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Astronautas Schirra apskrido aplink žemo 6 kartus
DIDELIS JAV LAIMĖJIMAS

CAPE CANAVERAL, Fla.' — 
VValter M. Schirra jr. raketoje 
vakar buvo paleistas į tolimą
sias erdves apskristi aplink že
mę šešis kartus.

Schirra ir jo Sigma VII “erd
vės laivas” pakilo nuo Atlas ra
ketos paleidimo platformos 7:16 
vai. ryto Chicagos laiku. Septy
niom minutėm praslinkus, kap
sulė pateko j orbitą.

“Nuostabiai gražus skridi
mas”, — pareiškė Schirra seki
mo stotims tik po 7 minučių 
paleidus “erdvės laivą”. Jis pri
dėjo: “Tikrai gražu”.

45 minutėms praslinkus po 
iššovimo, Schirra perskrido virš 
Afrikos šiaurės vakarų pajūrio. 
Jo Sigma VII kapsulė skrido 
17,560 mylių per valandą, že
miausia vieta buvo 100 mylių, 
aukščiausia 175 mylių.

Astronautas VValter M. Schir
ra, 39 metų, laivyno pilotas, 
apskrido Sigma VII kapsulėje 
aplink žemę šešis kartus, pada
rydamas 160,000 mylių virš pen 
kių kontinentų ir trijų jūrų 
prieš nusileidžiant Ramiajame 
vandenyne (Pacifike). Erdvėse 
jis išbuvo 9 valandas ir 11 mi
nučių. Jis kiekvieną kartą ap-

Kubos komunistę 
režimas užgniaužęs

karinį sąjūdį
HAVANA, — Kubos komunis 

tinis režimas užvakar teigė, jog 
jis sutriuškinęs anti-Castro gin
kluotą sąjūdį vidurio Las Vilias 
provincijoje, nužudydamas tris 
partizanus ir paėmęs septynis 
kitus nelaisvėn, keturi jų sužeis
ti.

Pasak vyriausybės pranešimo, 
ginkluotas susikirtimas įvykęs 
La Perą šiauriniame plente tarp 
Yaguajay ir Caibarien. Partiza
nai neseniai nužudė tris dikta
toriaus Castro rėmėjus.

Nuostabus dalykas, vyriau
sybės pareiškime šį kartą parti
zanai nevadinami “imperialistų 
agentais” ar “ČIA agentais”, 
kaip seniau skelbdavo.

Pranešimas sutapo su dikta
toriaus Castro pareiškimu ku
biečiams, jog nebėra ko bijoti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
invazijos.

— 60 Prancūzijos katalikų 
vyskupų šių metų spalio 9 die
ną specialiu lėktuvu iš Pary
žiaus atskrenda į Romą daly
vauti visuotiniame Bažnyčios 
susirinkime.

— JAV skiria naujus amba
sadorius į Austriją, Trinidadą 
ir Ivory Coast.

KALENDORIUS
Spalio 4 d.: šv. Pranciškus 

Asyžietis, Gailius.
Spalio 5 d.: šv. Placidas, Pa

lemonas, Upinė.

ORAS
'Oro biuras pranešė: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, švelni oro tem
peratūra.

Saulė teka 6:50, leidžias 6:29.

link žemę apskrido per 89 mi
nutes. Kapsulė svėrė 2 tonas.

— Astronautas VValter M. 
Schirra vakar apskrido aplink 
žemę beveik šešis kartus, skai
tant iš tos vietos, kur jis nu
sileido Pacifike, netoli Havajų 
salų, šiaurės rytuose nuo Mid- 
way salos.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar paleido satelitą Ex- 
plorer aplink žemę rinkti žinių 
apie erdvės spinduliavimą, kuris 
sudaro pavojus skridimui į Mė
nulį.

Išrinkta Lietuviu 
Kataliką Mokslo

akademijos valdyba
ROMA. — Šiomis dienomis 

Romoje įvyko korespondeiiciniu 
būdu pravesti rinkimai į vyriau
sią Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos valdybą.

Balsų dauguma sekantiems 
trims metams išrinkta valdyba 
iš Romoje gyvenančių lietuvių 
mokslininkų. Į valdybą išrinkti 
prof. dr. Luima, prof. dr. Zeno
nas Ivinskis, prof. dr. Rabikaus
kas, dr. Vytautas Balčiūnas, dr. 
Pranas Brazys ir dr. Juozas 
V.-Jšnn"a. Kaip žinoma Lietu
vių Katalikų Mokslo akademi
ja apjungia visus lietuvius mok 
slininkus laisvajame pasaulyje 
ir turi 130 narių.

Archeologą kongresas
ROMA. — Rugsėjo 24 dieną 

Romoje, Šv. Apolinaro popiežiš
koje akademijoje, pradėtas šeš- i 
tasis tarptautinis krikščioniško ' 
sios archeologijos kongresas. Į- i 
žanginius pranešimus padarė žy 
mieji archeologijos profesoriai 
tėvas Fasola, prof. Tosi ir prof. 
Schmidt.

Didžiausio susidomėjimo tarp 
visų archeologų sukėlė praneši
mas, kad šv. Kaliksto katakom
bose, visai netoli po žinomosios 
“Quo Vadis?” bažnytėlės pama
tais, yra surasta požeminė ba
zilika, kurioje buvo palaidotas 
šventasis popiežius Kalikstas. 
Naujai surastoji požeminė ba
zilika sudaro 16-kos metrų il
gumo ir aštuonių metrų platu-

KAS KA SAKO JUNGTINĖSE TAUTOSE
Peru, Kambodija, Turkija, Gvinėja

O. LABANAUSKAITĖ, 
mūsų korespondentė Jungt. Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — mas stovyklas? Kalbėtojas ma- dar neišsivystę kraštai galėtų 
Bendrosios diskusijos tebevyks- no, kad galima, tik reikia vi- pasidaryti kapitalo stambes- 
ta ramiai, be incidentų ir b.e en- siems laikytis J. Tautų chartos nioms investicijoms. Čia esan- kab pagaliau sovietų tauta ga- ta prekybiniams santykiams su i
tuziazmo. Šį kartą susipažinkim principų. Vienas iš tų principų ti geriausia proga turtingiesiem 1 ’i"‘ .....
su Peru, Kambodijos, Turkijos yra taikos nedalomumas, o ki- į padėti praturtėti mažiesiems.
ir Gvinėjos atstovų mintimis.

Peru. Jos vardu kalbėjo už
sienio reikalų ministeris vicead- 
mirolas L. E, Llosa, patikrinda
mas, kad savo vidaus ir užsie
nio politiką Peru rikiuoja pagal 
Jungtinių Tautų principus. Tų 
pačių principų- vardan Peru ne
seniai pašalinta vyriausybė, ku
rios atsiradimas buvo neteisė
tas. reguliuoti žaliavų kainas, kad 

jos būtų kiek naudingesnės ga- 
Ar galima taika, kai pasaulis mintojams jų, kad už savo ža- 

suskilęs į dvi kaip ir nesutaiko- į liavas gautas pajamas ūkiškai'

Astronautas Walter Schirra, apskridęs aplink žemę šešis kartus

Trumpai iš visur
— Chruščiovas — Stalino, Be — Prancūzų prezidento de 

rijos nusikaltimų tęsėjas. Žino- Gaullio planas, kad žmonės tie- 
majame britų laikraštyje “Ob-' siogiai rinktų Prancūzijos prezi 
server” rugsėjo 23 d. paskelb-1 dentą, dabar svarstomas parla- 
tas lietuvių bičiulio prof. R. Sea- mente. Spalio 28 dieną prancū- 
ley laiškas — atsakymas sovie- zai balsuos, ar reikia keisti kon 
tinių reikalu žinovui Edvvard stituciją dėl prezidento išrinki- 
Crankshavv. sis buvo nurodęs, mo procedūros.
kad Chruščiovas jau apgailės-Į 
tavęs Stalino metodus, rytų iri
vidurio Europoje ir vėliau dar 
apgailestausiąs. R. Sealey pri
mena, kad kovo mėn. 600 jau
nuolių iš Lietuvos buvo išvežta 
į Kazachstaną, toliau nurodo, 
kad Stalino ir Berijos laikais 
parodę pasipriešinimą nuteisia
mi ir šiuo metu. Dar Crank- 
shaw klausiamas, ar jis žinąs a- 
pie vysk. Steponavičiaus nutrė- 
mimą ir kunigų Povilonio ir Bur 
neikio bylą.

— Bohten, naujas JAV am
basadorius Prancūzijai, buvo 
prisaikdintas vakar.

MASKVA. — Sovietų komu
nistų laikraštis “Pravda” rugsė
jo 28 dieną įsidėjo straipsnį apie 
religijos padėtį Rusijoje (tą pa
čią. dieną šis straipsnis buvo 
perduotas per Maskvos radiją).

“Pravdos” straipsnis pavadin
tas: “Ateizmo kova ideologinia- 

mo salę su gražia presbiterija, me frontel” Jame “Pravda” ra-
vadinamąja apside, ir gražiais ! šo: “Dabartinis antireliginės 

propagandos stovis neatitinka 
laiko reikalavimams nei XXII-jo 
komunistų partijos suvažiavimo 
ideologinių problemų nutari
mams.”

laiptais. Skaitlingi įrašai bei pie 
šiniai ant sienų patvirtina pir
mųjų krkščionių tikėjimą ir pa
garbą kankiniams.

tas. — mažinimas prarajos tarp 
turtingų ir neturtingų tautų. 
Tuo darbu turinčios užsiimti J. 
Tautos, nes tos prarajos pra
nykimas yra taikos sąlyga. Pe
ru gaunanti pagalbos iš šalies, 
tačiau jai dar maža, nes žmonės 
dabar nori gėrybių daug dau
giau, negu jų galima parūpinti.

Jungt. Tautos turėtų padėti

— Graikija gavo du JAV nai
kintuvus. Du naikintuvai — 
— Bradford ir Brown — buvo 
pervesti iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių laivyno Graikijos lai
vynui rugsėjo 27 dieną.

flPRAVDA" PRIPAŽĮSTA: TIKĖJIMAS RUSIJOJE NENUGALĖTAS

Niekas iš šalies, anot kalbė
tojo, negali kištis į tarpameriki- 
nius reikalus, nes jų tvarkymas 
priklauso amerikinei regionali
nei sistemai. Baigdamas admi
rolas pasisakė esąs tikintis ka-
talikas ir priminė klausytojams
greit prasidėsiantį Vatikano su-i ^ra £>’baa P^člusi šaknis žmo- 
sirinkimą, kuris rodąs Kat. Baž
nyčios gyvumą ir veržlumą be
siekiant krikščionijos vienybes
ir taikos.

(Nukelta į 6 psl.)

Iš mūsą kaimyną 
gyvenimo

— Korupcijos reiškiniai ir o- 
kupuotoje Latvijoje. Šią vasarą 
partijos aktyvas Latvijoje susi
rūpinęs svarstė turto grobsty
mo, kyšininkavimo, nurašymų, 
korupcijos reiškinius Latvijoje, 
ypatingai Rygoje. Pgl. iš Latvi
jos gautas žinias (plg. “Nach- 
richten aus dem Baltikum”, 17 
nr.) buvę pašalinti iš savo vie
tų Rygos vykd. komiteto pirmi
ninkas E. Baumanis, jo pava
duot., o pirmasis partijos sek
retorius gavęs viešą įspėjimą.

(E.)

rugsėjo 28 dienos Vatikano dien 
rastis “L’Osservatore Romano” 
paskelbė popiežiaus Jono XXIH 
naujai paskirtus 195 busimojo 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo pagalbininkus, vadinamus 
expertus - specialistus arba pa
galbininkus - patarėjus.

Visi 195 ekspertai yra katali-
---------------- j kų kunigai, prelatai ar vienuo-

— Susišaudymai čekoslova-I Uai> daugumoje įvairių katalikų 
kijoje. Čekoslovakų spaudos ži- universitetų profesoriai - moks- 
niomis (jas pakartojo ir Vak. kinkai, ypatingai pasižymėję 
Vokietijos radijai, spauda) pas- ^airiuose teologijos, sociologi- 
taruoju metu Moravijos daly į- istorijos, kanonų teisės, pas 
vyko policijos susišaudymų su
“banditais”. Šie atlikę visą eilę 
sabotažo veiksmų, nukreiptų 
prieš pramonės įrengimus, kol
chozus, priešlėktuvinę apsaugą 
ir kt. Susidūrimuose buvę ir už
muštų.

— Kubos prezidentas Dorti- 
cos ir jo užsienio reikalų minis
teris Raul neatskrido į New 
Yorką dalyvauti Jungtinėse Tau 
tose, nes jie grįžo namo, bet 
nežinia kodėl.

— Šv. Tėvas privačioje audi
encijoje priėmė Tunisijos prezi
dentą Bourguibą, kuris šiomis 
dienomis lankosi Romoje įvai-

se padedant išspręsti ir formų-i ir Costa Rica sutinka, kad 
luoti iškeltus klausimus. ! Castro turi būti pašalintas, bet

Tarp paskirtųjų expertų - spe prezidentų nuomonės skiria- 
riais reikalais, tardamasis su > cialistų yra 75 italai ir 120 ki- i gį, kokias priemones panaudoti, 
italų vyriausybe. tų įvairių tautų atstovai. Pas-1 -------------

“Pravda” pažymi, kad “ateis
tinis ir mokslinis darbo žmonių 
auklėjimas vis tebėra atsitikti
nis ir nepaliečia tikinčiųjų ma
sės, nėra nei sistemingas nei pla 
ningas, kaip to reikalautų aplin 
kybės”. Todėl “Pravda” skel
bia visoms regionalinėms orga
nizacijoms ir atskirų vietų parti 
jos bei jos visoms kultūrinėms 
ir ideologinėms institucijoms at 
sišaukimą, pagaliau visu rimtu
mu atkreipti į tai visą dėmesį.

“Antireliginė ir mokslinė pro 
paganda — pabrėžia “Pravda” 
— turi būti sisteminga ir gerai 
organizuota. Reikalinga kant
riai ir įtikinančiai skelbti tikė
jimo nepagrįstamumą, demas
kuoti religinės moralės dviveidiš 
kurną ir bažnytininkų bandy
mus prisitaikinti prie mūsų lai
ko sąlygų, galutinai įrodant vi
sišką nesuderinamumą tarp re
ligijos ir mokslinio komunizmo,

lutinai būtų išlaisvinta iš reli- bendruomene (Common-
ginių prietarų ir taptų aktyvia į wealth)>
statytoja naujos žmonių visuo- — Sovietų žinių agentūra 
menės, garbingos komunistinės jass vakar trumpai pranešė, 
bendruomenės”. kad ja V paleido raketoje ast-

“Nepaisant penkių dešimtine- ronautą Walter Schirrą skristi 
čių sovietinio valdymo — rašo aplink žemę šešis kartus.
“Pravda” savo straipsnyje — 
pasenusių laikų ideologija dar

nių dvasioje ir nesileidžia leng
vai nugalima; religiniai prieta
rai ir papročiai sudaro didžiau
sią kliūtį sovietų liaudžiai viso
mis jėgomis atsidėti kūrybiniam

VISUOTINIO BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMO IŠVAKARĖSE

Paskirti 195 susirinkimo specialistai 
Mūsų korespon dentas Italijoje

VATIKANAS. — šių metų i kirtųjų expertų tarpe randame

toracijos ar apaštalavimo moks 
lų srityse, kurios bus nagrinė
jamos būsimame visuotiniame i 
Bažnyčios susirinkime.

Pagal Bažnyčios susirinkimo WASHINGTON, D. C.« —>
reguliaminą visi ekspertai galės Jungtinės Amerikos Valstybės 

! dalyvauti bendruose susirinki- i vakar Lotynų Amerikos užsie- 
1 mo posėdžiuose, bet neturės bal' nio reikalų ministerių susirinki- 
savimo teisės ir galės kalbėti me kvietė 19 Lotynų Amerikos 

| tik tada, kai bus klausiami pa- ■ sąjungininkų daugiau įsijungti 
įsakyti savo nuomonę atskirais į į didesnius ekonominius spau- 
klausimais. Ypatinga jų parei- ' dimus prieš komunistų valdo- 
ga bus bendradarbiauti su Va-1 mą Kubą.
tikano Ii susirinkimo atskirų! Nįcaragua, Hondūras, Gva- 
komisijų nariais, -jų posėdžiuo- Į temala, Panama, EI Salvadoras

darbui socialiniame gyvenime. tuoja nenugalimas religijos pa- 
ir komunistinės visuomenės sta-; jautimas.
tyboje...” 2. Tarp komunizmo ir tikė-

„ , . , „. . jimo absoliučiai negali būti jo-Taip rašo komumstų oficiozas “. , .1 „ ... kio pakenciamumo — koegzis-
apie religijos padėtį Rusijoje. tencij.QS

3. “Pravda” pripažįsta Baž
nyčios universalumą ir jos pa
jėgumą, nei kiek nekeičiant sa
vo tikėjimo pagrindinių tiesų, 
eiti su gyvenimu ir prisitaikinti 
visų laikų, visų kraštų žmonių 
dvasiai.

“Pravda” netiesioginiai ir ne
norėdama patvirtino tai, kas 
leidžia daryti sekančias tris iš
vadas :

1. “Pravdos atsišaukimas ir 
priekaištai religijai aiškiai įro
do, kad rusų tautoje tebeegzis-

Naujausios žinios
__Britų darbo partijos vadas 20 asmenų, daugiausiai mergai-

Geitskell vakar ragino Britani- čių tarnautojų, 
jos vyriausybė susilaikyti nuo i — 'Ekonominiai reikalai stu- 
įsijungimo į Europos Ekono- mja Alžiriją būti ir toliau pri
minę Bendruomenę, nes dabar klausomai nuo Prancūzijos, nors 
esąs nepatogus laikas. Pasak jo, revoliucionieriai nepritaria šiai 
jei Britanija įsijungtų į Euro-1 priklausomybei.
pos Ekonominę Bendruomenę i
(Bendrąją Rinką), būtų pakenk) Pietų Vietnamo preziden

tas Ngo Dinh Diem, atidary
damas parlamentą spalio 1 die
ną, pareiškė, jog vyriausybės 
kariniai daliniai yra puolimo 
pozicijoje prieš komunistus par
tizanus; komunistai dabar gina
si.

— Norvegijos vyriausybė ra
gina norvegų laivų savininkus 
nesiųsti savo laivų į Kubą, nes 
ten “padėtis darosi vis neaiš
kesnė”.

— Sprogimas telefonų įstai
goje New Yorke. Vakar New 
Yorke telefonų kompanijoje į- 
vyko sprogimas, kuriame žuvo

ir vieno lietuvio vardą, būtent 
Kauno arkivyskupijos valdyto
jo, kanauninko dr. Juozapo 
Stankevičiaus vardą, kurio ti
kimasi sulaukti Romoje atvyks 
tant į visuotinį Bažnyčios susi
rinkimą. Iš viso expertų sąraše 
randama penkios pavardės kuni
gų iš už Geležinės uždangos 
kraštų.

— Popiežius Jonas XXIII šian 
dien meldžiasi Lorete ir Asyžiu
je, prašydamas Dievą palaimos 
visuotiniam Bažnyčios susirin
kimui.

JAV kviečia į žygį 
prieš Kubą

— Filipinai formaliai nomi
navo savo ambasadorių Thai
lande Jose D. Ingles Pietryčių 
Azijos Sutarties organizacijos 
(Seato) generaliniu sekreto
rium.

— Rytų Berlyno policija su
griovė tunelį, einantį į Vakarų 
Berlyną.
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MĄSTYMAI SPUTNIKO ĮTAKOJE

Pasibaigus vasaros atosto- toli gražu dar daug reiks pa-
goms, Chicagos sendraugių vai- dirbėti iki Amerika atitaisys
dyba, norėdama sugrąžinti savo savo anksčiau darytas klaidas, j Programa: Penktadienis, spa-
narius prie rimto darbo, sušau- Po paskaitos buvo diskusijos lio 12 d.: 6:00 v. v. registraci-
kė juos pirmajam povasariniam |
susirinkimui — paskaitai. Bū
rys narių susirinko penktadie- mininka; V "Kriaučiūnas pada- ’timorės draugovių paruošta pro 

rė pranešimus apie Rudens Va- &rama-
karą — spalio 21 d., Kristaus šeštadienis, spalio 13 d.: 9:00 
Karaliaus šventę — spalio 28 y. ryto — rytinių draugovių 
d., dr. Griniaus paskaitą — lap- valdybų posėdis; 10:00 v. ryto 
kričio 9 d. — dr jono Griniaus paskaita:

Susirinkimo eigą prižiūrėjo ir “Šių dienų kultūrinės priešingy- 
užrašinėjo Irena ir Juozas Poli- bės”. Diskusiniai būreliai; 12:00 
kaičiai. T. T. v. — pietūs; 1:30 v. — prof.

nio (rugsėjo 21 d.) vakare Jau
nimo centran išklausyti Juozo 
Končiaus paskaitos “Prieš ir po 
sputniko era Amerikos mokyk
loje”.

Juozas Končius, baigęs ger
manistikos studijas, pradėjo mo 
kytojauti Riverside gimnazijo
je, kurioje dar ir dabar tobe- 
dėsto.. Tai gera proga pažinti 
Amerikos jaunimą, mokymo 
metodus bei mokytojų pasiruo
šimo lygį. Todėl prelegentas as
meniškai patyręs, galėjo išsa
miai bei konkrečiais pavyz
džiais ka’bėti šia tema. Štai po
ra minčių iš šios paskaitos.

Paskutiniųjų penketos metų 
bėgyje Amerikos mokykloje yra 
įvykę' daug pasike:t;mų, kurie 
buvo iššaukti netikėto sputnikų 
pasirodymo. Sputnikai sudrums 
tė Atnėrikos visuomenei gražią 
viziją,'jog demokratinė mokyk
los Sistema yra pati geriausia 
ir gauna pačių geriausių rezulta 
tų. Bet...

Iki 1957 metų rudens Ameri
kos mokyklos vadovavosi gar
siausio jos filosofo John Dewey

"Ateitin" jau trimete | •
' “Mes ir Amerikos sekuliarizuo- 

Vokietijos studentai ateitinin- 'tas pasaulis:.žvilgsnis į moraįi- 
sistema, kuri buvo pagrįsta de- kai leidžia neperiodinį leidinį— nes priešingybes...” Diskusiniai 
mokrątiniais principais. Šioje “Ateitin!”, kuriam sukako jau [būreliai. 3:00 v. — Eligijaus 
sistemoje vyravo žaismo ele- įrejį metai. Ir net patys stebisi, Sužiedėlio paskaita: “Priešingy 
mentas, kuris vėliau, pačio mo- kad praaėtą darbą tesėjo iki da bės lietuvių ir amerikiečių gy- 
kįnio apsisprendimu, kartais pe-j bar «Kai ^959 metais išvydo venime”. Diskusiniai būreliai, 
reidavo į darbo elementą. Mo- pįrmasįs “Ateitin” numeris šio 7:00 v. v. — Meno šiupiniai —■ 
kyklose ne tiek svarbu patiekti pasaupo šviesą, tai ne vienas iš meninė programa ir šokiai gro- 
žinias, kiek įskiepyti santykį nebūdamas net ir medi- 1 jant astuonių žmonių Romo
tarp dėstomo dalyko ii mokinio. gįatė prognozę, kad šis eks- 1 Butrimo orkestrui. Šis progra- 
Nėra jokių atžym ėjimų pažan- perimentas netrukus ir liks grei mos punktas vyksta Grand Pa- 
giesiems mokiniams. Ne moki- įaį užmirtšas. Neatrodė tuo me i radise Ballroom, kampas Have- 
niai taikėsi mokslui, bet moks- j jOg. pagrindo galvoti, meyer ir Grand Street, Brook-
las buvo taikomas mokiniui. ka(j jįg pvagyventų dviejų, tri- jlyn, New York.
Dalyko pažinimas yra eksperi- numerių laidas. Pasirodo, ap-
męntas, bet ne mąstymas ar j gįo*avome ne vienas”. O jis gy- i Sekmadiciiiis, spalio 14 d.. 
simboliai. Todėl ii nenuostabu, yayo įp dar gyvuoja todėl, kad i 11:00 v. ryto — šv. mišios; 
kad 1,600 mokinių mokykloje jUQ rQpinosį Kęstutis Žemaitis, 12:00 v. — bendri pusryčiai; 
tebuvo tiktai vienas fizikos mo_ | jonas Medusauškas, Vincas Bar 1:30 v. — Kęstučio Kudžmos 
kytojas. Sporto rugtynių rezul- tusevigius> Angelė Rugieniūtė,
tatuose buvo mokyklos lygio Greta Jasevičiūtė ir kiti. 
atžymėjimas.

Tą nelemtąjį rudenį Ameri
kos mokykla atsidūrė kaltina
mojo kėdėje: “Kodėl neparuo- 
šėt mokslininkų, kurie būtų pa
jėgę pirmieji pasiekti erdvių gi- .......................... .......... .
lumas?” Tiktai dabar Amerikos V y c °^e.’ U.S<^p5r , a’nav”Je’
Visuomenė pamatė klaidas de- iParuosė C1 lni 0 V ara ys ---- „
mokratinės sistemos mokykloje, t®/>_kuri re agavo. ita ca 1 vaidyba, 1962—1963 m. iš- 
Prasidėjo spaudimai ir reikalą- (vyr' red \’ LaJr”a Baclns rinkta Dainavos stovykloj suva-
vimai mokykloms. Mokyklos su- į kalte’ R’ta Jaraite> Elena. Ja-, žiavimo mctu, pasiskirstė parei- 
stiprina reikalavimus ir atsisa-1 saitiene ir Ina Kaufmanaite. |gOmįg šitaip: pirmininkas — 
ko kai kurių Deivey dėsnių. MAS vyr. moksleivių ateiti-. Egidijus Užgiris, 141 Magazine 
Griežtieji mokslai įgauna savo ninku stovykloje, buvusioj Dai- i'St-» Cambridge, Mass.; vicepir- 

navoje, sudarė leidinį “Daina- mininkė — Liucija Baškauskai-vietą, ^mokytojų atlyginimai pa
keliami (taip pat ir reikalavi-
mai), 'pašalpos bei stipendijos (Vacys Šaulys (vyr. red.), Jūra-
yra teikiamos studentams ir 
mokytojams, gabieji atranda 
savo ilgai lauktus atžymėji- 
mus...

Tai žingsnis geron pusėn, bet

? Giedrininkiems

Vyresniųjų giedrininkių susi
rinkimas įvyks spalio 7 d., 1 
vai. p. p. pas kolegę Teofilę Šau 
lienę, 9740 So. 90th Avė., Palos 
Hills, UI. Valdyba prašo visas

Visus tris leidinius išleido 
MAS centro valdyba.

SAS stovykloje Dainavoje 
nares susirinkime dalyvauti, grandiečiai sulipdė juokų laik- 
Kaip visuomet, jaunosios Korp! raštelį “Ei, tėvas”, pažymėtą į Juozas Boguta — iždininkas,
“Giedra” kolegės nuoširdžiai 2 nr., nes pirmas buvęs anks- i Otilija Užgirytė — sekretorė ir 
laukiamos. čiau išleistas. Šį numerį išleido Zenonas Stasiulis — narys.

Vyfėsn. giedrininkių valdyba | KOrp! Grandis. į O. U.

bei pasisakymai. Į ja; 7:00 v. v. — susipažinimo
Antroje dalyje, skyriaus pir- ivakaras * Philadelphijos ir Bal

Vyresniųjų moksleivių ateitininkų stovykloje Kennebunkporte 
dainų mokymosi metu. (Algio Širvaičio nuotrauka).

Šiemetiniai stovykliniai 
leidiniai

MAS Jaunučių ateitinnkų sto

ves Krūmeliai”, kurį redagavo:

te Barzdukaitė, Rimvydas Va

kalnytė.

MAS Vyr. moksleivių ateiti
ninkų stovykloje Kennebunk
porte atsirado leidinys “Dvi Sa
vaitės”, kurį redagavo: Virgi- i į” ^”'39, Mass. 
nija Gailevičiūtė (vyr. red.), Ei
mutis Radžius, Laima Saldukai
tė ir Pranas Ąžuolas.

S. R. S. Studijų dienos 

New Yorke

Kolumbus dienos savaitgalį, 
spalio 12—13—14 dienomis, 
New Yorke įvyksta Studentų 
Ateitininkų sąjungos studijų 
dienos. Studijinė tema: dabar
ties jaunimas kasdieninių prie
šingybių akivaizdoje. Studijines 

j dienas organizuoja New Yorko 
ir Bostono draugovės, o priside
da Baltimorės ir Philadelphijos 
studentai. Visi studentai ateiti
ninkai ir draugai kviečiami da
lyvauti. Atvažiavusiems iš to
liau, bus parūpintos nakvynės. 
Visi programos punktai vyksta 
Atsimainymo parapijos patalpo
se, Maspeth, New York.

Vaidevučio Mantauto paskaita:

paskaita: “Jaunimo konfliktai 
su visuomene: kartų priešingy
bių klausimas.” 2:30 v. — Stu
dijų dienų uždarymas

Studentų Ateitininkų 

Sąjunga

Studentų Ateitininkų sąjun-

iždininkas — Rimvydas Liutke
vičius, 308 Lenox St., Norwood, 
Mass.; sąjungos sekretorė — 
Aurelija Kucinaitė. SAS valdy
bos adresas: 71 Glendale St.,

Urbanos draugove

Rugsėjo 24 d. įvyko Urbanos
draugovės susirinkimas, kuria
me išsirinkome naują, valdybą: 
Stasys Ripskis — pirmininkas,

Didžioji ateitininkų švente
Kristaus Karaliaus šventė 

yra didžioji ateitininkų šventė. 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyrius šiai šventei paminė
ti rengia iškilmingą akademiją 
spalio 28 d. Šventę pradėsime 
šv. mišiomis 10 vai. ryto Jėzui
tų koplyčioje. Po šv. mišių visi 

į renkamės į didžiąją Jaunimo 
' Centro salę, kur įvyks akade
mija. Gediminas Kijauskas, S. 
J. skaitys paskaitą apie “Kris
taus Karaliaus samprata”. Me- 

jninę programą išpildys poetas 
Kazys Bradūnas ir solistė Iza
belė Motekaitienė.

Skyriaus valdyba

Ateitininkai Vokietijoje
Birželio 7 d. įvyko Muenche- 

no studentų ateitininkų eilinis 
susirinkimas. Reikalų buvo 
daug, kuriuos visus aptarė lin
ksmoje ir nuotaikingoje dvasio
je. (Ateitin!)

Lipniūniečiai diskutuoja
Praėjusį sekmadienį, IX. 30., 

Jaunimo Centre įvyko kun. Al
fonso Lipniūno kuopos berniukų 
susirinkimas. Buvo diskutuoja- 

ima “science 'fietion”. Dalyviai 
'papasakojo apie atskirus auto- 
Irius: rašytojai ir knygos buvo 
diskusijose įvertinti. Ateinan
čiuose susirinkimuose bus dis
kutuojama psichologija, foto
grafavimas ir medicina. Kuopos 
berniukų susirinkimai nutarta 
ruošti kiekvieno mėnesio ketvir
tąjį sekmadienį.

Tradicinis vakaras
Chicagos ateitiir’nkų tradici

nis rudens vakaras įvyks spalio 
20 d., 8 vai. vak. Jaunimo Cen
tre. Programą išpildys solistė 
Birutė Kem'ėžaitė. Gros gerai 

'žinomas Bruno Markausko or
kestras. Veiks bufetas. Biletai 
gaunami ir staliukai rezervuo- 

: jami pas Vaclovą Kleizą, 2836 
'lVest 84th St.; telef.: PR 
8-7957. Visa lietuviškoji visuo- 

1 menė kviečiama į šį vakarą.
Skyriaus valdyba

WISE FOLKS CALL IT
te, 228 Sawtell Avė., Brockton 
39, Mass.; valdybos sekretorė 
— Irena Lendraitytė, 102 Oce-

siukevičius ir Violeta Aukšta- an St., Dorchester 24, Mass.;
HOUSE PAIMT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S, Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

IŠ KELIONES NUOTYKIŲ

Viena Kansas miesto mergi
na, kaip praneša “Kansas City 
Nevvs”, kelionėje po Karaibų jū 
rą susipažino su jaunu, geru 
vaikinu, bet jie susitarė vedy
bų nedaryti, kol abudu neišmo
kės skolų už tą kelionę.

Daina ūmo’

I
TV-RAOIUAI - OUOST. REKORDERIAI 

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

Viskam temlausios kainos Ir garantija 

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665Į

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto ' 
leidimai ir pilna apdrauda.
[2047 W. 67 PI. WA 5-8063'

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezlstas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban- | 
dažai. Spee. pagalba kojoms

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15G2 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šešto d

DR. ANNA BALIUKAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS UTGOS 
PRITATKO AKINIUS

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

I vąk. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
. lienĮ uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220.
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Rez. HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LTJ 5-6446
Valartdos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001.

Ofisas: 3148 VVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3211 VVest OOtli Place
Tel.: REpublic 7-7808

, * DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 470-4042

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 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. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. lki 9 v. v.; i 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius ■ 
priima pagal susitarimą.-------------------------------------------- I
Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0060

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

EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel- ofiso lr rez. WA 5-2017
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Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2650 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 lkl
4:80; antr. lr penkt. nuo 4 lkl 8;
šešt nuo 1 kl 4 vai

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278 i
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1-—4 p. p. lr 6 
IRI 8 vai Trečiad lr šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 0-1595

DR, ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRTTAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—I 2 ir 7—9 v. v. pagal’ 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVest 35th Street 
TKamp. 35-ta ir Halsted) 

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR, F. V. KAUNAS Į
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS -

T407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš- . 
tad. tik 10-12.

Tel. REiiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Tiietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:30-8:30 
vai. vak. šoštad. 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 trečiadienius.
 šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDHSTŲ IR VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South We.stern Avenue 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

281.7 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
FALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st 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 MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Treči r dieniais uždaryta.

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

dl
• Administracija dirba kas- jj 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 S<x Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien puo 2 lkl 8 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telęf. REnuhlie 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrinu akis ir pritaiko akinius, 

keičia/.stiklus jr rčmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10‘ ryto Iki 8 vak'., trečiad.
uždaryta. SeĄtad. 10 v. r. lkl 2 p. p.

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

Dr, W, Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, puslčs ir šlapumo takų 

chirurgija
7958 s- Western Avė. tel 

GR 6-0091; 392 E. 159tli St., Harvey, 
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. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, I1L 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071,

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

Ofiso tel. REiiance 5-4410

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

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartj.
D. m.

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3009

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekviena dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. y.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl 8 

,v’,.v' Sešt. 2.—4 v. popiet ir kitu 
laiku — -pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. W P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71 st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą.

D61 valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuol 1 lki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: 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. įr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto lkl 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgug arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 

1 ligi 5 valandos ryto kasdien.



KANAUNINKAS IR VELNIAS

Prieš kiek laiko išėjo Igno 
Šeiniaus apysaka Vyskupas ir 
velnias, kurios versiją anglų 
kalba aptardamas kritikas kaž 
kaip naiviai pastebėjo, kad tai 
neaktuali tema. Tačiau niekad 
amžiais ši tema nebuvo tokia 
aktuali kaip dabar, kada vel
nias toks įžūlūs, jog stengiasi 
sau pajungti ne tik eilinį žmo
gų, bet ir Bažnyčios atstovus. 
Tokiu akivaizdžiu šėtono veik
los liudijimu gali būti ir pavyz
džiai iš kolonizuotos Lietuvos.

Didžiausias nusikaltėlis
Šiuo metu pavergtoje Lietu

voje komunistai teisia taria
mus nusikaltėlius, kurie prieš 
dvidešimt metų kovoję prieš 
komunistus ir tariamai daly
vavę žudymuose, nors visi ge
rai žino, kad tokius žudymus 
pravedė naciai, šiai bylai reng 
damiesi, komunistai jau anks
čiau pareikalavo išduoti Ame
rikoj gyvenantį vieną lietuvį 
karininką.

Philadelphijos laikraščiai, tą 
reikalavimą komentuodami, į- 
sidėjo pirmame puslapyje 
straipsnius, reikalaujančius, 
kad būtų išduotas teismui 
Chruščiovas, kuris yra pada
ręs daug daugiau nusikaltimų 
ir atsakingas už milijonus uk
rainiečių gyvybių. Dabar komu 
nistai vėl reikalauja išduoti ka
rininką ir tam jie suruošė Kau
ne didelį mitingą, į kurį su
varė šimtus gyventojų ir inte
lektualų pasisakyti prieš karo 
nusikaltėlius. Šie turėjo pasi
sakyti prieš žiaurumus, ku
riuos atliko vokiečiai, bet ne
galėjo nė žodžio ištarti apie 
žiaurumus, kuriuos darė ar da
ro bolševikai. Bet svarbiausia, 
kad: tam smerkimui stengėsi 
panaudoti ir katalikų kunigus.

Mes smerkiame fašistus
Vienas iš tokių liudininkų 

buvo ir vienas kanauninkas. Jo 
raštą, smerkiantį fašizmą, ir 
nuotrauką įsidėjo komunistinė 
Vilniaus Tiesa rugsėjo 14 d. 
laidoj. Kanauninkas šiame liu
dijime smerkia visus, kurie 
vykdė masines žudynes, visus, 
kurie laužė amžinuosius Die
vo įstatymus, nes tai yra tikin
čiųjų pareiga. Kanauninkas pa 
smerkė nacius, tačiau tiek jis, 
tiek kiti liudininkai tuo pačiu 
pasmerkė ir komunistų pada
rytus masinius žudymus Rai
nių miškely, Pravieniškėse ar 
Katyne. Apei šias pastarąsias

žudynes labiausiai skaitomam 
Chicagos Sun Times rugsėjo 
30 laidos priede redakcija vie
nam skaitytojui aiškiai atsa
ko, kad žudynes Katyne įvyk
dė komunistai. Kanauninkas 
pasmerkė žudikus, ir tai su
prantama, nes juk dešimtyje 
Dievo įsakymų yra įsakymas 
neužmušk.

Išaukštintas keikiamasis
Įdomiausia, kad bolševikai 

panaudojo kanauninką šiai liu
dininkų eilei ir komedijai su
daryti. Toje pačioje Tiesoje 
komunistai nuolat ir nuolat 
kunigus ir katalikų Bažnyčią 
plūsta paskutiniais žodžiais, 
juos vadina melo tarnais, ap
gavikais ir kenkėjais, tačiau, 
norėdami sudaryti geresnę sa
vo fabrikuojamam melui ir teis 
mui opiniją, nutarė įjungti ir 
kunigą, šėtonui čia prireikė 
kunigo orumo ir jam duodamo 
viso pasaulio žmonių pasitikė
jimo. Šėtonas čia sumanė pa
jungti kanauninką, kad komu
nizmo melai įgautų pasauliui 
labiau priimtinesnes spalvas. 
Niekinamą ir keikiamą Bažny
čios atstovą bolševizmas nuta
rė išaukštinti, kad šis galėtų 
padėti komunizmui, kuris dau
geliu atvejų yra bejėgis, nors 
nuolat kalba apie savo stipru
mą, kaip ligonis apie sveikatą.

šėtono puolimai
Komunistiniam šėtonui ne

svarbu jokios priemonės ir gar 
bė. Jeigu jis matys, kad jam 
yra būtina vienas ar kitas ėji
mas, jis nebijos nusižeminti ir, 
kaip Leninas sakė, šliaužti pil
vu. Komunizmo šėtoniškos pin 
klės ir puolimas supa ne tik 
pavergtųjų kraštų, het ir lais
vojo pasaulio žmones, jis atei
na nešdamas vergijos simbo
lius — kūjį ir piautuvą, bet, 
norėdamas prasiveržti ir lai
mėti, gali panaudoti net ir taip 
keikiamos Bažnyčios simbolius 
ir prievartauti jos atstovus, 
kaip matyti minėtame atvejy
je. Šėtonas šiame amžiuje, ži
nodamas, kad laisvame pasauly 
je netikėjimas yra nepopulia
rus, iškišo į priekį liudyti ir 
kunigą, kaip tiesos atstovą. 
Ir tai yra liudijimas visiems, 
kaip bolševikai nesiskaito nei 
su savo vadinama komunistiš
ka “garbe”, nei priemonėm. 
Kompartija ir kanauninkas y- 
ra tik mažas amžinosios gėrio 
ir blogio kovos simbolis.

A. B.

Pasitikėjimas visuotiniu Bažnyčios susirinkimu
Susirinkimo parengime dalyvavo ne tik kardinolai ir vyskupai, 

bet ir kunigai ir pasauliečiai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1062 m. spalio mėn. 4 d.

Kasdienybes kronikos

Spaudoje ir gyvenime

ŠTAI TA KOLCHOZININKŲ VAROVE

Netrukus prasidės visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas. Daly
vių skaičius kasdien Romoje di
dėja. Vatikano bazilika, pertvar 
kyta į iškilmingą susirinkimo 
salę, pasirengusi aplink popie
žių talpinti apie 2,778 pakvies
tųjų Susirinkimo Tėvų.

Kiek daug šiais metais rašyta 
ir kalbėta apie šį svarbų Baž
nyčios įvykį. Kiek sudėta į jį 
vilčių! Buvo atsiliepimų, kurie 
metė nusivylimo šešėlį. Kai ku
riuose Vakarų Europos kraš
tuose buvo reiškiamas nepasiti
kėjimas susirinkimo rezultatais. 
Net vyskupai turėjo raminti sa
vo tikinčiuosius, kad nepasiduo
tų nusivylimui, kuris trukdo 
geros valios pastangas.

Iš tikrųjų į visuotinį Bažny
čios susirinkimą turime žiūrėti 
su pasitikėjimu, ne aklo tikėji
mo vedini, bet remdamiesi rim
tais motyvais.

Istorija moko

Pirmas pasitikėjimo motyvas 
— istorija, kurią daug kartų 
priminė popiežius Jonas XXIII: 
“Istorija moko, kad kiekvieną 
susirinkimą sekė ypatingo dva
sinio brandumo laikotarpis, kai 
Šv. Dvasia sužadina kilnių bei Į 
didvyriškų pašaukimų ir duoda 
Bažnyčiai reikalingų bei tinka- ' 
mu žmonių. Šitas tikėjimo ir 
vilties vaizdas uždega mūsų 
širdyje pranašų laukimą.” Kiek 
vienas vis. Bažnyčios susirinki
mas, anot Šv. Tėvo, buvo tikra 
dangiška apvaizda malonės au
gimui ir krikščioniškai pažan
gai, jie paliko neišdildomus pėd- I 
sakus Bažnyčios istorijoj, kiek 
liečia tikėjimo mokslo grynu
mą, papročių šventumą, religinį 
pamaldumą, bažnytinę draus
mę, apaštališką uolumą.

Nepaisant sunkenybių, kurios 
lydėdavo Bažnyčios susirinki
mus. mūsų tikėjimas dar labiau 
sutvirtėja. Bažnytinė drausmė 
suranda gilesnes šaknis Jų nu
tarimai dar šiandien neša gerus 
vaisius. Pop. Jonas XXIII pa
reiškė, kad istorinės aplinkybės, 
kuriose vystėsi praeities susirin
kimai, sužadina viltį, jog ir šis 
susirinkimas duos vaisių, ku
riuos gausiai galės rinkti besi
darbuojantieji ateityje.

J. SAKEVICIUS, MIC, Roma

Ilgas, didelis ir vertingas 
pasiruošimas

Olandijos kardinolas Alfrink 
yra pasakęs, kad nė vienam vi
suotiniam Bažnyčios susirinki-' 
mui nėbuvo taip pasiruošta kaip 
šiam. Ir Milano kardinolas Mon 
tini pareiškė panašiai. (Vatika
no I vis. sus-mo paruošiamuo- j 
sius darbus atliko 1 centrinė ir 
6 kitos komisijos su 102 nariais, 
kurių tik 31 buvo iš užsienio. 
Patarimus davė tik 224 vysku
pai, kurių atsakymai tilpo vie
name tome 423 pusi.).

Nuo šio susirinkimo paskel
bimo pradžios praslinko ilgas ir 
darbingas periodas. Daugiau 
kaip per tris metus, turint gal
voje šio amžiaus moderniškas 
susisiekimo priemones, atliktas 
sunkus darbas, kuriam anks
čiau atlikti reikėtų 10 metų.

Didelis paruošiamasis pasita- i 
rimas vyko, turint minty 2,812 
laiškų, kurie buvo išsiųsti kar
dinolams, arkivyskupams, vys

kupams, vienuolijų vadovybėms, 
katalikų mokslo institutams, 
kad jie laisvai pareikštų savo 
pageidavimus vis. susirinkimo 
temomis. Per 8 mėnesius gau
ta 2,150 atsakymų. Paruošia
mąjį darbą dirbo 12 paruošia
mųjų komisijų, 3 sekretoriatai, 
centrinė komisija su technine 
organizacine komisija ir 3 pa
galbinėmis komisijomis. Du iš
tisus metus tiesioginiai, vienin
gai, intensyviai ir rimtai šiam 
darbui atsidėjo nemažiau 877 
asmenys. Be to, gen. sekretoria
tas atliko gana didelį darbą. 
Visa pasiūlytoji medžiaga buvo 
rimtai išstudijuota ir jų studi
jų darbo vaisiai — atspausdin
tos schemos, t. y. atlikto darbo 
m.etmens. kad susirinkimo da
lyviai galėtu greičiau ir leng
viau susipažinti su medžiaga, 
ją svarstyti ir daryti sprendi
mus.

Mokslinio, drausmės ir sielo- 

(Nukelta 1 4 nsu

Vatikano šveicarų gvardija

Stipriai ginkluota sala
KĘSTUTIS GAIDŽICNAS |

Fidel Castro va'domos Kubos jama 74 pėdų jachta Grarnr 
kąsd'eninis stiprėjimas ir virti- I iš kurios 1956 metų gruod 
mas komunistinio bloko tvirtove ' mėnesį buvo pradėta revolr 
prasidėjo su 1960 metais, gavus ja. * •
čekoslovakų gamybos automa
tinių šautuvų. 5500 vyrų Kubos laivynau

Pagal Jungtinių Amerikos kia šešių užsakytų 
Valstybių Gynybos departamen naįkntuvų. Dabartinis s r0 
to apskaičiavimus, 1961 metais laivynas susideda tik iš‘ev u 
Kuba jau buvo gavusi 100 mili- zino Amerikoje gamintaazes 
jonų dolerių vertės sovietinių nbl laivų.
ginklų. Šiandien tų ginklų vertė 
jau viršija 175 milijonus dole
rių. Jų gauta net virš 400,000 anmokvti
tonų; i Kubos tankistf aPmokyy

Pasinaudojant Time žurnalo naudoti 75 iš Kori* 
pranešimais, susidaro neblogas ^4 35^tonų T-34^ gįajjn jj 
Kubos ginkluotų pajėgų vaiz- ””” 
das.

Tankai

nūs 51 tonos J^1 
tankus ir 100 ^0 tonų
T-54. Pastarieiiektronine Pa’ 
galba įrengti ‘tamsai pritai
kytais taikikl3-

rilerija

Raketiniai įrenginiai
Kubos naujausi ginklai yra 

trumpų distancijų raketos. Dau 
gumoj tai sovietų gamybos SA
-2 priešlėktuvinės raketos, pa- . ngtų raketų, Kuba
našios į JAV Nike — Ajax. Jos • ~ ^V) čekų Skoda ga- 
yra sukoncentuotos Bahia Hon * ^lėktuvinių pabūklų, 
da, už 45 mylių nuo Havanos. ,. avaną ir sovietų ka- 
Antra SA-2 raketų grupė yra ’ • j stovyklavietes yra 
60 myuų į rytus nuo Havanos, „ , mėgiamieji čekų ZPU-4 
Matanzos bazėje. Stebėtojų nuo (( , bocos” (keturbumiai)
mone, atsiras ir daugiau tokių , Ai, kurie padėjo atremti 
raketinių įrengimų beveik kiek- £ e^ingą Kiau'ių įlankos in- 
vienoje didesnėje Kubos kariuo- X
menes bazeje.

Jūroje Castro turi stipriomis iavanos uostą saugo. ilgos 
torpedomis apginkluotų torped- patrankos; kelius į ame- 
laivių daugiausia tinkančių pul kleč'4 Guantanamo bazę šau
ti’ transportin’us laivus. >° 155 mm motorizuota artile-

„ . ..... . .rija, pajėgianti važiuoti 40 my-Pne raketinių įrengimų gal J f •’ ", , .„. J■ ,-_x- • • Irų, per valandą greičiu. Kovosma pnskirti apie 4000 sovie' x , .
'i • , • •• jt j. atveju Castro kariuomene galikanų, kūnų didžioji dal’s , J , x. . , °elektronikos ir radaro 1 Panaudot, apie 1000 sovietų ga
kai. prijungti dirbti prie mybos lauko «*«!««*>• I**
raketų.

Aviacija
Apie 200 čekų apmetu Pa

lotų savo žinioje turP MIG- 
15. 45 MIG-17 ir net MIG-19 
lėktuvų. Buvę civilir oro ^ni- 
ių pilotai dabar var-l'a nesenat 
gautus 24 Mi-4 ko^ helikopte
rius, 20 .AN-2 dviarn’us žval- 
gybos lėktuvus i? dvimotorius 
rusiškus IljushrcransPortlnlus 
lėktuvus.

L/yiias

Castro Wn° propagandinė 
pažiba

lų.

Mažieji ginklai

Castro milicija ir reguliari ka 
riuomenė apginkluota 65,000 
belgų gamybos FN šautuvais, ir 
125,000 čekų automatiniais šau
tuvais.

Sandėliuose taip pat randasi 
200 000 sovietų pusiau automa
tinių šautuvų ir įvairių mažes
nių ginklų, 3.5 cohų prieštanki
nių bazūkų, ir virš 5000 sun
kiųjų minosvaidžių.

Sekantį kartą: Kuba 
xr ir dabar naudo- liucijų universitetas.

revo-

Tuo tarpu irklininkai patiesė po ąžuolu Luzarpaėmęs-. aPėJ° medi> jr> sustojęs prie žmogėno, krei-

Bolševikai darbo žmonių išnau
dojimui pajungia įvairias priemo
nes. Komunizmas sugalvoja ir iš
kelia kai kuriuos asmenis, kad šių 
vardu galėtų plakti žmogų. Kaip 
žinome, savu laiku tokiu plakėju 
buvo angliakasys Stachanovas, gi 
dabar kompartija bobutės Zagla- 
dos vardu parašė laišką apie žem
dirbio garbę ir pagal tą laišką vi
soje sovietijoje privalo žmonės 
šaukti mitingus, kalbėtis apie kol
chozus ir vienas kitą skųsti, nu
rodinėti, kas nedirba, štai, net Uz
bekistano kolchozininkai susirinkę 
svarstė Zaglados straipsnį ir apie 
tai ‘‘Tiesoje” rugsėjo 20 d. laidoj 
rašoma:

“Uzbekistano” kolūkio medvil
nės augintojai labai šiltai apsvars
tė Ukrainos kolūkietės Nadieždos 
Zaglados straipsnį. Su šios puikios 
moters vardu susiję geri prisimi
nimai. Karo metais, kai jos gimta
sis kaimas buvo hitlerininkų oku
puotas, Nadiežda Grigorjevna dirbo 
“Uzbekistano” žemės ūkio artelėje. 
Ji čia vadovavo daržovininkystės 
brigadai, rodė darbštumo ir atsi
davimo viso kolūkio reikalams pa
vyzdį”.

“Brigada, kurioje dirbo Nadiež
da Zaglada, dabar augina medvil
nę. Sąžiningas darbas pasibaigė 
laimėjimu: ant kiekvieno krūmo 
išauginta po 12 — 18 dėžučių. 30 
centnerių derlius užtikrintas. Sai- 
dumanas-Ata pasiūlė parašyti laiš
ką Nadieždai Zagladai, papasakoti, 
kaip medvilnės augintojai dirba 
šiandien. Saidu.manas-Ata visų da
lyvaujančių vardu pakvietė Ukrai
nos kolūkietę atvykti į jų ūkį.

Kolūkiečiai susirinkime kalbėjo, 
kokį didelį ir svarbų klausimą sa
vo straipsnyje iškėlė Nadiežda Za-

Ordinais apdovanota Zaglada 
Sov. Sąjungoj dabar eina kolcho
zininkų ragintojos pareigas.

glada. Kartu susirinkimo dalyviai 
smerkė tuos, kurie vengia visuo
menei naudingo darbo, kuriems ne
brangi žemdirbio garbė”.

Mažai raštinga bobutė dabar 
tampa komunistinio režimo bota
gu. Ji apkarstyta kaip generolas 
skardiniais medaliais ir dabar va
žinėja po kolchozus, liepdama dirb 
ti. Galimas daiktas šis komparti
jos įrankis atvyks pabarti ir Lietu
vos kolchozininkų, nes jau dabar 
visur liepiama jos vardu skųsti vai
dinamus veltėdžius ir tuos, kurie 
nelabai sparčiai kolchoziniuos dva
ruos dirba. Kodėl komunistų par
tija šios, o ne kitos bobutės vardu 
pradėjo plakti kolchozininkus, te
galės pasakyti tik ateitis.

M. M.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

— Vadinasi, aš neapsirikau.
— Vienu tamsta apsirikai, tai duodamas tam ti- 

pui vietą eldijoje. Ir leiskite man patarti, nes tamsta 
i nesi jaunas ir kaip atrodo ne vietinis: niekad nepri- 
siimk kelionės draugo, kurio nepažįsti kaip savo ran
kos pirštų. Ir kartą pasišoviau tamstai patarti, — no
riu duoti dar vieną patarimą, nes tamsta man pati
kai. Būk tamsta labai atsargus su donja Barbora. 
Tamsta vyksti į Altamirą, kuri yra, taip sakant, jos 
pereinamas kambarys. Dabar tai iš tikro galiu pasa
kyti, kad ją pažįstu. Ji yra moteris, pražudžiusi dau
gelį vyrų, o tas, kuris nepasiduoda jos meilinimams, 
sutvarkomas pakišant gėralą arba kaip kitaip jis pa
jungiamas, nes taip pat ir ji gabi burtininkė. Ir jeigu 
reikalas eina apie priešą, jai nesudreba širdis paliepti 

| pašalinti tą, kuris jai pastoja kelią, ir tam ji laiko 
Burtininką. Tamsta pats tai pasakei. Aš nežinau, ko 
tamsta atvyksti į šią sritį; bet nebus pro šalį pakar
toti: būk atsargus, ši moteris turi savo kapines.

Santas Luzardas susimąstė, o šeimininkas, bijo
damas pasakęs daugiau, nei buvo klausiamas, užbai
gė ramindamas:

— Bet tamstai pasakęs šitai, pasakysiu ir kita: 
taip kalba žmonės, ir todėl negalima labai tikėti, nes 
lygumietis yra melagis iš prigimimo, nors tai man ir 
nepatogu sakyti, ir, netgi pasakodamas ką, kas yra 
tiesa, taip perdeda, jog rodosi, kad tai melas. Tad ir 
dabar nėra ko rūpintis: čia esame keturi vyrai, turime 
vieną šautuvą ir Senelis vyksta su mumis.

Jiems taip bekalbant paplūdimyje, Burtininkas, 
pasislėpęs už kalvelės, klausėsi pašnekesio ir lėtai val
gė, imdamas maistą iš terbos.

do apsiaustą ir ant jo padėjo valizę, kurioje šis v 
žėsi savo užkandžius. Paskui išnešė iš eldijos sau
sius. Šeimininkas prie jų prisidėjo ir, ligi paraca" 
tano1) pavėsyje kukliai pietavo, pasakojo S?tui 
anekdotus iš savo gyvenimo, besitrankant po lyjm4 
upes ir upokšnius.

Pagaliau, kaitros nugalėtas, nutilo, ir ilg lalką 
vien tebuvo girdėti lengvas upės vilnių tašin^rnas 
i eldiją.

Nuovargio nuilsinti, irklininkai išvirtcaukstiel- 
ninki ir greitai pradėjo knarkti. Luzardas tsišliejo į

pėsi į jį, nebodamas jo vaidinamo miego:
— Vadinasi, tamsta esi mėgėjas pasiklausyti, ką

kiti kalba?
Burtininkas lėtai pravėrė akis taip, kaip tai būtų 

padaręs krokodilas, ir visiškai ramiai atsakė:
— Esu mėgėjas tyliai galvoti.
— Norėčiau žinoti, ką tamsta galvoji, apsimesda

mas miegančiu.
Jis atlaikė žvilgsnį, kurį paklausė jas į jį buvo 

įbedęs, ir atsakė:
— Tamsta teisus. Ši žemė plati, ir visi joje tel- 

ąžuolo kamieną *ir, nieko negalvodamas, pgiamas jį pame, neturėdami reikalo vieni kitiems kliudyti. Būk 
supusios laukinės vienumos, pasidavė pfiečio snau- tamsta malonus man atleisti, kad atėjau prigulti prie 
duliui. Kai pabudo, budįs šeimininkas j?1 tarė: šito medžio. Žinote?

__ Gerą miegelį tamsta numiegojai Ir kiek toliau išsitiesė aukštielninkas, rankas pa-
Iš tikrųjų diena jau ėjo vakarop*r Per Arauką sikišęs po galva.

pūtė gaivus vėjelis. Šimtai juodų ta£4 šiaušė platų 
paviršių: krokodilų snukių galai al?vo vandens pa

Trumpa scena buvo palydėta klausiančiais žvilgs
niais šeimininko ir irklininkų, kurie prabudo, išgirdę

viršiuje nejudą, snauduliuoją drum^U vilnių šiltam balsus, greitumu įpratusių tarp pavojų miegoti vyrų
kurie peršoka iš gilaus miego į budėjimą, ir pirmasis 
pramurmėjo:

— Hoho! Naujokas nesibaido stepių baisenybių!
Tučtuojau Luzardas pasiūlė:
— Kada tamsta panorėsi, šeimininke, galime tęs

ti kelionę. Truputį jau esame pasilsėję.
-— Tad tuoj pat.
Ir Burtininkui, įsakančiu balsu:
— Į laivą, drauguži! Jau vykstame.

— Ačiū, ponuli — atsakė žmogėnas nepakeisda
mas padėties. — Labai esu dėkingas, kad nori nuvežti 
ligi pat galo; bet nuo čia toliau galiu kiūtinti ir pės
čias. Man nelabai toli ligi namų. Ir neklausiu, kiek esu 
skolingas už tai, kad ligi čia mane atvežei, nes žinau,

glamonėjime. Paskui upės vidury radėjo iškilti mil
žiniško krokodilo skiauterė. Visikai išnėrė ir lėtai 
pravėrė žvynuotas blakstienas.

Santas Luzardas pagriebė .autuvą ir atsistojo, 
pasiryžęs atitaisyti savo anksyvesnį nepasisekimą, 
bet šeimininkas pasipriešino:

— Nešauk.
— Kodėl, šeimininke?
— Todėl... todėl, kad )tas jų mums gali atker

šyti, jeigu tamstai pavyk?pataikyti, arba jis pats, 
jeigu jį pakasysi. Tai Bimadoro Vienaakis, kurio 
neima kulkos.

Ir, kai Luzardas neprėjo klausyti, pakartojo:
— Nešauk į jį, japuoli, paklausyk manęs.
Taip sakydamas, jis nukreipė žvilgsnį, greitu

mirktelėjimu įspėdami, i kažką, kas turėjo būti už kad tamstos polėkio asmenys nėra pratę iš bastūnų 
ąžuolo. Santas pasuk galvą ir pamatė Burtininką, imti atlyginimą už jiems suteiktas malones. Bet tas 
sukniubusį prie med?o kamieno ir tariamai miegantį, tai taip, — atsiduodu jūsų paslaugoms, žinote? Aš

Padėjo šautuvą i tą pačią vietą, iš kurios buvo vadinuos Melkijadu Gamarra. Ir linkiu sėkmingos ke
lionės. Taip, senjore!

-1) Paraguatan —mirtų šeimos medis. Vert. (Bus daugiau)
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LIETUVIU FORDUI REIKALINGA 
TALKA

Daugiau pagarbos ir pasitikėjimo lietuviškiems 
reikalams

DR. A. RAZMA

mo.
?š daugelį metų, kai pir- , įsijungia į lietuvybės veiklą šia-1

s didesnės lietuvių ban- 
g°s įdėjo veržtis į šį konti-

rae krašte.
Jau turime gyvų pavyzdžių ir 

spaudoje buvo skelbta, kaip ei
liniai lietuviai darbininkai įnešė 
šimtines, turtingesnieji — tūks
tantines į L. Fondą. Paskutinė-1 
mis dienomis skaitėme spaudo-

nen^etuvio socialinė, ekono- 
mme Ietis buvo nepavydėti
na. Be^egnįo išgjjnokgiinjjYio, 
o daugi jr vjgaj beraščių, lie
tuviai t-Q gau djjoną užsi-

kiuose fiz°Se ”, kJUOSe S™' je apie pavyzdingus lietuvius 
simušti į arbU°Se; r? | darbininkus Kenoshoje, Wis., a-
to sluoksmiteSniU® Sį° ,kraS’ j Pie Prasmingą inž. Pijaus Žiū-
būtų buvę SdTir nZTi ri° V**’ Viet°j SėHU’
svajonė. Die- inteligentas S1USU Lk\aukas< kurias orša- 
tada buvo ret.L intensenyas j mzuoja LB Tarybos pirminink.

Amerikos astronautas IValter M. Schirra, dėvįs erdvės kostiumą, sėdi svorio ir pusiausvyros svar
styklėse vieno iš daugelio priešskridiminio patikrinimo metu angare "S” Cape Canaveral, Florida.

Austrijos, Prancūzijos, Vokie-i čiuosius atvirai pareikšti savo 
tijos, Olandijos ir Kanados vys | pageidavimus vis. susirinkimo 
kupų kvietė kunigus ir tikin- 1 atžvilgiu.

PIRMAS ŠOKIŲ VAKARAS 
SIAME SEZONE!

VYČIŲ CHORAS
rengia puikų pasilinksminimą 

š. m. SPALIO 6 D., ŠEŠTADIENĮ, 
8:30 valandą vakaro 

VYČIŲ SALĖJE 
Gros Wally Tenclinger orkestras. 

Įėjimas $1.50
Pelnas skiriamas lietuviškų dainų 

plokštelei išleisti.
RENGIMO KOMISIJA

'Tačiau vistiek 
mūsų garbingiS.rmieji Uetu. 
viai atliko didtdarbą lietu. 
viškuose baruose^ daugelis 
jų buvo sąmoning.etuviai.

St. Barzdukas ir kiti.
JAV Liet. Bendr. skyriai,

I net kelis aukštojo mokslo laips
nius, turį sielovados ir organiza
cinio gyvenimo patirties, žiną 
šio laiko savo krašto sąlygas 

vienuolijų ir 8 pasauliečiai. Be ' bei apskritai šiandieninio gyve- 
to, tai buvo iš įvairiausių pro-1 nimo problemas. Visuotinio su- 
fesijų, didelės patirties ir aukš- , sirinkimo paruošiamose komisi- 
to išsilavinimo bei mokslo žmo-, jose dalyvavę 341 asmuo — kar 
nės. Jei pradžioj komisijų dar-1 dinolai, arkivyskupai ir vysku- 
buose reiškėsi kai kur nuomo- pai — buvo rinktiniai, 
nių skirtumai, tai darbo eigo
je rado bendrą liniją.

Pasitikėjimas Bažnyčios sutrinkimu
vyskupai, 212 pasaulinių kuni
gų, 284 vienuoliai kunigai iš 80

(Atkelta iš 3 pusi.)
nors apkrauti įvairiais kitais vados akiračio žvilgsniu paruo- 
darbais, bet jau visu rimtumu šiamasis darbas buvo tikrai nuo 

. , Į organizuoja komitetus, kurių stabus. Šv. Tėvas nekartą pa-
Siandieną tunme'lug lietu. , tikslas savo apylinkėse pravesti reiškė, kad neužteko paliesti Vie

viu dvasininkų, men^^^ mu_ j piniginį vajų L Fondui. L. Bend ną kitą punktą, bet reikėjo žiū- 
zikų, poetų, rašytojųpaudog ruomenės centriniai organai ir rėti šiandieninės gyvenimo prak
darbuotojų; turime d£ skyriai aiškiai supranta, kad [ tikos ir reikalo taip, kad jokia 

būsimas LF finansinis vaidmuo problema, kuri šiais laikais yra 
Tenų, lietuvybės reikaluose bus labai : aktuali, nebuvo praleista. Tik- 

mokytojų, aukštų_tarna^ jr svarbus. Jau nemaža aukų į LF į rai, atliktas milžiniškas darbas, 
net politikų veikėjų, km ne įplaukė tiesiai iš LB Centro Vai nes iš atsakymų į užklausimus 
tik priklauso aukštesniem^o dybos ir pavienių LB skyrių, visuotinio Bažnyčios susirinki- 
krašto socialiniams sluoksniu. Visam LF aukų organizavimo mo svarstomų dalykų reikalu 
bet daugelis iš jų jiems ir _ vajui vadovauja LF valdyba su susidarė 14 didelių tomų su 9, 

ovauja- . pirm. T. Blinstrubu ir v-bos na- 424 puslapiais ir, prie to dar pri
Be profesinių ir kitų kasdier^a^s vk Šimaičiu, J. Vaiče-j jungus komisijų' atliktą darbą 

ninių pareigų, mes, kaip lietuVon™’ St. Rauckinu ir kitais. | su schemomis, susidarys nema
riai, turime įsijungti į misiją Taryba jiems taip pat talki-1 žiau 20 tomų. Dėlto Venecijos 
iškelti į atitinkamas aukštumas H^auja visu nuoširdumu. Dide , patriarchas kardinolas Urbani 
mūsų lietuvišką kūrybą su jos Į -Pagarba priklauso visiems ! pareiškė, kad visi nustebs, kaip 
kūriniais ir, bendrai, lietuviškus ^valdybos nariams ir jų šei- stropiai ir protingai buvo pa- 
reikalus šiame krašte. Ne tik mS’ kad paaukoja savo ruoštos vis. susirinkimui sche- 

s valandas nuo dienos dar- - mos, kada bus galima atspaus- 
reikalams. O ten darbo dinti paruošiamoji medžiaga. 

’ra ai daug. Negalės atsistebėti nuodugniu

sionalų, finansų valdy
profe-

rime taip pat daug in-
ų; tu-

mes patys kaip asmenys, bet 
visa mūsų lietuviška kultūra pla 
čisįja prasme turi atsidurti pir
maeiliuose šio krašto sluoksniuo 
se kartu su kitų tautybių kul
tūra. Tam mes turime pakanka
mai vyresnių ir jaunesnių kūrė
jų bei veikėjų — organizatorių.

lais? 
'bų 1

Susirinkimo sudėtis

Busimasis Bažnyčios susirin
kimas savo dalyvių skaičiumi 
bus gausiausias istorijoj — tu
rės apie 2,778 Susirinkimo Tė
vus. Įdomu dar ir dalyvių am
žius, būtent iš 2,684 kardinolų, 
arkivyskupų ir vyskupų, kurie ' | 
turėtų susirinkime dalyvauti, 
60%, tai yra 1,612, nėra senesni 
kaip 63 metų.

Jei žiūrėsime dalyvių koky-

I Susirinkimo dalyviai yra išsa- 
i miai pasiruošę pareikšti savo 
; tikinčiųjų padėtį. Dar daugiau 
— jie yra laisvi nuo bet kokios 
civilinės valdžios įtakos. Daug

20%, 30% pigiau mokėsite] 
apdraildf) nuo ugnies |r auto 

uobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 <4 VVest 9Sth Street 
Chicago 42. Illinois 

S'I'O, I-S654 : 0.4839.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOSbės, tikrai mes turime aukštos.Į Kasdien nuo pirmadienio iki penk-

šio amžiaus kultūros Žmones, . tadienio 1O iki 11 vai. ryto. Seštadie- 
šiandieninio pasaulio problemų £uį.įų dauguma turi vieną arba “:80 vai. ryt™advakaruškos pirmad*. 
pažinimu, laisvu ir vieningu nuo Į j7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7139 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, III.

\isieji lietuvybei

Viena ,įįs iįetuvių atiduoda 
visą savoyįjj^ lietuviškai veik-

ir nuo‘ finansiškai remia 
Tik gal kol kas silpnai stovime lietuviškus \kalus. Tik jų dėka
finansų organizavime lietuvis- įvairios hetijgj<os Organizaei- 
ki.ems reikalams. Šiai spragai jos gali įgyv dinti savo užsi_ 
užpildyti ir yra įsteigtas Lietu- brėžtus tikslu. ,j§ gįos dalies 
vių Fondas, kurios tikslas
remti pastoviai lietuviškus rei- i aukų. Turime ikokįų lietuvių
kalus finansiškai. I (darbininkų,' int%entų ir ja.

bai pasiturinčių), ,rie nei lai.

monių pasidalinimu, drąsiu mok 
slo institutų savų sumanymų 
pareiškimu. Iš tikrųjų, istorijoj 
nebuvo tokio vis, susirinkimui 
pasiruošimo, kur taip išsamiai, 
taip rimtai ir laisvai bendradar

CLEVELAND

biauta, pareiškiant savo pažiū- 
lietuvių ir LFUkisi suiaukti ras-

Viso pasaulio atstovai 
Į paruošiamąjį vis. Bažnyčios

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, DI.

Ne kiti, bet mes turir 
pastatyti LF

Doleriai iš dangaus neiškris 
ir nepripildys L,

ko, nei darbo, nei a.ų neskiria 
lietuvybės reikalams.jįems Pe_ 
tuviška visuomenė yi įįek 
reikalinga, kiek jie išįos turį

Fondo. Mes materialinės ar kitokios, audos 
patys juos turime suorganizuo- Jie dažnai aukoja darbi Įaiką 
ti ir suaukoti. Mes kiekvienas ir iš lietuviškos visuomene o-au 
jam turime aukoti kad ir ma- tą finansinį pelną kitiemsTeį_ 
žiausią auką, o turtingieji lietu- kalams, bet ne lietuviškisls 
viai negali rūpintis vien tik sa- Tokių lietuvių mes netur,e 
vo patogumu ir prabanga gy- daug, bet kiekvienas galime , 
venime, bet privalo (jeigu jis rasti savo pažįstamų tarpe. Jit.
nesigėdi save vadintis lietuviu žinoma, lietuvybei yra laikinai 
inteligentu) paaukoti didesnę pi mirę ir iš jų LF nesitiki jokios 
nigų sumą L. Fondui. Savo au- aukos. Juos galėtų prikelti tik 
ka per LF jis jau tiesioginiai naujai atsiradę Daukantai, Va-

VISI KVIEČIAMI PIETUMS
Spalio 14 d. — sekmadienį, 

Šv. Jurgio parapijos salėje Cle- [ 
velando lietuviai valgys skanius 
pietus, rengiamus Dainavos sto
vyklos Clevelando globos komi-

susirinkimo darbą savo įnašą teto, Tegu nors vieną sekma- 
sudėjo viso pasaulio rinktiniai Į dienį mūsų žmonos ir motinos 
asmenys, kurie atstovavo 79 į paflsį nuo pjetų virimo, indų 
tautas: 27 iš Europos, 17 iš plovimo ir virtuvės tvarkymo.
Azijos, 13 iš Afrikos, 20 iš Ame
rikos ir 2 iš Okeanijos. Tarp 
jų buvo 73 kardinolai, 5 pat
riarchai, 263 arkivyskupai ir

iančiai, Basanavičiai, Kudirkos 
ir kiti.

Kritika — ne griauti, bet 
statyti

Atėję visi būsite skaniai pavai
šinti lietuviškais valgiais: kol- j 
dūnais, cepelinais, balandėliais, 
skaniais kepsniais, įvairiais už
kandžiais. Veiks bufetas. Pietų 
metas nuo 12 vai. iki 4 v. p. p.

Visi kviečiami į skanius pie
tus, maloniai savo artimųjų 
tarpe praleisti popietę ir pa
remti Jaunimo stovyklą. (Pr.) !

ISKAUINSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47t.h St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui--taisymai _ Sekm. uždaryta

VALYMAS|
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MICHIGAN OBUOLIAI
McINTOSH bušelis ............................ SI.95
GOLDEN & RED , Delicious ......... Bušelis S2.95
JOHNATHAN ................................... ” $2,65
GREENING GOLDEN & CORTLAND ” $2.35
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI ” S 1.89

APPLE CIDER, galionas ... ....... ................  690
Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai ................. S 1.49
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... S 1.29
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 890
Natūralus medus iš bylinų, 5 sv.................. S 1.29
Medus koriuose ........................................... 390

rnn CTnor 1924 West 59th St-rhlJ MOK L Tel. PRospect 6-5347
“ Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.
Obuolius, pamidorus ir kriaušes galima pirkti ir svarais — 10 et.

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

Prez. Kennedy ir jo brolis Robert ilgai tarėsi Washingtone, D. C., 
dėl Mississippi universiteto krizės Oxforde.

Mūsų lietuviška veikla darosi 
ki-ybiškesnė tada, kai turime 
sav kritikų, sugebančių aštria 
plunsna lietuvišką veiklą to
bulini tos rūšies kritikai taip 
pat stygiagi duoti pozityvius ir 
konkretu Pasiūlymus esamai 
veiklai ^gyvinti. Išskėstomis 
rankomis £,įt darbuotojai tau
kia tokių kritikos straipsnių, 
pasiūlymų, kad tuo LF orga
nizavimasis būtų dar greites-
nis.

Žinoma, tų ritikų, kurie turi 
malonumą vieši ar privačiai bet 
kokį lietuvišką darbą kaip ir 
L. Fondą niekintiar įgnybti, ne
laukiame. Jie muls nereikalin
gi, jie nereikalingi^ bet kokiai 
kitai lietuviškai vekū. savo as- 

. meninę neapykantą r nusivyli
mą išlieti jie turėtų surasti ki- 

; tą dirvą, bet ne lietuv&ą veik- 
! lą čia išeivijoje. Šiuo retu rei
kalinga daugiau kritikų Matyti, 
o ne griauti.

Perskaite "Draugą", duok? 
te jį kitiems pasifkaitvti

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

Tel. 434-4660

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES GHSDAGOIE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted Si., Vlciory 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

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

anticipated dividend 

on investinent accounts
iki 8 po piet 

9 12:30 Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

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

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



KAD KITUS — ALKSTANČIUS — PAJĖGTUME PASOTINTI, RENGIAMA

UI TUVOS DUKTERŲ DRAUGUOS TRADICINE RUDENS VAKARIENE
SPALIO MEN. 6 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VALANDĄ VAKARE JAUNIMO CENTRE !

PROGRA M A _  Aktorius JONAS YENSLOVAVICIUS inscenizuos feljetoną; pianistas ALVYDAS VASAITIS paskambins
Chopino ir Beethoveno kūrinius. ALICE STEPHENS Sekstetas: Solistės — JONĖ BOBINIENĖ, ALVINA GIEDRAITIENĖ, 
GENOVAITĖ MACYTĖ, LEONILIJA NAKUTYTĖ, GENOVAITĖ PEŠKIENĖ ir ELEONORA ZAPOLIENĖ padainuos lietu- 
vių kompozitorių dainas. Programą praves ELENA KĖŽELIENĖ.

Įėjimas — Auka .......................... $5.00
PO VAKARIENĖS ŠOKIAI 

Maloniai kviečiame visą lietuvišką
ją visuomenę atsilankyti į šią vakarienę. J?

TARPT. STUDENTŲ Taip pat dalyvaus ir visuotino 
SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE suvažiavimo atidaryme Romoje.

Spalio 5—8 d. Dainavos sto
vykloje įvyksta šiaurės Ameri
kos Pax Romana atstovų suva
žiavimas — kursai.

Šiame suvažiavime dalyvaus 
įvairių tautybių katalikiškų or
ganizacijų atstovai. Suvažiavi
mo darbai vyks anglų ir pran
cūzų kalbomis.

Svečių prelegentų tarpe bus 
Rev. Gerard Murphy SJ, kuris 
kalbės tema: The apostolate of Į 
the student leader. Prof. Ramon 
Surganyes de Franch, preziden
tas Pax Romana tarptautinio 
katalikų intelektualų judėjimo 
ir kultūrinių reikalų, kalbės: 
The ideas and history of the In
ternational movement of catho
lic students. Thomas O’Herron, Į 
šiaur. Am. Komisijose direkto
rius kalbės apie Pax Romana 
organizacijas ir Regis Bobonis, 
Pittsburgh Post Gazette, kal
bės: The negro in the Universi-i 
ty.

Lietuviams šis įvykis Daina
voje yra malonus tuo, kad šį 
jauną lietuvių židinį turės pro
gos pamatyti įvairių ‘tautybių 
žmonės. Jau šią vasarą lankęsis 
st. at-kų stovykloje Mr. O’ForelI 
(vienas iš Chicagos un-teto pro 
fesūros), žavėjosi Dainava ir 
pareiškė, kad šis lietuvių jau
nimui sukurtas židinys turėtų 
būti pavyzdžiu ir kitom tautom.

Visada malonu pakartoti ir 
tai, kad šios pasaulinės kat. 
akademikų organizacijos prezi
dentu yra lietuvis dr. Vyt. Vy
gantas, kuris tapo išrinktas jau 
trečiam terminui.

Šio suvažiavimo šeimininkės 
pareigas eina Detroito at-kų 
studentų draugovės.

— Pax Romana suvažiavimo 
dalyviams nors dalinai palen
gvinti stovyklavimo sąlygas, ru 
dens vėjų pustomose pastogėse, 
Dainavoje įvedamas apšildy
mas. Salėje pastatyta pastovi 
alyvinė krosnis, namukuose tik 
laikinos, suvažiavimo laikotar
piui.

— Kun. dr. P. Celiešius, Dai
navos st. kapelionas ir adminis
tratorius, pereitą pirmadienį iš
skrido į Europą. Žada pavažinė
ti Vokietijoje, Šveicarijoje, Ita
lijoje ir kt. Europos kraštuose.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Racine, Wisc.

Atomas ir religija

Paryžiuje neseniai buvo ati
daryta paroda “Atomas ir Bib
lija”. “Mokslas nėra religijos 
priešas, atomas nenustumia, Bi-

pateikta centro ir skyriaus dve
jų metų atskaita. Išrinkti 3 de- 

VEIKLI ŠAULIŲ KUOPA j legatai, kurie Balfo 11-tame sėi 
Atsikūrusi tremtyje Lietuvos me atstovaus Hollywoodo sky- 

Šaulių s-ga turi keliolika kuo,4 Visi delegatai sutiko vykti 
pų, iš kurių yra viena iš veik- i seimą savomis lėšomis. Sky- 
lesnių, D. L. K. Kęstučio Šaulių i r^u3e daromos pastangos, su-
kp. Wis„ ir jau septyni metai įteikti kiek galint daugiau lėšų paslaptis, tuo džiaugiasi ir Die- 
kaip plačiai reiškiasi lietuvių j selmo proga, ■ ^as ir Bažnyčia
veikloje. Kuopa rengia banketą Seimo proga Ballfui aukas jau !

Juozapas Cheng, iškilmėse da- 
| lyvaujant per 4,000 tikinčiųjų.

PADĖKA
Pakilusi po sunkios ligos ir ope

racijos, skubu pareikšti gilią pa- 
blijos į šalį, — rašoma parodos dėką visiems draugams ir pažjsta- 
programoje. “Kiekvieną kartą, miems, • lankiusiems mane namie 
, . . . , • ir ligoninėje. Jų nuoširdi užuojau-kai žmogui pasiseka gilesniu , *
žvilgsniu įsiskverbti į gamtos

ir lietuvių kariuomenės šventę. 
Banketas įvyks Racinos para-

įteikė: Juozas ir Oną Jasaus- 
kai, Vincas ir Leok. Matusevi-

PIRMOJI CHORO 
REPETICIJA

Detroito jaunimo choras po 
smagaus linksmavakario prade
da darbą ir pirmai repeticijai 
visi renkasi šį sekmadienį, spa
lio 7 d. po 10 vai. mišių, didžio- . Kun j Jonaitis,
je Ispanų salėje. Dalyvavimas gv petro parapijos organizatorius 
visiems būtinas, nes bus svar
bių klausimų svarstymai ir cho- HiliimiilliliiiiM j
ro valdybos rinkimai.

Iki šiolei valdybai priklausė Pertvėrimai, naujos durys
Violeta Ogilvytė, ir Audronė ’r ^an?ai sudėti.
Tamulionytė, o choro pranešėja Didelė dalis darbų yra atlikta 
buvo Daiva Bajorūnaitė. Cho- talkos budu. Smagu buvo sfe
ras jau turi pakvietimų, ku- bėti kai_ Pereit^ šeštadienį gau- 
riuos šįmet stengsimės išpildy- sus būrys talkininkų, kaip 
ti. Taip pat planuojama pasta- skruzdės triūsėsi viršutiniame ir 
tyti jaunimo dvasiai artimą apatiniame aukštuose. O tų dar- 
montažinio pobūdžio veikalą, bl* tikrai buvo begalės. Pagrin- 
kur žodis, daina ir tautiniai šo- diniai išvalVti ir sutvarkyti to
kiai sudarytų nuotaikingą pynę. ki Pastat4 pareikalavo daug

Norintieji įstoti į chorą' pra- darbo valandų, kurias paaukojo 
šomi nedelsti, nes darbas jau bevardžiai lietuviai entuziastai, 
pradedamas. Nelaukite atskirų j Taigi Lietuvių namai jau bai- 
kvietimų, visi dainos mylėtojai gia puoštis pirmam savo pasiro- 
esate lygiai pageidaujami ir lau dymui. P.
kiami. Spalio 7 d. dar visiems KRONIKA
nevėlu įsiregistruoti, choram , _ Vlados Sta<nčikaitės-Abrai-

tienės meno kūrinių paroda su
ruošta Detroito Lietuvių kultu- j 
ros klubo pastangomis rugsėjo

Spalio 14 d. 4 v. p. p. šv. Pet- 23—30 dienomis sulaukė gyvo 
ro parapija švenčia 40 m. pa- pub]ikog susidomėjimo. Parodos 
rapijos gyvavimo sukaktį. Pir- atidarymo dieną prisirinko piina 
mas toks parengimas, norint saJ. lankytojų> taip pat ir pas.

I pagerbti ilgametį kleboną kun. kutinę _ uždarymo dieną_ Bu_

i pijos salėj spalio 20 d. su me- ; čiai, inž. Norman ir Ona Kara-
nine programa, šokiais ir kitais 
įvairumais. Lietuvių kariuome
nės šventės minėjimas įvyks 
lapkričio 25 d. Kenoshos lietu
vių parapijos salėj. Taip pat 
yra numatyta graži ir plati pro 
grama. Norintieji dalyvauti ban 
kete turi iš anksto užsiregis
truoti pas Br. Jušką ir įVl. Vil
emą. Vincentas

Hollywood, Fla.

SKYRIUS RUOŠIASI BALFO 
SEIMUI

Skyriaus posėdis įvyko rug
sėjo 22 d. Vinco ir Onos Skupei 
kų patalpose. Susirinkime daly
vavo aktyviausieji skyriaus na
riai. Buvusi ilgametė skyriaus 
sekretorė Stella

St. Sližys 

PARAPIJOS SUKAKTIS

J. Jonaitį, kuris buvo tos para 
pijos organizatorius. Taipgi dai’ 
yra keletas tokių, kurie buvo 
parapijas organizatoriai. Per

vo nupirkta 13 paveikslų. Viso 
išstatyta 80 kūrinių.

— Detroito Lietuvių namų 
į remontas energingai tęsiamas 
toliau. Pagrindiniai darbai nu
matomi užbaigti prieš spalio 27 
dieną, nes tą dieną įvyks namų

j atidarymo šventė — banketas. 
™ Sudarytas šventei ruošti komi- 

1 tetas, kuriam vadovauja Jonas 
Kriščiūnas.

— Antanas Dainius — Lietu
vos Vytis, didžiojoje amerikie- 

1 čių spaudoje laiškų skyriuje vi
suomet gina lietuvių vardą. Rug 
sėjo 19 d. Detroit News laikraš
tyje jis rašo, kad nuolatinis pa- 

| brėžimas šnipo Soblen tautybės 
kenkia lietuviams. Jis sako: 
Kaip aš negaliu būti kiniečiu, 
jei būčiau gimęs Hong-Konge, 
taip lygiai Soblen nėra lietuvis. 
Nors laikraštis ir neleidžia pa- 

jo tautybės, tačiau 
mums kaip diena aišku, kad šni

Penktas kinietis kunigas

Formozoje šiomis dienomis į-
išai, Antanas ir Janina Telšins 
į kai, Jane Goodwill, Juozas nietis- kil«s iš Formozos 
Įswolkin, Veronika Petraitienė, :vardu Petras Pan> Simi?s

ta buvo didelė paguoda ir dvasinė 
parama mano kančiose.

Ypatinga padėka priklauso dr. 
Tadui Savickui, be atlyginimo ma
ne gydžiusiam, dažnai lankiusiam 
ligoninėje, parodžiusiam daug rū
pesnio mano sveikata.

Nuoširdžiai dėkoju taip pat buto 
šeimininakms p. p. Pohlmanams

į‘ šventintas penktas kunigas ki-1 *J_ Caličiams visokeriopai man pa- 
r i dejusiems ilgos ligos metu. Dėka

salos, jų rūpestingai globai nesijaučiau 
1930. : apleista savo vienišam gyvenime.

Vincas ir Ona Skupeikai.
Kurie dar neturėjo progos į- 

teikti savo auką, ir nėra užsi
mokėję savo mokesčio už šiuos 
metus, būsime labai dėkingi jei- 

' gu jį įteiksite arba pasiųsite 
į skyriaus iždininkei dar prieš 
' seimą. Ižd. adresas: Mrs. J. 
Goodwill, 1828 Wilson St., Hol- 
lywood, Fla. Visiems Balfo rė
mėjams tariame nuoširdų ačiū! 

[ Valdyba

, Jį įšventino Kaoshiungo vysk. Vanda Popeliučkienė

SKIP’S 
Liquo r

SELF
SERVICE

Store

MALDŲ NAKTIS

Šv. Patriko katedroje Auck-
landė, Naujojoje Zelandijoje, bu 

Liulevičienė vo pravesta maldų naktis, pra- 
(Lazutkienė) persikėlė gyventi šant palaimos visuotiniam Baž- 
į West Palm Beach ir iš savo nyeios susirinkimui. Pamaldoms 
pareigų atsisakė. Sekretoriaus vadovavo Aucklando arkivysku- 
pareigoms buvo išrinkta Ona pas James M. Liston; dalyvavo 
Karasienė. Susirinkime buvo 1,000 žmonių.

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
OCTOBER — SPALIO 4, 5, 6 D. D.

IMPORTED ROGER COGNAC, NAPOLEON 
RESERVE BRAND Fifth $3.89

IMPORTED GERM AN V.SOP. BRANDY Fifth $ 3.6 9

IMPORTED STOCK BRANDY
10 YEAR OLD Fifth $3-79

f
I GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 

U. S. P. Fifth $4.89

UU*liilMHH(|IU!!HUUimi!l!IIIUIIIIIIIIIIIll

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

iiiiiiuisiiiniiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. YVE 4-G165 

GENERAL contractor

Helen Mallen, Moterų s-gos 72 
kp. pirmininke, kurios pastango
mis rengiama Šv. Petro parapijos mįngįį 
sukaktis, banketo surengime labai 
daug dirbo. Ji su vyru Walteriu 
ir p. Vasiliauskiene turi Cham- pas Soblen, yra žydas, 
berlain duonos kepyklą, kuri gau- — Liucija Mingėlaitė pradėjo 
įsiai paremia visus lietuvių reika- dįrbįį amerikiečių profesiniame 
lūs. Helen suorganizavo visą ko- , ,
mitetą, kuris viską labai gerai pa- teatre Threepenny operos pa
rengė. statyme. Ji savo talentinga vai

dyba atkreipė teatro vadovy
bės ir spaudos dėmesį. Didžio
joje Detroito spaudoje tilpo jos 
nuotrauka ir pasidžiaugta, kad 
surastas naujas talentas. Šiuo 
atveju spauda vėl liko vienaša
liška ir nemalonėjo pastebėti,

tokį laikotarpį kaikurie išmirė, 
kiti yra išvažinėję į kitas kolo
nijas, o keletas dar randasi 
Detroite, Marian, Mich., Cleve- 
lande ir kitur. Banketo metu 
bus galima tuos pirmuosius dar , kad ji yra lietuvaitė.

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalinink.vstės, cemento, 
mūrijimo, elektros, piumbingo, 
dažymo.

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

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

15756 Lesure Avenue,

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadway 3-2224

buotojus pamatyti. Pageidauti
na, kad detroitiečiai gausiai da
lyvautų. Kun. J. Jonaitis šiuo 
laiku gyvena Arizonoje, bet ti
kimasi, kad atvyks į parengi
mą. Banketas įvyks V. F. W. 
Hali. Lawndale ir Homes. Š.

LIETUVIŲ NAMUOSE 
DARBAI

EINA PRIE GALO

tams akademikams ir Sporto spalio 1 d. Vajaus reikalu rug-1 j 
klubui “Kovas”. Baigęs moks- i sėjo 30 d. per Lithuanian Voice : 
lūs dirba inžinieriaus darbą Ge- radiją kalbėjo Stefanija Kaune- j 
neral Motors kompanijoje. Jau- 1 lienė, o ateinantį sekmadienį —- 
noji taip pat priklausė skau- spalio 7 d. kalbės agr. Antanas 
tems akademikėms ir baigusi | Musteikis.
biznio ir administracijos moks- i — Valentinos Pajaujytės ir 
lūs dirba savo specialybėje. Sauliaus Černiausko sutuoktu-

GOLD DROPS MANDOROREMA 
IMPORTED DESSERT WINE

IMPORTED FRENCH SPARKLING 
BURGUNDY

BARTON’S IMPORTED CANADIAN 
VVHISKEY 86.8 PROOF

Marija Gilvidaitė šią va- vės bus šį šeštadienį, spalio 6

MOHAVVK PEPPERMINT SCHNAPPS 
60 PROOF

Fifth

Fifth

Fifth

$1.98

$1-98

$3-69

Quart $2-98
sąrą nuo liepos 1 iki rugpiūčio . d., 10 vai. ryto Šv. Antano baž- 
16 d. atostogas praleido Kolum- nyčioje, o Romos Bironaitės ir 
bijoję, Medeline viešėdama pas Vytauto Radzevičiaus vedybos 
savo brolį Algirdą. Ji taip pat įvyks spalio 20 d. 10 vai. toje

pat bažnyčioje.
— Sofija Sirutavičienė po pa

kartotino grįžimo iš ligoninės, 
lumbijos laikraščiai. Jos vizito dar nespėjusi pasveikti išvežė 
'spūdžiai Rugsėjo 30 d. buvo į savo vyrą į ligoninę ir su vai- 
perduoti per Lithuanian Voice ;įaįs atsidūrė sunkioje būklėje, 
radijo valandėlę. i Būdama sunkiu ligoniu paskuti-

j — Merit Scholarship korpo- nėmis jėgomis kovoja su ją išti- 
, racija Detroito apylinkėse atrin kusiomis nelaimėmis ir būtų ge- 
i ko 224 geriausius mokinius, ku- ra, kad kas tik gali jai padėtų, 
riems numato duoti stipendijas į

'mokslui siekti. Iš lietuvių į šią ~ V,lniaus ^to sąjungos 
grupę pateko: Jonas Matulaitis, Detroito skVrias Pa™nės Vil-

— Dalios Mamėnaitės ir An
tano Rackos vedybos įvyko rug 
sėjo 22 d. Į -šaunią vestuvių 
puotą atsilankė apie 300 svečių 
net iš Chicagos, Clevelando, To- 
tonto ir kitų vietų. Jaruiosios 

' giminaitis kun. Vytautas Me- 
! menas perskaitė Šv. Tėvo palai 
Įminimą. Skautų akademikų var 
I du sveikino Rimantas Griškelis, 
j Chicagos jaunimo vardu, kurių

Abi viršutinės salės yra jau taip pat buvo daug, sveikino 
gražiai išdažytos. Scena atre- Romas Vėžys. Puotai pavyzdin-
montuota. Langai iš lauko ir 
vidaus pusių viso pastato išda

IMPORTED BOCA CHICA RUM 
VVhite or Gold Fifth $2-98

lankėsi sostinėje Bogotoje. Jos 
vizitą aprašė ir nuotraukas įsi
dėjo EI Columbiano ir kiti Ko-

Erdvilas Bankauskas, Algis 
Kaupas ir Raimundas Žvirblis.

— Danutės ir Leono Petro
nių antroji dukrelė — ketvirtas 
šeimos vaikas, rugsėjo 29 d. bu 
vo pakrikštyta Renatos Kristi
nos vardais. Krikšto tėvais bu- 

ivo inž. Liudas Kirkus su žmona 
Irena iš Chicagos. Taip pat iš 
Chicagos į krikštynas buvo at
vykęs Danutės dėdė dipl. teisi
ninkas Juozas Jurevičius ir iš 
Clevelando Regina ir Jonas Nas 

i vyčiai. Vaišėse dalyvavo apie 
140 žmonių.
I — Šv. Antano parapijos cho
ras paskelbęs choristų vajų jau 
j susilaukė naujų dainininkų. Va
jus tęsiamas toliau ir choras 
kviečia turinčius balsą prisira
šyti prie choro.

niaus užgrobimo sukaktuves! 
per Lithuanian Voice radijo va- i 
landėlę. Kalbės skyr. pirminin
kas Kazys Veikutis.

— Antanas Gilvydis_, baigęs 
Detroito Katalikų universitetą, 
yra išvykęs į Pennsylvania uni
versitetą siekti doktorato.

S. G-kas

Aukos paminklui

A. a. Stanislavos Venclauskienės 
paminklui statyti per Detroito 
grupę, be anksčiau paskelbtų 230 
dol., dar aukojo:

15 dol. — ALB Detroito apy
linkė.

Po 10 dol. -— J. Brundza, P. 
Linkus.

Po 5 dol. — P- Lucas, Z. Mik
šys, P. Pagojus, L. Puskepalaitie- 
n§ (papild.), J. Staugas, dr. O.
Vaitas, N. Ward. Kiti po mažiau. 

Balfo vajus jau pradėtas Viso surinkta 312 dol. - V. St.

gai vadovavo inž. Vacys Urbo
nas. Jaunasis priklausė skau-

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th Sf. RE 7-1941

IMPORTED TICO TEQUILA 
Lite or Gold Fifth 3-69

5%

on Investment bonus 
PACAI, VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

Už 4 metų Investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetĮ ir 
dar išmokėsime po 14% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

current dividend 
DIVIDENDU MOKAM

%

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunne. PIRM. ir KETV.............................. # v. r. iki 8 p. P.VALAnDUd! ANTRAD. ir PENKT....................... » ▼. r. Iki 6 p. p.

ŠEŠTAD.......... 9 v. r. iki II v. d. Trečiad. uždaryta.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 4 d.

Kas ką sako Jungtinėse Tautose
(Atkelta iš 1 psl.)

Kambodia. Jos užsienio rei
kalų ministeris Hout Sambath 
skundėsi, kad Azija nepatyrė iš 
Jungt. Tautų reikiamo dėme
sio. Peiktinas kom. Kinijos lai
kymas už J. Tautų durų. Peik
tina .laikysena neduoti atstovy
bės J. Tautose padalintoms vals 
tybėms. Padalintąsias tektų 
jungti teisingai pravestais re
ferendumais.

Grįžęs prie Kambodijos rei
kalų, kalbėtojas nuo pradžios 
iki galo skundėsi kaimynų da
romomis skriaudomis. Tie kai
mynai negerieji yra Thailandas 
ir pietinis Vietnamas. Jie grobę 
per šimtmečius khmerų karali
jos žemes ir dabar dar negalį 
pakęsti to mažo likusio laisvo 
gabaliuko. Jis priminė, kad jo 
vyriausybė paprašiusi tos pat 
sudėties konferencijos, kuri Ge 
nevoje tvarkė Laoso klausimą, 
suteikti ir Kambodijai tas pa
čias privilegijas — garantuoti 
Kambodijos nepriklausomybę, 
neutralumą ir teritorijos nelie
čiamumą, nes jiems nusibodę 
gyVenti nuolatinėje kaimynų 
grėsmėje ir kęsti jų įtarinėji
mus.

Jei Kambodija negaus garan
tijų iš tų, iš kurių ji prašė, tai 
prašys pagalbos iš kom. Kini
jos ir Sov. Rusijos, kad ir rei
kėtų pasidaryti Rytų bloko sa
telitu. Bet ji norėtų likti taip, 
kaip dabar yra — maža taikos 
saia pietryčių Azijoje, kur gru
miasi ideologijos ir ambicijos.

Turkija. Jos kalbėtojas pra
nešė, kad neseniai Turkijoje bu 
vusios revoliucijos vadai grei
tai įvykdė savo pažadą — atida
vė valdžią demokratiškai išrink 
toms institucijoms. Dabar dė
mesys sutelktas prie ūkinių ir 
socialinių reikalų gerinimo.

Tarptautiniuose santykiuose 
Turkijai labiausiai rūpi nusi
ginklavimas, vykdomas laipsnis

Kathryn Granahan paskirta JAV, 
iždininke. Gaus 17,000 dol. algos1 
per metus.

Zo
' z •> ■

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

-

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.
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kai ir tarptautinėje kontrolėje. 
Jis mato pažangą Ženevoje vy
kusiuose pasitarimuose. Apgai
lestavo atominių ginklų bandy
mų atnaujinimą, pasisako už a- 
tominio nusiginklavimo įjungi
mą į bendrąją nusiginklavimo 
konvenciją.

“Troika” nepriimtina — J. 
Tautų gen. sekretorius turi bū
ti laisvas veikti pagal chartą 
ir savo sąžinę. Kongo suskili
mas nebūtų pageidaujamas.

Gvinėja. Jos kalbėtojas užsie
nio reikalų ministeris Louis Lan 
sana karingas be kompromisų. 
Jo reikalavimai ir samprotavi
mai kvepia Afrika ir jos rei
kalais. Pagal jį, pati svarbiau
sia problema, kuri turi rūpėti 
J. Tautoms, yra skubus išlais
vinimas visų dar likusių kolo
nijų ir pusiau nepriklausomų 
teritorijų. Ispanija, Portugalija 
ir P. Afrika, kaip labiausiai už
kietėjusios kolonijinės valsty
bės, neklausančios J. Tautų ra
ginimų atsisakyti kolonijų, tu
ri būti kaip nors sudraustos. 
Kad jos ilgiau spardytis nebega 
lėtų, reikia nustatyti kolonijų 
baigimo terminą — 1963 m. spa
lio 24 d. (J. Tautų dieną). Kom. 
Kinijai reikia tuojau atitaisyti 
daromą skriaudą — atiduoti jai 
“teisėtai priklausančią vietą J. 
Tautose”. Azijos ir Afrikos kraš 
tams duoti daugiau vietų J. Tau 
tų padaliniuose. Smaugti Katan
gą, kad ji galų gale sugrįžtų į 
Kongo valstybę. Už Kongo kri
zę atsakingi turį būti apdėti pri
verstinais mokesčiais, bet tų 
“kaltųjų” jis vardais nepavadi
no.

Liesdamas ūkinius klausimus, 
jis rūpinosi tik Afrika, nes tur
tingieji kraštai tik išnaudoju 
ūkiškai atsilikusius. Afrika tu
rėtų turėti savo “Bendrąją rin
ką” ir gintis nuo išnaudotojų. 
Jis dar tikisi, kad ūkiškai pakilę 
kraštai ir jų ūkiniai blokai atsi
žvelgs į žaliavas gaminančius 
kraštus ir jų nekankins savo 
blokiniais varžtais. Baigdamas 
visų prašė pagalbos atkurti Af
riką ūkiškai.

KIRPĖJO PASTABA
Kirpėjas duoda paskutinius 

nurodymus savo mokiniui, ku
ris ruošiasi skusti pirmąjį kli
entą:

— Neskubėk, Jonai, žiūrėk, 
kad neįsipiautum.

MAIŠO VAISTUS
— Vytuk, kodėl gi tu stovi 

ant galvos? — klausia motina.
— Matai, aš ką tik išgėriau, 

vaistus, ir atsiminiau, kad prieš 
geriant reikėjo sumaišyti.

rį SAVINGS JN BY THE lSth EARN THE -Ist

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 S. Wcstern GR 0-0502
Atdara 11-4 ir 6-8

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier G-1882

PROGOS OPPORTUNITIES

Sav. parduoda taverną ir restora
ną fabrikų rajone. Sekmad. užda- 
rvta. Tel. LU 1-1026.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264 

PETRAS STIRBIS
674] So. Mapletvood Avė. 

Chicago 29, UI.

I

K •

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 aukštų rezidencija. 3 mieg., val

gomas, salionas, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $2J,000.

2 butų mūrus. 2 po C kamb Arti 
62-os ir California. Našle parduoda 
Už $29,500.

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

I’ric parko mūrus. 4 butai po 5 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

0 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. “tuckpointing". Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

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

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija, Reikia susitarti. 
$12,300.

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

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 si Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
0 kamb. mūras, puikiai jrengtas 

rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $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. med. 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 J 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. “expandablo”, 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

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

Reikia greitai parduoti. 32 metų I 8 ME'l’P MŪR. NAMAS
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už- I J vaikarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 
laikytas mūras. 22 įv. dydžio butai. Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
$2.400 pajamų mėn. Viskas moder- mašinų garažas. Labai geras pirki-
niška, geroj vietoj, prie gražaus par- Imas už $20.750.
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 1 % AUKŠTO MŪR.
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymų ir j 5 ir 4 .kamb. švarūs, moderniški
būsi laimingas pirkęs. i butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan-

Mūr. 2—(i, 1—4 Brighton Park
centre. Potvynio apsauga; garažas, 
platus skl. $26,500.

T„nnr, me ir kieme virš garažo dar 4 
NOTARU I UBL1O kamb. butas. Visa kaina tik $12,000.

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

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

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

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

REAL ESTATE.

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS CONTRACTORS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

W0RTH OVER $150,000.00
Open To Good Offer

NA’TIONALLY KN0WN FISHING 
CAMP — FOR SALE ! !

DORSAL FISHING POST,
STUART, FLORIDA

INCOME BUNGALOVV CICERO
4 ir 2 kamb. Pilnas rūsys ir pa
stogė, 2 autom, garažas, karšto 
vand.-gazo šilima. Tik $2,500 įmo
kėti. Pilna kaina $12,500. Telef. 
656-2234 arba 652-8907.

s Du,pjęx Cottages, Efficieney unitą, 5340 S- Ndttingham. Liuksusinis 
Scrcened Porches facing the Jungle >5 kamb. mūr., ,2 mieg. Gazu apšil. 
Likę South Fork of the St Lugie $17 900. TfeL 586-1260.
River. Salt and Fr.csb Water Fishing. i T
6 Boats, 5 Motors. Ta.ekle, Cusbions, !
etc. Shop Building, 34x52 foot Buil- HELP WANTED — MOTERYS 
d.ing, containing Office, TV Room,
Tackle Shop and Restaurant facing i _ . .... .
the River. Established lor years. I Reikalinga moteris pnziureti
IDEAL for GROUP OF BUSINESS “į nU0 . ?. V' V‘ lk* 4
OR professional PĖOPLE, orto P- P-, 5 dienas savaitėj, Marąuette 
r.emain as a fishing CAMP. 2% Pk, rajone. Reikalinga nors kiek
Acres — 400 ft. WATER FRONT- poihgti apatiškai Tel 776-1074 AGE. ROOM FOR EKPANSTON. Kaioetl angliškai. iei. 
BROCHURE ANO DĖTAIS ON RE- PO 5 V. V.
QUĖST. $50.000 to $60,000 eash wlll 
handle. Deal direot with ovvner.

Writo or Wire for Colorful Bro- 
chure:

DORIS S. KOLLIKER, Ownei
R. R. 2. Stuart, Florida

Reikalinga mažai valgyklai
VIRĖJA

Skambinti SE 3-9758

Reikalinga moteris prižiūrėti 
dienos metu 2-jų ir 4-rių m. amž.1 
vaikus. Skambinti po 6 vai. vak. 
HE 6-5407.PARDAVIMUI

Parduodamas AUTOMATIŠKAS 
Moore gazinis pečius, apšildo 4 
kambarius. 3312 West 61st Str. 
WA 5-3875.

Reikalinga ateinanti moteris kom- 
panijonė invalidei moteriai, 5 die
nas savaitėje. Kreiptis tarp 2 ir
8 v. popiet. 2243 VVest 23rd Stir. 
YA 7-6868.

DfiMESIO ! IŠNUOMOJAMA — POR RENI

Ar vargina tarakonai, pelės, 
skruzdės? Kreipkitės j Fore-Somc, 
tel. PO 7-8852.

Išnuom. 3 kamb. butas S. Cali
fornia Avė., prieš parką. Teirautis 
tel. RE 7-0014.

Išnuom. 2-jų kamb. apstatytas 
butas rūsy. 2507 W. 66th St..

-PR 8-3466
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

Išnbom. 4y2 kamb. butas 2-me 
aukšte nuo lapkr. 1 d. Apyl. 71 
California Avė. HE 4-4664.

Registered NURSES

LOUISE BURG HOSPITAL
22nd & Archer Avė.

Choose your shift. Excellcnt sa
lary. DifferentiaI for evening and 
night.Many fringe benefits.
CAlumet 5-4500, Mr, Nusbaum

Perskaitę “Draugą", duoki 
te Jį kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
telių vonios, garažas $27,500.

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

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

gai. $24,500.
ŠTAI, $175 MĖN. PAJAMŲ! _ „ 7.--------------------------

3 butai ir krautuvė viename na- P- 1 Vz mur., 6-4k., gar. $22,900.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

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

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

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

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

Mūrius, 2x5, mur. garažas, taksai 
$I3IL Kaina. $20,000.

Mūrinis, naujas, 3 mieg., netoli 
mūši) ištaigos, $18,500.

.Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% P. 
lotas 7 2 ir Kedzie. $18,500.

Mūrinis, 2x5. naujas, po 3 mieg 
arti Jaunimo Centro, $36,800.

Mūrinis. 3 butai, 5 garažai ir eks
tra 30 p. lotas; $46,500.

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

Mūrinis I % a., 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 6Sth St., HE 6-5151
2-JtJ aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti. 
ir Campbell $27,500. ] 3 but. mūrin. 4—5—8, nauj. at-

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. , arti 67 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$26,800. $24.900.

2-jų aukštų med. su moder. “face • Arti Marųuette Parko bažnyčios 
stone’’ priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir i kamb., 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw. $17,900. viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo- . Baseboard karštu vand
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar- ' imokėiitn,u ^^OO nUPlrkt‘ SU
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 1 °, 'i™' $45,900.
e4! 750 Atremontuotas murinės. 5 kamb.

„ a -n . ___ ~ ' apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aiy-2856 S. Homan Avė. $22,500. 2 va šildymas. Garažas. Arti 64-t.os 
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ir Francisco. $18,250.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. BACEVTCIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

Marųuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. į rt'°’ ?21’500- 

$22,500. I Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. 
6 karrib. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,500.

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

Mūr. 2x4, gas. šil., gar-----$17,900.
Pigiai, nes sav. Išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69t.h St... Chicago

STA NKUS
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 lr namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi- 

į geriausių Amerikos firmų gazu 
alyva kūrenamus pečius (fur

naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockweil Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAD 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 8, Hl.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
ne3 jis plačiausiai skaitomas Vitu 
vių dienraštis, d skelbimu kainoc 
visiems prieinamos

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

Mūrinis 3 butai, šalia mūsų Įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

Mūrinis 2.\4, garažas. 30 p. lotas, 
M. p. Tik $20,000.

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

Mūrinis 4 mieg., garažas, } rytus 
nuo Western, $16,500.

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

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
panko apylinkės, $11,900.

CICERO—RERWYH
2 hutai im 6 kamb. Gazo šilima, 

2 auto. garažas. $27,000.
3 hutai i,r ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba

seboard šilima. Apsauga nuo potvy-

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

2 SKLYPAI
$6,000 už 82x132 p. sklypą prie 79 

ir Cicero.
$3,900 už 25x125 p. sklypų, 59-ta 

ir California.

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš* 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dura
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fibėr-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas ‘‘cop- 
per-alloy” rinas—"gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
‘‘Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną, ir naktį bei sekmadie. 
niais

LA 1-6047, RO 2-8778

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Cbicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Vietor Skade ST 8-9272 J

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 

^KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR 

3 kitokį pastatau

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMIJ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2094 Chicago, OI.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I



KOMUNISTAI TIKRINA 
MALDININKUS

Komunistų persekiojimai Lenkijoje — tokie pat kaip 
ir kitur

DRAUGO KORESPONDENTAS

Punsko lietuvių procesija apie bažnyčią

brauti pro daugybę žmonių. 

Daugybė žmonių čenstachavoje 

Jau iš vakaro buvo susirinkę

Chicagos
žinios

MAŽĖJA LAUKŲ PLOTAI
Cook apskrityje iš 600,000 ak 

rų žemės vos tik 130,000 akrų l 
plotą sudaro mažesni ir stam- 1 
besni ūkiai. Kasmet po 5,000 j 
akrų mažėja laukų plotai tin
kami ūkių vedimui. Už 20 metų 1 
Cook apskrityje nebus galima 
rasti ūkininko. Dabar ūkininkų 
dar yra 5,864.
STATO DIDŽIAUSIĄ SUNK

VEŽIMIŲ PERKROVIMO 
STOTĮ

Už 40 milijonų dolerių prie 
Harlem ir 95-tos gatvės stato
ma viena didžiausių Amerikoje 
sunkvežimių stočių. Stotis užims 
400 akrų žemės plotą. Stotimi 
kasdien naudosis bent 12,000 

i sunkvežimių.
PASKUTINĖ PROGA REGIS

TRUOTIS
Chicagos piliečiai, -kurie no

rėtų balsuoti lapkričio mėn. rin
kimuose, bet dar nėra užsire
gistravę, turės progos registruo 
tis savo vietinėse balsavimo vie-

Aplankęs CARE projektus tikrinimai atsilieps bent kai ku- 
Krokuvoj, rugpiūčio 25 d. vaka- riems į jų einamas tarnybas, 
re nuvykau į čenstachavą. Ten | Lenkijoj privačių įmonių bei' fovĮį’an^ d
vyko atlaidai — Švenčiausios industrijų, išskyrus menkus
M. Marijos, lenkų tautos globė-1 taksistus ir ūkininkus, nėra. Vi- NUNUODIJO 9,500 KAR

VELIŲ
Chicagos centre priviso daug 

karvelių, kurie gali plačiai pa

jos, šventė. Sunku buvo auto- sos krautuvės .dirbtuvės bei į- 
mobiliu per miestą pervaž’uoti,! monės yra -pilnoj komunistinės 
nes miestą buvo užplūdę minių sistemos nuosavybėj. Nepaisant 
minios žmonių. Į paplistų vie- tų pavojų, į iškilmes žmonės skleisti pustuzinį užkrečiamųjų 
nuolyną ant kalnelio, kur yra plaukė iš visų Lenkijos kampų.' hgų. Leonard Scott, Bird Con- 
Švč. M. Marijos bažnyčia su Iš Liublino atvykę autobusu trol Corporation, 1503 N. Lock- 
stebuklinguoju paveikslu, net žmonės pasakojo, kad jiems bu-, wood av., savininkas, tam tik- 
pėsčiam negalima buvo prasi- vę pasakyta neorganizuoti jokių bais nuodais per paskutinius du 

ke’ionių į čenstachavą. Šios iš- • metus išnaikino 9,500 karvelių, 
kilmės parodė, kad yra kilnių - nors daugelis paukščių mėgėjų 
asmenybių, tvirtų tikybiniais į- ir protestavo. Nuo karvelių ga- 
s’tikinimais, ir kad komunizmas Ii paplisti encephalitas, histopla

virš šimto tūkstančio žmonių, dar nesuskubo išpiešti iš jų re- smos’s, psittacosis, toksoplas- 
Iškilmėse da’yvavo virš 600 ku- liginės dvasios. mosis ir salmonella typhimurim
nigų, 20 vyskupų ir kardinolas į Nepaisant, kad į Čenstacha- užkrečiamos ligos.
Višinskis. V akare pamaldos ir daug jaunimo suvažiavo, bet i---------------------------------------------
šv. mišios buvo laikomos lauke įaį daugiausia ūkininkų vaikai Į katalikų Bažnyčiai persekioti 
aukščiausioj kalno vietoj. Visa sodiečiai, o iš didmiesčių, ypač yra tie patys, kaip Jugoslavi-
šimtatūkstantinė minia galėjo! universitetinio jaunimo tik ma- 
jas aiškiai matyti. Be paulisto - gas skaičius čia pasirodė. Uni- 
vicnuolio pamokslininko, dar versitetinis jaunimas daugiausia 
kalbėjo kardinolas -^„Višinskis, jau yra perauklėtas komunisti- protestantų sektoms leidžia tu- 
primindamas žmonėms jų reli- ne dvasia ir demoralizuotas.' reti savo labdaros organizaci- 
gines pareigas ir ragindamas į Dėlto jų tėvai, dvasiškiai ir pa- jas, kurios, žinoma, eina išvien

joj, Lietuvoj ir kituose komu
nistiniuose kraštuose. Lenkijoj 
yra dar tas charakteringa, kad

atsiduoti katalikų Bažnyčiai, triotinė lenkų visuomenė yra 
Kardinolas perskaitė gautą iš j laibai susirūpinę, kad toks ko- 
popiežiaus Jono XXHI laišką,
kuriame primena lenkams likti 
ištikimais Bažnyčiai ir suteikia 
savo palaiminimą.

Iš ryto 7 vai. turėjau la'mės 
laikyti prie steibuklingos Švč.
M. Marijos paveikslo altoriaus

Įėjimas nuves lenkų tautą į pra 
žūtį.

Ekonominėmis priemonėmis 
nori nugalėti Bažnyčią

Komunistinis lenkų režimas, 
šv. mišias. Vyras, kuris tarna- be abejo, įvairia priespauda 
vo mišioms, prašė pasimelsti už ' prieš katalikų Bažnyčią ir to
jo sunkiai sergantį tėvą. Jis liau išgalvos bei uždės įvairių 
pasisakė, kad pėsčias į šias iš- suvaržymų tikintiesiems ir dva- 
kilmes 220 kilometrų iš Varšu- siškiams. Su vienu Lenkijos 
vos atėjęs. Mišių laike buvo vyskupu teko išsikalbėti. Jis
sunku susilaikyti nuo ašarų, nes 
visa aplinka buvo labai graudi
nanti.

Altorius ir sienos apkabinėtos 
įvairiomis dėkingumo dovano
mis, bet labiausiai graudino nuo 
latinė žmonių procesiją, ėjusi 
abipus altoriaus, tarsi bėgantis 
upelis, nuoširdžiomis ašaromis 
apsilieję, giedojo giesmes į 
Švenčiausią Mariją. Čia jautėsi 
ir matėsi pavergtos tautos 
skausmai ir valgai.

Nepaiso persekiojimų
Bažnyčioj dalyvavo daug ku

nigų, vienuolių seselių ir vysku-1 
pų, kurie kartu su žmonėmis 
meldėsi į Dievo Motiną. Iškil
mingos paskutinės šv. mišios 
buvo 12 vai. aikštėj prie Švč. 
M. Mergelės paveikslo kalne, čia 
buvo susirinkę apie pusė mili- j 
jono žmonių, daugiausia Lenki- į 
jos jaunimo. Pamokslą pasakė I 
pats kardinolas Višinskis. Ne
žiūrint valdžios persekiojimų ir 
sunkenybių bei skurdo, visi ke
liai buvo pilni keliaujančių mal
dininkų į šias jaunimo iškilmes. 
Visi didesnieji keliai, kurių yra 
penki vedantys į Čenstachavą, 
buvo apstatyti milicijos ir slap
tos žvalgybos agentų. Jie kelei
vius, pėsčius ir važiuotus, ark
liais, motociklais ir automobi
liais, stabdė ir žymėjosi jų pa
vardes, bet vykti į atlaidus ne
sulaikė. Suprantama, kad šie

nusiskundė, ką tik gavęs iš val
džios raštą, reikalaujantį sumo
kėti iš asmeninių pajamų apie

su valdžia. Amerikos ir Gene- 
vos CWS centrai kartu yra į- 

munistinis lenkų jaunimo auk- ' steigę ten centrinį biurą ir da
lina Amerikos valdžios ištek
lius, kaip CARE, ir kooperuoja 
labai glaudžiai su lenkų nacio
nalistine nepriklausoma bažny- 

' čia, jie yra sudarę vieną ekono
minį vienetą. Taipgi kurį laiką 
Lenkijoj veikė Amerikos žydų 
labdaros organizacija Joint, 
bet, kadangi pagalbos reikalin
gų žydų nėra, savo operacijas 
Joint sustabdė. .

Visi Lenkijos žmonės, ku
riuos Varšuvoje ir provincijoj 
sutikau ir kalbėjausi, pareiškė, 
kad jie per kelias dienas nusi-

40 tūkstančių zlotų mokesčių ir j kratytų komunistinio rėžimo, 
25% pabaudos, nes jis laiku tų nes tikrų komunistų nėra nė 
mokesčių negalėjęs sumokėti. 3%, jei nebūtų rusų kariuome- 
Tam pat rašte grasoma, jei nu- , nės bazių ir tankų, kurie kiek- 
statytu laiku nesumokės, bus , vieną mūsų pasikėsinimą yra 
konfiskuoti jo asmeniški daik- pasiruošę sutriuškinti, kaip yra 
tai. ' (padarę Vengrijoj, o Amerika ir

Mokesčiai uždedami ne tik Britanija gali tik “užuojautą pa
vyskupams, klebonams ir dva
siškiams, bet ir vienuolių sese
rų dar likę neatimti namai turi 
mokėti didelius mokesčius. Visi 
Lenkijos komunistų metodai

reikštų”.
Lenkijos katalikų Bažnyčios 

ateitis, atrodo, liūdna, jei toliau 
ten komunistinis režimas pasi
liks.

DVEJERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A, -j- A.

FRANK ALUTIS
Mirė 1960 m. spalio 7 dieną sulaukęs pusės amžiaus. Gimė 

Lietuvoje, Alkos kaime, Rietavo parapijos.
Pasiliko dideliame nuliūdimce žmona Lillian: brolio vaikai 

Tony Alutis, jo žmona Sonija ir Walt.er Alutis,- jo žmona i,au
ra: 2 švogeriai Kostas Bartkus ir Robert Bartkus su šeima,
gyv. Brockton, Mass.. švogerka. Josephine Jankauskas, josios 
vyras Stanley, švogerka Amclia Butkus su šeima, gyv. Brockton, 
Mass., kiti giminės įr draugai Amerikoje. Lietuvoje liko sesers 
duktė Kazimiera Žilinskienė ir kiti giminės.

Už mano mylimo vyro siela bus atlaikytos trejos Šv. Mišios su 
egzekvijomis švč. I-. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje, šeštad., 
spalio 6 dieną 7:30 vai. ryto ir sekmad. spalio 7 dieną 12 v. d.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave ateisime.

Tebūna Tau lengva šios šalies žemelė.

Nuliūdę lieka — ŽMONA IR GIMINES

Lėktuvo patarnautoja Hurley (kairėj) ir buvusi lėktuvų tarnau
toja Donofry kalbasi su Jac Brooks apklausinėjime Washingtone. 
Donofry teigia, kad ji vieną kartą 35 minutes skrido su 60 ke
leivių Eastern oro linijos lėktuvu, kai pamatė, kad trečiasis kari
ninkas po visos nakties baliaus buvo girtas.

TEISININKŲ DR-JOS RINKIMAI

Lietuvių Teisininkų draugijos 
Centro valdybą skelbia draugi
jos Centro valdybos, revizijos 
komisijos ir garbės teismo rin
kimus.

Draugijos centriniai organai 
gali būti renkami: a) Baltimo
rėje — Philadelphijoje — Wa- 
shingtone, b) Bostone, c) Chica
goje, d) Clevelande — Detroite, 
e) Los Angeles, f) New Yor
ke, g) Toronte — Hamiltone.

2. Kandidatai į centrinius or
ganus siūlomi iki 1962 m. lap
kričio 15 d. (pašto data). Kiek 
vienas LTD narys gali pasiūly
ti 10 kandidatų į Centro val
dybą, 5 — į revizijos komisi- 

! ją ir 5 į garbės teismą. Siūlyto
jas turi pateikti siūlomųjų kan- 

i didatų vardus, pavardes, amžių 
' ar gimimo datą, adresą ir rašto 
sutikimą kandidatuoti, taip pat 

[savo adresą.
Kandidatuoti gąli kiekvienas 

j LTD narys. Tačiau, kad centri- 
Įniai organai galėtų veikti, tiks
linga yra, kad kandidatų siūly
tojai savo siūlomus kandidatus 
parinktų iš vienos kurios aukš

čiau nurodytos vietovės ar jų 
grupės.

i b) Balsavimo lapai ir vokai 
' pasiunčiami balsuotojams iki 
1962 m. gruodžio 15 d. c) Bal
suotojai savo balsus pasiunčia 
rinkimų komisijai iki 1963 m. 
sausio 15 d. (pašto spaudo da
ta). d) Balsai skaičiuojami 1963 
m. vasario 9 d. e) Skundai tei
kiami iki 1963 m. vasario 16 d.

3. Rinkimams vykdyti suda
roma rinkimų komisija: Birutė 
Novickienė, Jonas Šlepetys, Vy
tautas Vaitiekūnas. Komisijos 
adresas: Mrs. B. Novickienė,
95-12 108th Avė., Ozone Park 
17, N. Y.

Pirm. J. Bražinskas, I vice
pirm. V. Sidzikauskas, II vice
pirm. V. Stašinskas, ižd. M. 
Brakas. Valdybos nariai: J. 
Stikliorius, dr. A. Trimakas, 
sekr. dr. B. Nemickas.

Moteris pasako Dievui visą tie
są, tik pusę tiesos tepasako savo 
draugei, tam gi, kurį myli tepa
sako tik dvidešimtą dalį tiesos. 
Matote, kaip mažai belieka tam, 
kurio nemyli. — F. Veber

A. .A 
JOSEPHINE THOMAS

Tamošiūnas (po tSv. Kazanauskaitč)
Gyveno 7200 S. Richmond St.

Mirė spalio 3 d., 1962, 7:15 vai. ryto, sulaukus 46 m. asmž. 
Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Edvvard, D.D.S., 2 sū
nūs Robert ir James, duktė Elaine, brolis Joseph Paleckis, 
brolienė Patricia ir jų šeimos, dėdė Antanas Butkus, uošviai 
Juozas ir Agnieška Tamošaiūnai ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Šv. Teresės Draugijai, Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubui, Holy Cross Hospital Auxiliary ir švč. P. Marijos 
Gimimo parap. Motinų Klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi.. 6845 S, Western 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 6 d., iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. P. Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ūži’ velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė ir kiti giminės
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600

Mūsų brolio Viktoro tėvui
JĮ -f- fl

PRANUI KUČIAŪSKUI mirus,
Viktorui ir Reginai Kučiauskams reiškiame gilią
užuojautą. lietuvių skautų sąjungos

BROLIJOS VADIJA, TARYBOS PIRMIJA

JUOZAS KEACORIS
Gyveno 6807 S. Rockweil St.

.Mirė spalio 1 d., 1962, 7 vai- vak., sulaukęs 78 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos parap., 
Juškildiį kaimo. Amerikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliam nuliūdime sesuo Marcelė Zalatoris, se
sers dukterys: Veronica, jos vyras Arthur Davis, ir Antoi- 
nette Kavvinski ir jų šeimos, sesers sūnus Joseph, jo žmona 
Jeanette su šeimom, pusbrolis Juozas Butkauskas su šeima, 
pusseserė Elena Dudonis su šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Zarasiškių Klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 5 d., iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sesuo, sesers vaikai ir kiti giminės 

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio-mėn. 4 d.

Valdybos narį ir K. Donelaičio vardo lituanistines 
mokyklos vedėją

JULIŲ SIRKĄ,
jo mylimam tėveliui Lietuvoje įnirus, nuoširdžiai 
užjaučia

A. L. Mokytojų S-gos Chicagos Skyrius
9 .<IBIMHWI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMHNY CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams • Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdamest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽiUSKU 8EVERLY HILLS GELIHYilB
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PK 8-0834

J. F. EFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME Vlr. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1416 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2163-0!

AIKŠTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6846 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDn*IONBD KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA

REpubUt T-8606 REpubU* T-SM1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

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



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. spalio mėn. 4 d.

X Kun. V. BagdanaviČius, 
MIC, šios savaitės pradžioj pra
vedęs keturiasdešimt valandų 
atlaidus Šv. Jurgio par. bažny
čioje Clevelande, Ohio, šį šeš
tadienį grįš namo.

X ALRK Moterų s-gos 46
kp. metinė vakarienė įvyksta 
penktadienį, spalio 26 d., 7:30 
v. v. Sharkos restorane. Daly
vauja 46 kp. narės Julijona Blo 
žis ir Elena Gedutis su savo va
dovaujama teatro grupe. Vaka
rienėj dalyvaujama tiktai su 
pakvietimu.

X Ped. Lituanistikos Institu
tas mokslo metus jau pradėjo 
abiem dėstymo būdais: akivaiz
diniu ir neakivaizdiniu. Akivaiz
dinis kursas pradėtas su 28, ne 
akivaizdinis — su 30 studentų 
iš įvairių pasaulio kraštų (A- 
merikos, Australijos, Kanados, 
Vokietijos). Ar vienu, ar kitu 
būdu norintieji studijuoti litua
nistiką (amžius neribotas) re
gistracijos reikalu prašomi krei 
ptis šiuo adresu: Domas Velič
ka, 7838 S. Green St., Chicago 
29, UI. Tel. VI 6-7624.

X Kun. dr. V. Andriuška,
MIC, išvyko į Detroit, Mich., 
kur Šv. Petro par. bažnyčioje 
spalio 5-7 d. praves lietuviams 
keturiasdešimt valandų atlai-

X Cicero Maldos Apaštalavi
mo — sodalietės, ir Katalikių 
Dukterų klubas šį sekmadienį 
9 v. r. eis bendrai Komunijos.

X Anna Literskis, pirmoji 
pradėjusi gaminti lietuviškus 
valgius Bridgeporte ir su pasi
sekimu veikusi 5 metus, klien
tams pageidaujant, persikėlė į 
Marąuette Parko apylinkę, įsi- 
gydama nuosavus namus 2606 
W. 63rd St. Apie spalio 11 d. 
tikisi jau užbaigti rengimus ir 
atidaryti krautuvę.

X Ada Skučienė Giedros 
•korp. romano premijai paremti 
atsiuntė auką. Su perlaida kar
tu siunčia linkėjimus, kad kū
rėjo plunksna padėtų įgyven
dinti iškeltąją idėją. Kaip žino
ma, Giedra paskelbė tūkstančio 
dolerių premiją už romaną, ku
riame lietuvė moteris turėtų 
būti priartinta prie dvasinio ir 
fizinio idealios moters tipo. A. 
Skučienė yra vyr. giedrininkė, 
gyv. Plainfield, N. J.

X Krivūlė, buv. Lietuvos po
licininkų klubas spalio 7 d. Jau 
nimo Centre mini 44 m. Lietuvos 
policijos įsisteigimo sukaktį ir 
Angelų Sargų - globėjų šventę.. 
Pamaldos t. jėzuitų koplyčioje 
11 v. r. ir iškilmingas posėdis 
Jaunimo Centro 203 kamb. Mi
nėjimo metu bus pagerbti klu
bo nariai, Červenės kankiniai ir 
naujų valdybos organų rinki
mas. Svarbiausiu kalbėtoju bus 
teis. Al. Kaulėnas. Į minėjimą 
kviečiami ne tik klubo nariai, 
bet ir jų bičiuliai su šeimomis ir 
svečiais.

X Rytoj, spalio mėn. 5 d., 7 
v. v. Jaunimo Centre prasideda 
siuvimo kursų antrosios grupės 
pamokos. Informacijai tel. GA 
4-9442. (Pr.)

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų Klubo paskutinis pikni
kas įvyks sekmadienį, spalio 7 
d. Leppos darže, 8236 Kean 
Avė. Pradžia 12:00 vai. dieną. 
Bus skanių valgių, prie baro 
įvairių gėrimų ir daug kitų pa- 
marginimų. šokiams gros geras 
orkestras. Komisija ir valdyba 
kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai dieną praleisti. (Pr.)

X ALRK Vargonininkij s-ga 
rugsėjo 27 d. šarkos svetainėje 
pagerbė prel. I. Albavičių, jo 50 
m. kunigystės sukakties proga 
ir prof. J. Žilevičių. Pobūvyje 
dalyvavo s-gos nariai, šeimos ir 
svečiai. Minėjimą pravedė s-gos 
pirm. A. Giedraitis. Po vakarie
nės tarė žodį: tėvas Br. Mar
kaitis, SJ, Dainavos ansamblio 
pirm. J. Paštukas, N. Gugienė 
ir muz. J. Bertulis, iškeldami 
prel. I. Albavičiaus ir prof. J. 
Žilevičiaus nuopelnus ir reikš
mę. Po kalbų buvo sudainuota 
“Ilgiausių metų”.

Į sveikinimus atsakė prel. I. 
Albavičius ir prof. J. Žilevičius, 
padėkodami už nesitikėtą pager 
ibimą. Taipgi savo žodyje pager 
btieji paryškino vargonininkų 
reikšmę muzikiniame ir visuo
meniniame gyvenime.

X Dr. V. Gaurišas atvyko iš 
Kolumbijos į Chicagos universi
tetą pagilinti savo žinių. Apsi
stojo pas savo tetą A. Norman
tienę tel. HI 5- 8956. Vėliau 
lankys Rochesterio universiteto 
chirurgines klinikas ir Miami 
dalyvaus American Dentai As- 
sociation kongrese.

Pažįstami svečiui linki geriau 
sios kloties savo profesiniam 
siekime ir malonaus laikotarpio 
savo giminių tarpe.

X Petras Maldeikis Alvudo 
ruošiamoj paskaitoj narių mene 
siniame susirinkime skaitys pa
tarimus tėvams kaip paaiškinti 
vaikams seksualinius klausi
mus. Po paskaitos diskusijos. Fil 
mai atatinkamo pobūdžio. Įėji
mas visiems laisvas. Paskaita 
įvyksta Jaunimo Centre spalio 
5 d., penktadienį, 7 v. v. Kvie
čiame gausiai susirinkti tėvus, 
nes paskaitininkas yra žinomas 
pedagogas, kelių veikalų auto
rius.

Regina (Zigaitytė) ir Sigurtas Girdauskai.
Petrik-Walters Studio nuotr.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Toronto lietuvių choras
“įVarpas” šiais metais švenčia 
savo veiklos dešimtmetį. Tam į- 
vykiui atžymėti Varpas ruošia 
koncertą, kuris įvyks spalio 27 
d., šeštadienį, Harbord Colle- 
giate salėje. Koncerte taip pat
dalyvaus solistai L. Šukytė ir šaukiamus tai pačiai valdybai 
V Verikaitis perrinkti. Mokos rajone esantis

pastatas, kur kitados buvo Dr. 
Kudirkos vardo mokykla, buvo 

Dr. V. Kudirkos vardo vienam svetimšaliui išnuomuo-

statų, nes pirmieji buvę Sao i (1949 m.). Pastaruoju metu P. 
Pauly konsulai Lietuvos lėšo- i Rauduvė dirbo estampo srityje 
mis pastatytus kultūros reika- ir kūrė raižinius, atskleidžian- 
lams namus pervedė minėtai są čius pramoninio Lietuvos gam-
jungai. Bet jau kelinti metai są
jungos priekyje stovint kap. J. 
Čiuvinskui, veikimo jokio nėra. 
Tik metinis susirinkimas su-

BRAZBLIJOJE

mokykloje — japonų mokykla. 
Kokia gyvenimo ironija. Kita
dos Brazilijoj Lietuvos valstyb. 
ir lietuvių lėšomis buvo pasta
tyti penki pastatai lietuvių kul
tūriniams reikalams. Du iš jų 
II pas. karo pradžioj buvo par
duoti buvusių mokytojų kom-

tas, kuris pastatą pernuomavo 
japonų mokyklai. Vila Anasta- 
cio rajone buvusios Dr. J. Ba
sanavičiaus vardo mokyklą vie-

tovaizdžio charakterį. Dar jis 
reiškiasi plakato ir pramoninės 
grafikos srityje. Vilniaus dailės 
muziejuje atidarytoje parodoje 
eksponuota apie 300 P. Raudu- 
vės darbų. (E.)

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių Fondui Žiūrio var 

du. Be anksčiau paskelbtų, vie
toj gėlių ant kapo a. a. Pijaus 
J. Žiūrio vardu Lietuvių Fondui 
aukoja: S., B. ir J. Smetonai

tos lietuviai tvarko, remontuoja $30, M. ir J. Misčikai $20, Va- 
ir naudoja susirinkimams bei j siliauskienė $10, M. Dunduraitė 
parengimams. $5. Iš viso gauta $120. Aukas

Vila Beloje buvusi D.L.K. Vy į (ir pačias mažąsias) priima ir
pensacijoms išmokėti. Beliko tauto vardo mokykla stovi tuš- ! šį reikalą bendru susitarimu 

į trys, kuriuos administruoja Lie gja čia retkarčiais sąjungos 1 tvarko: St. Barzdukas, 1209 
• tuvių sąjunga Brazilijoje. Ji ir vaiūyba susirenka posėdžiams Melbourne Rd., Cleveland 12, 
yra oficialiai savininkė šių pa- beį gusirinkimams. i Ohio

Savo metu iš sąjungos Mokoj — Laisves Varpo metinis kon-
esantį pastatą norėjo Lietuvi!) certas įvyks spalio 14 d. 3 vai. 

v J p. p. So Bostono Lietuvių Piliečių
Chicagoje Bendruomenė išnuomuoti. Bet

TŪKSTANTIS MOTERŲ 
JAUNIMO CENTRE

tinas sąlygas, ir galų gale 
nuomavo svetimšaliui, kuris per

draugijos didžiojoje salėje South 
sąjungos valdyba statė nepriim Bostone, Mass. Tai bus jau dešim- 

iš- tas iš eilės Laisvės Varpo kultū
rinis parengimas. Ligi šiol buvo 
surengti 6 koncertai, 2 vaidinimai

, nuomavo tekančios saulės kraš- ir Maironio minėjimas. Koncer-
Praėjusį sekmadienį suplaukė \ fo piliečių mokyklai. tuose yra pasirodę pačios stip-

tūkstantis moterų pasižiūrėti Į Sao pauio lietuviai yra reika riausios mūsų meninės pajėgos,
Madų parodos ir tuo pačiu pa- lingi kuitūrinio centro miesto

centre. Buvo siūloma vietoj dai sol. Stase Daugėlienė, sol. Algir-
likusių trijų pastatų priemies- das Brazis, sol. Prudencija Bič-
čiuose, kur jie tušti stovi, isi-i JaiSa tSS^tė^S

remti Ark. Matulaičio Senelių
j
Į Namų statybą užsibrėžtą atlik
Iti Marijos Nekalto Prasidėjimo 

Reginos Zigaitytės ir Sigurdo vardu — R. Cinką, buv. jauna- j Seserų. Apie septyni šimtai ga- 
Girdausko moterystę rugsėjo 29 vedžių mokytoja ir direktorė A. Įėjo patekti, kitos negavę bilie- nepavyko sąjungos valdybos į-Įčienė ir sol. Jonas Vaznelis. Su 
d. šv. mišių metu Švč. P. Mari- Rūgytė ir Skautų Vyčių dva- tų grįžo namo. tikinti. Šie pastatai buvo ne są-< vaidinimais buvo iškviesta Brook-

gyti vieną miesto centre. Bet|Sys Baranauskas, sol. Stella Kom

r-

ijos Gimimo bažnyčioje, Mar- sios vadovas kun. J. Raibužis. I Paroda pavyko, nes modeliuo 
{ąuette Parke palaimino kan. V. Linkint laimingo gyvenimo, jau j to jos parodė gerą skonį, o taip- 
Zakarauskas. Jaunuosius prie niesems buvo sugiedota Ilgiau-'gį įrodė, kad šių laikų lietuvė 

šių metų. moteris neatsilieka savo suge-
Regina Zigaitytė - Girdauskie bėjimais nuo savo sesės audė-

altoriaus palydėjo penkios po
ros pajaunių ir viena mažųjų
pora. Sutuoktuvių metu solo j nė yra baigusi švč. Marijos Gi- jėlės, kuri mokėjo save meniš
giedojo Dalia Kučėnifenė. mimo par. pr. mokyklą, Mari-

Vakare B. Pakšto salėje bu- jos Aukšt. mokyklą ir De Paul
kai papuošti, šį kartą, tik kita
me stiliuje, mes matėme medvil

jungos pastatyti ir jie buvo■ 
skirti ne sąjungai, bet visų lie
tuvių kultūriniams reikalams.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvoje gyvenančiam 

dail. Petrui Rauduvei sukakus 
50 m. amž., Lietuvos spaudoje,

lyno vaidintojų trupė, vadovauja
ma akt. V. Žukausko (P. Vaičiū
no komedija “Naujieji žmonės”), 
ir Hartfordo lietuvių dramos stu
dija, vadovaujama rež. Ipolito 
Tvirbuto (P. Vaičiūno komedija 
“Prisikėlimas”).

Šių metų koncerto šūkis: Pažin
kime ir remkime savo jaunuosius 
talentus. Visą koncerto programą 
atliks jaunieji mūsų dainininkai: 
Irena Stankūnaitė (sopranas) irvo šauni vestuvių puota, kurioj , universitetą, šiuo metu darbuo- nę, vilną, šilką, aksomą ir auk- Per radiją plačiau apšvelgta j° 

dalyvavo virš 200 jaunavedžių : jasi vienoje įstaigoje kaip sek- są elegantiškai puošiančius mū- į kūryba. Esą, jis Lietuvoje gra- Liudas Stukas (baritonas), abudu
‘ gimimų, draugų ir pažįstamų, retorė.
! Puotai vadovavo inž. A. Rudis, 
jaunosios giminaitis, kuris prieš 
vaišes pakvietė kun. P. Garšvą yra prie pabaigos 
sukalbėti maldą. Trumpas kal
bas, sveikindami naująją lie- 
|tuvišką šeimą, pasakė kun. dr.
V, Rimšelis, Draugo moderato
rius, L. Bendruomenės vardu—
V. Demereckas, taip pat įteikęs 
L. B. nario knygeles ir prisegė 
ženkliukus, skautų korp. Vyties

Klaipėdos Valstybinio Teatro 
aktorius, Jonas Venslovavieius, 
svečias iš Adelaidės, gražiu sa
vo humoru žada linksmai nu
teikti Lietuvos Dukterų Drau
gijos vakarienės svečius, spalio 
mėn. 6 dieną 7:30 v. v. Jauni
mo Centre. (Pr.)

X Marija Guocaitienė, 6857 
Rockwell, paruošė gražių dova
nų, kurios bus paskirstytos bur
tų keliu spalio 6 d. 7:30 v. v. 
Jaunimo Centre, per Liet. Duk
terų vakarienę. (Pr.)

X Delikatesų ir naminių gami
nių: ruliados, kugelio, cepelinų, 
įvairių silkių, žuvų, pyragų, na- 
poleonų ir kt. galite gauti arba 
užsisakyti pas Joną Virpšą, se
nai veikianeioj maisto gaminių 
krautuvėj, 4501. S. Fairfield av., 
Chicago 32, III., tel. LA 3-0245.

(Sk.)

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

X Pirmas scenos pastatymas 
šį rudenį. Zita Kevelaitytė - Vi- 
sockienė išeina scenon su 30-čia 
Marąuette Parko Lit. mok. mo
kinių spalio 14 d., 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre. Bus suvaidin
ta D. Lipčiūtės. “žvaigždė”. Ši 
jaunųjų vaidintojų grupė dirba 
jau treti metai ir jos pasirody
mai visad šiltai sutinkami.

(Pr.)
X Elzbieta Stanevičienė

Daini-Ji priklausė ateitinin- sų moterį. Vienintelės parodoje | figoje užimąs reikšmingą vietą, iš New Jersey valstybės.
kams ir buvo uoli jų narė. Į dalyvavusios profesionalės E. ' uSdefe iš Boston™ 'Konccrm

Sigurdas Girdauskas taip pat I Tutlienės rankose šifonas, ne-
universiteti-, j paprastai sunkiai apvaldoma 

nių studijų, kartu dirbdamas• medžiaga, suposi eteriškomis 
vienoje įstaigoje. Jis nuo ma- : bangomis apglėbdama jos duk- 
žens dalyvauja skautų eilėse ir. rą ir įrodydama, kad ponia Tut- 
dabar yra skautas vytis. lienė yra tikrai verta profesio-

Jaunieji povestuvinei kelionei nalės vardo.
pasirinko Kanadą. Grįžę gyvens 1 Tikimės, kad smulkesnis pa- 
Chicagoje. Reikia tikėtis, kad į rodos įvertinimas bus dar šia- 
ir toliau jie dalyvaus lietuviš- 'me laikrašty vėliau, bet šia pro
koše organizacijose ir įsijungs į 
lietuvišką veiklą, kuri reikalin
ga jaunų darbuotojų. Lietuviš
koji visuomenė džiaugiasi nau
jomis lietuviškomis šeimomis

ga norime pastebėti, kad ren
gėjos, Cicero Seselių Rėmėjos, 
padarė nemažą klaidą tik pu
siau viešai paskelbę apie rezer
vacijas ir tuo sukėlę nepasiten-

ir tikisi iš jų susilaukti savo kinimą tų, kurios apie tai neži- 
pavaduotojų, kurie rūpintųsi lie nojo. Taipgi, dėl didelio viešnių 
tuviškais reikalais. —Ps. skaičiaus, pristatytos kėdės

---- —,---------  prie stalų neleido vienodai ge-
ĮSAKĖ IŠGRIAUTI 30,000 

NAMŲ
Chicagos meras Richard Da

ley įsakė miesto departamen
tams imtis žygių išgriauti 30,-

lr 000 apleistų, apgriuvusių ir iš- 
Jūlia Pukelienė bus šeimininkės degusių namų. Dauguma jų 
šv. Pranciškaus Vienuolyno miesto pietinėje lbei vakarinėje 
Rėmėjų seimo pietų parengime. dalyje ir prie Calumet ežero.
Seimas įvyks spalio 14 d. Šv. Kadangi pereito balandžio mėn. 

Į Jurgio parapijos svetainėje.Šv. rinkimuose pUie6iai atmetė mie- 
Mišias ir Komuniją už rėmėjus gįo atnaujinimo bonų projektą,

Azartinis lošimas yra vaikas 
šykštumo ir tėvas išeikvojimo.

— Anonimas

Šv. Jurgio parap. bažnyčioje 
10:45 v. r., pietūs 12 vai. Sei
mo posėdis 1:30 Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Seselių prie- 
telius ir geradarius kviečiame 
gausiai atsilankyti. (Pr.)

X Town of Lake kolonijoje 
galima įsigyti Tėvų Marijonų 
Rėmėjų vakarienėn bilietus pas 
Petronėlę Turskienę ir Benetą 
Cicėnienę. Vakarienė įvyks lap
kričio 4 d. Sharkos valgykloje, 
6301 So. 63 St. Malonėkite bi- Į 
lietus iš anksto įsigyti ir tą 
dieną rezervuoti tėvų marijonų 
banketui. (Pr.)

X šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Centras rengia didelę 
Bunco party su daugybe dova
nų spalio 21 d. 2:30 v. p. p. 
Marijos Aukšt. mok. svetainėje. 
Kviečiame gausiai atsilankyti. 
Bilietus platina visi skyriai.

(Pr.)

dabartinėje sąmatoje numato
ma pradėti griauti senus pasta
tus.

gogą ir gerą dailininką A. Gal-, ramą sudaro lįetuvių liaudies 
diką, kuris, “Pergalės” žodžiais ■ dainos, musų kompozitorių origi- 
tariant, išauginęs visą plejadą: nalūs kūriniai ir ištraukos iš ope

rų. Po koncerto bus šokiai, veiks 
valgių ir gėrimų bufetas. (Pr.)Lietuvos grafikų, šalia 

kos darbų, Rauduvė nuo 1938 
m. pradėjo vis plačiau reikštis 
knygų meninio apipavidalinimo 
srity. Jis yra iliustravęs visą 
eilę knygų. Ypač vykusiomis

grafi-

Katastrofos Prancūzijoj
Prancūzijos vidaus reikalų 

ministerija praneša, kad susi
siekimo nelaimėse praėjusiais 

laikomos jo iliustracijos A. Ba-! metais žuvo 9,337 asmenys. Tai
ranausko “Anykščių šileliui” 13% daugiau negu 1960 m.

rai aptarnauti visų svečių, nors vinę fantaziją, pasaką, Danu

TIKROVINĖ PASAKA

Marąuette parko lietuviškai ateina į sceną su vaikų veiks- 
besimokantieji mūsų vaikai ir, minės literatūros veikalu, pa- 
tėvų komitetas spalio 14 d. pa- brėžiančiu jos toje srityje nea- 
rodys scenoje veikalą — tikro-

buvo pakankamai padavėjų, ku
rias sudarė skautės ir ateitinin
kės. Apie tai reikia kitą kartą 
pagalvoti.

Reikia tikėtis, kad Putname 
Sėselių Rėmėjų sekanti tam pa
čiam tikslui madų paroda iš
vengs aukščiau minėtų klaidų, 
bet savo modeliuojamų rūbų ko 
kybe ir elegancija pasiliks tam 
pačiame aukštyje ir vėl susi
lauks Chicagos bei Cicero mo
terų gausaus pritarimo ir dė
mesio.

tės Augienės “žvaigždę”. Čia 
pamatysime, kas dedasi namuo
se, kada vaikai vieni, kaip jie 
pagal savo būdą, nusižiūrėję į 
tėvus ir vyresniuosius, žaidžia 
gyvenimą.

Kadangi veikaliuko turinys 
jau “Drauge” buvo ne kartą

bejotiną talentą. Manytina, kad 
ji nesustos ir ties šiuo, bet vis, 
nors didžiosiomis progomis, at- 
nešdinės jo tokią vertingiausią 
dovaną.'

Veikalą scenoje atkurs Z. Ke- 
valaitytė su talkininkais: muzi
kais, šokių vadovais, aprengė- 
jais ir kitais. Jos mokėjimu, sko 
niu ir jėga scenoje kurti iš-

papasakotas, todėl jo čia nebe- kalbingus vaizdus mes esame 
kartosime. Šis .Danutės Augie- įsitikinę. Esame matę tos pa
neš vaizdelis yra iš prieškalėdi
nio laikotarpio, pasakų, fanta 
zijos tikrovinė realybė. Ji, ta

Liet. Gailestingųjų Seserų s-gos valdyba ir komisija, surengusi 
pirmąją L. G. S. s-gos šventę ir 30 metų sukakties iškilmingą 
minėjimą. Iš ;k. i d. (sėdi): S. Endrijonienė, M. Mačiuikienė, M. 
Vaičienė, O. Dunkauskienė; (stovi): J. Mulokienė, S. Mockienė, 
V. Rėklienė ir S. Gronskienė.

Dalyve reaiybė, idėjinio pamokančio tu 
■........ . rinio su ryškia veiksmų prie

žastimi ir užuomazga, įtraukian
čia asmenis į veiksmą. O veiks
mui pavaizduoti naudojamas a- 
kiregis pasakų ir vaikų fanta
zijos kuriamas pasaulis. Jis iš
kyla draugystėje su gamta: 
snaigių šokiais, gyvūnijos įsiki- 

i Šimu ir vaidmeniu, (o pamoky-

čios Augienės Velykę, Čiurlio
nienės Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių — gėrėjomės!

Prie to visko ką mes iš pa
šalio dar galėtume pridurti! 

į Pirma, rūpintis ir veikti, kad 
lietuvių kalba būtų ne tik sce
ninė, vaidybinė, bet, kas svar
biausia, namų ir savitarpio tik
roji kalba, O vaikų vaidintojų 
laiks nuo laiko susitelkimas — 
tos kalbos vartojimo ir mokėji
mo egzaminas. Praradus kalbą,

mo nereikėtų taip labai purty-' neilgai bus reikalingi vaikų lie
tis: ieškodami vien tik savo! tuviški vaidinimai.
•galva visko iš pradžių, nešinau- į
dodami buvusiųjų patirtimi ir į 
atradimais, ilgai nesurastume, I
kame yra viską duodantis myg 
tukas).

Veikėjų — vaikų dialogai — 
pokalbiai beveik visi atitinka 
jų supratimą apie gyvenimą ir 
aplinkos reiškinius.

D. Augienė jau ne pirmąsyk

Antra, kad visos lietuviško
sios mokyklos glaustų gretas: 
ko viena pasiekia ar ką sukuria, 
kad naudotųsi tuo kitos — gau 
siu atsilankymu ar kaip kitaip. 
Šį kartą tėvai kviečiami suvesti 
ir paruošti vaikus į jiems ren
giamą jų pasaulį.

L Vaičiūnienė
Lretsrog % 
argų

V




