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Kaip ilgai Amerika blokuos Kuba?
Prezidentas Kennedy atsakė 
gen. sekretoriui U Thantui

Ką siūlo Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius U 
Thant trečiadienį kreipėsi į So
vietų Sąjungą, Jungtines Ame
rikos Valstybes, kad jos pasi
trauktų nuo “karo pakrantės”.

Kalbėdamas dramatiškai Jung 
tinių Tautų Saugumo taryboje, 
U Thant prašė dviejų ar trijų 
savaičių “paliaubų”. Tų “pa
liaubų” tikslas:

1. Jungtinės Amerikos Valsty 
bės atšauktų savo blokadą.

2. Sovietų Sąjunga nustotų 
siųsti ginklus į Kubą.

3. Kuba sustabdytų raketi
nius įrengimus.

Toliau generalinis sekretorius 
U Thant ragino Sovietų Sąjun
gą, Jungtines Amerikos Vals
tybes ir Kubą tartis, kad būtų 
sumažinta įtampa. Jis pasisiūlė 
tarpininkauti.

Prezidento atsakymas
VVASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Kennedy vakar atsakė

Spaudos atstovų suva
žiavimas Chicagoje

CHICAGO. — Spalio 24-26 
dienomis Conrad Hilton viešbu
ty vyksta vidurvakarių katali
kų spaudos suvažiavimas, kurį 
globoja Chicagos arkidiecezijos 
laikraštis “The New World”. 
Svečiais kalbėtojais pakviesti 
pulk. F. L. O’Brien — apie gy
nybos reikalus, taipgi CBS re
daktorius Frank Reynolds — a- 
pie Bažnyčios vaidmenį Afriko
je ir kituose naujai iškylančiuo
se kraštuose.

į Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus U Thant raginimą, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės blokuos Kubą, kol Sovie
tų Sąjunga nesustabdys ofen- 
zyvinių ginklų siuntimo į Kubą 
ir kol nepanaikins ten savo a- 
tominių sviedinių ugniaviečių.

JAV ambasadorius Jungtinė
se Tautose Adlai Stevenson va
kar po pietų Saugumo taryboje 
perskaitė prezidento Kennedžio 
atsakymą į U Thanto pasiūly
mą. Stevenson tarsis su U 
Thantu tuo klausimu.

Steinbeck gavo 

1962 m. Nobelio 

premijų
STOKHOLMAS, Švedija. — 

John Steinbeck, amerikietis ra
šytojas, laimėjo šiemet už savo 
literatūrą Nobelio premiją. Ra
šytojas gimė 1902 m. vasario 
27 d., Šalinas mieste, Calif. Au
torius yra parašęs eilę romanų 
ir novelių, susilaukusių didelio 
susidomėjimo pasauly. Nuo 19-19 
m. ligi 1925 m. studijavo Stan- 
ford universitete, tačiau jo ne
baigė. 1940 m. laimėjo Pulitzer 
premiją už knygą Grapes of 
VVrath. Iš paskutinių jo kūri
nių yra East of Eden, Sweet 
Thursday ir šiemet išėjusi ke
lionių įspūdžių knyga Travels 
VVith Charley, kur jo bendra
keleivis Čarlis yra šuo.

Pavergtoje Lietuvoje yra iš
versta jo novelių ir apysaka 
Perlas, laisvajame pasaulyje K. 
Barėnas yra išvertęs grauduliu

Suvažiavime svarstomas fede- užkrečiančią įdomią apysaką 
ralinės pagalbos reikalas priva-, “Tarp pelių ir vyrų” (Of Mice
čioms švietimo įstaigoms, Aukš
čiausio teismo sprendimas mal
dos klausimu, visuotinis Bažny
čios suvažiavimas, spaudos įta- 
ka į moralę, kaip spauda gali 
geriau laikytis prieš komunizmo 
grėsmę, skelbimų ir laikraščių 
tiražo didinimas. Šiame suvažia
vime yra taipgi atstovaujamas 
ir “Draugas”.

Katalikų spaudos konferenci
joje iš 8 šio krašto vidurvaka
rių valstybių yra atstovaujama 
130 laikraščių ir žurnalų, turin
čių netoli 4'/2 milijono tiražo. 
Svarstymuose pabrėžta tėvams 
priklausanti auklėjimo teisė. Jie 
turi būti lygiai valstybės trak
tuojami ir jų norimos mokyk
los su religiniu auklėjimu turi 
taipgi gauti JAV iždo paramą, 
nes kitaip bus susilaukta vien 
tik konformistinio valstybinio 
auklėjimo, kaip yra Rusijoje.

KALENDORIUS

Spalio 26 d.: šv. Evaristas, 
Kęsigaila.

Spalio 26 d.: šv. Florencijus, 
Ramojus.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai saulėta, apie 40 laips
nių; rytoj — dalinai apsiniau
kę, mažesnis šaltis.

Saulė teka 7:15, leidžias 5:55.

and Men).

Prezidentas Kennedy pasirašė 
proklamaciją, skelbiančią JAV lai
vyno blokadą prieš Kubą, kad ten 
nepatektų komunistinio bloko 
ofenzyviniai ginklai. (UPI)

Du žymūs senatoriai už 
invaziją į Kubą

VVASHINGTON, D.C. — Se
nato ginkluotų jėgų tarnybos 
ir užsienio reikalų komisijų pir
mininkai pirmadienį ragino pre
zidentą Kennedį įsiveržti į Ku
bą negu ją blokuoti. Tai už
vakar atskleidė Washingtono 
pareigūnas.

Šen. Richard Russell (D., 
Ga.), ginkluotos tarnybos komi
sijos pirmininkas, ir šen. VVil- 
liam Fulbright (D., Ark.) už
sienio reikalų komisijos pirmi-

ninkas, pareiškė prezidentui, jog 
invazija mažiau kainuos dabar 
nei vėliau.

Senatoriai pabrėžė preziden
tui, kad nuostolių būtų gal būt 
mažiau vykdant invaziją į Ku
bą ir sudaužant rusų sviedinių 
ugniavietes negu laukiant iš tų 
bazių raketų, nešančių atomi
nes galvutes, krentant Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Greitai teks pamatyti, kaip 
pasielgs prezidentas Kennedy.

Galima ieškoti karo nuostolių 
okupuotoj Lietuvoj

VVASHINGTONAS. — Prezi-, apklausinėjimų salėje Foreign 
dentas Kennedy spalio 22 d. pa
sirašė Bendrą Karo Nuostolių 
Ieškojimo įstatymą (H.R. 7283), 
kuriuo nustatoma tvarka, kaip 
ieškoti karo nuostolių ryšium 
su II Pasauliniu karu. Įstaty
mas apima ieškojimą karo nuo 
stolių, patirtų Vokietijoje, Al
banijoje, Austrijoje, Čekoslova
kijoje, Estijoje, Graikijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ju
goslavijoje, Kinijoje, Hong Kon 
ge, Burmoje, Indonezijoje ir In- 
dbkinijoje.

Naujasis įstatymas bus pla
čiau paaiškintas specialioje 
spaudos konferencijoje, kuri spa

Claims Settlement Comission of 
US rūmuose, 15th & L St., N. 
W., VVashingtone.

VIENTIANE, Laosas. — De
šiniojo sparno kariniai pareigū
nai spalio 24 dieną pareiškė, 
jog Šiaurės Vietnamo apie 6, 
000 raudonųjų kareivių yra La
ose, nors Genevos (Šveicarijo
je) sutartis ragina išvesti už
sienio karinius dalinius.

Generolas Thaos Sang, vice
premjero generolo P. Nosavano 
kalbėtojas, pareiškė žurnalis
tams, kad rusai vis išmeta iš 
lėktuvų ginklų, amunicijos ir 
kitų reikmenų kairiųjų kari-

lio 26 d. 10 vai. ryto šaukiama niams daliniams.

Uždraudimas
VVASHINGTON, D.C. — Ken 

nedy uždraudė visiems savo ka
bineto nariams dabar dalyvauti 
rinkiminėse agitacijose šį rude
nį, nes padidėjusi Kubos krizė.

Adm. Robert L. Dennison, vado
vaująs 450 JAV laivų Atlante, 
kurių didžioji dalis gali būti pa
naudota blokadai prieš Kubą.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIMAS 
SVEIKINA PREZIDENTĄ KENNEDY 

KUBOS ATŽVILGIU
NEW YORKAS. — Spalio 23 

dieną Pavergtųjų Europos Tau
tų seimas susirinko specialaus 
posėdžio 1956 Vengrijos sukili
mo metinėms atžymėti. Ta pro
ga Pavergtųjų Europos Tautų 
seime apsilankė ir žodį tarė 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se besilankąs buvęs Argentinos 
prezidentas ir viena iš stambiau 
šių Argentinos asmenybių gen. 
P. E. Aramburu. Savo žody jis 
konstatavo tebeparaližuojantį

Viceadmirolas Alfred E. H ar d, į Vakarus suglebimą ir stoką at- 
vadovaująs JAV laivyno blokadai
prieš Kubą. (UPI) 1 sakingumo.

Posėdyje apsilankė ir eilė ki
tų svečių. Kubos Revoliucinės 
Tarybos atstovas pažymėjo, kad 
vien tik “karantinas” Kubai lais 
vės nesugrąžins. “New York 
Herald Tribūne” redaktorius S. 
Freidin, “The Forgotten People” 
knygos autorius, perspėjo, kad 
abejingumas sovietų pavergtų
jų valstybių laisvės kovai yra

ir kongresmanas C. E. Galla- 
gher savo kalbose pažymėjo 
“karantino” Kubai vykdyme JA 
Valstybių politikos ryžtumą, bet 
pabrėžė, kad vyriausybė vis dar 
privengianti užimti griežtesnę 
poziciją sovietų pavergtųjų Eu
ropos valstybių klausimais. Y- 
pač senatorius Javits kėlė rei
kalą intensyviau formuoti Jung-

pragaištingas pačiam laisvajam Ainių Amerikos Valstybių vie-
pasauliui. šąją nuomonę, kuri labai veikia

Lietuvių draugai ir Lietuvos vyriausybės liniją, bet kuri daž-
bylcs gynėjai senatoriai J. Ja
vits ir B. Keatings, taip pat

Du frontai — Tarp Indijos ir raudonosios Kinijos karinių dalinių vyksta, kovos. Strėlės parodo kur 
vyksta kovos. .(UPI)

nai yra reikalui abejinga. To
kio abejingumo rezultatai kar
tais labai lemtingi.

Kaip posėdžio pirmininkas 
Rumunijos atstovas C. Visoianu 
pastebėjo, “jei Vakarų didžio
sios demokratijos būtų paro- 1 
džiusios bent minimumą efek- j 
tyvaus solidarumo Vengrijos 
didvyriškai kovai 1956, šventa 
laisvės liepsna būtų išsiveržusi 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų 
per visas sovietų pavergtąsias 
tautas ir sovietinė imperija bū
tų sukrėsta iš pamatų.” Deja, 
Vakarų abejingumas. Todėl pa
vergtųjų Europos Tautų seimas 
su pasitenkinimu priėmė prezi
dento Kennedžio žingsnį Kubos 
padėties atžvilgiu ir sovietų pa
vergtųjų tautų vardu pasiųstoje 
telegramoje užtikrino jam pa-

SVARBESNI POLITINIAI ĮVYKIAI
Sulaikė rūsy tanklaivį, bet leido plaukti Kubon

VVASHINGTON, D.C. — Jungtinių Amerikos Valstybių lai
vai vakar Karaibuese sulaikė Sovietų Sąjungos tanklaivi, plau
kiantį j Kubą. Tačiau rusų laivui buvo leista, plaukti į Kubą, nes 
vežęs tik naftą. Prezidento Kennedžio proklamacija naftą, nepri
skiria prie ofenzyviiiių medžiagų. Dvylika Sovietų Sąjungos lai
vų, kurie, greičiausiai vežė ginklus, pasuko nežinoma, kryptimi.

Komunistu demonstracija Maskvoje
MASKVA. — Komunistai vakar vėl demonstravo prie Jung

tinių Amerikos Valstybių ambasados Maskvoje, protestuodami 
prieš JAV blokadą.

Piety ir Šiaurės Ameriky parama
WASHINGTON, D.C. — Pietų ir šiaurės Amerika remia 

Jungtiniu Amerikos Valstybių blokadą prieš Kubą.

Peipingo pažadas
PEH’INGAS. — Raudonosios Kinijos vyriausybė vakar pra

nešė, jog ji rems Kubą visokiais būdais.

Malinovski pasirengęs. ..
MASKVA. — Raudonosios armijos laikraštis “Raudonoji 

žvaigždė” vakar teigė, jog Amerikos “imperialistų” kontrolė 
baigiasi vakarų pusrutulyje. Gi Sovietų gynybos ministeris Ma
linovski pabrėžė, kad Sovietų karinės jėgos pasirengusios bet 
kokiam žygiui.

Karinės jėgos prie pasienio
N!EW DELHI. — Indų premjeras Nehru vakar pareiškė, 

kad komunistinė Kinija sutelkė 30,000 kareivių prie Indijos ir 
Tibeto pasienio.

Brity pagalba Indijai
LONDONAS. — Britąnijos premjeras Macmillan vakar pa

reiškė, kad britai pasiruošę duoti Indijai bet kokią pagalbą prieš 
raudonąją Kiniją.

TRUMPAI iŠ ViSUR
— popiežius Jonas XXIII, su

sirūpinęs dėl Kubos krizės, va
kar; prabilo per radiją, prašy
damas pasaulio valstybininkų 
išvengti karo, pabrėždamas tai
kos reikalą.

— Yemeno revoliucinės vy
riausybės premjeras Saliai ga
vo Rusijos pažadą pagelbėti jo 
kraštui prieš “agresiją” iš kitų 
kraštų.

vergtųjų solidarumą su viltim, 
kad tas Washingtono ryžtas bus 
pradžia ryžtingesnės JAV politi
kos apskritai.

— Japonijos laivų savininkai 
atšaukė savo trijų laivų plauki
mą į Kubą ir liepė grįžti namo 
dėl Jungtinių Amerikos Valsty
bių blokados.

— Prancūzija visiškai remia 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
poziciją Kubos atžvilgiu.

Tie, kurie meldžiasi, pasauliui 
daugiau atneša naudos kaip tie, 
kurie kovoja, — ir jeigu pasaulis 
iš blogo darosi blogesniu, tai dėl
to. kad pasaulyje yra daugiau ko
vų kaip maldų. — Don Cortes
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KELIAS ATGAL

Paskutinėse rungtynėse pra
laimėdama prieš Kickers 3:0, 
LFK Lituanica turi atsisveikin
ti su “Major” divizija. Tai jau 
antras nepavykęs debiutas “Ma 
jor” divizijoje. Pirmąjį kartą 
1960 m. “Major” divizijoje Li
tuanica, kaip ir šiemet, nepajė
gė išlaikyti kompeticiją ir bu
vo priversta grįžti į pirmąją di
viziją.

Daugeliui futbolo mėgėjų Li
tuanicos iškritimas gan skau
dus ir, žinoma, :kas visai na
tūralu, ieškoma tam priežasčių 
ir pateisinimų. Ne vienas ieško 
atsakymo į klausimą: dėl ko 
gi, pagaliau, tokia liūdna pa
baiga ?

Žinančiam Lituanicoskomandos 
pajėgumą, ir sezono pradžioje 
buvo aišku, kad dėl kiekvieno 
taško teks sunkiai kovoti ir, 
norint išsilaikyti “Major” divi
zijoje, koordinuoti visas gali
mas pajėgas. Buvo turėta rea
lių vilčių kad Lituanica aikštė 
se užsitikrins savo išlikimą 
“Major” divizijoje ir, kad, vil
tys buvo pagrįstos, įrodė iki 
paskutinių rungtynių egzistavu 
si galimybė išlikti.

Sąlygos, kuriose veikiama ir 
dirbama dėl savo egzistencijos,

LFK Lituanicai nėra idealios, 
bet daug pastangų reikalaujan
čios vien iš organizacinės ir fi
nansinės pusės, todėl pateisina
mai daug kas lieka nepadaryta 
dėl pačio žaidimo lygio pakėli
mo. Visuomenė ir gausūs žiū
rovai parodė per mažai supra
timo ne kartą jiems aiškin
toms Lituanicos problemoms ir 
per šaltai reagavo į visus jiems 
adresuotus prašymus Lituani
cos klubo valdybos vardu.

Objektyviai vertinant ir sve
riant visas dėtas pastangas, 
kartais tų pastangų buvo pasi
gendama ir paskiruose žaidi- 

| kuose.
i

Ne viskas buvo atiduota klu
bo laimėjimui užtikrinti — nei 
sąlygų, nei drausmės, nei ko
vos atžvilgiu. Tai viena iš es
minių priežasčių privertusi • Li
tuanica šiemetiniam pirmenybi- 
niam pralaimėjimui, 

i
Daug neperdedant, galima 

teigti, kad tik glaudus ir vis
pusiškas bendradarbiavimas ir 
parama iš žiūrovų pusės įparei
gotų ir sportininkus atsakin
giau reprezentuoti klubą. Tik 
duodami galime ir reikalauti.

P. IA.

Momentas iš Chicagos Zephyrs ir Cincinnati Royals rungtynių.
Nuotr. J. Grigaičio

VILNIUS VOKIEČIO LAIKRAŠTININKO 
AKIMIS

1.
2.
3.

CHICAGOS MAJOR LYGOS LENTELE 
(baigminė) 

pralaimėta
Maroons 
Schtvaben 
Lions

4. Kickers
5. Eagles 

Bansa 
Ldtuaniea

8. Fortūna

6.
7.

laimėta
12

9
6
5
5
4
3
1

1
4
3
4 
6 
7 
9

11

lygiom
1
1
5
5
3
3
2
2

taškai
25
19
17
15
13
11

8
4

di, neblogas orkestras vykusiai 
atliekąs “Stormy Weather”. Su
sidaręs toks įspūdis: jei Ryga 
ir Talinas daugiau žvelgią į 
Stockholmą ir Helsinki, tai Vil
niaus jaunimas kreipiąs žvilgs
nį į Varšuvos jaunimą. Miesto 
kioskuose gali pastebėti lenkų 
žurnalus su vakarų filmų žvaigž 
dėmis viršeliuose. Jaunimas tu
rįs “Literatų kavinę” ir stropiai 
mokąsis vokiečių ir anglų kal
bų.

Minties ligos yra kenksminges- 
nėsi ir dažnesnės kaip kūno ligos.

S. Kierkegaard

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

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

Vai. 9-4 ir 6-8. ŠeStadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084
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NEIŠTĘSETI PAŽADAI
Prieš vienerius metus, cleve- 

landiečiai kandidatuodami į 
FASK-tą paskelbė eilę pažadų, 
kurie buvo išvardyti 14 punk
tų pavidale. Gerai atsimenama, 
kad pažadų tarpe buvo Sporto 
žurnalo leidimas ir krepšinio 
rinktinės pasiuntimas Europon.

Sportas sustojo. Jo vieton 
dabartinis FASK-tas žadėjo 
leisti kiek mažesnės apimties 
mėnesinį leidinį. Deja, prama
tytas leidinys neišvydo dienos 
šviesos. Sporto leidimas, be 
abejo, buvo surištas su nema-

Arūnas Vasys, žinomas lietuvių 
tarpe krepšininkas ir lengvaatletas, 
susilaukė virš 70 pasiūlymų (sti
pendijų) į JAV universitetus dėl 
gero pasirodymo futbolo aikštėje 
St. Phillips H. S. A. Vasys pasi
rinko ir dabar lanko Notre Dame 
universitetą, kur žada žaisti fut
bolo komandoje. Arūno tėvai gy
vena Cicerą mieste.

Nuotr. J. Grigaičio

žomis išlaidomis. Tačiau žur
nalas buvo aukštai vertinamas 
savųjų ir svetimtaučių tarpe ir 
padarytos išlaidos nešė brandų 
vaisių. Žurnalo netekimas yra 
skaudus smūgis.

Toliau kalbant tenka prisimin 
ti XII Sportinių žaidynių krep
šinio pirmenybes Chicagoje. Jų 
metu buvo sudaryta provizori
nė krepšinio rinktinė išvykai į 
Europą. Savo laiku apie šią iš
vyką nemažai kalbėta. Deja, 
vėliau viskas aprimo ir šis gra
žus užsimojimas liko užmarš
tyje. Kaip žinoma, išvyka Eu
ropon buvo numatyta 1963 m. 
balandžio mėn. Laikas bėga ir 
praktiškai vargu, ar bebūtų įma 
noma tokiai datai tinkamai pa
siruošti. Todėl .susidaro įspū
dis, kad ir šis FASK-to paža
das paliks neištesėtas.

Reikia manyti, kad artėjan
čiame suvažiavime FAKS-tas 
nevengs pasisakyti šiais klausi
mais ir nušvies susidariusias 
priežastis. P. Ž.

SPORTO KRONIKA
— Chicagos vyrų krepšinio 

metinis turnyras yra pramaty
tas lapkričio 17-18 d., Marąuet
te P. salėje. Turnyrą šiemet 
rengia ASK Lituanica. Yra 
manoma susilaukti bent šešių 
Chicagos vyrų krepšinio ko
mandų. 1958 m. Chicagos pir
menybėse pirmą vietą iškovojo 
LSK Neris, 1959 m. ASK Li
tuanica, 1960 m. LSK Neris ir 
1961 m. LSK Aras.

— Chicagos profesionalų krep 
šinio komanda “Zephyrs” lai
mėjo pirmąsias sezono rungty
nes prieš Cincinnati “Royals” 
113:109. Žaisdami “Packers” 
vardų, čikagiečiai 1961 - 62 se
zoną baigė paskutinėje vietoje 
stiprioje National Basketball 
Association lygoje.

Dabartinė “Zephyrs” koman
da atrodo žymiai geresnė negu

Vokiečių spaudoje šį rudenį 
paskelbęs savo įspūdžius iš ke
lionės į Taliną, Rygą ir Vilnių 
vokietis žurnalistas Hans J. 
Cramer, apie viešnagę Vilniuje 
rašydamas, primena sovietinio 
reklaminio leidinėlio žodžius: 
“Vilniuje jūs pergyvensite ant
rąją jaunystę”. Tačiau, anot 
Cramerio, toji - pergyventa ant
roji jaunystė buvusi kieta.. Dar 
aerodrome ties Vilniumi nebu
vo nė vieno taksi. Jam buvę 
pasakyta: kartais jie atsiran- 

i da .. Viešbutyje jis negavęs ka-

praeito sezono “Packers”. Ypač 
gražiai pasirodė T. Dischiger, 
kuris žaidžia su “Zephyrs” tik 
savaitgaliais. Savaitės bėgyje 
T- Dischiger lanko Purdue uni
versitetą.

“Zephyrs” žaidžia Chicagos 
Coliseum, 15 Street ir Wabash 
Avė. Spalio 27 d. “Zephyrs” 
žais prieš San Francisco “War- 
riors”. Rungtynės prasideda S 
vai. vak.

— LSK Aro vyr^i tinklinio' 
treniruotės vyksta antradie- 

' niais, 7-9:30 vai. vak., Marąuet 
te p. salėje. Vyrų ir jaunių 

■ krepšinio trenirhotės vyksta 
penktadienio vakarais nuo 6 iki 
9 vai.

•— Futbolo rungtynės. Šį sek- į 
madienį, spalio 28 d., LFK Li 
tuanica žais prieš Real FC ko
mandą. Rungtynės vyks Mar
ąuette parke 2 vai. p. p. Tai 
bus pirmosios LKF Lituanicos 
American Cup pirmenybių 
rungtynės.

— L. S. K. Neries treniruo
tės. Neries vyrų tinklinio tre
niruotės vyksta kiekvieną ant
rad. ir penkt. nuo 8:30 v. v. Vi
si tinklinio mėgėjai yra kviečia
mi įsijungti.

Moterų tinklinio treniruotės 
yra — antradieniais nuo 6 v. 
vak. Mergaičių “A” kl. pirma
dieniais nuo 6 v. vak. Visos tre 
niruotės vyksta Gage Park sa 
Įėję, prie 55 ir Western Avė 
kampo.

Mergaičių “B” kl. I ir n ko
mandos treniruotės yra kiek- 

I vieną ketvirtadienį nuo 6 v. 
i vak. Marąuette Park salėje 
prie 67 ir Kedzie gatvių kam
po.

ves ir turėjęs eiti į sklidinai 
žmonių perpildytą kavinę kito
je gatvės pusėje. Daug darbinin
kų valgę riebias dešras su šil
tais kopūstais. Laikraštininkas, 
patekęs į gretimą knygyną, ne
galėjęs gauti nei miesto plano, 
nei jokio leidinio apie Lietuvos 
sostinę.

Toliau H. J. Cramer pasako
jo apie Vilniaus istoriją, didin
gą praeitį, Napoleono norą ant 
delno nusigabenti Paryžiun šv. 
Onos gotiškąją bažnyčią. O da
bar gi sostinė balansuojanti 
tarp praeities ir neaiškios atei
ties. Vokiečių spaudos atstovas 
taip pat pastebi, kad Vilniuje 
uždaryta bent du trečdaliai baž
nyčių ir kad laukiama jas pa
verčiant įvairiais muziejais. 
Esą, Lietuvoje gyventojų lietu
vių skaičius siekiąs 2.3 mil. 
Klaipėdos krašte dar esama ne
maža vokiečių — jie turį vil
ties persikelti į Fed. Vokietiją.
i Pagal vokietį žurnalistą, Lie

tuvos jaunimas prisitaikąs grei
čiau už latviškąjį ar estiškąjį. 
Vilniuje jis buvęs ir naujoviš
koj “Neringos” kavinėj, kur, gir

DR. J. K. AGLINSKAI
. GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
i 5430 South Kedzie Avenue

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 BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
' AKUŠERIJA TR MOTEBŲ LIGOS
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446

■ Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
| atsiliepia, skambinti MT 3-0001.

Ofisas: 3148 West OSrd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak,
šėšt. 2—4 vai.

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IK SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist 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. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: 'GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 8925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAI*: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 
Trečiad. lr kitu laiku tik susitarus. 

Tel ofiso lr rez. VVA 5-2017

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REnublic 7-2290.

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

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

Ofisas uždarytas iki lapkr. 5 d.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-673(1

Dr. W. Ross Dr. L Seibutts
Inkstų, pūslės lr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. 159tb St, Harvey 
III., tel. EDison 8-4383; 30 N. Mk 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764, 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

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

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 Iki
4:30; antr. lr penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt. nuo 1 kl 4 vai,

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadieniua

Sostadlemaią 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. 1el 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

kūdikių ir vaikų
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

RCz. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p p
intrad. ir penktad. 5-8 v v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialyfo© ——■ vidaus ligos 
2454 VVest 7l8t Street 

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

OR. JULIA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUUman 5-6760 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždarvta.

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4807 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635
vi£ikliinSu,s9i,s lr Pritaiko akinius 
Visual Tralu, na _ Contact Lenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r   7 p D
antrad., .penikt. 10:30 v. r. — 6 p’o •' 

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2S96 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfa 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną, 2 —. 4 
6 8 vai. vak. Trečiadieniais Ir ae!
madiemais uždaryta, priimama p 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

bendra praktika ir mote
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th S 
Tel. PRospeet 8-t223 ar PR 6-51 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir k 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehilI 6-282S

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

i Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. duo 2 iki 4. Treč. lr sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v.v. 

Treč.. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
Vai.. 11 v ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Sovietų apsisprendime —

TAIKOS GALIMYBĖS
Visas laisvasis pasaulis ste

bėjo ir laukė, prie ko prives 
Sovietų įsitvirtinimas Kuboje. 
Pasaulio opinijoje Jungtinių 
Amerikos Valstybių užsienio 
politika laikoma neryžtinga ir 
kalbos nepatikimos, kad jau 
nebus daroma daugiau nuolai
dų komunistiniam blokui. Vi
duje demokratų partijai pri
kišama paskutiniųjų metų ne
veiksmingumas; Gražios prezi
dento Kennedy kalbos, drąsūs 
pasisakymai prieš komunistų 
visuose frontuose agresiją 
praktiškais darbais nebuvo pa
remti.

Apie Kubą ir JAV pavojų 
už 90 mylių nuo Miami, Fla., 
Kennedy rinkiminėj kampani
joje labai aiškiai ir drąsiai yra 
pasisakęs. Tada Kubos klausi
mo iškėlimas buvo labai nau
dingas rinkiminei propagandai.
Ir kasgi nematė tada pavojaus 
iš Kubos Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms? Kai nepasise
kusi į Kubą invazija JAV už
sienio politiką labai nuvertino, . 
o viduje demokratų prestižą 
nužemino, šių dienų rinkiminėj 
propagandoj demokratiniams 
kandidatams į Atstovų rūmus 
ir senatą daugeliu klausimų . 
lūpos buvo užčiauptos.

* ’.
Prezidento Kennedy spalio 

22 d. kalba sukrėtė ne tik A- - 
meriką, bet ir visą pasaulį. 
Dabar tik tiek galima pasa
kyti ir prikišti, kad Kubos 
klausimo veiksmingas sprendi
mas yra pavėluotas. Šitai bu
vo demokratams jau pasakyta 
iš opozicinės pusės. Be't tokis 
pasakymas rodo labai aiškiai, 
kaip Jungtinės Amerikos Vals
tybės, būdamos demokratinės 
ir nesutariančios daugeliu klau 
simų, greitai sutaria ir eina 
iš vien, kai visai tautai gresia 
pavojus.

Iš prez. Kennedy ir JAV am
basadoriaus Jungtinėse Tau
tose Adlai Stevensono pasaky
tų kalbų buvo galima susida
ryti išvadą, kad karas tarp 
Sov. Sąjungos ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių yra neišven 
giamas. Juo labiau, kai atėjo 
žinios iš Maskvos, kad rusų 
laivai nesiduos kontroliuojami. 
Spaudos atstovams Washing- 
tcne buvo pakartotinai pareikš 
ta, kad laivai bus skandinami, 
jei nesiduos tikrinami.

Laisvojo pasaulio vieningas 
pritarimas Kennedy užimtai po 
zicljai Kubos klausimo spren
dime ir viduje JAV visuotinis 
sutarimas nenusileisti prieš ko 
munistinį bloką, net jeigu iš to 
ir karas kiltų, rodo, kokios 
Amerikai reikia laikytis lini
jos, kai einama į derybas su 
Sovietais ar jų satelitais. Mark 
so išpažinėjai kitos galios ne
pripažįsta, kaip tik terorą ir 
jėgą.

Spaudoje ir gyvenime

ZAGLADA MOKO
Komunistinis kolchozininkam 

plakti įrankis — ukrainietė bobu
lė Nadiežda Zaglada, kuri visur 
statoma pavyzdžiu kolchozinin- 
kams, parašė laišką ir Lietuvos 
žmonėms, pamokydama juos ūki
ninkavimo. To vadinamo stebuklo, 
tos bobulės pasižiūrėti buvo nuva
žiavę ir Keturkiemo kolchozo pir
min. F. Lukašovas. Jis grįžęs pa
rašė straipsnį Vilkaviškio gamybi
nės valdybos leidžiamame laikraš
tyje Pergalėj nr. 58, kuriame sa
kosi pasimokęs iš Zaglados ūki
ninkavimo. Mokslas mokslu, bet 
daugiau raginimo negu mokslo. 
Lukašovas rašo: “Kaimyne,, prisi
mink, ar daug laimės męs turėjo- 
mp, kai kiekvienas laikėmės įsi
kandę savo rėžių. Dabar pats ma
tai: gyvenimas lengvesnis ir švie
sesnis. .. O jei taip dirbtume iš 
visos širdies.”

Nežinia kiek kas laimės turėjo 
laisvai ūkininkaudamas, bet duonos 
buvo ir ūkininkauti nereikėjo mo
kytis pas Zagladą, kurios laiškas 
išspausdintas toje pačioje Pergalė
je. Zaglada rašo: “Brangieji! Ir 
pas mus, ir pas jus, Lietuvoje, 
šviečia ta pati saulė. Ir mums, ir 
jums netrūksta įtempto darbo ir 
sunkių akimirkų. Mūsų socialisti-

Tuščias yra U Thanto, Jung
tinių Tautų generalinio sekre
toriaus, pasiūlymas Kubos 
klausimo sprendimą sustabdy
ti, Amerikai pasižadant bent 
dvi savaites nedaryti blokados, 
kad Rusija ginklų Kubon per 
tas dvi savaites neveš? Prez. 
Kennedy nepritaria tokiam pa 
siūlymui, kol nebus garantuo
ta, kad Maskva nebesiųs dau
giau raketinių atominių gink
lų į Kubą ir likviduos ten. svie
dinių ugniavietes.

*
Šių dienų Kubos krizė Ame

rikos prestižą pakėlė užsieny
je ir demokratų pozicijas su
stiprino viduje. Bet pasitikė
jimas gali kristi, kai prasidės 
derybos. Derybose JAV, kaip 
ir iki šiolei, savo pozicijas gali 
pralaimėti. Sovietai, žinoma, 
nori Kubos klausimu tartis. Su 
sitarime nevežti ginklų ir pa
naikinti Kuboje bazes Sovietai 
daug ko nepralaimi, o karo jie 
bijo, nes mato iš to tik aiškų 
komunizmo žlugimą. Macmil- 
lan, Anglijos premjeras, rem
damas Kennedy užimtas pozi
cijas, vakar pasakė, kad Chruš 
ciovas bazių Kuboje įrengimu 
yra išėjęs nuotykių ieškoti. 
Kodėlgi nepabandyti, kai visur 
kiti bandymai pasisekė?

Dabar Sovietai su savo sa
telitais kalbės, šauks, Ameri
ką vadins agresore, bet tuo 
ir baigsis. Jie susitarimais kol 
kas gali daugiau laimėti kaip 
karu. Bet komunistų blokas 
uuo karo minties neatsisako, 
nors visiems kalba apie taiką. 
Sovietai turi aiškią liniją, ku
rią. seka visi pasaulio komunis 
tai.

1960 m. lapkričio mėn. Mask 
voje buvo suvažiavę iš viso 
pasaulio 81 partijos kongresas. 
Dalyvavo ten ir JAV komunis
tų atstovai. Kongrese buvo 
nustatyti partijų tikslai, bend
roji mintis ir darbai. Buvo 
svarstoma ir karo problema. 
Nutarta, kad karas yra išven
giamas tik tuo atveju, jeigu 
visas pasaulis taps socialisti
niu - komunistiniu. Taigi iš so
vietinio bloko yra tik du pa
sirinkimai — arba karas, arba 
pasiduoti komunistinei santvar 
kai. Tokios pasaulio taikos bet 
gi nenori laisvasis žmogus.

Žinant, kad Amerika visais 
budais vengs karo ir pirmoji 
nieko neužpuls, karo ir taikos 
galimybės glūdi Sovietų blo- 
ko apsisprendime. Kai Sovie
tai matys, kad jie ima viršų 
pasaulio politinės pusiausvyros 
balanse, tai jie nebijos padik
tuoti ir parodyti galį karą pra 
dėti. Bet tuo tarpu jie tam 
nėra pasiruošę. Ir jie ne tik 
Kubos krizės, bet ir kitų klau
simų sprendime bus nuolaidūs, 
jeigu bus jiems parodyta jė
ga ir ištvermė. V. Rim.

VILKAVIŠKIEČIUS
ųės epochos žmonių karta — nu
galėtojų karta. Mes gyvename, 
kad nugalėtume!

Visa, kas pas mus pasiekta, pa
siektą nuoširdžiu ir atkakliu dar
bu, eilinių žemdirbių rankomis.

Iš visos širdies linkime jums, 
btangūs draugai, sėkmės darbe ir 
gyvenime”.

Šios bobutės laiškai ir straips
niai privalomi visiems nagrinėti, 
lyg tai pakeltų žemės ūkį, kurį 
kaip tik tokie įvairūs nagrinėjimai 
if smukdo. Reikia ne laiškų, bet 
laisvės. M. M.

INDĖNAS VAIKŲ GLOBOS 
VADOVYBĖJE

Pirmą kartą į Katalikų Vai
kų Globos draugijos vadovybę 
Vancouvėry yra išrinktas di
rektoriumi tikras indėnas — To 
irias Findlay, 56 m., priklausąs 
Sąuamish indėnų genčiai, visą 
savo gyvenimą praleidžiąs indė
nų rezervate, veiklus darbinin
kų unijose.

Tragiški įvykiai prie Berlyno sienos
Socialistai puola Adenauerį dėl neveiksmingumo, 

o Maskva graso

Spalio viduryje vėl padidėjo 
įtampa dėl vakarinio Berlyno. 
Ji paženklina ne tik Washingto- 
no ir Maskvos tarpusavio san
tykius, bet ir padalintos Vo
kietijos kraštus. Amerikiečių 
spaudoje iki įgrisimo skelbti spė 
liojimai, kad Berlyno klausimas 
vėl iškilsiąs visu aštrumu, šį 
kartą pasiteisino. Jie nesiekė to
li, nes nūdienėje tarptautinės 
politikos raidoje Berlyno opa 
užima ne paskutinę vietą. So
vietams tinkamas metas stip
rinti spaudimą prie Berlyno Sie
nos, kad kiti politiniai klausimai 
patektų į šešėlį.

Nesutarimai Bonnoje
Vakarinė Vokietija šiose są

lygose negali turėti ypatingos 
įtakos sprendžiant Berlyno klau 
simą. Ji nėra pajėgi atsverti 
Sovietų spaudimą. Jau kiek ank 
sčiau tarp Bonnos ir Washing- 
tono atsirado nuomonių skirtu
mas dėl užsienio politikos tak
tikos. Tikrovė įrodė, kad Wash- 
ingtono lūkuriavimas nieko ge
ro neatnešė. Vakarų Europos 
valstybes erzinę Washingtono 
ir Maskvos pasitarimai įtampos 
nesumažino. Valstybės departa
mentas tik pastaruoju metu pa
budo žvelgti į niūrią tikrovę.

Šiuo metu vakarinė Vokietija 
dar negali pasidžiaugti tvirta 
atspara pačioje Europoje. Va
karinės Europos politinis susi
rikiavimas vyksta pamažu. Krik 
ščionys demokratai ir laisvieji 
demokratai nesutaria ne tik rin
kimų metu, bet ir dėl paties 
kanclerio. Praėjusios savaitės 
užsienio politikos aptarime Bun 
destage (Vakarinės Vokietijos 
parlamente) socialistai puolė 
kanclerį Adenauerį dėl užsienio 
politikos sustingimo, nors jie 
gerai žino, kad, būdami vyriau
sybėje, negalėtų padaryti ypa
tingo posūkio vakarinį Berlyną 
ginti Bundestage vis tik nutar
ta remti keturių vakarietiškų 
valstybių nuolatinius pasitari
mus su Sovietais išspręsti vo
kiečių klausimą, šis nutarimas 
liečia vakariečius, kad jie su
tartinai kalbėtų su Maskva.

Pabudimas Washingtone
Spalio 12 d. Berlyne ėmė ka

reiviai žygiuoti abiejose sienos 
pusėse. Amerikietis gen. F. O. 
Hartel pavadino karo iššaukė-

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

— Šitomis savo akimis, kurias tegu išlesa ca- 
murai1), — pratrūko užklaustasis, kaip paprastai rėk
te rėkdamas, — nes, kiek tai mane liečia, manęs ne
grauš kirminas nė mirusio. Nė taip pat esu iš tų, 
kaip Dievas liepia, ramiai trūnyti duobėje, kaip tai 
yra paskelbęs don Balbinas, dabar irgi besidedąs bur
tininku, kad neatsilikus nuo moters, ir užtikrina mane 
mirsiant smurtinga mirtimi krūmuose. Taip daro to
dėl, kad žino mane vedant sąskaitą viso to, ką jis 
.nukniaukia.

— Jau sujudo jame kirmiai-! — sušuko Venan- 
jCijus, norėdamas pažymėti, kad Pacharotei sukyla ir 
I veržiasi mintys, kai tik jis pradeda kalbėti, lygiai, 
kaip išbėgioja ir išsisklaido banda, kai ją apipuola 

I sparvos. — Ne apie Balbiną buvai pradėjęs kalbėti.
— Netrukdyk — įsikišo Marija Nieves. — Jis 

blaškosi, mėgindamas nusikratyti pančiu.
Šituo lygumietišku, figūrinės reikšmės posakiu 

savo ruožtu taikė į tą keblią būklę, kurioje atsidūrė 
Pacharotė, užklaustas, ar jis patsai matė, nes visa, 
ką Pacharotė buvo papasakojęs apie kauką, tebuvo 
iškraipytas atpasakojimas to, ką prieš kelias dienas 
jis jam buvo sakęs.

— Vadinasi, netiki, kad būtų tiesa, ką tvirtino 
Pacharotė? — paklausė Antanas.

') Zamuro — vanagų rūšis, mintanti maita. V e r t.

GEDIMINAS GALVA

jais rytinės Vokietijos karius, 
kai jie ėmė žygiuoti. Netrukus 
amerikiečių daliniai atsakė žy
giavimu ir mažais kariniais pra i 
timais Gruenewalde.

Berlyno siena tampa vis kru- į 
vinesne. Veik kas dieną ji ap-! 
šlakstoma pabėgėlių krauju. Va 
kariečiai gana drąsūs daryti pa
reiškimus, bet labai apdairūs 
padėti pabėgėliams.

Tą pačią spalio 12 d. N. Chru 
ščiovas apkaltino JAV dėl iš- j 
šaukiančių veiksmų vakarinia
me Berlyne. Jis reikalavo, kad 
ateityje susirinkimus ir karinius 
veiksmus darytų atokiau nuo 
sienos. Gromyko naudojo seną 
ginklą įbauginti vakariečius, — 
mes netrukus pasirašysim sutar 
tį su rytine Vokietija.

Šie grasinimai sulaukė ir Vai 
stybės departamento atgarsio. 
Jo sekretorius spaudos reika
lams Lincoln White primetė 
Chruščiovui visą atsakomybę 
dėl Berlyno įtampos. Valstybės 
departamentas yra įsitikinęs, 
kad Šiaurinio Atlanto santarvė 
turės pasitempti pakelti naštą. 
Krašto apsaugos departamen
tas padėtį laiko rimta ir mano, 
kad visuotinė įtampa išsivystys 
dar šiais metais.

Kancleris į IVashingtoną
Ką tik pasibaigus užsienio po

; z.: : -z
<į

■ ;

Amerikiečiai kariai Guantanamo bazėje, Kuboje, klauso gen. W. R. 
įsakymo.

MgĮĮ
Collins, marinų žemės jėgų vado,

litikos aptarimui Bundestage va 
karinės Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Gerhard Schroe- 
der išskrido į Washingtoną pa
sitarti su JAV prezidentu. Jo 
uždavinys įgyvendinti Bundes
tago nutarimą, V kad Berlyno 
klausimu susitartų JAV, Angli
ja, Prancūzija ir Vakarinė Vo
kietija, prieš darydama bet ku
riuos žygius Maskvoje. Valsty
bės departamentas jau primena, 
kad visi santarvininkai turės 
pakelti bendrą naštą. Santarvi
ninkai Europoje atsikerta: mes 
sutinkame, tačiau turime žinoti, 
kas yra mūsų vardu daroma, ve 
dant su Maskva pasitarimus už 
uždarų durų.

Tik po šio bandymo Vakari
nės Vokietijos kancleris paju
dės į Washingtoną ateinančio 
mėn. 7 d., jei bus rasta bendra 
šnekta paruošiamajame pasita
rime šį mėnesį.

Batistą nesikiša
SAN SEBASTIAN, Ispanija. 

— Fulgencio Batistą, išstumtas 
diktatoriaus Fidel Castro iš Ku 
bos prezidento posto, pareiškė 
užvakar, kad kubiečių krizė bus 
išspręsta “tų, kurie dabar neša 
atsakomybę pasaulyje”.

— Jordano karalius Hussein 
pareiškė, jog jo vyriausybė pa
sirengusi pasiųsti bet kokią pa
galbą Yemeno karaliui Badrui, 

į kurio šalininkai kovoja prieš 
sukilėlių karių režimą.

— Aš tau pasakysiu. Tai man jokia staigmena, 
nes taip pat ir aš esu matęs “Pastyrianagį”, bet jau 
daug anksčiau. Ne vandens miraže ir ne kapstant ko
jomis žemę, kaip porina seniai ir kaip dabar tvirtina 
matęs mano bičiulis, kuris visada daugiau už kitus 
mato.

Tai pasakė su tam tikru rezervu, kurį Pacharotė 
turėjo suprasti ir padarė trumpą pauzę, norėdamas 
pamatyti, kokios įtakos jo žodžiai jam padarė; bet 
paliestasis nesumišo.

— Tęsk toliau, bičiuli — jam tarė. — Išdek 
savo kortas. Papasakok, kaip tu matei kauką. Bent 
dabar niekas nenorės likti jo nematęs, nes visa pasau
ly vyksta, kaip kelionėse, — pirma eina vadovas, o 
paskui jį keleiviai.

— Kaip vadovas ar keleivis, aš jį mačiau besto
vintį kopų kalnelyje.

Ir įbedė į jį žvilgsnį, kad suprastų, ko nenorėjo 
pridurti: “Taip buvo, kaip tau papasakojau. O tu esi 
pridėjęs dar miražus ir dulkes, norėdamas mane pra
lenkti, bet aš tave sugriebiau už rankos.”

Paskui toliau tęsė:
— Tai buvo gražaus sudėjimo milžiniškas bulius. 

Ilgą laiką uostinėjo į šią pusę, o paskui atsigręžė 
“Baimės” link, subliovė taip, kad turėjo būti išgirstas 
ten namuose ir staiga išnyko, lyg jį būtų prarijusios 
kopos.

Pacharotė nusišypsojo. Iš tikrųjų, viskas jo bu
vo prasimanyta, pasiremiant Marijos Nieves pasako
jimu, ir taikyta Sukelti savo bičiulių pasitikėjimą, kad 
su šeimininko atvykimu Altamirai ateis geri laikai, 
nes Luzardas jam patiko, gal būt, kaip tik dėl to, 
kad kitiems — ir jis negalėjo to nepastebėti pada
rė priešingą įspūdį.

— Nuo kopos visai netoli ligi tos vietos, kur aš 
jį mačiau. Nieko nuostabaus, kad “Pastyrianagis” 
vieną kartą pasirodė ant kalvelės ir kitą — miražo 
vandenyje. Anose vietose kaip tik jis ir prisilaiko.

Susidomėjęs Antanas paklausė:
— Marija Nieves, kodėl man to nepasakei?

— Todėl, kad toks kauko pasirodymas jam nėra 
įprastas, pagalvojau, jog tai koks kitas žalas bulius.

— Bet tai, kad jis uostinėjo į Altamiros pusę, 
o paskui subliovė “Baimės” link, turėjo atkreipti ta
vo dėmesį, nes tu žinai reikalą — nenusileido Anta
nas.

— Nemanyk, kad apie tai negalvojau; bet...
Pacharotė jam užkirto:
— Matai, yra žmonių, kurie, begalvodami ką pa

daryti, pražilsta.
— Marija Nieves, saugokis! — sušuko Venanci- 

jus. — Žiūrėk, cambas jau tau lipa ant kulnų.
— Šiaip ar taip aš turėjau atsikeršyti už tą 

spyglį, kuriuo man durstelėjo bičiulis — užbaigė Pa
charotė.

Draugą!, kiekvienu metu pasiryžę vienas už kitą 
atiduoti gyvybę, Pacharotė su Marija Nieves nega
lėjo ištarti dviejų žodžių, kuriuose nebūtų pašaipos 
ar užuominos, ir tas linksmino klausovus. Jau Ve- 
nancijus buvo bepradedąs juodu skatinti, kaip buvo 
įpratęs, bet Antanas tą naktį buvo ypatingai susi
rūpinęs, kad pokalbis nenukryptų, ir vėl paklausė:

— Marija Nieves, kaip seniai tai buvo?
— Kaip seniai?.. Aš tau pasakysiu... Tai buvo 

pereitą pirmadienį.
— Sustok! — sušuko Antanas. — Tai įvyko kaip 

tik daktaro į San Fernandą atvykimo dieną.
— Ką tu sakai!.. — sušuko Pacharotė.
Ir Venancijus, iššokęs iš hamako:
— Dabar ir aš pasakysiu savo žodelį.
— Ar aš nesakiau? Dabar visi bus matę.
—- Ne apie dabartį aš kalbu. Jau iš seniau paste

bėjau čia vykstant retus dalykus.
— Teisybė! — pritarė Marija Nieves.
— Tad pasakok. Ką esi matęs?
— Tiesą pasakius, nieko nemačiau, bet užuo

džiau. Pavyzdžiui tai, ką visi esame matę per pasku
tinį galvijų suvarymą.

(Bus daugiau)
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Ką nuveikė 87-tas kongresas
Reikalingas pažiūrų pasikeitimas 

VYTAUTAS VARDYS

Dabartinėje rinkiminėje kam
panijoje nemažai ginčijamasi 
dėl buvusio 87-to kongreso. Res 
publikonai sako: tas kongresas 
atmetė prezidento Kennedy pro
gramą. Prezidentas sako: tai 
respublikonai su pietiečiais de
mokratais šitaip padarė. Demo
kratai kongresmanai, aišku, sa
vęs nepeikia. Tačiau senato dau 
gumos vadas senatorius Mans- 
field iš Montanos, neperseniau- 

| šiai diskutuodamas kongreso 
laimėjimus, nepareiškė pasiten- 

, kinimo, bet kaltę susi vertė sau 
kaip senato daugumos lyderiui.

Prezidento pralaimėjimai
Kokia iš tikrųjų situacija? 

Iš vienos pusės, yra teisūs res
publikonai. Buvęs kongresas iš 
tikrųjų atmetė kelis pačius svar 

i blausius Kennedy administraci- 
I jos siūlymus. Visų pirma kon
gresas atmetė Kennedy siūly- 

i mą įsteigti administracijos de- 
1 parlamentą miestų reikalams. 
To departamento sekretorium 
buvo pramatytas negras Wea- 
ver, dabartinis Namų Statybos 
administracijos direktorius. To
kiu būdu buvo atmestas ir siū
lymas duoti miestams apie 500 
mil. dolerių viešojo miestų su
sisiekimo reikalams sutvarkyti.

Kongresas taip pat atmetė 
Kennedy siūlytą paramos mo
kykloms ir jų statybai įstaty
mą. šis projektas žuvo labiau
siai dėl to, kad Kennedy nepra-

matė finansinės paramos priva
čioms, taipgi ir katalikiškoms 
parapinėms mokykloms. Antro
sios kongreso sesijos gale žuvo 
ir įstatymas, pramatąs paramą 
universitetams, šis projektas 
krito dėl atvirkščios priežas
ties: dėl to, kad siūlė paramą ir 
privatiems koledžiams.

Tai tačiau buvo priekabė. Bi- 
liui labiausiai priešinosi NEA, 
tautinė švietimo sąjunga. Dar 
daugiau, nei per senatą nepra
ėjo, nei iš Atstovų rūmų neišėjo 
Kennedy siūlymas įsteigti medi
cininę apdraudą 65 metų suru
kusiems piliečiams, finansuoja
mą iš bendrų socialinės apdrau 
dos mokesčių. Tai buvo gal di
džiausias Kennedy pralaimėji
mas.

Prezidento laimėjimas kongrese
Prezidentas ir demokratai ta

čiau sako, kad tai tik viena pi
nigo pusė. Tie projektai žlugę 
dėl respublikonų opozicijos, sa
ko Kennedy, paremtos pietiečių 
demokratų. Kennedy adminis
tracija šiaip jau skaičiuoja, kad 
kongresas priėmė 70% visų 
jam pateiktų projektų. Tai ge
ras procentas, didesnis už kai 
kurį Eisenhowerio ir Trumauo 
procentą.

Svarbiausiuoju laim ėjimu 
Kennedy skaito naująjį preky- 

, bos įstatymą, pagal kurį prezi- 
1 dentas savo nuožiūra gali iki 
150% numažinti muitus įveža- 
' moms prekėms. Tas įstatymas 
yra lyginamas su Marshallio 
planu. Tai demokratų pažiūra. 
Įstatymas buvo priimtas, kad 

| būtų galima gera prekyba su 
Europos Ūkine Bendruomene.

| Pagal tą įstatymą, darbininkai, 
praradę darbą dėl sumažintų 

! muitų, gaus paramą. Taip pat 
l ir kompanijos. Šis įstatymas,
Į žinoma, yra didelės reikšmės.

Toliau kongresas priėmė nau- 
i ją mokesčių įstatymą, pagal 
kurį jau mokėsime naujus pa
jamų mokesčius. Tačiau šis į- 
statymas nerevoliucinis. Jis nau 
dingas pramonės išplėtimui ir 
duoda privilegijų profesiona
lams, kaip daktarams, advoka
tams ar šiaip pasiturintiems, 
save išlaikantiems žmonėms, 
pvz. stipriems prekybininkams. 
Priimtas taip pat naujas žemės 
ūkio paramos įstatymas, kuris

(Nukelta į 6 psl.)
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KOVINGA JAUNYSTE PASISTATĖ 
PAMINKLĄ

Jurgio Krasnicko 40 metų mirties sukakčiai 

MYKOLAS KRUPAVIČIUS

Jurgis Krasnickas Suvalkijos 
dzūkas su visomis dzūko gero
mis savybėmis: gyvas, judrus, 
veiklus, atsidavęs savo idea
lams, linksmas, ištvermingas, 
pastovus, darbštus, draugiškas, 
nuoširdus ir kovingas. Gimė ū- 
kininko šiaudinėj pastogėj. Tė
vai-buvo religingi, tad ir Jurgis 
išėjo iš jos į pasaulį su Dievu 
širdyje ir giliu religingumu, pa
gražintu dzūkišku sentimenta
lizmu ir romantizmu. Tačiau jis 
tuo tėvelių kraičiu nesitenkino. 
Jis savo jėgomis siekė religijos 
gylių ir ypatingai jam rūpėjo 
religinė problematika, kuri vi
suomet yra aktuali ir ypatingai 
buvo aktuali jo brendimo am- 

Lietuvos nepriklausomy
bės -vadžioj.

Troške dvasinių gelmių

Ilgas, visa naikinantis pir
masis Didysis karas, kuris skau 
džiai nuniokojo visą, Lietuvą, 
kelių sunkių metų tautos išvarg 
tas skaudus vargas, bolševikinė 
Rusijos revoliucija, kurios ko
munistinė propaganda plačia 
srove sruveno ir į Lietuvą, bu
vo tie šaltiniai, kurie gyvai lie
tė ir religiją. Abejonės, svyra
vimas, priekaištai, puolimai, nie 
kinimas jos buvo kasdieniniai 
reiškiniai, su kuriais teko kiek
viename pasirodyme susitikti vi 
suomenininkui ir kuriuos tekda
vo jam atremti. Ne kartą jis 
kreipdavosi prie manęs su įvai
riais religiniais klausimais. Jų 
formulavimas rodė, kad jis jau 
buvo išėjęs iš elementarinio ka- 
Lekizminio religijos žinojimo ir 
iškilęs į religinio mokslo aukš
tumas. Aš pats tuomet savo lo
bį galėjau sukrauti į mažą la
gaminėlį. Tad tekdavo tik nu
rodyti, kur tų klausimų aiškini
mą surasti arba pačiam gyvu 
žodžiu aiškinti. Dėl to Jurgis 
tribūnoje buvo pavojingas reli
gijos priešams. Jis savo religi
nės problematikos žinojimu, sa
vo iškalba ir gražiu savo min
ties formulavimu lengvai nugink 
luodavo oponentus. Šitokiam 
Jurgiui vienintelis kelias buvo 
į ateitininkų gretas. Ir jis tą 
kelią pasirinko. Jis buvo idealus 
ateitininkas, ateitininkų pažiba 
ir pasigerėjimas.

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuves darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. M I G L I N A S
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

iAjooino ELECTBOniCS
TV-RAOIOAI -JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELĖS

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

Viskam Ramiausios kainos Ir garantija 

I S. Halsted St.- CLiffside4-56651

Kovose už Lietuvą

Jurgis gyveno ir dirbo Lietu
vos nepriklausomybės pradžio
je, jos gimimo dienomis. Prie
šai, iš visų pusių apsupę tą 
gimstantį kūdikį, stengėsi nudai 
goti pirmomis jo gyvybės die
nomis. Jaunutė Lietuvos laisvė 
gyveno šiurpų būti ar nebūti 
metą. Visa šviesiai patriotiška 
Lietuva stojo tos gyvybės gin
ti, kiekvienas pagal savo išgales, 
sugebėjimus ir galimybes. Dzū
kams buvo lemta amžiais gy
venti etnografinės Lietuvos pa
sieniais greta Lenkijos, kuri am
žiais ir ginklu ir kultūrinės ag
resijos smūgiais teriojo Lietu
vą. Pirmieji jos smūgiai tek
davo dzūkams. Didvyriškai dzū
kai su tais puolikais kovojo Tų 
nuolatinių kovų už savo tėvy
nės laisvę ir nepriklausomybę 
bei tautinės kultūros neliečia
mybe sąlygose dzūku kovingu
mo dvasia ir patriotizmas augo 
ir iš kartos į kartą stiprėjo. 
Gyvenimo sąlygos iš dzūko iš
ugdė stipraus patrioto tipą. Kai 
kas juos ne be pagrindo vadi
no Lietuvos kazokais, nes jie 
Lietuvos istorijoj suvaidino to
kį vaidmenį, kokį suvaidino Ru
sijoj kazokija. Dzūkai tokiais 
pasireiškė ir Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo kovose. Jų 
tarpe buvo ir Jurgis. Tad, kai 
Lietuva atsidūrė didžiuose pa
vojuose ir šūktelėjo savo vai
kams “į kovą už Lietuvą mū
sų”, Jurgis metęs mokyklos šuo 
lą ir mokinio knygas, įsijungė 
i savanorių eiles.

Reikėjo parinkti naujai sta
tomai Lietuvai politinio ir kul
tūrinio gyvenimo pagrindus, ku
rie gerausiai tiktų tautos no
rams ir kurie garantuotų tėvy
nei ekonominę, religinę, tauti
nę ir asmens laisvę bei gerovę. 
Tų pagrindų brukta ir siūlyta 
visokių. Netrūko ir grynai bol
ševikiškų : žemės nacionalizaci
ja, laicistinė mokykla, Bažny
čios ir religijos suvaržymas ir 
t.t. Tokių tendencijų reiškėsi ir 
Steigiamajame seime. Buvo ja
me jų smarkių gynėjų. Nuo jų 
reikėjo apsiginti.

Tad atsirado naujas vidaus 
politikos kovos frontas. Į jį rei
kėjo įsijungti visiems tauriems 
lietuviams patriotams ir katali
kams. Įsijungė ir Jurgis. Jis 
kario ginklą iškeitė į politiko 
ginklą. Politikos arenoj maža 
atremti ir nuginkluoti priešą, 
maža sukritikuoti ir sugriauti 
priešo peršamus idealus ir pro
gramas. Reikia ir savus propa
guoti ir ginti, reikia telkti skel
biamų idėjų gynėjus ir realizuo- 
tojus, reikia savo tikslams lai- 

I mėti įstatymų leidimo institu-

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis 
SUPERMARKET BŪDU

sutaupydami 33% - 40% iki 657° 
ant visų baldų:

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

Lengvas išsimokčjimas — nemokamas pristatymas 
T A U P ’r K I T E

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

SOUTHVVEST FURN.CO.
SUPERMARKET baldų krautuvė

6200 So. Weslern Sve., Chicago, Iii.
P. V. kampas ant 62-os ir VVestern. RE 7-6221

Atidarą s»kma/d. 1 1 vai. r. iki 5 vai. p. p. Pirmad.. ketvirt: 
ir penktad. 9:30 vai. r. iki 9:30 p. p. Antrad., trečiad. ir šeštad. 
9:30 vai. r. iki 5:30 p. p.
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šimtapūriais, nors žemės re-;
| forma jų ūkių nelietė. Kiek že- 
I mės turėjo Jurgio tėvai, neži-! 
I nau. Bet ir jie buvo žemės re- 
I formai priešingi. Tėvas patarė 
Jurgiui mesti krikščionis demo
kratus, jei nemestų, pagrasino 
neduoti lėšų mokslui eiti.

Jis nenorėjo sueiti į kon
fliktą su tėvu, kurį gerbė ir 
mylėjo, bet nenorėjo apleisti ir 
krikščionių demokratų gretų. Ar 
jis buvo ką pažadėjęs tėvui, ne
žinau. bet man pasakė, kad pa
siliks krikščioniu demokratu ir 
veiks, kaip veikęs, tik vengs 
viešų mitingų ir susirinkimų, 
kad jo pavardė nepakliūtų į 
spaudą ir kad nereikėtų nu
traukti santykių su tėvu ir tė
viške. Tai jam nesunku buvo 
padaryti, nes tuo metu studija
vo užsieny ir Lietuvoj pasirody
davo tik atostogų metu.

Jurgis gražiai reiškėsi ir savo 
plunksna — poezija ir publicis
tika.

Toks buvo Jurgis Krasnickas.
Tačiau 1922 X.25 žiauri žmog
žudžio ranka nutraukė vos suka
kusio 20 m. amžiaus Jurgio gy
vybės siūlą ir palaidojo visas 
katalikiškos Lietuvos viltis, ku
rias buvo sudėję Jurgio asme
ny. Jurgio tragiška mirtis su
purtė Lietuvą Kiek jis buvo 
vertinamas, galima spėti iš to, 
kad, dar neatsigavusi po Didžio
jo karo skurdo ir vargo, Lietu
vos katalikija įsteigė Jurgio 
Krasnicko vardo stinendiją, ko 
nebuvo susilaukęs nė vienas to-

Jurgis Krasnickas

ciią savo idėjų atstovams vien- 
minčiams.

Krikšč. demokratų eilėse
Kokią programą pasirinko 

Jurgis ? Gi Lietuvių Krikščionių 
Demokratų partijos. Jis jau ra
do suorganizuotą ir plačiai pa
plitusią partiją, jau propaguoja 
mą ir vykdomą jos programą. 
Tad į vidaus kovą Jurgis stojo! 
krikščioniu demokratu. Kaip re
liginėj srity jis buvo apsišarva-1 
vęs giliu jos pažinimu, įsisąmo
ninimu, meile ir pasiaukojimu 
jai oei kovingumu už jos tei
ses it laisvę, taip politikos sri
ty gerai išstudijuota krikščio
niškąja demokratija.

Girdėjau jo vieną paskaitą 
ateitininkams apie krikščioniš
kąją demokratiją. Nustebau. Jis 
dėstė popiežių enciklikų moks
lą apie krikščioniškąją demo- j 
kratiją, jos istoriją ir plitimą 
Vakarų Europoje, jos siekimus 
ir tikslus ir jos programos tin
kamumą Lietuvai. Tuo metu ne 
daug buvo žmonių, kurie tiek 
būtų apie ją žinoję. Atsimenu 
jį ir viename mitinge Pilviškiuo
se ar Marijampolėj. Tikrai ne- i 
atsimenu. Turėjau ten kalbėti 
aš pirmas Bet pasivėlinau. Ra
dau betaisantį Jurgį. Mitingas 
buvo karštas, kietas, audringas. 
Priešai iš minios mėtė nešvarių, 
necenzūrinių žodžių kalbėtojo 
adresu, šaukė “šalin”, nuolati
niu riksmu kliudė mitingui klau 
syti kalbėtoją, stengėsi mitingą 
išardyti. Bet Jurgis atlaikė ir 
laimėjo. Jis buvo miniai patrauk 
lūs ne tik savo žodžiu, bet ir 
savo išvaizda. Jo žodis gražus, 
suprantamas, turiningas, įtiki
namas. Žodį rėmė mintį patvir
tinantis ar paryškinantis este
tiškas mostas. Liaudies tribū- 

i nas. Lyg būtų baigęs iškalbos 
; mokyklą. Traukė ir savo išorine 
Į išvaizda: tiesaus ir gražaus stuo 
raens, gražaus visada rausvo 
veido, malonios šypsenos, tur
tingu galvos visada gražiai su
šukuotu želmeniu. Gėrėjausi jo 
klausydamas. Po jo kalbos ne
daug man teko pridėti. Jurgio 
asmeny brendo rimtas politikas 
ir vadas, brendo stiprus ir ver
tingas krikščionis demokratas. 

Už žemės reformą

L. Krikščionių demokratų že
mės reformos programa buvo 
jau žinoma visai Lietuvai. Kaž 
kodėl ji nebuvo prie širdies stam 
besniems ūkininkams, kuriuos 
Suvalkijoj vadino šimtamargiais 
ar storakakliais, o Kaunijoj —

10%, 20%. 30% pigiau mokėsite
už apdraudų nuo ugnies ir auto- 
mobilio pa?:
FRANK Z A P tl L I S

3208 VVcst 95tli Street § | 
Chicago 42, lll'nois B

Tol. GA 1-8051 ir G lt 0-1339

LIETUVIU MOTERŲ 
RŪBU KRAUTUVĖ

ZOFIJA ir STASYS JURKŪNAI 

2438 W. 63 rd Street 

Tel. HE 4-4321

<b UADINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta ■taaaaaaaaaaaaas «, ♦ « .

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENOS PINIGUS
P A T K I A

6312 S. \Vestern C.R 6-6592| 
Atdara 11-4 ir 6-8

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
9fl47 W K7 DI wn ė om

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r.

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Spalio 25, 26, 27 dienomis

M0HAWK 100 Prsof Grain Alechol .. 5ih $3.25
LEMOM IGE tiqueur, 70 proof.........  5th $3.89
LIEBFRAUMILCH, Schvvarze Kafz .. 5th $1.29 
BORDEAUK pranc. 8957 m. vynas .... 5th 980
AMBASSADOR Vermouth ................. 5th 98ė
AUGSBURGER Bear, 24-12 oz. bottles. Case $4.75

KRON Brannvin Aquavit................. 5th 83.91
BANANA Liqueuer.............................. 5th $3.6(
HILLS PROS. COFFEE ............2 sv. $1.11

Didelis pasirinkimas importuofy šokoladu, špro 
ty, uogieniy, įvairiy sšlkiy ir žuvy gaminiy. 

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

Šv. Rašto studijos

Šv. Tėvas Jonas XXIII priė
mė Vatikane italų biblinės drau 
gijos atstovus, kurie buvo susi
rinkę Romoje Biblinių studijų 
XVII savaitei, šventasis Tėvas 
ta proga pasakė žodį apie Šv. 
Rašto studijas, kurios įneša 
vis naujos šviesos Šv. Knygų 
supratimui ir kurių pagrindinis 
tikslas yra skleisti žmonėse vis 
didesnę meilę apreikštąjam žo
džiui ir vesti žmonių dvasią į 
geresnį Šv. Rašto pamokymų 
pažinimą ir supratimą.

“Šita biblinė studijų savaitė, 
— kalbėjo Šv. Tėvas, — pasi
rinko' savo tema Apaštalo ir E- 
vangelisto Šv. Jono Evangeliją, 
laiškus ir Apreiškimą — Apo
kalipsę. šv. Jonas yra mylimiau 
sias Kristaus mokinys, kuris ar 
čiausiai stovi prie Jėzaus Šir
dies. Jis giliausiai suprato ir iš
gyveno Kristaus mokslą, bet ir

|

i kio amžiaus jaunuolis. Tik gai- 
■ ia, kad šiuo metu Jurgis ir atei
tininkų ir krikščionių demokra
tų yra lyg pamirštas. Bent da
bar, šios liūdnos jo mirties 40 
metų sukakties proga, to kil
naus vyro atminimą reikia at
naujinti ir tinkamai pagerbti.

jis savo Evangelijos gale sako:
I “Yra dar daug ir kitų dalykų, 
i kuriuos Jėzus padarė. Jei kiek- 
j vienas iš jų būtų atskirai para
šytas, tai manau, kad ir visas 
pasaulis negalėtų sutalpinti tų 
knygų, kurios reiktų parašyti, 

j Taigi biblinėms studijoms yra 
labai plati dirva. Ji negali ri
botis vien tik grynai moksliniu 
Šv. Rašto teksto nagrinėjimu,

ALIUMINIJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINAS!

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

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

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

rodžiai ir prausyklos.

Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkliai.

K. BUTKUS
PRospecf 8-2781

GR 6-1760

bet pirmiausia turi atskleisti 
žmonėms Šv. Rašto dvasią ir 
perduoti Kristaus mokslą.

NAMUOSE SPROGO BOMBA
I Dinamito bomba buvo suspro 
gdinta Walter McCarron na
muose, 1230 N. Eucbd, Oak Par 
ke. Šeimos nariai nebuvo su
žeisti. Nuostolių padaryta apie 
$5,000.

LIETUVIO NAUJA ĮMONĖ
■Chicagos visuomenei gerai žinomo biznieri aus FRANK 

DAUKŠOS įrengta, pagal paskutinį technikos žodį, automobilių 
plovimo įmonė, kuri randasi pačiame Brighton Parko centre

4714 S. TALMAN AVENUE
(kampas 47 gatvė)

Minėta įmonė pradėjo veikti prieš 2 mėn. ir veikia kas dieną 
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, įskaitant ir šventadienius.

Per visą dieną nuplaunama virš 400 mašinų.
Patarnavimas greitas, mandagus ir sąžiningas. Mašinos nu

plaunamos per 3—5 minutes.
Bg to, sudaromos geros sąlygos, pagal žemiau nurodytą lentelę, 

perkantiems gąsdiną toje pačioje įmonėje:

Perkant Nuplov. Perkant Nuplov. Perkant Nuplov.
gal. kaina gal. kaina gal. kaina
0 . . . . 1.75 12 . . . . 1.15 24 . ... 55
1 . . ., . 1.70 13 . . . . 1.10 25 . ... 50
2 . . . . 1.65 14 . . . . 1.05 26 . ... 45
3 . . . . 1.60 15 . . . . 1.00 27 . ... 40
4 . . . . 1.55 16 . . . . 95 28 . ... 35
5 . . . . 1.50 17 . . . . 90 29 . ... 30
6 . . . . 1.45 18 . . . . ,85 30 . ... 25
7 . . . . 1.40 19 . . . . 80 31 . ... 20
8 , . . . 1.35 20 . . . . 75 32 . ... 15
9 . . . . 1.30 21 . . . . 70 33 . ... 10

10 . . . . 1.25 22 . . . . 65 34 . ... 05

■ ■

SPEEDEE CAR WASH 
17th St. & Talman Avė. Tel, 2i

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

eurrent dividend on investment bonus
U/,% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po 14% 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. — 4:30 p. p.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOP \ 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Av©., 

Chicago 29, BĮ.
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Įdomi programa, turtingas bufetas ir puikus Freddy Fischer 
orkestras. Pradžia — 8-tą valandą vakaro. Įėjimas — 3 dol.

Lietuviu Scenos Darbuotojai Chicagoj rengia š. m. spalio 27 d., šeštadienį, Western Ballroom 3504 So. Westem Ave., tradicinę

rEATRAI BALIU
Staliukus galima užsakyti; dieną — pas Z. Visockienę, tel. 

RE 7-1697; vakare — pas J. Cijūnelienę, tel. PO 7-4174.

JAUNIMO DIENOS SU MAIRONIU 
CLEVELANDE

Maironis nėra svetimas nė 
lietuvių išeivijos jaunimui. Tai 
rodo šiemet švenčiami Mairo
nio metai. Gražiai bei prasmin
gai Maironį taip pat paminėjo 
ir Clevelando lietuvių jauni
mas.

Spalio 20 šv. Jurgio parapi
jos salėj įvyko jaunimo Mairo
nio vakaras. Scenai atsidarius,

) akį traukė dail. V. Raulinaičio 
darbo didelis Maironio portre
tas ir šalimais susėdusios litu
anistinės vysk. Valančiaus mo
kyklos vyresniosios grupės 
kanklininkės. Prelatas dvasiš
kio apdarais ir jaunos mergai
tės tautiniais drabužiais! Per 
garsintuvą pasigirsta iš juostos 
“Lietuva brangi” ir Z. Petkaus 
deklamuojami taip pat Mairo
nio žodžiai “Ne pranašas, aš ne 
kovot, aš ne žmonių mokyti — 
aš Dievo įkvėptas giedot, su
lyra giesmes pinti”.

Programos Maironio kūrinių 
pynė — deklamacijos ir iš juos 
tos per garsintuvą duodamos 
dainos. Pradžioj pasirodo ma- 

, žicji — Mariutė ir Vaitėnaitė 
su “Ten, kur Nemunas banguo 
ja”, Banionis su “Miškas ūžia”, 
Puškorius su “Trakų pilim”, 
Kliorys su “Oi neverk,Motušėlė”, 
Gatautis su “Nedaugei mūsų”, 
antroj daly vyresnieji — Gai- 
liušytė su “Vilnium prieš auš
rą”, Mackevičiūtė su “Mergai
te”, Stasaitė su “Čičinsku”, 
Mackevičiūtė ir Malcanas su 
“Jūrate ir Kastyčiu”, Malcanas 
su “Į darbą, vyrai”, Žilionytė 
su “Pasiilgę tavęs, Lietuvos Mo 
tinėle”, iš juostos ir plokštelių 
— “Užmigo žemė”, “Jau slavai 
sukilo”, “Marija, Marija”. 
Kanklininkių grupė davė “Su- 
pinsiu dainužę”, “Pas motinė
lę”, “Stoviu aš parimus” (tiesa, 
tai ne Maironio kūriniai, bet 

v vykusiai panaudoti Maironio kū 
rinių nuotaikos iliustracijai).

Ši pynė, atitinkamai su
tvarkyta ir skoningai pateikta, 
darė gerą įspūdį. Už ją esame 
dėkingi LB Vaidilos teatro ak
toriui Z. Peckui ir kanklininkių 
grupės vadovei O. Mikulskienei.

Premijų įteikimas
Maironio metų komitetas bu

vo paskelbęs akademiniam jau
nimui rašinių konkursą Mairo
nio kūrinių temomis. Jury ko
misijos pirm. P. Balčiūnas per
skaitė šios komisijos aktą: bu
vę atsiųsti trys rašiniai, geriau
siu buvo rastas Jūros Gailiušy- 
tės “Jaunimas Maironio Jauno
sios Lietuvos poemoje”, lygia
verčiais darbais rasti Birutės 
Augustinavičiūtės “Maironis — 
Lietuvos meilės įkvėpėjas” ir In 
gridos Stasaitės “Maironio 
reikšmė Lietuvai”. Jury komi
siją, be pirm. P. Balčiūno, su
darė D. Staniškienė, V. Kavaliū 
nas, J. Žilionis ir sekr. J. Stem- 
pužis.

Čia pat LB Clevelando apy
linkių atstovai F. Eidimtas ir 
Širvaitis įteikė premijas, kurias 
skyrė LB apylinkės (50 dol.), 
K. Senikas (35 dol.) ir dr. 
Martus (20 dol.). Gražus mo
mentas buvo pirm. Eidimto nuo

Maironio paveikslo paimtos gė
lių puokštės įteikimas jauniau
siajai programos dalyvei Mar
iutei, kaip atstovei viso to jau
nimo, kuris šį vakarą atliko 
Maironio kūrinių programą ir 
pasirodė einąs jo nužymėtu Lie 
tuvos keliu.

Iškilmės kultūriniame darbely
Rytojaus spalio 21 vakarą 

Maironio minėjimo iškilmės bu
vo tęsiamos lietuvių kultūrinia 
mc daržely miesto parke prie 
paminklų. Temstant gausiai su
sirinko jaunimo ir lietuvių vi
suomenės. Jaunimo organizaci
jos išsirikiavo apačioj prie dr. 
J. Basanavičiaus paminklo. Po 
visų sugiedoto Tautos himno 
žodį tarė LB Tarybos prezidiu
mo ir Maironio metų komiteto 
pirmininkas St. Barzdukas: Sto
vime čia nors didžiai svetingo
je, net svetimoje žemėje. Tik 
šio darželio paminklai mums 
kalba apie mūsų tautos praeitį, 
gi mes patys esame dabartis ir 
ateitis. Maironis daug savo gies
mių jaunimui sudėjo. Todėl ir 
dabar teneša jis čia uždegtų 
žibintų ugnį į lietuvišką mūsų 
gyvenimą, kad Lietuva vėl nu
mestų “rūbą seną, kurį užvilko 
svetimi”, ir kad iš naujo “jau
na, laisva, pati savęs valdovė” 
stotų laisvųjų tautų eilėsna.

Įdegdamas Maironio ugnies 
žibintus, kurio reikšmę apibūdi
na Maironio metų komiteto 
sekr. skautininkas Pr. Karalius. 
Nuo šio žibinto savo žibintus 
įsidega abi Clevelando lituanis
tinės mokyklos ir jaunimo orga
nizacijos — Pilėnų skautų bei 
Neringos skaučių tuntai, ateiti
ninkai, neolituanai ir kt. Kiek
vienas vienetas taip pat taria 
kurį nors trumpą, bet reikšmin
gą savo šūkį.

Žibintų ugnys jaunimo orga
nizacijas ir visuomenę toliau su
telkia prie Maironio paminklo. 
Čia visi sugieda “Lietuva bran
gi”, jaunimas pasako Maironio 

kūrinių ištraukų, vėl visi “Ma
rija, Marija”, ir iškilmes savo 
turiningu žodžiu baigia Nerin
gos skaučių tuntininkė A. Ba- 
lašaitienė. Jas tvarkė LB Ta
rybos prezidiumo sekr. skt. V. 
Kamantas, daug darbo ir šir
dies į jų parengimus įdėjo skt. 
Pr. Karalius ir LB apyl. valdy
bos narys skt. V. Jokūbaitis. 
Įspūdis nepamirštamas.

PAMALDOS

Pamaldos Maironio intencija 
buvo atlaikytos Šv. Jurgio baž
nyčioj spalio 21 d. lietuviškos 
sumos metu. Atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. B. Sugintas, pats 
buvęs Maironio mokinys Kauno 
kunigų seminarijoj ir studentas 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Giedojo muz. Pr. Ambrazo va
dovaujamas parapijos choras 
ir solistė A. Stempužienė bei V. 
Matulionis, be kitų, ir Maironio 
žodžiais sukurtas giesmes — 
“Marija, Marija”, “Kad širdį 
tau skausmas kaip peiliais su-

Maskvoje suvarytas jaunimas demonstruoja prie JAV ambasados. 
Ambasadoriaus Kohler mašina buvo apmėtyta akmenimis.

P ADĖ K A

X

-ojo Clevelando Amerikos Lie
tuvių klubas, įsteigdamas Perei
namąją Taurę Vyrų vieneto nu
galėtojui ir kartu paskirdamas gęs pietus stovyklos naudai> nuo. 
vienkartines dovanėles vyrų širdžiai dėkoja šv. Jurgio parapi- 
vieneto pirmos ir antros vietų i°s klebonui kun. B. Ivanauskui 

. . .. ir kun. P. Dzegoraičiui už salę ir
laimėtojams. I pranešimus bažnyčioje, A. Kark-

Dėmesio centre nuvo vyrų j liui už puikią lietuvišką muziką,
vieneto varžybos, kuriose daly- Dirvai ir Draugui už skelbimus, 

, studentėms ir moksleivėms ateiti-
vavo net IG žaidėjų. Nugalėto- nįnkems už pątarnavimą sve- 
ju išėjo mūsų lauko teniso vete- čiams: G. Degutytei, R. Laniaus- 
ranas, buvęs Lietuvos meisteris kaitei, K. Stankaitytci, J. Gailiu- 

šytei, S. Alšenaitei, D. Orantaitei,

Jaunimo Dainavos stovyklos 
Clevelando Globos komitetas, ren-

j vičienei, O. Skardienei, R. Čepu
lienei, P. Glugodienei, S. Mačienei, 
O. Brizgienei, O. Ralienei ir G. 
Čyvienei. ,

Ačiū ir J. Čituliui, R. Valodkai- 
J. Stankauskui, T. Vilkui, S. Pa- 
brinkiui ir A. Garkai, paaukoju
sioms! pietų įmetu Dainavos sto
vyklai.

DAINAVOS STOVYKLOS 
Globos komitetas Clevelande

Julius Smetona, baigmėje nuga
lėjęs A. Šenbergą. Trečioje vie
toje liko J. šenbergas, 4-je S.
Abraitis ir t. t.

Vyrų dvejete laimėtojais tapo 
J. Smetona - A. šenbergas, baig
mėje įveikę J. Šenbergą - R. 1 Pociūnienei, 
Kašubą. Razgaitienei,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

M. Stasaitei, T. Idzelytei, D. Čy- 
vaitei, N. Sabataitytei ir I. Skar- 
dytei.

Dėkojame ponioms, paruošiu- 
sioms maistą, iškepusioms keps
nių ir tortų bei prisidėjusioms pi
nigine auka: S. Laniauskienei, O.

A. Palūnienei, A. 
O. Cijunskienei, D.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

Žilienei, O. Žilinskienei, I. Stankai-
4 , , vv , .. , . Jaunių klasėje nugalėtojo ti- tienei, J. Kliorienei, S. Idzelienei,
Apsaugok, Aukščiau-i vergiją. Pobūvis praėjo pakilioj tu]ą iškovojo K Kliorys, baig- P. Balčiūnienei, B. čyvienei, A. 
-------u—-------- :—"--‘nuotaikoj. L. žvirkalnis ’ ’- - * —*’

Už klystančius žmo- / yra patekusios į komunistinęspaus 
nes”,
sias”. Į pamaldas organizacijos 
atvyko su vėliavomis, kai ku
rios, pvz. skautės ir skautai, 
taip pat in corpore. Pamaldų 
įspūdį didino dar ir tai, kad jos 
sutapo su Maironio gimimo die
na.

GRAŽUS DARBAS

Sąmoningai ilgėliau stabtelė- 
jom ties Maironio minėjimo iš
kilmėm, kurių centre buvo mū
sų jaunimas. Jo rankdse “ateiną 
mūsų metai”, jo širdyse — bu
simoji mūsų galybė. Štai kodėl 
tikimės, kad ir Draugas nepa
gailės savo vietos platesniam 
bei išsamesniam Clevelando lie
tuvių jaunimo Maironio minėji-

: ,mo vaizdui.1
Iškilmes rūpestingai globojo 

ir visaip parėmė LB abi Cleve
lando apylinkės, nusipelnančios 
už tai gero žodžio.

Visu pastangomis ir talka pa
darytas gražus darbas.

St. Papartis

RAMOVĖNAI PARĖMĖ KARĮ

Clevelando Ramovėnai Kario 
žurnalui paremti suruošė spalio 
7 d. Čiurlionio ansamblio salėj 
pobūvį. Tarutienė, Šukienė ir 
Knistautienė paruošė skanių 
užkandžių ir kavutės..

Pobūvio metu buvo parodyta 
antikomunistinis garsinis fil
mas. Skyriaus pirm. K. Budriui 
pasiūlius, visi pobūvio dalyviai 
įgaliojo sk. valdybą pasiųsti ati
tinkamus pareiškimus žymiau
siems šio krašto politikams bei 
valdžios atstovams dėl paverg
tos Lietuvos ir kt. tautų, kurios

\\ u lj.////

VANDER
WAGEN

4552
W. 53rd Sf.

3505
W. 53rd Sf.

PO 7-8020
A
L
Y
V 
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicaco. Hl.

mėje laimėjęs prieš V. ’ Stoškų, 
gaudamas J. Smetonos vienkar
tinę dovanėlę.

L. P. Klubo direkcijos vardu 
Spalio mėn. pirmoje pusėje, (jovanas įteikė ir dalyvius pa-

Clcvelando LSK Žaibo iniciaty- svejkįn0 p. gukys.
va buvo pravestos 1962 m. Cle- j

J. SMETONA — TENISO 
MEISTERIS

Neimanienei, O. Banionienei, Zy- 
lienei, O. Vasiliauskienei, I. Su- 
šinskienei, V. Nykštlenei, S. Sta- 
sienei, J. Dautartienei, N. Bieli- 
ninienei, J. Palūnienei, E. Alšė- 
niėnei, B. Skrinskienei, M. Miko- 
nienei, B. Juodėnienei, O. Matuse- Platinkite “Draugę”

velando lietuvių lauko teniso 
pirmenybės, trukusios net 3
savaitgalius. Tenka pastebėti, Kristaus Karaliaus šventė. Ir 
kad tokios varžybos Clevelan- kas gi mieliau Kristui, jei ne 
de buvo vykdoma pirmą kartą, mažieji. Todėl Clevelande LRK 

Programoje buvo vyrų viene- Moterų sąjungos 36 kp. suorga- 
to, vyrų dvejeto ir jaunių vie- nizavo bažnyčios berniukų cho- | 
neto varžybos. Varžybas glo- : <Nukcita i 6 psl.)

BERNIUKŲ CHORAS

C|/| D’G SELF ® ■> I ■ w s E R V I G

Liquor Stor
5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202

OCTOBER — SPALIO 25, 26, 27 D. D.

ROGER GRANDE COGNAC V.S.S.E.P. Fifth $3.89 g 

Fifth $5-79
METAXA FIVE STAR GREEK 

BRANDY

BARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN 
BRANDI' Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

WEE BURN IMPORTED SCOTCH 
WHISKEY

Fifth

POPULAR BRAND OF 86.8 PROOF 
IMPORTED CANADIAN WHISKEY

$3-69

$4.89

$1.19

Fifth $3-98

Fifth $3-69
OLD BOURBON HOLLOYV 10 YEAR OLD 

KENTUCKY BOURBON YVHISKEY
86 Proof Fifth $3.79

ASSORTED IMPORTED POLISH WINES 
CHERRY, RED CURRANT, BLOCKBERRY 
and others Fifth $ .29

PFEIFFĖR-PREMIUmT BEER
Case of 24—12 oz. Cans. Cas© $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

£JlllllllllHllllllllIllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfll«i

1 KING CAR WASH i
45th ir So. Ashland Avenue

Atdara pirmad., antr., treč. ir ketv. nuo 8 v. r. ir 5 v.v.; penktad. 
ir šeštad. nuo 8 v. r. iki 5:30 v.v.; sekm. nuo 8 v. r. iki 1:30 vai. d.

KUPONAS sutaupysite 50c.
Auto. nuplovimas............ $1.7 E
Su šiuo kuponu ............ 1.25

Vienas Kuponas kiekviena 
mašinai galioja iki lapkr. 3(. 
d., 1062 m. I)

Vabzdžių — Dervos — Aly
vos dėmes pašalinamos — Be 
jokio ekstra mokėjimo. .

| SUTAUPYKITE 50 0 SUTAUPYKITE 50 0 |
isiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii?

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

IRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING4 '/2%

Naujas ankštas 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 sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunnc. PIRM. Ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. p.
iHLHIIUUda ANTRAD. lr PENKT..................... » v. r. iki 6 p. p.

SEŠTAJD. ? » - iki 11 v. d Trečiad uždaryta.

Penktad.
.Šeštad. 9 12:30

anticipated dividend 
on lnvestment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

SS



6 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m.-spalio mėn.-26 d.

Netoli Key VVest, Fla., vienas laivas naikintojas saugo, kad ne
būtų įvežami į Kubą ginklai.

87-jo KONGRESO DARBAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

irgi nėra naujos rūšies. Kon
gresas buvo atmetęs grynai ke- 
nedišką siūlymą. Iš kitų demo- 
kratai sau užsiskaito kongreso 
priimtą įstatymą, pagal kurį va 
landinio atlyginimo minimumas 
nuo $1 buvo pakeltas iki $1.25 
ir mokamas platesnėms darbi
ninkų grupėms.

Padidinti buvo ir senatvės 
pensijų mokėjimai, ypač naš
lėms. Taip pat dabar jau ir vy
rai nuo 62 m. amžiaus gali gau
ti pensiją, kaip ir moterys. Bu
vo priimtas įstatymas, kuris 
valdžios lėšomis leidžia darbo 
netekusius žmones išsimokyti 
naujo amato, kuriam yra darbo 
paklausa. Prieš pat išsiskirsty- 
damas, kongresas taip pat davė 
pinigų viešiesiems darbams vyk 
dyti. Reikia, aišku, pridėti, kad 
kongresas pakėlė pašto ženklų 
kainą, o taip pat ir paštininkų 
atlyginimus.

Kongreso darbų balansas
Koks tad balansas? Išsky

rus naują tarptautinės preky
bos įstatymą ir mokestines nuo
laidas pramonės plėtimuisi pa
gyvinti, šis kongresas nepriėmė 
nieko naujo, švietimo reika
lams kongresas nedavė nieko,

CLEVELANDO ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psl. t | Malcnesniai nuotaikai sukel-
rą. Šį sekmadienį naujosios pa- ti, rengėjai vaišins žiūrovus 
rapijos bažnyčioje 10 vai., lie- kavute (galima iš anksto užsi- 
tuviškų pamaldų metu, girdėsi- sakyti staliukus), o viena iš 
me pirmą kartą berniukų gie- pasišventusių modelių, solistė 
dojirną, varg. R. Brazaitienei, Pr. Bičkienė atliks keletą solo 
vadovaujant. Šis viešas pasiro- ! dalykų. Svečiai aukoja po 2
dymas tegul paskatina ir kitus 
vaikučius prie gražaus choro 
prisidėti.
PAREMKIME SENELIŲ NA

MŲ PUTNAME STATYBĄ
Clevelande rengiama madų 

paroda lapkričio 4 d. nuo 4 Vai. 
p. p. iki 7 vai. vak. Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Chicagos entuziastės domisi 
drabužių madų naujovėmis, pa
čios kuria ir projektuoja pavi
dalus, įvairius derinius, faso
nus ir rūšis kuklioms eilutėms 
ir iškilmingiems tualetams.

Prielankios viešnios atveš to
kių pavyzdžių mūsų parodon ir 
pačios modeliuos. Atidžiai ver
tinsime visa tai, kas kam įdo
mu: formas, figūras, spalvas, 
medžiagas, linijas, jų tinkamu
mą sportui, vasarai, popietei, 
teatrui, baliui ir t.t. Be to, dar 
apsčiai parodys originalių ir Maironio garbei 
taip pat įvairuojančių rūbų "vai- paskaita ir Čiurlionio 
kams. lio koncertas ir

. ....................^1

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVHJ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE 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. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
.. ........... ....—-

nors Kennedy buvo prašęs la
bai daug — net šešis projektus 
buvo pasiūlęs. Medicinos ap- 
draudos reforma nepasisekė. 
Kongresas prezidentui nedavė 
nė autoriteto numušti mokes
čius, jei to reikalautų krašto 
ekonominė padėtis. Civilinių tei
sių pagerinimas taip pat buvo 
užmirštas. Kongresas nepasiūlė 
sunormuoti raštingumo egzami- 

! nų balsuotojams, kaip Kennedy 
prašė. Taip pat nepasiūlė panai
kinti rinkimų registracijos mo
kesčio.

Balsuotojas pats turi pasida
ryti išvadas. Bendrai, atrodo, 
kad kongresas buvo moderuo- 
tas. Respublikonus kaltinti dėl 
kai kurių reformų nepriėmimo 
nevisai teisinga, nes jie ne vieni 
tas reformas atmetė. Iš kitos 

' pusės, respublikonai balsavo už 
prekybos įstatymą. Todėl Ken
nedy rinkiminis prašymas, kad 
kraštas daugiau pasiųstų demo
kratų į kongresą, vargu ar 
daug atneštų reformų. Reikia, 
kad esantieji pasikeistų; kad pa 
sikeistų pietiečių demokratų pa 
žiūros ir kad pasikeistų kai ku
rių respublikonų pažiūros. Ki
taip reformoms kongrese Visa
da bus sunku.

dol.. (Pr.)

TRUMPAI

Pereitą sekmadienį, įvykęs 
Šv. Kazimiero lit. mokyklos tė
vų susirinkimas buvo gausus ii' 
aptarė aktualiuosius mokyklos 
reikalus. Šiuo metu mokykloje 
mokinasi 82 mokiniai. Mokyk
lai vadovauja ped. Juozas Žilio
nis ir tėvų komitetui pirminin
kauja S. Laniauskas.

Lapkričio 17 d. Šv. Jurgio pa 
rapijos salėje įvyksta tradicinis 
Neolituanų vakaras.

Spaudos kioskas atidaras kiek 
vieną sekmadienį po lietuviškos 
sumos šv. Jurgio parapijos sa
lėje (ant scenos).

i Kariuomenės minėjimas įvyk 
įsta lapkričio 24 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

akademija, 
ansamib-

pobūvis bus

j gruodžio 2 d. naujosios parapi
jos salėje.

Sausio 19 d. Clevelande įvyk- 
I sta Stasio Baro-Baranausko ir 
i Danutės Stankaitytės koncer
tas. Koncertą rengia Ateities 
klubas Slovėnų salėje.

Clevelando vyrų oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko, kon 
certavo Pittsburghe, kur atsi
lankė ir Pennsylvanijos guber
natorius. Oktetas vyksta kon
certui į Chicagą.

Į Dr. Vladas Ramanauskas,
nuoširdus Clevelando visuome
nininkas ir Vilties draugijos pir 
mininkas, paskutiniame Balfo 

.seime paskirtas šios šalpos or- 
, ganizacijos direktoriumi.

I Sol. Aldona Stempužienė šį 
'šeštadienį dalyvaujame puošnia 
me vengrų baliuje, kur kartu 
su Hollyvvoodo garsenybėmis 
Zsa Zsa Gabor, Wm, Bohm ir 
rez. Pasternak išpildys linksmo 
sios našlės operetės ištraukas. 
Nors bilieto kaina 25 dol., visa 
salė jau buvo išparduota prieš 
dvi savaites. V. R.

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

~ HELP VVANTED TTvYRAI

CERAMIC
0R

CHEMICAL

Coors Porcelain Company, lo
cated just fifteen miles from 
Dsnver, in business for 75 years 
būt expanding rapidįy. in the ce- 
ramic industry, needs a gr.aduate 
Ceramic or Chemical Engineer to 
work on process control projeets. 
Expcrience in ceramic or Chemi
cal produetion is reąuired for this 
position which has the fin-est of 
benefits and growth opportunity. 
Give full Information including 
minimum salary reąuirement and 
enclose resume with first letter. 
Interivews will he arranged in 
Chicago.

COORS

PORCELAIN CO. 
600 — 9th Street 

GOLDEN, COLORRDO

PRODUCTION
ENGINEER

Coors Porcelain Company, lo- į 
cated just fifteen miles from 
Denver, in business for 75 years, i 
has been expanding rapidly in ! 
both industrial ceramics and alų-1 
minum can produetion. We have 
immediate need in our Aluminum 
Department for a man with a B. S. 
in mechanical or industrial en- 
gineering to perform as produe
tion engineer working in such 
areas as cost, produet and pro
duetion control and assisting the 
superintendent in machinery de
velopment, preventative main
tenance and safety programs. A 
minimum of three years expe- 
rience in continuous. high volume, 
automated produetion is reąuired 
for this position which has a good 
growth possibility for a man will- 
ing to work whatever hours are 
reąuired to do the job.

MAINTENANCE
SUPERVISOR

Also needed is a. man able to adopt 
to rapidly changing conditions and 
schedules, willing to work what- 
ever hours are reąuired in super- 
vising the maintenance group in 
our Aluminum Department. Mušt 
be experienced in both mechanical 
and electrical phases of continu
ous, automated produetion. Send 
full Information including mini
mum salary reąuirements and en
close resume in first letter if in- 
terested in either of the above po- 
sitions. Interviews will be ar
ranged in Chicago.

COORS
PORCELAIN CO. 

600 — 9th Streei 
GOLDEN, COLORRDO

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 ankštų rezidencija, 3 mies., vai

somas, salionas, virtuvė. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų niūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 

t už $29.500.
aukšto, apie tO metų mūras. 2

butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Ga.ražas. 29,400.

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

6 butų mūras. .Apie $7,000 nno- 
j 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. 1H aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

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

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

2x4% beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

Prieš M. parkų tik kelių metų, 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- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
parke. Įmokėti $30,000.

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

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

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

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

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

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

IŠNUOMOJAMA — POR RENI

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 
TOrrenee 2-7904, Mrs. Gard.

Marąuette Parke išnuom. 3 kamb. 
butas su baldais ar be baldų

Skambinti PR 8-3739

Išnuom. 4 kamb. butas suaugu
siems. Su šilima ir elektra. $82 
mėn. Medžiai, daug erdves. Geras 
susisiekimas, arti krautuvių. 6911 
S. Claremont, tel. VVA 5-7994.

Išnuom. kamb. vyresnio amž. 
katalikei moteriai, nebrangiai. 
3-čias aukštas iš kiemo

2514 VV. 45 PI.

DĖMESIO I

74. Jv. 3v«.v. ^<7v. .^Iv. 2™ -R .v.»v72^2^  ^R
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, »av.

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Community Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis į Miss Bagdon. 
5701 S. VVocid St. RE 7-4600

HELP VVANTED — VYRAI

ROLL FORMING
WE NEED EXPERIENCED 

OPERATORS AND
SET-UP MAN

• Permanent Employment
• Good Salary
• Hospitalization aml Insurance

PHONE MR. GIBSON
NA 5-6900

METAL TRIM, INC. 
Franklin Park, Illinois

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ > ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦-»♦♦♦♦< 

SEAL ESTATE REAL ESTATE

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

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

| ti parkas, mokyklos. $19,500.
Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū- 

I ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.
Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 

šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.
Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 8 

Į kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

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

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

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

i Medinis apkultas, 8 butai, šalia 
i tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai.

| $20,000.

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

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

Labai gražūs 2x4 ir 2 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.

0 kumb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16.800.

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

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

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

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

1 % AUKŠTO MŪR.
6 ir 4 kamb. Švarus, moderniški 

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

ŠTAI, $175 MEN. PAJAMŲ J
• 3 butai ir krautuvė viename na
me ir kieme virš garažo dar 4 
Kamb. butas. Visa kaina tik $12,000.

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

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

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

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

PRIE JAUNIMO CENTRO
8x6, mūr. Gazo šiluma. 76 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,600.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. IVAlbrook 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 bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 W. 7lst St. RE 7-9515

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

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

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

2-jų butų mūr. — 4 ir 4 kamb., 
pastogė, garažas. Brighton Par
ke. LAfayette 3-3564.

Vienoj iš judriausių Chicagos 
gatvių, gyvame biznio sektoriuje 
parduodamas 3 (A aukšto namas 
ir krautuvė su prekėmis. Pirmam 
aukšte didelė krautuvė; 2-me 
aukšte 6 kamb.; 3-čiam, 9 kamb.; 
4-me aukšte sandėlis. Didelis beis- 
mentas. Namas mūrinis. Sužinoti 
skambinant HU 6-0229.

ĮSIGYKITE DABAR!
■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦t♦♦♦♦,

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. HL

DĖMESIO !

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

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

Mūr. 5 kamb., rūsys, garažas. 13 
metų, arti M. p. $12,400,

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

Mfir. 4 mieg. 59 ii Ke-’zie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

Med. 2x5, garažas, greta tuščias 
lotas, Brighton p. $16.900.

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sfh St., HE 6-5151
2-Jų aukštu mfir. 5 lr 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os . jamos. Reikia pamatyti, Įvertinti, 
ir Campbell $27,500. j S būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at-

2-ju aukštų miir. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. , arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. $24.900.

2-jų aukštų med. su moder. “face ! Arti Marąuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 1 gaujas 2-jų aukštų mui ims po 5%
šildymas Garažas. Arti 63-čios ir i 3 V^nWS; klek'
Washtenaw. $17,900. , Y!eP?lne. bute- Ąžuolo medžio visi ap-

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

mos. Alyva šildymas, garažas, Mar- mažu įmokėjimu. $45,900. 
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. i Atremontuotas mūrinis. 6 kamb. 

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

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

J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R PAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par-

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,$00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

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

$22,500-

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

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

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

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18.900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS RE ZI DENCI NIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2801 W. 69th St.. Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
i A. Stančiauskas instaliuoja vi- 
isų 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. GRovehiU 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHET7T METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Ciiicago 9, Hl.

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

SKELBKITES “DRAUGE”

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

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

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

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% P- 
lotas 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.

CICERO—BERWYK
2 butai -— 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, 5 
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; žemlau- 
nios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktj bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr o,ro 
vėsintuvus.

Vlenintėlial tš. lietuvių turi
me miesto leidimų 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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 4S6 - 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-0703 CL 7-2094 Ghicago, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME STENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Remkite “Draugą”

i



Finansiniai reikalai
Į ( LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPY5JO BENDROVIŲ LYGA j 

(Lithuanian League of Insured Savings Ass'n) | I I
I I I 240) VVest 63rd St., Chicago 29, III.

Olga Rypkus, prezidentė; Albert J. Aukers, I viceprezidentas, teisėjas 
Alfonse F. Wells, II viceprezidentas; Juozas P. Varkala, sekretorius; 
Juozas F. Gribauskas, iždininkas; Eugene Pietkievvicz, teisių patarė- 
----------- jas, ir Adolfas Baliūnas, spaudos referentas. -----------

LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO BENDROVIŲ LYGOS 

ŽINIOS
Taupymo bendrovių 

patarnavimai
Taupymo ir skolinimo bend

rovės CSavings and Loan Asso
ciations), be savo pagrindinės

išmoka klientui jo sutaupytą 
sumą.

Trumpalaikės, asmeniškos 
paskolos

Asmuo, kuris turi taupymo

' mo sąskaitas įdėjo 198 mi'lijo- 
nūs dolerių naujų taupmenų. 
Per tą patį mėnesį ištraukta 
taupmenų $157.6 milijonai. Tuo 
būdu taupymo bendrovėse per 
vieną mėnesį padidėjo taupme
nų $40 4 milijonų. Šiais metais 
taupmenų priaugo 3% daugiau, 
nei pereitais metais. Taip pat 
padidėjo paskolų davimas. 1982 
m. rugpiūčio mėn. duota pa
skolų namams įsigyti 187.5 mi
lijonai dolerių, t. y. 16.6% dau
giau, nei pereitais metais. To 
pat banko žiniomis, taupymo ir 
skolinimo bendrovės per pasku
tinį pusmetį mokėjo dividendo 
daugiausia 4% (apie pusė visų 
bendrovių) Ketvirtadalis bend
rovių mokėjo nuo 4% iki 4į/|. %. 
Aukščiausias; mokamas dividen
das taunvmo sąskaitoms buvo 
4)A%. Ateitvie kai kurios bend
rovės nlanuoia mokamą dividen
dą kiek sumažinti.

veiklos srities pinigų taupy- bendrovėje sąskaitą, reikalui 
mo ir jų skolinimo namams jsi- esanį-| orali iš bendrovės pasi- 
gyti dar atlieka visą eilę kitų skolinti pinigų nedideliu pro- 
svarbių finansinių operacijų, centu gios paskolos yra garan-
kurios būtinos kiekvienam as
meniui.

čekių keitimas
Visos taupymo bendrovės kei

čia savo nariams čekius nemo
kamai. Asmuo, gavęs savo sa
vaitinį algos čekį, neturi eiti į 
taverną, krautuvę ar pinigų kei
timo kontorą (Currency Ex- 
change), bet užeiti į savo tau
pymo bendrovę, kur jo čekis 
bus iškeistas be jokio mokesčio. 
Vien dėl šio patogumo nemaža 
žmonių atidaro sąskaitas tau
pymo bendrovėje, kad nevaržo
mai galėtų keisti savo čekius. 

Piniginės perlaidos

tuojamos taupytojo bendrovė- Paskolos per pereitą pusmetį 
je laikomais pinigais ir vadina- buvo duodamos daugiausia iš 
mos Share Loans. Dažnai tau-
pytojui prieš dividendo mokėji
mo diena prireikia pinigų. Ne
norėdamas sugadinti dividendo, 
taupytojas pasiima paskolą ir

6%, bet kai kurios bendrovės 
ėmė ir &y2- Ateityje už paskolas 
imamas procentas turi tenden
ciją mažėti. Kai kurios bendro
vės jau dabar daro paskolas iš 

tuo bū^u apsaugoja taupymo 5%%, tačiau ir per ateinantį 
sąskaitoje priaugusį dividendą, i pusmetį dauguma bendrovių nu- 
Iškilus reikalui atsiimti pinigus mato imti 8%.
iš taupymo sąskaitos tarp divi
dendų išmokėjimo terminų, vi-

Notaro patarnavimai

' * t • ' > ' i ■
Gražiy vizitiniy korteliu

reikia
n r a rr o 4 1

mausdina tokius dalykėlius 
amžiai erre’tai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHTCAGO 29. TLLINOTP
Skambinkit LUdlow 5-9500

Nors paskolų grąžinimas
vyksta normaliai be didelių už- 

suomet patartina pasiimti iš vilkinimU( tačiau bendras skai. 
bendrovės trumpalaikę pasko- čius namų pardavimo iš varžy. 
lą Share Loan. 'tinių padidėjo. Per pirmą 1962

j metų pusmetį Amerikoje buvo 
! parduota iš varžytinių už sko-

Jei vra reikalas nersiusti pi- Jei yra notarizuotij, 42,591 namas, o tuo tarpu
Y . . ,P U kurį nors dokumentą, kaip šo- pereitais metais buvo parduota

mgus, geriausia tuo reikalu lei(Jimui parąiškimJ^------------------------------ *------- --
kreiptis į savo taupymo n taupymo bendrovėje visuomęt }
rovę. Beveik visos taupymo & pareigūnas — Notary Pub-
bendrovės turi American Ex- . , . . , . . ,. . .. i lie, kuris tokį notarizavimo dar-press agentūras. Uz minimali- , .. ,r & . . ,. . ba atlieka bendroves klientams
nį mokestį galima persiųsti pi- bp ^nimQ
nigus į bet kurią vietą Ameri
koje ir net į užsienius. Kai ku- Draudimas
rios bendrovės dar turi asme- Kiekviena šeima Amerikoje 
niškų piniginių perlaidų patar- įurj vįenos ar kįtos rūšies ap- 
navimą. Jei asmuo turi taupy- draudą (insurance). Namų 
mo bendrovėje sąskaitą, bend- draudįmas nuo ugnies, automo- 
rovė išduoda jam “Personai mo- bilio "draudimas, draudimas nuo 
ney order” — piniginę perlaidą, nelaimingų atsitikimų ir pana- 
kurią galima pasiųsti į bet kurį gįaį Kiekvienoje taupymo bend

rovėje vienas jų pareigūnų yra 
Draudimo agentas, arba broke
ris, kuris patarnauja bendrovės 
klientų draudimo reikaluose.

Kelionių čekiai
Keliaujant, vieton pinigų, pa

tariama vežtis specialius kelio-

miestą Amerikoje. Šie “Perso
nai money orders” duodami ne
mokamai, tuo būdu pinigų per
siuntimas nekainuoja nė cento.

Telefono, gazo, elektros ir
vandens sąskaitų apmokėjimas Į 

Kiekviena šeima kas mėnesį 
ar kas du mėnesiai gauna są
skaitą už tel., gazą, elektrą, van
denį. Patogiausia šias sąskai
tas apmokėti taupymo bendro
vėje. Kiekviena bendrovė- pri
ima pinigus apmokėti minėtas 
sąskaitas. Daugelis apmoka tas 
sąskaitas taupymo bendrovių iš
duodamais “Personai money or 
ders”.

Taupymo ir skolinimo bend
rovės atlieka ir daugelį kitų pa
tarnavimų, k. t. tarpininkavi
mas namų pirkime - pardavime, 
namų administravime, nuomų 
išrinkime, paskolų išieškojime 
ir t. t. Tačiau ir iš anksčiau 
pasakyto aišku, kad yra verta 
būti taupymo bendrovės nariu. 
Šiandien kas trečia amerikiečių 
šeima yra taupymo bendrovės 
narys. Lietuviai yra žinomi, 
kaip taupūs žmonės, tad lietu
vių kas antra šeima turi tau
pymo sąskaitą. Pageidautina, 
kad kiekviena lietuvių šeima

nių čekius, “Traveler cheąue”, . turėtų taupymo sąskaitą ir nau- 
•kurie be jokių kliūčių keičiami į dotųsi taupymo bendrovių tei- 
į pinigus bet kurioje vietoje kiamais patarnavimais. 
Amerikoje ir užsienyje. Visos
taupymo bendrovės savo klien- Taupmenos ir paskolos 
tus aprūpina šiais patogiais ir Federal Home Loan Bank of 
saugiais kelionių čekiais. cįįcago paskelbtais duomeni-

Bonų keitimas mis, Illinois valstybės gyvento-
Karo metu, o taip pat ir ki- jai per pereitą mėnesį į taupy

tojomis progomis, nemaža pi
liečių yra įsigiję valstybės 
paskolos lakštus (Savings 
Bonds). Terminui suėjus, tenka 
tuos bonus pakeisti į pinigus.
Taupymo bendrovės savo klien
tams iškeičia jų turimus vals
tybės paskolų lakštus - bonus 
be jokio mokesčio.

Kalėdų ir atostogų klubai 
Daugelis taupymo bendrovių, 

norėdamos savo klijentams pa
dėti sutaupyti pinigų kalėdi
niams pirkiniams ar atosto
goms, atidaro specialias Kalė
dų ar atostogų sąskaitas, ku
rion taupytojai įmoka kas sa
vaitę iš anksto sutartą sumą.
Prieš Kalėdas ar atostogų me
tui atėjus, taupymo bendrovė

JONAS D. BUROKAS
Gyveno 4255 S. Rockxvell 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 Josephi
ne, anūkai Robert ir Raymond, 
duktė li-ene Mueller, žentas Jo
seph, anūkai Piane ir Ronald, 
brolio duktė Tmrraine Kovan- 
da, jos vyras Louis ir šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė žagariečiu, Žara. 
siškių, Eržvilko, Krakiški,f, 
Utenos, Upytės, Joniškiečių. 
Suvalkiečių, Žemaičių. Našlių ir 
Našliukių klubams; Chicagos 
Liet. Dr-jai ii- Liet. Demokratų 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Ave.

Laidotuvės įvyks šešt., spa
lio 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i Švenč. P. 
M, Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus ■ nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
dalj’vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas ii- anūkai.

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

A. -f- A. PETER J. PETRAITIS
Gyveno 7235 S. Sacramento Ave.

Mirė spalio 25 d., 1962, 4:35 vai. ryto, sulaukęs 75 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Naujamiesčio 

parapijos, Nočegalos kaimo. Amerikoj© išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julia (Leppa), 2 sūnūs: 

Dr. Robert, marti Rosa ir Albert, marti Florence, anūkai Alien 
ir Robert, švogepai Juozapas ir Povilas Leppa ir šeimos, bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Ona Gončiauskienė, ir brolio sūnus Jo
nas Petraitis. Priklausė Chicago Liet. Dr-jai.

Kūnas bus pašarvotas 2 vai. p. p. šeštad., Petkaus Marųuette 
Funeral Home koplyčioje. 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks pirm. 
spalio 29 d., iš kopi. 10 vai. ryto bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laid. direk. A. Petkus ir Sūnus, Tel. GR 6 - 2345.

Pasinaudokite "Draiko” Oassified skyriumi

AfJa/ifk
Oceon

Caribbean 5eo

Žemėlapyje parodytos keturios didžiulės raketų ugniavietės (pa
žymėtos trikampiais) Kuboje. Prieš jas yra nukreipta JAV lai
vyno blokada, kad nebūtų gabenami agresijos ginklai j salą. (UPI)

jo turimas iiocial becunty nu
meris. asmeninis, ne tumi tiems 
močiai becunty numerio, mo
kesčių įstaiga uuos muentiiikaci 
jos numerį, uzpnazius u. S. 
ireasury rnternai nevenue Ser
vice f orm d4oo blanką. Ligi 

i ateinančių metų visi asmenys,

tik 35,499 namai. 1950 metais 
iš 1,000 paskolų 1.7 buvo par
duodama iš varžytinių, dabar 

I tenka 4 iš 1,000 išvaržyti už 
skolos nemokėjimą.

Mokestiniai numeriai

Jau buvo rašyta, kad nau 
jas pajamų mokesčio įstatymas 
reikalauja pranešti mokesčių 
įstaigoms apie išmokamą divi
dendą ar palūkanas, jei jų su
ma per metus siekia $10.00 ar 
daugiau. Kad mokesčių įstaigos 
galėtų geriau kontroliuoti mo
kamus dividendus ir palūkanas, 
įstatymas numato, kad prane
šime apie išmokėtus dividen
dus ir procentus turi būti nu
rodoma ne tik dividendų gavėjo 
pavardė, vardas, adresas, o 
taip pat ir jo mokestinis iden
tifikacijos numeris. Daugumai 
šiuo identifikacijos numeriu bus

! turintieji bankuose, taupymo
Denarovese ir kitose finansinėse 
institucijose taupymo sąskaitas 
turės pranešti joms savo So
čiai Security numerį. Ateityje, 
atidarant taupymo sąskaitą, 
reikės kartu su pavarde ir var
du paduoti ir Sočiai Security 

i numerį.
! Šiuo metu mokesčių įstaigų, 
bankų ir taupymo bendrovių 
vadovybės tariasi, nuo kurios 
dienos bus pareikalauta iš visų 
taupytojų nurodyti Sočiai Se- 

■ curity numerius. Pirmą kartą 
taupymo bendrovės turės pra
nešti apie išmokėtus dividendus 
1964 metais sausio 31 d.

SALVINIJOS 

GEŠTAUTAITĖS
Laidotuvių dalyviams 

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, kurie mūsų didelio 

liūdesio ir skausmo valandoje buvo su mumis ir stengėsi 
visokeriopai mums padėti, guosdami ir ramindami mus 
žodžiu, raštu ir spaudoje, aukodami šv. mišioms ir papuoš- 
dami laidotuves daugybe gėlių.

Labai dėkojame taip skaitlingai lankiusiems koply
čioje, dalyvavusiems gedulingų mišių aukoje ir palydėjimą 
velionės j jos paskutinę poilsio vietą.

Ypatingai dėkojame kan. V. Zakarauskui už susikau
pimo maldas kasdieną koplyčioje, iškilmingų gedulingų 
mišių atnašavimą, palydėjimą i kapines ir prasmingus at
sisveikinimo žodžius.

Iškilmingų gedulingų mišių asistentams kun. dr. Dam
brauskui ir kun. Marčiulaičiui.

Kernavės skaučių tunto kapelionui kun. Raibužiui už 
susikaupimo maldas koplyčioje.

Kun. B. Sugintui už lankymąsi koplyčioje, palydėjimą 
j kapines ir lankymą mūsų namuose.

Kan. Kapočiui, kun. Mažrimui, kun, J. šeštokui ir kun. 
A. Zakarauskui už lankymąsi koplyčioje ir maldas.

MARIA Aukštesniosios Mokyklos ir Šv. P. Marijos 
Gimimo parapijos pradinės mokyklos Seselėms Kazimie- 
rietėms už lankymąsi koplyčioje ir maldas,

Vyr. skautininkei p. O. Zailskienei už lankymąsi kop
lyčioje ir užuojautą.

Kernavės skaučių tunto tuntininkei p. Luneckienei ir 
visoms Kernavės tunto skautėms lankiusioms koplyčioje, 
budėjimą sargyboje ir lydejusioms į kapines.

Skautininkėms p. p. Siliūniėnei, Krutulienei, G. Drau- 
gelienei ir K. Kuraitytei, kurios paskutinėje kelionėje 
budėjo garbės sargyboje ir kapinėse papuošė karstą gyvų 
rūtų puokštėmis.

Labai dėkojame visiems karsto nešėjams.
Ii* giliausiai dėkojame Marųuette Funeral Home direk

toriui p. Petkui (jaun.), kuris taip nuoširdžiai ir stropiai 
stengėsi visus mums kuo geriausiai padėti.

Liūdėdami liekame:
TĖVAI, SESERYS, TETOS, DĖDES 

IR KITI GIMINES

A. -f- A.
STANLEY LETUKAS

Gyveno 3252 Franklin Ave., Toledo, Ohio
Mirė spalio 21 d., 1962, 2 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Kaltinėnų parap., Prinių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, pusseserė 

Barbora Alieliūnas su šeima, pusseserė Sofija. Ęleson 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-Evans koplyčioje, 6845 So. 
IVestern Ave. 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 visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

Baltimore, Md.

Maironio minėjimas 
D. B. Baltimorės skyrius lap

kričio 3 d. 7.30 vai. lietuvių sve
tainės didžiojoj salėj rengia Mai 
ronio minėjimą. Programoje su
sirinkimo atidarymas ir pirmi
ninko žodis, po to bus rodomas

filmas iš Maironio gyvenimo, 
aktorius Palubinskas skaitys 
Maironio kūrybą, Philadelphijos 
choras padainuos 8 Maironio 
dainas. Po to šokiai prie geros 
muzikos, bufetas ir kt. Kviečia
mi visi gausiai atsilankyti. K.

Mandagumas ne visada yra iš
minties žymė, tačiau stoka manda
gumo visada sukelia pamatuotą 
įtarimą, kad tas žmogus paikas.

W. S. Landor

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNŪS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhalI 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

M&ŽHMVAN!
<845 SO. WBSTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MASlMOMl virta
REpuMta T-8MM RBpobM# T-Mį»l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. REpnblio 7-1213 
TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 8-3572
‘'________________________________________________________________________ Z________________ -______________

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

pQV|LAS j R|D|KAS

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVE, CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003
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X Meno ir architektūros pa
rodoj, kuri bus Kultūros kon
greso .metu, jau sutiko daly
vauti apie 40 įvairių dailininkų. 
Paskutinis terminas gauti dar
bams Chicagoje yra lapkričio 3 
d., o čikagiškiams — lapkričio 
2 d. Darbus siųsti: Rev. J. Ku
bilius, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicagos 36, III.
S

X Lietuvių Studentų s-gos 
Centro valdybą sudaro: pirm.— 
Antanas Bartkus, 6918 S. Wes- 
tem Avė.', Chicago 29, III., vice
pirm. — Laima Petrauskaitė, 
sekret.—Austė Paliokaitė, 6922 
S. Rockvveil, Chicago 29, III., 
ižd. — Diemantė Karvelytė, 
užsienio reikalų ved. —< Laima 
Šileikytė ir Jūra Gailiušytė, 
spaudos vedėjas — Arūnas Ud
rys. LSS atstovai į Šalpos fon- ] 
dą — Valentinas Krumplys ir 
Auksė Paplėnaitė.

X Jaunimo Centro Studentų 
ansambliui paremti vakaras, tu
rėjęs įvykti šį šeštadienį, susi
dėjus aplinkybėms, neįvyks.

X Baltos gėlės — tai komp. 
J. Švedo sukurta daina, kuri 
lietuvių tarpe yra labai papli
tusi. Ją ir kitas lietuviškas dai
nas galėsime vėl išgirsti Ope
ros baliuje dainuojant sol. Joną 
Vaznelį ir Vyrų chorą, diriguo
jamą Alfonso Gečo. Solistą ir 
chorus fortepijonu palydės nuo 
latinis operos akomponiatorius 
Alvydas Vasaitis.

X Albinui Laurutenui, 10530 
So. Indiana, plačiai žinomam 
Roselande visuomenės senosios I 
kartos veikėjui, kilusiam iš Vii- j 
niaus krašto, yra rengiamas pa | 
gerbimas Visų Šventų parap. 
salėj, 108 ir So. Wabash Avė.

X Bencta Cicėniene, 4945 S. 
Halsted St., žymi Town of La
ke veikėja, ir nuolatinė dienraš 
čio Draugo korespondentė, uo
liai platina Tėvų Marijonų Ben 
dradarbių draugijos metinės va
karienės bilietus. Kartu dar
buojasi ir skyriaus pirm. P. 
Turskienė.

X Dalia Tallat Kelpšaitė lap
kričio 2 d. atskrenda iš Itali
jos dalyvauti savo brolio Rim 
čio vestuvėse,' kuris su Marija 
Krygeryte susituokia lapkričio 
3 d. 12 v. d. Švč. P. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. Su
tuoktuves palaimins kun. J. Ku
bilius, SU.

X Reginai ir Viktorui Kučiau 
skam gimė dukra Viktorija Re
gina. Tėvai džiaugiasi pirma 
dukra, o broliukas Linas laukia 
atvažiuojančios į namus sesu
tės.

X Nauja lietuviška šeštadie
ninė mokykla pradėjo veikti 
Gage Parke, Chicagoje spalio 
20 d., vadovaujant mokytojui J. 

j Kavaliūnui. Jau pirmą dieną, 
nepaisant labai blogo oro, tė
vai suvedė 50 vaikų; užregis
truota net 62. Nors patys tė
vai pažadėjo mokyklėlę išlaiky
ti, bet atsirado ir rėmėjų: LB

Praėjusj trečiadienį rinkimines kampanijos būstinėje Chicagos ir 
apylinkių respublikonai buvo surengę laikraštininkams arbatėlę, 
kad geriau susipažintų su tos partijos kandidatais į įvairius val
džios postus. Nuotraukoj matome keletą iš kandidatų: (iš kairės) 
kongresmanas Edward A. Derwinski, Edvin A. Kolski, kandidatas 
į kriminalinio teismo reikalų vedėją; Eugene Borucki — Cook apy
gardos komisionierium; dr. Yolanda M. Johnson — apygardos 
ko.tnisionieriuMi; Edward B. Sirnon — apygardos mokyklų virši
ninku, ir Mathew W. Slowik — apygardos komisionierium.

IŠ ARTI IR TOLI
J. fl. VALSTYBĖSE nės choras televizijoje.

MUZ. ST. GAILEVIČIAUS KVARTETĄ 

PRISIMINUS
Jau prabėgo virš savaitė lai-' prašytas kitas korespondentas.

ko, o apie St. Gailevičiaus kvar
teto pasirodymą Gailest. Sese
rų baliuje — tyla, lyg nebūta. 
Recenzentai nėra pasamdyti as
menys, kurių neginčytina parei
ga yra dalyvauti visuose paren-

Muz. St. Gailevičiaus kvarte
tas buvo vertas paminėjimo. Jis 
buvo gerai susidainavęs. Pa
rinktos dainos buvo derintos ba 
liaus stiliui, nuotaikingos. Au
ditorija skonį tepažino po ke-

Gage Parko skyrius paaukojo šimuose ir po to recenzuoti. Juk, lių dainų, ir ji nurimo.
40 dol., J. J. Bachunas 20 dol. Jei§'u ?s ngra iš anksto Pakvie' > Gal nevisi apie tai prisimena, 
Artimiausiu laiku projektuoja- stas’ Jls } parengimus ema, kad Rad kvartete dainuoti nėra tas 
ma įvesti tikybos pamokas lie- atsigaivintų. Jis nusiperka ibi- patg, masiniame chore; čia 
tuviškai, dainų ir tautinių šo- l^ajr sėdi kaip ir visi : laisvo kiekvienas turi būti su paruoš
kių dalykus. Atrodo, kad mo- ;Piliečio teisėmis, dažniausiai net ____
kyklą teks greitai plėsti, moky- 'nesigilindamas į esmines dėta- gakingu ng tįk už sav0 partijąj 
tojų skaičių didinti. Jau dabar lcs; Daanai — net programos bet ir sąskambio, sklan

.. . ..... .. nornn Izorl crnlotn cnomo vinti ’

tu balsu, turi būti solistu, at-

28 d. nuo 12 ligi 1 vai. Liet.
Putnamo Lietuvaičių ben Bendruomenės choras da-

drabutyje rudens šokiai visam ,. ......... |lyvauja televizijos programoje,lietuviškam jaunimui rengiami . . , , ... ...., ... " _ „ ,. , kun bus transliuojama per dvilapkričio 10 d. Gros Pauliuko-
nio orkestras.

— Min. J. Rajeckas kun. N.
Pakalnio 50 m. kunigystės su
kakties minėjime spalio 21 d.
Brooklyne, N. Y., tarė sveikini
mo žodį, kurį baigė šiais linkėji- 

imais: “Taip šaunia ir reta pro
ga, be nuoširdžiausių sveikini
mų, laikau didele garbe pareik
šti Jubiliatui plurimos annos 
linkėjimus. Ypatingai linkiu, 
kad gerasis Dievulis, paskubin
tų Lietuvos išvadavimą, kad 
mielasai jubiliatas dar savo gy
venimo saulėleidyje galėtų pasi
džiaugti Nemuno krašto prisi
kėlimu. Aš taip pat laikau ma
lonia pareiga pareikšti jubilia
tui lietuvių tautos ir savo as
menišku vardu gilią padėką už 
taip ilgų metų pasišventimą ir 
nenuilstamus nuopelnus Lietu
vai”.

— Prano Alšėno knyga, juo
kų ir anekdotų rinkinys, kurį, 
papildžius ligi tūkstančio atski
rų dalykų, pavadintas Tūkstan
čiu šypsnių, jau atiduotas spau 
sdinimui. Belieka tik atspausdi
nimas, subrošiūravimas, įrišimas 
ir kelionė pas skaitytoją. Leidi
niui aplanką nupiešė dail. sese
lė Kristina: gyvenanti Toronte.
Knygą leidžia Nek. Pr. Seselių 
Knygų leidykla Immaculatta 
Press, JAV-ėse, Putnam, Conn.

Spalio i goninėse ar susiduriant su pa
skirtais gydytojais. Neseniai 
“Tiesoje’’ (231 nr.) nenormalu
mus sveikatos apsaugoje iškėlė 
ir pats sveikatos ministeris V.

stotis. Programoje lietuviškų 'Kleiza. Jis teigia, kad vyriausy- 
dainų, kartų su televizijos or-ibė ir “liaudis” įvertina gydyto-
kestru, ir tautinių šokių pynė.

OKUP. LIETUVOJE
Lietuvos okupacinis reži-

jų darbą, nes 49 gydytojams su 
teiktas nusipelnusio respublikos 
gydytojo garbės vardas, o pra
ėjusiais metais ordinais ir me-

mas dažnai pasigiria sveikatos daliais apdovanoti 92 medikai, 
apsauga, nemokamu gydymu, Pasirodo, kad geriausiais gydy- 
pareigingais gydytojais. Tačiau tojais laikomi tokie, kurie ran- 
laikas nuo laiko Lietuvos gyve-;da laiko aktyviai visuomeninei 
nimo veidrodyje — “Tiesos” iveiklai- atseit, kurie dar randa 
dienraštyje atsiranda nusiskun- laiko dalyvauti ateistinėje pro- 
dimų apsileidimais, nesąžinin- pagandoje ir šiaip komunistų 
gurnais, pareigos apleidimu li- skatinamoje kovoje. (E.)

LIETUVOS KARIŲ DIENA

Šiandien mes esame išvaka
rėse karių dienos, kuri savo kil
me lyg ir neturi ypatingos pra
džios, nesutampa su kuriuo 
nors gilesniu istoriniu įvykiu 
arba kad ir su reikšmingom 
bei lemtingom kautynėm. Ta
čiau ta diena savaime tapo is
torine ir liks, iki bus atvertas 
Lietuvos kariuomenės naujas 
istorijos lapas. Nepaisant, kad 
okupantas smurtu ir apgaule

1941 ir vėlesnių metų partiza
nai.

Nuo to laiko kai buvo išleis
tas pirmas Lietuvos kariuome
nės įsakymas, virtęs kukliu is
toriniu dokumentu, praėjo 44 
metai. Taigi šįmet mes švenčia
me Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 44 sukaktį.

Minint garbingos Lietuvos ka 
rio dieną, ypač šiais laikais, bū
tų nepilna nepaminėjus ir kitų

yra sunaikinęs Lietuvos karino kovotojUj būtent tų> kurie kovo
menę, bet jos atsteigimo diena 
dar nėra nustumta užmirštin; 
ji minima kasmet, ypač išeivi
joje.

veikia septyni skyriai, priima
mi ir nemoką lietuviškai. Pa
mokos prasideda 10 vai. ryto 
2411 W. 55 (Garfield) Blvd., 
baigiasi 2 vai. p. p.

neturi, kad galėtų susipažinti 
su asmenimis ir veikalais

U-2 APGAVYSTĖ

jo jei ne ginklu, tai knyga, ly
ra ir arklu.

Minint didvyrius, tauta pa
junta pati save, nes tie didvy
riai yra kilę iš tos pačios mūsų 
žemės, iš to pačio krašto ir yra 
vienos tautos vaikai. Jų prisi
minimai stiprina tautinę sąmo
nę, parodo tautos dvasinius 
turtus, jos kultūrą.

L.V.S. Ramovė Chicagoje tų 
didvyrių minėjimą ruošia lap-

Karių diena yra lapkričio 23- 
ji, kuri simbolizuoja ne tik Lie-

„ i tuvos kariuomenės atkūrimo— Dail. Olga oubaciute, pra-: 1V. , . _ . . , .. _.... , ; , . . i pradžią, bet ir Lietuvos atsiku-ejusiais metais baigusi meno • . x x ,... , rimo realią pradžią. Uz tat lap-mokyklą, spalio 12 d., kartu su . „ . XT „
Pavienio sąstato ansambliai kitomis septyniomis savo kole- kriC1° 23'J1 yra V1Cna P°

loniai prašo parašyti “ kokia re- (trio’ kvartetas, kvintetas) ne- gėmės, atidarė savo kūrinių pa-'™ . . ’ reiksmi“giauslli datų,
i P aso pa asyri Komą Mun~nmn RfPk,„ * nepriklausomos Lietuvos kun-

durną. Todėl kiekvienas seka,
kad būtų darnus niuansavimas, 

Programai užsibaigus, tarp- : preciziškas ritmas ir t.t. 
duryje dažnokai pasitinka su
šypsena vienas iš rengėjų, ir ma

BRAZILIJOJE

nėra paprastas laiškas?
Kartais nebeiškentęs, parėjęs 

čikagiečiai — Philip Wham, 31 j į namus, ir per naktį rašai sa-

cenziją, bet gerą. O tas asmuo gali duoti galingumo efektų. rodą, kiekviena išstatydama po 
ar pagalvojo, kad recenzija tai de'gu auditorija tam nepasiruo- io kūrinių. O. Subačiūtė rei- 

šia pritarti, nepriveda prie ty- gkiasi grafikoj ir tapyboj. Jau-
Tokio vardo knygą rašo du los, ansambliečiai stengiasi juos 

perrėkti, ir tuo save gadina, ir 
menkina patį veikalą. O per

sako 27 d., 6:30 v. v. šio pa- Politinhi mokshi dudentas, .vo prisimintus įspūdžius. Ra- krautį gargiakalbiai vien tikga. 
gerbimo sumanytojas ir vado-j ir John Andrews, 30 m., Hawk yau pcil^^nc^’ ™aSUne T Uf dina natūralaus balso grožį
vas V. Šimkus, jam pagelbsti j Model kompanijos inžinierius 
J. Labžentis, P. Kurzikauskas,
P. Kučinskas, Skeivys, J. Piva- 
runas, A. Kumskis. Virtuvėje 
valgius pagamins darbščios šei
mininkės Vilnietės.

X Dail. Ant. Rūkštelės su
kaktuvinė paroda bus atidaryta 
lapkr. 3 d. Jaunimo Centre,
Chicagoje. Ta proga taipgi į- 
vyks solistės E. Rukštelienės 
dainų rečitalis.

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje pirmoji Komunija 
vaikučiams bus per 9 v. šv. mi
šias.

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubo šokių vakaras su 
įvairia programa įvyks šešta
dieni, spalio' 27 d. 7 v. v. Ven
geliausko svetainėje, 4500 So.
Talman Avė. Bus skanių užkan
džių, įvairių gėrimų ir gražių 
dovanų, šokiams gros geras or
kestras. Visas pelnas skiriamas 
Šv. Panelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos naujos 
bažnyčios statybos fondui. Ko
misija ir valdyba kviečia visas 
nares ir svečius atsilankyti 
linksmai vakarą praleisti ir tuo 
paremti gerą tikslą. (Pr.)

X Lietuvių Demokratų 9-to 
wardo klubas rengia demokra
tų kandidatams į apeliacinį teis
mą L. V. Beek ir į valstybės 
senatą R. Maher pietus ^spalio 
27 d., šeštadienį, 6:30 v. v. Vi
sų Šventųjų parap. salėj. (Pr.)

X Terros parduotuvė, 3237 
W. 63rd St., dabar ypač turtin
ga europėjinio lino, gintaro, pui
kių moterims papuošalų, kris
talo, porcelano1, Ikora ir kt. si
dabro, liuksusinių odos dirbinių 
ir kt. dovaninių prekių pasirin
kimu. Iki pat Kalėdų parduo
tuvė jau atdara ir sekmadie
niais, nuo 12 vai. iki 4 vai. v.

(Sk.)

Knygoje jie bandys įrodyti, kad 
U-2 lakūnas I rancis Powers ne tag “ma,iorLumas” neį pOrą die

čiamas savarankiškumas ir ori
ginalumas kompozicijoje ir spal ... ,, . . * ... i to meto gyvenimas, nes kaimy-vų derinime. Nauja dailininkė1

mosi istorijoje. Vasario 16 d. 
mūsų tautos veteranų paskelb- kričio 18 d. Jaunimo Centre, su 
tą deklaraciją reikėjo įgyven- pamaldomis ir akademine dali- 
dinti jėga. Tą padaryti diktavo mi. Pov. Dirkis

nai jokių tautos apsisprendimo
,v. . .... , . teisių nepripažino ir nepaisė, CHICAGOS ŽINIOSdzios ir vidurini mokslą išėjo , , . .„„ --i; -• , . nukreipdami savo karines jėgas:

prieš paskelbtą Lietuvos nepri
klausomybės deklaraciją. Neuž
teko paskelbti nepriklausomy-

yra gimusi Sao Paulyje. Pra-'
kini, pyksti ant savęs už pada- v .
rytas paklaidas, patikrini lite- MaZ?S,S “sa““1,s Yy galingas se3elių pranciškieSių mokykloj. 

, _ .„ . . . T7 , . ne jėga (ne rėksmu), bet ispil- ■ ■ —raturą, įs naujo rasai. Kartais , „ , . , . .dymu. Kadangi banketuose sėdi
Lietuvių Kat. Bendruome-

buvo Rusijos komunistų nušau- i nų užtrunka.
tas 1960 m. geg. mėnesį, bet, j ~ .. ... . . .. .° Pagaliau pasiunti redakcijai,
vykdydamas centralinės žvalgy- Bet> po keletos dienų _ redak. 
bos (ČIA) agentūros įsakymus, cija recenziją grąžina, su prie- 
nusileido Sovietų Sąjungoje. rašų, kad tuo reikalu buvo už-

ma prie stalų, o čia savaime su 
sidaro gyvų disputų nuotaika, 
todėl, — ar iš viso verta duoti 
vokalinės programos. O ypač 
mažojo sąstato.

Kad St. Gailevičiaus kvarte
tas turi solistinių jėgų, rodo jų 
soliniai pasirodymai (deja, ne
turėjau programos, todėl nega
liu detalizuoti).

Kad auditorija arčiau susipa
žintų su veikalais, su jų auto
riais, su ansamblio asmenimis, 
ir t. t., patartina nepagailėti 
dar truputį triūso ir multipli
kuoti ir nors vieną programos 
egz. padėti ant kiekvieno sta
liuko.

PUOLIMO PERSPĖJIMAS
Chicagos civilės apsaugos di

rektorius Robert Quinn prane-

11111 7 . 7 7..-' ■.

■ '■ ■,

■' V-:'' ■ ’

Rūta (Cvikytė) ir Rimgaudas Remėzai po sutuoktuvių Nsw Yorke.
Nuotr. V. Maželio

bę, neužteko pradėti organizuo-, ša, kad oro puolimo perspėji- 
ti valstybės administracinį apa- ( mo sirenos ir toliau kauks kaip
ratą, bet pirmoje eilėje reikėjo 

’ šaukti jaunus vyrus į kariuome 
nės dalinius, kuriems teko gink 
luotų kaimynų pasikėsinimus su 
tramdyti.

Lietuvai atsikurti ir nuo už
puolikų apsiginti nieko nepadė
jo nei “tautų apsisprendimo tei
sė”, nei Versalio taikos konfe
rencijos pagimdyta Tautų Są
junga, nei Versalio taikos susi
tarimas, o tik dalinai trukdė. 
Jei Lietuva tapo nepriklauso
ma valstybė, tai tik kario dėka. 
Labai tenka paabejoti ar 1918

ir kaukusios kiekvieno antra
dienio rytą 10 vai, nepaisant 
Kubos krizės paaštrėjimo.

ATVYKSTA IZRAELIO MINI- 
STERIAI

Šį sekmadienį Chicagoje lan
kysis Izraelio darbo ministeris 
Yigal Allon; lapkr. 15 d. lan
kysis auklėjimo ministeris Ab
ba Eban, o gruodžio 2 d. lan
kysis užsienio reikalų ministerė 
Goldą Meir.

Buvęs prezidentas Eisenhoweris
J Bertulis I Pr??1<Įento Kennedžio žygį m Vasario 16 d. deklaracijaj. uenuiis | biokuoti Kubą. (UPI) , . . ,

butų įmanoma įgyvendinti be 
kariuomenės pagalbos.

Lietuvos kariuomenėSVARBI CHICAGOS LIETUVIŲ 

TARYBOS KONFERENCIJA
Chicagos Lietuvių Tarybos sti savo atstovus. Visuomenė 

konferencija įvyksta lapkričio kviečiama gausiai atsilankyti. 
18 d. 2 vai. p. p. Jaunimo Cent- j

Chicagos Lietuvių Taryba 
ir valdyba

Kun. Adolfas Stasys, pirm.,

ro antrojo aukšto salėje.
/•

Konferencijos programa: kon 
ferencijos atidarymas, komisijų Eufrazina Mikužis, vykd. sekr.,
sudarymas, generalinio Lietu- Antanas Valonis, kasininkas 
vos konsulo dr. P. Daužvardžio
kalba, Alto (Vykdomosios valdy 
bos atstovo pranešimas, Chica
gos Lietuvių Tarybos 1982 me
tų veiklos pranešimas, diskusi
jos dėl pranešimo, komisijų pra 
nešimai, Chicagos Lietuvių Ta

ŽYDAI PAGERBĖ PRANCC- 
ZIJĄ

KUNIGAIKŠTIENĖ AT
VYKSTA

Luksemburgo kunigaikštienė 
Charlotte su vyru princu Felik
su, sūnumi princu Jonu ir jo 
žmona, Belgijos karaliaus Bau-

buvo douin seserim, princese Juo-
mūsų tautos kūdikis, pasižymė- zapina atvyksta vizitui į Chica- 
jęs savo atsidavimu, meile ir be gą iapkr. 1 d. Luksemburgo ku 
sąlyginiu paklusnumu. Pagrin- nigaikštija yra mažai ką dides- 
dinis jos tikslas, vardan tiesos
ir meilės, nugalėti melą, smur
tą ir aukotis kitų labui. O kas 
šiandieną atskleis buvusio ka
rio - savanorio - kovotojo1 vei
dą? Kas įžvelgs jo nuveiktus 
darbus ir įvertins jų reikšmę?
Apie nueitą kario kovotojo ke
lią gali kalbėti tik tas, kuris 
sekė jų darbus, veiksmus, jautė 
ir kovojo už tuos pačius sie
kimus.

nė už Cook apskritį.

RUOŠIASI ŽIEMAI
Chicagos gatvių Valymo sky

rius yra pasirengęs žiemai. Jau 
sukrauta 46 tonos druskos, ku
rią barstys 90 sunkvežimių. 
Sniego plūgais bus įrengiami 
500 kitų sunkvežimių.

Kario - kovotojo didvyrišku
mo pasireiškimai Lietuvoj 1918 
— 1923 m. laikotarpy šviečia 
mums kilniu pavyzdžiu. Šian.

Chicagos žydų bendruomenė 
rybos nominavimas ir rezoliuci- atitinkamu raštu pagerbė Pran- 
jų priėmimas. cūziją už užjautimą ir priglobi-

mą šydų, pabėgusių nuo nacių dįeną jos turinį sudaro kariai 
Visuotinai įtempta politinė ir už parodytą viešnagę 200,- 

padėtis ir iš mūsų reikalauja 000 žydų, kurie į Europą atbė- 
valios, ryžto, budrumo ir aukos go iš Šiaurinės Afrikos. Raštą _
Lietuvos laisvės kovoje. priėmė Prancūzijos generalinis Vyžiaus kavalieriai, karo

konsulas Chicagoje iJ'ean Be- 
Organizacijos prašomos atsių liard.

pirmūnai, kūrėjai savanoriai 
mobilizuotieji ir pašauktieji, Vy

invalidai, šauliai, Klaipėdos kra
što sukilėliai, 1923 m., 1918 ir

KAS, KĄIRKUR
ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 

PASITARIMAS
Visos organizacijos ir klubai, 

kurie naudojasi Jaunimo Cent
ro patalpomis, prašomos atsių
sti savo atstovą į pasitarimą 
dėl metinės Centro vakarienės 
gruodžio antrą dieną. Pasitari
mas įvyks šio mėn. 28 dieną, 
sekmadienį, po 11 valandos pa
maldų.




