niai lėktuvai buvo užtikti netoli Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Japonijos karinių bazių. 'O Maskva jaui senai būtų apie tokius 
dalykus triukšmavusi visam pasauliui.

Gromyko prie nelaisvės sienos
BERLYNAS. ■— Sovietų užsienio reikalų ministeris Gro

myko, grįždamas į Maskvą iš New Yorko, vakar buvo sustojęs 
Rytų Berlyne pasikalbėti su komunistų vadu Ulbrichtu ir apžiū
rėjo Berlyno nelaisvės sieną. Paklaustas dėl žygių prieš Kubą, 
Gromyko atsakęs, kad tai nieko nereiškią. Ir toliau jis pastebė
jo, kad Vakarti kariniai daliniai turėsią pasitraukti iš Vakarų 
Berlyno.

Jau dreba raudonieji
HONG KONG. — Raudonoji Kinija vakar pasmerkė Ame

rikos laivyno blokadą prieš Kubą, ją pavadindama “baisiu plėši
kavimu”, ir ragino visus komunistus susijungti prieš “rimčiau
sią grėsmę”.*

Jau jaudinasi raudonieji, Vakarams parodžius didesnį ryžtą.

Demonstracija Maskvoje
MASKVA. — (Sovietų užsienio reikalų ministerija vakar ne

priėmė Jungtinių Amerikos Valstybių informacinį laišką apie 
blokadą prieš Kubą.

Vakar keli šimtai rusų studentų demonstravo Maskvoje 
priėmė Jungtinių Amerikos Valstybių informacinį laišką dėl 
blokados prieš Kubą.

Europa remia Ameriką
EUROPA. — Italija, Prancūzija, Vak. Vokietija ir kiti kraš

tai, ypač Nato nariai, remia Jungtinių Amerikos Valstybių už
imtąją poziciją link Kubos.

Peru žada pagalbą JAV
LOTYNŲ AMERIKA. — Peru., Argentina^ Čilė, Venecuela 

ir Domininkonų respublika siūlo subendrinti Amerikiečių vals- 
tybiii organizacijos (O.A.S.) veiklą. Peru net pasirengęs siųsti 
karių ir gbikbi prieš Kubą, jei bus reikalas.

6. Yra dar motyvų, kuriais 
vadovaudamasis Kremlius sten
giasi vis daugiau Lietuvoje plės
ti ynač precizinę, didelio kruopš 
tumo reikalaujančią gamybą, 
kaip tiksliųjų staklių ir pan. 
Lietuvos darbo žmonių rūpes
tingumas ir jų sugebėjimas taip 
pat lemia sovietinį okupantą su 
dėtingesnę gamybą nukreipti į 
Lietuvą.

Vadovaudamosi minėtais tiks 
lais, Sovietų Sąjunga vis dau
giau plečia grynai kolonijinio 
pobūdžio pramonę Lietuvoje. 
Dėl tų pačių išrokavimų paverg 
toje Lietuvoje vykdoma ir mi
nėtų metalo piovimo staklių ga
myba.

Vysk. Sheein pamoks
las žurnalistams

Vysk. Fulton J. Sheen spalio 
21 d. Šv. Ivo bažnyčioj buv. Ro 
mos universiteto Sapienza pasta 
tuose Vatikano Ii susirinkimo 
žurnalistams atnašavo mišias ir 
pasakė pamokslą.

ROMOJE MIRĖ KETVIRTAS 
VYSKUPAIS'

Pietų Rhodezijos vyskupas 
Aston Chichester, 80 metų, su
krito prie Šv. Petro bazilikos 
Romoje ir vėliau mirė ligoninė
je. Tai ketvirtas vyskupas mi
ręs Romoje visuotinio Bažny
čios susirinkimo metu.
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Antrasis šių moks’p metų 
Kun. Alf. Lipniūno ateit, moksl. 
kuopos susirinkimas įvyko spa
lio 21 d. Jaunimo Centre. Jį prą 
dėjome mišiomis, o pu jų buvo 
bendri pusryčiai. Susirinkimą 
pravesti pakviestas R. Kanau- 
kas — pirmininku ir (V. Kava
liūnaitė — sekretore, G. Bičiū- 
naitė skaitė praeito susirinkimo 
protokolą.

Šio susirinkimo pagrindiniu 
punktu ėjo dr. A. Liulevieiaus 
paskaita, kurios tema buvo: 
“Ateitininkas visuomenėje”'. 
Kalbėtojas plačiai išryškino se
kančius dalykus: a) Reikia įsi
gyventi į ateitininkų šūkį “Visa 
atnaujinti Kristuje”, b) Susido
mėti viskuo. Turime būti pilnu
tiniais žmonėmis, c) Svarbiau
sia, kaip ateitininkai mes turi
me: 1) Visad išlikti jaunais. 2) 
Būti jaunatviškos dvasios. 3) 
Domėtis mokslu. Ateitininkas 
turėtų stengtis būti kuo geriau
siu mokiniu. 4) Būtina susido
mėti lietuvių, angų, ir kitų tau 
tų literatūra, d) Rasiniai ir ki
tų tautybių tarpusaviai santy
kiai. Paskaita buvo išklausyta 
dideliu dėmesiu. Po paskaitos 
Irena Jakševičiūtė skaitė refe
ratą apie Kun. Alf. Lipniūno 
kuopą. Ji priminė apie kuopos 
socialinę ir kultūrinę veiklą. 
Kuopa laukia idėjų iš kiekvieno 
savo nario.

Toliau Vacys Šaulys pranešė 
apie Nepaprastą konferenciją, 
kuri prasidės gegužės 30 d. ir 
tęsis iki birželio 1 d., New Yor- 
ke. Kuopa išrinks ir deleguos 
du atstovus į šią konferenciją.

Po susirinkimo turėjome iš
kylą į Meno institutą, kur ma
tėme retų ir puikių meno rinki
nių. Grįžome patenkinti smagiai 
praleidę dar vieną auksinio ru
dens dienelę. Laima

studijų, dienos
Kolumbo dienos savaitgalį, 

spalio 12, 13, ir 14-tą dieną, į- 
Vyko Studentų Ateitininkų są
jungos studijų dienos New Yor- 
ke. Nuo atidarymo ir susipaži
nimo vakaro penktadienį, iki už 
baigimo sekmadienį po pietų, 
suvažiavimas turėjo didelį pa

sisekimą. Studentų buvo suva
žiavę ir iš tolimesnių vietovių—, 
Bostono, Baltimorės, Brockto- 
no, Worcesterio, Bhiladelpihi- 
jos ir Scrantono. Malonu buvo 
matyti, kad ne tik šokiuose, bet 
ir paskaitose gausiai studentai 
dalyvavo.

Bendra studijų dienų tema: 
“Dabarties jaunimas šiandieni
nių priešingybių akivaizdoje”, 
šeštadienį buvo paremta ketu
riomis paskaitomis. Dr. Jonas 
Grinius kalbėjo “Šių dienų kul
tūrinės priešingybės.” Prof. Vai 
devutis Mantautas labai įdomiai 
ištyrinėjo temą: “Mes ir Ame
rikos sekuliarizuotas pasaulis: 
žvilgsnis į moralines priešingy
bes.”. O paskutinę paskaitą šeš
tadienį skaitė A1 girdas Gečiaus- 
kas. Inž. Geeiausko tema buvo 
“Priešingybės lietuvių ir ameri
kiečių gyvenime”. Sekmadienį 

iper paskutinę paskaitą Kęstutis 
Kudžma nagrinėjo “Jaunimo 

i konfliktą su visuomene: kartų 
! priešingybių klausimas.” Pas
kaitos buvo papildytos klausi
mais ir diskusijomis.

Šeštadienį vakare įvyko me- 
ininis vakaras, kurį puikiai iš
pildė jaunos studentiškos jėgos. 
Pasirodė: Anelė Kaulinytė, pia
nistė iš Philadelphijos, Violeta 
Bendziutė, solistė iš Philadel
phijos, Algimantas Žemaitaitis, 
artistas ir vyresnis studentas iš 
New Yorko, ir ypatingai gražiai 

, pasirodė Brigita Pumpuolytė, 
smuikininkė iš Scrantono.

Reikia pastebėti, kad studijų 
dienos turėjo daugiau pasiseki
mo negu kad buvo tikėtasi: 
New Yorkieeiai, ilgai neturėję 
patyrimo tokiuose darbuose, 
ypatingai gerai pasirodė, ir la
bai retas dalyvis iškeliavo na
mo su nepalankiais įspūdžiais, 

i Pasisekusios studijų dienos New 
i Yorko draugovei suteikė daug 
J pasitikėjimo savimi, ir davė ge
rą pavyzdį kitų draugovių na
riams. Reikia tikėtis ir laukti to 
limesnių žygių iš šios ir kitų 
draugovių.

Naujas paskaitininkas

Chicagos ateitininkai sendrau 
giai ateinantį sekmadienį (X. 
28) ruošia Kristaus Karaliaus 
garbei akademiją. Iškilmės pra-

Ii

V”

ilti s. i c į:'
Kardinolas Francis Spėllimiaii, 

New Yorko arkivyskupas, atvyko 
į Vatikaną dalyvauti posėdy, ku
riame svarstomi liturginių apeigų 

i pakeitimo reikalai. (UPI)

dedamos 10 vai. šv. mišiomis 
Jėzuitų koplyčioje. Po to renka
mės į Jaunimo Centro didžiąją 
salę išklausyti naujo paskaiti
ninko kun. Gedimino Kijausko, 
SJ, tema “Kristaus Karaliaus 
samprata”, ir meninės dalies, 
kurią išpildys poetas Kazys 
Bradūnas ir sol. Izabelė Mote- 
kaitienė. Visi kviečiami šioje 
akademijoje dalyvauti.

Debatai

1 Rinkimų išvakarėse ruošiami 
j debatai apie Medicare — medi- 
1 cinos apdraudos įstatymą senes 
i nio amžiaus piliečiams. Įstaty- 
i mas, kaip žinome, mirė kongre- 
’ se, bet jo keltos mintys gyvai 
nagrinėjamos rinkiminėse dis- 

i kusi jose. Savo mintis, apie šį 
| kontraversinį projektą prista
tys Jonas Šoliūnas, o jam opo
nuos dr. Eazys Ambrozaitis. Į 
Debatai įvyks už savaitėj, sek-j 
madienį, lapkričio 4 d. 3 vai. 
Jaunimo Centro didžioje saįęje, 
Įėjimas laisvas. Ruošia Chica
gos Sendraugių ateitininkų sky
rius. , .y,

AF valdyba primena

Ateitininkų Federacijos vai- ’ 
dyba primena, kad iki lapkričio 
1 visi atskirai nuo didesnių vie
netų gyveną ateitininkai turi pa 
sitikrinti, ar jie yra įrašyti į 
centrinius sav© sąjungų arba 
artimiausios vietos vienetus. Jei 

! to nebūtų padarę /turi pasirink
ti jiems parankiausią savo są
jungos vienetą (skyrių ,draugo
vę, kuopą) ir įsiregistruoti Ne
paprastosios konferencijos ats- 

' tovų rinkimam. To nepadarę, 
atstovų rinkimuose dalyvauti 
negalės. Jaunučiai rinkimuose 
nedalyvauja.

4 -Marąuette Parko moksl. 
j i j^atC&SLnkij tėvams

Lapkričio 2 d. 7:00 V. v. 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje kviečiamas jaunučių ir mo
ksleivių ateitininkų tėvų meti
nis susirinkimas apsvarstyti 
kuopos gyvybiniams reikalams. 
Visų tėvų dalyvavimas būtinas.

Tėvų Komitetas

Dėmesio Korp! Giedra

Korp! Giedros susirinkimas 
įvyks spalio 29 d. 7:30 vai. va
kare, Vidos Strimaitytės bute, 
2534 W. 67th Street. Programo
je: Ritos Žukauskaitės “slides” 
ir pašnekesys apie Europą.

Labai laukiame visų atvyks
tant i

Giedros naujai išrinktą val
dybą sudaro: Jonina Čikotienė
— pirmininkė, Giedra Žumba- 
kienė — vicepirm., Vita Ceršku- 
tė — sekretorė, Onutė Eringytė
— iždininkė ir Raminta Rudai- 
tytė — narė.

Korporacijos oficialus adre
sas: 6016 So. Campbell Avenue, 
Chicago 29, III. Valdyba 

PAVYKĘS VAKARAS

: Pereitą šeštadienį (X. 20) 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyriaus ruoštas Rudens Va 
karas puikiai pavyko. Platesnis 
aprašymas bus ateinantį ket
virtadienį.

Lipniūniečių veikla

Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyko penktadienį, spalio 19 d., 
Jaunimo Centro Ramovėje.

Susirinkimas pravestas pirmi
ninkės Ritos Jaraitės praėjo 
draugiškoje nuotaikoje. Buvo iš 
aiškintas- mergaičių būrelio tiks 
la.s, paliestos susirinkimų temos 
ir paskaitininkai, numatytos iš
kylos.

Po to mergaitės vaišinosi ir 
diskutavo įdomesnius klausi
nius. G'4 , L-tė

‘ANGLĘ KALBA SPAUDOJE 
Pusė viso pasaulio laikraščių

įf mokslinių žurnalų yra spaus
dinama anglų kalba.

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

Tel. HEmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

Maldą .sielos gyvenimui yra tai, , 
kuo alsavimas yra kūno gyveni
mui. — J. Newjnait

4, R AlH VSIi VS

I

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta•■♦♦♦♦ ♦ * ♦ ♦ „ ♦ „

PERKI IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 S. Western G R 0-6582 J
Atdara 11-4 ir 6-8

P. ŠILEIKIS, 0 P
WjT Orthopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezal. Med. ban-
* dažai. Spec. pagalba kojoms 

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES IJGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

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

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

Rezkl.: 3241 West 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8,
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= • Redakcija straipsnius tai-
s’so savo nuožiūra? Nesūnau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
g grąžina tik iš anksto susitą- s rus. Redakcija už skelbimų S turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos, gavus S prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais • 4- 8:30 — 12:00.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1585

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso Ir buto tek OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad... ;puo 2-4. Trečiadieniais Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REnublic 7-2280.

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

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. Galifornia Avė., YA 7-738 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiai
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p <

Ofisas -uždarytas iki lapkr. 5 d.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-67c

Dr. W. Ross Dr. L. Setas
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. Western Avė., te 
GR 6-0091; 392 E. 159th St„ Harve 
RĮ., tel. EDison 3-4383; 30 N. M 
chigan Av, Suite 808, tel. CE 6-776

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
04^9 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-577 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, UI 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ;

Ona (Kurliandskaitė) ir Kostas Savickai iš Worcester, Mass., atšventė savo 40 m. vedybinę su
kaktį. Pirmoje eilėje trys mažieji Vaitkui, Babic kaitė Zita, Tomas Savickas, Morta Kurliandskaitė. 
Centrinėje eilėje Akvilina Kurliandskienė, Kostas ir Ona Savickai, sės. M. Rita (Tri.makienė). M. 
Žmuidzinienė, Simas Žmuidzinas. Stovi P. Babickas su žmona Liucija (Savickaite), Kastas (sūnus), 
sės. M. Paulė, V. Vaitkus su žmona Ona (Savickaite) Česiaus žmona Irena su dukrele Liucija,

Česius (sūnus), Izabelė su Vytautu žuiuidzinu iš Roehester, N. Y. (Nuotr. A. Meilinus)

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

MIDLAND
SAVINGS

4640 Archer Avė. • Chicago 32

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

Rez. YVAlbroolt 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

■ sekm, uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1062, Namų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4068 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija Ir moterų ligos
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel ofiso Ir rez. WA 5-2017

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
yenktad. nuo. 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad.- 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OUymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1-3 vai, jr 6—8 vai. ,vak., 
išskyrus trečiadienius: 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

HR mENA KURAS
B CHIRURGE KtiDIKIŲJ IR VAIKUI

LIGŲSPECIALISTE 
meotcal building 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA - IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai. pirmad. Ir ketvirtąd 14 p p 
mtrad b- nenktad 5 - S v v

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez, tel. GRovehilI 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartt.

DR. SELMA E. SODEIKA
- OPTOMETRISTE 

5842 S. Kedzie Avė. PB 6-21
.r^ikl;iu§f ‘V'V’ Pritaiko akiniu 
Visuai Tt-aining — Contact Lern 
Pirmad.^jgetv. 10:30 v. r. — 7 p 
antrad., penkt. 10:30 v r __  6 n"

šešt. 10:30 v. r. — 6 p. p.- 
. Treč, uždaryta.

Ofiso .telef. CLiffside 4-2896 
Rezirl. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI; 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos,-kiekvieną dieną 2 — 4 
6 & vą}:. yak. Trečiadieniais ir se
madienlais uždaryta, priimama p 
gal susųarimą. šeštadieniais nuo 
v. iki 6 v. ▼.

DRi VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRĄ PRAKTIKA IR MOTEU
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRpspect 8-1223 ar PR 6-55' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt.; npo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
Y- Šešt. 2—4 v. popiet ir ki
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. JANINA JAKŠEYIŪIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
tešt. nuo 1 kl 4 vai,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71et Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIŪIUS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigąn, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUliman 5-6768 
Namų: BEverfy . 8-3946 

Prlfim. vai.: kasdien 6-9' v. v.,’ gešt. 
i-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų HE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSK1S
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS; 2-4 p.p. V 6-8 p.p 
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trpcirdieniain uždarvta

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-611

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarfm 

Dėl valandos skambinti tel.; H 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet. ka 
dlen, išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GHovehill 6-2823

DR. A. V ALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: A KUŠERIJA ir MOTEB 

! LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki ! 

šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad., nuo 2 iki 4.- Treč. ir seku 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYfO.TAR TR CHIRURGAS 

2420, West Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. y. 

Treč., ir, šeštad, pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
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Laisvojo pasaulio parama

AMERIKOS SAUGUMUI GINTI
KAS RINKIMUOSE SVARBIAU -

užsienio ar vidaus reikalai?

Prezidento Kennedy pada
ryti žygiai užblokuoti Kubą, 
kad neįplauktų ten iš Sovietų 
Sąjungos ir kitur kariniai —- 
atominiai ir kitokie — reikme 
nys, susilaukė pritarimo ir pa
ramos iš beveik visų Lotynų 
Amerikos respublikų, iš Angli
jos ir visos eilės kitų laisvųjų 
pasaulio valstybių.

Vakar ir užvakar daug kal
bų buvo pasakyta Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos po
sėdžiuose, pritariant Jungtinių 
Valstybių ambasadoriaus Jung 
tinėse Tautose. Adlai Steven- 
sono, kalbai ir po ilgos, labai 
išsamios ir tikrai geros kalbos 
pateiktai rezoliucijai, kuria rei
kalaujama, kad Jungtinės Tau 
tos padarytų atitinkamus žy
gius.

Ambasadorius Stevensonas 
priminė saugumo tarybai, kad 
Sovietų Sąjunga yra daug su
sitarimų sulaužiusi, kad ji yra 
padariusi agresinius žygius į 
daugelį kraštų, taip pat į Ry
tų Europą, į Pabaltijo vals
tybes ir kitur, kad jos niekuo
met nebendradarbiavo Jungti
nėse Tautose patsoviai taikai 
atstatyti, bet priešingai — 
trukdė. Jis pabrėžė, kad, jei 
Jungtinės Valstybės ir kitos 
vakarų pusrutulio tautos pasi
liktų pasyvios šiai naujai ag
resijai, jos neatliktų savo pa- 
reigų pasaulio taikai. Jei Jung 
tinės Valstybės ir kitos vakarų 
pusrutulio tautos priimtų šią 
padėtį ir nieko neveiktų, ma
tydamos, kaip yra griaunama 
pasaulio teisėtoji struktūra, bū 
tų paskatinama nauja komu? 
nistinė agresija. Tada pavojai 
visam laisvajam pasauliui pa
sidarytų nebeišvengiami.

*
Jei mes dabar nestovėsime 

stipriai ir griežtai, priminė 
Stevensonas, priešai manys, 
kad mes niekur jau nebesilai
kysime taip, kaip šie laikai 
reikalauja, būtent stipriai ir 
nepalaužiamai. Stevensonas ti
kisi, kad Chruščiovas nebus 
apsirikęs, manydamas, kad mū 
sų ligšiolinis susilaikymas yra 
mūsų silpnybė. Mes nenorėtu
me tikėti, kad jis galvotų, jog 
mes, turėdami didelę galią, ne
turime nervų ją panaudoti; 
kad mes turime karinius pa
būklus, tačiau mes neturime 
pakankamai valios juos pavar
toti.

Taigi, Nikita Chruščiovas 
buvo gana efektingai įspėtas. 
Amerika turi ir jėgas, ir pa
kankamai gerus, modernius 
ginklus ir stiprią valią juos 
panaudoti savo krašto ir visų 
laisvųjų pasaulio kraštų sau
gumui užtikrinti.

Ambasadorius Stevensonas 
savo kalbą užbaigė, pažymė
damas, kad klausimas, kuris 
šiandien yra pateikiamas Jung 
tinėms Tautoms svarstyti, y- 
ra labai rimtas. Nuo pat II 
Pasaulinio karo nebuvo dides
nio taikai pavojaus, kaip da
bar. “Visos žmonijos viltys 
šiandien yra sukoncentruotos 
šiame kambaryje; Nuo veiks
mų, kokius mes čia padarysi
me, gali priklausyti civilizaci
jos ateitis”, kalbėjo Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasa
dorius. Toliau jis kalbėjo: “Y-

Spaudoje ir gyvenime
PAGROBTI TARNAUTOJŲ 

SEKMADIENIAI
Nepriklausomoje Lietuvoje gy

ventojai džiaugėsi nonmalia gyvė- 
limo tvarka. Galėjo šeimos aplin
koje švęsti sekmadienius, ir kraš- 
:as ne tik buvo sotus, bet turėjo 
sunkumų, kur padėti žemės ūkio 
gaminius.

Viską suardė okupantų , įvestoji 
komunistinė sistema. Dabar, kaip 
‘Tiesa” spalio 3 d. (Nr. 233) pir
mame puslapyje rašo, sekmadie
niais tarnautojai turi eiti dirbti į 
iaimus. Baudžiava prislėgė nebe 
;ik kaimą, bet ir miestą. Kuliamų
jų mašinų darbininkai ir talkinin
kai turi dirbti ne tik šiokiadieniais, 
net ir sekmadieniais.

Tą pačią kojnuuiatiaę w*>tuxųi

ra kelias į taiką. To kelio 
pradžia yra nubrėžta rezoliuci
joj, kurią aš pateikiau Jūsų 
dėmesiui... Ši diena yra iškil
minga ir reikšminga Jungtinių 
Tautų gyvenime ir pasaulio 
bendruomenės viltis”.

Suprantama, kad į Steven- 
sono kalbą atsakė Sovietų Ru
sijos atstovas Zorinas. Jis pa
kartojo pasaką, kurią bolševi
kai šimtais kartų kartojo Jung 
tinėse Tautose, kiekviename 
tarptautiniame forume ir kiek
viena proga. Jis apkaltino 
Jungtines Valstybes agresija 
prieš Kubą ir prikaišiojo, kad, 
girdi, Jungtinės Valstybės 
daug kur pasaulyje turi kari
nes bazes ir t.t. Pažymėtina, 
kad pačiam Stevensonui į Zo- 
rino melagystes nebereikėjo 
atsakinėti. Atsakė už jį kiti. 
Labai geras kalbas prieš So
vietų agresiją ir pavojus visam 
vakarų pusrutuliui ir taip pat 
visam laisvam pasauliui pa
sakė Pietų Amerikos respub
likų atstovai, Anglijos amba
sadorius ir kiti.

*
Žinia, Sovietai ir jų bendra

keleiviai savo rezoliuciją Sau
gumo tarybai pateikė. Ja smer 
kia Jungt. Valstybių “agresi
ją” Kubon. Rašant šiuos žo
džius, jau buvo aišku, kad ru
sai vetuos Amerikos rezoliuci
ją, o Amerikos sąjungininkai 
vetuos Sovietų bloko rezoliuci
ją, Tuo būdu nepraeis nė vie
na iczoliucija. Taip įvykus, jos 
bus perteiktos svarstyti Jung
tinių Tautų asamblėjai, kuri 
nėrą suvaržyta veto varžtais 
Kaip bus su rezoliucijomis a- 
samblėjoje, tuo tarpu dar tik
rai negalima pasakyti. Jų pri
ėmimas ar atmetimas pareis 
nuo vadinamųjų neutraliųjų 
valstybių, nes jų skaičius yra 
nemažas ir jos laiko savo ran
kose organizacijos balansą. Jei 
kai kurios jų balsuos už ame
rikinę rezoliuciją arba bent 
susilaikys, ši rezoliucija pra
eis ir tai bus didelis Jungtinių 
Valstybių laimėjimas. Kad so
vietinė rezoliucija nepraeis, be
veik esame tikri.

*
Nepaisant, kas bus padaryta 

Jungtinėse Tautose, Jungtinės 
Valstybės savo programą, at
rodo, ryžtingai vykdys. Blo
kados nuo Kubos nenuims, kol 
nebus sulaikytas atominių gink 
lų gabenimas į salą, šiandien 
tąpuria komunistų karine ba
ze ir “sprogstamosios medžia
gos statine”. Jei būtų leista 
jai cksploduoti, visas pasau
lis paskęstų karo ugnies lieps
nose.

Ta pačia proga verta pažy
mėti ir pabrėžti, kad preziden
to Kennedy pradėtų žygių už
nugaryje vieningai stovi visa 
Amerikos visuomenė ir abi 
politinės partijos. Prezidentas 
Eisenhoweris labai ryškiai pri
tarė vyriausybės užsimoji
mams. Šioje rimties valandoje 
Amerikoje nėra nei pozicijos 
nei opozicijos Kubos krizės at
veju. Visas kraštas yra vienin
gas ir ryžtingas. Reikia tik 
laukti, kad tas vieningumas 
ir ryžtas ištvertų ir kad ko
munizmo pavojui būtų padary
tas galas.

įvedus ir laukų apdirbime, rezul
tatai liūdni. Kaip minėtame oku
pantų leidžiamame laikraštyje ra
šoma, “Pasitaiko pėdai iš pavasa
rį numirusių plotų. Iš jų tik 
ramunių sėklos ir motiejukai by
ra."

Šitokia netvarka yra ne tik že
mės ūkyje, bet ir statybose. Minė
tas “Tiesos” numeris taip aprašo 
naujakurio, įsikrausčiusio į nau
jus namus, pergyvenimus: “Pir
mąją dieną jis švęs ir džiaugsis. 
Bet rytoj ar poryt pastebės, kad 
statybininkams pritrūko laiko — 
priėmimo komedija jau buvo prie 
durų. Ką spėjo, užtepė, ko nespė-

_(N ūkei t a jį 4 pei.)

Išėjusios į rinkimines kauty
nes dėl kongreso, abi partijos 
siūlosi kraštui kaip geriausiai 
supt antančios krašto reikalus. 
Tai natūralu. Natūralu taip pat, 
kad kovodamos partijos kriti
kuoja viena kitą ir kritikuoja 
dėl tokių dalykų, kurie parodo 
oponento didžiausiąjį silpnumą.

Taip demokratai šiuose rin
kimuose skelbia, kad vidaus rei
kalai yra svaroiausi ir, kad de- 
mokratįų partija turi gerus re
formų siūlymus. Respublikonai 
kaltinami kaip nepažangūs, ypa
čiai dėi to, kad pereitam kongre 
se priešinosi įstatymui, kuris 
suteiktų medicininę apdraudą 
vyresniesiems piliečiams iš bend 
rųjų pensijos fondų. Respubli
konai taip pat laikomi visokios 
pažangos priešais: jie priešinę
si minimalaus valandinio atly
ginimo pakėlimui, pensijų padi
dinimui, miestų reikalams ir t.t.

Nors prieš keletą mėnesių 
atrodė, kad respublikonai laikys 
tą medicininės apdraudos pro
jektą svarbiausia rinkiminių dis 
kusijų tema, skelbdamiesi, kad 
išgelbėję kraštą nuo socializmo 
priešindamiesi prezidento pasiū 
lyniui, paaiškėjo kitokie reika
lai. Respublikonai kritikuoja 
Kennedy užsienio politiką, ma
nydami, kad toji kritika jiems 
gali laimėti daugiausia balsų. 
Nors dar rugpiūčio mėnesį ge
nerolas Eisenhoweris buvo ra
šęs, kad Kennedy užsienių poli
tika, ypač pastaruoju metu, ge
ra, dabar buvęs prezidentas, va 
žinėdamas po kraštą respubliko
nų kandidatų paremti, iš vis pei 
kia Kennedy užsienio politiką, 
kaip niekam tinkamą. Respubli
konų vadai — partijos centri
nio komiteto pirmininkas kon- 
gręsraąnąs Milleris (N. Y.), se
nato mažumos lyderis, senato
rius Dirksen (III.) ir Atstovų 
rūmų mažumos vadas Htilleck 
(Ind.) laiko Kubos invazijos ir 
iš viso Kubos atžvilgiu vestos 
politikos nepasisekimą svarbiau 
siu Kennedy administracijos po 
litiniu nusikaltimu. Respubliko
nai sako, kad prezidentas sėdė
jęs ir dabar tebesėdįs rankas 
sudėjęs; net bandąs įkalbėti 
kraštui, kad sovietų įsitvirtini
mas Kuboje nereiškia jokio pa
vojaus Amerikai. Kaip 1952 m.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
O Išvertė P. Gaučys ||

Pirmoji dalis

VII

KAUKAS

Mėnesienos naktis tinkama sekti pasakoms apie 
vaiduoklius. Pašiūrėse ar susėdus ant užtvaro vartų 

I skersinių, tarp gyvulių augintojų visada atsiranda 
pasakotojas apie jam nutikusias baisenybes. Neryški 
mėnulio šviesa, iškreipianti perspektyvas, lygumas 
apgyvendina kaukais. Tai naktys mažų daiktų, kurie 
iš tolo atrodo milžiniški, neapskaičiuojamų tolių, iš
kraipytų formų. Tai naktys baltų šešėlių, a.tsišliejusiu 
prie medžių, raitelių nejudančių stepių prorėžiuos pa
slaptingų, kurie staiga išnyksta, kai kas pradeda į 
juos žiūrėti. Tai naktys kelionių “su šiurpuliu laga
mine ir malda lūpose” — anot Pacharotės. Tokiomis 
haliucinacijų naktimis net ir galvijai neramiai miega.

Altamiroje visada būdavo pacharotė, kuris pa
sekdavo apie šiurpulingus nuotykius. Klajoklinis gy
vulių varovo gyvenimas ir gyva vaizduotė jam teikė 
daugybę temų papasakoti, kiekvieną vis nepaprastes
nę už kitą.

— Šmėklos? Jas visas, pasirodančias nuo Uri- 
bantės ligi Orinoko ir nuo Apurės ligi Mėtos, pažįsti! 

j iš plaukų ir odos — sakydavo. — Jau nebėra pabaisų, 
j kuriomis jie manęs nebūtų gąsdinę.

Atgailaujančios vėlės, turinčios gailėtis savo nuo- 
‘ dėmių ten, kur jas papildė;. Raudoto ja, upių pakraš

VYTAUTĄ3 VARDYS

prezidentiniuose rinkimuose, 
taip dabar kongresiniuose rin
kimuose respublikonai galvoja, 
kad užsienių politikos reikalai, 
kaltinimai nuolaidomis sovie
tams, padės respublikonams lai 
mėti rinkimus.

i Kennedy tokiu būdu pasidarė 
I pagrind niu rinkimų veikėju.
1 Kongrese abi partijos vieningai 
sutarė dėl pavojaus, kurį Kuba 

I sudaro, ir davė prezidentui vi- 
' sas galias veikti; jei reikia, net 
nuversti Castro ginklu. Tačiau 
dabar respublikonai sako, kad 
Kennėdy nė negalvojus ką nors 
daryti. Iš respublikonų pusės 
vis daugiau girdima balsų, rei
kalaujančių boikotuoti Kubą ū- 
kiškai, tikrinti Kubon vykstan
čius laivus ir kartais net, kaip, 
buvo siūlyta Indianoje, išspręsti j 
Kubos klausimą ginklu. Kenne
dy tačiau iš tų reikalavimų juo
kiasi; vadina respublikonus mė
gėjiškais ekspertais, kurie ne
žino ką kalbą, o kalbėdami apie 
Kubos invaziją tik kenkią Ame- 

I rikos reikalams užsieny, nes gąs 
i diną svetimšalius. Tačiau iš ki
tos pusės, administracija, atro- 

i do, vis daugiau ir daugiau ima- 
i si priemonių Kubos reikalui 
' svarstyti. Ryšium su laivyno ir

marinų manevrais, prasidėju
siais apie spalio 20 d. Karaibų 
jūroje netoli Kubos krantų, 
skleidžiami net gandai, kad JAV 
iš tikro ruošiasi Kubos invazi
jai. Prezidentas tačiau kalba 
visai kitaip. Tiems manevrams 
prasidėjus betgi, Kennedy per
traukė savo rinkiminę kelionę 
pro Wisconsiną į Seattle ir grį
žo i Washingtoną (oficialiai, dėl 
ligos).

Ar respublikonams pasiseks, 
panaudojus Kubos klausimą, lai 
mėti daugumą kongrese, pama
tysime labai greitai, lapkričio 
šeštą. Patirtis rodo, kad prezi
dentiniuose rinkimuose užsienių 
politikos reikalai turi didelį svo
rį. Tačiau kongresiniuose rin
kimuose užsienių politikos rei
kalai nedaug tenulemia. Tai 
vaizdžiai buvo pademonstruota 
1952 m., kai Eisenhoweris mil
žiniška dauguma laimėjo prezi
dentūrą. bet vos vos pravedė 
mažą daugumą kongrese, kurią 
tuoj ir prarado. Kongresiniuose 
rinkimuose dažniausiai lemia ne 
užsienių politika, bet vidaus rei
ka’a i, paties kongresinio distrik- 
to reikalai, kandidato asmeny
bė ir patrauklumas.

Situaciniame žemėlapyje strėlėmis parodytos vietos, kurias galima 
apšaudyti raketomis iš Kubos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 25

POSŪKIS BERLYNO KLAUSIMU
Didesnis vaidmuo Berlyno gyvenime numatomas 

patiems vokiečiams 

PRANAS DAILIDĖ

Pakliuvusioje į akligatvį Ber
lyno krizėje paskutiniu metu 
pradeda aiškėti nauja kryptis. 
Nauja bent kiek tai liečia Ber
lyno gynimą nuo Sovietų užma
čių. Ligi šiol Vakarų planai Ber 
lyno gynimo reikalais susivedė 
į laikymą Berlyne, nors ir ne
didelių įgulų, kurios turėjo reikš 
ti, kad vakarų Berlynas yra 
Vakarų sąjungininkų suvereni
tete. Berlyno užpuolimas iš So
vietų pusės dėlto būtų pasikė
sinimas į tą suverenitetą ir su
darytų casus belli (karo prie
žastį) tarp Vakarų sąjunginin
kų ir Sovietų.

Pačios Vakarų Vokietijos vai 
dmuo Berlyno gynimo klausimu 
dėl tos priežasties buvo ligi šiol 
labai aprėžtas. Jos dalyvavimas 
Berlyno gynime buvo pagrįstas 
tik jos pareigomis, kaip NATO 
nario, nors faktiškai vakarų Ber 
lynas visur laisvajame pasauly
je yra laikomas Vakarų Vokie
tijos dalimi, bet formaliai Bon
na negali laikyti vakarų Berly
no savo teritorijos dalimi ir gin 
ti jį tuo pagrindu, kol suvere
niteto teisės Vakarų Vokietijai 
nėra perduotos.

Ryšium su tuo, kad Sovietai 
jau seniai yra pavertę rytų Ber 
lyną Rytų Vokietijos sostine ir, 
kad pati Vakarų Vokietija sie
kia didesnės atsakomybės va
karų Berlyno gynimo reikaluo
se, paskutiniu laiku yra kilusi 
mintis ir formaliai perduoti va
karų Berlyną Vakarų Vokieti
jai. Vakarų sąjungininkų įgulos 
vakarų Berlyne tuomet pasilik
tų jau pagal formalų susitari
mą su Bonnos vyriausybe, ir 
ta vyriausybė galėtų laikyti Ber 
lyne savo ginkluotas pajėgas.

Drauge su tuo Chruščiovas 
netektų pagrindo prikaišioti Va 
karams karinę Vokietijos okupa 
ciją ir piršti “karo liekanų” lik 
vidavimą, o Vakarų Vokietija 
gautų teisę laikyti ginkluotas 
pajėgas nuošaliai nuo NATO, 
kurio vadovybėje visos jos gink 
luotos pajėgos dabar yra.

Toks planas būtų tinkamas at
sakymas j Chruščiovo sukeltą 

Berlyno krizę
Sovietai nieko taip nebijo, 

kaip ginkluotos Vokietijos. Ar

čių, upelių ir sietuvų šmėkla, kurios aimanos girdimos 
daugelio mylių atstume; vėlės, besimeldžiančios visos 
kartu bičių spiečiaus ūžesiu tylioje krūmų vienumoje 
ar mėnesienos apšviestose ertmėse, ir Vėlė Atsiskyrė
lė, bešvilpianti keleiviui, norėdama išplėšti iš jo Tėve 
mūsų, nes ji yra vargingiausia skaistyklos vėlė; Pa
laidūnė, gedinti gražuolė, besibastančių mergininkų 
nusivylimas, išeinanti jų pasitikti ir sakanti — “sek 
paskui mane” — ir staiga atsisukanti ir jiems paro
danti baisius fosforizuojančius dantis, ir juodų paršų 
būriai, kuriuos nelabasis varinėja keleivių priešprie- 
šyje, bei daugybė kitų pavidalų, kuriais pasirodo — 
Pacharotė visas buvo matęs.

Niekas tad nesistebėjo, kad tą naktį, staiga nu
metęs gitarą, pareiškė matęs Altamiros kauką.

Pagal seną, paslaptingos kilmės prietarą, bet ga
na paplitusį lygumose, steigiant ūkį, gyvas gyvulys 
būdavo užkasamas tarp pirmojo pastatyto užtvaro šu
lų, kad jo “dvasia”, ūkio žemės kalinė, saugotų ją 
ir jos savininkus. Iš čia ir kilo “naminio” kauko var
das, ir jo pasirodymai buvo laikomi geros sėkmės pra
našystėmis. Altamiroje užkastasis buvęs rudas bulius, 
kurį, pagal padavimą, palaidojo Evaristas Luzardas 
avidės pavartėse. Taip pat jis buvo vadinamas “Pa- 
styrianagium”, nes laikoma jį turėjus didelius, pasty- 
rusius ir korėtus seno buliaus nagus.

Nors ten Pacharotės regėjimams nebuvo priduo
dama didelės reikšmės, tuo pačiu laiku nutilo ir 
Marijos Nieves barškinama maraka') ir iš savo ha
makų pakilo Antanas su Vcnancijum. Vien tik Kar
melitas liko abejingas.

Bet Antano veido išraiška rodė daugiau, nei pa
prastą smalsumą. Jau buvo praėję daugelis metų, o 
niekada nebuvo pasirodęs kaukas. Per visą tą laiką 
nesėkmė persekiojo Luzardus taip, kad iš visų ūkio

i) Maraca — muz. instrumentas, padarytas iš sausos Ka- 
labarsos vaisiaus, įberta sauja kukuruzos glūdų. Vert

dabartinių gyventojų tik vienas jo tėvas — senasis 
Melesijus — prisimindavo girdėjęs kalbant jo jau
nystės laikais apie dažną kauko pasirodymą pačiam 
don Jose de los Santos, kuris buvo paskutinis Luzar- 
das gyvenęs pertekliuje. Atsižvelgiant į padavimą, ir, 
jeigu Pacharotė nemelavo, jis pranašavo su Santo 
parvykimu gerų laikų sugrįžimą.

— Nepliaukšk niekų, Pacharotė! Ar mes galim 
tavim patikėti? Kaip tai įvyko?

— Pavakarop, kai išėjau surinkti veršiukų, man 
pasirodė vandens miraže rudas bulius, kojomis kaps
tydamas žemę. Tai įvyko prie Kąramos angos; jo 
keliamos dulkės atrodė, kaip sumaltas auksas, ir ne
galėjo būti kas kitas kaip tik “Pastyrianagis”, nes, 
kai aš sušukau jam išnyko, tarsi stepė jį būtų pra
rijusi.

Venancijus su Marija Nieves pasikeitė žvilgs
niais, kuriais kiekvienas tyrė lengvatikybę kito, o 
Antanas susimąstė:

„Nieko netrūksta pasakai. Ir mano senis tvirti
na, kad panašiai pasirodydavęs kaukas... Bet tas Pa
charotė meluodamas nieko nepelnys.. Tačiau, supai
sysi tu jį... Antrą vert.us, dalykai yra tikri dvejopu 
būdu: kai iš tikrųjų tokie esti ir kai žmogui naudin
ga jais tikėti ir apsimesti tikint. Gandas apie “Pasty- 
rianagio” pasirodymą ateina lyg užsakytas tam, kad 
šitie vyrukai patikėtų Santu, ypačiai Karmelitas, ku
ris čia reikalingiausias, juo labiau dabar, kai donja 
Barbora pradės įvairias kiaulystes, kaip tai rodo Bal
bino įvykdytas kumečių išviliojimas.”

Ir jail norėjo pradėti vykdyti tai, ką buvo sugal
vojęs, pasinaudodamas Pacharotės pasakojimu, kai 
Marija Nieves, atsikeldamas iš savo hamako, jam atė
mė žodį:

— Sakyk, bičiuli Pacharotė, ar tai tamsta pats 
matei ar tamstai kas papasakojo ?

(Bus daugiau)

ne ryšium su pasklidusiomis a- 
pie sakytą planą žiniomis So
vietai šio mėn. pradžioje vyk- 

Į dė Rytų Vokietijoje didelius ka- 
i rinius pratimus, kuriuose be Ry 
tų Vokietijos dalyvavo Lenki
ja ir Čekoslovakija? Tie du sa
telitai, jeigu ir bodisi Sovietų 
pavadžio, tai jau dėl Vakarų 
Vokietijos ginklavimosi turi to
kią pat baimę, kaip ir Maskva. 
O tai baimei, kaip tyčia, atsiran 
da vis naujos priežastys.

Spalio 12 d. Vakarų Vokie
tijos parlamentas iš naujo pa
tvirtino Vakarų Vokietijos ryž
tumą ginti Berlyną visomis ga
limomis priemonėiriis, o jau ry
tojaus dieną Vakarų Vokietijos 
užs. reik. ministeris Schroederis 
atskrido į Washingtoną. Lapkri 
čio 7 d. čia yra laukiamas ir 
pats Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris. Aišku, kad tos 
kelionės yra susijusios su Ber
lyno krize ir Vakarų sąjunginin 
kų pasirengimais Chruščiovo 
grasinimus sutikti.

Tų grasinimų dabar, tiesa, 
kaip ir negirdėti. Susidariusią 
atvangą pats Chruščiovas išaiš
kino tuo, kad jis, kaip geras 
dėdė, norėjęs duoti Amerikai 
galimumą ramiai pravesti lap
kričio mėn. rinkimus. Tačiau ne 
sunku yra suprasti, kad tikroji 
tos “peredyškos” priežastis yra 
Įsigalėjęs Kremliuje netikrumas 
dėl tolesnės Berlyno krizės nau 
dingumo Sovietams.

O Chruščiovas dar nėra suradęs 
tinkamo kelio tai krizei užbaigti

Anksčiau jis buvo tikras, kad 
Vakarų sąjungininkai pabūgs jo 
grasinimų ir iš Berlyno pasi- 

1 trauks. Ta kryptimi buvo da
lomi jo planai dėl viso Berly
no perdavimo Rytų Vokietijai. 
Bet dabar paaiškėjo, kad tokie 
planai gali privesti prie karo 
su atsiginklavusia Vakarų Vo
kietija, Vakarų sąjungininkams 
jai padedant. O Kremliaus šu
lai dar nėra pamiršę, kad tik 
Amerikos pagalba išgelbėjo So
vietus nuo nacių kolonizacijos 
per antrąjį pasaulinį karą. Tai 
kas būtų, jeigu dabar ne tik 
Amerika, bet ir Anglija bei Pran

(Nukelta i 4 osl.l
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SPRENDŽIANT ISTORINI LIKIMĄ
Susimąstymas prieš rinkimus.

J. DUBURYS

1860 m. rinkiminėje kovoje 
dabartinis Amerikos prezidentas 
buvo išėjęs su labai viliojančiu 
šūkiu: “Amerika vėl turi paju
dėti”. Jis tautai pirštu rodė į 
tolimuosius horizontus, į naujų 
galimybių ribas, akcentuoda
mas laisvės, saugumo ir tauti
nio prestižo idėjas. Tiesa, jis sa
vo tikslų nekonkretizavo, judė
jimo krypties kelių nedetalizavo 
ir tai, reikia manyti, darė sąmo
ningai, nes konkretizuoti šūkiai 
masėse praranda savo magne
tinę galią Kennedy rinkimus 
laimėjo, sulaužydamas nerašy
tą katalikus diskriminuojantį 
įstatymą, jog katalikas Ameri
koj prezidentu būti negalįs.

Eisenhovverio stagnacija
Abu prezidentiniai kandidatai, i 

Kennedy ir Nixon, anuomet pri- j 
pažino, kad ne vidaus, bet už-1 
sienio politikos klausimai turi 
pirmaeilės svarbos, kad jie dau- 
g:ausia ir buvo diskutuojami: 
komunizmas, Sov. Rusija, For- 
moza, Kuba, Amerikos pajėgu
mas vadovauti laisvajam pasau
liui ir. t.t. Nixonui, kaip krašto 
viceprezidentui, rinkiminėje ko
voje teko ginti Eisenhowerio 
vestąją politiką, kuriai, šiaip ar- 
taip, trūko dinamikos ir kurios 
pasiektieji rezultatai nebuvo pa
trauklūs.

žinoma, jei šio krašto užsie
nio politikos kreivę brėžtume 
ant Rusijos laimėjimų skalės, 
pamatytume, kad pasaulis sun
kiausius nuostolius patyrė Roo
sevelto eroje — Teherano 
(1943), Kairo (1943) ir ypač 
Jaltos (1945) konferencijose. 
Čia buvo parduota ir mūsų tė
vynės laisvė. Į aukštas pozici
jas iškilę išdavikai ir šnipai Ru
sijai išdavė atominių ginklų pas 
laptis.

Trumano pirmieji keleri prezi 
dentavimo metai irgi nebuvo 
sėkmingesni, jei prisiminsime 
Potsdamo konferenciją (1945), 
Čiangkaišeko išprievartavimą 
sueiti į koaliciją su komunistais

ir Kinijos netekimą (1949), Bai bandymų moratoriumą, o mūsų 
kanų valstybių palikimą Rusi- statomos sąlygos atominių gink 
jos malonei (nors Amerika ir lų kontrolės derybose mažėja ir 
buvo taikos sutarčių signatarė), mažėja. Rusai vėl pajudėjo ge- 
Čekoslovakijos praradimą cgrafineje ir diplomatinėje erd-
(1948) ir t.t. Tačiau Trumanas 
vėliau Roosevelto ir savo pada
rytas baisiąsias klaidas paste
bėjo ir Rusijos ekspansiją pri
stabdė sėkmingu spaudimu iš
vesti rusų įgulas iš Irano, rau-

vėje, o mūsų lyderiai tą paju
dėjimą siekia sustabdyti dery
bomis. Vėl jau kalbama apie 
naują Chruščiovo ir Kennedžio 
susitikimą lapkričio mėnesį. Į- 
takingi “ekspertai” Valstybės

donojo gaisro Graikijoje užgesi- departamente formuluoja žemyn 
slinkimo politiką, spaudos sin
dikatuose įsitvirtinę liberalai 
žurnalistai, a la Sulzbergeris, 
Lippmanas, Pearsonas, tą politi
ką gudriai perša tautai.

nimu, pietinės Korėjos apgyni
mu, Marshallio planu ir t. t.

Eisenhowerio administracija 
kreivės kritimą, galima sakyti, 
visai sustabdė. Raudonieji 1952- 
60 m. nebeturėjo jokių teritori
nių laimėjimų, išskyrus Vietna
mo padalinimą (1955), kur A- 
merika visai nebuvo angažuota 
Jei į Eisenhowerio politikos ba
lanso aktyvą įrašysime komu
nizmo veržimosi geografinėje
erdvėje sulaikymą, pavergtųjų gymų kongresas atmetė, nors 
tautų vilčių palaikymą Paverg- m. rinkiminėje kovoje Ken
tųjų Jautų savaitės paskelbi- nedy pranašavo, jog “reikalai 
mu, Kersteno komisijos darbus, pajudės,” jei demokratiniam 
tai į pasyvą turime skirti vad. kongresui vadovaus demokra- 
“viršūnių” konferencijas, Chruš
čiovo lankymąsi Amerikoje
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ir de Gaulle pastaruoju metu nijos istorinis likimas. Ir aš, be
rodo atvirą nepasitenkinimą A- 
merikos vedama politika.

Kur glūdi mūsų politikos ne
sėkmės giliausios priežastys ?

Neseniai sesiją užbaigęs 87- ' Vargu kas geresnį atsakymą dyti tokią politiką ir akciją, ku- 
tasis kongresas priėmė keletą ! iste^ duoti už dr. Karolį Ma- ri istorinėje perspektyvoje pri 
reikšmingesnių įstatymų, k. t.
muitų, mokesčių reformos, paš
to tarifo pakeitimo ir t.t., ta- 

! čiau apie 80% prezidento pra-

Rinkiminės diskusijos

abejo, sutikčiau pralaimėti žo
dinę dvikovą, kad laimėčiau 
lemties varžybas. Todėl yra be 
gale svarbu suplanuoti ir vyk-

wi '»? t: _
Tinkamoj vietoj, tinkamas 

žmogus
Anglai vis dar diskutuoja, ar 

karalienės Elzbietos II svainiui 
dera dirbti redakcijoj fotogra
fo specialisto pareigose. Lordas 

į Snowdon turi karštų draugų ir 
karštų priešininkų. “Daily Mail” 
rašo su neslepiama ironija: “Jei 

: kas nerimautų, kad Tony (ka
ralienės sesers Margareth vy
ras) užsiangažavo dirbti “Sun- 
day Times”, tad šį reikalą ga
lima sušvelninti pavedant Mar
garitai , vesti moterų skyrių 
“Daily Mirror” redakcijoje, o 
motinai karalienei redaguoti ku 
linarinį skyrių “Women’s Mir- 
ror’e” pagaliau karalienės vy
ras kunigaikštis Philip galėtų 
sėkmingai bendradarbiauti su 
“Yachting World”, kur mokytų 
jaunus jūreivius dainų, prieš tai 
išmetęs iš jų nepadorias fra-

BAŽNYČIA jQU!EMOY SAGOJ

Raudonųjų kinų apšaudomoje 
Quemoy saloje katalikai kun. 
B. Druetto rūpesčiu pastatė nau 
ją bažnyčią, kurią pašventino 
arkivyskupas G. Caprio. Šven
tinimas įvyko lyginėje mėnesio 
dienoje, kadangi- nelyginėmis die 
nomis Kinijos komunistai apšau 
do salą.

| 10%. 20%. 30% pigiau moltėsliej 
už apdraudą nuo ugnieB auto 
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M O VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

lik'ą, buv. Libano diplomatą, JT 
generalinės sesijos buv. pirmi 
ninką, kuris, išėjęs iš diplomą- i

versti} komunistus ir jų sėbrus 
gintis.

, kurie tiki į žmogaus ne-
tinės tarnybos, profesoriauja ka' lyggtamą vertę ir laisvę, kurie

Tie.

taliku universitete Vašingtone, palįsta t’esą ir tiki į Dievą, kaip 
Kalbėdamas seattle u-to studen j vjSų laisvių ir tiesos garanti- 
tams, tas visame pasaulyje ži- turi pereiti į ofenzyvą, ne 
nomas diplomatas tvirtino, jog tik j mįnties įr žodžio ofenzyvą, 
rusai klausia ir kaltina, o mes ket į tikrą, apspręstą istorinės 
teisindamiesi atsakinėjame, jie verįgS akciją, kuri priverstų 
puola, o mes neryžtingai gina- komunistus \ rauktis, 
mės. Mes priimame jų materia.-i....... , , , ! Ar nereiktų dr. Mahko žodžiushstirų žodyną, k. t, kapitahz-... i prisiminti ir mums, kai lapkričio nn^ii,™ imas, kolonializmas, monopoliai,:1 . , . ., - medicinines pagalbos,, v .... . . ' 6 eisime į balsavimo nustines?

turi reikalą, klaidingai didziavo- mokyklų paramos, urbanizmo išnaudojimas ir t.t., ir- patys tuo 
si taikos generolo titulu, kol ga- departamento ir kitų projektų žod>’nu imame °Peruoti. O iš tik 

pravedimui pirmoje eilėje pa- i ro mes Arėtume juos klausti ir 
sipriešino kaip tik patys demo- 3U0S Paversti kalbėti morali- i 
kratai, ypač pietiečiai. Didelė niais’ dvasiniais ir žmogiškąją 
dalis respublikonų juos parėmė. vert?
Gi rinkiminėje kovoje preziden-

(1959) ir ypač Vengrijos suki
limo neparėmimą (1956), Ei- 
senhoweris, pamiršęs su kuo

tas prezidentas. Tiek Senate, 
tiek Atstovų rūmuose demokra
tai turėjo milžinišką persvarą, 
bet reikalai nepajudėjo. Senų 
žmonių

lutinai nusvilo nagus Paryžiaus 
konferencijoje (1960).

Vėl slenkame žemyn
Kaip ir buvo galima numa

tyti, naujai išrinktas preziden
tas Kennedy, ignoruodamas pra ^a3, akcentuodamas ne užsienio, 
eities patirtį, vėl leisis į viešas ^et vidaus politikos klausimus, 
ir slaptas derybas su rusais, dėl atmestų įstatymų kaltina 
Susitikimu su Chruščiovu Vie- respublikonus ir įklimpsta 
noje (1961) tarsi bloga lemian- i kontradikciją, agituodamas už

Ir tai ne todėl, — kalbėjo 
dr. Malik’as, — kad būtų lai- 

' mėtas žodžių ir argumentų žai
dimas: čia sprendžiamas žmo-
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čiu ženklu paženklino New Fron 
tier erą. Politiniai komentato
riai tą syk aiškino, kad jaunas 
prezidentas nedviprasmiškai į- 
spėjo Chruščiovą Berlyno, Laos 
ir Kubos klausimais, kad jis sa
vo prielaidose neapsiriktų. Ir iš 
tikro, Chruščiovas neapsiriko: 
jam buvo aišku, kad mūsų vy
riausybė nėra pasiryžusi drą
sių žodžių paremti drąsiais veik 
smais. Laos krizės metu, Va
šingtone buvo stipriai triukš
maujama, šiandieną Laos jau 
prarastas; amerikiečiai savo vi
sus kareivius išvedė, raudonie- 

, ji vietnamiečiai paliko. Vašing
tonas net neprotestuoja. Girdi, 
geriau tyliai, diplomatiniais ka
nalais... Kuboje jau įkurta for- 

į mali Rusijos karinė bazė. Pa- 
j skelbtoji blokada tos basės ne
sunaikins, o tik pristabdys jos

demokratų kandidatus, kurie jo 
planams pasipriešino, gi tuo tar 
nu puldamas net ir tuos respub
likonus, kurie visus jo didžiuo
sius projektus parėmė. Opozici
ja prezidentui prikiša, kad jis, 
taip elgdamasis, rodąs daugiau 
susirūpinimo partine politika ne 
gu valstybės problemomis. 

Pereiti į ofenzyvą
Netenka abejoti, kad ir da

bar, kaip ir prieš dvejus metus,

Berlyno klausimu
(Atkelta iš 3 psl.)

cūzija atsistotų Vokietijos pusė
je? Juk savo satelitais Sovietai 
negali pasitikėti. Karo atveju 
tai būtų Maskvai tik apsunkini
mas. Ir Rytų Vokietijos kariai 
greičiausiai kiekviena proga per 
bėgtų į Vakarų pusę, kaip da
bar Rytų Vokietijos pareigūnai 
perbėga į Vakarus per Sovietų 
pastatytą “gėdos” sieną. Dėlto 
kariauti dėl Berlyno Chruščio-

tarptautiniai klausimai yra likę Vas tikriausiai nesirengia. O 
pagrindinių rūpesčių centre. Bu- kaip taikingai pasitraukti iš Ber j 
vo laikai, kada ypač didžiųjų lyno krizės, be žalos savo auto- 
valstvbių vidaus problemos lem ritetui, Sovietų premjeras dar 
davo užsienio politikos kryptį.' ne sugalvojo. Bet jau buvo pa- 
Dabar gi, priešingai, sprausmi-; sirodžiusios žinios, kad, pakei- 
niai lėktuvai, raketos, atominiai, tus esamoje padėtyje kai ku- 
ginklai ir rusų imperializmas riuos pavadinimus, Chruščiovui 
nustūmė jas į funkcinę plotmę, galėtų būti sudarytas garbingas 
kuri jautriai reaguoja į tarptau iš jo sudarytos klampynės išė-

stiprinimą. Reikia manyti, ru- Į tinės politikos pakitimus. Pav. jimas. 
sai blokados nelauš ir karo ne
provokuos. Maskva triukšmaus 
ir... derėsis.

Berlyne rusai savo planus vyk 
do žingsnis po žingsnio: pasta-

suteikimas prezidentui teisės nu 
mušti muitus importuojamom 
prekėm prieš keleris metus bū
tų buvę palaikyta ekonomine

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
I tė siena panaikino komendan-: bepl'°,ybe' gi bendroji Eur°rJOS 1 jo - liko. Todėl dabar atšoko 

’ P rinka tai padarė būtinybe. Bend i tinko gabalas, todėl pro langus
turą, o dabar ragina vakarie- pučia vėjas, todėl taip tepa sienos,
cius pasitraukti savo pusėje nuo ** . ’ todėl kieme — ne vieno medelio...”
sienos ir nešdintis iš miesto būtų gimusi, jei Amerika būtų Statybininkai teisinasi, kad dar- 

Jausdami Vašingtono neryz- įrodžiusi pajėgumą vadovauti gų; „stiklo įritrūksta būtinai ta.
tingumą, rusai sulaužė atominių laisvajam pasauliui. Adenaueriš da, kai reikia dėti langus, dažų -— 

tada, kai laikas dažyti. 'Toks ne- 
ritmingumas atima ne valandas,

, , , - - . . j Q įgtisas dienas, kurias, statybą
baigiant, stengiamasi išlyginti sku
bėjimu. ..”

Kaip toliau straipsnj'je sakoma, 
tokia netvarka reiškiasi ne tik 
Vilniuje, bet ir Kaune, ir Klaipė
doje — žodžių, kur'tik okupantas 
įvedė savo nežmonišką komunisti
nę sistemą. — J.. Žvilb.

ANTANAS TVERAS
DTPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny 
bės. religiniai dalykai (devocionalai). 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h Sl. RE 7-1941
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WISE FOLKS CALL IT

II

HOUSE PA1NTJ
•Tūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKĖS HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1360

APPLE GIDER, galionas ................... ... 69č
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai.................$1.45
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.19
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 8SN 
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv..................Si.29

rnn CToor 1924 West 59th St-LUU O SUK t PRospeet 6-5347
Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak. 

Obuolius ir kriaušes galima, pirkti ir svarais — 10 ct.
ARBŪZAI HALLOWE’ĘN DIENAI

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

UITUVUJ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Haisted 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 Western Avė. krautuvė

...........  .................................................. ........... .........P

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

4
Lį%

INSURED

5%

current dividend on investment bonus
i-&% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4’/į% dividendų kas pusmeti ir

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

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

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.
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RAŠYT. ALOYZAS BARONAS bai 

DAINAVOS POKYLYJE

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 
4801 Oakman Blvd., prie W. 
Chicago Av., modernioje grai-

pervargę būtumėm, nors 
sau patogumo trokštumėm, bet 
broliui paramoš neatsaky tu
mėm.

Taip yra ir su tais vakarais 
baliais. Grupė rengėjų p’u-

kų ortodoksų salėje, įvyksta , ša> dirba. savo Iaiką ir poijsį 
tradicinis rudens balius — va- aukoja, turėdami prieš akis tik i 
karienė Dainavai paremti. Pra-, didįjį tikslą, kuriuo vėliau 
džia 7.30 v. v. (punktualiai), džiaugiasi ir naudojasi Visa vi- 

Kad vakaras būtų svečiams suomenė
malonus ir turiningas, Daina- Taip ir Dainava tarnaudama I lėtą Californij,.

Graikijos princas Constantine ir Danijos princesė Anne Marie 
išvyksta iš teatro. Atėnuose. Laukiama sužieduotuvių.

’kimą savo lėšomis. Valdybos i DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 25 
nariai, iš kurių trys yra klubo ■“ 
nariai, perskaitę mano šaukia-

jmo susirinkimo kvietimą, pa
reiškė protestus, grasinimus pa 
vartoti smurtą ir pranešė, kad 
aš jau nebeskaitomas pirminin
ku. Tik tada buvo panaudota 

! reikalavimas ir parašai, p. Per- 
minai.

Susirinkimas įvyko ir jau į. jį 
klubo pirm. atėjo ne tik su 200. 
dol. baro nuomos pasiūlymu, 
bet ir su pažadu apmokėti sar
go atlyginimą, o jau liepos 15 d. 
klubas nutarė atiduoti ir baro 
pelną namų išlaikymui. Aš la-

Iškilmės prasidės namų pašven- sklypas prie Michigan ir Tilman 
gatvių kampo už Ręxall krau
tuvės mašinoms pasistatyti.

Romu ir Vytautas Rudze
vičiai susituokė spalio 20 d. Jau

programą išpildys Detroito tau- noji priklausė Šv. Antano para- 
tinių šokių grupė “Šilainė”. Sve ' pijos chorui. Jaunasis yra Dai-

tinimu. Šventinimo apeigas at
liks kuri. Viktoras Krišeiūnevi- 
čius. Po to seks banketas su 
menine dalimi. Meninės dalies

čių patogumui yra išnuomotas | (Nukelta i 6 psl.)

-Z

visų svajojamą kraštą — sau- ir aš, būdamas DLND-jos pir- kai džiaugiuos. Turėtų džiaugtis

%

Pennsylvanijos lietuviai!
Ar Jums nusibodo aukšti ir vis aukštesni mokesčiai? 
Ar Jūs norite turėti Pennsylvanijoje gerą, sąžiningą,

efektyvią administraciją?
Jeigu taip, tai balsuokite už respublikonų kandi

datus:

Į Gubernatorius

Wm. W. Scranton
Į Senatorius

Jas. E. Van Zandt
Respublikonų Partijos Pennsylvanijos Valstybės Komitetas 

Etninės Grupės — Philadelphijos Lietuvių Skyrius 
STANLEY F. MANKUS, pirmininkas,
JONAS A. STIKLIORIIJS, vicepirmininkas

j ir visi d-jos nariai, neišskiriant 
jaučiamo ne- nė Tamstos, kad po tų zig-zagų, 

. i kaip J. Gaižutis jau minėtoj Dir

mininku.
svečiavimosi Nepaisydamasvos pokylio rengėjai pasikvietė I lietuviškai .... .. ........... __

rašytoją Aloyzą Baroną. Ba- dama išlikti °wa ir <mivalinga savaitės dieną Detroite, ji ap- pasitenkinimo, J. Atkočaitis su 
liaus metu jis skaitys pluoštą dar ngug metus turi ieškoti ir Dainavos stovyklą. Tas sišaukė DLND-jos ir D. ir G. voj rašo, reikalas sugrįžo į tas
savo humoristinės kūrybos ir kej- pajamoms didinti kad į- ru(iens sekmadienis buvo gra- klubo valdybos narius į Paš- Pačias vėžes, kuriose ir buvo |
baliaus dalyviams suteiks pro- Vykd.d„ savo pjanus Niekas žus *r J* džiaugėsi žalia gamta, kaus barą, kur padarė nutarimą pradėtas namų pirkimo vajus ,
gą bent valandėlei užmiršti tą gyvenime nestovi viskas kurios Californijoje neperdau- užpirkti namus ir pradėti jų re- organizuoti. Sugrįžo, bet tos vė-
pilką gyvenimo kasdienybę, ku- -au eįna bgt rigdėte rie_ giausia, nes kaitra ir sausra ža- montą, nežiūrint, kad nebuvo žės iškraipytos, išlankstytos, ne
rioje jau ne vienas iš mūsų pra da pįrmyn) todgj sustoti ir pasi i lum4 apnaikina. Čia, ji prisimi- pakankamai pinigų reikalauja- bepatikimos. Ir kas šiandie be-
dedam užsikasti. Kas mėgsta tenkinti tik tuo k dabar turį nė ir savo vaikų stovyklavimo mam įnešimui ir kad valdyba Sali pasakyti, ’
nniai-iiinlr+i crravicii naailinb-orviin ’ ** ’ j,___  • ____ j ___________________ _____ __ i: ___ __________J____ j: Klllbn niltflrim

visuomenei ir nore Paskutinę savo

koks D. ir G.
pasijuokti, gražiai pasilinksmin rei-tia atsUiktj ' 
ir paskaitininkai, nematytos įs- 
serga ir ilgiau gyvena. Tat, iš-

dienas ir apgailestavo, kad nuo- negali be susirinkimo daryti di- Klubo nutarimas bus tuo reika-
tolis neleidžia vakarinių Am. pa dėsnių remonto 

Todėl ir į Dainavos rudens kraščių gyventojų vaikams nau 1000 dol.
naudokite šią retą progą išgirs- balių, kurio pelnas prisidės prie dotįs vįdur. vakarinių valstybių 
ti rašytoją Aloyzą Baroną, planų vykdymo, Jaun. Stov. lietuviškumo židiniais.

Globos komitetas kviečia lietu- i
viškąją Detroito ir apylinkių 1

kaip humoristą dr. S. Aliūną, 
Detroite, kuris dabar savo atsi
lankymu dalyvaus Dainavos 
parėmime.

Išgirsite dar ir kupletų, dienų

Jos lankymosi proga Daina-
visuomenę gausiai atsilankyti, v°je buvo pakviesta ir didesnis
o ypatingai laukiamas jaunimas artim^ drau^ būrelis- kuris 
-studentija, iš kurios netoli- P™ _ vaišių stalo, naujoje sve

išlaidų kaip

Mano giliausiu įsitikinimu, 
i pirmiausia turėjo būti suregu
liuoti santykiai su D. ir G. klu
bu, surašant baro patalpos nuo
mos sutartį ,kad būtų užtikrin
tas namų išlaikymo pagrindas, 
o klubo pirm. Atkočaitis užsis-

aktualijomis, kuriuos išpildys nioje ateityje tikimasi efektin- tainėje, atsisveikino su Ale Rū pyrg pirmiausia užpirkti namus 
grupė naujų, dar negirdėtų, dai gos paramos Dainavos darbuo- ta’ inkedami. Jai siektl kurybl' įr tik tada kalbėtis dėl nuomos.
nininkų.

Nuotaikinga programa, rude 
nio spalvų dekoracijos, geras, 
visų mėgiamas, “ZORIA” or
kestras šokiams ir puiki vaka
rienė sudarys geriausią progą 
pasilinksminti, o gausus visuo

se.
Jdv.

IŠTEKĖJO DIANE 
GUSTA I RS-G USTAITE

Diane Gustairs 
Terry Fitzpatrick iš

nių viršūnių ir garsinti lietuvės 
rašytojos vardą pasaulyje. Alė

lu sekančiame susirinkime?
Ką draugijos nariai būtų sa

kę, jei būčiau sutikęs su 200 
dol. baro patalpos nuoma ir 
Paškaus bare padarytais nutari 
mais? Dabar draugija vis dėlto 
laimėjo ir sargo atlyginimą ir 
baro pelną. Kas bus ateity-pa- 
matysirtie.

Todėl manau, kad kaikurių 
d-jos narių kapojimas liežuviais

Sulaužius pelno pažadą ir pa- ’r Tamstos man primetamas 
Rūta sujaudinta atsakė^ linkė- darius priešingą d-jos įstatams Srybas nera mano užsitaman 

ijimus. Ji išsireiškė, kad Detroi- nutarimą užpirkti namus, rei- tas-
! tas jai antroji tėviškė, nes ji 
čia pradėjo pirmuosius emigran 

ištekėjo už 1 tės žingsnius ir buvo giliai įsi- 
Grosse traukus į kultūrinį Detroito gy-

kalas susikomplikavo. Jį bega
lėjo išspręsti tik d-jos narių su
sirinkimas. Kalbinau valdybos 
narius šaukti susirinkimą. Jie 

parei-na'vai tobulėti ir^įgalfn^visuo- i^°^nte’ Vestu'viP apeigos venimą. Taip pat stebėjosi dide- pasipriešino. Jausdamas

menę ja dar ilgus metus nau

Stalai vakarienei sudaromi iš Ku"berly *nn> Bloom; ningas lietuvių darbas ir auka

Reikšdamas pagarbą,
K. Jurgutis

KRONIKA
Detroito Lietuvių Namų
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I KING CAR WASH I
įvyko St. Mary bažnyčioje, nu Dainavos stovyklos pakitę- ginti d-jos ir jos narių inte- atidarymo šventė bus šį šešta- = 

’ Royal Oak, Mich. Puota įvyko jįmu ir džiaugėsi, kad čia vie- resus, užsimojau šaukti susirin - dienį, spalio 27 d. 8 vai. vakare. =

45th ir So. Ashland Avenue
Atdara pirmad., antį-., treč. ir ketv. nuo 8 v. r. ir 5 v. v.: penktad. 
ir Šeštad. nuo S v. r. iltį 5:30 v.v.; sekm. nuo 8 v. r. iki 1:30 vai. d.

8 asmenų. Kas neturėtų susi 
darę stalų, bus galima ten pat 
salėje susiorganizuoti. Kas dar 
neįsigijote bilietų, pasiskambin 
kitę tel. 8261361.

Kaina suaugusiam $5, stu
dentijai ir moksleiv. 3 dol. (Pr)

EITI AR NEITI

Eiti ar neiti, tai klausimai, 
kylą vestuvėmis ir baliais per
krautuose spalio ir lapkričio 
mėnesiuose. Visuomenė prade
da kalkuliuoti, kad išlaikytų ba 
lanse savo pinigą ir laiką.

Žiūrint į parengimų tikslus,

field Hills, kur dalyvavo virš realiai jaučiamas ir matomas. 
i 200 svečių. : v

Jaunieji abu grįžo į Michigan I žydėjus, lankusiąsi savo “tė į
universitetą baigti studijų. Jau-' viškėJe”’ A1^ Rūt^ Pasiliko Jaus 

mas, kad ji priklauso visiems 
lietuviams ir, kad dvasiniame

J noji ruošiasi mokytojauti, o 
jaunasis studijuoja inžineriją.

ryšyje gyventi su žmogumi nuo 
Diane yra dukra Betty ir Jo- įOjjaj njekada nekliudo. Jdv. 

no 'Gustairs, inžinieriaus-išradė-
jo, kurio tris išradimus užpa- ' ATVIRAS LAIŠKAS 
tentavo General Motors kompa ! 
nija. Terry yra sūnus indust- Gerb. P. Perminai, 
rialisto, kuris savo pramonę ’ 
yra plačiai išvystęs, net ir Eu
ropoje savo firmos reikalais , , . 1 , ,,, , . grybas jau atsirado”, tilpusj s.praleidžia daug laiko. Terry bai- i J J n

Perskaitęs Tamstos rašinį, 
pavadintą “Dar namų nėra, o

gęs mokslą perims tėvo įmonę. 
Į vestuvių vaišes atvyko sve-

visi jie atrodo geri ir reikalingi čių iš Kanados, Wisconsin ir gi 
mūsų paramos, tik kartais žmo minės Donna ir Antanas Kamm 
gui jau pritrūksta, kaip sako- iš Chicagos. D.
ma, kvapo juos Visus apibėgti.

Bet, ar žiūrėtumėm savo as
meninių patogumų, jei brolis 
menkos, bet būtinos jam, para
mos prašytų. Ne. Nors ir la-

— Edw. Okas nemokamai su
tvarkė Dainavos Jaunimo sto
vyklavietės šaldytuyą, prieš Pax 
Romana suvažiavimą, ir žadėjo 
ir ateityje talkinti elektrinių į- 
rengimų darbuose.

SKIP’SSIrvice

Liquor Store
5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

OCTOBER — SPALIO 25, 26, 27 D. D.

KUPONAS sutaupysite 50e.
Auto. nuplovimas............ $1.75
Su šiuo kuponu ............. 1.25

Vienas kuponas kiekviena 
mašinai galioja iki lapkr. 3(i 
d.. 19C2 m. " D

Vabzdžių — Dervos -r— Aly
vos demSs pašalinamos — Bo 
jokio -ekstra mokėjimo.

I SUTAUPYKITE 50 SUTAUPYKITE 50 0 |
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ROGER GRANDE COGNAC V.S.S.E.P. Fifth $3.89

Fifth $£J.79
METAXA FIVE STAR GREEK 

BRANDY

iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiisiiiiiiiiuiiiiiiiiii

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

VTEŠNIA Iš VAKARŲ

Alė Rūta-Arbienė iš Los An
geles, Cal., Dirvos skirtos pre
mijos (Clevelande) atsiėmimo 
proga, lankėsi ir Detroite. Buvo 

i apsistojusi savo brolio, Alf. Na- 
I ko, šeimoje. Aplankė daugybę 
senų pažįstamų ir draugų, ku
rie ją, nuo vakarienės iki pus
ryčių, kankino klausimais apie

m. rugp. ųiėn. 10 d. Drauge, il
gai galvojau, kodėl Tamsta taip 
parašei.

Sutinku, kad dar neužpirk- 
tuose namuose grybas atsirado.
Bet kas tas grybo sporas pabė
rė? Tamsta gerai žinai ir niekas 
nenuginčys, kad, steigiant d-ją, 
klubo pirm. J. Atkočaitis paža
dėjo visą baro pelną namų iš
laikymui, kad Dariaus ir Girėno 
klubas pasiliks tik ant popie
riaus nuomininkas, o balandžio 
8 d. D. ir G. K. susirinkime tas 

i pats Atkočaitis pasakė, kad nau '5; 
joji d-ja yra tik ant popieriaus 
ir Jūs nubalsavote už baro pa
talpas mokėti tik 200 dol. nuo
mos. If J. Gaižutis (žiūr. 7.20 
Dirvą) rašo, kad tas Jūsų nuta
rimas “kėlė didžiausį nepasiten
kinimą”. Savaime aišku, nega
lėjau sutikti ir būti patenkintas

ŠE BARON VON KLUEG V.S.O.P. 
fili BRANDY

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

GERMAN
Fifth $3.69

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

Fifth $4.89

$1.19
WEE BURN IMPORTED SCOTCH

WHISKEY Fifth $3-98
POPULAR BRAND OF 86.8 PROOF
IMPORTED CANADIAN VVHISKEY Fifth $3.69
OLD BOURBON HOLLOW 10 YEAR OLD

KENTUCKY BOURBON VVHISKEY
86 Proof Fifth $3-79

ASSORTED IMPORTED POLISU 1VINES 
CHERRY, RED CUERANT, BLOCKBERRY 
and others Fifth $ -j .29

PFEIFFER PREMIUM BEER
Case of 24—12 oz. Cans. Case

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

p^ėTrTs PUTNIUS
Dažo — Dekoruoja — Taiso — 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "Plaster” Board”. Visų rūšių I 
grindų ir sienų plyteles.
12737 l.randniont Rd. Detroit 2* 

Mieli. Tel.: VE 8-4001

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

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

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadivay 3-2224

PADĖKA
A. -j- A.

ONA RANKELIENĖ
Gyveno 15368 Mendota Avė., Detroit, Mich.

Mūsų mylima žmona ir motina mirė 1962 m. spalio mėn. 
12-tą d. ir buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse. Velionė 
gimė Butkiškių kaime, Ramygalės parapijoj, liepos 2, 1890.

Nuoširdžiai dėkojame kleb. kun. M. J. Kundrotui už rū
pestingą patarnavimą: kun. B. Dagiliui už dvasinį aprūpinimą 
ligoje.

Tariame nuoširdžią padėką grabnešiams ir visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos sielą, ir tiems, kurie prisiuntė 
velionei gėlių bei išreiškė užuojautą liūdesio valandoj.

Dėkojame Moterų Sąjungos 54-tai kuopai ir Lietuvos 
Vyčių 79-tai kuopai už atsilankymą ir sukalbėjimą šv. Rožan
čiaus koplyčioje.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Nuliūdęs vyras Petras, dukterys Bertha (Frank) Janus, 

Vertteica (Steve) Tushis ir keturi anūkai

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 '/2»/„

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

Dividendai mokami sansio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinnCi PIRM. ir KETV............................... 8 v. r. Iki 8 p. D.
BMLARUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 8 ▼. r. Iki 8 p. p.

SESTAD. . » T r. iki U •» <J. TTečlad. uidaryta.$2-79

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 ,, „
Trečiad. uždaryta visą, dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
“ - ■ - „ 9 „ 8 „ „

9 12:30
Penktad.
■Seštad.

anticipated dividend 
on investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575
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Aldona (centre) ir dr. Vladas (dešinėje) Šimaičiai su Aldonos 
tėvais Domicėlė ir prof. Stasiu Dirmantais (viršutinėj eilėj); šalia 
jų sėdi Silvija, o pirmoje eilėje Audronė ir Vytautas šimaitukai.

DR. VL. ŠIMAIČIO DEŠIMTMETIS
Dr. Vladas Šimaitis šiemet Alto reformas. Dvi kadencijas 

mini 10 m. sukaktį, kai atidarė buvo ateitininkų sendr. centro 
savo nekilnojamo turto parda- valdyboje, vadovauja susivieni- 
vimo įstaigą, 2737 W. 43 St., jimo Brighton Parko kuopai ir 
Chicagoje. Ją atidarė išlaikęs yra LRKSA centro teisinės ko- 
specialius egzaminus, o vėliau
dar gilino žinias, lankydamas 
Lojolos universiteto ir Marshall 
teisių mokyklos specialias pa
skaitas. Dabar savo įstaigoje 
turi namų ir sklypų pirkimo — 
pardavimų skyrių, yra visokios 
rūšies apdraudų tarpininkas 
(neatstovaudamas jokios ben
drovės, parenka, kas klientui 
būtų naudingiausia), taipgi turi 
notaro teises ir pildo mokesčių 
blankus. Viską atlieka sąžinin
gai, pagal įstatymų reikalavi
mus, tai jo klientai būna mielai 
patenkinti.

Jo patarnavimo šaukiasi di
desnis žmonių skaičius, dėlto 
yra atidaręs sąvo įstaigos an
trą padalinį, 4936 W. 15th St.,
Ciceroje, kur vadovauja A. Ša
tas. Gyvendamas ir dirbdamas 
Brighthon parke, dr. VI. šimai-

misijos narys.

Jo nuoširdi talkininkė yra jo 
žmona Aldona Dirmantaitė. 
Kartu su jais gyvena ir žmonos 
tėvai prof. Stasys ir Domicėlė 
Dirmantai. Šimaičių duktė Sil
vija jau trečius metus lanko 
Marijos Aukšt. mokyklą, sūnus 
Vytautas — pirmi metai Šv. Ig
naco Aukšt. mokykloje, duktė 
Audronė — Nekalto Pras. pa
rapijos mokyklos VI skyriuij. 
Visi lanko lituanistines pamo-

t Atkelta iš 5 psl.» 
navos jaunimo stovyklos rėmė
jas ir prieš porą metų laimėjo 
automobilį tos stovyklos dova
nų paskirstyme. Jų vestuvių 
vaišėse dalyvavo apie 200 žmo
nių. Vestuvių oficialią dalį, ku
rios metu buvo visa eilė sveiki
nimų, pravedė Henrikas Dūda.

— Kristaus Karaliaus šven
tės proga Šv. Antano parapijo
je įvyks 40 vai. atlaidai. Prasi
dės penktadienį, spalio 26 d. 9 v. 
ryto. Baigsis sekmadienį, spa
lio 28 d. 4 vai. po pietų. Atlai
dus praves kun. dr. Viktoras 
Rimšelis, MIC.

— Lietuviai yra sudarę komi
tetą George Romney kandida
tūrai į Michigano gubernatorius 
paremti. Joseph Uvick yra pir
mininkas, Algirdas Ambroze — 
vieepirm., dr. Eugenia Gurskis 

i — vieepirm., Jonas Gaižutis — 
sekr., Feliksas Motuzas — sekr., 
dr. Joseph Peters — ižd., Jo
nas Kriščiūnas, Vladas Pauža 
ir Vacys Urbonas yra nariai 
propagandos reikalams.

— Vasario 16 gimnazijai pa
remti suruoštas vakaras sušilau 
kė vos 60 asmenų publikos.

S. G-kas

IŠAUGINO ŠARVUS PELEMS 
Dr. Hans Sely.e Montrealio 

universiteto laboratorijose įsten. 
gė pelėms išauginti kietus šar
vus, kaip austrių. Iš tų šarvų 
išsinarinusios pelės, išaugina 
naujus, kaip tą daro gyvatės, 
vėžiai, krabai. Tie tyrimai da
romi ryšium su tyrimais, iš kur
atsiranda gyslų sukietėjimas, 

kas, o Aldona Šimaitienė dėsto arthritis, inkstų akmenys ir ei- 
Chicagos Aukšt. Lituanistikos ’ lė kitų ligų, kur susidaro kalci- 
mokykloje. J. Pr. Jurginis jaus nuodų.

KAS REMIA REZOLIUCIJAS

UOS ANGELES
Eilė rezoliucijų autorių ir rezo- 

tis džiaugiasi, kad ši lietuvių ko t liucijų pravedimo nuoširdžių rė- 
lonija yra auganti. Jis pats pa- j mėjų vėl kandidatuoja į JAV 
dėjo įsigyti nuosavybes eilei senatą ir Atstovų rūmus.
žmonių iš 18 gatvės kolonijos, 
iš Bridgeporto. Kurį laiką dr. 
VI. Šimaitis buvo parapinės mo 
kyklos lituanistinių klasių tėvų 
komiteto pirmininkas. Džiaugia
si, kad šioje parapinėje mokyk
loje lituanistines pamokas lan
ko per 150 vaikų. Pamokos įves 
tos į normalią pamokų lentelę, 
taigi šeštadieniais pamokų ne
bėra reikalo turėti. Dėsto mok. 
S. Jonynįenė. Klebonas prel. D. 
Mozeris ir seselė lituanistiniam 
švietimui nuoširdžiai prielan-

Rezoliucijų autoriai: šen, Tho
mas H. Kuchel (R., Calif.), šen. 
Frank Lausche (D., Ohio),, šen. 
Roman Hruska (R., Nebr.), šen. 
Bourke Hickenlooper (R., Io- 
wa), šen. Jack Miller (R., Io- 
wa), rep. Glenard Lipscomb 
(R., Calif.), rep. F. Bradford 
Morse (R., Mass.), rep. Glenn 
Cunningham (R., Nebr.), rep. 
James Roosevelt (D., Calif.), 
rep. Gordon McDonough (R., 
Calif.), rep. Charles B. Hocven

Calif. — Rezoliucijoms Remti komitetas 
susilaukė iš Atstovų Rūmų pir
mininko John W. McCormack 
(D., Mass,). Jis yra vienas iš 
tikrai nuoširdžių Lietuvos bylos 
gynėjų Kongrese.

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
Vadovybė

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

REAL ESTATE REAL
. ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦« 

ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 aukštų rezidencija. 3 mieg., val

gomas, salionas, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

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

I aukšto, apie 10 metų niūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29.400.

Prie parko niūras. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina ■— rimtas pasiūlymas.

6 butų niūras. Apie $7.000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5.000 nuomos. Kaina $49,500.

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. $19,500.

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

i Apkaltas medinis 6 kamb., naujas 
! šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, lr dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu

i šild., mūro garažas. $27,700. 
i Atskiri du namai už $22,000, mū- 
■ rinis ir medinis, keli blokai nuo par- 
! ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
I matysite.
i Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18.500,

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

I Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
i tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai.

I $20,000.

Mūr. 3 mieg. 8 metų, garažas, 
p. $22,800.

Mūr. 5 kamb.,, rūšys, garažas 
metų. arti M. p. $12.400.

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus, $1 3,300.

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

Meti. 2x5, garažas, greta tuščias 
lotas. Brighton p. $16,900.

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

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

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

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

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

Mūrinis, 10 m.. 3 mieg.. 37% p. 
lotas 7 2 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. 65th St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 6 lr 6 kamb 5 kamb.. 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
įlymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.
ir Campbell $27,500. S but. mūrin. 4—5—8, nauj. at-

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

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

2-jų aukštų med. su moder. “face ' Afti Marąuette Pl,Ilk? . bažnyčios 
stone" priekiu. 4 ir 4 kamb., gazu naujas f-jų. aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 63-čios ir , kam'3- 3 miegamieji. 2 vonios kiek 
Washtenaw. $17,900, i vicname bute. Ąžuolo medžio visi ap

2-jų butų, 0 metų mūr. ž dirbimai. Baseboard karštu vand. 
v°- apšild. sistemos. Galima nupirkti su

mažu įmokėjimu. $45,900,
Atremontuotas mūrinis. 5 kamb.

apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va šildymas. Garažas. Arti 64-tos

kūs. Lituanistiniams reikalams (R.,Iowa), rep. Edvvard Der- 
yra pavesta Vieną mokyklos kla vvinski (R., III.) ir rep. Peter 
sė, kurią galima buvo įsirengti Rodino, Jr. (D., N. J.), 
kaip Lietuvoje.

Dr. VI. Šimaitis yra žemaitis. Kovotojai už rezoliucijų pra- 
1931 metais baigė Kražių gim-j vedm^ kongrese: šen. Thomas 
naziją, o 1936 m. - Teisių fa- Dodd (D” Conn.), šen. Barry 
kultetą Kaune. Per metus laiko Goldwat.er (R., Arizona), šen. 
išėjęs aspirantų kursus Karo Douglas (D., III.), šen. E-
mokykloje, Mariampolėje atliko verett Dirksen (R., III.), šen.
teismo kandidato stažą. Vokie
tijoje, Tuebingeno universitete, 
1947 m. gavo teisių daktaro 
diplomą, parašęs disertaciją iš 
lyginamosios vokiečių ir lietu
vių teisės apie būdus iš liudinin
kų išgauti tiesą, aptardamas 
tam reikalui Valstybės panaudo
jamas sankcijas.

Porą metų dirbo Raudonojo 
Kryžiaus vadovybėje, buvo Į- 
kurdinimo Tarnybos reikalų ve
dėjas Reutlingene. f Chicagą at 
vyko 1949 m. Parūpindamas 
šeimai pragyvenimą, iš pradžių 
dirbo fabrike, kol gavo teisę 
Verstis nejudamo turto preky
ba.

Yra uolus visuomenininkas. 
Apie 10 m. išdirbo bendruome
nės valdyboje, daug posėdžių ir 
balsavimų atlikta jo kabinete. 
Yra Katalikų federacijos centro 
valdybos sekretorius, Alto cen
tro vald. narys, daug prisidėjo 
dabar svarstant ir pravedant

Horaer E. Capehart (R.,1 Ind.), 
šen. Jacob Javits (R., N. Y.), 
šen. Kenneth Keating (R., N.
Y.), šen. Alexander Wiley (R.,
Wisc.), rep. Clement Zabloeki1 
(D., Wisc.), D. S. Saund (D.,
Calif.), rep. Cornelius Galla- 
gher (D., N. J.), rep. John S.
Monagan (D., Conn.), rep. Wal- 
ter Judd (R,, Minn.), rep. Fran 
ces Bolton (R., Ohio), rep. Mąr- 
guerįte Stitt Church (R., III.), 
rep. Horaee -Seely-Brown, Jr.
(R,, Conn.) ir kit.

Atsisakė įnešti rezoliucijas į 
kongresą: šen. Benjamin Smith 
(D., Mass.)( šen. Vance Hartke 
(D., Ind.), šen. Clair Engle (D.,
Calif.), rep. William T. Murphy 
(D., III.), rep. Michael Feighan 
(D., Ohio), rep. Thomas Lane 
(D., Mass.) ir rep. James Cor- 
man (D., Calif.).

Ar vargina tarakonai, pelės,
Nepaprastai didelės paramos skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 

rezoliucijų pravedimo reikale tel, PO 7-8852.

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kleklveną sekmadienį nuo 
t :30 Iki 2:00 vaL u. p.

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

Pennsylvania.

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkranstymas 

WA. 5-9209 Chicago, IU.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

DEMESle I

iš

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

2x4j£ beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

Prieš M. parkų tik kelių motų, 6 
kamb., 1% vonios. $22,700.

Liuksus 7% 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- 
ąpart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą, 
parke, Įmokėti $30,000.

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

2x4% mūr., iškelti vamzdž., atskir- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,600.

NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue

2x6 gražus mur., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26,800.

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

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

3 mieg., kelių metų mūr., platus 
sklyp,, šild, gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.
_6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 

.rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

visai nauji mūr. modernūs na
šiai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,600.

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

Telef. 471-0321

nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai.
$41,750.

2856 S. Homan Ave. $22,600. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 1 ir Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

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

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,600. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 H kamb.

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

$22.500.

CICERO—BERWYN
2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto. garažas. Tik $1 2.500.
3 butai ir ekstra lotas. $26,500. 
Visut naujas mūrinis. 5 kamb., ba

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 IVest 48rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

aamai prie bažnyčių, vaikų darželio 
lr gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tlnlų lr rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos. žemės 
sklypą! su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

(1-as Skis i vak. nuo State g-vės) 
CL 7-7388

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 miėg. $23,500.
1% a. mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HE 6-4343

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Cominunity Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis j Miss Bagdon. 
5701 S. VVocU St. RE 7-4600

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 6 kamb. butas Bridge
porte. $45 mėn. Skambinti VI 7- 
8582 nuo 8 iki 11 v. r. ir 1 iki 6 
p. p. arba šešt. ir sekm. telefonu 
TOrrence 2-7904, Mrs. Gard.

Išnuom. 5 kamb. butas, mūrin. 
name, antram ar trečiam aukšte, 
2428 W. 34 PI., telef. 847-1279. 
Kreiptis antram aukšte.

Išnuomojami: 4 kamb. namas,
$45 mėn.; ir 5 kamb. narnas ant 
dviejų sklypų, $45 mėn. Tinka 
pensininkams. Kreiptis —

Lithuanian Real Estate Co. 
Spring Vailey, III. Tel. 22811

Išnuom. 5 kamb. butas (3 mieg.)
1-me aukšte, suaugusiems. Kreip
tis 3-čiam aukšte iš kiemo.

2514 W. 45th Place

ORMKHIO

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBS.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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- 
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists ■■ 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”.

I.------ ----------------------

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.

l’/ž AUKŠTO MŪR.
5 ir 4 kamb. švarūs, moderniški 

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

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

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

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

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

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

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Sireet
Tel. WAlbrook 5-6015

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

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

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

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

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

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

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

HELP WANTED VYRAI

ROLL FORMING
WE NEED EXPERIENCED 

OPERATORS AND
SET-UP MAN

• Permanent Employmeijt
• Good Salary
• Hospitalization and Insurance

PHONE MR. GIBSON
NA 5-6900

METAL TRIM, INC. 
Franklin Park, Illinois

CONTRACTORS

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

Statome gyvenamas namus ir 
kitokius biznio pastatus

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, įmokėti tik $500. Savininkas duos morgičiu 6%.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 kamb. butas ant 95-tos St.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,500.

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,000. 
1 aukšt. 5 ir S 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 sumažintų kaina.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDI C INOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
{steigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Danį'
trauktai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, S 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—"gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas Iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų lr nakti bei sekmadie
niais.

DA 1-6047, RO 2-8778

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: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

.♦-♦-♦-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. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
4-7482 486 - 5158

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8, Western, Chicago 2, DI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME visus namų 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 2-0708 OL 7-2094 Chicago. III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS —- DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME S1ĖNINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklniul 

GA 5-5867

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

SKELBKITES "DRAUGE”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Remkite “Draugę”



Ro'ihesterio lietuviai studentai, kurie yra įpareigoti pravesti žurnalo Lituanus vajų. Iš k. į d. pir
moje eilėje: Vyt. Malašauskas, Otilija Vosyliūtė, Birutė Sedlickaitė, Aldona Malašauskienė, Miliutė 
Choromanskaitė, emd. Vasiliauskas. Antroje eilėje: Julius Sakas, Jonas Vosylius. Algis Januške
vičius, Eug. Vidmantas, Algis Musteikis, Karolis Jakubonis ir Algis Cypas. Vajus Lituanus žurna
lui remti vyksta gana sėkmingai.

1,000 DOLERIŲ MENO PREMIJOMS į DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 25 7

Antrojo Kultūros kongreso St. Anthony Savings and Loan , ma. Koncerto pabaigoj visiems KOMENTARAI APIE ESTES

LAISVĖS VARPO KONCERTAS 

BOSTONE

Kultūrinė radijo valanda 
Laisvės varpas šioje Atlanto 
pakrantėje garsėja aukštesnio 
meninio lygio parengimais. Pa
stangos pagirtinos, bet savo es
me tie parengimai nėra tiesio
ginis sambūrio uždavinys. Jie 
yra tik viena iš priemonių, pa
dedanti nešti nelengvą radijo 
valandos išsilaikymo naštą.

Jeigu nebūti] to “jeigu” 

Rimtas ir remtinas darbas,

pietų. Koncerto programą atli
ko du jauni dainininkai iš New 
Jersey valstybės — Irena Stan
kūnaitė ir Liudas Stukas. Jų 
akompaniatorius buvo bostoniš- 
kis komp. Julius Gaidelis. Ire
nos Stankūnaitės tėvas J. Stan
kūnas yra žinomas muzikas ir 
nesunkios formos dainų kompo- ri minkštinamąjį “i” ir turi 
zitorius. Tėvo keliu pasekusi (skambėti, kaip minkštas “ai”, 
duktė nė tik savo išoriniu pa-! bet ne “jai”. Tačiau tai yra to-
vidalu, bet ir vidumi yra tikrai kia smulkmena, kuri muzikaliai' nuojami dalykai įdomūs, taik 
graži, simpatinga ir maloni mer- Stankūnaitei nebus sunku įveik- liai parinkti, gražiai nuskambė-

kurį Laisvės varpas dirba jau j gaitė. įBerods, tėvo įtaka ryš- ti.
eilę metų, tai ta sekmadienio J kiai regima ir jos muzikinėj
anksti rytą girdima lietuviška - kultūroj. Prie dainininkės pa- 
radijo programa. Tos progra- į šaukimo visa tai yra tokie prie- 
mos sudarytojas ir vedėjas Pet-1 dai. už kuriuos dera dėkoti 
ras Viščinis savo st|ukų uždavi- ■ Viešpačiui.
nį atlieka su atsidėjimu ir rū-!
pestingumu. Jo parengtų radi- j Tikrai pagirtina
jo valandų tikrai būtų malonu i
klaustyti, jeigu nebūtų to “jei- L Stankūnaitės balsas — ko

loratūrinis sopranas. Laisvės 
varpo koncerte, ji nedainavo to

gu”.
Štai', jaū"kuris laikas Laisvės1 

varpas pradeda skambėti kiek
vieno sekmadienio 8 vai. ryto 
iš Framinghamo, Mass., esan
čio kiek atokiau nuo Bostono. 
Visų pirma prastas laikas ta 
ankstyba ryto valanda, o antra, 
kas ypač svarbu, radijo stotis, 
iš kurios skamba liet. žodis ir 
muzika, yra gana silpna — Bos
tone negalima jos klausyti be 
trukdymų.

Daug kam. gaila

kių dalykų, kurie būtų aprėpę
visą jos vokalinį pajėgumą. Tie gerai paruoštą ir jautriai išjaus- 
kūriniai, kuriuos ji dainavo, tin- įtą Borodino ariją iš op. Kuni-
ka ir lyriniam sopranui (išsky
rus ariją iš Gounod op. Romeo 
ir Julija ir gal V. Kuprevičiaus 
Lakštingalos giesmę).

Dainininkės balsas nėra dide
lis, bet šilto ir malonaus temb
ro, lengvai ir su patyrimu val
domas. Ypač ryškus jos muzi-

mas į atliekamą kūrinį. Gyvas 
ritmų ir spalvų apvaldymas. Vi
sų jos dainuotų dainų ir arijų mos K. V. Banaičio Atsimini 

tino meninio lygio, jie suburia buvo malonu klausyti. Tačiau I mas, Al. Kačanausko trys dai 
nemaža klausytojų, tačiau tai,
kas yra tos radijo valandos 
duona ir druska — sekmadieni
nė kultūringai vedama radijo 
valanda, tai ji Bostone, kur dau
giausia lietuvių gyvena, arba 
pramiegama, arba nenorom 
klausoma, nes technikos požiū
riu ji nėra švariai perduodama.

Ši problema, kuri gerai žino
ma ir Laisvės varpo vadovybei, 
čia iškelta tik todėl, jog dauge
lis Bostono lietuviams labai no
rėtų, kad geros pastangos ne
dingtų erdvėj, nerasdamos at
garsio mūsų pastogėse. Tą prob
lemą išsprendus — gavus Lais
vės varpo kultūrinei" radijo va
landai patogesnį laiką ir galin
gesnę stotį, gal palengvėtų ir 
tų pastangų išsilaikymo užda
viniai. ę * - -' -

Gal buvo sunkoką įžanga į 
Laisvės varpo . rudeninio kon
certo aptarimą, bet ji buvo ne
išvengiama, nes Bostone daug

Tokiu būdu susidaro lyg ir 
paradoksas — Laisvės varpo 
vieši parengimai yra pasigėrė-

kinis pasiruošimas - išdailinta nas’ bet ?ali ir * tenorus iški1' 
muzikinė frazė. Gyvas įsijauti- tL šiame koncerte’ be minėtos 

Borodino arijos, gražiai pra
skambėjo L. Stuko dainuoja

Kubos pabėgėliai Miami, Fla., mieste stoja savanoriais į armiją. 
Čia matyti seržantas Zayas., bedarąs pirštų nuospaudas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arkivysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulevičlaufl

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

kam gaila, kad Petras Viščinis j rylintf’čia 'kaip8 tikaBaisi8kioVdSta
plakasi į erdvę, .kurioj mažai! yKSlft
kas jį tegirdi. . -U ■ nautj Dievui, Bažnyčiai tr sielų iš

ganymui.
II. l aiškai. Tai Įvairiems asmeninu 

ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimų.

Užsakymus su pinigais siųskite'
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St, Chicago 29, OI.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą’

Pagaliau prie koncerto
Laisvės varpo rudeninis kon

certas įvyko Bostone, naujojo 
Lietuvių Amerikos piliečių d- 
jos salėj, spalio 14 d. 3 vai. po

metu yra ruošiama visame lai- Assn., ir kt. lietuvių įstaigos, 
svame pasaulyje gyvenančių lie Jau gauti kūriniai ar sutikį- 
tuvių meno ir architektūros mai dalyvauti parodoje iš prof. 
paroda, kuri apjungs visų sro- A. Galdiko, prof. A. Varno, A. pasakė savo žodyje prel. J. Bal- 
vių ir krypčių menininkų kury- Vaikšnoros, J. Rimšos, P. Dom- kūnas. Ir po šių jo žodžių kilo 
bą. Tiek meno, tiek architek- šaičio, V. Kasiulio, B. Buračo, Į plojimų neužsibaigianti banga, 
tūros parodos bus labai įspū- ; A. Merker, R. Modzeliausko, J. Moki organizuoti, reklamuoti, 
dingos, nes tai pirmutinis tok- Bagdono, T. Va'iaus ir daug ki-j SUgebi dirbti. Tavo pastangos 
sai įvykis mūsų išeivijoj. Iš dai j tų. Numatoma netrukus gauti j _ pajudinti mūsų lietuviškąjį 
lininkų ir architektų bus suda- • Australijoje gyvenančių lietu- gyvenimą yra labai vertingos.
ryta speciali jury komisija, ku- Į vių grafikų darbai.
ri atrinks geriausius kūrinius Meno ir architektūros parodos
ir jiems paskirs premijas. atidarymas paskirtas lapkričio

Jau paaiškėjo, kad premijų 21 d., trečiadienio vakare, 6:30 
fondas yra pasiekęs apie 1,000 v. v. Iškilmingas premijų įtei-! 
dol., tačiau jis vis auga, nes pa-! kimas bus sekmadienį, lapkri- 
rodai ruošti vykdomasis komite čio 25 d., uždarymo metu. 
tas gauna naujų mecenatų, t Meno mėgėjams bus tikrai Te-

l Premijoms jau aukojo dr. P. Ki 
sielius ,dr. J. Adomavičius, fir- 

| ma Mares, Amerikos Lietuvių 
i Inžinierių ir architektų są-ga, 
arch. J. Stankus Constr. Co.,

ta proga pamatyt) pajėgiausių 
lietuvių menininkų darbus. Jei 
neatsiras kokių kliūčių, tai pa
rodoje bus sutelkta arti šimto 
menininkų darbų.

su ypač jautria vidine šilima ji ruvTnrs
atliko savo tėvo Gėles iš šieno, -MUS KOLONIJOSE 
tikrai įdomų muzikos kūrinėlį,
B. Dvariono subtilią žvaigždu- Nevv York, N. Y.

Toronto Varpas pas J. Stuką

Spalio 7 d. Elderts k. Lane 
aukšt. mok. salėje Woodhaven, 
N. Y., viešėjo ir puikų koncer
tą davė Toronto Lietuvių cho
ras “Varpas”, vadovaujamas 
muz. St. Gailevičiaus. Progra
moje dalyvavo ir sol. V- Veri- 
kaitis.

Pirmoje dalyje choras išeina 
pilnu sąstatu 70 narių. Moterys 
tautiniais drabužiais. Visi dai

jo ir pagirtinai buvo išpildyti.
Antroje dalyje dainininkės su 

gulbių baltumo vakarinėm suk
nelėm atrodė labai puošniai ir 
klausytojus užintrigavo. Su pir
mąją daina iš operos “Parduo
toji nuotaka” ištrauka klausy-

tę, Gounod ariją iš op. Romeo 
ir Julija ir V. Kuprevičiaus 
seniai girdėtą Lakštingalos 
giesmę. Ir sceniniu ir vokaliniu 
požiūriu I. Stankūnaitė buvo 
simpatinga ir duetuose su L. 
Stuku. Tikrai pagirtina jos liet. 
kalbos tartis, nors kai kurie 
dvibalsiai taisytini, pvz., žodžio 
“tykiai” dvibalsis “ai” prieš tu-

Baritonas ar tenoras?

Liudas Stukas lyrinis ba
ritonas. Pradžioj, jo dainavimo 
besiklausant, susidarė įspūdis,

gražiai skambėjo aukštutinės 
gaidos, bet sunkokai atsiliepė 
apatinės, kurių.tame kūriny, ne
stinga. Vėliau, kai jis dainavo

gaikštis Igoris,lyg ir įtikino,' kad 
jis yra baritonas. Aplamai Liu
das Stukas yra patrauklios iš
vaizdos jaunas dainininkas, tu
rįs įgimtą muzikalumą ir gerą 
balsinę medžiagą. Rūpestingai 
dirbdamas ir studijuodamas, jis 
gali būti geras lyrinis barito-

kad jis yra tenoras, nes J. Gruo- j įOjus užbūrė ir plojimams nebu- 
i džio žinomoj dainoj Visur tyla vo gaĮ0

dėte ką gali ryžtingas dirigen
tas (St. Gailevičius) ir kokią 
auką įneša į kultūrinį aruodą 
pasišventėliai choro “Varpas” 
dalyviai. Kas gi apskaičiuos 
kiek jūs valandų per šį dešimt
metį skyrėte kiekvienas atski
rai ir visas kolektyvas kartu? 
Esu tikras, kad susumavus re- 
pėtfcijų ir išvykoms į koncertus 
valandas išdygtų puikus namas, 
o gal ir koncertų salė. Štai, kur 
pasišventėlių, entuziastų, dai
nos mylėtojų auka. Jūs galit 
didžiuotis ir džiaugtis.

Žodis Jokūbui

Pameni, kuomet prieš šį kon
certą parašiau laišką. Jau tuo
met tikėjau, kad bus pilnutėlė 
salė. Tavo noras išsipildė, lū
kesčiai pasiteisino — salė buvo 
sausakimša. Tavo didelių dar
bų aūka lygiai neapskaičiuoja-

Žodis Varpui
Esat dideli skaičiumi ir pa

jėgūs išpildymo ; atžvilgiu. Savo 
koncerte New Yorke jūs paro-j

nos ir Vyt. Klovos Daina tur
tingas gyvenu.

Jauniesiems dainininkams rū
pestingai akompanavo komp. 
Jul. Gaidelis.

Padėka ir linkėjimai

Bostono lietuviai, kurių pri
sirinko apypilnė salė, svečiams 
gausiai ir nuoširdžiai plojo. Ir 
I. Stankūnaitė, ir L. Stukas kai 
kurias dainas turėjo kartoti. Te
ko jiems bisuoti ir porą duetų 
—- J. Tallat - Kelpšos Oi, berneli 
vienturį, ir VI. Paulausko Ne
sek sau rožės. Abu dainininkai 
ir komp. Jul. Gaidelis buvo ap
dovanoti gėlėmis.

Po koncerto buvo vaišės ir šo
kiai, kurie praėjo jaukioj ir ma
lonioj nuotaikoj. Laisvės varpo 
vadovybei padėka už gražų pa
rengimą ir linkėjimas, kad jo 
radijo valandos mums būtų 
lengviau pasiekiamos ir geriau 
girdimos. S. Ž.

A. A.

JONAS D. BUROKAS
Gyveno 4255 S. Rockwell St.

Mirė spalio 23 d.. 1962, 7:30 
v. v., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kau
no guber., Kupiškio parapijos.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Raymond. marti Josophi- 
ne, anūkai Robert ir Raymond. 
duktė Irene Mueller, žentas Jo
seph, anūkai Diane i,r Donald, 
brolio duktė Tx>vrairie Kovan- 
da, jos vyras Louis ir šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažjs
tami.

Priklausė Zagariečių, Zara- 
siškių. Eržvilko, Krakiškių, 
Utenos, Upytės, Joniškiečių. 
Suvalkiečių. Žemaičių, Našlių ir 
Našliukių klubams: Chicagos 
Liet. Dr-jai ir Liet. Demokratų 
Klubiii.

Kūnas pašarvotas Pcl.ro Bie
liūno koplyčioje. 4348 8. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės jvyks šeši., spa
lio 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
'•yto liūs atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielą.. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas ir anūkai.

Laidot. direkt. Petras Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572.

paraginimų lr paaiškinimų for
moje.

m. Vilniuje. Žvilgsnis J Arki
vyskupo kančias perneštas sonojt 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėti; Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota tr (rišta Į kietus viršelius 
Kaina $2.60.

I

A. + A.
STANLEY LETUKAS

Gyveno 3252 Franklin Avė., Toledo, Ohio
Mirė spalio 21 d., 1962, 2 yd ;ryl.o, sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Kaltinėnų parap,, Grinių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, pussesere 

Barbora Alieliūnas su šeima, pusseserė Sofija Eleson su šeima, 
brolienė Emilija Petrokas, brolio sūnus Antanas Petrokas, 
brolio duktė Ona Janikas su šeima, giminė Charles Janikas su 
šeima, švogeris Charles Shukis su šeima, švogerka Anna 
Rogers su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietu
voje liko sesuo Antanina Skadus.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-iEvans koplyčioje, 6845 So. 
IVestern Avė. Laidotuvės įvyks šešt., spalio 27 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600

dėkojai.
“Bet kas tau, Jokūbai, padė

kos”, kaip ir visuomet taikliai
Apie Billie Sol Estes šitaip 

parašė “A Wall Street Journal”: 
“Objektyviai kalbant, šiose die
nose, kai darbininkai gauna če
kius ir nedirbdami, kai ūkinin
kai gauna pinigus už žemės ne- 
dirbimą, atrodo beveik natūra
lu, kad žmogus gautų pinigus 
ir už trąšų tankus, kurie ne-

Antanas egzistuoja...’

GUŽAUS*” °FVFRLY HIUS GĖLINY6I*
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

• r kitų papuošimų
'VEST 63rd STREET

Telef., PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ultn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EFDF1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNA VIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cįcero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTIŲ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MOHJMVANS

<845 80. WESTERN AVB.

TRT8 MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MA*WOM VISTA 
REiraMb T-MM BEpubM« T-MS1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-8572

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

POVILAS 1. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 25

X Roselande Visų šventųjų 
parapijoje, sekmadienį, spalio 
28 d., tuoj po sumos įvyksta 
naujai įkurto Tėvų Marijonų Rė 
mėjų skyriaus susirinkimas. Vi
si Laivo skaitytojai, ir tie, ku
rie prijaučia marijonų darbams 
yra kviečiami dalyvauti. Susi
rinkime dalyvaus T. M. apskri
ties valdybos nariai. Trumpą 
žodį tars dvasios vadovas kun.
K. Vengras, MIC.

X Jaunimo Centro Studentų 
ansamblis, L. B. Chicagos apy
gardos valdybos pakviestas, sa
vo sezoną pradėjo pasirodymu 
Chicagos Universiteto suruošta
me užsieniečių studentų priėmi
me.

Puikiai išpildomi šokiai ne
perstojamais plojimais buvo pa
lydėti bent pusšimtį užsienio 
kraštų atstovaujančios rinkimi
nės auditorijos, tarp kurios bu
vo ir Vilniaus universiteto do
centas Levinskas, vėliau pats 
asmeniškai prisistatęs. Aiškin
dama šokių turinį bei prasmę 
pranešėja stud. Jurkūnaitė ga
biai išnaudojo padėtį ir Lietu
vos tragedijai paryškinti.

X šv. Kryžiaus parap. Mo
terų. d-jos vartotų dalykų iš
pardavimas spalio 15-17 d. la
bai pavyko. Gauta 1,250 dol. 
pelno. Pardavimui vadovavo V. 
Jurgaitis ir A. Jurgaitis.

X Sol. Izabelė Motekaitiemė 
nuoširdžiasi talkininkauja sol.

ir ne suknelėje, nes, anot Ba
čiuko, būtų neprotinga kovoti 

kų pergyvenimus — jie išven- į prįeg naujas madas. Daugiau 
gę sunaikinimo vokiečių okupa-, tenką jaudintis dėl to, kad tie

Mdmka. Kripkausklenei, isvers- kius Washingto„e, spalio 24 d. tams ,sigalėjus buvo iSgabenti j
vizitavo Draugo redakciją ir Sibirą. gįais metais sausio mėn. į leivos _ siekia išsiskirti iš ki- 
admimstraciją. Sį savaitgalį su-, Basia ir Aronas Reznickai Lie- Į tų, ,o gyvenimo ar meno klausi
mame ir energingas inžinierius tuvoje nuteisti mirti už nusikal mais jų pažiūros esaiįčios gry- 
išvyksta į Europą. Drauge jau- timus spekuliuojant. Dar neturi nai miesčioniškos.

I nasis Ričardas turėjo progos ma žinių, ar Basia Reznickienėi

dama į lietuvių kalbą svetim
taučių kūrinius, kuriuos M. Kri 
pkauskienė dainuos savo rečita
lyje.

X ALK Katalikų Moterų są
jungos Chicagos apskrities vai- pasidalinti įspūdžiais kultūri- buvusi sušaudyta. Toliau auto- 
dybą sudaro : Uršulė Raštenisj nėm ir politinėm aktualijom, 

vicepirmininkė, Virginia Šim
kus — sekretorė, Mary Druk- x Visų Chicagos namų savi-
tėnis — iždininkė, Mary Pauk- nink» dl'-’u atstovai Prižadėjo 

atvykti į Liet. Nuosavybių Saštienė — iždo globėja ir Domia 
Karam — pirmininkė.

X Lietuvių Teatrui Atžaly
nui ruošiantis B. Pūkelevičiūtės 
Aukso Žąsies pastatymui Jonas 
Mieeika, supratęs sunkią finan
sinę padėtį, pats pirmasis atėjo 
talkon ir paaukojo 50 dol. At
žalynas dėkodamas Jonui Mi- 
ceikai tikisi, kad ir kiti teatri
nės veiklos draugai ir bičiuliai 
paseks jo pavyzdžiu.

Pirmieji Aukso Žąsies — ko
miškos trijų veiksmų pasakos 
spektakliai įvyks Jaunimo Cen
tro salėje gruodžio mėnesį. Re
žisuoja pati autorė. Pastatymo 
dailininkas Telesforas Valius.

X Bridegporto lietuviai turės 
du stalus Tėvų Marijonų meti
nėje vakarienėje pas Sharko,
6301 W. 63rd st., sekmadienį, 
lapkričio 4 d., 5 v. p. p. Kas 
nori dar dalyvauti, gali gauti 
bilietų pas S. Kaulakį, E. Šamą 
ir M. Jaunienę. (Pr.)

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

X Chicagos Lietuvių Operos 
rengiamam nuotaikingam ba
liui staliukus prašom užsisaky
ti iš anksto paskambinant Al
donos Barkauskaitės tel. RE 
7-4301. Ten pat galima gauti 
įėjimui biletus ir sužinoti kitas 
informacijas. Balius įvyksta 
lapkr. 10 d., Western Ballroom 
salėje, kuriam gros padidintas
orkestras. Meninę dalį atliks pačias mažąsias) priima ir šį rei 
sol. J. Vaznelis ir Operos Cho- bend™ Sus?a™T ^arko:
ras. (Pr.)

į X Liet. Skaučių Seserijos va
dijos posėdis įvyko spalio 23 d. 
M. Jonikienės bute. Posėdyje, 
vadovaujamame vyr. skautinin- 
kės O. Žailskienės, buvo aptar
ti svarbūs Seserijos reikalai ir 
tolimesnės veiklos gairės. Ypač 
tai siejama su greit ateinančia 
Vėlinių švente.

X Filatelistų d-jos Lietuva 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
i1962 m. spalio 30 d. Jaunimo 
Centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Prieš susirinkimą vieną valandą 
(nuo 7 iki 8) skiriama pašto 
ženklų biržai: pasikeitimui žen
klais, nusipirkimui trūkstamų 
ženklų savo rinkiniams papil
dyti. Turintieji antrininkus—du 
blikatus ženklus prašomi atsi
nešti.

Visus narius kivečiame daly
vauti, nes bus svarstomi svar
būs reikalai. Kviečiame ir sve
čius.

X Inž. Ričardas Bačkis, dir
bąs vienoje prancūzų įmonėje 
Europoje, aplankęs savo tėve
lius diplomatus dr. S. O. Bač-

vininkų Susivienijimo narių su
sirinkimą spalio 26 d., penkta
dienį, 7:30 v. v. Vengeliausko 
salėje, 4500 Si. Talman Ave. čia 
bus svarstomi aktualūs mokes
čių klausimai — ką daryti, kad 
nuosavybėms nebūtų didinami 
mokesčiai. Be to dalyvaus tei
sėjas Alfonsas Wells, kuris pa
aiškins balsavimo tvarką per 
ateinančius lapkričio mėn. rin
kimus. Kviečiami visi suintere
suoti asmenys gausiai dalyvau
ti ir išklausyti svrabių praneši
mų.

X Teatralų baliaus metu šo- Kalėdų proga. Pernai paštas pa 
kiams dainuos Vanda Stankie- samdė 15,000 laikinų darbinin- 
nė, salę dekoruos Alė Kėželie- i ką. Šie darbininkai uždirba apie 
nė, o programa — siurpryzas. i $2,30 valandai.
Staliukus prašoma užsisakyti 
pas Z. Visockienę RE 7-1697 ir 
pas J. Cijūnelienę PO 7-4174.

(Pr.)

X Aparatas saiione, o muzi-

NAIKINTUVAS PARUOŠTAS 
IŠVYKIMUI

Ryšium su Kubos blokada, 
Chicagos uoste besirandąs 1,- 
500 tonų naikintuvo palydovas

ka rūsy: jei norit rūsy pašokti, juSS Joy vėl gali išplaukti į ak- 
įjungiat papildomą garsiakalbį, tyvią tarnybą, jei prezidentas 
tokį kaip Telefunken, ir turit Kennedy pašauks laivyno atsar
muziką. Pasižiūrėkit Telefunken 
ir kitokių vokiškų aparatų ir 
jiems priedų Gradinsko televi
zijų, radijų ir hi-fi stereo krau
tuvėje, 2512 W. 47th St. FR 
6-1998. (Sk.)

tonų maisto ir medicinos reik
menų yra gabenami į Chieagą. 
Tie dalykai skiriami civilei ap
saugai, ištikus kokiems netikė-

Be anksčiau paskelbtų, vietoj jtumams. 
gelių a. a. inž. Pijaųsi J. žiūrio

Lietuvių Fondui 
Žiūrio vardu

vardu Lietuvių Fondui aukoja D. 
ir J. Vilchinskai S20, SLA 14 kuo
pa (atsiuntė M. Mischikiene) $10, 
B. ir J. Bružai $5, DLK Birutės 
draugijos Clevelando skyrius (at
siuntė A. Juodvalkienė) $10.

Iš viso gauta $230. Aukas (ir j P» žeme rado vyro skeleto kau
lus. Policija tiria, kieno tie kau
lai galėtų būti ir nuo kiek laiko 
jie ten buvo užkasti.St. Barzdukas, 1209 Melbourne 

Rd., Cleveland 12, Ohio.

Grupe Chicagos lietuvių džiaugiasi paskutiniais vasaros malonu
mais Union Pier. Mich., Ventos vasarvietėj. Iš k. d. inž. Nainys, 
Marija Rudienė, statybos kontraktorius P. Petrauskas, Mrs. Piet- 
kievicz, B. R. Pietkievicz, Crane Taupymo ir skolinimo bendrovės 
prez., ir inž. A. Rudis.

IS ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Stasys Milančius iš Mil- 
waukee, Wisc., atvyko į Los An 
gėlės, Calif., gyventi ir sustojo 
pas savo iseną pažįstamą muz.
Anicetą šlapelį, Long Beach, Ca Bačiulis savo straipsny “Tieso-1 gia, tai prisideda prie marijonų 

je” (236 nr.). Esą, dar per veiklos rėmimo. Jų gautas pel- 
daug įsigalėjęs miesčioniškumas i nas padeda išlaikyti katalikiš-

lif.
— Julius Balsys, Los Ange

les, Calif., gražiame Los Feliz 
distrikte nusipirko puikią mili
jonieriaus rezidenciją su dideliu 
žemės sklypu. Jo dukrelė ži
butė pernai ištekėjo už dr. Z. 
Brinkio, kurie gyvena Chieago
je, III.

BIDŽ. BRITANIJOJE
— “The Observer” spalio 5

d. laidoje paskelbė platų E. Lit į poilsio vakarą be moksleiviš- 
vinovo straipsnį apie žydų per-! kos uniformos... Tačiau, girdi, 
sekiojimą Sovietijoje ir ypač esmg glūdinti ne šukuosenoje
apie Reznickų šeimos tragediją. 
Autorius plačiai aprašo Reznic

rius žinomajame britų laikraš
tyje kelia eilę klausimų: kodėl, 
girdi, žydų kilmės asmens vadi
nami parazitais, veltėdžiais, spe 
kuliantais? Kodėl Basiai Reznic 
kienei daug kentėjus vokiečių 
okupacijos metu, nebuvę jos 
pasigailėta? Esą Reznickienės 
tragedija vis kelianti nerimą 
sąžinėse.

CHICAGOS ŽINIOS
NAKTINIŲ KLUBŲ IRONIJALAIKINI KALĖDINIAI DAR

BAI PAŠTE
Chicagos pašto galva Harry 

Semrow lapkričio mėnesio pra
džioje pradės verbuoti laikinus 
pašto darbininkus artėjančių

gimus.

Į ČIA GABENA MAISTO 
ATSARGAS

Chicagos civilės apsaugos gal

kant savo politinę kalbą, jis tu- j v0Ie • Jas norėčiau laisvai iš- 
rėjęs žinoti, kokie reikalai de-' reikšti, kaip diktuoja mano Vaiz 
dasi Kuboje. Na, politika, tai' du°tė.
politika j Įr tais pat metais atsivėrė

Kandidatas Yates, savu ruož-:3ai durys D. Nasvytytės studi- 
tu kitame susirinkime su bal- ion» kurią 1944 m. sėkmingai 
suotojais rinkiminėje kampani- baigusi, išryškėjo, kaip nauja, 
joje pagyrė prezidentą, kad jis dau8' vilči4 teikianti išraiškos 

va ir ugniagesių vadas Robert veįkia“rooseveltme” linija. Ome šokio srity pajėga, studijos bai- 
Quinn praneša., kad tūkstančiai rag Riciiar(j Daley pasakė: Ž*imo rečitaly su L. Grigaliūnai

RADO ŽMOGAUS KAULUS

Illinois Bell Telephone kompa 
nijos darbininkai, bedirbdami 
prie 1047 E. 42 pi., dvi pėdas

“Šiais pavojaus laikais reikia 
solidariai remti prezidentą”.

BUS KITAS POŽEMINIS 
GARAŽAS

Chicagos parkų distrikto pre- ji studijuoja universitete filoso 
zidentas James Gately praneša, f i ją ir lygiagrečiai jos visa esy 
kad iki kitų metų Vasaros vidų- bė trokšta ir bando išsireikšti 
rio bus pastatytas antras pože- bei išsilieti kurion jos išsvajo- 
minis automobilių pastatymo ton, gyvon grožio formon. Tai 
garažas Grant parko apačioje, ji išreiškia savo solo spektak- 
Tam bus išleista $11,300,000. lyje Eichstaetto teatre, ir vieti-

IR TOLI
OKUP. LIETUVOJE

ręs kalbėtojas ir bus vakarie
nės vedėjas. Dalyvauja ir tėvai 

į marijonai iš Clarendon Hills se- 
i minarijos, West Sidės parapi-

— Besimokantis vid. mokyk- jos ir vienuolyno prie Draugo, 
lose Lietuvos jaunimas esąs tik Svarbus ir pagrindinis kalbėto- 
iš paviršiaus “nušlifuotas” — jas bus teis. Alfonsas Wells. 
tokia išvadą padarė mokyt. J. | Ką tiktai bendradarbiai ren-

ir tai mokytojų tarpe kelią ne
rimą.

Mok. Bačiulis susirūpinęs 15- 
16 m. jaunuoliais ir merginomis 
ir pateikia vienos “blogos mo
kinės’’ pavyzdį. Ji išėjusi iš mo
kyklos, nes klasės vadovė nelei 
dusi nešioti m oderniškos suku o 
senos, o draugės neįsileidusios

— Laiško savaitė. Spalio 8- 
14 d. visoje Sovietijoje minėta 
laiško savaitė. Jos tikslas—po
puliarinti ryšių paslaugas, pa
gilinti susirašinėjimą gyventojų 
tarpe. Ta proga paaiškėja, kad 
Vilniaus centrinis paštas per 
dieną surūšiuoja ir pasiunčia 
traukiniais bei oro paštu apie 
50,000 laiškų, banderolių ir siun 
tinių.

Humoristas Diek Gregory, 
turįs užangažavimus -viename 
Chicagos naktinių klubų ir re- 
miąs savo kandidatą į Illinois 
JAV senatorius, Everett Dirk
sen, juokais ne juokais taip pa
sakė: “Visgi, kai prezidentas 
Kennedy kvietė senatorių į Bal
tuosius rūmus, prezidentas ap
lenkė savo paties giriamą kan
didatą Sidney Yates, ir pakvie
tė kaip tik jo paties politiškai 
puolamą kandidatą Chieagoje 
Everett Dirksen”. Humoristas 
spėja, kad, prez. Kennedžiui sa-

Ten bus galima pastatyti dar 
1,500 mašinų.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
’ĖVŲ MARIJONŲ BENDRA- ir dar nori, kad tie, kurie nejsi- menę, kviečiame ir mūsų atsi

vežtąjį jaunimą su savo drau
gais, nes kiek čia. 'be toli ir jie 
turės užimti mūsų kėdes. At
minę drauge eitą sunkų vargi
nantį tremties kelią po visą Eu 
ropą ir pirmuosius žingsnius 
čia Amerikoj, atvykite ir savo 
jaunatviška nuotaika papildyki 
te mūsų praretėjusias gretas. 
Paminėtina, kad šiame baliuje 
programą išpildys taip pat jau
nimas, atvykęs iš Clevelando 
Vyrų oktetas ir pramoginės mu 
zikos koncertu palinksmins su
sirinkusius svečius.

M. Babickiėnė

DARBIU METINĖ VAKARIE-, gijo bilietų, tai tuč tuojau pa- 
NĖ įdarytų. Gera. rengtis vakarie-

o , ,. . , , ... . , .nei, kai žinoma, kiek svečių da-Sekmadienj, lapkričio 4, ly- ’ ’ ”
giai 5 vai., po pietų įvyksta Ma, vaus’
n jonų bendradarbių metine va-1 KUNIGAIKŠTYTėS BIRUTĖS 
kanene. Vieta parinkta, graži -
lietuviška valgykla, brolių Shar 
kų valdoma, 6301 W. 63 gat
vėje. Vakarienės kaina 5 dol. 
Dalyvauja ne tik mūsų gerieji 
marijonų bendradarbiai, bet ir 
plati Chicagos lietuvių visuome
nė. Jau du mėnesiai kaip reng
tasi šiai vakarienei. Bus ska
nių valgių ir gera meninė dalis. 
Kalbos bus įdomios ir trumpos.

Adv. Petras Gaddy yra paty- kalais čia pat vietoje. Kur šau- MARQUETTE PARKO LITUA-

ką spaudą ir bendrus marijonų 
darbus. Taigi, bet koki suteikti 
pinigai eina ne jų naudai, bet 
tiesiog tėvams marijonams.

Sharkų brolių salėse telpa 
arti penki šimtai sėdinčių. Rei
kia ir manyti, kad lapkričio 4 
d., sekmadienį, po pietų mažai 
bus tuščių vietų. Nes, visi sky
riai turės savo atskirus stalus

Korp. Vytis išsirinko naują 1962-3 m. Chicagos skyriaus valdybą. 
Iš k. į d. Jpnas Tamulaitis — pirm. pav., Stasys Klimas — ižd., 
Saulius Grėbliūnas — pirm., Jurgis Senkus — sekr.

Nuotr. J. Tamulaičio

ŠOKIŲ STUDIJĄ APLANKIUS
Šokių studijoj skamba muzi

ka. Gerokas būrelis mergaičių 
pačiame šokio įkarštyje. Žiūriu 
į jų vadovę ir prisimenu 1939 
metų pavasarį Vilniuje. Tada 
Romuvos klube grakšti gimna
zistė Aldona Valeišaitė man 
pareiškė:

— Aš noriu šokyje išreikšti 
16 Vasario šventę, o klasiško 
baleto judesiuose to negaliu

— Prieš 10 metų Chicagos 
lietuviai maža teparodė dėme
sio šiam šokiui. Mat, tada tau
tiečiai sunkiai kūrėsi Ameriko
je, daugiau besirūpindami kas
dienine duona, kaip menu. Ir

- Tai tegalėtum”pasiekti iš-’tik P^nai ši studija susilaukė
raiškos šokyje, kurio moko sa. Į Pasisekimo. Ekonomiškai atku- 
vo studijoje, Kaune, Danutė i tėvai, panorėjo savo vaikams 
Nasvytytė, - tariau. : duoti plastinio grožio. Pamatę
- Kaip gaila, kad Kaunas,saVo vaikus scen°je’ Jie buvo 

man nepasiekiamas, - apgaile-f Patenkintt Gal todėl siais me"
stavo mergaitė. _ Aš dūstu !tais turiu dau*iau m«kimiį- Da’ 

Tiek bar veik-ia mano studija Jaum-klasikinio baleto rėmuose. , ........ . . x _ „.,mo Centre ir dvi fihales: viena. bet jau jam ruošiuos. Tačiau 
Cicere dr. Fe‘rdinando V. ir lesu dalyvavusi kitų suruoštuo- 
Vandos Kaupų rezidencijoje ir' se parengimuose. Ir dabar dir- 
Clarendon Hills rajone, inž. Ta- bu su lietuvių teatru Atžalynu,

daug įvairių temų mano gal- l

te, Kaune ir Vilniuje.
Po metų susitikau ją, karo

audrų nepalaužtą, bet dar la
biau užgrūdintą, ramiame Ba
varijos mieste Eichstaette. Ten

nė spauda ją šiltai sutiko ir į- 
vertino.

DRAUGIJOJ

LD Kunigaikštienės Birutės 
dr-jos Centrinis Chicagos sky
rius, įspūdingai atšventęs savo 
veiklos dešimtmetį, vėl stvėrėsi 
tęsti pradėtąjį darbą: šelpti ka
ro invalidus, pagelbėti Sibire ir 
Lietuvoje vargstantiems, nenu
toldamas nuo kultūrinių aprai
škų, susijusių su lietuvių rei-

kia lietuviškas reikalas draugi
ja visuomet dalyvauja ar siųs
dama savo atstovę, ar paremda 
ma pinigine auka. z

Be šelpiamųjų invalidų čia
Amerikoje ir Vokietijoje ir lie- 1 T .
tuvių už geležinės uždangos, i ^auja ka"' V' Zkk“ra'"sl‘“- 

Jis moko lituanistikos regulia-draugija, matydama didį tiks
lą, susijusį su lietuvybės išlai
kymu išeivijoj ir numatomą pa 
ramą atkurtai Lietuvos valsty
bei, nutarė įstoti į Lietuvių Fon 
dą, įmokant dalimis $1,000.

Šiais tikslais vadovaudamosi, 
draugija ruošia lapkričio 3 d. 
tradicinį koncertą-balių, į kurį 
kviečiama visa lietuviškoji vi
suomenė atsilankyti ir tuo pa
remti draugijos užsibrėžtus tik
slus.

Kviečiame vyresniąją visuo-

Ir dabar, po daugelio metų, 
šiuose Jaunimo Namuose, atlei
dusi mergaites namo, ji man 
pareiškė:

do ir Helės Varankų rezidenci
joje. Aš labai džiaugiuos, kad 
tėvai jau supranta, kokios auk
lėjamosios reikšmės teikia vai
kams kūno kultūra bei plasti
nis išraiškos šokio menas. Tarp 
kitko, dr. Kaunas net paauko
jo 100 dol. Šv. Antano mokyk
lai, gimnastikos priemonėms į- 
sigyti.

— Ar manote suruošti vaikų 
spektaklį šiais metais?

— Taip, lapkričio 18 d. J'au-
nimb Centre išvesiu vaikučius mų Europoje ir Amerikoje, ir 
scenon su kalėdine programa, gauti naujų idėjų, — entuzias- 
kuriai dabar ruošiamės, — link tingai baigė A. Valeišaitė-Bru- 
smai pareiškė šokių mokytoja, I sokienė, skubindama aprengti, 
tvarkydama fonografą kelionei, j po šokio repeticijos, savo 5 me-

— O kaip su solo pasirody- Į tų dukrytę Danutę, jau nuo- ma 
mais? ' | žens sekančią savo menininkės

— Ligšiol Chieagoje indivi
dualaus spektaklio nesu davusi,

NISTINĖ MOKYKLA

Marąuette Parko Lituanisti
nei mokyklai, kuri veikia Šv. P. 
Marijos Gimimo parapijos pra
dinės mokyklos patalpose, va

rių pamokų metu. Mokyklos mo 
kiniai yra suburti į Moksleivių 
Tautinį ansamblį. Ansamblio šo 
kėjams vadovauja A. Martienė, 
padeda Dapkienė ir Vindašienė, 
ansamblio chorui vadovauja F. 
Strolia. Tautinius šokius groja 
Gutauskas.

Tėvų komitetas pasiskirstė 
pareigomis: Barzdukas— pirm., 
Stonkus — vicepirm., ansamblio 
globėjas, Rupinskas—vicepirm., 
santykiams su moksl. org-mis 
ir parengimų globėjas, Šimoliū- 
nas — ižd., Čepaitienė — sekr., 
Beleškienė ir Lukienė — kan
didatės, pakviestos talkininkau
ti aktyviai dalyvauja.

Tėvų komitetas jau lankėsi 
pas kan. Zakarauską, parapinės 
mok. vedėją sesutę Geraldiną ir 
parapijos kleb. prel. Paškų. Jau 
čiama, kad parapijos kunigai 
ir seserys mokyklą remia.

Buv. tėvų komitetas užbaigė 
darbus, padėjo pastatyti A.u- 

j gienės “žvaigždę”. Lapkr. 10 ir 
11 d. Navy Pier ansamblio šo
kėjų grupė, pakviesta Chicagos 

j savivaldybės, šoka. tautinius šo
kius. Vadovauja A. Martienė ir 
jos talkininkės.

/

ISPANŲ KALBA IŠ WGN 
STOTIES

Chicagos radijo stotis WGN 
pirmadienio naktį į antradienio 
rytą pakartotinai į Kubą trans
liavo prezidento Kennedy pasa
kytą kalbą. Jo kalba buvo per
duota anglų ir ispanų kalbomis. 
WGN, viena iš pajėgesnių sto
čių, ypač nakties metu, toli gir
dima.

UŽMUŠĖ UŽGRIUVĘS 
AKMUO

Devynmečiui Paul Sayre, be
žaidžiančiam prie savo namų, 
3309 S. IVallace, užgriuvo 300 
svarų akmuo, dalis turėklų ir 
vaiką užmušė.

jam talkininkaudama choreog
rafijos srityje, statant Birutės 
Pūkelevičiūtės komišką pasaką 
“Aukso Žąsis”, gruodžio 15-16 
d.

— Ar palaikot kokį ryšį su 
Amerikos išraiškos šokio atsto
vėmis? — uždaviau paskutinį 
klausimą.

— O, taip ,aš bendradarbiau
ju su garsiąja Sybil Shearer, 
Winnetkoj, norėdama neatsilik
ti nuo visų šioj srity pasieki-

motinos pėdomis.
. Karolė Pažėraitė




