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ARGENTINOS KRIZE SUKRĖTĖ AVIACIJA
Sekretorius pasitraukė iš posto — 10 rėmėjų areštuota

BUENOS AIRES. — Rugsė-1 konstitucionalistų jėgoms. Lai-
jo 25 dieną krizė ištiko Argen
tinos aviaciją, nesutariant aukš
to rango kariams.

Aviacijos sekretorius Brigd. 
Jorge Rojas Silveyra pralaimė
jęs ginče. Jis įteikė pasitrauki
mo raštą prezidentui Guido, ir 
atsistatydinimas primtas. Karo 
ir laivyno sekretoriai jau buvo 
pasitraukę iš pareigų.

Pasak aviacijos šaltinių, apie 
10 brigadierių, kurie ėjo kartu 
su brigadierium Rojas, esą a- 
reštuoti.

Jis, sakoma, priešinosi kai ku 
riems savo karininkams, kurie 
bandė priversti pasiduoti Ar
gentinos laivyną, bekovojant 
tarp savęs kariniams vienetams 
praėjusią savaitę. Tada laimėjo 
armijos grupė, kuri siūlo poli
tines krizes išspręsti konstitu
ciniu būdu.

Aviacija atėjo pagalbon
Karinių dalinių susikirtiman 

aviacija drąsiai atėjo su spraus- 
miniais kovos lėktuvais, kad. pa-

vynas rėmė kitas karines gru
pes, bet tik žodžiais.

*
Tuo tarpu laimėjusi koman

da, kuri telkiasi Campo de Ma- 
yo vietovėje, yra areštavusi 85 
karininkus.

Konstitucionalistai siekia, kad

vadai pašalinti iš postų arba 
išėjo atsargon.

Naujas laivyno sekretorius 
Carlos A. Kolungia, atsargos 
admirolas, turi savo rankose 
12 admirolų prašymus išeiti at
sargon. Bet laivyno ministerijos 
informacijos skyrius pareiškė, 
kad prašymai atmesti.

Clement kaltino prezidentą 
Kritišku momentu, susikirti

muose praėjusią savaitę, tada 
laivyno sekretorius adm. Gaston 
Clement apkaltino prezidentą Į 
Guido, kaip atsakingą dėl su
sikirtimų tarp besiginčijančių 
grupių ir bandė jį išversti iš

gelbėtų tankų vadovaujamiems ' prezidento kėdės, bet nepavyko.

Armijoje apie 30 štabo karių 
išeisią į atsargą. Tarp jų yra 
gen. Federico Toranzo Montero, 
gen. Armando Pio Martijena, 
gen. Franklin Rawson ir kt., 
kurie rėmė buv. vyr. vadą gen. 
Juan Carlos Lorio, kuris yra 
areštuotas.

Taipgi tarp areštuotų yra
būtų sujungtos trijų ginkluotų I gen. Bernardino Labayru, bu- 
tarnybų vadovybės. Į vęs štabo viršininkas, ir gen.

Visi nugalėtos armijos grupės { Jose Octavio Cornejo Saravia,
Advokatas Edvardas Stasukaitis (kairėje), aldermanas John 
Egan, teisėjas Alfonsas F. Wells, kandidatas į Cook County aukš
tesnįjį teismą, ir Illinois valstybės senatorius Michael McDermott 
Chicagoje Sherman viešbutyje rugsėjo 26 d. Pagerbti teisėją 
Wells buyo susirinkę 500 Chicagos visuomenės veikėjų.

Kennedy turi galia sustabdyti 
rusu imperializmo plėtimąsi 

Vakaru pusrutulyje
WASHINGTON, D. C. — Pre- budelių dalinių. Sušaudyti as- 

zidentas Kennedy vakar gavo menys buvo kaltinami, kad jie 
pilną kongresinę paramą panau kėsinosi nužudyti ministerį pir 
doti būdus, kokie bus reikalin- mininką Fidel Castro. 
gi ryšiumi su komunistų kari-

Komunistu propaganda 
Vakaru Vokietijoje

BONNA. — Rugsėjo mėn., buvo atgabenta 28 mil. egz. ko- 
vidury viešumoje pasirodė dau- munistinių propagandinių leidi-
giau žinių apie aktyvinamą ko 
munistj veiklą Fed. Vokietijoje. 
Muenchene ir Augsburgo mies-

nių. Esą, Fed. Vokietijoje veik
lių komunistų galį būti ligi 5,000 
ir abejotina, kad jie sugebėję

tuose, panaudojus vadinamas tą skaičių padidinti, kaip tikėj- 
sprogstančias raketas, buvo pas josi, dar 3,000 naujų narių
kleista tūkstančiai komunisti
nio turinio lapelių. 1956 m. Fed. 
Vokietijoje uždrausta kom. par 
tija savo veiklą stiprina ypatin
gai pramoniniame šiaurės Reino 
Vestfalijos krašte, Ruhro srity
je. Šio krašto vidaus reikalų mi 
nisteris Wcyer rugsėjo 18 d.

spaudai pranešė, kad komunis
tai stipriną pogrindinį darbą. 
Pvz. krašto įmonėse pasirodo 
92 komunistų darbininkams ski 
riami laikraštėliai, o nuo šių me 
tų sausio mėn. pradžios naujų 
leidinių pasirodę 10.

Ministerio teigimu, per šių 
metų pusmetį į Fed. Vokietiją

10,000 kareivių ieško
banditų Alžire

ALŽIRAS. — Dešimt tūks
tančių stipriai ginkluotų karei
vių ieško Alžiro apylinkėje žmog 
žudžių, vagių ir banditų.

Šis žygis pradėtas užvakar, 
politiniam biurui nutarus pa
naudoti nacionalinės armijos da

buvęs karo sekretorius.
Konstitucionalistai atsikratė 

kariais, kurie turėjo ryšius su 
taip vadinamuoju gorilos antipe 
ornistų ekstremistų sparnu gink 
luotuose jėgose, ypač laivyne.

Kavalerijos dalinių vadai, ku
rie vadovauja konstituciniam 
sąjūdžiui, nori sujungti kariškų 
tarnybų vadovybes, nes jie gal
voja, jog tai reikalinga politi
niam pastovumui.

niu stiprinimu Kuboje, įskaitant 
panaudojimą Jungtinių Ameri
kos Valstybių karinių dalinių.

Potvyniai prie 
Barcelonos

BARCEL'ONA, Ispanija. — 
Atstovų Rūmai 384 balsais užvakar Barcelonos apylinkėje 

potvyniuose žuvo 350 asmenų, 
mažiausiai 1,000 sužeista. 533

Nuverstas Yemen karalius?
Radijas teigia, kad jis nužudytas

ADEN. Yemen radijas va-J — Apie įvykius Yemen kara 
kar pranešė, kad revoliucinė ar
mija nuvertė monarchiją. Kiti 
arabų radijai paskelbė, kad 36 nenužudytas, tik grupė revoliu 
metų amžiaus karalius esąs nu- cionierių užėmė radiją, 
žudytas.

srutulyje (hemisferoje). Sena
tas 86 balsais (prieš 1) ją pa
rėmė praėjusią savaitę.

*
*

Tuo tarpu Havanoje ketvir
tadienį informuoti šaltiniai pa

rjoję. Vakar radijas po pietų reigkė, jog apie 300 asmenų bu- 
prapešė, kad Yemen karalius vo areštuota, ir 75 sušaudyti

(prieš 7) priėmė rezoliuciją, 
duodančią galią sustabdyti rusų
imperializmo plėtimą vakanj pu asmcnų lavonai jau surasti-

Potvyniai padarė 80 milijonų
dolerių nuostolių.

Radijo pasikalbėjimai 
pradėti Lagose

LAGOS, Nigerija. — Penkias Yemen radijas pranešė, kad 
dešimt penki atstovai iš 22 pran revoliucionieriai paskelbė laisvą 
cūziškai ir angliškai kalbančių
afrikiečių valstybių pradėjo kon 
ferenciją Lagos mieste rugsėjo 
25 d. Konferencijos tikslas: į- 
kurti Pan-Afrikiečių radijo tran 
sliavimo sąjungą.

Sovietų jėgos
Baltijos' jūroje

VVASHINGTON, D C. — So
vietų Baltijos laivynas, kaip 
skelbia švedų laivyno karinin- 

' kas T. Wulff žurnale “U. S. Na
vai Institute Proccdings”, susi-

Yemen turi 4,500,000 gyven
tojų.

Ben Bella sudarys vyriausybę

TRUMPAI IŠ VISUR
— Sovietų Sk,junga vakar pa

leido naują satelitą (be žmo
gaus) aplink žemę.

Satelitas pavadintas Kosmos 
IX, turįs mokslinius įrankius 
tirti tolimąją erdvę.

— Jungtinės Amerikos Vals-
ALŽIRAS. — Pirmasis Aiži- tybės principe sutikusios par- 

rijos parlamentas išrinko prem duoti Izraeliui karinių sviedinių, 
jeru Ben Bella ir paprašė suki- Dėl to pradėjo jaudintis Egiptorespubliką “pašalinus” Maho-į __Europos Ekonominės Ben

metą Al Badrą, kuris užėmė druomenės (Bendrosios Rinkos) lėlių vadą sudaryti vyriausybę, prezidentas Nasseris. 
pasitarimai. Briuselyje spalio
8 dieną bus atnaujinti Europos 

1 Ekonominės Bendruomenės vals 
tybių atstovų pasitarimai dėl

sostą tik prieš savaitę, mirus 
jo tėvui Imanui Ammedui.

Neatpažintas arabų radijas 
trumpai pranešė, kad naujas 
karalius nužudytas. Pusiau ofi- Į 
ciali žinių agentūra įš Kairo 
pranešė, kad nužudymas įvyk
dytas trečiadienio naktį.

Britanijos įsijungimo į šią eko
nominę organizaciją.

Europos Ekonominę Bendruo 
menę sudaro Prancūzija, Va-

deda iš 6 kreiserių, 50 naikin- į gatves, ir radijas perspėjo, jei

„ . , , „ . , , karų Vokietija, Italija, Belgija,
Radijo stotis Sanaa mieste, įr Liuksemburgas.

Yemeno sostinėje, paskelbė, jog
revoliucija kilusi trečiadienį apie __________
5 vai. ryto. Naujas režimas nu
statė, kada žmonės gali išeitiI

KIEK KOMUNISTŲ PASAULYJE?
VVASHINGTON, D.C. — Pa- sąjunga. Kai kuriuose Vak. Eu-

tuvų, 100 povandeninių laivų. 
Sovietai Suomijos įlankoje ir 
Pabaltijy turi 9 laivyno bazes 
ir dar gali naudotis Lenkijos 
bei Rytų Vokietijos bazėmis. 
Švedai savo gynybai turi raketų 
lizdus.

kas išeis iš namų uždraustu me
tu, bus nušautas.

gal JAV veikiančio “Bureau of 
Intelegence and Research” pas
kelbtus duomenis, šiuo metu vi
same pasauly yra apie 40 mili
jonų užsiregistravusių komunis 
tų partijos narių. JAV-se ko
munistų narių skaičius nuo II 
pas. karo pabaigos nuo buvusių 
80,000 krito ligi 10,000. 45 kraš 
tuose kom. partijų veikla už
drausta, tad apie komunistų 
skaičių tegalima spėlioti.

Žinoma, daugiausia kom. par 
tijos narių rasime kraštuose

Pakistaniečiai nori 
sudaryti opozicijos 

frontų
LAHORE, Pakistanas. — Pa

kistaniečių mirusių partijų va
dai rugsėjo 25 dieną nutarė su- 

Lordas Home pabrėžė reikalą daryti nacionalinį demokratinį 
jos užsienio reikalų sekretorius duoti apsisprendimo teisę Rytų fronįą kuriam vadovausiąs bu- ' dienos “krizę, kuri esanti rim-
Home kalbėdamas vakar Jung ir Vakarų Vokietijai. Vęs meisteris pirmininkas Hu- j čiausia nuo Korėjos karo pa-
tinių Tautų visumos susirinki 1 v 1 1

Home Vokietijos klausimu
NEVV YORKAS. — Britani-1

ropos kraštuose, pvz. Danijoje, 
komunistų partija visai neryški, 
kitur vėl, kaip Didž. Britanijoje 
su 30,000 narių ji sugeba turė
ti įtakos į politinį, prof. sąjun
gų gyvenimą.

Afrikoje žymesnės savo svo
riu kom. partijos yra Maroke, 
Tunisijoje, Sudane, Madagaska
re ir Pietų Afrikos respubliko
je.

Iš Pietų Amerikos kraštų'pir
moje eilėje komunistų skaičiu
mi minėtina Argentina — na
rių apie 50,000 ir 200,000 šali
ninkų. Toliau seka: Brazilija 
25,000 ligi 40,000 narių, balsuo
ja už komunistus ligi 300,000, 
Meksika — komunistų tarp 5, 
000 - 6,000, tačiau čia priskirti
na ir 70,000 socialistų liaudies 
partijos narių — tai komunis-

McNamara lanko 
pasienio kareivius

FRANKFURT, Vokietija. —
JAV gynybos sekretorius Ro
bert McNamara trečiadienį at
vyko patikrinti savo karinių iuž Geležinės uždangos. Sovietų 
dalinių, stovinčių prie Geleži- '^jungoje tų narių esą 9.7 mil. 
nės uždangos pasienio, pasiruo- raud- Kinijoje 17 mil. Kraš 
Šimą kovai. tuose už komunistinės įtakos

sferos daugiau komunistų esa
ma: Indonezijoje 1.15 mil. ir 
Italijoje tarp 1.2 ir 1.5 mil. Pran 
cūzijos kom. partijoje narių y- 
ra 250,000 — šioji partija tu
rėjo nuostolių 1958 m. rinkimuo 
se, tačiau jos įtakoje vis dar

Trumpame savo pasikalbėji
me aerodrome McNamara pa
reiškė, kad jis liudijęs VVashing 
tone praėjusią savaitę apie šios

me, ragino Sovietų Sąjungą ne
kelti dirbtinių krizių prie Ber- 

linius, kuriems vadovauja pulk. i lyno sienos, nes jos kenkia tai- P,rminin^a® John JM. Chang ant
Honari Boumedienne nrieš np- i -i i „ ., - . . radienį buvo karo tribunolo nu-jauuinvuieiiiie, prieš ne- kos reikalams. Britų užsienio
sukontroliuojamus VVilaya ele
mentus, kurie kalti dėl daug 
nusikaltimų Alžiro apylinkėje.

Valst. vicesekretorius
atvyko į Kongą

VVASHINGTON, D.C. — Vals 
tybės sekretoriaus pagalbinin
kas George C. McGhee atskri
do rugsėjo 25 dieną į Kongą 
patikrinti, ar padaryta pažanga 
apjungti kraštą, kuriam vado
vautų centro vyriausybė.

KALENDORIUS
Rugsėjo 28 d.: šv. Vaclovas, 

Tautvydas, Visgirde.
Rugsėjo 29 d.: šv. Mykolas, 

arkangelas; Arminas, Vėsula.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsnių; rytoj — gied
ra, truputį šilčiau.

Saulė teka 6:44, leidžias 6:40

sekretorius pasiūlė Maskvai tar 
tis su vakariečiais, kad būtų 
sumažinta politinė įtampa.

seyan Shaheed Suhrawardy.
- Buvęs Korėjos ministeris Nacionallnis denlo,[ratų fom

tas darys žygių, kad būtų “de
mokratinė konstitucija”, pareiš
kė Suhrawardy. Frontas išeis 
prieš prezidento Ayub Khan 
vadovavimą kraštui.

teistas 10 metų kalėjiman. Jis 
buvo kaltinamas, kad finansa
vęs sąmokslą nuversti generolo 
Chung Hee Park režimą.

Karinė medžiaga Kubai — ši nuotrauka, tilpusi Nevv York Daily M’ror, parodo daugybę karinių 
reikmenų, kuriuos Rusija pasirengusi pasiųsti į Havaną. Tarp karinių medžiagų yra džypų ir 
šarvuočių. (UPI)

baigos.” tebėra didžiausioji krašto prof. tams gimininga organizacija.

UŽSIENIU REIKALU MINISTERIS PUOLĖ 
JUNGTINIU VAISTYSIU PANAMOS SUTARTI

Tačiau jis mano, kad su Kennedžiu galima susitarti ,
NEVV YORKAS. __Panamos , žodžiais tariant, Panamos ka- riausybių nuoširdžius santykius,

užsienio reikalų ministeris rūš- nalas yra valdomas sutartimi, į kokie yra tarp dviejų tautų.
čiai ir netikėtai rugsėjo 25 die
ną Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime puolė Jungtinių A- 
merikos Valstybių Panamos ka
nalo sutartį.

Užsienio reikalų ministeris 
dr. Galileo Solis sutartį apibū
dino “pažeminančia, pažeidžian
čia, neteisinga ir neteisėta’” Dėl 
to “niekada nebuvę tarp Pana
mos respublikos vyriausybės ir 
Jungtinių Valstybių nuoširdžių 
santykių”, — pareiškė jis.

Dr. Solis pridėjo: “Santykiai 
tarp šių dviejų valstybių tvar
komi sutartimi, pasirašyta 1903 
metais, kai kolonijos ir mažųjų 
kraštų pavergimas buvo bend
ras reiškinys pasaulyje. Kitais

kuri nesiderina su tarptautinės J Jungtinės Amerikos Valsty
teisės principais ir normomis, 
kaip visuotinė moralė šiandien 
priima”.

Panamietis pareiškė, jog pre
zidentas Kennedy parodė “aukš 
tą valstybiškumą” ir “sugebėji
mą kaip žmogus”, sutikdamas 
“spręsti tarp abiejų valstybių 
visus skirtumus, kad būtų pa- j 
siekta teisingo ir bešališko iš
sprendimo”.

*

bės palaikančios nuoširdžius san 
tykius su vyriausybe ir Pana
mos tauta, pareiškė VVashing- 
tono diplomatiniai sluoksniai.

— Prancūzų vyriausybė rug
sėjo 25 dieną pasiūlė finansinę 
pagalbą europiečiams pabėgė
liams iš Alžirijos, jei jie grįžtų 
namo.

Ministerių kabinetas, vado
vaujamas premjero Georgės Po- 
midou, nutarė duoti pabėgė-

Dėl tos priežasties, pasakė i liams pagalbą per du mėnesius,
jis, jo delegacija dabar nekels 
klausimo Jungtinėse Tautose, 
nes jis tikisi, jog didelis šiau
rės Amerikos valstybininkas su 
gebės palaikyti tarp abiejų vy-

sugrįžus jiems į Alžiriją.
— Meksika pagamino 1,430,

000 tonų cukraus, padidindama 
gamybą 2.8 proc. nei buvo pra
ėjusiais metais.
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BAIGĖSI LIETUVIŲ LAUKO TENISO 
SEZONAS

SENIAI LAUKTA LITUANICOS PERGALE

Praėjusio sekmadienio Litu- biniai taškai gali lemti tolimes- 
anica - Hansa rungtynės buvo nj žaidimą aukščiausioje divizi- 
šiaurinėje Chicagos dalyje, Eu- joje. Dabar Lituanica su 6 taš- 
gene aikštėje. Daugelis futbo- kais laikosi 6-je vietoje. Hansa 
lo mėgėjų, vengdami ilgesnės kritusi į 7-tą vietą turi 5 ir pas- 
kelionėš, liko namie. Pamatyti kutinėję .vietoje Fortūna 3 taš- 
ryžosi tik prisiekę Lituanicos kus.
gerbėjai ir tokių aikštėje prisi-

Neturėti laiko medituoti tai ne
turėti laiko žiūrėti kelio, besisku
binant tik žygiuoti pirmyn.

— A D. Sertillasiges—

rinko gerokai daugiau šimto. 
Reikia pasakyti, gerbėjai šį kar 
tą neapsiriko ir kelionėje su-

Šį seKinadienj Lituanica susi
tiks su 3-čią vietą užimančia 
Lions komanda. Rungtynės bus

gale.

Rungtynių pradžia nieko ge-
o _ nesakė ir 15 minutėje Han-tun vilties, tačiau dar liūdniau, ; J

, . . . , , . . sos pasiektas įvartis Lituani-kad nesimato nieko, kas ir jų Į . 1 v 4 .....
vestas rugsėjo 15—16 dienomis vietas galėtų užimti. Neries i cai Pranasavo pra almėjimą.

Negausus lietuvių lauko te
nisininkų būrelis užbaigė šios 
vasarZs sezoną, kaip ir praeitais 
metais, turnyru. Jis buvo pra

čioje formoje, po to bedugnė. 
Šie keli pasiekti ką geresnio ne

gaištas laikas atlygintas užtik- Marąuette parke įprastu laiku, 
rintu Lituanicos žaidimu ir per- Tai bus paskutinės Lituanicos 

rungtynės namų aikštėje. Prieš 
Schwaben, Kickers ir Fortūną 
bus žaidžiama svetur.

¥

McKinley parko aikštėse. 12-į pravestas jaunių turnyras Mar-Į aciau čia aprašomose rungty- Rezervinių Lituanicos ir Ran
kos dalyvių tarpe matėsi kele-: ąuette parke parodė, kad prie- n^se kitaip atsitiko, ir tolimes- sos komandų susitikime mūsiš- 
tas da>.oar retai bepasirodančių auglio absoliučiai neturime, kad f1® run§tynių eiga •vyko jau ne kiai išimtinai vyravo aikštėje, 
žaidėjų, kaip Urbutis, Avelis, žaidžiant Marąuette parke pa- ĮPras^a tvarka. Po pirmo įvar- Deja, nesisekė šaudymas į var- 
keletas Marąuette parko atsto- žanga iš viso neįmanoma. Mer- ^5 komandos vadovas pertvar- tus. Rungtynes laimėjo Hansa 
vų, kurių klasė, deja, dar tik
pradinėje stadijoje, ir likusieji,

T ..... kė puolimą ir į kairįjį kraštą 2:0. gaicių grupele tik G. Juškaite , „ „ ~ _paleido E. Skystimą. Sis gi il-turi gerų davinių ir savo ne-
šią vasarą ypač .aktyviai pasi- paprastos energijos dėka gali 
reiškę tenisininkai J. Juodikis, ką nors pasiekti. Tačiau tai vis- 
Pikeliūnas, Ardickas ir Gry- kas.
bauskas. Trūko A. Juodikio ir \ Tad sumoje Chicagos lietu- 
V. Miliausko, išvykusių jau stu- .vių tenisas, nepaisant puikių 
dijuoti. Šie keturi be jokio var- šiųmetinių pergalių ir ypatin
go pasiekė pusfinalius. Pirmo- go aktyvumo, neturi jokios pro

gai nedelsdamas pasistengė ka- Praėjusį sekmadienį Bridge 
muolį nukreipti į Hansos var- P°rto Tauras’ Marąuette parko 
tus. To neužteko, po penkių aikštėje pralaimėjo Atlas ko- 
minučių tą patį padarė ir cent- (mandai 3:2. Spalio 30 d. Tau
ro puolikas M. Mikalauskas. 2:1 ras rungtyniaus su Gary Eag- 
pasekmė išsilaikė iki kėlinio pa- les-
baigos. I-------------

ję kovoje Pikeliunas lygiame j švaistės. Jei per keletą metų; Po pertraukos Hansai pavy-' — Leonas Demereckis, buvęs 
ir panašaus stiliaus žaidime iš-. padėtis nepasikeis, apie Chica-! ko santykį išlyginti. Tačiau ne-'LSK Aro pirmininkas ir krep-
tempia prieš J. Juodikį 7—5, 
6—4, o antroje — Ardickas tik 
po gero pasipriešinimo pasida
vė Grybauskui 8—6, 7—5. Baig
mėje Grybauskas pakartojo 
VVindsoro pergalę prieš Pikeliū- 
ną 6—2, 7—5, tuo atsirevan
šuodamas už pernykščius me
tus.

Moterų buvo tik dvi dalyvės, 
ir Dalia Dambrauskaitė savo 
švelniu, bet pastoviu žaidimu 
įveikė G. Juškaitę, kuri nepai
sant geros pažangos, nepajėgia 
dar kontroliuoti stipresnių smū- 
gjų, Pasekmė 6—3, 6—4.

Pavieniui tik Grybauskas žaiz i 
damas pasiekė teigiamų pasek- ' 
mių, laimėdamas 4 ir pralaimė
damas 2 rungtynės. Pažymėti
nos pergalės prieš Chicagos par
kų meisterį R. Scott ir šių me
tų jaunių meisterį N. Maramba.

: Be lygos rungtynių, klubas 
nuolat organizavo įvairius tur
nyrus ir tik pereitą savaitgalį 
užbaigė tarpusavio pirmenybes. 
Seniorų klasėje pergalė atiteko 
J. Juodikiui, kurio energija, 
greitis ir fizinė kondicija pavy
dėtina ne vienam jaunuoliui. 
Vyrų grupėje Grybauskas iško
pė į baigmę, tačiau čia turėjo

gos lietuvių tenisininkų pasiro- ilgam. Bematant M. Mikalaus- šininkas, sugrįžo į Chicagą, bai
dymus nebeteks nieko girdėti. kas vėl atsidūrė prie Hansos gęs 3 metų karinę tarnybą. A.

Vgr. vartų ir Lituanica vedė 3:2. Galinaitis (Aro) ir A. Genčius

-... i
Antradicnį įvykusios bokso rungtynės tarp buvusio pasaulio čempiono Patterson ir Sonny Liston 
pasibaigė per pora minučių, kai Liston pirmame rounde paguldė pasaulio čempioną. Manoma, kad 
pralaimėjęs bandys titulą atsikovoti ateinantį pavasarį. Rungtynės numatomos Miarnii Beach.

SPORTO KRONIKA

— Sonny Liston laimėjo prieš 
pasaulio sunkaus svorio meiste
rį Floyd Patterson ir tuo tapo

(Prieš tai vienas M. Mikalausko , (ASK Lituanicos) išvyko atlik-
įvartis teisėjo nebuvo užskai
tytas). 20 žaidimo minutėje M. 
Mikalauskas dar kartą kamuo
lį įsodino į priešakinių vartus.

pasiduoti jaunam Anderson, ku- naujuoju meisteriu. Rungtynės Įįį rungtynių pabaigos vyko 
atnešė Pattersonui maždaug gana atkaklus žaidimas, bet pa- 
1,000,000 dolerių, nors tik tru- j sėkmė nebesikeitė ir runktynės 

2 minutes ir 6 sekundes.' baigtos 4:2.

ris šią vasarą dalyvavo visoj 
eilėj didesnių turnyrų, yra Chi
cagos Hikh School meisteris ir 
Illinois valstybėj žemiau 18 me
tų grupėj laimėjo antrą vietą.

Prie šių visų neblogų mūsiš
kių pasirodymų, pridėjus, kad 
mūsų žaidynėse Windsore či’ka- 
giečiai parsivežė visas pergales, 
atrodytų, lietuviškasis tenisas 
Chicagoje gyvuoja. Deja, tai | buvo rugsėJ° 25 d' 
netiesa. Nepaisant, kad Ardic
kas, Pikeliunas ir Grybauskas 
padarė pažangą, kad J. Juodi
kis, nežiūrint metų, vis toje pa

ko
Nemaža dalis 18,000 žiūrovų 
Comiskey parke, Chicagoje, ne-, Lituanica prieš Hansą pasiro- 
spėjo net pamatyti, kaip Listo- į seniai bematytoje formoje 

ir komandos žaidimui bei vado-nas “sutvarkė” Pattersoną. Vi
sos pajamos siekia 5,000,000' v0 V- Miceikos rungtynių metu 
dolerių. Tai yra rekordinė vie-! dėtom pastangom vargu ar ką 
nų rungtynių suma. Runktynės Salima būtų prikišti

ti trijų metų karinę tarnybą. 
— Amerikos jachta “Wea-

thealy” laimėjo garsias Ameri
can Cup varžybas, įveikusi 
Australijos “Gretel” 4:1 santy
kiu. Kitos panašios varžybos 
yra pramatytos tik 1964-tiems 
metams.

Vanago priešai

Didžiausi vištvanagio priešai
yra varnos. Jos kvaršina jam

_ . ,. . . galvą savo amžinu riksmu, kliu-
Pelnyt, du brangus pirmeny- svarbiausia,

neduoda ramiai sudoroti lai
mikio. Vos tik vanagas su pa
gautu karveliu ar kurapka nu
tupia ramioje vietelėje, tuoj

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

VANDER
V/AGEN

4552
W. 63rd St.

3605
W. 63rd St.

PŪ 7-8020
A
L
Y
V 
A

— Nevv Yorko Yankees lai
mėjo trečius metus iš eilės beis
bolo American League čempio
natą. Rugsėjo 25 d. Yankees 
įveikė Washingtono Senators ' 7a gauaa”as Draufe- Jame 7™ aPsuPa 3* juodoji varnų gauja.
8-q ir dor Hrcrnt Aidima™ ™ visos ^kalingos maloos ir gies- Tiesa jos nedrįsta prieiti arti, 8.3 ir, dar lygos žaidimams ne- mes bei liturginiai nurodymai j, , , , ,

Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai-,bet suka ratu aukščiau jo, ar, 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-! užėmusios visas patogias vietas

pasibaigus, garantavo laimėji
mą. Tai buvo Yankees 27-tas 
laimėjimas nuo 1921 m. ir 12- 
tas praeitų 14 metų laikotarpy. 
National League atstovas į 
World Series dar yra neaiškus. 
Los Angeles Dodgers ir San- 
Francisco Giants turi išsiaiškin
ti dėl pirmosios vietos.

Perskaitė “Draugą", duoki
te ii kitiems pasirkahvti

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIP parengtas 

pavyzdžiu ir gražiųjų minčių
f 1 n k i n v

Čia galima susipažinti au daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak- 

Įterio bruožais, pasirodančiais įvai- 
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press. Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Drangas”, 4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. III.
Platintojams duodame nuolaidas
illlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

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

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

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

i 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 
Tel. PRospect 6-5084

S

I DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzip 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 BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ,- NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

mūs siųsti: DRAUGAS, 4545 VV. 1 artimuose medžiuose, kelia ne-
GSrd St. Chicago 29. III apsakomą triukšmą.
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£ so savo nuožiūra. Nesunau- 
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
£ grąžina tik iš anksto susita- 
£ rus. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako. Skelbimų 
£ kainos prisiunčiamos, gavus 
£ prašymus.

• Redakcija dirba kasdien ž 
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Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PKospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
fiešt. nuo 1 ki 4 vai.

Rez. HE 6-1670.

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

Ofisas: 3148 W?št OSrd Street 
Tel.: PKospect 8-1717 

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

DR. S, BIEŽiS
chirurgas'

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

— Sovietų Rusijos lengvaat- 
letai laimėjo Europos lengvo- 
sios atletikos pirmenybes. S. M 
Rusija surinko 187 taškus. Vo
kietija užėmė antrą - vietą su 
156 taškais, o Lenkija baigė 
trečia su 108 taškais. Po šių 
varžybų, garsioji Sovietų Ru
sijos lengvaatletė Tamara Press 
pareiškė, jok ji dauįgau nebesi- i S 
varžys lengvoje atletikoje;

I
likeriy krautuvės ir tavernos sa- 
vinmkas, kviečia visus savo drau- | 
gus ir pažįstamus atsilankyti šešta- 
diienį ir sekmadienį, rugsėjo 29 ir s 
30 d. d. Svečiai bus vaišinami ska
niais užkandžiais. Bus ir muzika.

4893 So. Archer Avenue 
Telef. LAfayette 3-3626

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. YVAlbrook 5-3048

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

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

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIŲOS 
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 S-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street 

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

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

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 Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadieniua 
šeštadieniais 12 iki 4 DOpiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus.

BR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
SPEČIALTSTfi IIf;L 

MEDICAL BUILDING
7156 Soutb Wegtern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p, ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. Šeštad. 11

vai. ryto iki 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
tai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
mtrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIčlŪS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUIlman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., gešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisu RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745, VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REDUbllc 7-2290.

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

k®i5’» stiklus ir rėmus .
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.; 10 ryto iki 8 vale., trefilad. 
uždaryta: Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutls
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. VVestern AvėU? t?0944v3#2 E- 159t“ S‘t HarvVJ
III., tel. EDison 8-4383; 80 N. Mi
chigan Av„ Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tei. LU 2-571 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, Ii 

Telef. Pu 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeie 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. .

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

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

Valandos: 1-š p. m. ir 6-8 p; mį
Penkt. tik 1—8 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart).

Ofiso telef. CLiffsidc 4-2896 
Rezid., telef. \VAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

-- , chirurgija
valandos kiękvieną dieną 2 — 4 ir 
6 vak. Trečiadieniais ir sek
madieniai^, uždaryta, priimama pa- 
&al«, Šeštadieniais nuo 2v. iki o v. 'v.

dr. Vyt. tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTE
:!>-? LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th S 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5 
Ofiso vali-:.-; Pirm,, antr., treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 ik 
7- v. šest., 2—4 v. popiet Ir 1 
laiku —pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
C H I R U R G A S

2454 VVest 71st Street
Priima. ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet,’ kaa- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad,

• Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

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

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
tel. ofiso GA 6-0257, rez. PR.6-6689 

Rėz. 6600 So. Artcsian Avenue
Vai.. 11 v ryto iki 8 v. p.p., 6-lv.v,

DR. STASYS ŽMUIDZIHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Tuščiomis kalbomis

TAIKOS NEATSTATYS
Šioj Jungtinių Tautų asamb

lėjos,sesi joj jau yra atstovau
jamos 108 valstybės. Turint 
galvoje, kad jų delegacijos su
sideda ne iš vieno asmens, bet 
kelių, o, jei priskaityti įvairius 
ekspertus, kiekviena jų turi po 
keliasdešimt. Sovietų Rusija 
jų turi daugiausia — net iki ke 
lių šimtų. Auditorija sudaro
ma labai gausi. Pridėk šimtus 
spaudos ir kitų žinių perteiki
mo įstaigų atstovus, sesijoje 
turi gausią žmonių masę. Va
dinas, yra kas klauso įvairių 
valstybių atstovų bei amba
sadorių kalbų. Tai yra labai 
dėkinga tribūna, iš kurios ga
lima sėkmingai ir efektingai 
varyti propagandą, šią tribūną 
labiausiai išnaudoja Sovietų 
Rusija.

Niekas, berods, negalėtų pa
sakyti, kad tokia tribūna, iš 
kurios sakomos kalbos pasie
kia visus pasaulio kraštus, yra 
blogas dalykas. Anaiptol! Vi
sos pozityvios kalbos, nors 
jos dažniausiai kalbomis ir pa
silieka, apie esamas tarptauti
nes problemas, politines ir e- 
konomines krizes, apie priemo
nes jas šalinti, ir kalbos aps
kritai apie taiką yra g,eras 
dalykas. Jos daug prisideda su 
formuluoti įvairių kraštų vi
suomenių viešąją opiniją. De
ja, ne visos kalbos yra pozi
tyvios, ne visos kalbos siekia 
tų tikslų, kuriuos Jungtinės 
Tautos yra pasirinkusios siek
ti.

¥
Sovietų Rusijos ir jos sate

litų atstovai visą laiką pila 
pamazgas ant visų tų (laisvų
jų pasaulio tautų), kurios nuo
širdžiai siekia žmonijai taikos 
ir gėrio. Kad ir duodami jiems 
atsakymai iš tos pačios tribū
nos, jų negirdi žmonės už ge
ležinės uždangos, nes ten yra 
griežčiausia spaudos ir kitų 
žinių perteikimo priemonių cen 
zųra, Tačiau jų kalbas, jų 
šmeižtus, jų komunistinę pro
pagandą girdi visų laisvųjų 
kraštų visuomenės. Tuo būdu 
coji tribūna, kajp tokia, nepa
sitarnauja siekiamiems tiks
lams tiek, kiek jį galėtų pasi
tarnauti.

Jungtinės Tautos, pasidariu
sios beveik išimtinai kalbėjimo 
institucija, atrodo, nelabai be- 
pateisina savo egzistencijos. Jos 
nebepateisina visų tų lėšų, ko
kios išleidžiamos joms išlai
kyti. Ypač daug, labai daug 
kainuoja Jungtinėms Valsty
bėms. Atrodo, kad jos moka 
didelius pinigus tam, kad su
darytų progas Sovietų Rusijos 
aukštiems komisarams jas pul 
ti ir šmeižti. Pažymėtina, kad 
už tą privilegiją šmeižti Ame
riką ir jos sąjungininkus nei 
rusiškieji bolševikai, nei jų sa 
telitai neužsimoka. Jie gerokai 
yra atsilikę su savo mokesčiais 
JT, be to, griežtai atsisako mo 
keti savo mokesčių dalį už tuos 
Jungtinių Tautų padarytus kai 
kuriuos žygius keliose vietovė
se palaikyti tvarką, šitokia 1S0 
vietų elgsena savaime prašosi 
išvados —. pašalinti juos iš 
Jungtinių Tautų, nes, kol jie 
ten bus, ši tarptautinė taikos 
organizacija nieko gero nepa
sieks, taikos pasaulyje neatsta- 
tys. Jos pasiliks kalboms sa

kyti sale, tuščių ginčų vietove. 
v-

Ir iš viso dabartinis Jung
tinių Tautų organizacijos na
rių sąstatas nedaug ką bežada. 
Organizacijos daugumą jau su 
daro (55 valstybės iš 108) tos 
valstybės, kuriomis visu pilnu
mu pasitikėti nebus galima. 
Toji dauguma susidaro iš Af
rikos ir Azijos tautų. Nors, 
tiesa, ne visos jos yra neutra
lios ir ne visos naujos. Bet, 
jei pridėti prie jų dvyliką ko
munistinių. valstybių, įimant 
Castro Kubą ir Tito Jugosla
viją, turime tikrai liūdną vaiz
dą. Jos visos taip laikysis ir 
taip balsuos, kaip padiktuos 
Maskvos despotai. Nereikia už 
miršti, kad visa eilė Afrikos 
ir Azijos valstybių ir valsty
bėlių yra palinkusios blokuo
tis labiau su komunistiniu fron 
tu, negu su Vakarų demokra
tijomis. Išvada aiški. Vargu 
pavyks Jungtinėms Valsty
bėms pravesti Jungtinių Tau
tų asamblėjoje bent vieną svar 
besnį, su taika ir žmonių ge
rove susietą, reikalą.

*
Jau beveik neabejojama, kad 

ir šiemet, kaip anais metais, 
Nikita Chruščiovas atvyks į 
New Yorką kalbėti Jungtinių 
Tautų asamblėjoje ir dar la
biau praplėsti čia komunistinę 
propagandą, panaudojant šios 
organizacijos tribūną. Būtų 
naudinga, reikalinga ir paga
liau logiška, jei būtų pastotas 
kelias šiam Chruščiovo žygiui. 
Jam neturėtų leisti nė pasiro
dyti Jungtinėse Tautose, kol 
Sovietų Rusija nesumokės jom 
savo piniginių įsipareigojimų, 
kol pats Chruščiovas nepaža
dės atsisakyti nuo savo agre
sinių veiksmų ir kooperuoti 
tiek nusiginklavimo klausimuo 
se, tiek tinkamo ir teisingo 
Berlyno bei kitų problemų iš
sprendimo reikaluose.

Dar liūdniau, kad Baltuo
siuose rūmuose daromos užuo 
minos, būk tai tuo metu, kai 
Chruščiovas atvyks į New Yor 
ką šmeižti Ameriką ir truk
dyti taikos darbus Jungtinė
se Tautose, prezidentas Kenne
dy su juo susitiksiąs kalbėtis 
tarptautinės politikos aktuali
jomis. Chruščiovas jau seniai 
to siekiąs, nes vis dar tikisi 
iš JAV prezidento išsiderėti 
naujų nuolaidų. Jis labai ge
rai žino, kad tokios nuolaidos, 
kokios buvo padarytos prezi
dentų Roosevelto ir Trumano 
Stalinui, stiprina ir skatina 
Sovietų Rusijos agresiją, o iš 
kitos pusės — įvelia Jungti
nes Valstybes ir jos sąjungi
ninkus į neišbrendamas balas 
tarptautinėje politikoje. Mums, 
kaip ir daug kam, atrodo, kad 
ypač šiuo metu prezidento Ken 
nedy susitikimas su Chruščio
vu yra ne tik nereikalinkas, 
bet gali būti kenksmingas ir 
net pavojingas. Toks susitiki
mas ir Jungtinių Tautų darbui 
nė kiek nebus naudingas. 
Mums atrodo, kad juo būtų žy
miai sustiprintas komunistinis 
ir prokomunistinis frontas JT 
ir duota jam paskaita dar la
biau kliudyti visus tuos dar
bus, kuriuos ši organizacija 
yra pasirinkusi dirbti.

Spaudoje ir gyvenime

“THE OTTAWA CITIZEN” APIE 
LIETUVIŲ DEMONSTRACIJĄ

Trumpai jau buvo užsiminta 
apie rugsėjo 15—16 d. įvykusį 
Kanados LB Tarybos dešimtmečio 
suvažiavimą ir tą sekmadienį šim
tų lietuvių kartu su latviais, es
tais, vengrais demonstraciją prie 
rusų ambasados. Suvažiavimas, 
kaip žinome, įvyko Kanados sosti
nėje Ottawoje.

Demonstrantai nešė apie 50 pla
katų su įvairiausiais šūkiais prieš 
Lietuvos ir kitų tautų pavergėjus. 
Šią demonstraciją labai atidžiai 
stebėjo ir sekė kanadiečiai, gauda
mi progos pamatyti ir patirti, kas 
yra komunizmas. Ambasadą sau
gojo stiprūs policijos daliniai, bet

demonstrantai neparodė jokių iš
sišokimų ir ramiai išsiskirstė. Be 
abejo, tai parama Kanados minis- 
teriui pirmininkui, besiruošian
čiam iškelti Pabaltijo ir kitų pa
vergtų tautų bylą Jungtinėse Tau
tose. Kitaip sakant, pajudinti So
vietų Rusijos kolonializmą.

Grįžęs iš suvažiavimo ir apsisto
jęs Toronte, dail. J. Pautienius 
prisiuntė Ottawos dienraščio “The 
Ottawa Citizen” puslapį, kuriame 
rašoma apie tą demonstraciją. Šį 
tą iš rašinio paminėsiu. Rašinio 
antraštė — “Marchers Denounce 
Russia”.

(Nukelta į 4 psl.)

Visuotinio Bažnyčios susirinkimo išvakarės
Susirinkimas gali tęstis ištisus metus

Belikus tik vienam mėnesiui 
iki visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo pradžios, šio mėnesio 
11 d. pop. Jonas XXIII per ra
diją pasakė kalbą, paliesdamas 
kai kuriuos klausimus, kurie 
bus nagrinėjami būsimame su
sirinkime. Šios kalbos pagrin
dines mintis davėm atskirai.

Bažnyčios parlamentas

Viso pasaulio dėmesys at
kreiptas į šį didelį istorinį įvy
kį, kuris yra didelė dovana Baž
nyčiai ir visai žmonijai. Kata
likų Bažnyčios kardinolai, ar
kivyskupai ir vyskupai, abatai 

ir specialiai pakviestieji vie
nuolijų vyriausieji vadovai ap
tars jame opiausius šių dienų 
religinius, dorovinius, sociali
nius ir kitus reikalus. Netiesio
giniai susirinkime dalyvaus ir 
visi tikintie j, nes vyskupai, at
stovaudami savo vyskupijų 
žmones, kalbės bei spręs ir jų 
vardu. Tai visuotinis Bažnyčios 
parlamentas. Jo gi nutarimai, 
patvirtinus juos popiežiui, yra 
visiems privalomi.

Šventoji Dievo salė

Vatikano bazilikos centrinėje 
navoje jau baigiama įrengti va
dinamoji šventoji Dievo salė, 
talpinanti keletą tūkstančių su
sirinkimo dalyvių, kurių apie 
2,800 vadinsis Susirinkimo Tė
vais. Tai aukščiau minėtieji as
menys. Tik jie turės spren
džiamąjį balsą. Dalyvaus daug 
teologų, teisės žinovų, įvairių 
pareigūnų, svečių, spaudos at
stovų ir kt. Be to, atskirų krikš
čioniškų Bažnyčių stebėtojai tu
rės sau skirtas vietas. Kiekvie
nai dalyvių grupei šioje iškil
mingoje salėje numatytos sė
dimos vietos. Šv. Tėvo sostas 
bus įrengtas viso susirinkimo
salės priekyje, o jo apačioje! 
specialiai įrenktas kilnojamas 
altorius.

Visuotinis Bažnyčios susirin
kimas turės viešus ir bendrus 
posėdžius, veiks drauge taip 
pat atskiros komisijos ir sek
retoriatai.

Dalyvaus ir nekatalikai

Pirmą kartą istorijoj toks gy-1 
vas susidomėjimas krikščionių , 
nekatalikų šio susirinkimo vie
nybės sąjūdžiu, kuris ieškos ke
lių į tikrąją krikščionijos vie
nybę. Šie mūsų atsiskyrusieji 
broliai mielai priėmė kvietimą, 
dalyvauti ruošiamajame susirin
kime, atskiros konfesijos siun
čia savo stebėtojus ir net savo 
maldas pažada už jo pasiseki
mą. Pavyzdžiui, neseniai angli
konų Bažnyčios galva Kentebe-

rio arkivyskupas dr. Ramsey 
viešai pareiškė; “Nors yra dide
li teologijos skirtumai tarp Ro
mos ir mūsų Bažnyčios, tačiau 
nekliudo visus krikščionis pa
kviesti maldai, kad su Dievo pa- ' 
laima susirinkimas galėtų pa
tarnauti krikščionijai tiesoje ir j 
teisingume”.

Ar galės Roma sutalpinti 
dalyvius

Jau seniai organizacinė vi
suot. susirinkimo komisija pa
ėmė savo žinion įvairias Romos 
bažnytines kolegijas ir kitas pa
talpas, kuriose apgyvendins šio 
susirinkimo dalyvius ir svečius, 
nes dauguma, jei ne visi, susi
rinkimo Tėvų turės savo sekre
torius. Taip pavyzdžiui lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegija savo 
naujus svečių namus užleido 
Australijos vyskupams sve
čiams, o klierikai studentai ap-! 
sigyvens kolegijos viloj už Ro
mos. Generalinis Marijonų vie
nuolijos namas Romoj atskiras 
patalpas paruošė vyskupams 
bei jų sekretoriams. Čia apsigy
vens vysk. Rancans, vysk. B. 
Sloskans, vysk. A. Urbšs, vysk. 
C. Sipovič.

Maldos visame pasaulyje
Šiuo laiku visame pasaulyje

prasideda iškilmingos novenos 
ir atgailos dienos už busimojo 
Bažnyčios visuot. sus-mo pasi
sekimą. Be novenos, Romoje 
dar bus spalio 4—6 d. maldos 
tridienis Švč. Marijos (Maggio- 
re) bazilikoje, o spalio 7 d. vie
ša atgailos procesija iš minė
tos bazilikos į Šv. Jono Lat.era- 
ne baziliką.

Kaip ilgai susirinkimas tęsis?

Kol visuot. Bažnyčios susi
rinkimas neprasidėjo, negalima 
nieko konkrečiai pasakyti, kaip 
ilgai jis užsitęs. Kai kas spė
lioja, kad su pertraukomis ga
li tęstis ištisus metus. J. S.

MEDALIS UŽ DARBĄ TARP 
RAUPSUOTŲJŲ

Korėjos prezidentas Chung 
Hee Park apdovanojo misionie
rių tėvą Joseph A. Sweeney, Ma 
ryknoll bendruomenės narį, Kul 
tūrinių Nuopelnų medaliu už 
29 metus darbuotės rausuotųjų 
tarpe.

SPAUDOS APAŠTALAI 
PASIEKIA MILIJONUS

Tėvai paulistai spaudai siun
tinėja straipsnius ir informa
cijas, kuo pasinaudoja apie 500 
JAV laikraščių, turinčių tiražą 
apie 4,000,000.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 28

Kas dedasi akcijų rinkoje

Stebimi ūkiniai rodikliai 
LEONARDAS DARGIS

Šv. Tėvas Jonas XXIII popiežiškam© soste

Šiuo metu akcijos pasinešu- 
sios sekti ūkiniais rodikliais. 
Vadinasi, akcijų laikytojai dau
giau vadovaujasi tyrinėjimų at
radimais, kaip skambiais, kar
tais abejotinos vertės, patarė- 

■ jų šūkiais. Pusėtina pažanga. 
Deja, ūkiniai rodikliai nesuta
ria. Vieni jų rodo dar daugiau 
ūk. gerovės ateisiant, o kiti 
lyg sako, kad ir ūkinis atoslū
gis ne už marių. Dėlto ir ūki
nių žinovų bei patarimų bend
rovių nuomonės įvairiausios — 
prieštaraujančios.

Šitoje vietoje neseniai buvo 
rašyta, kad patartina akcijas 

. pirkti. Jos po to gerokai paki
lo. Nuo gegužės 28 d. pramoni
nė akcijos pasivarė nuo apie 
535 iki kuone 620 taškų pagal 
Dow - Jonės indeksą. Akcijos 
ir šiandien nesilpnos, bet ir di
delio stiprumo toliau nerodo — 
stoviniuoja vietoje, po truputį 
pakildamos ir vėl skubiai nu
krisdamos. Kaip tik akcijos kiek 
pakrinta, tuoj vis iš naujo kar
tojama ; Kuba kalta, Berlynas 
kaltas, investicijų ir kitokie 
fondai neperka akcijų visu plo
tu.

0 ką sako ūkiniai rodikliai?
Mažmeninė prekyba liepos 

mėn. truputį sumažėjo, plieno 
laužo kaina pakrito, kai kurios 
vario bendrovės mažina gamy
bą, darbo savaitė liepos mėn. 
buvo trumpesnė (siekė 40.4 
sav. vai., kai balandžio mėn. 
buvo pasiekta 40.8 vai.), pri
vačių namų statyba kiek suma- 
-ėjo, užsakymai gamyklų ma
šinoms ir įrengimams krito nuo 
5.8 bil. dol. sausyje iki 5.6 bil. 
dol. liepos mėn., prez. Kennedy 
pažadas 1962 m. pasiekti 570 
bil. dol. bendrinių tautos paja
mų neišsipildysiąs (tos pajamos 
tebusiančios tik 555 bil. dol. 
dydžio).

Tai vis blogėjančio ūkio ženk
lai. Bet ir šie blogieji rodikliai 
ne iki galo blogi. Imkime kad 
ir prezidentinį pažadą. Perdaug 
pažadėta, o šiaip tas reikalas 
ne toks jau blogas, nes per 
pastaruosius dvejus metus ū- 
kinis kilimas vistiek sieksiąs 
visų 8%. O ir mažmeninės pre
kybos reikalai ne tokie jau blo
gi, nes kritimas nedidelis, o uni
versalinių krautuvių pardavi
mai tą savaitę, kuri baigėsi rug
sėjo 8, padidėjo net visais 13%, 
lyginant su pereitųjų metų tuo 
pačiu laikotarpui.

Gerieji ūkiniai rodikliai
Autovežimių gamyba ir par

davimai geri, prekių atsargos

neperaukščiausios (antrajame 
šių metų ketvirtyje siekė 4 bil. 
dol., kai pirmajame — 6.7 bil.), 
asmeninės įplaukos rugpiūtyje 
padidėjo 900 mil. dol. ir pasie
kė iš viso 442.8 bil. dol. sumos, 
bendroviniai pelnai antrajame 
1962 m. ketvirtyje iš naujo pa
augo (pirmajame — buvo su
mažėję), patvariųjų gėrybių už
sakymai liepos mėn. iš naujo 
padidėjo iki 18.2 bil. dol. (vi
sus penkis mėn. prieš tai tokie 
užsakymai mažėjo).

Tai sąrašas gerų ūkinių ženk
lų, kurie turėtų kelti ir akcijų 
kainas. O ir patys žmonės prie 
to dar prisideda, pardavinėda
mi taupomuosius lakštus ir 
pirkdami prekes, o kai ir to
kių pinigų pritrūksta, nevengia 
išsimokėtino pirkimo. Kalbama, 
kad medžiagų gamintojai ir 
siuvėjai seniai tokių gerų metų 
neturėję. Taip pat sakoma, kad 
ir vyriausybė, bent jau iki ru
deninių rinkimų būsianti taikes
nė vaizbūnų atžvilgiu. Nuotai
ką kelia ir laukiamas 1963 m. 
mokesčių sumažinimas. Atro
do, gerosios naujienos persve
ria blogąsias. Dėlto ir akcijoms, 
bent jau iki vėlybo rudens, per- 
fclogiausia neturėtų būti, o po 
to ir pradžioje 1963 m. daugiau
sia dėl mokestinių sumetimų, 

j sakoma, jos galinčios ir kristi.

j Viešieji tarpusavio investavimo 
fondai susilaukė smūgio

Akcijų kainoms turi rėikš- 
! mes įvairių fondų veikimas. Viė- 
1 šaisiais iš jų, kaip matysimė, 
gerokai susidomėta. Pensilvani
jos universiteto finansų if pre
kybos Whartono mokyklos pro
fesorių būrys, vadovaujami 
prof. I. Friendo, rugpiūčio gale 
paskelbė apie šios rūšies bend
roves platų 595 puslapių pra
nešimą. Pranešimas ruoštas vi
sus ketverius metus. Praneši
mas kai kur visai gražiai pa
taiko į fondų silpnąsias puses.

Kadangi prez. Kennedy, prie
šingai Hitlerio nusiteikimui, 
mėgsta profesorius ir jų stu
dijas — pranešimas gali turėti 
nemenkos reikšmės. Profeso
riai vietomis nukalba, bet tai 
ne. kliūtis pranešimo medžiagos 
panaudojimui naujai, fondus 

i tvarkančiai, įsi atimd a vystei. 
Juo labiau, kad senieji įstaty- 

' mai jau 25 metų senumo ir 
pradžioje tetvarkė tik 500 mil. 
dol. kapitalo nereikšmingą pre
kybos sritį, o dabar fondai iš
augo iki kuone 20 bil. dol. ka
pitalo ir 3 mil. akcininkų stip
rumo, pasidarydami ūkyje

i Nukelta j 4 pusi.)

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

DR. D. JASAITIS

Visame gette pakilo panika, klyksmas. Pagalbos 
šauksmas sklido į visas puses. Vyko nelaimingų mo- 

. tinų grumtynės su ginkluotais S. D. vyrais. Žydų vy
rų nebuvo gette, nes jie buvo išvaryti į darbus. Gal 
dėl to jie neįvykdė nuodugnios getto kratos, bet pa
sitenkino keliolika sunkvežimių, prikrautų klykiančių 

' ir siaubo pagautų kūdikių. Getto vyresnysis Kartūnas 
I protestavo prieš tą veiksmą ir pareiškė nepasitikėji
mą aukščiau minėtu oficialiu išvežimo priežasties aiš
kinimu. Tada dalinio vadas pasiūlė jam lydėti išveža
mus vaikus, pamatyti jų naujas gyvenimo sąlygas ir 
grįžus papasakoti motinoms ir jas nuraminti. Ištiki
mas savo tautiečiams, pareigingas, taurus Kartūnas 
išvyko į klastingą kelionę... ir niekada iš jos negrįžo.

Keliolikai dienų praėjus, pavyko sužinoti iš pa
tikimų lietuvių geležinkeliečių, kad visas vaikų trans
portas buvo nusiųstas į Osvvięcimo naikinamąją sto
vyklą. Iš ten grįžimo nebuvo. Iš ten išeidavo į laisvę 
tik dūmais.

I Toms žinioms apie žydų vaikų pagrobimą paskli
dus po miestą, lietuviai įsijungė į masinę gelbėjimo 

i akciją. Artimiausiomis naktimis beveik visi motinų 
i paslėpti vaikai (apie šimtas) buvo išgabenti iš getto ;

maišuose, po šiukšlėmis ir kitais kroviniais ar arkli- Šiauliuose buvo apie 40 žydų gydytojų. Pagal Lohse, 
niuose vežimuose arba naktį išmesti per getto spyg- Reichskommissar fuer Ostland, potvarkius (§H), 
liuotą tvorą, už kurios jų laukė lietuvių globojančios jiems buvo uždrausta gydyti arijus. Aš, kaip svei- 

; rankos. katos skyriaus viršininkas, įteikiau Gebietskomissardi
i raštą, kuriame išdėsčiau, kad 50% gydytojų išjungi- 

Buvo daug nenugalimų kliūčių tame gelbėjimo mas iš darbo yra neįmanomas net normaliose sąiy.
darbe. Kadangi nemažas^ žydų šeimų skaičius namie gose ir pavojingas karo metU; kada kabo ore įvairių
kalbėjo rusiškai ar žydiškai, tai jų vaikai nemokėjo eventualių epidemijų grėsmė. Gewecke sutiko ir leido
lietuviškai. Kai kurie vaikai buvo nuostabiai gerai j vigiemg žydams gydytojams dirbti, kaip laborantams,
išlaikę savo rasės išorinius bruožus, todėl kiekvienas Tai buvo didelig iaimėjirnas sveikatingumui ir žydams 
juos is karto pažindavo. Jų paslėpimas pasidarydavogydytojamg Taij jei neklystU) buvo vienintelis Lietu-' 
neįmanomas. Sunku buvo gelbėti vyriškos lyties vai- vog miestaS) kuriam pavyko iškovoti savo gydytojams 
kus. Buvo atsitikimų, kad motinos, kurios panikos pa- žydams tokias sąlygas. . j
gautos, atiduodavo vaikus, bet kuriam laikui praėjus, ’
prašydavo juos grąžinti. Taip pat kai kurie jau iš- Tačiau atsirado žmonių, kurie ir už tai mane ap- 
laisvinti ir paslėpti suaugę žydai neišlaikydavo, pa- skundė vyr. Sveikatos valdybai. Bet užteko trumpo 
lūždavo psichologiškai ir patys grįždavo į getto. paaiškinimo ir visa buvo suprasta ir patvirtinta? O 

kada lapkričio mėn. Šiauliuose pradėjo plėstis dėmė- 
Šiąulių žydų getto nebuvo išnaikintas, kaip Kau- į tosios šiltinės epidemija, Gebietskomisaras džiaugėsi 

no ar Vilniaus. Jis su mažais svyravimais gyventojų savo toliarege politika.
skaičiuje išliko iki 1944 m. Tais metais pavasarį di- j *
deli kiekiai darbingų žydų (o kitokių gette nebuvo) Žydai gydytojai tokią padėtį išlaikė iki getto iš
buvo pasiųsti į Rekyjevos durpyną prie Šiaulių, čuk- kraustymo iš Šiaulių miesto. Iš Šiaulių m. žydų gy- 
raus fabriką ir Dapgailių plytinę “Molis” prie Kur-1 Rytojų buvo nužudytas tik vienas dr. Gečas. Tai įvyko 
šėnų. Mažesni kiekiai buvo pasiųsti į įvairias kitas; dar prieš getto įsteigimą. Vieną naktį į jo butą įsi- 
darbovietes. Raudonajai armijai vėl okupuojant Lie-1 veržė keletas ginkluotų vyrų ir išsivedė iš namų. Ry- 
tuvą, jie buvo išvežti į Vokietiją. Kadangi Himmleris i tojaus dieną jis buvo rastas nušautas užmiestyje. Bu- 
buvo įsakęs 1944 m. spalių mėn. sustabdyti naikini- i vo bandyta surasti to įvykio kaltininkus, bet nepa
inų, tai Šiaulių getto žydai, atsidūrę Reiche, turėjo 
daug galimybių išlikti gyvi. Surinktos žinios po Rei
cho kapituliacijos tą prileidimą patvirtino.

Dera dar suminėti ir kitų rūšių pagalbą žydams.

vyko. 1943 m. man nežinomose aplinkybėse žuvo dr. 
Kamberis.

(Bus daugiau)



Jei Chruščiovas Ameriką 

atakuotų...

J,ei, pvz. šio mėn. (rugsėjo) 
30 d. Chruščiovas imtų ir įsa
kytų užpulti atominėmis bombo
mis; ir raketomis J. A. V., kaip 
tai neseniai grasė, drąsindamas 
Kubos diktatorių Castro spir
tis prieš J. A. V. “agresiją”, 
tai, Amerikos gen. štabo ap
skaičiavimu ir pasiremiant žval-. 
gybos daviniais, Sovietų atomi
nis smūgis būtų baisus: per 12 
atakos valandų žūtų 30 milijo
nai amerikiečių ir 10 mil. mir
tų nuo žaizdų. Daugiau kaip 
trečdalis pramonės būtų sunai
kinta. Sunkiausios T-3 raketos 
iš šiaurinės Rusijos ir iš šiau
rinio Sibiro bazių būtų paleis
tos. Iš visų Sovietų Sąjungos 
dalių pakiltų sunkieji bombone
šiai. Chruščiovas turi 150 toli
mų distancijų bombonešių 20 
megatonų stiprumo atominėm 
bomboms vežti, turi nuo 75 iki 
100 tarpkontinentinių raketų 
su atominės sprogstamosios jė
gos kalibru nuo 10 megatonų 
pradedant ir kylant per 10 me
gatonų; turi 200 vidutinių dis
tancijų bombonešių, kurie gali 
pasiekti Ameriką tik kurą pa
pildant iš lėktuvų skridimo me
tu. Visi šitie naikinimo ginklai 
nukryptų prieš Ameriką. Kiti 
400 vidutinių distancijų bombo
nešių ir 300 vidutinių distanci
jų raketų galėtų būti panaudo
ta arčiau prie Rusijos esančioms 
J. A. V. bazėms pulti, šitos ba
zės nukentėtų, ant Amerikos 
būtų išmesta ir susprogdinta 
150 atominių bombų.

PO' to eitų J. A. V. revanšas. 
Ir nukentėjusi Amerika būtų 
pajėgi mirštamai smogti igovietų 
Sąjungai. Oro komandos super- 
bombonešiai, raketos, povande
niniai laivai ir bombonešiai kai 
kuriose užjūrio bazėse visada 
yra puolimo parengtyje. 350 
sunkiųjų sprausminių bombone

šių kiekvienas gali nešti 50 i 
megatonų stiprumo atominių ' 
bombų prieš Sovietų Sąjungą, 
10 iš 90 tarpkontinentinių ra
ketų dar tinkamos puolimui; 
500 bombonešių su atominėmis 
bombomis ir raketomis pakiltų 
prieš Sovietus iš aerodromų, 
esančių arti prie Sovietų Są
jungos. Iš jūros atskristų 800 
bombonešių naikintuvų, kurie 
yra laikomi ant lėktuvnešių de
nio; 6 iš 9 Polaris tipo subma- 
rinų iššautų 96 atomines rake
tas. Ir tai dar būtų ne pats di
džiausias smūgis, nes po to atei- j 
tų B-52 iš strateginės oro ko
mandos : Leningradas per ke
lias sekundes būtų sunaikintas, 
praktiškai jame neliktų gyvų 
žmonių. Viršum Maskvos sprog
tų bombos, kurios yra 25,000 
kartų stipresnės, negu ta, kuri 
prieš 17 metų Hiroshimą pa
vertė pelenais. Didžiausio kerš
to iš amerikiečių susilauktų 
Maskvos miestas su Kremliumi; 
Maskva būtų paversta milžiniš
ka duobe. Praėjus 12 valandų 
po Chruščiovo beprotiško įsa
kymo įvykdymo Rusija pavirs
tų kapinėmis:, nuo amerikiečių 
revanšo žūtų nuo 80 iki 100 
milijonų sovietinių žmonių, 30 
milijonų būtų sužeista, 130 
miestų išgriauta, 70 procentų 
pramonės sunaikinta. Praktiš
kai visos karo medžiagos, visi

kariniai įrengimai, geležinkelių 
stotys, uostai, aerodromai, in
formacijų ir administracijos 
centrai būtų sugriauti. Todėl 
manoma, kad Chruščiovas rizi
kuotų smogti Ameriką atomi
niais ginkalis tik tada, jei ato
minis karas žadėtų paklupdyti 
jam visą pasaulį, išplėsti jo 
valią ir valdžią ant viso pasau
lio. Toks užpuolimas, kuris baik- 
tųsi Amerikos revanšu, būtų ly
gus savižudybei. Elektroniniai 
“smegenys” yra apskaičiavę, 
kad po tokio karo Amerika at
sistatytų per 10 metų, o Rusi
ja — per 25 metus.

J. Gbs

Spaudoj ir Gyvenime

ihjDoino ELECTROniCS
TV-RAOI3AI-OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos tr garantija 

13321 S. Halsted St -CLiffside4-5665

JIE
Amerikos

Du Draugo bendradarbiai, susitikę Philadelphijos LB radijo pik
nike: Vyt. Volertas ir dr. Ona Labanauskaitė.

(Atkelta iš 3 pusi.)
Tekste rašoma, kad prižiūrimi 

34 miesto policininkų ir detekty
vų, apie 300 demonstrantų įvykdė 
‘‘taikią demonstraciją” prieš Ru
sijos ambasadą, esančią Parlia- 
ment Hill.

Esą, nebuvo jokių išsišokimų, 
išskyrus epizodėlj, kada viena de
monstruojanti moteris, grasinda
ma kumščiu Rusijos ambasados; 
link, spiovė j geležinius vartus, 
skiriančius demonstrantus nuo 
ambasados.

Tačiau 14 policininkų, stovėju
sių prie ambasados, nieko Į tai ne
reagavę. Dar šeši automobiliai su 
policininkais ir detektyvais stovė
ję Charlotte gatvėj, pasiruošę 
ateiti į pagalbą, jei būtų reikalin
ga.

Demonstracijos tikslas, kuris 
suvedė demonstrantus iš Toronto, ■ 
Oshawos ir Ottawos, buvęs palai
kyti ir paremti Kanados delegaci- Į 
jos Jungtinėse Tautose norą, pa
spausti Sovietų Sąjungą, kad ji 
išsikraustytų iš pavergtų kraštų.

Demonstrantai nešę vėliavas ir 
plakatus. Keletas ambasados tar
nautojų, bebaigiant demonstran
tams pražygiuoti, esą, matėsi su
kišę galvas prie langų ir stebint 
pražygiuojančiuosius.

Pr. Alšėnąs

Kas vyksta akcijų rinkoje?
(Atkelta iš 3 psl.' 

svarbiu veiksniu, reikalaujančiu 
gilesnio ir apdairesnio tvarky
mo.

Pranešimas puola fondus dėl 
per didelės komisijos ėmimo bei 
jos per didelio panaudojimo 
naujų akcininkų perdaug agre
syviam verbavimui ir direkto
rių algų kėlimu. Dažniausiais 
atvejais fondų patarėjų bend
rovės, patys fondai ir akcijų 
pardavinėjimo bendrovės, nors 
ir organizuotos atskirai, iš tik
rųjų tesą tik atskiri padaliniai 
vienos ir tos pačios organizaci
jos. Dėl to ir patarimai esą 
brangūs — tarp % ir 1% nuo 
fondų aktyvų.

Tuo pačiu metu tie patys 
patarėjai ne fondams, kur yra 
konkurencija, už tuos pačius 
patarimus mažiau teskaito. Per 
dažnai tos pačios akcijos per
kamos ir vėl parduodamos, tuo 
perdaug išleidžiant tarpininkų 
komisijoms. Didžiausias kalti-

i nimas bene bus tas, kuriuo tvir
tinama, kad fondai gerokai pri

sidėję prie gegužės 28 akcijų 
i kainų didelio kritimo. Fondai 
šį pastarąjį kaltinimą paneigia, 

i sakydami, kad, nepaisant jų vi
so didumo, jie ir šiandien teval
do tik 4.4% visų paprastųjų ak- 

I cijų, deja, užmiršdami pakalbė- 
! ti apie savąjį didelį judrumą ir 
; daugelių privačių akcininkų rin
koje didelį nejudrumą.

Kur profesoriai klysta?

Geriausias profesorių nušne- 
kėjimo pavyzdys stoja prieš pa
čius profesorius, nes kalba prieš 
mokslą ir žinojimą. Jie tvirtina, 
kad fondų veikimo išdavos “did 
not differ appreciably from 
vhat would have been achiever1 
by an unmanaged portfolio”. 
Vadinasi, kiekvienas iš mūsų, 
tik pirštu dūręs į akcijų sąra
šą, gali pasiekti kuone . tos pa
čios naudos, kaip ir žinovų tvar
komi fondai.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 28 4

KANADOJ
Toronto, Ont.

DAINOS ŠVENTĖ

Artėjant Toronto lietuvių cho
ro “VARPAS” dešimtmečiui 
spalio 27 dieną ansamblis ren
giasi sukaktuviniam koncertui.

Toronto Varpas eilę metų lei
džia lietuvių liaudies, lietuvių ir 
pasaulinių kompozitorių muziką 
ir, dėka aukšto meninio lygio, 
yra populiarus ne tik lietuvių, 
bet ir angliškai kalbančios vi
suomenės tarpe.

Sukaktuviniam koncertui var- 
piečiai ruošiasi visu rimtumu, 
nesigailėdami laisvalaikių net 
keliom repeticijom savaitėje. Ti
kėkime, jog spalio 27 d. vaka
ras bus maloni proga torontiš
kiams ir atvykusiems svečiams 
ne tik pasiklausyti lietuviškų 
dainų skambėjimo, bet ir pa
gerbti sukaktuvininką. Tuo pa
čiu padėkoti Varpo spiritus mo- 
vens muz. Stasiui Gailevičiui ir 
visam, su neįkainuojamu pasi
šventimu dirbusiam ansambliui.

R. J.

Maldos už pasisekimą

Šv. Tėvo Jono XXIII patvar 
kymu, visose Romos bažnyčio
se, katalikų kunigai vietoje įp
rastos įsakytos maldos už Šv. 
Tėvą nuo rugsėjo 12 d. privalo 
kalbėti oraciją į Šv. Dvasią, mel 
džiaut Šv. Dvasios dovanų bu
simajam visuotinam Bažnyčios 
susirinkimui. Daugelis pasaulio 
vyskupijų, sekdami tuo pavyz
džiu šiuo metu organizuoja ypa 
tingas pamaldas už bažnyčios 
susirinkimo pasisekimą.

fraįįgMįįs?-':;
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę, nuo ugnies lr auto-" 
nobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 VVest 85th Street 
■Jhicago 42. Illinois

ei.: GA. 4-8054 lr GR. 6-4339
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TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje JS.OO, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 6»th St. n a. PR 6-1063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiM

■X-

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų Įvairių rūšių bei 
“home ovvners” apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto blduš 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. m 5-8063

O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituaniea Avė.
Tel. FRontier 6-1882

YRA ČIA - 63-čiij metu FORDAI... 
judriausi, rūpesčio nesukelia automobiliai!

U- -dUOB

Ilgiausia, judriausia ir gražiausia naujų automobilių 
eilė bef kada pristatyta pas vieną pardavėją! Keturios 
automobilių klasės. .. 44 skirtingi modeliai, pagaminti 
pagal naują aukštos kokybės standartą... visi * su 
nuostabiu nauju taupaus aptarnavimo bruožu, kuris 
dvigubai sumažina; sustojimus garaže arba reikalingas 
tik kas 6,000 mylių. .. taupykite savo laiką, rūpes
čius, pinigus!

’63 SUPER TORQUE FORD GALANTE (Prieky: Gala- 
xie 500/XL 2-jų durų HARDTOP). Išvaizda, jėgą — ir 
dabar jausmas pasakiško THUNDERBIRD! Važiavimas 
taip Thunderbird lygus, kad jūs turit _ išmėginti, kad 
patikStumSt! Super torąue veržlumo pajėgumas yra iki 
4?5 hp (pagal pageidavimą.)
'63 FORD FAIRLANE HARDTOP (užpakaly: Fairlane 
500 Sports Coupe). Naujas vidutinio svorio... su S-V 
jėga! Pilna devynių Fairlanes linija! Trys naujos, vidu
tinio svorio mašinos. Dvi naujos "hardtops”. Ketuirios 
“seda.ns”. Didelės mašinos talpa, važiavimas, veikimas... 
judrus naujas dydis... taupios kainos. Nauji pagal pagei
davimą 260 V-S ... 221 V-8 (ar standartiniai “Six”.

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

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ KUŠIŲ 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

HEALTHY FOOD RESTAURANT
U f LIETUVIŲ VALGYKLA

jfzsVib, 3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837 

— Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois ||

41 % 5%
current dividend on investment bonus

• DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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

f
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

ALIUMINIJAUS IK STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS
KAINASI

Lang; (23 rūšys): aliuminijaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel ruo $15.50

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

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

’63 FALCON (Futura Sports Convertible). Malonumas yra tai, kas yra 
naujo Falcon’e —■ Amerikos visų laikų ekonomijos čempione. 15 auto bei 
station ivagons mašinų. įskaitant pirmų Falcon Convertible — su baterija 
operuojamu viršumi, 170 specialių “Six” (Standard.). Dabar visi '63 
Falcons’ turi Fordo išimtinų du kart Į metus aptarnavimo bruožus. 
♦Įskypus Falcon Station Rus ir Club Wagons.

Amerikos judriausi, 
mažiausia rūpesčių 
kelią automobiliai

fALCON • FAIRLANE - GALAX!£ • THUNDERBIRD

Products of

K. BUTKUS 
PRospect 8-2781

GR 6-1760

t.’GIJKCūl.’.ffiNY

APŽIŪRĖKIT JUDRIĄSIAS MAŠINAS DAR ŠIANDIEN PAS SAVO VIETINĮ FORDO PARDAVĖJĄ

CRANE SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

HiMi,

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
i/Al AkinnC. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p,VHLHnifUdi ANTRAD. lr PENKT..................... » T. r. Iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. 9 ▼. r. iki IX v. d. Trečiad. uždaryta.



40 VAL. ATLAIDAI !
Šį sekmadienį, rugsėjo 30 d. 

10:30 mišiomis prasideda 40 
vai. atlaidai Šv. Jurgio bažny
čioje. Sekmadienį, pirmadienį i 
ir antradienį pamaldos vakarais 
bus 7:30 vai. Pamokslus sakys 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
marijonas, buvęs Naujojo Gy
venimo ir Draugo redaktorius. 
Klebonas ir jo asistentas kvie
čia lietuvius gausiai dalyvauti 
šiose maldos ir susikaupimo 
valandose.

BALFUI RINKLIAVA

Šį sekmadienį Šv. Jurgio baž
nyčioje bus rinkliava Balfo nau
dai. Tam reikalui praėjusį sek
madienį buvo išdalinti vokai. 
Balfo skyrių vadovybė prašo 
nuoširdžiai aukoti. Balfo surink
ti pinigai sušelpia mūsų tau
tiečius skubios pagalbos reika
linguosius. Kurie vokų neturite, 
galima aukoti įdėjus į 'bet kokį 
voką, užrašius savo pavardę ir 
adresą. Atnešę savo auką ir ati
davę Šv. Jurgio bažnyčios spe
cialioje rinkliavoje, jūs sutaupy
site aukų rinkėjų laiką ir var
gą. Nepamirškite atiduoti sa
vo, nors kuklios metinės duok
lės Bendrajam Amerikos Lietu
vių Fondui, kuriuo parama ne 
vienas iš mūsų yra pasinaudoję 
praeity.

INGRIDA STASAITĖ _ 
KARALAITĖ

Pereitą sekmadieni Z. Stasai- 
tė išrinkta Kultūrinių darželių 
karalaite 1962 metams. Jauno
ji lietuvaitė, baigusi Ursuline 
kolegiją, dirba kaip chemikė Re- 
public Steel bendrovės tyrimų 
laboratorijoje.

Ingrida Stasaitė, aktyvi lie
tuvaitė, dalyvaujanti Čiurlionio 
ansambly, tautiniuose šokiuo
se, skautuose ir ateitininkuose, 
dirbanti su lituanistinėmis mo
kyklomis ir visur padedanti, 
kur lietuvių reikalas verčia ir 
kviečia, išrinkta pirmąja Kultū
rinių darželių karalaite. Iš še
šiolikos konkurenčių, lietuvaitė, 
21 metų, buvo vainikuota ka

Carolina Patrick žygiuoja Ra- 
leigh, N. C., mieste lietui krintant 
ir klanas vandens jos portretą 
gražiai atmuša.

ralaite Tautybių kultūrinių dar
želių metinėje šventėje.

Apie Kultūrinių darželių šven
tę, kurioje I. Stasaitė buvo iš
rinkta šių metų Darželių kara
laite, rašė amerikiečių spauda 
ir Cleveland Plain Dealer įsi
dėjo gražią nuotrauką.

Lietuvius šioje šventėje at
stovavo Čiurlionio ansamblio 
šokių grupė.

KĘSTUČIO MIRTIS

Šį šeštadienį, minint Maironio 
metus, L. B. pirmosios apylin
kės teatras “Vaidila” vaidins 
Maironio Kęstučio mirtį. Reži
suoja akt. Petras Maželis. Vai
dinimas įvyks Slovėnų audito
rijoje. Pradžia 6:30 v. v. Šiame 
vakare bus iškilmingas Dirvos 
romano premijos įteikimas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Geologijos inž. Juozas Mik- 
lovas, padarė Clevelando lietu
viams pranešimą apie Lietuvos 
gyvenimą Sovietų okupacijoje. 
Jaunasis inž. gerai pažįstąs Lie
tuvos gyvenimą ir iš jos pabė
gęs 1861 metais, pilnutėlei lie
tuvių salės auditorijai davė nau
jausias žinias. Julius Smetona, 
pristatydamas kalbėtoją, nupa
sakojo inž. Miklovo pabėgimo 
istoriją.

Apie 400 žmonių atsistojimu 
pagerbė mūsų tautietį ir su 
įdomumu išklausė jo pranešimo.

“Nuo 1940 metų iki šios die
nos tebesitęsia baisusis birželis 
Lietuvoje”, pareiškė inž. Miklo- 
vas. Kalbėtojas daugiau susto
jo ties sovietų pastangomis su
lyginti Lietuvos gyvenimo są
lygas su Rusijos gyvenimo są
lygomis, apie partizanų judė
jimą, kuris buvęs visos tautos 
judėjimas, apie katalikų Baž
nyčios reikšmę tautiškumui ir 
religijai Lietuvoje, apie gyve
nimą kaimuose ir miestuose, 
apie kolchozų gyventojų skur
dą, apie santykius okupantų su 
lietuviais ir t. t. Prelegentas at
sakė į daugybę klausimų.

Inž. J. Miklovas taip pat kal
bėjo per radiją, pasirodė televi
zijoje ir turėjo pasikalbėjimą 
su amerikiečių spauda.

VISU TAUTŲ PARODA

Šį ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį Statler Hilton vieš
buty įvyks visų tautų paroda 
ir pilietybės dienos iškilmės. 
Parodoje dalyvaus 40 atskirų 
tautybių su savo išdirbiniais, 
mezginiais, kepsniais ir t. t. Pa
rodos ir iškilmių pabaigai bus 
Pilietybės dienos balius, kuria
me bus pagerbti ir atsižymėję 
naujieji piliečiai — lietuvė Ona 
Jokubaitienė ir čekas Vaclovas 
Hyvnar. V. R.

Michigan valstybės gubernatorius Swainson rodo savo dirbtinę 
koją 9 m. berniukui Brantley, atvežtam iš Philadelphia, Pa., j 
Grand Rapids. Gubernatorius prarado koją antram pasauliniam 
kare, o berniukas — po traukiniu. Berniukas yra sužalotų vaikų 
komisijos žinioje.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kenosha, Wis.

LIETUVIAI ORGANIZUOTAI 
REMIA LIETUVIŲ FOND4

Lietuvių Fondo idėja — su
kaupto kapitalo pelnu remti lie
tuvių kultūrinius reikalus — 
randa gyvo atgarsio ne vien di
desnes pajamas turinčių asme
nų tarpe, galinčių skirti fondui 
stambesnes pinigų sumas. Ji 
vis plačiau sklinda ir vidutines 
darbininko lygio pajamas gau
nančiųjų aplinkoje. Dėmesio 
vertu pavyzdžiu atsiliepė Lietu
vių Bendrūomfenės Kenoshos 
apylinkės narių būrelis.

Lietuvių Fondas turi ypatin
gų ryšių su Lietuvių Bendruo
mene. Ne tik sudaryta sutartis 
su LB vadovybe fondo steigimo 
bei pelno paskirstymo klausi
mais, bet ir užmegstas tiesiogi
nis ryšys su visais LB padali
niais fondo lėšų telkimo reika
lu. LB Kenoshos apylinkės pir
mininkas Jonas Milišauskas, at
siliepdamas į LF piniginio va
jaus reikalu išsiuntinėtus laiš
kus, užtikrino LF valdybą, kad 
apylinkės vadovybė nuoširdžiai 
parems LF pastangas kuo dau
giau suburti lėšų fondo naudai. 
Taip pat pažadėjo sudaryti nuo
latinį komitetą, kuris apylinkės 
valdybos žinioje vadovaus LF 
vajaus sėkmingam pravedimui. 
Bet nelaukiant kol visa tai bus 
padaryta, susidarė iniciatorių 
būrelis, kuris nusistatė pradžiai 
bent tūkstantį dolerių LF sudė
ti. Vienas būrelio narių, Bronius 
Juška, kitų būrelio narių paves
tas, kreipiasi į LF valdybos pir
mininką, prašydamas atsiųsti 
fondo įstatų, pasižadėjimų, au
kų lapų ir šiaip platesnių infor
macijų LF vajaus reikalu. Anot

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES GHIGAGOJE:

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

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

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

sklandumu. Alfabeto tvarka bū
relį sudaro šie asmenys: Griga
liūnas Ignas, Juška Bronius, Mi 
lašius Stasys, Navickas Anta
nas, Pociulis Jonas, Pociulis Sta 
sys, Ralys Stasys, Stankus Ri
chardas, Šumskis Jonas, Vadei- 
ša Adolfas, Valaitis Stasys. Tai 
kininkaujant vietos LB apylin
kės valdybai, šiai grupei vado
vavo Ignas Grigaliūnas, kuris 
kartu su Jonu Pociuliu yra tos 
gražios idėjos iniciatorius. At
skiras žodis Stasio Ralio ir Ri
chardo Stankaus adresu. S. Ra
lys yra 80 metų amžiaus netur
tingas pensininkas. Pasiskolinęs 
iš kaimynų dalį pinigų, iš karto 
įmokėjo visą šimtinę, pareikš
damas, kad ir atliekamo pinigo 
neturėdamas, bet sužinojęs ko
kiems gyvybiniams tikslams LF 
yra sukurtas, noriai prisideda 
prie fondo sustiprinimo. R. Stan 
kus yra gimęs šiame krašte. 
Nuoširdus lietuvis. Jo piniginė 
visad atvira Kenosha lietuvių 

i tautinei veiklai paremti, gi jo 
asmeniška talka vietos LB yra 
didžiai vertinga.

Nuotaikos ypatingos tuo, kad 
į LF kreipimąsį pirmieji organi 

. zuotai atsiliepė fabrikų darbi
ninkai, tarpininkaujant vietinei 
LB apylinkės vadovybei. Užsi- 
mezgęs kontaktas tarp LF val
dybos, Kenoshos LB valdybos 
ir minimo būrelio atstovų, davė 
nuostabių rezultatų. Jei ir kitos 
LB apylinkės įsijungs į LF lė-

| B. Juškos nors Kenoshoje ir 
i nėra lietuvių profesionalų ,kurie 
įneštų LF po tūkstantinę, bet 
bent vieną tūkstantį dolerių pa- 

! siryžę sudėti fizinį darbą dir
bantieji darbininkai. Tapdami 

. LF vajaus pionieriais, tą savo 
. ryžtą jie grindžia lietuvių vie- 
■ ningumo ir savimi pasitikėjimo 
idėjomis, kurios taip reikalin
gos mums ir tėvynėje vargstan 
čių brolių viltims stiprinti.

Tas gražus lietuvių mostas ir 
nuoširdus įsipareigojimas jau 
sėkmingai vykdomas. Vienuoli
ka pionierių sutarė įnešti po 

j šimtą dolerių ir tuo įsijungti į 
įLF pilnateisiais nariais. Gry- 
'nais pinigais sudėjo 860 dol., gi 
likusius pasižadėjo sumokėti da 
limis vėliau. Pinigus ir pasižadė
jimus LF valdybą jau gavo, ma 
loniai nustebinta ir aukotojų 
ryžtu ir atliktos operacijos
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šų telkimo vajų konkrečiais 
veiksmais, panašiais ar skirtin
gais Kenoshos duotam pavyz
džiui, LF pastoviai ir didesniu 
spartumu augs ir stiprės nariais 
ir kapitalu, kurio pelnu kas me 
tai bus paremiami gyvybiniai lie 
tuvybės išlaikymo bei liet. kul
tūros ugdymo reikalai.

S. Rau-nas

i Tas, kuris melu sutepa savo lū- 
I pas, negali turėti nė grynos šir
dies. Jeigu jo sąžinė būtų švari, 

, būtų taipgi švarios ir lūpos.
i Mirabeau

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Hl
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Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

SEPTEMBER — RUGSĖJO 28, 29, 30 D. D. 

LOUIS PHILLIPPE V. S. O. P.
BRAND COGNAC BRANDY Fifth $Q.59

Fifth $3.98

DA SIUVA 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.49

< _ CUSENIER IMPORTED THREE STAR 
tfl% * COGNAC

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P.

RICC ADONN A Imported VERMOŪTH" 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

KRON BRANNVIN. IMPORTED 
AŲUAVIT

Fifth $4.89

$“|.19

Fifth $3.98

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

' VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, Dl.

MOLINOS DRY WHITE 
PORTUGAL WINE

BARCLAY DISTILLED LONDON 
DRY GIN 90 PROOF

Fifth .69

Fifth $2-69

CHATEAU NIAGARA, NEW YORK STATE 
™ CHAMPAGNE, PINK CHAMPAGNE,
& SPARKLING BURGUNDY
5 YUSAY P1LSEN BEER 
Of Case of 12—12 oz. Throvv Away Bottles $1.39

Fifth $1.98

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

Tel. 434-4660

CiltĄIlIASKAS

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 7-7747J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

PARAMA MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

2515 West 69th Street......................Telef. RE. 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

LOUIS PHILLIPPE V. S. 0. P. 51h $5.55
LEMON IDE Liųueur, 70 proof......... 5Sh $3.75
LIEBFRAUMILCH, Schwarze Kafz .. 5fh $1.29 
RICCADONNA Imp. Vermouih .... Bottle $1.15
AMBASSADOR VermouHi ......... . 5th 98

'AUGSBURGER Beer, 24-12 oz. bottles. Gase $4.75

Rugsėjo 27, 28, 29 dienomis

KRON Brannvin Aųuavif................. 5th $3.98
BANANA Liąueuer............................ 5th $3.65
HILLS PROS. GOFFEE ......... ....... 2 sv. $1.15

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 3 „ 4 ,, ,,
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. ,, 9 „ 8 ,. „
.Šeštad. „ 9 12:30

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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



6 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo-mėn. 28 Spalio 7-14 d. Maironio par
ke rengiama dail. Rūkštelės me 
no paroda.

Spalio 28 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje statoma Hart
fordo teatralų Fuldos komedi
ja “Mokyklos draugai”.

Lapkričio 4 d. Maironio par
ke rengiamas Maironio 100 me
tų gimimo sukakties paminėji
mas su paskaita ir menine pro
grama.

KUNIGŲ PAKEITIMAI
Nuo rugsėjo pradžios kun. M. 

Tamulevičius paskirtas Aušros 
Vartų administratoriumi, o ku
nigas A. Jankauskas šv. Kazi
miero parapijos vikaru. Pr.

Naujasis sunkaus svorio bokso čempionas Sonny Liston su savoi 
žmona prie pietų stalo.

MOŠŲ KOLONIJOSE

Meilė įvykdo daug dalykų, o 
svarsto mažai. Kur yra, meilė, ten 
nėra vargo bei kentėjimo, arba 
pats kentėjimas yra mylimas.

J. Deharbe

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

+ ♦ ♦ ♦ ♦ »»»♦-♦♦♦ » ♦ ♦ ♦ ♦

MARQUETTE PARKO CENTRE
! 2 Imti, 7 metų mūras arti parko,
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

3 butų niūras arti Maria High, 
naujas gazu šildymas, garažas. 
$34,500.

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

Arti mūsų 4 kamb., 9 meti) mū
ras, aukštas'stogas, garažas, $18,800.

Moderni reziedncija 7 kamb. ant 
55 pėdų loto prieš parkų — tinka 
žmogui, kurs matS ir lygino gerus 
namus. $35,800.

Naujas gražus biznio mūras — li
kerio prekyba, taverna ir didelis lu- 
xus butas, kaina numušta, matysite 
patys.

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

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

Didelis (i kamb. mūras, garažas, 
alyva šild., tvirtas namas, gera vie
ta, $19,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai 
15 metų maisto prekybų. 2 aukštų

mūrų, du butai — didelis ir mažas, I 
labai gera vieta ir didelė klientūra. ; 
Savininkas užaugino šeimų ir pada
rė atsargai pinigų.

Ne palovių, bet gavome puikų mū- ■ 
r.o namų. 6 kamb, air cond., karpe- j 
tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — i 
baras — naujas gazu šildymas, mo- ' 
derni vonia ir virtuvė, garažas, daug 
priedų. SIS,800.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par- 

I 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.

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
centro — 9 kamb., 4 mieg. mūro re
zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara
žas, sodas, kaina pavydėtina.

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

REAL ESTATE

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis 1% a., 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21.900.

Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

.Mūrinis 5 kamb., garažas. naujas 
šildymas. 59-ta ir Mozart. $16,S00.

Mūrinis 3 butai, šalia, mūsų įstai
gos. Naujas šildymas. $30.900.

Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas, 
M. p. Tik $20,000.

Mūrinis naujas: butas ir pilnai 
įrengtas grožio salionas. $34,500.

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

i Mūrinis 4 mieg., garažas, J rytus 
nuo Western, $18,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

-Murins naujas 2x5% su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. ,šild. gazu, Gage 
p., $39.800.

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
i papk-o apylinkės, $11,900. 
i Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild.. 61 ir Talman. $26,800.

! Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High. naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Šth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ir Campbell $27,500.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios lr 
Wasbtenaw. $17,900.

2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

4 butų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas Iš. 8 namų. Kai
nos nuo $49,500.

I % aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaw. $23,900.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 lr 
5 kamb.; 2-ras 6 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at- 
j rem., atskira gazu šiluma, garaž.,
I arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina.
1 $24,900.

Worcester, Mass.

Lietuva Vokiečiams buvo 
šventas vardas

Dr. Grinius, viešėdamas N. 
Anglijoje, lankėsi ir Woreeste- 
ryje, buvo apsistojęs pas Ę. 
ir Pr. Pauliukonius ir ta proga 
ponios A. Griniuvienės krikšto 
dukrai Eglei įteikė iš Vokietijos 
atvežtą krikšto motinos dova
ną. Rugsėjo 23 d. Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos salėje 
svečias Worcesterio lietuvių vi
suomenei skaitė paskaitą apie 
Lietuvos rezistenciją vokiečių 
liudijimu.
Kenčianti ir kovojanti Lietuva

Paskaitos pradžioje prof. J. 
Grinius pabrėžė, kad didžioji 
spauda ir radijas labai mažai 
yra paskelbę vokiečių liudijimų 
apie kenčiančią ir kovojančią 
bolševikų pavergtą Lietuvą. 
Tos vokiečių liudijimų medžia
gos esą daug. Vokiečių liudyto
jai apie padėtį pavergtoje Lie
tuvoje yra trijų rūšių: vokie
čiai karo belaisviai gyvenę Lie
tuvoje, Karaliaučiaus srities ba
daują vokiečiai, keliavę į Lie
tuvą maisto ieškoti bei Lietuvo
je gyvenę ir vokiečiai, gyvenę 
Rusijos vergų stovyklose drau
ge su lietuviais.

Lietuvoje 1948 — 1951 m. 
pasipriešinimas prieš Maskvos 
pavergėjus buvęs dvejopas: ak
tyvus ir pasyvus. Aktyvus pa
sipriešinimas buvo vykdomas 
ginkluotų partizanų ir pasyvus 
beginklių ūkininkų. Yra parašy
ti vokiečių dalyvavusių lietu
vių partizanų kovose atsimini
mai, bet jie dar nepaskelbti.

Pasyvioji lietuvių rezistencija 
reiškėsi dideliu žmoniškumu, tei
kiant pagalbą badaujantiems 
vokiečiams, normaliais laikais 
tokia pagalba būtų tik papras
tas krikščioniškos artimo mei
lės vykdymas, tuo tarpu, kai ta 
teikiama pagalba buvo valdžios 
griežtai uždrausta ir ji buvo 
surišta su dideliu pavojum būti 
žiauriai nubaustam, tai rodo di
delį lietuvių žmoniškumą. Ta 
pagalba badaujančių vokiečių 
minioms taip gausiai buvo tei
kiama, kad okupacinės valdžios 
milicija nepajėgė su tuo kovoti 
ir dažnai buvo priversta būti 
bejėgė prieš tokį lietuvių pasy
vų pasipriešinimą. Tūkstančiai 
vokiečių karo belaisvių gyvi grį 
žo į Vokietiją tik dėka lietuvių 
gailestingumo, kurį vokiečiai' 
belaisviai pavadinę slaptuoju 
Raudonuoju Kryžiumi. Lietuva 
jiems buvo šventas vardas.

Partizanų veikimo laikais dau 
gęlyje vietų buvo paraližuota 
okupantų administracija ir lie
tuvių tauta tvirtai tikėjo, kad 
jų heroišką kovą su krašto žiau 
riuoju priešu parems Amerika, 
bet buvo skaudus nusivylimas, 
kai atriedėjo rusų tankai, lietu
vių sodybas pavertė degėsiais, 
žmones ištrėmė, apkaltino ir su
šaudė. Laisvasis pasaulis užmer 
kė akis, užsikimšo ausis prieš 
barbariškus darbus nekaltoji, 
tautoje šiais pažangos laikais.!

Ir darbo stovyklose lietuviai 
yra daugiausiai susipratę, draus 
mingi, vieningi, jiems prilygsta 
tik ukrainiečiai.

Po paskatos LB apylinkės pir 
mininkas V. Mačys padėkojo 
prelegentui už turiningą pas
kaitą. Neatvykę į paskaitą la
bai daug nustojo.

KULTŪRINIAI PARENGIMAI
LB apylinkės pirmininkas V. 

Mačys prieš prof. J. Griniaus 
paskaitą pranešė, kad bendruo
menės valdyba numatanti su- 
gyvinti vietos kultūrinį gyve
nimą.

REAL ESTATE

Brighton Parke parduodamas 
12-jų butų .mūr. po 4r/2 kamb,,, 5 
j metų senumo. Po 6 v. v. skambin- 
: kitę 254-8382.

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West Ž6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

FOR RETIREMENT 
0R INVESTMENT

Beautiful - Scenic
DIAMOND ACRES, INC.

Proudly presents. Lots of value 
in their beautiful Retirement 
Homesites.

LOTS
FROM

$1,500 up

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tiik $16,900.

2 po 4 kamb. beveik naujas. 30 
p. sklypas. Atskiri šildymai gazu. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37,400.

Gražus 4 kamb. meti. Galima 
įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys,. Puiki vieta M. par
ke. $16,800.
; Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb- viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Pora blo
kų į pietus nuo M. parko. Pamaty
kite, sužavės jus.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. rūsys. 
Mūras. Pilna apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas, alumin. langai, 2 a. 
garažas. Arti Maria High. $31,900.

Prieš M. parkų beveik naujas 5 
kamb. ,‘expandable.”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

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

1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

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

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

5 ir 6 kamb. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. 
parke. Tik $26.900.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply- 
teliu vonios, garažas $27,500.

Graži mūro rezidencija, 8 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

Turime daug apartmentinių namų, 
senesnių ir naujų. Pora iš jų geri 

• pirkiniai. Pasiteiraukite.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

R 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 $o. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

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

$22.500.

CICERO—RERWYN
2-jų butų namas — 4 Ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 3 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėta#, 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieil). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garai.

Scenie retirement and recreational 
development surrounded on three 
sides by Bake Bull Shoals, heart 
of the Ozarks. Lots are available 
in a variety of sizes. Low cost, 
easy terms. Building- eosts are low. 
Located 20 miles north of Harri
son, Ark., with its hospital and 
medical facilities, shopping center, 
schools. churches and commerciai 
airport. Also 2,600 ft. airštrip on 
premisos. Y.ea.r round fishing, good 
hunting, Deer, Quail, Small Game.
Basa Fishing Capital of U. S.A. 

We are building Johns-Manville 
Guild Way Homes.

They are 100<% eleetric. 
Include Washer and Dryer— 

No Down Paymeht
(The above homes can be 100<% 
finaneed).

Write for FREE COLORFUL 
BROCHURES

DIAMOND ACRES, INC.
Dept C P

Leadhill, Arkansas
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OPEN « SAVINGS ACCOUNT NŪW
SOUUHIEE SAVINGS t LOAN ASSOC.

CURRENT ANNUAt 
DIVIDEND PAYABL6 

OUARTERLV

--------------------

• HIGH YIELD
• NO DANGER 0F MARKEI

FLUCTUATION
• AYAILABBJn
• INSURED SAFETY
• FREE POSTAGE BOTH WAYS
• FREE “Gin FOR THRIFF 

M GHOICE OF novan 
60IK BANIO

• BRITE FOR DESCRIPTIVS
LITERATURE

GUARANTEE SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
VISALIA. CALIFORNIA • OR Fgt f MBAK MII mummmVUlMl 
& LOAN ASSOC. •P.O.BOXN(ty‘908, VISALIA, CALIFORNIA
□ I ENCLOSE CHECK FOR 9 -

PLEASE SEND .PASSBOOK
□ PLEASE SENCUMU. UifORMATlON ON 3UARANTES SAVINOS * 

LOAN. DEPU N H

HAMBL
ADDmML.
cnv

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

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

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

3-—-t gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. glld. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900.

3—6 labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. i 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų skl., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PIBLIC

ŠIMKUS
4259 So. Maplewood A»e.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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 rezideneįnių sklypų. Sau
gam investavimui farmos. žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

(1-as ūkis j vak. nuo State g-včs)
CL 7-7388

UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mūr. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pūdų sklypas.

TIK $16,500
6 kamb. mūr. rezidencija Mar- 

tjuettė Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto. 
$280 men. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45 pėdų skly

po 7 metų 5% kamb. mūr. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,600.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Pajamij nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, įmokėti tik $600. Savininkas duos morgičlu 5%.

5 akiai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. ■ 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.600 įmokėti, už $16,500.

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

Marą. P. 1 % mūr., 6-4k., gar. $22,900. Gage Parke, arti Jaunimo Centro.
Mur. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. parko, mokyklų ir bažnyčių už ge- 
Pigiai, nes sav. išvyksta. riaušių pasiūlymą, turi būt parduotas
Turime gerų bargenų, patikrinkite. į sltI™k fi nuo^vybTšeimat^su

BUDRECKAS Norkus Real Estate
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St WA 5-5030

CONTRACTORS

Atdara sekmad. nuo 2 iki 5 v. 
Duokite pasiūlymą -— Naujas

namas, 4 miegamieji, 2 plytelių 
vonios, gazu-karštu vand. apšil
dymas, alum. žieminiai langai ir 
sieteliai

6517 S. OAKLEY AVĖ.
BE 3-1739

4 ir 3 kamb. butai išnuom. spa
lio mėn. ant 37-tos ir Wallace. 
Naujai atremontuoti, su baldais 
ar be. Galima apžiūrėti paskam
binus FR 6-5823 ar KE 2-6501.

MARQUETTE PARKE — de 
luxe iy2 aukšto mūr. namas, 4 
ir 3x/2 kamb. Potvynio kontrolė, 
2 auto. garažas, kiti priedai. Ga
lime keisti ir į kitą nuosavybę. 
7217 So. Sacramento. PR 8-9083
arba PO 7-8494.____________

Tsnuoi^Zima’— for reni

Išnuomojamas 4 kambarių bu- 
'tas. 4426 S. Roektvell St.

Tel. FR 6-0559

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

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

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

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

16 BUTŲ — GELTONŲ PLYTŲ 
1534-36-38 N, CLAREMONT A VE.

7 po 4 kamb. ir 9 po 3y2 kamb. 
Visi su vonia ir miegamuoju. Bu
tai nepakeisti. Puikiam stovy. 
Dienomis skambinti VI 2-4406; 
vakarais ir sekmad. EV 4-7128

I CICERO, štai mūr. 2 po 6 kaimb. 
(namas. Modern. vonios- Geras pir
kinys. Plytelių virtuvė. Karštu 
vand. apšild. $21,000; įmokėti 
$4,000.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PRE K V 8 OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W, 69th St.. Chicagc

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dane
trankiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dodame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas ‘‘con- 
per-ailoy” rinas—Mgutters"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kale 
f.L ‘salvanized’’ Dažymas Iš lauko, 
Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė 

Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas At
dara dieną lr naktį bei sekmadie- 
nials,

LA 1-6647, RO 2-8778

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingi prityrę “Die” ir Ma
chine Set-up” vyrai

MAGMINE SHOP DARBUI.
Turi būti blaivūs, pastovūs ir pa
tikimi. Kreiptis pirmadienį.

. 2524 S. Blue Island Avė.

STA N KUSI 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORS)
Statome šiltu oru pučiamus pe_ 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

VienintSlial iŠ lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
243] So. Kedzie 'Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso fcl. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-92724

CONSTRUCTION C0.

Marąuette Parke išnuom. dide
lis kambarys su atskiru įėjimu ir 
visais kitais patogumais. Vyrui.

GR 6-3069

Išnuom. mieg. kamb. moteriai. 
Galimybė naudotis virtuve ir vo
nią. Tel. 847-4260._______________

Išnuom. 5 ka.mb. butas, be vo
nios, pečiais šildomas. Kreiptis — 
4508 S. Honore St. (2-me aukšte 
iš šono).

Išnuomojamas 3-jų kambarių 
butas.

PRospect 6-8850

Išnuom., su baldais, 2 kamb. , 
rūsy. Taippat ir garažas. $65 į 
mėn.. Dirbančiam asmeniui. Netoli 
Šv. Kryžiaus ligoninės.

Tel. GR 6-2009

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką. 
Gyventi vietoj. Atskiras kamb. ir 
vonia, šiaur. Chicagos priemiesty. 
Rašykite: DRAUGAS, adv. 5802, 
4545 W. 63rd St., Chicago, DI.

Registered Nurses
ASSOCIA'TE DIRECTOR FOR 

SCHOOL OF NURSING 
Medical-Surgical Instructor 

O. R. SUPERVISOR 
586 bed JCAH Accredited 
General Teaching Hospital

Non-Sectarian
Excellent Personnel Policies 
Contact Director of Nursing

SĖ LUKE’S HOSPITAL 
Duluth 11, Minnesota

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi- 

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr 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 ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. AVestern, Chicago 9, UI.

TAVERN — Established — Successf'ul
SAVANNAH, ILLINOIS — The Best Corne.r Location 

Principal offers for immediate sale.
Fuįly eąuip. and bldg. containing 3 apts. plūs liv. qtrs. on 2d fl. GrOund 
fl. has tavern and beauty shop. Bldg". 75 pet. leased. Ann. income $7,600. 
Totai price for business and property $52,500 with a down paym.ent 
(jot $20,000 neoessary. Balanee on contract.

PAUL HOLSHOUSER, Ownei'
Rural Route t, Thonisoii, Illinois Phone 3443

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas J’atri- 
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
436 5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME YISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST8-076S CL 7-2094 Chicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VTDUJE TR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diklniul 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



TAUPYMO MĖNUO

Lietuvių apdraustų, taupymo ir skolinimo bendrovių 
lygos žinios

Illinois gubernatorius Otto 
Kerner specialioj proklamacijoj 
paskelbė spalį taupymo mėne- 
niu — Start to save month. Sa
vo proklamacijoj gubernatorius 
nurodo, kad taupymas yra mū
sų krašto gerbūvio pagrindas. 
Illinois valstybė užima antrą 
vietą JAV pinigų taupymo atž
vilgiu. 523 taupymo bendrovėje 
yra 8 bilijonai dolerių taupme
nų. Per pereitus metus Illinois 
gyventojai pasidėjo į taupymo 
sąskaitas beveik vieną bilijoną 
naujų taupmenų.

Ryšium su gubernatoriaus pa 
skelbtu taupymo mėnesiu Chi
cagos didieji dienraščiai išlei
džia specialias taupymui skir
tas laidas. Chicagos American 
laida išeis spalio 1 d. Chicago 
'Tribūne ir Sun Times — spalio 
7 d ir Daily News — spalio 12 
dieną.

Taupymo klausimais rašinių 
konkursas

Cook apskrities taupymo ben 
drobių taryba (Cook County 
Couneil of Insured Savings and 
Loan Associations) paskelbė 
Chicagos mokyklų mokiniams 
konkursą parašyti rašinį apie 
taupymą. Yra paskirtos trijų 
lūšių premijos: pradžios mo
kyklų 4-6 klasių, 7-8 klasių ir 
aukštesniųjų mokyklų moki
niams. Laimėtojams bus išmo
kėtos premijos po $50.00, $40.00 
ir $30.00. Konkurse gali daly
vauti visi Cook apskrities vie
šųjų ir privačių mokyklų moki
niai. Konkurse dalyvauti b’an-

MŪS KOLONIJOSE

Linden, N. J.

šeštadieninė mokykla

Nuo š. m. rugsėjo 29 d. vėl 
pradeda veikti JAV LB Lindeno 
apylinkės lietuvių šeštadieninė 
mokykla. Mokyklinio amžiaus 
vaikams mokslas nemokamas. 
Taip pat nemokamai duodamos 
visos mokymosi priemonės. Lie
tuvių Bendruomenės Lindeno 
apylinkės valdyba ir mokyklos 
tėvų komitetas kviečia visus 
Lindeno miesto ir jo apylinkės 
lietuvius tėvus leisti savo vai
kus šią mokyklą lankyti. Mo
kyklai vadovauja patyrusi mo
kytoja, mokyklos vedėja M. Bal 
čiūnienė ir mokytojos — V. Au- 
denienė — lietuvių kalba, I. 
Stankūnaitė — muzika ir daina
vimas ir D. Vaičiūnaitė — tau
tiniai šokiai.

Mieli tautiečiai, kad jūsų vai
kai nepamirštų gražios gimtos 
lietuvių kalbos, kad išmoktų 
skambių lietuviškų liaudies dai
nų ir gražių tautinių šokių, leis
kit gausiai lankyti savo vaikus 
šitą mokyklą ir tuo būdu nors 
moraliai atsilyginsime pasišven
tėliams mokytojams, kurie tik 
patriotinių sumetimų vedami, be 
materialinio atlyginimo, moko 
kas šeštadienį vaikus ir auko
ja savo brangų laiką lietuvy
bei išlaikyti.

JAV LB Lindeno apylinkės 
v-bą sudaro: V. Tursa pirmi
ninkas, S. Vaičiūnas — švieti
mo reikalams, M. Varneckas — 
sekretorius, S. Ramonas — ižd. 
ir J. Kasauskas valdybos na
rys. Mokyklos tėvų komitetą 
sudaro; V. Adomavičius — pir
mininkas ir S. Meilus ir V. Sa
baliauskas — nariai.

Mokslas prasideda šeštadienį, 
rugsėjo 29 d. 10 vai. r. Mokyk
los adresas: Linden, 340 Mit
chell avė. (Lietuvių Laisvės Par 
kas). Mokyklos vedėjos M. Bal
čiūnienės telef. WA 5-6289.

LB Valdyba

kus galima gauti kiekvienoj tau 
pymo bendrovėj. Konkursiniai 
rašiniai turi būti įteikti taupy
mo bendrovėse ligi spalio 31 d. 

Kvietimas taupytojams

Per taupymo mėnesį visi kvie 
i čiami atsilankyti į savo apylin
kės taupymo ir skolinimo ben
droves, susipažinti su jų veikla, 
atidaryti sau ar savo vaikams 

i taupymo sąskaitas. Lankyto
jams priimti daugelis bendrovių 
ruošia speciales informacines 

i parodas, kai kurios vaišins sve- 
į čius kava ir pyragaičiais, Lie- 
I tuviškos taupymo bendrovės 
I taip pat aktyviai dalyvaus tau
pymo mėnesio minėjime.

i
; Tautos produkto paskirstymas

Jungtinių Amerikos Valsty- 
i bių tautos produktas arba, ki
taip sakant, per metus paga- 

; mintų prekių ir atliktų patar
navimų suma pasiekė rekardi- 
nę 521 bilijoną dolerių sumą. 
Asmeninės pajamos sudarė 417 
bilijonų dolerių. Iš šios sumos 
gyventojai išleido savo reika
lams 339 bilijonus dolerių, su
mokėjo mokesčių 52 bilijonus 
dolerių ir sutaupė 26 bilijonus 
dolerių. Štatistika rodo, kad A- 
merikoje gyventojai vidutiniš
kai per metus sutaupo 7% pa
jamų.

Ar turėsime bankų skyrius?

Pastaruoju laiku vėl iškeltas 
klausimas leisti bankams Illi
nois valstybėje steigti skyrius. 
Stambieji komerciniai bankai 
jau seniai kelia šį reikalą, bet 
Illinois valstybės konstitucija 
draudžia bankams turėti sky

MIIIIIIIIIMIIlllllllllilllllil!

A. Drinkwater laiko istorinį mor- 
zės abėcėlės aparatą, kuriuo pa
sauliui buvo pranešta 1903 m. 
gruodžio 17 d. apie pirmojo bro
lių Wright lėktuvo pakilimą 
Manteo, N. C. Prieš keletą dienų 
Drinkwater mirė Manteo mieste.

rugsėjo d., 1962,

Korsak
5703 AVest 64 Place

7:30. v. iš ryto, sulaukęs senat 
vės. Amerikoje išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
dulktę Helen Klobulcher, žen
tas Leonard, du antikai: Phillip 
ir Patricia Her.ron: brolis Alex, 
sesuo Vtotoria Melinis ir jos 
vyras l’eter bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Kęstučio Klubui ir 
Vienybės Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas John P, 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 29 d., iš koplyčios
S:30 vai. ryto bus atlydėtas į 

• šv. Kryžiaus parapijos bažny
čia, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas' į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir 
anūkai.

TĄid'Otųvių direkt. John F. 
Ėu-deikis. Tel. LA 3-0440.

rius. Dabar sugalvota apeiti vai 
stybės konstituciją, išleidžiant 
federalinį įstatymą, kuris leistų 
visose valstybėse nacionaliniams 
bankams steigti skyrius, šį su
manymą dabar remia ir Kenne
dy administracija. JAV pinigų 
kontrolierius James J. Saxon 
neseniai Atlantic City įvykusioj 
Amerikos bankininkų sąjungos 
konvencijoje griežtai pasisakė 
už teisę nacionaliniams ban
kams steigti skyrius tose vals
tybėse, kur dabar bankų skyrių 
steigimas neleidžiamas. Jis taip 
pat pasiūlė 84 pakeitimus da
bartiniame bankų įstatyme, pa
naikinant įvairius bankų veiki
mą varžančius nuostatus.

Prieš nacionalinių bankų sky
rių steigimą pasisakė Illinois 
bankininkų sąjungos pirminin
kas J, Ross Humphrey. Jis gi- 

j na nepriklausomus bankus ir 
stoja už atskirų valstybių tei
sęs tvarkyti savo bankinius rei 

! kalus. Federalinei valdžiai lei
dus nacionaliniams bankams 
steigti skyrius visose valstybė
se visas bankinis biznis Ameri
koje būtų monopolizuotas kelių 
stambių bankų rankose.

JAV MISIONIERIŲ 
užjūriuose yra i,146

Šiuo metu užsienių misijose 
darbuojasi 7,146 amerikiečiai. 
Vieneriais paskutiniaisiais me
tais į užsienio misijas išvyko 
per 700 amerikiečių. Tą skaičių 
skelbia Misijų sekretoriatas ry
šium su įvykusiu misijų kongre
su, kuriame dalyvavo apie 1,000 
žmonių. Amerikiečiai misionie
riai priklauso 50 vyrų ir 45 mo
terų vienuolynams ir trims pa
sauliečių misionierių grupėms. 
Pagal savo padėtį, amerikiečiai 

i misionieriai skirstosi: 3,203 ku
nigai, 270 broliukų, 2,764 sese
rys vienuolės, 152 scholastikai 

i ir 307 pasauliečiai.

KOMUNISTAI GROBIA 
i TJEįNKIJOJE

! Raudonųjų vyriausybė Len- 
I kijoje užgrobė dvi katalikų įstai- 
' gas, vadovaujamas tėvų paloti
nų: uždarytas rekolekcijų na
mas Otwocke, netoli Varšuvos 
ir mažoji seminarija Krokuvos 
provincijoje.

iI
DAUGĖJA KATALIKŲ 

KOREJOiJE

Žiniomis iš Seoulo, Pietų Ko
rėjoje paskutiniais metais kata
likų skaičius padidėjo 10 pro
centų ir dabar siekia 532,515. 
Dar 49,816 ruošiasi krikštui. 
Šiaurės Korėjoje katalikų yra 
49,816.

VICTOR CICĖNAS
(CIZAN)

Gyveno 10120 S. Sangamon St.
Mirė rugsėjo 27 d., 1962,

3:55 Vai. ryto, sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Alice Conrad, Phyl- 
lis McKay, žentas John, 6 anū
kai: Florence Tuok, Robert
N.orville, Patricia Flovver, Jean 
P.et.ers, Connie Conrad ir Den
nis McKay, 9 proanūkai; bro
lis Boleslovas Cicėnas ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 
Velionis buvo vyras mirusios a. 
a. Emilijos.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan avė.

Laidotuves įvyks šešt., rūgs. 
29 d., iš koplyčios S: 45 vai.
ryto bus atlydėtas į šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčių., 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentas,
anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas. Tel. CO 4- 
2228.

VIEŠPATIES PRIEGLOBSTYJE

A. a. seselė M. Brunoną prieš 
i 18 m. atvyko į Švento Kazimie- 
! ro seserų vienuolyną iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, Chicago, 
Illinois.

Velionė buvo linksmo ir nuo
širdaus būdo, maloniai nusiteik
dama įnešdavo daug gražios 
dvasios į gyvenimą ir mokymo 
darbą.

Pirmus profesijos metus a. a. 
seselė pradėjo mokymo darbą 
Cicero, III., Šv. Antano parapi- 

! joj. Toliau ji mokė vidurinių 
skyrių vaikučius New Mexico 

, valstybėje — Šv. Petro, Švč. P. 
i Guadalupės ir Šv. Jono parapi
jose, Waukegan, Šv. Baltramie
jaus parapijoj ir paskutinė dar
buotės .misija buvo Chicago

A "t"
PAULINA KALAINIENE

GLEMŽAITE
Gyveno 3032 S. Emerald Avė. Tel. CA 5-0699
Mirė rūgs. 25 d., 1962, 5:30 vai. p. p. Gimė Lietuvoje: 

kilo iš Panevėžio apsk., čipėnų parap., Abėjutų kaimo Ame
rikoje išgyveno 40 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, 2 dukterys: 
Seselė M. Felix, kazimierietė ir Pauline įKrafCheck, žentas 
Peter, anūkė Patricia Lennon ir proanūkas Mark, sūnus Sta
nislovas, marti Alice, anūkas Walter ir kiti giminės ir draugai.

Velionė buvo amžina narė Šv. Kazimiero Vienuolyno, Tvų 
Marijonų, Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Pranciškonų Rėmėjų draugijų. 
Priklausė Tretininkų, Maldos Apašt., Amž. ir Gyv, Rož. d-joms.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., rūgs. 29 d., iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už -velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, žentas marti, anūkė 
ir proanūkas

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

A. T A.
ANTANAS JUSČIUS
Gyveno 7140 S. Maplewood Avė.

(Batų taisymo dirbtuvės savininkas, 2635 W. 69th St.)
Mirė rugsėjo 25 d., 1962, 7 vai. vak., sulaukęs 66 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 tų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Florence 

Schaults^ žentas Raymond ir Evelyn Stanulisi, žentas Alex- 
ander, .sūnus Edward, marti Jean, 5 anūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv? Vardo Draugijai ir Chicagos Lietuvių D-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home, 

2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks šeštad., rūgs. 29 d., iš kop
lyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentai, marti įr anūkai 

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2340

Heights, Ilk, Šv. Kazimiero pa 
rapijoje.

1962 m. kovo mėnesį a. a. se
selę išvežė į St. James ligoninę, 
Chicago Heights sveikatai su
stiprinti. Po sunkios operacijos i 
ji sustiprėjo ir linksma grįžo į 
Chicagą. Neilgai Dievas leido 
jai džiaugtis seselių tarpe — po 
kelių mėnesių ji vyksta į Šv. 
Kryžiaus ligoninę, Chicago. Li
gos metu velionė kantriai, su 
giliu dėkingumu ir šypsena pri- i 
imdavo visus seselių ir slaugių : 
jai suteiktus patarnavimus.

Skausmų suspausta, velionė; 
dažnai pasiimdavo kryželį, kurį 
pabučiuodavo, išreikšdama mei- j 
lės jausmus savo Sužieduotiniui, i 
Kristus, jos Mylimasis, kviečia 
ją į savo dangiškus rūmus. A.a. 
seselė Brunoną nuolankiai pa
siveda Jo valiai, priimdama pa
kvietimą. Trečiadienį, rugsėjo . 
26 d., ryte a. a. seselė ramiai, 
sutiko savo Viešpatį.

Teilsis jos siela Viešpaties 
ramybėje!

Š.K.K.S.

SĖS. MARIAABRUMONA, S.S.C.
(AGNĖSTHERESEENCHER) 

Mūsų mylima Seselė mirė 1962 m. 
rugsėjo 26 d., 12:50 valandų ryte.

Velionė buvo duktė Antoinette (Na- 
ginskAs) ir a. a. Joseph Encliftr. Į Vie
nuolynų įstojo iš švč. P. Marijos Nekal
to Prasid. parap., Chicago, 111. Vienuoly
ne išgyveno l'S m,, o įžaduose 16 m.

Paliko nuliūdime šv. Kazimiero Sese
rys, mylima mamytė Antoinette Encher, 
trys sesutės: M.rš. June Kubaitis, jos vy
ras Edvardas ir sūnus, Mrs. Helen Ches- 
ke, jos vyras Edvardas ir šeima, ir 
The.rese Encher. Penki broliai: Joseph. 
jo žmona Mary ir sūnus, Anthony ir šei
ma, Christophe-r, Casimir ir žmona. Ma
rilyn, John ir žmona Barbara ir šeima, 
dėdė Casimir Naginskas, .Floridoj, dėdė 
Dominto Naginskas, Canada, ir dėdė Pe- 
ter Encher. Lietuvoj liko dėdė ir tetos.

. Laidotuvės.. įvyks šeštad., rūgs. 29.. d- 
Gedul.ingos pamaldos prasidės 9:30 vai. 
iyte Šv. Kazimiero Seserų kopk, 2601 W. 
Marąuette Rd. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. Prašome gi- 
inines, Seseles,' mokinius ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už 
a. a. Seselės M. Brunonos vėlę.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Mamytė, seserys, broliai ir giminės. 

T.aid. direkt. P. Bieliūnas, LA 3-3572.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 28

Mielę Geštauty šeimą, dėl Jy brangios duk
reles

A. -f- A.
SALVINIJOS tragiškos mirties, 

nuoširdžiai užjaučiame.
I. S. Krosnšūnai, A. K. Rėmai,
T. V. Žukai su šeimcmis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. —- CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

J. F. EI IIFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
KLjB Tek YA 7 1741-2

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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ i

TĖVAS IR SŪNUS VMB
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Ist St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

8846 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MAŠINOMS VTBTA
REpubHa 7-8608 REpublic T-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIo •'
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpnblio 7-1213 
TeL VIrginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 8-3572

<5307 LITUANICA AVĖ. Tei. YArds 7-8461

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArds 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIH

TeL YArds 7-1188—-1189

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



X Brighton Parko Lietuvių
Moterų klubo piknikas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 30 d. Onos 
Bruzgulienės darže, 8274 Kean 
avė. Pradžia 12 v. Šokiams gros 
(Valiūno orkestras. Bus skanių I 
šiltų valgių, prie baro, įvairių 
gėrimų ir gražių dovanų. Visas 
pelnas skiriamas Šv. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa 
rapijos bažnyčios statybos fon
dui. Kviečiami visi atsilankyti.

X Reginos Zigaitytės su Si- 
gurtu Girdausku sutuoktuvės 
įvyks rugsėjo 29 d. 12 vai. šv. 
mišių metu Švč. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, Marąuette Par
ke, o vestuvinė puota bus Pak
što salėje 7 vai. vakare.

X Nijolė Semėnaitė, mūsų 
bendradarbė, pakviesta dėstyti 
ispanų kalbą Wisconsin univer
sitete Madison, Wisc. Tapusi asi 
stente ir duodama paskaitas, 
taipgi praveda darbus kalbų la
boratorijoje. Drauge ir pati sie
kia magistro laipsnio tame pat 
universitete. Bakalaureato laip
snį yra gavusi Rosary kolegijo
je, o paskiau gilino studijas 
Brazilijoje, kaip Fulbrigbto sti
pendininkė.

X Lietuvos Vyčių choras Chi 
cagoje kreipiasi į visus lietuviš
kų chorų dalyvius, jų vadovus 
ir valdybas, kviesdamas juos at 
vykti į pirmąjį rudens tokį įdo
mų pasilinksminimo vakarą. Va 
karo tikslas — sukapti lėšų sa
vo pirmajai lietuviškų dainų 
plokštelei išleisti. Vakaras įvyk
sta spalio 6 d. 8:30 v. v. Vyčių 
salėj. Jūsų ir visų atsilankiusių 
jų laukia didelė staigmena, ku
rios dar neskelbiame. Atvykę 
pamatysite.

X Brighton Parko mokslei
vių ansamblis Tėviškėlė prade
da darbą rugsėjo 28 d., penkta
dienį 5 v. v. Ansambliui va
dovauja muz. F. Strolia. Repe
ticijos vyks parapijos salėj.

X J. Aukers, District Savings 
and Loan įstaigos direktorius, 
yra pasižadėjęs dalyvauti Tė
vų Marijonų Bendradarbių va
karinėje lapkričio 14 d. Shar
ko’s restorane. Jis jau įsigijo 
10 bilietų. Bridgeporte gyveną 
gali bilietų banketui įsigyti šio
se vietose: Stelle Kaulakis, tel. 
CA 5-3016; Elzbieta Samienė, 
VI 7-5073; Joana Zelvis VI 2- 
7838; Marijona Jaunis, YA 7- 
3158. (Pr.)

Sol. Stasė Klimaitė-Pautienienė, 
sopranas, dviejuose savo lietuviš
kų dainų rečitaliuose užsirekomen
davusi kaip nuoširdi ir gili inter- 
pretatorė, atliks dalį programos 
Skautų Tėvų Komiteto parengime 
spalių mėn. 6 d. 8 v. v. B. Pakšto 
saleje, Čikagoje.

X Jonas Venslovavičius, buv. 
Klaipėdos teatro artistas bei 
Australijos dramos aktorius, in
scenizuos linksmą feljetoną Lie
tuvos Dukterų dr-jos tradicinė
je vakarienėje spalio 6 d., 7:30 
v. v. Jaunimo Centre. Visas pel
nas skiriamas vietoje vargstan
čius sušelpti. (Pr.); i T'

X Lietuviška plokštelė duo
dama su kiekvienu pirktu 1963 
m. fonografu, parduodamu su di
džiausia nuolaida. DAINA CO., 
3321 So. Halsted, CL 4-5665.

(Sk.)

X Zita Čelkytė, siekianti mik | 
robiologijoje magistro laipsnio 
Northwestem universitete ir 
ten pat pas savo specialybės 
profesorių dirbanti kaip asisten 
tė, šiomis dienomis persikėlė į 
naują butą: 1131 Darrovv avė., 
Evanston, III., o telef. GR 5- 
8788. Kartu su Zita gyvena ir 
jos močiutė Ona Čelkienė, kuri 
kartu atvyko iš Lietuvos prieš 
dvejus metus į Alaską, o iš ten 
prieš metus persikėlė į chica
gą-

X Dirbalnčiųjų lituanistinėse 
mokyklose mokytojų pasitari
mas - konferencija įvyks rugsė
jo 30 d. (sekmadienį) 11 vai. 
Jaunimo Centre. L. B-nės Chi
cagos apygardos Švietimo Ko
misija kviečia ir kitus mokyto
jus, šiuo tarpu nedirbančius mo 
kyklose, atvykti į pasitarimą.

X Tradicinis ateitininkij ru
dens vakaras įvyks šeštadienį, 
spalio 20 d. 8 v. v. Jaunimo 
Centre. Programą išpildys sol. 
Kemežaitė. Gros Bruno Markau 
sko orkestras. Bilietus galima 
įsigyti pas Vaclovą Kleizą, 2836 
W. 84th St., telef. PR 8-2957.

X Chicagos miesto savival
dybė pakvietė LB Chicagos apy 
gardos valdybą, suorganizuoti 
lietuvių tautinės grupės atsto
vavimą š. m. lapkričio 10-11 d. 
Navy Pier rengiamoje Rudens 
derliaus ir tautų pasirodymo 
šventėje.

LB Chicagos apygardos val
dyba kvietimą priėmė ir pavedė 
LB Cicero apylinkei suorgani
zuoti lietuvių tautinės grupės 
atstovavimą šventėje.

LB Cicero apylinkės valdyba 
pradėjo paruošiamuosius dar
bus šventėje dalyvauti, įreng
dama lietuvių paviljoną, kuria
me bus išstatyti tautiniai audi
niai, tautodailės dirbiniai ir kt. 
Taip pat organizuojamas lietu
viškų valgių ir skanumynų sky
rius ir lietuvių dalyvavimas me
ninėje programoje.

X Dr. Mikas Strikolis, žymus ' 
lietuvis gydytojas ir chirurgas, 
mirė rugsėjo 26 d. Laidojamas 
šeštadienį. Nuo pat Šv. Kry
žiaus ligoninės įsikūrimo velio
nis buvo jos gydytojų persona
lo narys. Yra buvęs ir to per
sonalo pirmininkas.

X Pirmą kartą Chicagoje pa 
sirodys muz. St. Gaileviciaus 
vadovaujamas vyrų kvartetas 
Liet. Gailestingųjų Seserų dr- 
jos rengiamame koncerte - ba
liuje. Šis kvartetas anksčiau 
yra su dideliu pasisekimu kon
certavęs Kanadoj ir Amerikoj.

X Marta Babickienė, LDK 
Birutės d-jos vicepirm., buvo su 
kvietusi posėdį, kuriame daly
vavo apsčiai birutininkių vieš
nių. Posėdyje aptarus eilę eina
mųjų reikalų susijusių su tra
diciniu d-jos koncertu - baliumi 
lapkričio 3 d. buvo plačiai dis
kutuojamas draugijos į Lietu
vių Fondą įstojimo klausimas. 
Kadangi birutininkes rūpinasi iš 
tremtaisiais į Sibirą, nutarė tel 
kti lėšas Sibire vargstantiem, 
juo labiau, kad paramos prašan 
čių skaičius vis didėja. Šis klau 
simas bus iškeltas visuotiniame 
narių susirinkime spalio 7 d. 
Jaunimo Centre. Vienbalsiai bu 
vo nutarta pasiųsti 25 dol. di
džiojo lietuvio prof. M. Biržiš
kos laidotuvių fondui. Darbin
gam posėdžiui pasibaigus, vai
šingoji šeimininkė pakvietė bi
rutininkes prie puikaus vaišių 
stalo, kurias paruošė jos duktė 
Gintra Narienė. Čia buvo pri
simintas neseniai praėjęs ponios 
Martos vardadienis ir mielai so- 
lenizantei palinkėta ilgiausių 
metų.

X Ar šiaip ar taip svarsty
si, bet jei neturi FM radijo, 
kažko trūksta namuose: apie 
30 FM stočių Chicagoje ir apy
linkėse lieka negirdimos. Pasi
žiūrėkite garsiųjų vokiškų Te
lef unken radijų ir radijo-pa- 
Tefonų Gradinsko televizijų ir 
hi-fi stereo krautuvėj, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. (Sk.)

Iš k. j d. teisėjas Alfonsas F. Wells, teisėjas (Probate Court), 
Jerome Dunn ir Mykolas Vaidyla Sherman viešbutyje rūgs. 26 d., 
kai buvo pagerbtas teisėjas Alfonsas F. Wells.

PAGERBĖ lietuvį kandidatą 
Į AUKŠTESNĮJĮ TEISMĄ

Praėjusį trečiadienį į Sher
man House, Chicagoje, viešbu
tį susirinko penki šimtai rinkti
nės publikos, daugiausia lietu
vių, pagerbti teisėją Alfonsą 
Wells, kandidatą į aukštesnįjį 
Cook County (Superior Court) 
teismą. Pagerbimą surengė ne
partinis biznierių ir profesiona
lų komitetas teisėjo Wells kan
didatūrai remti. Svečių tarpe 
buvo daug pareigūnų iš įvairių 
miesto ir apskrities teismo ir 
kitų valdžios įstaigų. Jų tarpe 
dalyvavo: aldermanas John
Egan, valstybės senatorius Mi
chael McDermott, teisėjas Je
rome Dunn, apskrities teisėjas 
Teodoras Adesko, teisėjas Ko- 
wa’ski, miesto teisėjų šefas C. 
J. Bowe, teisėjas J. Quillici.

Parengimo komitetui pirmi
ninkavo adv. Edvardas Stasu
kaitis. Komiteto nariai: Robert 
Johnson, Jonas Pakel ir kiti. 
Gausios publikos tarpe buvo ma 
tyti: dr. J. Jerome su žmona, 
Julius Kuzas su žmona, dr. K. 
Drangelis, Adolfas ir dr. Ona

Baliūnai, Stasys Balzekas, An
tanas ir Marija Rudžiai, Frank 
Bulaw, Wm. J. Kareiva, Feliks 
Raudonis, Bruno Shukis, adv. 
Frank Zogas, Jonas Kazanaus
kas su žmona, Justinas Macke
vičius, Jr., Juozas Gribauskas 
su žmona, Jonas Evans ir Ste
ponas Lakavičius su žmona.

Buvo atvykę teisėją pagerbti 
ir klebonai: prel. Ignas Albavi- 
čius, prel. Antanas Martinkus, 
kun. St. Petrauskas, kun. Ed- 

' vardas Abromaitis. Buvo ir dau 
giau kunigų: kun. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC, kun. Vik
toras Rimšelis, MIC, kun. V. 
Andriuška, MIC, kun. A. Sta
šys, kun.. K. Juršėnas, kun. A. 
Miciūnas, MIC, ir kun. J. Pruns
kis. Spaudos atstovų tarpe bu
vo red. L. Šimutis, dr. P. Gri
gaitis ir Mikas Vaidyla.

Šiuo parengimu parodyta, 
kad teisėjas Wells turi daug 
draugų, ir kad nėra abejonės, 
jog lietuviai stipriai parems jo 
kandidatūrą į aukštesnįjį ap
skrities teismą.

Chicagos žinios
BORISO ČEMPIONAS

Po įvykusių rugsėjo 25 d. Chi 
cagoj tarp Patterson ir Liston 
bokso rungtynių, kurias laimė
jo Listonas, ne visi sporto mė
gėjai reiškė savo pasitenkinimą, 
kaip paprastai būna po sun
kaus svorio čempionato rungty
nių. Daugelis matė, kaip paunk 
smėje veikė kriminalinis sindi
katas...

PRIEGLAUDA DĖL NEŠVA
ROS PRARADO GYVENTO

JUS

Dėl švaros nelaikymo savo 
patalpose iš Lehrer senelių prie 
glaudos, 4636 N. Beacon St., 
šalpos departamento buvo atim
ti 19 senelių. Pareigūnai aiški
na, kad juos vertė tai daryti 
Lehrerio nepaisymas perspėji
mų, kurie prieglaudai buvo duo 
ti per paskutiniuosius ketverius 
metus dėl švaros nelaikymo vi
duje.

MĖSININKAI NAKTĮ NE
DIRBS

Didžiųjų prekyviečių vadovai 
bando priversti mėsininkus dir

bti naktį, kad jų geriausi pir
kėjai - moterys nebūtų priver
stos Vakarais pirkti maisto. Ne
maišant to nemalonumo mote
rims mėsininkai naktį nedirbs. 
Jie sako, kad tai draudžia uni
ja. Be to, jie nori, kaip ir kiti 
darbininkai, turėti laiko savo 

i šeimoms. Naktį dirbant, tai yra 
' neįmanoma. Negi jie gali atsi
žadėti bendro šeimyninio gyve
nimo, kad kai kurios moterys 
galėtų truputį anksčiau mėsos 
nusipirkti.

WASHINGTONO PASLAPTYS

Pulitzer premija apdovanota
sis korespondentas Clark Mol- 

i lenhoff savo naujojoje knygoje 
į “Washington Cover — Up” kai 
tina, kad Washingtono įstaigų 
paslaptingumas tik padeda nu
slėpti išeikvojimus užsienio pa
galbos programoje, Gynybos de 
partamėnte ir eilėje kitų įstai
gų. Jis sako, kad paslaptis vy
riausybės darbuose tėra patei
sinama, kai tai liečia krašto sau 
gurno reikalus.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
VESTUVINIAI VARPAI IR 

JŲ ATGARSIAI

Atrodo, dra tik vakar gail. se
suo Alma Sadūnaitė ir inž. Ri
mas Keliuotis iškilmingai žengė 
prie altoriaus, nors vestuvės į- 
vyko š. m. rugsėjo 9 d.

Prisiminime, it čia pat judan 
čiame filme, matai: žmonių veik 
pilną Šv. Panelės Marijos Gimi
mo, Marąuette Parko, bažnyčią, 
iškilmių drabužiais atžygiuojan
čią jaunųjų porą, kupiną sau
lėto gyvenimo džiaugsmo, girdi 
solisto Vaznelio giesmės ir var
gonų garsus. Taip, tada Alma 
ir Rimas iškilmingai pažadėjo 
ištikimą ir amžiną draugystę 
vienas antram.

Vestuvių puota įvyko puoš
niame užmiesčio restorane, į ku 
rį privažiavo daug svečių ir gi
minių ne tik nuo Pacifiko ir 
nuo Atlanto, bet ir iš Anglijos, 
sesutė su vyru. Profesiniu po
žiūriu, skaičiumi vyravo agro
nomai, nes jaunosios tėvelis — 
Sadūnas yra pats agronomas, 
su gana aukšta tarnybine pra
eitimi, Lietuvoje. Puotą labai 
įdomiai pravedė taip pat agro
nomas B. Vitkus, o saulėtų, vi
sad giedrių nuotaikų dr. Kriau
čeliūnas jam rezonavo. Sveiki
nimo žodį tarė kan. Zakaraus
kas, agr. Indreika, prof. Rafae
lis Seely, jaunosios sesers vy

ras, savo sveikinimo žodį tarė 
taip taisyklinga lietuvių kalba, 
kas visus svečius maloniai nu
teikė.

Puotos svečių ilgąją eilę pra
dėjo jaunosios plati ir žymi gi- 
minija: dr. Tumasonis su savo 
dukromis ir nuotaikinga ponia, 
Liepūniai su visu savo klegan
čiu atžalynu, V. ir J. Šklėriai ir 
daug kitų.

Visi puotos svečiai nuošir
džiai linkėjo jauniesiems dar
naus rytojaus. Z. J.

DARBINGAS SUSIRINKIMAS

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
apskrities susirinkimas įvyko 
rugsėjo 19 d. 8 V. v. vienuoly
no patalpose.

Pirm. E. Šamas, rašt. O. Ivin 
skaitė, dvasios vadas kun. K. 
Vengras.

Atsilankė namo viršininkas 
kun. V. Bagdanavičius, pareikš
damas padėką už suradimą nau 
jų Laivo skaitytojų.

Komisijos narė pranešė, kad 
apskričio piknikas liepos mėne
sį gerai pavyko. Dėkojo bendra 
darbėms už vieningumą visose 
darbuose. M. Genis ir A. King 
gražiai pasidarbavo tvarkyda
mos laimėjimų knygutes.

Banketo komisiją sudaro O.- 
Ivinskaitė, kun. A. Andriuška,

ir kun. K. Vengras. Pranešta, 
kad bilietai jau išspausdinti, vi
si skyriai pradeda pardavinėti. 
Vakaro komisijon išrinktos A. 
King ir E. Šamas.

Banketas bus lapkričio 4 d. 
Šarko’s restorane. Auka $5.00.

Iš skyrių pranešimus padarė 
P. Zakaras, P. Dufcinskienė, S. 
Kaulakis, N. Skrabutis, P. Tur- 
skienė.

Iš seselių pranciškiečių gau
tas kivetimas į seimą. Paskirta 
5 dol. auka. Atstovė E. Šamas.

Ona Ivinskaitė

MIESTO SUSISIEKIMO 
PRANEŠIMAS

Miesto susisiekimo kompani
ja (CTA) praneša, kad po ant
rojo Pasaulinio karo pirmą kar
tą šiais metais keleivių skaičius 
Taip pakilo. Pateiktais daviniais, 
1962 m. rugpūčio mėn. keleivių 
buvo 41,200,700, o pereitų me
tų tą patį mėnesį — tik 40,653,- 
321. Tuo pačiu pakilo ir įeigos. 
Vadovams dar nėra aiškios ke
leivių skaičiaus pakilimo prieža
stys, dėlto jų ieško, kad sužinoję 
galėtų eismo priemones pagerin 
ti ir labiau patenkinti keleivius, 
jog miestas turėtų mažiau nuo
stolių.

Almos Sadunaitės ir Rimo Keliuočio sutuoktuvės (Nuotr. V. Noreikos)

IS ARTI

Ona-Marijona ir Kazimieras Vilimai lankėsi “Drauge”, apžiūrėjo 
klišėms daryti įrengimus ir susipažino su spaudos darbais. Šiemet 
lapkričio 18 d. jie švenčia 45 m. vedybinio gyvenimo sukaktį.

— Irena Brokaitė, Detroito 
gyventoja, išvyksta studijuoti 
į Vokietiją. Irena lankydama u- 
niversitetą, kaip gabi studentė 
visą laiką gavo stipendiją. Apie 
ją platesnis rašinys tilpo vakar 
dienos Detroito žinių skyriuje.

|CAS, KĄ IR KUR
Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 2 v. 

30 min. po pietų, Jaunimo Centro I 
2-jame aukšte, 203 kambaryje, Į 
įvyks mūsų kuopos šaulių susi
rinkimas, kuriame trumpai bus 
paminėtas mūsų tautos atgimimo 
poetas Maironis. Po to neilga, bet 
labai įdomi pulk. Kazio Ališausko 
paskaita “Salako užėmimas”. Visų 
šaulių pareiga dalyvauti. Kviečia
me taip pat ir buv. Nepriklauso
mos Lietuvos šaulius, kurie dabar 

j Šaulių Sąjungoje nedalyvauja. Se
sės šaulės taip pat visos kviečia
mos dalyvauti. Ypatingai laukia
mas šauliškas jaunimas.

Vyt. Didžiojo Šaulių kp. v-ba1

IR TOLI
I. S. VALSTYBĖSE

— Pax Romaną rudeninis se
minaras planuojamas spalio 7- 
9 dienomis Dainos stovykloje 
prie Detroito.

— Lietuvių Dienos rugsėjo 
mėn. nevengia parodyti mūsų 
privataus gyvenimo rūpesčių, 
siekimų ir laimėjimų, kurie me
no, literatūros kūrybos ir kituo 
se kultūros baruose tampa ben
draisiais lietuviškos kultūros lai 
mėjimais.

Lietuvių Dienų viršelis skir
tas pagerbti jaunavedžiams, ku 
riantiems lietuviškas šeimas — 
įdėta jaunų losangeliečių dai
nininkų Rimanto ir Birutės Dab 
šių nuotrauka.

— A. a. Petras Bloznelis mi
rė rugsėjo 10 d. Mišios buvo 
atlaikytos Šv. Kazimiero bažny
čioj ir palaidotas Notre Dame ka 
pinėse, Worcester, Mass. Velio
nis į JAV atvažiavo prieš 14 
metų. Lietuvoje paliko sesuo 
Konstancija.

ITALIJOJ
— Don Bosco naujai stato- 

tomai šventovei Castelnuove I- 
talijoje, vos paskelbus “plytos 
vajų”, po 10 dolerių aukojo: 
kun. Stasys Petraitis, saleziečių 
gimn-jos Castelnuove direkto
rius visų bendrabrolių vardu, 
Magdalena ir Juozas Bilevičiai 
(Hamilton, Ont., Kanada), įra
šydami ir savo mirusius gimi- 
nes, Elzbieta Šulėienė (Emlich- 
heim, Vokietija), aukodama už 
a. a. Kuntą ir gimines, kurių 
keli Sibire.

— Kazys Ručinskas., gyv. 
Kingston, Pa., spalio 8 d. šven
čia 84 m. sukaktį.

Tas pats ir dabar
Kur žengsi, kur žvilgterėsi 

Lietuvoje, esančioje šiaurės ere 
lio globoje, ten pamatysi, kaip 
visokiais pavidalais rusiškumo 
dvasia sukasi apie lietuvius: tai 
kaip slibinas, atidaręs nasrus, 
drąsiai leidžia liepsną ant silp
nų, neturinčių ginklo aukų, kad 
jas prie visko priverstų bau
ginimu, tai vėl kaip angelas pla 
sdenimu švelnių sparnų migdo, 
kad lengviau įveiktų auką, tai, 
lyg geradėjas, ištiesia ranką 
su dovanomis, išorėje gražio
mis, b viduje prilaikančiomis 
nuodus. V. Kudirka

-




