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Adenaueris reikalauja Rytu Vokietijai laisvės
Vokietijos kancleris padarė 

politinį pranešima parlamentui
Užsienio ir vidaus politikos klausimais

BONNA. — Vakarų Vokieti- vietų Sąjungos pasirašymui su
jos 'ministerių kabinetas spalio! tarties tik su Rytų Vokietija.
8 dieną patvirtino kanclerio A- 
denauerio politinį pareiškimą, 
kurį jis vakar pateikė parlamen 
tui.

Dr. Erieh Mende, laisvųjų de
mokratų partijos vadas, daly
vaująs koalicinėje vyriausybėje, 
susitiko su kitais koalicijos na
riais ir kancleriu vakar Schaum- 
burg rūmuose išlyginti nuomo
nių skirtumus dėl vyriausybės 
deklaracijos užsienio ir vidaus 
politikos reikalais.

86 metų valstybininkas, grį
žęs sekmadienio naktį iš trijų 
savaičių atostogų Italijoje, at
rodo sveikas ir pajėgus. Tačiau 
ryžtingas ir stipriavalis vyriau
sybės vadas sušvelninęs savo 
poziciją link Rytų - Vakarų de
rybų ir, atrodo, jis palengvin
siąs Britanijos įsijungimui į Eu
ropos Ekonominę Bendruome
nę.

Bonnos vyriausybė, pasak pas 
kutiniu pranešimų, nebeturinti 
didelių pasipriešinimų tarptau
tinei kontrolei, kuri tvarkytų 
vakariečių susisiekimą su Vaka
rų Berlynu. Tačiau vyriausybė, 
kalbėdama tuo klausimu, pridė
jo, jog šį susitarimą pirmiausiai 
turėtų pasirašyti sąjungininkai 
ir Sovietų Są junga.
Vakarų Vokietijos kanclerio 

žodis
BONNA. — Kancleris Aden

aueris. kalbėdamas vakaru vo- ■ 
kiečių parlamente, pareiškė, jog 
Vakarų Vokietjia nori sustip
rinti savo santykius su Sovie
tų Rusija. Esamos problemos 
galimos išspręsti, jei Maskva 
leistu rytų vokiečiams srvventi 
kaip jie nori. Jo vyriausvbė ir 
sąjungininkai yra priešingi iSd-

Toliau jis pabrėžė, kad Rytų ir 
Vakarų Vokietija turėtų būti 
sujungta. Ir Bonna nutrauks 
diplomatinius santykius su to
mis valstybėmis, kurios pripa
žins Rytų Vokietijos komunisti
nį režimą.

Kancleris Adenaueris, baigda
mas savo kalbą, pabrėžė: I Lenkijos kardinolas primas VI-

TT1 , . ... . „ šinskis, lydimas 13 lenkų vyskupų,
A akarų Vokietijos ir Pran įg Varšuvos traukiniu atvyko į 

cūzijos santykiai yra stiprina- Romą dalyvauti visuotiniame Baž- 
mi, kad Vidurio Europa būtų nyčios susirinkime.
pajėgi atsispirti prieš komuniz- j 
mo grėsmę.

Pabėgėliai siunčia 
maisto paketus j 

Kubą
MIAMI. — Kubiečiai tremti

niai, gyveną Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, pasiunčia kas
dien 300 - 500 paketų maisto 
į Kubą.

Ryšulių, apie 16,000 - 25,000 
svarų, pasiunčiama Pan Ameri
can World Airways lėktuvais, 
kurie atlieka du skridimus kas
dien tarp Miami ir Havanos.

Kuboje labai trūksta maisto, 
kuris yra racionuojamas.

Meksikos prezidentas Indijoje
NEW DELHI. — Meksikos 

prezidentas Adolfo Lopez Ma- 
teos atskrido lėktuvu į New Del- 
hi penkių dienų vizito. Indijos 
ministeris pirmininkas Nehru ir

Žygiai sustabdyti 
teroro bangą 
Venecueloje

KENNEDY GAVO BILIJONĄ DOLERIU 
MAŽIAU NEI JIS PRAŠĖ

Paliečiami kraštai, kurie duoda pagalbą Castro režimui

VVASHINGTON, D. C. — Se
natas užvakar pasiuntė prezi
dentui Kennedžiui įstatymo pro
jektą, skiriantį $3,928,900,000 
užsienio pagalbai, $1,032,400, 
000 mažiau nei prašė.

Nė vienas senatorius nepakė
lė balso prieš sumažinimą $493, 
900,000 iš $792,400,000, kuriuos 
Senatas buvo pridėjęs, preziden

Prisimintas popiežius 
Pijus XII

ROMA. — Vakar Šv. Petro 
bazilikoje buvo iškilmingos pa
maldos už a. a. popiežiaus Pi
jaus XII vėlę, minint jo mirties 
4 metų sukaktį. Pamaldose da-

CARACAS, Venecuela. — Pre .lvvavo Šv. Tėvas Jonas XXIII, 
zidentas Romulo Betancourt spa Į daug kardinolų, arkivyskupų, 
lio 8 dieną vėl suspendavo kons . vyskupų ir kitų, atvykusių į vi- 
titucines teises, kadangi krašte suotinį Bažnyčios susirinkimą, 
komunistai ir jų sąjungininkai
kelia nerimą sprogdindami bom
bas.

Policija Caracase ir kituose 
miestuose areštuoja komunistus 
ir jų bendradarbius, įtartus te
roristine veikla. Spalio 7 ir 8 
d.d. buvo du asmenys užmušti 
ir 17 kitų sužeista.

Vatikano atstovas 
Maskvoje

VATIKANAS. — Visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo komisi
jos narys buvo pasiųstas į Mas
kvą, kad jis praneštų ortodok
sų Bažnyčiai apie įvykstantį Va-

JAV Atstovų Rūmų narys Clem 
Miller (demokratas), žuvęs lėktu
vo nelaimėje, skrendant iš Santa 
Rosa j Crescent .miestą, buvo ras
tas 30 mylių pietuose nuo Eureka,

prezidentas Rakhakrishnan su- tįkano įį susirinkimą, kuris bus 
tiko jį aerodrome. į pradėtas rytoj.

--------------- į — Vyriausiojo Lietuvos Išlais
— Ghana padidins savo kari- į vinimo Komiteto (Vliko) meti

nius dalinius 2,600 vyrų; dabar j nė sesija kviečiama New Yorke vairuotoja^G-eo: 
Ghana turi 13,500 vyrų armiją. I šių metų lapkričio 10 -11 d.d. 12 metų sūnus

tui Kennedžiui pareiškus Atsto- įrankių Castro režimui, arba 
vų Rūmams, jog sumažinimas davė laivų pristatyti ginklų... 
vieno bilijono dolerių ir 100 mil. šiam režimui, ar kuris parūpino 
dol. stato pavojun krašto sau- dovanų ar paskolų, bet kokią
gumą.

Kongresmanas Otto Passman 
(D., La.), Atstovų Rūmų užsie-

karinę ar ekonominę pagalbą 
režimui” ir t.t.

Įstatymo projekte taipgi nu- 
ninės pagalbos pinigų bosas, pa- matyta, kad negalima duoti pi-
reiškė, jog dabar ši pinigų su- nigų kraštui, kuris leidžia savo 
ma patenkina Kennedžio admi- laivams teikti pagalbą diktato- 
nistraciją. riui Castrui.

Įstatymo projektas aiškiai pa- ' Tačiau įstatymo projektas 
sako prezidentui, kad Kongre- duoda prezidentui veikimo lais- 
sas nenori duoti nė cento nė 1 vę atėmime visos pagalbos kraš
vienai iš 20 nekomunistinių vals 
tybių, kurių laivai atliko 185 
keliones į Kubą nuo birželio iki

tui, kuris pagelbsti Castrui. Įsta 
tyme parašyta, jei jis matys, 
kad tokios pagalbos sulaikymas

rugpiūčio mėnesio imtinai. Dau- pakenktų tautos interesams, pra
giau kaip 60 procentų tų kelio
nių padarė britų, vokiečių, nor
vegų ir graikų laivai.

*
“Negalima duoti pinigų nei 

vienam kraštui..., kuris pardavė

nešus apie tai keturiems kon
gresiniams komitetams, jis gal 
būt ir toliau galės teikti pagal
bą.

Įstatymo projektas parūpina 
vieną bilijoną dolerių ir 325 mi-

ginklų, amunicijos, ar karinių lijonus dolerių karinei pagalbai.

Senato komisija svarstys, 
ar panaudoti karinę jėga
Jei reikės ginti amerikiečių teises Berlyne

WASHINGTON, D.C. — Se- amerikiečių pasipriešinime keis- 
nato užsienio reikalų komitetas ti dabartinį status quo. 
šiandien svarstys rezoliuciją, re ;

Uganda gavo
nepriklausomybę

KAMPALA, Uganda. — U- 
ganda vakar gavo nepriklauso
mybę, šešiasdešimt šešis metus 
išbuvus britų protektoriate Vi
durio Afrikoje.

Uganda turi 6,485,000 gyven 
tojų.

KAS KA TEBESAKO JUNGTINĖSE TAUTOSE
Šis tas iš diskusijose pasakytų kalbų

O. LABANAUSKAITE, 
mūsų korespondentė Jungt. Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Iki bių valią, besireiškiančią laisvu Nusiginklavimą įvykdyti ture 
tų J. Tautų sukviesta konferen
cija, kurioje dalyvautų visos pa-

praėjusio šeštadienio bendrose 
diskusijose jau buvo kalbėjusios 
71 valstybė. Sąraše dar yra 24

Ministeris pirmininkas Milton kalbėtojai taigi šią savaitę jau 
Obote paskelbė beveik 2,500 af-i bug baigtog bendrosios diskusi. 
rikiečių politinių kalinių amnes
tiją. Nepolitiniams kaliniams 
bausmė bus sumažinta.

— Amerika parduos 4 milijo
nų dolerių vertės maisto Ira- 
nui. Gauti pinigai bus panaudo
ti Irano atstatymui nuo žemės 
drebėjimo sugriautus miestus.

KALENDORIUS
Spalio 10 d.: šv. Pranciškus 

Borgia, Butautas, Jaunė.
Spalio 11 d.: Švč. Marijos mo

tinystės šventė, Verpė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
daugiausiai saulėta, apie 60 laip

apsisprendimu”. Iš kalbos kon
teksto sunku iššifruoti kalbėtojo 
nuomonę — ar jis tą teisę nori šaulio valstybės, 
suteikti tik kolonijinėm teritori
joms ar ir Sovietų neseniai pa- 
grbbtom valstybėm.

Mauritanijos atstovas ragino
jos ir pereita prie konkrečių 
klausimų svarstymo. Šį kartą 
dar pagraibykim įdomesnių min 
čių iš kai kurių kalbėtojų kal-
kti- . į jo, visos Afrikos valstybės ture

Afganistanas, šio krašto at
stovui kalbant jautei, kad jis la-

Nepalas pareiškė, kad Jung
tinės Tautos labiausiai reikalin
gos mažoms valstybėms, todėl 
jos spontaniškai šoka ginti J.

išmesti iš Jungtinių Tautų Por- į /pauįų; kaj bįk kas kesinasi pa-
| tugaliją ir Pietų Afriką. Anot geįsbį jų chartą. Jis apgailesta

vo de Gaulle nepalankius atsi
liepimus apie J. Tautas ir juose 
didėjančią mažųjų valstybių įta-

tų nutraukti su jom visokius 
ryšius, o Angolai ir kitoms Por-

bai atsargus, nes nenori erzinti tugalijos teritorijoms Afrikoje ^Nepjo atstotas mano* kad 
savo kaimyno. Jokiu gyvybiniu , teikti moralinę ir materialinę j mažicsiema gal pasiseks suor. 
klausimu nepasakyta nieko tai, pagalbą. Pagyrė prez. de Gaulle ganizuoti tokį moralinj spaudi- 
kad įsryskety jo tikro,, nuomo- lr Angliją už koloniją naikinI.

m4- galų gale galės surasti bendrą
Jam taipgi rūpi Afrikos vals- kalbą ir nutraukti ginklavimosi

tybių vienybė, be kurios naujo- lenktynes, 
ji Afrika ne ką galėtų padaryti.
Jis domėjosi vad. “trečiuoju pa
sauliu”, kuriam sustiprinti greit 
šauktina konferencija, panaši 
į tą, kuri buvo anais metais su-

nė. Visa kalba, nuo bendrybių 
niekur nenukrypusi, buvo šauks ( 
mas stiprinti Jungtines Tautas. I

Dėmesio vertas buvo šis vie- į 
nas sakinys: “Svarbiausios pro
blemos, kuriomis J. Tautos tu
rėtų pirmiausia domėtis, yra
tos, kurios patikrintų tautoms 

snių; rytoj dalinai apsiniaukę, j ir valstybėms nepriklausomybės
Saulė teka 6:57, leidžias 6:19. į teisę ir pagerbtų tautų ir valsty ' kviesta Bandunge.

Nepalas už U Thant išrinkimą 
gen. sekretoriumi ir už Peipingo 
vyriausybės įsileidimą į Jungti
nes Tautas atstovauti kinų tau
tą.

(Nukelta į 6 psl.)

Senatorius John Sparkman
(D., Ala.), užsienio reikalų ko- 

jei bus reikalas, apginti Berly- mįteto pirmininko pareigas ei_ 
no laisvę. nąs, išvykus senatoriui Ful-

Atstovų Rūmai 311 balsų (nė bright (D., Ark.) agitacijai sa- 
vieno prieš) priėmė rezoliuciją vo perrinkimui, pareiškė, kad 
praėjusį penktadienį, daugumai jis pritaria rezoliucijai ir ji bus 
narių pareiškus baimę, kad So- pateik'ta Senatui.
vietų Rusijos premjeras Nikita'
Chruščiovas planuoja lapkričio Butų blogai, jei Senatas
ar gruodžio mėn. sukelti naują nepriimtų šios rezoliucijos, priė 
Berlyno krizę. Rezoliucijos tiks- mus atstovų Rūmams, — pa
las — sustiprinti administraci- sakė Sparkman. Senator. Mans- 
jos pasiryžimą, kad nebūtų at- field’ daugumos vadas Senate

miančią panaudoti karinę jėgą,

sisakyta nuo amerikiečių teisių 
mieste.

Valstybės departamentas slap 
tai priešinasi kongresiniam žy
giui Berlyno reikalų gynime. 
Kongresmanai turį žinių, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
derybose su Sovietų Sąjunga 
ketinančios sušvelninti kai ką

nesako, ar jis rems ar pasiprie
šins rezoliucijai.

— 150,000 perdaug mokinių. 
Prancūzijos švietimo ministeri
ja susirūpinusi, kaip mokyklose 
sutalpinti netikėtą mokinių prie 
auglį — tuos 150,000 europiečių 
vaikų, kurie atbėgo iš Alžirijos.

Naujausios
žinios

— Alžiriečių premjeras Ben 
Bella, kalbėdamas Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkime, pa- 
reiškė vakar, kad Alžirija bus 
neutrali pasaulinėje politikoje. 
Ir toliau pabrėžė, kad Alžirija 
yra prieš visokį kolonializmą ir 
rems Afrikos tautas, siekian
čias nepriklausomybės. Pasak 
jo, komunistinė Kinija turinti 
būti priimta į Jungtines Tau
tas.

— Irakas pripažino naują Ye- 
meno revoliucinę vyriausybę,- 
kuri nuvertė monarchiją. Bri
tanija dar svarsto, ar pripažinti 
naują Yemeno vyriausybę. Jor
danas remia ne sukilėlių val
džią, bet princo, kuris pasiskel
bė nauju yemeniečių karalium.

— Alkaniems pavalgydinti. 
Prie Jungtinių Tautų sudarytas 
fondas, kuris bus panaudoja
mas, kur būtinai reikės badau
jančius pavalgydinti. Jungtinės 
Amerikos Valstybės duoda 50 
milijonų dolerių, kiti kraštai ma 
žesnėmis sumomis. Sovietų Są
junga nedalyvauja šiame fon
de; mat, komunistai yra žmo
nių “draugai”.
TRUMPAI IŠ VISUR

— Popiežius Jonas XXIII 
šiom dienom privačioje audien
cijoje priėmė Japonijos užsienio 
reikalų ministerį ‘Ohira ir jo pa
lydovus.

— Slovietų žurnalistai nusi
skundė švedais. Maskvos “Izvies 
tijų” korespondentė Jelena Cer- 
nych, kuri šią vasarą su sovietų 
žurnalistų grupe lankėsi Švedi
joje, savo įspūdžiuose nusiskun 
dė švedų nesvetingumu. Ji taip 
pat teigė, jog švedai nesivaržo 
viešai pareikšti savo antisovie- 
tinį nusistatymą.

— Turistai Lenkijoje. Lenki
jos režimo valstybinis kelionių 
biuras Orbis paskelbė, kad šie
met iki rudens pradžios kraš
tą aplankė apie 100,000 turistų 
iš užsienio. Iš jų nemažiau kaip 
80,000 buvo vakariečiai turis
tai, jų tarpe apie 20,000 iš JAV 
ir Kanados.

— Chester Bowles, prezidento 
Kennedžio specialus patarėjas 
pasaulyje atsilikusių kraštų rei
kalams, siūlo Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms neduoti pa
galbos toms tautoms, kurioms 
trūksta kompetencijos, organi
zuotumo ir valios.

— Londone požeminių trauki
nių bilietų automatuose vis daž 
niau randama vietoj 6 penų į- 
mesta po vokiška nfenigį, kuris 
yra tokio pat dydžio.

Astronautas Walter Schirra, atvykęs j Houston, Tex., daugiau
siai laiko praleido su savo tėvu. Spaudos konferencijoje astronau
tas pareiškė, jog jis galėjęs apskristi Sigma VII kapsulėje aplink 
žemę aštuoniolika kartų. (UPI)

JAV PAGALBA KONGUI 
LECPOLDVILLE, Kongas. —

Jungtinės Amerikos Valstybės 
spalio 8 dieną davė Kongo ar
mijos vadui J. Mobutui 20 džy- 
pų ir kitų susisiekimo priemo
nių. Edmund Gullian, JAV am
basadorius, pareiškė, jog šių da
lykų “nereikės grąžinti ar * už 
juos atsilyginti.”

Egipto ir JAV sutartis

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bė vakar pasirašė “Maistas tai
kos reikalams” sutartį su Jung 
tinėmis Amerikos Valstybėmis, 
kurioms Kairas sumokės už 
maistą 2 milijonus dolerių. Jung 
tinės Amerikos Valstybės pas
kolins Egiptui 85 procentus tos 
sumos.



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 10 d. 16,500,000 karatų, Ghana — 3, 
000,000 karatų ir Pietų Afrika 
— 2,500,000 karatų.
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PUIKUS SKAUTŲ VAKARAS
įvyko rugsėjo 29 d. Jį gra
žiai pravedė, pats ilgus metus 
skautavęs dr. F. V. Kaunas.

Programą išpildė Cicero paži
ba, tautinių šokių grupė žilvi
tis, Ramūnas Bigelis ir skautai, 
paruošti psk. J. Prapuolenio. 
Jaunesniųjų skautų skiltininkas 
Vladas Žukauskas, vadovavęs 
lauželiui, susilaukė gražaus pu
blikos įvertinimo. Programą bai 
gė Žilvitis, kuriam susirinkusie
ji karštai plojo. Dr. Kaunas 
kiekvieną Žilvičio dalyvį prista
tė publikai, kuri jo vadovei Vik 
torijai Remeikytei ilgai neleido 
nulipti nuo scenos.

Šio metinio parengimo proga 
skautams aukojo: Juozas Gri- 
bauskas, taupymo — skolinimo 
bendrovės vedėjas, $25, vaisti
ninkas Kareckas ir Dr. Kaunas 
po $10, Antanas Vasiliauskas, 
Anelė Žukauskienė, Butkai, Ru- 
dzinskai po $5 ir daugelis ma
žesnėmis sumomis. Skautininke 
Juškevičienė, radus salėje, $5 į- 
nešė į kasą; kadangi jų niekas 
neieškojo, tai jie ir liko skau
tams.

Vertingų laimėjimų aukojo: 
Verutė Gailienė, Algirdas Rei- 
vytis; Vladas Bikulčius, Ru- 
dzinskai, Lepertai, Vaibalaičiai, 
Prąekailos ir k.
Visas, taip graliai ir skoningai 

paruoštas .maisto bufetas, buvo 
mamyčių pagamintas ir suauko
tas.''!

Vakarą savo atsilankymu pa
gerbė: prel. Ignas Albavičius, 
bendruomenės centro valdybos 
pirmininkas Jasaitis, buvęs po
licijos departamento direktorius 
Reivytis, viso laisvojo pasaulio 
skautų-čių vadovas, pirmijos 
pirmininkas A. Dundzila, vyr. 
skautininke O. Zailskienė, Auš
ros Vartų tuntininkė Bobinienė, 
Lituanicos tuntininkas K. Cijū- 
nėlis, skautininkai Nedzinskas, 
Kliorė, Toliušis, Račiūnas ir kt., 
Cicero ‘bendruomenės pirminin
kas Juškevičius, daktarai Kisie
lius, Budrys ir k. Senųjų orga
nizacijų veikėjai Kazys Genys, 
Mikas Jokubauskas, Kazys De
veikis ir k.

Vakare be atlyginimo ir su 
didžiausiu pasišventimu dirbo 
Justinas Jasmantas, Marytė 
Ambraziejienė, Jūratė, Liuda ir 
Ramūnas Bįgeliai, Bobinienė. 
Verutė ir Alfonsas Gailiai, Juš
kevičienė, Pračkailienė, Pupely- 
tė, Algirdas Reivytis, Rudzins- 
kienė, Ruginis, Birutė Vabalai- 
tięnė, Anelė, Klemensas ir Vla
das Žukauskai ir k. Jiems vi
siems priklauso širdinga padė
ka ir pagarba.

Vąkare labai, gražiai reiškėsi 
Krivūlės klubo nariai su valdy
bos pirmininku Povilu Dirkiu.

VALANDOS:
: ; Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet

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

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

Šiemetinis skautų pobūvis ba 
liūs, rengtas bendrai su Krivū
lės klubu, buvo rekordinis, nes 
davė daugiau pelno, negu bet 
kuriais ankstyvesniais metais. 
Dalyviai patenkinti ir prašo 
daugiau tokių vakarų, kur taip. 
gražiai ir linksmai galima pra
leisti laiką, o Cicero skautai 
džiaugiasi laimėję apsčiai me
džiaginės paramos kitų metų va 
saros stovyklai.

CHICAGOS SKAUTININKAMS 
SKAUTININKĖMS

i
Spalio 14 d. 11 vai. Jaunimo1 

Centre įvyks Chicagos skauti- 
ninkių-kų Ramovės sueiga, ku
rioje v. s. Tėvas J. Vaišnys S J 
praneš apie 1963 m. veiklą, o 
pirmijos pirmininkas ps A. Dųn 
dzilą kalbės apie naująjį sąjun
gos statutą. Bus ir meninė da
lis, kur savo kūrybą skaitys ps. 
N. Užubalienė ir bus skautinin- 
kių okteto montažas “Laisvės 
Varpas”.

10 vai. pamaldų metu s. Va- 
riakojięnei vadovaujant bus su
giedoti du duetai Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

Visus seses ir brolius, o taip 
pat ir naujai pakeltuosius skau
tininkus, kviečiame dalyvauti.

Ramovės Valdyba

TALENTŲ VARŽYBOS
Pranešame visiems broliams 

ir sesėms tuntininkams Chica
goje, o taip pat ir visiems ta
lentų varžybų dalyviams, kad 
varžybų finalas įvyks lapkričio 
11 d. Jaunimo Centre ir, tunti
ninkams pageidaujant, skilčių 
varžybų laikas pratęsiamas iš 5 
min. į 15 mįn. ir prailginama 
amžiaus riba iš 18 į 19 metų.'

I Drauge primename, kad ta
lentų varžybų dalyvių registra
cija baigiasi spalio 15 d.

Varžybų komitetas

G. STASIŠKYTEI
“Skautybės kelio” redakcijos 

narei, išvykusiai studijoms į 
Urbaną ir negalinčiąi toliau bū- 
,ti “Skautybės Kelio” redakcijos 
nare, širdingai dėkoju ir linkiu 
sėkmės tęsti mokslą.

P. Nedzinskas 
Redaktorius

BOSTONO VYR. SKAUTES
Rugsėjo 21 d., “Kražantės’’ 

d-vės vyr. skautės turėjo viešą 
sueigą, kurioje paskaitą skaitė 
dr. J. Grinius iš Vokietijos. Su
sidomėjimas buvo nemažas, kas 
liudija, kad panašių paskaitų 
reikėtų gal ir dažniau.

Po paskaitos sekė kavutė ir 
šokiai.

* •# *
Savo tolimesnėj veikloj Bos

tono vyr. skautės numato įsigy-

Marijampolės kapinėse, prie a. a. Andriaus Banionio kapo: Nuo
trauka daryta sovietų okupacijoje, paskutiniu laikotarpiu.

ti draugovės vėliavą, surengti 
viešas Kūčias, dalyvauti Kaziu
ko mugėje, bei iškilmingai pa
minėti jubiliejinius metus.

Vyr. sk.

ATŽALYNO STOVYKLOS 
INFORMACIJĄ

. .Ketvirtą kartą Detroito 
skautams akademikams teko 
būti stovyklos šeimininkais. 
Šiais metais jie suruošė XII 
Akademikų Skautų sąjūdžio va 
saros stovyklą Kanadoje. Sto
vykla įvyko rugsėjo pradžioje 
prie didžiojo ežero Erie, netoli 
nuo Morpeth miestelio.

Šiai poilsio ir studijų stovyk
lai vadovavo senj. Algis Ząpa- 
rackas. Jam talkininkavo senj. 
Rimantas Griškelis, iždą tvarkė 
ir registraciją pravedė t. n. Gi
na Staniulytė ir t. n. Jūratė Jok 
saite, maistininkas buvo senj. 
Algis Jokūbaitis, stovyklai mais 
tą ruošė, skautams padedant, 
p. p. Januškevičiai. Brolių ko
mendanto pareigas ėjo senj. 
Vladas Stropus, sesių t. n. Gin
tarė Šileikaitė; t. n. Laima Pet
rauskaitė ir senj. Jonas Žųkaus 
kas buvo stovyklos laikraščio, 
“Atžalyno Aidai”, redaktoriai.

Stovyklos viršininko pirmasis 
įsakymas buvo .paskelbimas ge
dulo dienos, kūriojė buvo atitin 
karnai pagerbtas Korp! VYTIS 
garbės narys a. a. prof. Myko
las Biržiška. Trispalvė buvo pa 

, kelta iki pusės stiebo ir atna
šautos šv. mišios už velionio 
sielą. Pasibaigus pamaldoms, 
prasidėjo Lituanistikos semina
ras. Jį organizavo fil. Dalia 
Koklytė su filisterių sąjungos 
pagalba. Skaitytos ir diskutuo
tos šios paskaitos: fil. dr. R. 
Šilbajoro — “Naujosios srovės 
lietuvių literatūroje”, dr. J. Gri
niaus “Lietuvis studentas dabar 
tinėje sovietų literatūroje”, 
“Lietuvių rezistencija vokiečių 
akimis”, diskutuota Maironio 
“Vasaros naktys” ir Putino 
“Užgesę Žiburiai”; fil. Broniaus 
Vaškelio “Lietuviškasis simbo
lizmas ir jo, kaip literatūrinės 

1 srovės, įtaka”., fil. U. Bulga- 
' rauskaitės “Kazio Binkio lyri- 
ka”. Bendro lavinimo paskaitas 
su diskusijomis skaitė senj. An
drius šenbergas — “Istorija ir 

Į politinis mokslas Sov. Sąjungo
je” ir fil. G. šernas — “Profe- 

į sinis inžinierius ir inžinerijos 
I konsultantas”. Stovyklautojai 
organizuotai dalyvavo išvykoje 
į .Stratfordą, kur pamatė Šeks

pyro “Tempest”. Beveik kas
dien pasirodė stovyklinis laik
raštėlis “Atžalyno Aidai”, duo
das paskaitų santraukas ir įvai
rias žinias.

Stovyklautojus, kurių skai
čius siekė iki 140 studentų, su
traukė nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno. Stovyklos vardas 
buvo pasirinktas ATŽALYNAS, 
joje dominavo studijuojantis 
jaunimas. Be to, čia buvo pir
moji stovykla, kurioje dalyvavo 
ir Korp! GINTARAS, pagal 
naują Lietuvių Skautų, sąjun
gos pertvarkymą, kurioje Aka
deminis Skautų sąjūdis tampa 
trečioji šaka.

Stovyklaujant buvo pravesta 
keletas pavyzdinių sueigų, ku
riose buvo diskutuojami įvairūs 
sąjūdžio einamieji reikalai. Taip 
pat buvo perskaityta fil. A. 
Dundzilos specialiai paruošta 
paskaita tikriesiem sąjūdžio na
riams.

Sąjūdis stovyklos metu padi
dėjo 23 naujais nariais. Iš Chi
cagos: Onutė Didžbalytė, Auš
ra Draskytė, Vida Kanišauskai- 
tė, Stefa Krasauskaitė, Ramunė 
Kviklytė, Danguolė Markutė, Jo 
litą Varnaitė, Ina Pavilčiūtė, 
Rita Mįlkovaįtytė ir Danutė 
Mockutė; iš Detroito, Viktorija 
Vizgirdaitė,; iš .Clevelando: Eleo 
norą Šenbęrgaitė, kurios davė 
tikrosios narės pasižadėjimą, 
Clevelandiškiai: Kęstutis Gaižu
tis, Antanas Jųcaitis, Šarūnas 
Lazerinis ir Algis Rukšėnas; de- 
troitiškiąi: Kęstutis Balys, Al
gis Janušis, Antanas Osteika ir 
Eugenijus Skorapskas; čikagiš- 
kiai: Liudas Volodka ir Bronius 
Žukauskas; ir Tadas Mickus- 
Mičkevičius iš Omabos buvo pa
kelti į senjoras.

Prie rimtos stovyklinės pro
gramos nebuvo pamiršta ir tra
dicinių laužų, linksmavakarių, 
šokių ,dainų. Skautiška nuotai
ka davė impulsą pasisekimui. 
Liūdna ir graudu buvo išsiskyrs 
tyti, nebuvo atsisveikinimo, tik 
iki pasimatymo žiemos stovyk
loje.

AFRIKOS DEIMANTAI

Nuo 1945 m, De Beers Con
solidated Minės Ltd. bendrovės, 
kontroliuojančios 85% neapdirb
tų deimantų prekybos, deiman
tų pardavimai prašoko $3 bili
jonus. Daugiausia deimantų duo 
da buvusis Belgų Kongas —

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

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

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

Dėl valandos skambi hti telefonu 
HEmlock 4-1B62 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad Ir šeštad.

PR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
P It ĮTAIKO AKINUS 

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

Ofiso telefonas: PK 8-3229.
Rez. telef. WAlhrook 5-5070

Rez. HE 6-1670.

0R. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel.. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambint) MI 3-0001.

Ofisas: 31-18 Wsst OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 Wcst 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDĄUS LIGOS 

2801 W. «3rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

Rez. \VAlbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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.

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

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tei. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6060

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia skambinti MT 3-Č001,

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vai.; kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. lr kitu laiku tik susitarus. Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAIŪEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 Iki
4:80; antn lr penkt. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

2 • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
Sj dotų straipsnių nesaugo juo: 
~ grąžina tik iš anksto susita 
s rus. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako. Skelbimų 
£ kainos prisiunčiamos, gavus 
— prašymus.

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

DR. A. JENKINS
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9——12 if 7-^-9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

BR.' VL KAMPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tei. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Stree’t, 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 KĖdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 
___ Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BU1LDTNG 

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

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

Rez. tel. 230-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ, LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street 

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

Ofiso DE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe —- vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-oš tr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVlčIUS
GYDYTOJA- IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUIlman 5-6760 
Namų: BEverly 8-3046

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Treei r dieniais uždaryta 
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

DR. ZIGMAS BUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia. stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ava, Y A 7-7381 
VAL.: to ryto iki 8 vale., trečiad.
uždaryta, šfeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 0-0563, Rez. PR. 9-67S0

Dr, W. Ro$s Dr. L Seįbyfis
Inkfetų, _ pušies ir šlapumo takų 

• . chirurgija
s_ Western Avė., tel. 

GR 6-0001; 392 E. 159th St., HarVey, 
111., tel. EDison 8-4388; 30 N Mi
chigan Ąv., Suite' 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pritaiko akinius 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LŲ 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, Iii. 

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

neatsiliepia ,skambinti TE 0-1071; . .

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

Ofiso tei. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

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

Trečiad. lr šeštad, pagal sutartį.

DR, SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

Visliai Tramins — Contact I.enses 
Pirmad., ketv. 10:80 v. r. — 7 p p 
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 p p -

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

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3009

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 Sb. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną 2 — 4 
®—8 vai. /vak. Trečiadieniais ir sėli 
madieniais uždaryta, priimama pi 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 6 v, v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterų 
ligos

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč: ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v- Šešt. 2—4 v. popiet lr kitu
laiku —♦ 'pagal susitarimą.

Teli ofiso HE 4-2123, rėz. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nųd .l Iki 8 vai, popet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į 2524 'toest 69th Strėėt 
SpecialybSr AKUŠERIJA ir MOTERŲ

L LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRoapect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais 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 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal sutartį!

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600. So. Artcsian Avenu©
Vai.. 11 v, ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZIHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu ■—
434-6967 nūo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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KONGRESO SESIJOS DARBAI
Šią savaitę Jungtinių Vals

tybių 87-sis kongresas baigs 
savo darbus. Naujasis 88-sis 
kongresas susirinks 1963 m. 
sausio mėn. pradžioje. Kokia 
bus jo sudėtis, kuri partija — 
demokratų ar respublikonų — 
jį kontroliuos, pareis nuo kon
gresinių rinkimų, kurie įvyks 
š. m. lapkričio 6 d. Atstovų 
rūmų atstovai bus renkami vi
si, o senatorių — tik dalis.

87-sis kongresas buvo ypa
tingas tuo, kad jis savo dar
bus pradėjo labai lėtai, nedrą
siai. Jis kažin ko laukė. Pre
zidentas atvejų atvejais skati
no jo vadus įsi judinti ir pra
vesti jo ir vyriausybės pateik
tus įstatymų projektus. Ta
čiau ir prezidento paraginimai 
nedaug tegelbėjo.

Kongresas pajudėjo ir daug 
įstatymų pravedė jau sesijai 
besibaigiant. Jie paliečia daug 
žmonių, paliečia visą kraštą. 
Tačiau toli gražu ne visus pre
zidento reikalavimus patenki
no. Nors jis pats demokratas 
ir kongreso daugumą sudarė 
demokratai, bet darbai nėjo 
taip, kaip vyriausybė pagei
davo, kaip tikėjosi. Kai ku
riuos gana svarbius įstatymų 
projektus, kuriuos preziden
tas prašė ir net reikalavo pra
vesti, kongresas atmetė. Ir tai 
labai apvylė prezidentą ir jo 
administraciją. Todėl ir neten
ka stebėtis, jei prezidentas da
bar yra aktyviai įsijungęs į rin 
kiminę kampaniją, kad išrink
tų ne tik demokratinę daugu
mą, bet kad demokratų kan
didatai praeitų tik tie, kurie 
bus drausmingi, t. y. tie, kurie 
rems prezidento programą. Ar 
daug ši prezidento talka pa
dės demokratų kandidatams, 
sužinosime tiktai po rinkimų.

*
Gana daug įstatymų projek

tų šioj sesijoj nepraėjo: Bet 
visuomenė ir pats prezidentas 
labiausiai jaudinosi dėl kon
greso atsisakymo pravesti se
nelių medicina ir gydymu ap
rūpinimo planą. Prezidentas 
dėl to buvo stipriai nusivylęs, 
nes jis dar prieš rinkimus 1960 
metais jau buvo pažadėjęs duo
ti kraštui šį įstatymą. Kongre
sas nepriėmė prezidento plano 
padidinti vyriausybės kabine
tą ' dar vienu nariu — miestų 
reikalams tvarkyti sekreto-, 
rium. Nepraėjo ir mokyklų rė
mimas federaliniais fondais. 
Jis nepraėjo svarbiausia dėl 
to, kad prežidento plane buvo 
diskriminuojamos privatinės

mokyklos. Kadangi katalikai 
tokių mokyklų turi daugiausia, 
todėl ir nepasitenkinimas jų 
tarpe buvo didžiausias. Prezi
dentui nesuteikta teisė mažin
ti mokesčius nuo įeigų, kad 
tuo stimuliuotų krašto ūkį. 
Kongresas nedavė vyriausybei 
ir prezidentui didesnių galių 
vadinamųjų viešųjų darbų pro
gramai plėsti. Taip pat atsi
sakė peržiūrėti ir papildyti ne
darbo įstatymo programą. C- 
kininkų reikalai taip pat pasili
ko beveik kaip buvę: buvo at
mestas prezidento pasiūlymas 
uždėti tamprią gamybos kont
rolę žemės ūkiui. Patvirtinta 
lengvesnė programa grūdų ga
mintojams.

Kongresas nepravedė ir dau
gelio kitų prezidento bei vyriau 
Sybės pateiktų įstatymų pro
jektų.

*
Kongresas, kurio ši sesija 

buvo ilgiausia per pastaruosius 
dvidešimt metų, vis tik nema
žai nuveikė. Jis davė preziden
tui galią šaukti aktyvion tar
nybon 150,000 atsarginių ir 
daryti bet kokius žygius, kurie 
pasirodytų esą reikalingi Ku
bos reikalu. Patenkino prezi
dento prašymą padidinti tai
kos vienetus (Peace Corps) iki 
10,000 asmenų. Padidino pašto 
ženklų kainas. Pakėlė federa
linės vyriausybės tarnautojų 
algas ir jų pensijas. Paskyrė 
penkis bilijonus dolerių vadi
namiems viešiesiems darbams 
ir $900,000,000 ekonominio a- 
toslūgio paliestoms vietovėms. 
Leido padidinti valstybės sko
lą iš 298 iki 308 bilijonų dole
rių.

Buvo priimta ir daugiau įsta 
tymų. Taip pat buvo pritarta 
visai eilei rezoliucijų.

Daug prezidento Kennedy ir 
vyriausybės pasiūlymų bei pa
teiktų svarstyti įstatymų pro
jektų nepraėjo dėl to, kad pie
tiečiai demokratai dažnai susi
blokuodavo su opozicine res
publikonų partija. Reikia ne
užmiršti, kad pietinių valsty
bių. demokratai dažnai pasiro
do esą net konservatiškesni ir 
už respublikonus.

Manoma, kad daugelis tų pre 
zidento projektų, kurie besi
baigiančioje kongreso sesijoje 
nepraėjo, bus naujai pateikti 
38 kongreso sesijai. Kadangi 
nelaukiama radikalaus pasikei
timo busimosios sesijos sąsta
te; todėl ir nesitikima, kad ir 
joje bus daugiau pasiekta, ne
gu 87-je sesijoje.

ŽURNALISTAI IŠ VISO PASAITO)
Visuot. Bažnyčios susirinkimo žinios greit pasieks 

žmoniją
Mūsų korespon dentas Komoje

Visuotinio susirinkimo spau
dos tarnybą pasiekė iš įvairių 
pasaulio kraštų prašymai šimtų 
žurnalistų, kurie spalio 11 d. 
pateiks pirmąsias žinias milijar
dams skaitytojų. Daugeliui vi
suotinis susirinkimas yra savo
tiška sensacija. Tai savos rūšies 
olimpiada, kuri prieš du metus 
sutraukė į Romą didelį skaičių 
žurnalistų. Be abejo, didelis yra 
reiškinys, kad šis religinis veiks 
nys šiais moderniais laikais ga
lėjo sujudinti visą pasaulį. Ta
čiau visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo yra visai kitokia padė
tis. Jo tikrasis turinys yra ne
lengva išreikšti, nes jis siekia 
giliau, negu kas vien traukia 
žmogaus jusles.

Skirtingi požiūriai
Ne vienas atvykstąs yra ro

mantiškai nusiteikęs — nori su
laukti savotiško stebuklo. Ma
no, -kad viskas pasikeis. Kuni
gai bus kitokie. Mišios bus lai
komos kitaip. Visi krikščionys 
susivienys ir t. t.

Šis vaizdas jau seniai susida
rė žurnalistų galvosenoj, kai 
1959 m. sausio 25 d. jie pirmą 
kartą išgirdo pranešimą: šau
kiamas visuotinis Bažnyčios su 
sirinkimas. Nuo tada krikščio
nių vienybė buvo garsinama 
kaip vienintelis tikslas. Dauge- j 
liui šis susirinkimas nėra kas 
kita, kaip vienas šių dienų 
triukšmingųjų kronikos įvykių.

i
Įdomus ir visuomenės reaga- ' 

vimas. Praslinkus 2 metams 
nuo šio susirinkimo paskelbimo, 1 
vienas prancūzų spaudos insti
tutas paskelbė anketą ir paaiš
kėjo, kad 56% nieko negirdėjo 
apie šį susirinkimą, 35% paty
rė per spaudą, radiją ir televi
ziją, 14% bažnyčioje ir 7% ka
talikų akcijos susirinkimuose.

Popiežiaus pareiškimams, kad 
visuot. susirinkimas bus Bažny
čios vidaus reikalų svarstymas, 
kai kam davė progos kalbėti ir 
rašyti apie išskirtiną suvažiavi
mą, jei taip galima sakyti, kaip' 
grynai šeimyniško pobūdžio rei 
kalą. Iš tikrųjų, jis liečia visus 
žmones. Nors visuot. susirinki
mas yra Bažnyčiai, bet Bažny
čia yra pasaulyje ir pasauliui.

Susirinkimo atgarsys buvo vi
suotinis. Nerasime pasauly laik 
raščio, kuris bent kartą nebūtų

rašęs apie šį visuotinį Bažny
čios susirinkimą. Tačiau daug 
straipsnių kreipė dėmesį į susi
rinkimo darbus gana paviršu
tiniškai. Jie nepajėgė pakilti 

j aukščiau kasdienybės. Rašė ir 
kalbėjo apie kunigų drabužius,

Popiežius Jonas XXIII 1960 m. 
birželio 5 d., kai jis paskelbė vi- 
suntinj Bažnyčios susirinkimą, va
dindamas jį nelaukto pavasario gė-

celibatą ir t.t. Gi popiežius pa
kartotinai yra pareiškęs, kad 
šis susirinkimas turi prieš akis 
dvasinį tikslą.

Spaudos informacinė tarnyba

Pirmą kartą istorijoj visuot. 
Bažnyčios sus-mas turės spau
dos informacinę tarnybą ir pir
mą kartą istorijoj tiek daug 
spaudos atstovų dalyvaus šio 
nepaprasto įvykio eigoje. Žur
nalistai bus nuolat informuoja
mi apie susirinkimo eigą ir ga
lės dalyvauti viešuose posėdžiuo 
se (Vatikano bazilikoj, kada 
vyks balsavimai. Viena speciali 
tribūna specialiai įrengta ir 
skirta žurnalistams. Tačiau ji 
galės talpinti tik 400 žurnalistų. 
Spaudos tarnybos vadovybė yra 
susirūpinusi, kaip ji galės tal
pinti tūkstantį žurnalistų, kurie 
dalyvaus susirinkimo atidary
me. Iki šiol jau užsiregistravo 
apie 600 žurnalistų. Tarp jų 120 
amerikiečių, 60 vokiečių, 45 
prancūzai, kiti iš įvairių pasau
lio kraštų ir konfesijų. Ir ko
munistams žurnalistams iš įvai
rių kraštų, net ir už geležinės 
uždangos, lengvai duodami su
sirinkimo žurnalistų liudijimai.

Spaudos tarnybai vadovaus

monsinjoras Faustas Vallainc, 
gimęs Šiaurinėj Italijoj, Val’D 
Aosta, 1916 metais, filologijos 
mokslų daktaras, laisvai kalbąs 
prancūziškai ,einąs daug metų 
dvasios vadovo pareigas spau
dos srityje. Jam talkins kalbos 
žvilgsniu septynios sekcijos: an
gliškai, vokiškai, prancūziškai, 
itališkai, ispaniškai, portugališ
kai ir lenkiškai. Kiekvienai sek
cijai paskirti atskiri vedėjai.

Kiekvieną dieną po priešpie
tinių posėdžių mons. F. Vallainc 
darys pranešimus agentūroms 
ir per radiją. Vakarop pasiro
dys spausdinta informacija mi
nėtomis kalbomis apie tos die
nos susirinkimo darbus. Susi
rinkimo metu bus žurnalistų 
pasitarimai. Jie gaus specialų 
susirinkimo žodyną. Po susirin
kimo atidarymo numatyta spe
ciali popiežiaus audiencija žur
nalistams. Kiekvieną sekmadie
nį vienoje Romos bažnyčioje 
žurnalistams bus atskiros šv. 
mišios, kurias laikys vienas su
sirinkimo tėvų.

Netoli Šv. Petro aikštės yra 
įrengtos žurnalistams patalpos 
su 2 posėdžių salėmis, 30 telefo 
no kabinų, 60 stalų su rašomo
mis mašinėlėmis. Be to, bus ra
dijo pagalbiniai įtaisai, šimtas 
telefono linijų bus žurnalistų 
dispozicijoj. Tai vienintelė, tele- 
foniščių vieta, kur moterys tie
sioginiai bus susirinkimo tarny
boj.
Visuot. susirinkimo posėdžiai
Pirmasis bendrasis visuot. su-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 10 d. 3

Nepataisoma Kubos invazijos 

klaida
Lengvapėdiškas tos klaidos padarinių bagatelizavimas 

PRANAS BAILIBĖ

II

Sovietų satelitinės valstybės 
pačioje Amerikos pašonėje at
siradimas sudaro skaudų smū
gį Kennedy administracijos už
sienių politikai. Tas atsiradimas 

i duoda Kennedy administracijos 
kritikams aštrų ginklą prieš tos 
administracijos nusistatymą ste 
bėtojo taktiką santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. O kai tas gink 
las gali būti pavartotas šio ru
dens rinkimų kampanijoje, ad
ministracijos patarėjams ir jos 
politikos planuotojams tenka ne

sirinkimo viešasis posėdis bus 
spalio 13 d., kiti spalio 16, 18 ir 
20 d. Per šiuos pirmuosius po
sėdžius bus išrinkti kiekvienai 
komisijai po 16 narių, gi 8 na
rius atskiroms komisijoms ski
ria pats popiežius. Dešimčiai 
komisijų išrinkti 160-čiai narių 
bus reikalinga suskaityti dau
giau kaip 400,000 balsų. Nuo 
spalio 22 d. iki spal. 31 d. ben- 

j dri viešieji posėdžiai bus kas
dien, išskyrus ketvirtadienius ir 
sekmadienius. Posėdžiai prasi
dės 9 vai. ryto.

Bazilikoj prie įrengtos posė
džių salės yra įtaisyta elektro
ninė centralinė, kurios pagalba 

! bus daromos įvairios dalyvių ir 
balsavimų registracijos.

Californijos respublikonų kandidates j gubernatorius Richard 
Nixon sveikinasi su buvusiu prez. Eissnhower Los Angeles aero
drome.

lengvas uždavinys to ginklo ašt 
rūmą kaip nors sumažinti.

Tačiau iš prezidento Kennedy 
pareiškimų ir iš inspiruotų ra- 

1 šinių tuo reikalu šio krašto spau 
doje tenka darytis išvadą, kad 
tam yra pasirink,tafe ne visai tin 
karnas kelias. Prieš 1960 m. rin
kimus, kaip prezidentinis kan
didatas, Kennedy smarkiai puo
lė Eisenhowerio administraciją, 
kad ji per pirštus žiūrinti į tuo- 

! met dar ne visai aiškų raudonų
jų įsigalėjimą Kuboje ir nesi- 
imanti griežtesnių priemonių 
prieš Castro režimą. Tada Ken
nedy visai teisingai vertino su
sidarantį šiam kraštui pavojų iš 

z raudonosios Kubos.
Dabar gi, kai į Kubą jau yra 

įkėlusi koją Sovietų Sąjunga, 
prezidentas Kennedy to pavo
jaus kaip ir nemato. Jis nustu
mia tą pavojų į ateitį ir tik to
kiam atvejui, jeigu, girdi, So
vietai įsteigtų Kuboje savo ka
rinę bazę ir panaudotu ją prieš 
Amerikos žemyną... Tai yra aiš
kus nemalonių faktų vyniojimas 
į vatą, nes visa Kubos sala yra 
Tnu (Sovietu bazė ir iš tos bazės 
Lotynu Amerikai buvo skiepija
mas “castroizmas” dar prieš bet 

į kurias formalaus pobūdžio su
tartis tarp Castro ir Sovietų 
Saiungos.

Tai kokio dar Kubos salos pa
naudo niuo prieš žemyną 

ketinama laukti?
Vargiai kas iš rimtesnių po

litikų prileidžia mintį, kad So
vietai iš Kubos pultų dabar, „šį.:,- 
kraštą. Nelaukia jie dabar taip 
rat atviro raudonųjų puolimo 
ir prieš bet kurią Lotynų Ame
rikos valstybę. Bet kas žinan
tiems bolševikų metodus ir tak 
tiką yra tikra, tai kad gabena
mi dabar į Kuba. Sovietų gink
lai bus šmugęliuojami į Pietų 
Amerikos kraštus. Tuose kraš
tuose jau ne nuo šiandien yra 
sukami raudonųjų lizdai. Kai 
kur raudonieji yra taip įsistip
rinę. kad lemia savo kraštų po- 

i litiką. Bet atviram valdžios už-
(Nukelta j 4 psl.)

Spaudoje ir gyvenime

SESELĖS, VAIKAI IR TĖVAI

“Dirvoje” spalio 5 dieną Lietu
vės Motinos vardu pranešėja ra
šo, kad Chicagoje rugsėjo 29 d. 
buvo susirinkę tėvai ir motinos ir 
svarstė ryšium su seselėm kazi- 
mierietėm lietuvybės klausimą. 
Tėvų susirinkimas, rašo pranešė
ja, “vieningai pasisako prieš tei
gimus kalbose ir spaudoje, kad 
mūsų lietuvės kazimierietės dirba 
didelį lietuvybės darbą”.

Susirinkę tėvai ir motinos kons 
tatavę plačiai girdimus nusiskun
dimus, kad seselės “prieš tėvų no
rą verčia jų mokykloje mokytis 
maldų ir melstis nelietuvių kal
ba... jei kuris mokinys išdrįsta 
į pamaldas 1 i e t u v i š k ą mal
daknygę atsinešti, tai jis sese
lių būna baudžiamas... prieš tėvų 
norą savo mokyklose mokiniams 
draudžia kalbėtis tarpusavyje lie
tuviškai net pertraukų metu.” 
Toliau sakoma, kad vedamoje 
mokyklose esą lietuvybės trupi
nėliai tik dėl seselių nenuoširdžios 
nuolaidos tėvų spaudimui. Gabios 
lietuvaitės neįrašomos į “Board 
of Honor”, jei jos yra lietuviškai 
sūsipratusios. Sako, 'kad '"kazi
mierietės tarp kitataučių lietuviš
ko vardo nekelia, nepopuliarina, 
o priešingai — jį slepia. Daromas 
priekaištas, 'kad joms lietuviai 
reikalingi, kol reikia statybai lė
šų, ir visi pastatai — gimnazija 
ir visos trys ligoninės — pava
dinti nelietuviškais vardais, kai 
pvz. švedai, norvegai elgiasi vi
sai priešingai. Esą, tik pinigus 
renkant tinkąs priežodis “savi 
pas savus”, o rūmų statybai nebu
vę kviesti lietuviai. ‘‘Naujosios li

goninės vadovybėje lietuvių be
veik nėra. Lietuviui daktarui pa
tekti čia dirbti buvo ir yra sun- 
ku.”Padaryti priekaištai dėl at
sisakymo laikyti savo patalpose 
pasaulio lietuvių archyvą ir kad 
buvo atsakyta sale Chicagos lie
tuvių operai. Karčiai nusiskun
džiama, kad seselės atsisakiusios 
išnuomuoti (patalpas šeštadieni
nėms lituanistinėms mokykloms, 
kai Donelaičio mokykloje moki
nių skaičius nebesutelpa.

Tai mesti dideli priekaištai ir 
pasakyti kartūs žodžiai. Toliau 
pranešimas prašo seseles pasiaiš
kinimo.

“Susirinkimas, apsvarstęs šiuos 
gausius ir skaudžius nusiskundi
mus, prašo, kad pačios seselės 
viešai paaiškintų, ar šie visuome
nėje kursuoją nusiskundimai yra 
teisingi ar neteisingi, ir kodėl yra 
vienaip ar kitaip?

Jei nebus teiktasi paaiškinti, ir 
jei lietuviškoji vsuomenė iš sa
vų seselių nesulauks jokių palan
kių ir teigiamų pakeitimų lietu
vybės reikalui, tai susirinkimas 
pramato sekantį:

Savo vaikus iš kazimieriečių 
mokyklų perkelti į valdiškas arba 
kitas nelietuvių parapijines mo
kyklas.

Gydymuisi nesinaudoti kazimie
riečių ligoninėms.

Nutraukti visus kitus ryšius su 
kazimierietėmis, lygiai taip, kaip 
kad jos ignoruoja lietuvius.”

Skaudu yra šitai skaityti, kad 
tai vienuolijai, kuri laužė lietu
viškumui pirmuosius ledus šiame

(Nukelta į 4 psl.)

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Tos eldijos įgulos užsiėmimas — po teisėtos pre
kybos priedanga — plėšikavimas nuo Bolivero iki Rio 
Negro. Išvykdavo pakrauta degtinės statinaitėmis, 
menkniekių medžiagos ryšuliais ir gendančio maisto, 
o grįždavo lūždama nuo gumos kamuolių ir sarapi
jos1). Kai kuriose lūšnose išsikeisdavo šitas brangias 
žaliavas į anas prekes, pasitenkindami apgavimu, ta
čiau kitose vietose eldijos įgula išeidavo į pakraštį 
vien tik su šautuvais ant pečių, slankiojo po miškus 
ir pakrančių stepes, ir, kai grįždavo prie eldijos, 
kvapsningoji sarapija ir juodoji guma būdavo ap
šlakstytos krauju.

Vieną popietę, jau atsirišant nuo kranto Bolivaro 
mieste, prie eldijos prisiartino jaunuolis išbadėjusiu 
veidu ir elgetos rūbais, kurį Barborytė jau buvo ma

sčiusi daugelį kartų bestovintį krantinės pakrašty ir į 
Į ją bežiūrintį akimis, kurios atrodė išlėks iš orbitų, 
j tuo tarpu ji, eldijos virėja, gamino piratams valgį. 
Be niekur nieko pasisakė vadinusis Asdrubaliu ir ka
pitonui pasisiūlė:

— Turiu vykti į Manaos ir neturiu pinigų kelio
nei. Jeigu tamsta būsi malonus mane paimti ligi Rio 
Negro, aš tamstai atsilyginsiu darbu. Pradedant vi
rėju, baigiant sąskaitininku, kuo nors galiu būti nau
dingas.

Įtiklus, simpatiškas, su ta inteligento klajūno 
pavergiančia simpatija, kapitoną gerai nuteikė ir bu-

J) P. A. medis, iš kurio daromi baldai, o sėkla naudojama 
įkvėpinti uostomąjį tabaką. Vert.

vo priimtas virėju, kad galėtų pasilsėti Barborytė. 
Tėvelis jau pradėjo ją lepinti: ji sukako penkiolika 
metų ir buvo labai graži mišrė.

Pralėkė keletas dienų. Poilsio metu ir vakarais,' 
susėdus aplink laužą, sukurtą paplūdimiuose, kur su-i 
stodavo nakvynės, Asdrubalis linksmino dalyvius juo-j 
kingais anekdotais iš savo klajokliško gyvenimo. Bar-, 
borytė leipdavo juokais; bet, jeigu jis pertraukdavo 
savo pasakojimą, susižavėjęs tais šviesiais ir skam-j 
biais nusikvatojimais, ji tučtuojau nutildavo ir nuleis- į 
davo akis, ir malonus šiurpas nukratydavo jos mer
gišką krūtinę.

Vieną dieną prašnabždėjo jam į ausį:
— Taip nespoksok į mane, nes mano “tėvelis” 

jau pradeda nerimti.
Iš tikrųjų, kapitonas ėmė gailėtis įsileidęs į el

diją jaunuolį, kurio patarnavimai jam galėjo bran
giai atseiti, ypač tie, kurių nebuvo prašęs: mokyti 
Barborytę skaityti ir rašyti. Per tas pamokas, kurias 
Asdrubalis pravesdavo su dideliu atsidėjimu, raidės, 
kurias ji braižė, jam vadžiojant jos ranką, juodu per
nelyg suartindavo.

Vieną popietę, baigus pamokas, Asdrubalis pra
dėjo jai pasakoti skausmingąją savo gyvenimo dalį: 
smurtą patėvio, privertusio jį apleisti motinos namus, 
liūdnus nuotykius, klaidžiojimą be krypties, badą ir 
vienatvę, sunkų darbą Yuruari kasyklose, kovą su 
mirtimi ligoninės lovapalaikėje. Pagaliau kalbėjo apie 
savo sumanymus: vyko į Manaos ieškodamas laimės; 
jau buvo pavargęs ir pasibodėjęs tuo klajoklišku gy
venimu, jo išsižadėsiąs ir atsiduosiąs darbui.

Norėjo pasakyti kažką dar, bet staiga nutilo ir 
paliko bežiūrįs į upę, kuri tyliai sruveno priešais juos, 
per dramatinį miškingų krantų peizažą.

Ji suprato, kad jaunuolio planuose ji neturėjo 
vietos, kokią buvo įsivaizdavusi, ir jos gražios akys 
pasruvo ašaromis. Taip išbuvo ilgą laiką. Niekada ji 
neužmirš to popiečio! Toli, gilioje tyloje, buvo girdi
mas Aturės krioklių duslus staugimas.

Staiga, Asdrubalis pažiūrėjo jai į akis ir paklau
sė:

tu žinai, ką kapitonas galvoja su tavim 

netikėto smūgio nujautimo suvirpinta,

Jis ruo-

— Ar 
padaryti?

Baisaus 
sušuko:

— Mano tėvelis!
— Jis nevertas, kad taip jį vadintum, 

šiasi tave parduoti turkui.
Jis turėjo galvoje sadistišką ir raupsais sergan

tį sirietį, pralobusį beprekiaujant guma, kuris gyveno 
Orinoko girių glūdumoje, atsiskyręs nuo žmonių dėl 
jį ėdusios ligos, bet supamą jaunučių indėnukių, pa
grobtų ar nupirktų iš jų tėvų, ne vien tik pasotinti 
'savo gašlumui, bet taip pat ir patenkinti jo nepagydo
mo ligonio neapykantą visam, kas sveika, apkrečiant 
savo liga.

Iš eldijos irklininkų pokalbių, netyčia Asdruba- 
lio nugirstų, šis patyrė, kad ankstybesnės kelionės 
metu tasai gumos girių Molochas buvo pasiūlęs už 
Barborytę aštuonis šimtus aukso dolerių, ir, jeigu 
pardavimas nebuvo įvykdytas, tai tik dėl to, kad ka
pitonas tikėjosi gauti daugiau; tai nebuvo sunku pa
siekti dabar, nes po kelių mėnesių mergaitė pavirto 
žavinga moterim.

Ji jau buvo nujautusi panašiam likimui esanti 
skiriama; bet ligi tol visas ją supąs baisumas nega
lėjo joje sukelti nieko daugiau, kaip tik tą jausmą, 
baimę ir malonumą kartu, kilusį iš gašlių žvilgsnių 
vyrų, kartu su ja gyvenusių eldijos gyvenimu.

Bet jai įsimylėjus į Asdrubalį, prabudo jos pa
laidota siela, ir tik ką išgirsti žodžiai siaubu ją nu
kratė.

-— Gelbėk mane! Paimk su savim — norėjo jam 
pasakyti, kai pamatė besiartinant kapitoną.

Jis nešėsi šautuvą ir besikreipdamas į Asdrubalį 
pasakė:

— Gerai, jaunuoli. Jau tamsta prisikalbėjai pa
kankamai. Dabar eime, atliksi ką nors naudingesnio. 
Rupūžė eina paimti sarapijos, kurią man čia turi at
gabenti, ir tamsta jį palydėsi. — Ir įteikęs šautuvą į 
rankas: — Tai tam, kad galėtum gintis, jeigu jus 
užpultų indėnai.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 10 d. tų pratinimas jauną lietuvį pa
milti lietuviškąjį žodį. Šių va
karų valandomis būtų ugdomi 
busimieji jaunimo pirmūnai ir 
tikrieji lietuviškosios kultūros 

į puoselėtojai.
Nesunku, gal būt, ieškoti nau

jų kelių. Sunkiau, juos sura
dus, sutvarkyti taip, kad jais 
mūsų planai galėtų riedėti.

Jaunimą, bent mokyklinį, tvar 
ko tėvai. Taigi nuo jų ir pri- j 
klauso vaikų siuntimas į lit. mo- Į 
kyklas. Kad tėvai rūpinasi sa- 

į vo vaikais, tai visiems žinoma.

DARBUI LAIKO BEIEŠKANT
Reikia ieškoti aukštesniosioms Lit. mokykloms 

geresnių darbo sąlygų 

PRANAS RAZMINAS.

Sustosiu prie aukšt. lit. mo- tik į šeštadienius. Į kitas dienas 
kyklų reikalų, visai neliesdamas iki šiol mes dar nedrįsorne pa- 
pradinių. žvelgti, jau iš anksto numatę

Aukšt. Lit. mokyklose, kur nenugalimų kliūčių. Tačiau rei- 
reikalinga kaip ir atbaigti bran- kia ko nors ieškoti, kur nors Neiįegįant pedagoginio momen-

__4-f —_______ — 11 » 4.. . — -2— 4._  .. 4-2 I <-< Iii lr T71 o-; o 1 vi 'dinti jauno lietuvio tautinę są- belstis. Juk mes visi gerai žino- 
monę, parengt# ją lietuviškam me, kad to laiko, kurį mes tu- 
darbui ir lietuviškai kūrybai, rime aukš. lit. mokyklų darbui,
kaip patyrimas rodo, susiduria
ma dažnai su neįveikiamomis 
kliūtimis.

Reikia surasti laiko

Jei reikia laiko meno kūri
niui apšlifuoti, vertingai knygai 
parašyti, tai kur kas daugiau 
reikia laiko žmogų svarbesnėms, 
pareigoms parengti. Reikia lai
ko ir auklėjimui, ir mokymui, 
ir kitiems uždaviniams.

visai nepakanka. Su šiuo laiku 
mes negalime žmoniškiau jauną į 
lietuvį parengti lietuviškosios 
kultūros darbui. Kankinamės

to, reikėtų sutikti, kad tėvai 
nori matyti savo vaikus savo 
darbų tęsėjais, jie nori juose ma 

; tyti brandžius lietuvius.

Auklėjamasis momentas

Auklėjamasis momentas aukš. 
mes ir kankiname savo jaunimą. į Iit mokyklose kiek apmirštas. 
Ta neįprasta skuba mes tik ap-, Neturima laiko> blaškomas!. Mo. 
gadiname savo meno kūrinius,
kuriais nesidžiaugiame nei mes,
nei žiūrovai.

Tokiai padėčiai esant, čia drįs 
tama ateiti su tam tikrais pa

kiniams duodame daug, bet ne
pajėgiame iš jų išreikalauti. Tai 
spragos, kurios neigiamai veikia 
į jaunuolį. Reikalinga stropesnė 
jaunimo atranka amžiaus, moks

laimėta dar tiek laiko, kiek jo 
Amerikiečiai laiką matuoja pi dabar turima šeštadieniais. Jau

aiiksto reikia sutikti-kad ir 
čia kova už laiką būtų sunki,
bet laimėti yra galimybių. Tik 

iš normalių gyvenimo vėžių ir reikėtų apskaldyti tam tikrą

siūlymais, kuriais pasekus būtų , ,Q ir pažangos atžvilgiu.
Mokytojų problema nėra to-

ti ir didesnėmis vertybėmis. Lai 
ko skuba mus dažnai išbloškia

skaudžiai mums keršija,
Mes visi žinome, kad dirban

tieji lit. mok. mokytojai nepa
jėgia pilnai savo užsimojimų 
įgyvendinti ir programų išeiti. 
Svarbiausia susiduriama su lai
ko trūkumu. Nėra laiko, kada 
kursas išeiti, perteiktą dalyką 
išreikalauti, nėra laiko giliau 
atskirą mokinį pažinti, jį taisy
ti ir šlifuoti, kad išeitų puikus 
jauno žmogaus paveikslas. Tai 
raokvtojo - menininko ir kartu 
jo ’-^^nio mokinio tragedija. 

Sunki kova už laiką

, Mes amžinai susirūpinę orga
nizaciniais klausimais. Kam kas 
turime priklausyti, kas kuo tu
rime klausyti ir ko neklausyti, 
kas vyresnis ir kas mažesnis...

kia aštri, bet jau priartėjame 
j ribą. Stipriai jaučiamas vyres
niųjų nuovargis. Jiems reika
lingas užsitarnautas poilsis. Jų 
turimas mokinio idealas per
daug jau toli stovi nuo šių die
nų mokinio, kuriame susiforma
vę veidai kitas pasaulis, neturįs 
nieko bendro nei su žilo plau
ko gerbimu, nei kitų vertybių

tebūtų pareikalauta tik geros branginimu. Šie du skirtingi pa-

stagnaeiją ir išsimušti iš apker
pėjusios rutinos. Didžiausias čia 
sprendėjas, mano išmanymu, bū 
tų tėvai ir jų vaikai, kurie lan
ko aukšt. lit. mokyklas. Iš jų

valios ir nežymaus laiko kiekio.

Siūlymas būtu toks...

Kan. Juozapas Stankevičius (antras iš kairės), Kauno, Vilkaviš
kio ir Kaišedorių vyskupijų valdytojas, teikia sutvirtinimo sakra
mentą. Prie jo (nuotraukos kairėje) stovi rašytojas kan. K. Žit
kus (Vincas Stonis, “Ašarėlių” autorius). Okupantai, kaip Mu
ravjovo laikais, draudžia sutvirtinimą teikti atskirose parapijose. 
Tas apeigas teleidžiama. atlikti Kaune keletą kartų metuose.

KOMUNIZMO STUDIJOS Spaudoje ir gyvenime

šauliai daro tai, kad dažnai bet 
kokia pažanga sunkiai beįma
noma. O kontaktas tarp moki- 

Mes turime dvi apylaisves die nio ir mokytojo negali nutrūk- 
nas savaitėje — šeštadienį ir
sekmadienį. Dar liktų penktadie- Ar nebūtų Iaikag f ]jt mokyk.
nio vakaras. Sakysime, penkta- lų darbą įtraukti daugiau jau.1 bimąsi į kontinentą?

KUBOS INVAZIJOS KLAIDA

(Atkelta iš 3 psl.) jėgos panaudojimo prieš savo
grobimui jiems trūksta ginklų, užmačias nelaukia. Tuo tarpu iš 
Kur tokio užgrobimo pavojus šio krašto laikysenos ir forma- 
buvo susidaręs, įsikišo kariuo- lių pareiškimų jie gali darytis 
menė ir raudoniesiems teko nu-: išvadą, kad tik tiesioginis Ame- 
rimti. Kitas reikalas bus, kai rikos užpuolimas gali priversti 
iš Kubos bus padarytas arse- ją griebtis karo veiksmų. Tuo 
nalas, iš kurio raudonieji suki- Kremliaus politinis žaidimas y- 
lėliai galės gauti neribotą kiekį ra palengvintas. Jam palikta ini- 
karinės medžiagos. Lotynų A- j ciatyva ir priemonių pasirinki- 
merikos sovietizacija galės eiti mas, siekiant įsigalėjimo pasau- 
greitesniu tempu. lyje. Užtenka tik taip manev-

Bet ir tuomet Sovietai vadins ruoti, kad Washingtonas nepa- 
tą sovietizaciją tautų apsispren- laikytų Sovietų provokacijų tie- 
dimu, o šio krašto priešinimąsi sioginių Amerikos užpuolimu... 
jai - neteisėtu įsikišimu į Lo- Dėl tQg priežasties bagatelį- 

,tynų Amerikos kraštų vidaus zavimas susidariusįOs Kuboje pa 
reikalus. O izoliavę ir apsupę, dėtjeg yr& politiškai kenksmin- 
Sovietai atsisuks ir prieš pačią g.ag Jig skatjna Chruščiovą prie 
kapitalistinę tvirtovę... drąsesnio ir atviresnio skver-

Tai ar iki to laiko manoma bjmosj į Amerikos žemyną. Ei- 
dabar laukti su griežtesnėmis nanį įuo keliu, ne pakeliamas, 
priemonėmis prieš Sovietų skver, Q srnugdomag gj0 krašto pres-

MOKYKLOSE

Katalikų universiteto Wa- 
shingtone profesoriui G. F. Do
novan vadovaujant, devyni stu
dentai pravedė tyrimus, kaip 
vyksta studentų supažindini
mas su komunizmu aukštosiose 
JAV mokyklose. Jų surinkti f ak 
tai rodo, kad šiai problemai ne
skiriama pakankamo dėmesio.

Tuo reikalu yra paskelbęs 
straipsnį ir kard. Cushing, ku
ris skatina komunizmo proble
mą studijuoti akademiniu rim
tumu, tuo klausimu pamokas į- 
vedant jau į ketvirtų aukštes
niosios mokyklos metų kursą, 
įjungnant jį į pasaulinės ar Ame 
rikos istorijos kursą. Kardino
las pabrėžia, kad komunizmas 
turi būti studijuojamas remian
tis jų pačių dokumentais, juos 

i kritiškai analizuojant, aiškinant 
gyvenimo faktų šviesoje. Jau
nimui svarbu rimtas komuniz
mo pažinimas. To jie negautų 
paskubomis įsijungę į kurią an
tikomunistinę organizaciją, ku
rios nariai dažnai patys nežino 
komunizmo esmės ir kovos prie 
monių su juo. Apie tai rašo 
“America” rūgs. 29 d. nr.

dienio vakare, surasdami 2-3 v. 
laiko ir sekmadienį 2 vai., iš vi-

nesnių mokytojų. Ypatingai 
lauktini tie, kurie čia yra bai-

tižas. Ir kai Chruščiovas graso

so sudarytumėm dvi lituanisti- gę moksius ir dirba aukštesnė- 
kos mokslui darbo dienas, kas se mokyklose

Iš tikrųjų dabar tik karo prie>- karu dėl bet kurio pasikėsini- 
monės gali tą skverbimąsi Į mo į grobį, o šis kraštas karo

NEPASKELBTŲ EILĖRAŠČIŲ
RINKINYS SOVIETUOSE

Muenchene Baschkirzen lei
dykla išspausdino 159 pusi. an
tologiją poezijos, sukurtos rusų 
poetų, bet negalėjusios būti pas 
kelbtos pačioje sovietijoje. Rin
kinio pavadinimas: “Sovetska- 
ja potaemnaja mūza. Iz stichov 
sovetskich poetov napisannych 
ne dlja pečati”. Rinkinys turi 
159 pusi. Autorių vardai pažy
mimi inicialais, slapyvardžiais, 
o ir tikromis pavardėmis. Tik 
dalelė eilėraščių politiniai. Dau 
guma gi — labai asmėniški; po
leminių visai nėra.

(Atkelta iš 3 psl.)

krašte, yra daromi tokie prie
kaištai.

šioje priekaištų virtinėje yra. 
ir kita puse. Reikėtų susirinki
mui apsvarstyti, kam ir kokius 
prtekaištus reikėtų pakeikti dėl 
tų laiškų, kuriuose tėvai seseles 
prašo, kad jų vaikų nemokytų 
lietuviškai. O kaip su tais, ku
rie savo vaikų neleidžia į Iii uanis- 
tines mokyklas ?

Kai kurios seselės čia gimusios 
i ir natūraliai negalinčios įeiti į vi- 
i sus mūsų lietuviškuosius klausi
mus, galimas dalykas, bus pada- 

| riusios lietuviškumo kiausiimu ko- 
1 kių netaktų. Bet ar bus tikslin
ga kaltinti visą vienuoliją?

Didelė atsakomybė gula ir tė
vams, kurie juo toliau, juo labiau 
darosi abejingesni savojo jauni
mo auklėjimui. Geriausia būtų vi
sus šiuos klausimus išsiaiškinti 
bendrame susirinkime, kur daly
vautų tėvai ir vienuolijos atsto
vės. Tokiame aukštame darbe, 
kaip jaunimo auklėjimas, vieni ki
tus turime remti ir suprasti bei 
vieni kitiems padėti.

Auklėjimo darbe yra du svar
biausi veiksniai — religija ir tau- 

I tybė. Buvimo tvarkoje negalima 
išvengti nei Dievo, nei savo tėvų. 
Bažnyčios paskirtis yra pašventin
ti žmonių sielas ir jas lišgelbėti. 
Iš Kristaus ji negavo pasiuntiny
bės pertvarkinėti tautybes. Jos 

i pasiuntinybė yra vesti ir teikti 
' dievišką malonę, apie kurią šv. 
Tomas Akvinietis sako ir Bažny- 

I čia skelbia, jog malonė prigim
ties nenaikina, o ją neapsakomai 

j patobulina.
Todėl auklėjimo darbe slopinti 

tautybę yra nusikaltimas ne tik 
prieš prigimtį, bet ir prieš Dievą, 
kuris sukūrė prigimtį ir ją malo
ne išaukštino, šitai turėtų žinoti 
visi auklėtojai — ir tėvai ir mo
kytojai. - V. J.

Meilė gaivina išmintį, o išmin

gerojon pusėn pakeistų lit. mo
kyklų vaizdą. Darbo rezultatai 
būtų daug geresni, ir viltys su
stiprėtų. Tegu jau visi moki-

Tai nuolatiniai ginčai ,kurie daž niai ir neateitų. Pakaktų, kad 
nai suryja mūsų jėgas ir laiką, penktadienių vakarais rinktųsi
Eisame pedantai iki panagių, 
menkuose dalykuose skrupulian- 
tai, didžiųjų dalykų visai nepa
sirengę įžvelgti, o apie tai, kas

Reikia manyti, 
kad jie būtų artimesni mokyk
los suoluose sėdinčiai kartai, 
tarp jų atsirastų tampresnis ry
šys ir mokinio darbingumas pa
didėtų.

sulaikyti 
Bolševikai skaitosi tik su jė-

vengia, nematyt, kaip Kuba ga
lėtu būti gražinta laisvajam pa-

dvi paskutiniosios klasės. Bent Ar nelengviau, kaip gimnazija, 
su jomis dirbant, būtų galima

Norėčiau tikėti, kad šie pa
siūlymai lengviau įgyvendinami,

daug įlūžusių spragų užtaisyti.
Neužtenka pramokyti rašto ir 

padaryta, kalbame su didžiausia skaitymo. Pagrindinis reikalas negu lietuviškosios gimnazijos 
pagarba kepures nusiėmę. Toks — išmokyti pamilti lietuvišką steigimas. Tik geros valios ir 
mūsų šviesuomenės vaizdas. Dėl žodį, lietuvišką knygą ir laik- truputį laiko. Geros valios iš 
to mums sunku veržtis į priekį. r*štį. Menkos vertės ir gautas i tėvų ir jų vaikų pusės. Mokyto-

atestatas, jei jį gavę niekada jų turime. Vieni galėtumėm dirb 
nepaims lietuviškos knygos į ti šeštadieniais, kiti penktadie- 
rankas. Religijos mokymą siū- niais keletą valandų. Kapelionai, 
lyčiau nukelti į sekmadienių jei patys neturės laiko sekma- 
priešpietę ar popietę. Atrodo, dieniais, suras padėjėjų. Mūsų 
kad religijos mokymas derintų-1 bendruomenės pirmūnai ir švie
si su sekmadienio rimtimi. timo atstovai šiuo reikalu pa- 

Penktadienių vakarus siūly- dėtų, tardami žodį į nerangiuo-

ga. Ir jie smelkiasi ten, kur tos j sauliui be ginkluoto susirėmimo.
i Logiškiausia priemonė šiuo

--------------------------------------------  metu būtų Kubos blokada. Bet
tautos vargais ir džiaugsmais, | valstybės sekretorius Rusk jau 

i tik kultyvuojant tautos tradici- pastebėjo, kad blokada kvepia 
jas, tik gyvenant jos idealais, karu. Be to reikia dėl jos susi
tik ją mylint labiau už savo tarti su kitais kraštais. O čia 

i paties interesus, įgyjamas tau- didelio pritarimo nėra. Dėlto be- 
j tinis sąmoningumas.. lieka visą kvlanti iš Kubos so-

Menkas tas dailės kūrinys, kuris 
neįstengia sulaikyti žmogaus bent 
pusvalandį nuo niekingų minčių 
ir nedorų darbų. — Dž. Leopardi

vietizacijos pavojų bagatelizuo- 
ti ir tenkintis stebėtojo vaidme
niu. Pastačiusi valdžioje libera
lus, Amerikos demokratija turi 
su tuo sutikti.

Tik programas keisdami, taip 
skubančiame laike nieko reikš
mingesnio nenuveiksime.

Laikas ir skuba griauna mū
sų tradicijas ir turėtą gyveni-’ 
mo pastovumą. Tačiau laiko mo 
kyklos darbui reikia ieškoti ir 
surasti. Naujas ir didžiausias 
uždavinys — kova už laiką, ku
rio mes tariamės neturį. Visa 
tai turėtumėm daryti dėl jau
niausios mūsų kartos, kuri ateis 
mūsų pavaduoti ir nuo kurios 
priklauso lietuviškosios kultū
ros išlaikymas šioje šaly. Tikra, 
kad mes į jauniausiąją genera
ciją žiūrime su didele baime ir 
nepasitikėjimu. Šioji baimė turi 
stiprų pagrindą. Lietuviškasis 
jaunimas baigia mokyklas ir 
nyksta amerikietiškoje jūroje 
be jokių ženklų ir vilties lietu
viškajai kultūrai. Tik trupiniai 
pasilieka mūsų tarpe. Darbin
gumas lit. mokyklose ir jaunimo 
organizacijose yra kritęs. Pra
radę lietuviškosios gimnazijos 
viltis ir tuo pačiu laiką, kuris 
jaunimui mokyti ir auklėti taip 
labai reikalingas, turime žūt būt 
jį kur nors surasti, kad iš ske
veldrų sulibdytume tautinės są
monės laivą.

Lengvai, kaip jau žinome iš 
praktikos, čia nei pinigas, nei 
laikas nesurandami, nors šioji 
šalis turi pakankamai pinigo, 
bet nepakankamai laiko jį tinka
mai sunaudoti.

Aukštesniųjų lituanistikos mo 
kyklų darbas sukoncentruotas

čiau paskirti tik lietuvių kalbai 
ir literatūrai ir su tais daly
kais surištomis šakomis. Tai bū

stus ir į abejojančius.
Tautinis sąmoningumas nea

teina lengvu keliu. Tik gyvenant

Prez. Kennedy savo rinkiminėj kampanijoj praėjusį savaitgalį 
kalbėjo už demokratinius kandidatus. Čia matyti atsisveikinąs 
Ohio gubernatorių DiSalle Cineinnati aerodrome.

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

SUKAKTUVINIS

Kiekvienas. gauna ypatingą šventės dovaną, 
laikas prisiminti pageidavimus 
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS 
PALTAMS MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS 
BOUCLE
CHINCHILLA 
VELOURS 
KREPAS

W0RTH OVER $150,000.00

Open To Good Offer
NATIONALLY KNOWN FISHING 

CAMP — FOR SALE ! !

DORSAL FISHING POST,
STUART, FLORIDA

3 Duplex Cottages, Effieiency Units, 
Screened Porches t'aclng the Jungia 
Likę South Fork of the St. Lueie 
River. Salt and Fresh Water Fishing. 
6 Boats, 5 Motors, Tackle, Cushlons, 
etc. Shop Building, 34x52 foot Buil
ding, containing Office, TV Room, 
Tackle Shop and Restaurant facing 
the River. Established for years.
IDEAL for GROUP OF BUSINESS 
OR PROFESSIONAL PEOPLE, orto 
remain as a FISHING CAMP. 2% 
Acres — 400 ft. WATER FRONT- 
AGE. ROOM FOR EXPANSTON. 
BROCHURE AND DĖTAIS ON RE- 
QUEST. $50,000 to $60,000 cash will 
handle, Deal direct with owner.

Write or Wire for Col.orful Bro- 
chure:

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

tis — meilę. Tai šviesusis ratas, 
kuriame telkiasi mylintieji ir iš
minčiai. — M. Maeterink

KARTŪNAI 
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODĖMS

Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalalms ir baldų 
apmušimams medžiagas

STEIN TEXTILE CO
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III

TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

BRVAN MEMORIAL 
HOSPITAL 

in
DURANT, OKLAHOMA 

has excellent 
immediate openings for
REGISTERED NURSES 

Salary open.
All shifts, general duty and super- 
visors, salaries comniensurate with 
ąualifications paid annual vacdtion, 
six paid solidays per year, college 
town near beautiful lake Tesamą.

Wire, write, or call. Dept L. N. 
Mr. R. M. MulI, Adminlstrator

Durant, Oklahoma 
or caU AVA 1-3080

AL1UMINTJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIU DIDELIS 

PASIRINKIMAS Už NEBRANGIAS
KAINAS!

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

Idealūs langai vasarvietėms 
. ” Stainless Steel r.uo $15.50

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

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

K. BUTKUS
PRospecf 8-2781

GR 6-1760

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
OK GENERAL SALES MANAGER OK” COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ................. Ofiso: Bl 2-1700



BOSTONO ŽINIOS
LAISVĖS VARPO 

KONCERTAS

Naujosios Anglijos lietuvių 
visuomenines ir kultūrinės radi- j 
jo programos Laisvės Varpo 
veikla eina trimis kryptimis: 1. 
Duodamos kas sekmadienį lie- Į 
tuvių, radi jo programos, 2. Va
sario 16-sios ir tragiškųjų birže
lio įvykių proga programos ang 
lų kalba per įvairias radijo sto
tis amerikiečių visuomenei ir 3. 
Kultūriniai parengimai.

Baigdamas devintuosius savo 
veiklos metus, Laisvės Varpas j 
spalio 14 d. 3 vai. po pietų So. ' 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos didžiojoje salėje (368 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.) 
ruošia jau dešimtą iš eilės kul
tūrinį parengimą, kuriame pro
gramą atliks jaunieji mūsų dai
nininkai: Irena Stankūnaitė
(sopranas) ir Liudas Stukas 
(baritonas), abudu iš Nevv Jer-

A J'Z i, Z , J,

Sol. I. Stankūnaitė

sey valstybės. Anksčiau yra į- 
vykę šeši koncertai, du vaidini
mai ir Maironio minėjimas. Kon 
certuose yra pasirodę pačios iš
kiliausios mūsų meninės pajė
gos, kaip sol. Aid. Stempužie- 
nė, sol. St. Baranauskas, sol. 
Pr. Bičkienė, sol. Arnoldas Vo- 
ketaitis ir t. t. ,o su vaidinimais 
buvo iškviestos akt. V. Žukaus
ko vadovaujama Brooklyno lie
tuvių vaidintojų trupė (P. Vai
čiūno komedija “Naujieji žmo
nės”) ir rež. Ipolito Tvirbuto 
vadovaujama Hartfordo lietu
vių dramos studija (P. Vaičiūno 
komedija “Prisikėlimas”).

Dabar rengiamo koncerto šū
kis: Pažinkime savo jaunuosius 
talentus ir remkime juos. Tai 
lyg tolimesnis žingsnis tose pa-

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBĖS, LIGOS

ir visų kitų jvai.rių rūšių bei 
“honie owners” a-pdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einam ų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDU AGENTŪRA 

6155 S. Kedzie Avė., PR 8-2235

stangose, kurias Laisvės Var
pas deda, rūpindamasis mūsų 
jaunimo iškėlimu viuomeninėje 
ir kultūrinėje veikloje. Šiuo tiks 
lu sudarytos jaunimui sąlygos 
plačiai pasisakyti per Laisvės 
Varpą įvairiais klausimais, kvie 
čiamas jis įsijungti į įvairius 
darbus, remiami jo savarankūs 
pasirodymai ir t. t.

Koncerte visą programą at
liks jaunieji mūsų talentai, ku
rie jau spėjo baigti muzikos 
mokslus ir gražiai pasireikšti 
amerikiečių ir lietuvių visuome
nei, bet Bostono ir apylinkės lie 
tuviams dar neturėjo progos pa 
sirodyti. Tai mūsų dainininkų 
atžalynas, į kurį nukreiptos ne 
tik dabarties ir ateities akys. 
Jis reikalingas mūsų visuome
nės padrąsinimo, kuris pasireiš
kia jų koncertų lankymu ir šil
tu priėmimu. Solistams akoįmpa 
nuos muz. J. Gaidelis.

PIRMASIS ŠIŲ METŲ 
SUBATVAKARIS

Žiemos sezonas pradėtas. Pir
mąjį Subatvakarį atidarė dar 
praeitų metų subatvakariams 
rengti komisijos pirmininkas 
inž. Edmundas Cibas. Atsisto
jimo minute buvo pagerbtas 
nuolatinis subatvakarių lankyto 
jas Stasys Grefoliauskas, kuris 
mirė pavasarį. Inž. Cibas apgai
lestavo, kad nėra nuolatinio su
batvakarių vadovo rašytojo St. 
Santva.ro. Jis šiandien esąs Cle
velande ir įteikiąs pirmąją Dir
vos romano konkurso premiją. 
Čia pat buvo gauta žinia, kad 
premijos laureatė yra Alė Rūta, 
kuri prieš kelis metus yra lai
mėjusi ir Draugo romano kon
kursą.

Meninę programą išpildė so
listė Stasė Daugėlienė ir dukra 
Rūta, iš Nashua N. H. Ji pa
dainavo Šopeno: Ruduo ir Lie
tuvišką dainelė, Bramso — Pui
kusis bernelis ir Šimkaus — Va 
karinė daina. Visiems plojant 
dar pridėjo: Pasakyk mamyt! 
Dukrelė Rūta palydėjo pianinu, 
be to, ji pati dar paskambino 
[Ernesto Lecuona — Malague- 
(na.

Daugėlai yra nuolatiniai sve
čiai įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose, o solistė Daugėlie
nė ir dukrelė Rūta ląbai dažnai 
girdimos Bostono lietuviškose 

i scenose. Jų graži daina ir muzi- 
j ka visados mielai sutinkamos ir 
’ laukiamos lietuviškuose paren
gimuose. >

Šio sezono subatvakariams 
rengimo komisijos sudėtis pa
aiškės tik sekantį subatvakarį. 
Suibatvakariai vyks reguliariai 

i kiekvieną mėnesį.

SEKTINAS PAVYZDYS
Dorothy Dutkus iš Mayvvood,

N. J., Boston Globė laikraštyje 
parašė straipsnelį “Lithuanians 
suf'fer under Soviet Rule”, ku
riame rašo: “Jūs rašėte apie 
faktą, kad sovietai reikalauja, 
kad pabėgėlis Antanas Impule- 
vičius, kuris sovietų kaltinamas 
kriminaliniais nusikalt i mai s 
jiems būtų išduotas.

Nenagrinėjant ar jis būtų kai 
tas ar ne, yra keista, kad sovie
tai nori nubausti kitą, kai tuo 
tarpu jie patys kalti už tiek 
daug kriminalinių nusikaltimų.

Aš jums dėkoju už paminėji
mą Lietuvos. Lietuvos žmonės 
šiandien labai kenčia po sovietų 
priespauda.”

— Dr. Marija Gimbutienė ar
cheologė ir inž. dr. Jurgis Gim
butas lankėsi Europoje. Dr. 
Gimbutienė dalyvavo moksli
ninkų suvažiavime Romoje, o

Kasdienybes kronikos

Kuba — revoliucijų universitetas
•KĘSTUTIS G AIDŽICNAS

Stebėtojų nuomone, esąs tie
sioginis ryšys tarp raudonųjų 
“technikų”- atsiradimo Kuboje 
ir naujų partizaninių sukilimų 
bei kovų Venecueloje, Kolumbi
joje, Panamoje ir Argentinoje.

Sovietų kariuomenės divizijų 
Kuboje, žinoma, dar nėra. Kas
dien didėjantis komunistų tech
nikų skaičius iš Rusijos ir Če
koslovakijos, atrodo, nepuls 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nei šiandien, nei artimoje atei
tyje. Bet jau yra faktas, kad 
tūkstančiai Lotynų Amerikos 
studentų ir jaunų karininkų Ku
boje sovietų ir čekoslovakų tech

vėliau Gimbutai lankėsi įvairio
se Italijos, Graikijos, Austrijos 
ir Šveicarijos vietose.

Lietuviai, lankantieji Romą, 
galį sustoti Šv. Kazimiero kole
gijos išlaikomam “viešbutyje”.

, Tai esą daug pigiau nei kituose 
^viešbučiuose ir yra gana pato
gioj vietoj.

! — Marija ir Justinas Vaičai
čiai rugsėjo 29 d. paminėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 40 metų 
sukaktį.

— Antanas Matjoška ir Alek
sandras Griauzdė dalyvavo Tau 
'tinės s-gos suvažiavime Cleve- 
, landė.

nikų apmokomi partizaninio ka
ro metodų ir supažindinami su 
naujaisiais ginklais.

j Vienas iš svarbiausių Venecu- 
; elos kairiųjų sparno pareigūnų, 
Fabricio Ojeda, neseniai aplei
do Caracas, viešu laišku pra
nešdamas savo įsijungimą į to 
krašto partizanų sąjūdį. Vėliau 
Ojeda atsirado Kuboje ir po 
apmokymo su partizanų grupe 
grįžo į Venecuelos kalnus. 

Užpuolimas

Neseniai Kolumbijos kalnuose 
į ginkluotas būrys užpuolė auto- 
’ busą ir nužudė 28 vyrus, mote
ris ir vaikus. Iš kur šie “ban- 
doleros“ gavo ginklų?

Pagal Panamos Tautinės an- 
1 samblėjos oficialų kaltinimą, 
aukšti Panamos nacionalinės 
gvardijos pareigūnai Kolumbi
jos banditams siuntė revolve
rius, šautuvus ir amuniciją. Bet 
didžioji ginklų dauguma Kolum
bijos jaunų karininkų pagalba 
gauta iš Kubos.

“Drama, kuri privedė Ispani
ją prie žiauraus pilietinio karo 
1930 metais, šiandien jau kar
tojasi Lotynų Amerikoje”. Taip 
kalba vienas komunizmo eksper 
tas Venecueloje. Jis klausia: 
“Kiek laiko užtruks, iki rusai 

J ir čekai su skambiomis ispaniš

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

WESTWŪOD LKJUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951
★ ★ OTARD, prancūz. konjakas ..................... $5.00
VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .... $1.75
*★ CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta. . . $1.15
** Beserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 

konjakas, 89 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49

★ * A LM STEL , OLANDIJOS ALUS, 24 būt. dėžė $7.25 
„ v „ 4 būt. .. . $į.3O

★A LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
li’? dėžė ....................................... ................ .. $5.10

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof ............................................ .. $5.39

 \
*★ AQUAVIT-KMYNINĖ, Švedijos degtinė

O. P. ANDERSON ......................................... $3.95
★★ URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos

alus, 24 buteliu dėžė ............ $8.50
Prie čia pažymėtų kalni,] taksai priskaitiimi atskirai, šiame 

skelbime yra išvardinta tik maža dalis kerimu. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ii- kiti gėrimai.

Turime vyno net 160 metų seniūno. Užsakant didesnj kiekj 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

I

Gausu kultūrinių parengimų
Rochesterio romovėnai spalio i 

20 d. 7 vai., parapijos salėje, | 
ruošia vakarą-balių. Toronto 
dramos sambūris “Sietynas” su
vaidins Astrausko 3 veiksmų 
pjesę “Kanarėlę”. Vakaro metu 
romovėnai rengia svečiams daug 
susitikimų. Į vakaro parengimą 
kviečiami Buffalo, Niagaro F., > 
Hamiltono, Toronto, Amsterda
mo, N. Y., ir kitų kaimyninių 
colonijų lietuviai.

Lapkričio mėn. 25 d. romovė- j 
nai minės Lietuvos kariuomenės į 
atkūrimo sukaktį. Ta proga pas 
kaitą skaitys dr. A. Musteikis 
š Buffalo. Po minėjimo bus pa
gerbti romovėnai — pulk. R. 
Liormanas 70 metų ir Skruzdys 
S5 metų sukaktuvių proga.

Lapkričio mėn. 3-4 dienomis 
Rochester y viešės iš Vokietijos 
atvykęs dr. Jonas Grinius. Šis 
didis lietuvių kultūrininikas, ra
šytojas bei literatūros kritikas 
lapkričio 4 d., parapijos salėje, 
skaitys Rochesterio lietuviams 
įdomią paskaitą

Lapkr. 10 d. Rochesterio Stu
dentų s-gos skyrius ruošia me
ninį parengimą žurnalo “Litua
nus” išlaikymo naudai.

Gruodžio mėn. 1 d. lietuvių 
radijo klubo valdyba ruošiasi 
iškilmingai paminėti mirusį kan
kinį arkiv. T. Matulionį. Po mi
nėjimo įvyks turininga meninė 
dalis.

1,000 dol. Lietuvių Fondui

Rochesterio AL Bendruome- j 
nės skyriaus valdyba pasižadėjo j 
sumokėti Lietuvių Fondui 1,000 j 
dolerių. Mokėjo atskiromis ra- Į 
tomis. Spalio 2 d. valdyba LF j 
pasiuntė paskutinę ratą pinigų 
ir tuo būdu savo pasižadėjimą 
ištesėjo, išpildė. Turbūt ji yra 
pirmoji ALB apylinkė, kuri pa
jėgė, palyginamai per trumpą 
laiką, Lietuvių Fondan įmokėti 
tūkstantinę.

Negana to, valdyba dar užsi
mojusi LF naudai pravesti pi
niginį vajų savo kolonijoj ir tam , 
pirmieji žingsniai padaryti. Be 
to, valdyba norėdama papildy

komis pavardėmis atsiras kaip 
generolai ir ‘išlaisvinimo’ armi
jų vadai”?

Castro saulėlydis?
To pačio komunizmo eksper

to nuomone, Kuboje daugėjan- 
tieji “technikai” ir “kariniai 
patarėjai” turi dar vieną užda
vinį — pažaboti nepastovaus 
Castro valdžią.

Barzdotasis demagogas, ste
bėtojų nuomone, jau nėra pa
grindinė Kubos figūra. Blas Ro- 
ca, komunistų vadas, valdo Ku
bą, naudodamas Castro tik kaip 
politinę iškamšą. Roca nurody
mus gauna iš Aleksander Alexe- 
jev, Maskvos ambasadoriaus 
Havanoje.

Alexejevo pirmieji žygiai Ha- 
vanoję buvo pastebėti 1959 me
tais, kada jis veikė kaip sovie- 

j tų Tass agentūros korespon
dentas. Plonas, akiniuotas agen
tas, laisvai kalbąs ispaniškai, 
yra neabejotinas partizaninio 
karo metodų ekspertas.

Kuboje Alexejevo pirmtakas 
buvo Sergei Kudriavtsev, komu
nistų agentas, 1940 metais pa
garsėjęs savo špionažo veikla 
Kanadoje. Grąžintus Maskvon 
jis buvo paskirtas Lotynų Ame
rikos partizaninio karo veiklon.

Nors prezidentas Kennedy 
džiaugiasi, kad Kuboje nėra so- 

| vietini4 divizijų, Lotynų Ameri
ka jau pilna technikų, patarėjų, 
pramonės pareigūnų, kultūrinin
kų, baleto šokėjų, dainininkų... 
Ir jie visi diriguojami iš tjs 
pačios estrados...

LIETUVIS PATENTAVO
IŠRADIMU

Į Kun. Boleslovas Liubauskas, 
Du Bois šv. Juozapo parapijos 
asistentas, užpatentuoja jau ke
lintą savo išradimą. Laikraštis 
“Du-Bois Courier - Express” jį 
net vadina “patentų kunigu”, 

i pranešdamas, kad š. m. rugp. 21 
d. buvo užpatentuotas vadina
mas “manipulio laikytojas”. Ma 
nipulis yra vienas iš liturginių 
drabužių, vartojamų atnašau
jant šv. mišias ir dedamų ant 
rankos. Kad apeigų metu ne
nukristų, paprastai yra pritvir
tinamas, smeigtuką perveriant 
per albos ir sutanos rankoves, 
kas ardo tuos drabužius. Vieton 
smeigtuko ar elastinio guminio 
kaspino, nauju išradimu panau 
dojamas mažas aukso ar sidab- 
so spalvos priedelis, kuris ne
krinta į akis, bet patogiai atlie- 

i ka paskirtį.

Laikraštis skelbia, kad išradi 
mu susidomėjimą parodė eilė 
įtakingų dvasininkų. Cituojami 
jų laiškai. Kun. Liubauskas JA 
Valstybėse gyvena nuo 1939 m., 
kada atsilankė į parodą ir buvo 
karo sukliudytas grįžti atgal. 
Savo laisvalaikiu jis kombinuo
ja naujus išradimus, gamina 
kryžius. Kunigu jau yra 27 m. 
Kaip pažymi “Courier Express”, 
prieš stodamas į seminariją, jis 
yra buvęs ristikas ir pasižymė- 

i jęs kitose atletikos srityse. Jo 
i nauju išradimu parodžiusios su- 
i sidomėjimo kai kurios firmos.

ti savo skyriaus iždą, paskelbė < kad baustų tuos, kurie balan- 
spalio mėnesį solidarumo mo- džius ar kitus paukščius lesina 
kesčio mokėjimo mėnesiu. Tiki- : miesto parkuose ar gatvėse. 1 a 
masi, kad kiekvienas LB narys Į miego epidemja nemaža pa
savo pareigą su kaupu išpildys, kenkė turistiniam bizniui. Per 

Rochesterio LB skyriui jau , du mėnesius moteliai turėjo ga- 
treti metai kai sėkmingai vado- | na daug nuostolių, kadangi turis 
vauja ryžtingas, kupinas ener- tai vengė važiuoti į St. Peters- 

i burgą.
Lietuvių veikla jau čia praši

oj dėjo. Susitvėrė naujas R. Kata
likė choras, vad. buv. vargoni
ninko V. Puzaro. Yra sudarytas 
komitetas gauti leidimą iš St. 
Augustine arkivyskupijos, kad 
lietuviškai kalbąs kunigas ga
lėtų atvykti į St. Petcrsburgą 

, ir aptarnautų lietuvius katali
kus. Tuo rūpinasi dr. D. Jasai
tis, A. Paleckis ir P. Karaliū
nas. St. Petersburge neblogai 
veikia R. Katalikų susivieniji
mas. Čia mes taipgi turime du 
lietuvių susivienijimus, du klu
bus, du chorus ir Balfo skyrių. 
Spalio 21 d. Amerikos Lietuvių 
klubas rengia pobūvį “šurum 
burum” Cremona Hali, 4700 — 
22 Avė., South, 2 vai. p. p. ir

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR , 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS i 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

4i%

liiDOinn ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -UUOST. REKORDERIAI j 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELE^ I
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES g 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI g

Viskam tarpiausios kainos Ir garantija g
[3321 S. Halsted St,-CLiffside4-5665|

K. Sabalis, Rochesterio LB 
pirmininkas

gijos pirmininkas K. Sabalis. 
Jo dukrelė Kristutė lanko lie
tuvių parapijos mokyklą. Sū- j kviečia visus apylinkės lietuvius 
nūs Algis šiemet baigė Lituanis- atsilankytt Neptūnas
tikos mokyklą. Dabar mokosi
aukštesnėj mokykloj. Aktyvus 
skautas ir lietuviškų šokių gru
pės dalyvis. Žmona atidarė gro- , 
žio salioną, kurį lietuvės gau
siai lanko. J. D. •.

St. Petersburg, Fta
Miego liga ir1 lietuvių veikla 
St. Petersburgo apylinkėj pri

viso daug uodų nuo didelių lie
tų. Ne visi uodai yra pavojingi 
žmogui, šiemet atsirado uodų, 
kurių įkandimas užkrečia mie
go liga — encephalitis. Per du 
mėnesius buvo susirgimų apie 
130, tuo tarpu senesnių žmo
nių mirė 10, sakoma, kad jie 
mirė nuo tos ligos. Vietos tele
vizijoj ir spaudoj buvo nema
žai kalbama ir rašoma apie tą 
ligą. Manoma, kad karveliai ir 
kiti paukščiai išnešiojo tuos pa
vojingus uodus, kurie įkanda 
žmogų ir jis suserga miego liga. 
St. Petersburge balandžių buvo 
labai daug, dabar juos visus 
išgaudė, bet vis dar jų matyti. 
Miesto valdybą įvedė įstatymą, 1

eurrent dividend on Investment bomu
4Jž% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4į^% dividendų kas pusmetį ir

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

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

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

^7

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

HKTUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

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

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

SAVINGS IN BY THE 15th EARN FROM THE Ist

»X Jį- \ k
ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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.

0 SOUTH HALST

< ? y /r , > iT ASSETS OVER $22,000,000L.

♦ CHICAGO 8 • PHONE 254-0104
r 11 5

Santva.ro


6 DRAUGAS,-trečiadienis, 1962 m., spalio mėn.. 10 d.

KAS KĄ TEBESAKO JUNGT. 

TAUTOSE

(Atkelta iš 1 psl.)

Ispanijos atstovas kalbėjo a- 
pie Jungtinių Tautų vietą pa
saulyje, pareikšdamas, kad J. 
Tautų atsiradimas yra geras da
lykas, nors jos ir negalėtų iš
spręsti visų pasaulio problemų. 
Kad J. Tautų misija pasisektų, 
jos turėtų turėti “gryną sąžinę, 
neišeiti iš savo kompetencijos 
ribų ir remtis moraliniais bei 
juridiniais principais”. J. Tautos 
neturėtų grasinti jokiam kraš
tui, niekam neužmesti santvar
kos (čia jis tyliai galvojo apie 
Kongo ir Portugaliją), pripa
žinti tautų ir valstybių skirtin
gumus — žodžiu, neiškrypti iš 
kelio, kurį nurodė J. Tautų char 
ta. Kitaip elgiantis atsiras nau
jas kolonializmas — doktrininis 
kolonializmas.

Bet J. Tautos, tų principų lai
kydamos, gali kartais ne tik 
taikiai ką patvarkyti, bet ir jė
gą pavartoti, kaip antai Konge, 
tačiau ir čia jos turi sustoti ten, 
kur jau bus kišimasis į reika
lus, kuriuos turi išspręsti pačios 
tautos.

Sov. Rusija, anot jo, bandė 
išnaudoti antikolonijinius sąjū
džius savo reikalams, bet nau
josios valstybės tai supratusios 
ir ėmusios priešintis, nes ir jos 
sužinojusios, kad Sovietų impe
rijoje yra milijonai žmonių be 
jokių teisių ir bė laisvės. Se
nąjį kolonializmą pradeda pa
keisti rafinuotesnės kolonializ
mo formos.

Ispanija nėra neutrali, bet 
remia Vakarus, ries ji norinti 
padėti ginti gėrį nuo blogio. Ū- 
kiškai atsilikusius kraštus rei
kią paremti, bet pirmiausia jie

tiką) ir Portugalijai už nesku- 
bėjimą šokti pagal Ghanos di
rigavimą.

P. Afrikoje esąs sudarytas 
sąmokslas išlaikyti baltosios ra
sės viešpatavimą. To sąmokslo I
dalyviai esą šie: P. Rodezija, 
P. Afrika, Portugalija ir Ka- 
tangos provincija. Tai esanti po 
litinė ir militarinė sąjunga.

Antrasis Ghanos rūpestis e- 
santi Afrikos vienybė — ūkinė, 
saugumo ir užsienio politikos. 
Nuo vieno politinio vado tai 
vienybei rikiuoti Ghana, atrodo, 
yra atsisakiusi (Ghanos diktato- 
rinių palinkimų prez. Nkrumah 
jau yra bandęs savo vadovybę 
užmesti, bet sukėlė pas kitus' 
baimę ir pakeitė taktiką. O. L.).

Pikto žodžio iš Ghanos kal
bėtojo susilaukė ir Bendroji Eu
ropos Rinka. Ghana su ja nie
kad nebendrausianti, nes tai e- 
sąs įrankis grąžinti Afrikai ko
lonializmą — kad ji gamintų 
pigias žaliavas ir pirktų iš Eu
ropos brangias prekes.

Ghana už U Thant išrinkimą 
gan. sekretoriumi ir už Peipin
go Kinijos atstovo įvedimą į 
Jungt. Tautas.

LIUTERONŲ MINISTERIO 
ATSIVERTIMAS

Liuteronų pastorius Rolf Lsy- 
hoei, darbavęsis Stockholme, į- 
teikė atsistatydinimo raštą nuo 
pastoriaus pareigų valdinėje baž 
nyčioje ir pareiškė savo pasiry
žimą tapti kataliku.

KLAUSO TR REMIA
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o lietuviu
Katalikų Radijc Programą

vadovaujama
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Ig STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieklveną sekmadienį nuo 
1:80 Iki 2:00 vai. d. p

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithnnnian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock.

Pennsylvania

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas -J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
> ♦ O ♦ ♦ ■■»♦<

REAL ESTATE REAL ESTATE

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

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

2 butų niūras. 2 po (i 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.

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

6 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 S Imtų modernus 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.

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

Pajamų bnngalovv, 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 btitų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy. atskiri gazu 

; šild., mūro garažas. $27,700.
Atskiri du namai už $22,000, mū- 

i rinis ir medinis, keli blokai nuo par- 
1 ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
| matysite.
i Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $1.8,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- 

I ro namo, kurio kaina tik $19,950.
Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 

tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

Mūrinis 2x4, garažas, 30 p. litas, 
Gage p. Tik $22,9 00.

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

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

Mūrinis. 10 m.. 3 mieg., 37 p.
lotas 72 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 1 % a„ 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

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

Mūrinis 8 butai, šalia mūsų įstai
gos. Naujas šildymas. $30,900.

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

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

Mūrinis 4 mieg., garažas, J rytus 
nuo VVestern, $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.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 68th St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 lr 6 kamb 5 kamb.: 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 

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 stalyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Pora blo
kų į pietus nuo M. parko. Pamaty
kite, sužavės jus.

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

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

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

1% »• 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.

S butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas $27,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

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

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

DĖMESIO ’

PERKU • IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T B I A

6312 S. VVestern GR <1-6592 
Atdara 11-4 ir 6-8

MOVI N G
Apdraustas perkraūsfym'as 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FKontier 6-1882

Buvęs gen. \Valker kalba žur-
patys turi tais reikalais rūpin- nalistams Dalias, Tex. Jis laukia 
tis, o ne gaudyti pinigus ir gė- ’ 
rybes politinės loterijos būdu.

psichiatro patikrinimo. Jis buvo 
sulaikytas rasinėse riaušėse prie 
Oxfordo universiteto.

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Ghanos atstovo smūgiai bu
vo nukreipti į Afrikos kolonia
lizmo likučius — vienų metų 
bėgyje Afrikoje turėtų išnykti 
dar likusios nelaisvos teritori
jos. Į jo nelaisvų teritorijų są
voką įeina abi Rodezijos, Nya- 
saland, Basutoland, Bachuana- 
land, Sivaziland (šias tris sritis 
norinti pasigrobti P. Afrika), 
visos Portugalijos teritorijos. 
Daugiausia pykčio lieta P. Afri
kai už apartheidą (rasinę poli-

PROGOS — OPPORTUNITIES

KIRPYKLA - Barber Shop
Puikioj pietvakarių vietoj. 3 kė' 
dės. Savininko kiti interesai ver
čia parduoti. PR 8-9497 arba 
PR 6-4572.

SOPHIE BARČUS RADIO 
j ŠEIMOS PROGRAMOS
J Kasdien nuo pirmadienio iki penii- 
jtadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- 
: niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
19:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, UI.

Apsimoka skeiųtiB “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas rištu 
vių dienraštis. GI skelbimų kainci 
visiems prieinamos.

IHERE’S
DABAR JAU GALIMA GAUTI VISŲ MĖGIAMĄ UŽŠALDYTĄ

MRS. SHARKO’Š
KUGELĮ

Reikalaukite maisto krautuvėse. Jeigu negausite, telefonuokite 
585-5453.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%
Naujas ankštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sansio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinnCi PIRM. ir KETV............................... « v. r. iki 8 p. U.VMLUnUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 8 ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD........... 9 y. r. Iki 1J v. d. Trečiad. uždaryta.
J

T E R R A
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, ete.
3237 W. 63rd St., Chicaga 29, Bl.

Tel. 484-4660

j 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
luž apdraudą nuo ugnies ir auto-j 
gmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 y, Viest 95th Street 

Chicago 42. Illinois
ITel. GA. 4-8654 t. GR. 6.4339.

n
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•EN A SAVINGS ACCOUNT NOW
ii SAVINGS & LOAN ASSOC.

• RI6HYKLB
Q * NU DANGER OF MARKEI 
u FLUCTUATION

• AVAILABILITY
• MSUREfi SAFETY
• FBI POSTAGE BOTH WAYS

dividend payabuL • R® “GIFT FOR THRIFT 
GUARTERLV * CHOICE OF NOVELTY 

------BANK)

FOR DESCRIPTIVE 
LTTERATUR5

GUARANTEE SAVINOS & LOAN ASSOCIATION J
VISALIA, CALIFORNIA • H mMHMUjBBBBRlMLWl>MUiaaK SAVUMI j
& LOAN ASSOC. * P.O. BOK NOf 908, VISALIA, CALIFORNIA f
□ I ENCLOSE CHECK FOR > ,

PLEASE SEND PASSBOOK
□ PLEASE SENAMBA MHMMM1SM M BUMANTEK SAVINOS A 

.LOAN. OEPS N H

NAMĄ.

=J

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

2-jų aukštu med. su moder, “face ' Arti Marąuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-Cios lr j kamb.. 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw. $17,900. i viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

» nt n .1/ __ dirbimai. Baseboard karštu vand.nios3 rilvvn^’sildJSi^? apšild. sistemos. Galima nupirkti su
mos. Alyva šildymas, garažas, Mar- „fažu irnokėiimu 845 900 
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. I Atremontuota."- mūrinis. 5 kamb. 
’ ’ * ' „ „ . | apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly-

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE ■ NOTARY PUBLIC

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

Parke. $11,000. 30 p sklypas, Gage j QIGERO—BFRWYN
2 būtai lio 6 kamb. Ga'zo šilima.Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-

k©.
Mfir. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 8 metų, 2 po 5% kamb.

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

$22,500.

2 auto. garažas. $27,000,
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

8 METŲ Mf K. NAMAS
I vakarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 

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

l’/u AUKŠTO MCR.
5 ir 4 kamb. Švarūs,. moderniški 

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

ŠTAI, S i 75 MĖN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

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

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

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

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

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

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

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

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

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

Reikia greitai parduoti. 3 2 meti} 
tvarkingas, stiprus ir dabai gerai už
laikytas mūras. 22 įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. Viskas moder
niška. geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą ir 
būsi laimingas pirkęs.

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
tr gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie- 

i miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
3klypai su medžiais. Patogus susi
siekimas,

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

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

DĖMESIO !

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

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

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

Marų. P. 1mūr., 6-4k., gar. $22,900. 
Mūr. 2x4, gas. šil., gar.—• $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime serų bargenų, patikrinkite.

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

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

HELP WANTED MOTERYS

Rrtkallnga angliškai kalbanti, pri
tyrusi virėja, patarnauti ir atlikti 
lengvą namų į’uošoa darbą vienam 
suaugusiam asmeniui. Reikalingos 
vėliausios rekomendacijos. Geras at
lyginimas. Gyventi vietoje. Tel. SU 
7-9813.

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

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

if Calillornia.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 5Ist Št. WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

RA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018 

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose nafnuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Ulinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. mieg. Kombarys vyrui. 
Kreiptis po 6 v. v. 6920 S. Talman 
Avė. HE 4-1753.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VACYS
CONSTRUCTION C0.

M
REZIDENCINIAI, M

i KOMERCINIAI,
BBAR

9MB

MEDICINOS IR S
KITOKĮ PASTATAI E

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

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 lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & Sm^ETT MJETAL 

Telefonas VT 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, UI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
8T S-0703 OL 7-2094 Ghicago, TU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

| IŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

I Išnuom. 3 kamb. butas dviem as
menim. Karštas vanduo, “show- 
er.'1 4807-09 S. LaiTin, FR 6-1810.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te j| kitiems pasiskaityti.

Perskaitę "Draugą", duoki* 

te jį kitiems pasirkaityti.



NEGRAS, IŠMOKĘS 

LIETUVIŠKAI

Jo susitikimai su lietuviais. Ką jis mano apie riaušes 
Mississippi

Chicagos pietvakarių dalyje, kesnėje valandoje. Jis supranta 
Bridgeporte, į lietuvių valgyklą eilinį žmogų, 
kartais užeina negras. Pamatęs — Ar daug yra negrų Chica- 
prie stalo lietuvaitę, jis lietuviš- goję?
kai pasako: l — Tikslaus skaičiaus neži-

— Labas, graži mergaite... nau, bet tikrai yra keletas šim-
Pereitą vasarą Stasio Gapšio tų tūkstančių.

namuose buvo vaišės, besidžiau- Yra negrų advokatų, gydytojų, 
giant sūnaus mokyklos baigimo Vienas didžiausių Chicagos der- 
diplomu. Į tas vaišes atsilankęs matologų yra negras, ir eiles . 
parapijos kunigas pamatė pa- žmonių laukia pas jį priėmimo, 
kviestą tą negrą pilstyti sve- Chicagos negrai leidžia keletą 
čiams gėrimus. Kunigui einant laikraščių.
pro šalį, tas juodukas tarė: — Ką jūs manote apie tas

— Aš esu juodas dipukas... riaušes ..O.vforile, Mississippi

Lietuvių šaulių s-gos tremtyje Centro Valdyba. Sėdi (iš k. j d.) 
A. Gintneris, prof. J. Šimoliūnas, adv. R. Skipitis, J. Giedrikas 
(pirm.), A. Valatkaitis. Stovi K. Žilėnas, P. Petrušaitis, VI. Išga
nantis, VI. Skirmuntas ir buv. valdybos narys J. Balčiūnas. Trūks
ta K. Musteikio, Sofijos Mantautienės ir Aleks. Mantauto.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 10 d.

MONROE DOKTRINOS REIKALU Mirė atvykęs į 
suvažiavimą

Rugsėjo 23 d. Neapolyje stai-

Jo tikras vardas •— Benedik
tas Scott, 40 m. amžiaus. Vieną 
vakarą užsukau į Progress

valstybėje, kai universitetas ne- i 
norėjo priimti negro studento? ;

Ten žmonės dar nėra pa- ‘
spaustuvę, kur dirba tas lietu- darę reikiamo progreso sociali- 
viškai pramokęs negras. Sutiko niame supratime, 
jis mane ties durimis ir lietu- j _ o kaip Chicagoje, ar neg- 
viškai ėmė kalbėti: rąi turi sunkumų?

— Labas. Lyja. Negerai.
— Kaip Jūs galėjote išmokti 

lietuviškai? — paklausiau.
— Dar vis tebesimokau. Dir

bu kartu su lietuviais^ Įsigijau 
anglų lietuvių kalbos žodyną. 
Vis mokausi.

— Kaip Jums patinka lietu
vių kalba?

— Į ją žiūriu kaip į klasinę 
kalbą.

— O kaip patinka patys lie
tuviai?

— Draugiški .nuoširdūs.
— Kai dirbate vienas negras 

tarp baltųjų, ar nesusidaro ko
kių nemalonumų?

— Jokių. Tik vienas džiaugs
mas dirbti. Žmonės draugiški.

— Atrodo, kad Jūs nemažai 
prisirišęs prie savo “boso’’ — 
Stasio Gapšio, pas kurį dirbat 
jau septynetą mėtų?

— )Jis man yra padėjęs sun-

VIOLET SPRAYi

1 —Čia kaltųjų Supratimas yra
daug toliau pažengęs negu pie
tinėse valstybėse, bet ir čia dar 
tenka daug ko tikėtis.

— Koksai yra negrų nusista
tymas tikybos atžvilgiu?

— Pagrinde jie labai religin
gi. Jie lanko bažnyčias, nuošir
džiai priklauso krikščioniškoms 
bendruomenėms. Aš pats esu 
katalikas, konvertitas, tikybos 
pamokas ėmiau Šv. Šeimos pa- 

j rapijoje ir jai priklausau.
— Ar negrų tarpe yra daug 

komunistų?

— Mažai. Matot, komunizmas 
tai desperatiška valdymo for
ma. Tai socialinės tvarkos uto
pija. Kartais žmonės susigundo 
šviesesnių vilčių svajonėmis, bet 
nuosavybės panaikinimas mane 
įtikino, kad komunizmas nebūtų 
ideali santvarka; be to, didžiau- 

! šia blogybė — tai komunizmo 
į kova prieš religiją.

— Ką manote apie naujas 
valstybės Afrikoje?

Dahomey prezidentas pas Šv. Tėvą
Šv. Tėvas Jonas XXIII iškil- daugumoje yra katalikai ir pa- 

mingoje audiencijoj priėmė Af-; sižymi savo ištikimybe ir prisi- 
rikos naujos Dahomey respub-! rišimu prie Apaštalų sosto, 
likos prez. Hugertą Magą, kuris i
šiomis dienomis atvyko į Romą. i 
Šventajam Tėvui buvo prista- !
tyta ir prezidento žmona su ki- Naujas Vyskupas Švedijoj 
tais palydovais ir buvo pasikei-
sta simbolinėmis dovanomis. 
Šv. Tėvas prancūziškai pasaky
toje kalboje pasidžiaugė Daho-

Kaip AUDRA 

smogia rinkę!

VIOLET SPRAY

Auto plovimo preparatas 

pasirodo Illinois

6 TŪKSTANČIAI

(NE $50,000
AR $75.000)

dideliota

Gali įstatyti JUS j auto automa
tinio plovimo biznį. VIOLET 
SPRAY auto plovimo preparatas 
pradeda uždirbti pinigus tuojau 
pat.

! Dienos aktualijų skyriuje 1 temą į vakarų pusrutulį laikys 
žurnalas “America” (IX.29) pa- pavojingu “taikai ir saugu-j 
kartoja Arthuro Krock laikraš- mui”. Dabar gi komunistinė ga širdies infarkto ištiktas mi- 
ty “New York Times” paskeb- sistema jau yra Kuboje, Sovie- rg Belarų vyskupas Indijoje Jo 
tą žinią, jog vienas Kennedžio tų apginkluotoje. Ir Chruščio- ’ nas Foster Hogan, kuris ką tik 
vyriausybės žmogus prasitaręs: Xas mums sako, kad mes ne- atvyRo Italijonj norėdamas da- 
“Monive doktrina yra mirusi”, galime tos svetimos sistemos iyvauti visuotiname Bažnyčios 

Į “America” skatina, kad JAV lsblokstl ls S1° kontinento. Ką susirinkime. Mirusis vyskupas 
tuo reikalu turėtų aiškų nusi- mes į tai sakome? Kokia priklausė pranciškonų ordinui 
statymą. Anot to laikraščio, mūsų doktrina priešais pašau- ir buvo gimęs Anglijoje 1895 
mūsų priešininkas, kuriuo ga- lį? — klausia “America”. metais,
lutinėje sąskaitoje yra net Fi
del Castro, o Chruščiovas, sa- ;_____ _____ __________
vo doktriną paskelbė aiškiai: ! 
komunistai palaiko “tautų iš
laisvinimo” liniją taip, kaip 
Castro revoliucija. Kai revoliu
cinė vyriausybė įsistiprina, ta- . 
da jau, pagal Chruščiovo liniją, 
niekam nebus leidžiama vyk- j 
dyti kontrevoliucijos prieš rau- I 

i donųjų valdžią, ir Sovietų Są- 
i junga paremia tą savo liniją 
’ jėga.

Monroe doktrina skelbia, kad
JAV kiekvieną Europos vyriau 
sybių pastangą įvesti savo sis-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

»• f

I

irt

• 1

Rugsėjo 22 d. Stockholme pir 
mą kartą po reformacijos įve
dimo, buvo iškilmingai pakon-

GUŽAUSKD SEVERU KILIS GKLINY61A
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
k2443 WEST 63rd STREET 

i Teief. Plt 8-0833 PR 8-0884

A

mey respublikos laisvės ir nepri į sekruotas naujas katalikų vys
kupas Švedijai, oblatų vienuolis, 
amerikietis tėvas dr. Jota. Ed-

klausomybės gavimu ir jos pa
siekta pažanga ir laimėjimais.
Šv. Tėvas ypatingai pabrėžė warfl Taylor. Vyskupo šventi- 
jau virš 100 metų Dahomey res!mai buvo Perkelti į Stockholmo 
publikoje spindinčios Kristaus rotušę jies. nei viena Stockhol- 
evangelijos įtaką ir jos geriau- m° bažnyčia negalėjo sutalpin- 
sius santykius su Apaštalų Sos- , ** gausybės garbingų svečių, 
tu, Dahomey respublika atsto- Svecbjos sostinė parodė didžiaū- 
vauja visą katalikišką Afriką sio susidomėjimo šventimais, 
— pabrėžė Šv. Tėvas. Bendra- kurie buVo pertransliuojami per 
datavimas su katalikų Bažny- i radijo ir televizijos stotis ir gar 
čia kiekvienai tautai neša palai- siakalbiais perduodami į aikštę 
mą ir todėl Šv. Tėvas palinkėjo j tenai susirinkusiai miniai. Nau- 
naujai respublikai ir toliau aug- i j°j° vyskupo šventimo apeigas 
ti ir stiprėti ekonomiškai, poli-!atliko aPaštališkasis delegatas 
tiška! ir sociališkai krikščionis- Skandinavijai arkivyskupas Bru 
kojo teisingumo’dvasioje' Kaip no Heim ir Oslo .vyskupas Man-
žinoma Dahomey respublika yra

................. , . . (viena iš naujausių Afrikos tau-'
Pakit.ėjtaas Afrikoje tai atgavusių laisvę ir nepriklau-

rėšo ženklai. Afri- į somybę. Ji randasi prie Nigeri-
kiečiai buvo perilgai pėrsėbo- bet nepasižymi tevo terito. 
jami ir išnaudojami. Progresas didumU) tačiau rodo tikrai
į laisvę buvo neišvengiamas. I pažangą Jog gyventojaį

— Ką jūs darote savo laisva
laikiu?

— Daug skaitau. Esu baigęs 
aukštesniąją mokyklą ir sava
rankišku lavinimūsi gilinausi 
sociologijoje. Mėgstu filosofi
nius veikalus ir klasikus. Tūriu 
nusipirkęs porą štatų knygų, 
kai kurias paimu iš knygyno. 
Mėgstu lankyti meno institutą, 
muziejus. Skaitau dienraščius 
“Tribūne", “Times”, “Chicago’s 
American”.

—- O kaip praleidžiate atosto
gas?

vykti į Lexingtoną, Miss. Ten 
lanko kolegiją mano duktė, 
šiemet baigs pedagogikos studi
jas.

— Kokie jūsų paties asme
niški planai?

— Visuomeniškai -— norėčiau 
prisidėti prie žmonijos gerovės 
kūrimo. Asmeniškai — kol ga
lėsiu, dirbsiu spaustuvėje, o ga
vęs pensiją manau dirbti socia
linėj srity.

gers bei New Yorko vysk. Ful
ton Sheen.

JONAS FAGOTUS
Ilgų metų Roselando gyven

tojas.
Mirė spalio S d., 1962, 7:55 

v. v., sulaukęs 76 'm. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo ig Tel

šių apskr. Varnių parap., Ku- 
jainio sode.

Amerikoj išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 pusseserės Frances Domb- 
rauskas ir Juzefą Navickas, 
jos vyras William, giminaičiai: 
Barbara Yuknius, Bernice Ma
žeika, Anthony Dombro, Bon- 
nie Borzelino, Viola Nausėdas, 
Paul Gaudutis ir Wiiliam Pic- 
bOirman ir jų šeimos, draugai 
ii- pažjstami.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avę.
Laidotuvės įvyks ketv., spalio 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas j Visi} Šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
ivyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą, Po pamaldų 
bus nulydėtas f šv: Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę: Pusseseres ir kiti 
gimines.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
• G{Qion«s C

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Benediktui reikėjo skubėti 
prie darbo. Baigėsi mūsų pasi
kalbėjimas, kuris buvo malo-

— Neturiu, kas pakeistų šia
me spaustuvės darbe, tai atos- 
togų dar neturėjau. Ruošiamas 

AMERIKOS naujausia, pelnln- pavaduotojas, tada galėsiu gau- nūs, nežiūrint, kad buvome skir- 
giausia privilegijuota programa ti atostogas. Jų metu planuoju tingų rasių ir spalvų. J. Pr. 
planuoja šioj erijoj keletą tuzinų
instaliacijų sekančių 90 dienų lai
kotarpy. Pirmaujančios vietovės 
prieinamos pirmumo teisėmis.

TAI yra Jums proga pagrindui 
su ateitimi, kurią garantuoja vis 
didėjanti automobilių produkcija 
bei vairuojanti publika.

BŪKIT tikri tuojau pasiteirauti 
apie daugybę pelningų detalių.

Rašykit šiandien ar skambinkit

392 1411 ar 992-1412
PLATINTOJAI:

VIOLET SPRAY 

AUTO WASH

702’B E. Horthwcst-hwy,
Arlington Heights^ III. Raymond Smith. (kairėj) JAV laivyno atstovas Maskvoje ir jo 

žmona atvyko į Kopenhagą, kur buvo' sutiktas JAV spaudos at
stovo Randai Jesse, Smith ištremtas iš Sov. Sąjungos, ,nes JAV 
išvarė du sovietų diplomatus, šnipus.

KAZIMIERUI ŠANTARUI 

Lietuvoje mirus, broliui Antanui, jo šeimai 
bei giminėms reiškiame giiię užuojautą ir 
kartu liūdime.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME, 1

trys Modernios koplyčios

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. SOth Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai Laidotuvių Direktoriai

Z
Mielam prieteliui

LEONUI ŽĖRUOLIUI, 

jo motinai Lietuvoje mirus, gili^ užuojautą 

reiškia
Gražina, Jūra ir Viktoras Stanuliai |

JOSEPH KLIMAS
Gyveno 1307 S. 49th Ct., Cicero, III.

Mirė spalio 7 d., 1962, 11:50 ryto, sulaukęs 68 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskričio, Kalvarijos apyl.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime Žmona Minnie (Stawarski), duktė 

Loretta Vistine, žentas Donald, 2 anūkai: Ca.therine ir Donald, Jr., 
uošvė Catherine Stawarski, 5 švogeriai: Joseph, John, Stanley, Frank 
ir Henry Stawarski ir jų šeimos, 4 brolienės Charlotte Golab, Anna 
Fritz, Frances Klasen, Rose Fisher ir jų šeimos, kiti giminės drau
gai ir pažįstami.

Velionis buvo Red Rose Klubo vicepirmininkas. Priklausė 
Cicero Liet. Kareivių Dr-jai, Cicero Namų Savininkų Dr-jai ir Šv. 
Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas A. Petkus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks ketv., spalio 11 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Queen of 
Heaven kapines. Nuoširdžiai kvečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108.

<845 SO. WESTSRN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpuMk T-86M REp abite T-8601

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAW1CZ
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

Tel. REpubUo 7-1218 
Tel. VIrginia, 7-6672

4

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ, Tei. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmi

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOtb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

fi

5
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X Dail. Vikt. Petravičins iš
riktas Čiurlionio galerijos direk 
torium, kiti direkcijos nariai 
yra J. Pautienius, J. Mieliulis, 
J Mulokas ir B. Babrauskas. 
Ši direkcija sudaryta praėjusį 
sekmadienį įvykusiame Meninin 
kų klubo susirinkime Jaunimo 
Centre.

X Nekalto Švč. P. Marijos 
Prasidėjimo parap. Šv. Vardo 
d-jos šv. mišios ir komunija bus 
šį sekmadienį. Susirinkimo 
pusryčių nebus.

ir

X Cicero Tėvų Marijonų Ben 
dradarbių susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, o Tretininkų Bro
lijos |į penktadienį.

X Antanas Sanitaras gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią, kad ten 
neseniai yra miręs jo jauniau
sias brolis Kazimieras Šanta- 
ras. Gyveno Plaštakoje, netoli 
Ukmergės.

X Gražina Stirbytė, veterina 
rijos daktaro duktė, vasaros 
atostogas praleido keliaudama. 
Aplankė pasaulinę parodą Seatt 
le ir tris savaites su draugų bū
riu praleido Meksikoje, aplanky
dama daug gražių ir įdomių vie 
tovių.

X Marųuette Parko Lietuvių 
Namų Savininikų Organizacijos 
susirinkimas įvyks spalio 19 d. 
7:30 v. v. parapijos svetainėje, 
6820 S. Washtenaw av. Po susi
rinkimo visiems vaišės, kurias 
paskyrė adv. V. Jasius.

X Šv. Kazimiero seselių pa
rengimui komisiją sudaro M. 
Stankus, S. Gudaitis, O.' Ivins- 
kaitė, V. Pocius, A. Nodus, S. 
Bruschke ir visų skyrių pirmi
ninkai. Moderatorė sesuo Vin
centa. Parengimo pelnas skiria
mas seselių poilsio' namų staty
bai.

X Ona Literskienė, 2606 W. 
63rd iSlfc., (tel. HE 4-4334) SPA
LIO 11, 12 ir 13 d. nuo 9 v. r. 
iki 8 v. v. kviečia visus į Lietu
viško Maisto Gaminių krautu
vės atidarymą. Atsilankę bus 
pavaišinti. (Pr.)

X Vaclovas Kleiza', Chicagos 
Ateitininkų Sendraugių sk. iž
dininkas, platina bilietus1 ir re
zervuoja staliukus tradiciniam 
ateitininkų rudens vakarui. Va
karo programą išpildys sol. Bi
rutė Keanėžaitė ir dr. S. Aliū- 
nas. Šokiams gros Markausko 
orkestras. Vakaras įvyks šeš
tadienį, spalio 20 d. 7:30 vai. 
Jaunimo Centre. V. Kleizos ad
resas yra 2836 W. 84th St., te
lef. PR 8-7957. (Pr.)

X Vida Janulevičienė, Aldo
na Bendikaitė, Žibutė Duobaitė, 
Lakštuonė Vėžienė, Dalia Mie
želienė, Liuda Germanienė ir 
Dana Parokaitė modeliuos I. 
Stašaitytės - Borgogni sukur
tas naujas madas Montessori 
dr-jos rengiamoje madų paro
doje spalio 21 d., 3:30 vai. p. 
p., Jaunimo Centre. (Pr.)

X Teatralų baliaus, kuris 
įvyks spalio 27 d. 8 v. v. Wes- 
tem Ballroom, salės puošimu 
rūpinasi gabi ir jauna aktorė 
bei menininkė Alė Kėželienė. 
Staliukus į balių galima užsi
sakyti dienos metu pas Z. Vi- 
sockienę RE 7-1697 ir vakare 
pas J. Cijūnelienę, PO 7-4174.

(Pr.)

X Ne tik “savo parapiją”, 
bet visą pasaulį galima girdėti 
geru, tokiu, kaip Telefunken, 
trumpų bangų radiju. Įvairių 
vokiškų radijų, hi-fi stereo apa
ratų, ir televizijų — daug pas 
Gradinską, 2512 W. 47th St., 
FR 6-1998. (Sk.)

X Dr. Emilija Jascvičiūtė, 
kaip gydytoja darbuojasi Port 
William, Ontario, .sanatorijoje. 
Atliekamą laiką pašvenčia Port 
Arthur and Port IVilliam lie
tuviškajai veiklai. Daktarė pa
sižymi geru būdu, meile kiekvie 
nam lietuviui ir dideliais orga
nizaciniais sugebėjimais.

X EB Chicagos apygardos 
apylinkių valdybų narių darbo 
ir diskusinis suvažiavimas įvyk 
sta spalio 14 d. 11 vai. Chicago
je, B. Pakšto svetainės salėje, 
2801 West 38 St.

X Lietuvių Vet. s-gos Ramo
vės Centro valdyba dešimtme
čio proga susilaukė daug sveiki 
nimų, už kuriuos ji yra dėkin
ga. Kaip žinoma, neseniai ramo 
venai buvo sušaukę dešimtme
čio proga suvažiavimą Chica
goj.

J. A. VALSTYBĖSE
—- Religinis kongresas įvyks 

1964 m. rugsėjo pradžioje New 
Yorke. Paskutiniame kongresui
ruošti posėdyje aptarti einamie
ji reikalai. Komiteto pirm. prel. 
J. Balkūnas pranešė kalbėjęs 
Romoje su arkivyskupu Samo- 
rė, prel. L. Tuiaba, kun. V. Mm 
ceviciurn, Vokietijoje su tėvu 
Alf. Bernatonių ir kun. V. Šar
ka, Religinio kongreso metu 
ruošiamos parodos apie perse
kiojamą bažnyčią Lietuvoje rei
kalu. Kun. V. Mincevičius turi 
daugiausiai eksponatų, juos pa
ruoš ir mums perleis, bet tas 
kaštuos apie $600. Kun. V. Da- 
bušis priminė, kad dar galima 
būtų pasinaudoti dr. J. Paukš
telio, East Chicago, Ind., turi
mais eksponatais. Parodos ren- 

' gimo komisijos pirm. kun. J.
Gurinskas paprašytas išsiaiškin 

j •. X Antanas Kardelis, gyvenan- y su Vatikano paviljono vedė- 
j tis su šeima 7136 S. Mozart, ne ju kįek vietos duos ir ar kitos 
įsirengia niekur važiuoti, kaip tautos panašias parodas ruoš? 
klaidingai spaudoje buvo pas- Kun Budreckas pranešė,

kad muzikos komisijos pirm. 
pakvietė ir sutiko būti prof. J.

X Kristina Česnaitė,

paruošti $30,000.00 rėmuose.
Vykdant Kunigų Vienybės 

seimo rezoliuciją L. R-K. religi
nio kongreso ruošimo reikalu, 
nutarta į religiniam kongresui 
rengti komitetą pakviesti visų 
lietuvių katalikiškų centrinių 
organizacijų pirmininkus ar jų 
atstovus: ALR Katalikų Fede
racijos, ALR Katalikų Susivie
nijimo, ALR Katalikų Dar
bininkų s-gos, Lietuvos Vyčių, 
ALRK Moterų s-gos, Ateitinin
kų Sendraugiu s-gos, Studentų 
Ateitininkų s-gos, Moksleivių 
Ateitininkų s-gos, ALR Vargo
nininkų s-gos ir Labdaros s-gos.

— Arch. Arvydas Barzdukas, 
gyvenąs Washington, D. C., pri
siuntė Lituanus žurnalo leidimui 
<10 dol. Tai pirmasis asmuo, at
siliepęs į šį mėnesį vykstantį 
šio, anglų kalba leidžiamo, in
formacinio žurnalo vajų.

KANADOJE
— Petras Lukoševičius, agro

nomijos mokslų daktaras, gy
venąs Montrealyje, yra naujai 
išrinktosios Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Kanados krašto 
valdybos pirmininkas. Šis jau
nas visuomenininkas, atrodo,

Žilevičius, vicepirm. VI. Baltru
šaitis. Sudarytas Chicagoj pa-
gelbinė muzikos komisija. Jos ................ „ ,
pirm. Ant. Giedraitis. Chorai iš ; . „ , ......
X-,, . i • iv, , • - tuvių Bendruomenei. Pnes uChicagos vyks į New Yorką, įei . , . •, T . L•• , . , ’ _ per trejus metus Kanados Liet.jiems bus apmokamos keliones. !„ , . .. Bendruomenei sėkmingai vado

vavo Steponas Kęsgailą, pasižy j 
mėjęs didele energija, administ-; 
ratiniais sugebėjimais ir bend
ruomenine tolerancija.

Viešam koncertui bus naudoja- i 
mos H-sios Dainų šventės re
pertuaras. Religiniams daly
kams gaidos ruošiamos. J. Krei 
venas sutiko išspausdinti. Kun. 
VI. Budreckui ir kun. St. Railai 
pavesta susisiekti su Lincoln 
Centre vadovybe dėl patalpų 
koncertui.

Tėvas L. Andriekus, OFM, 
informacijos komisijos pirminin 
kas, prašytas sudaryti infor
macijos komisiją iš redaktorių 
ir spaudos bendradarbių.

Finansų komisijos pirmininku 
pakviestas ir sutiko būti kun. S. 
Valiušaitis. Komiteto ižd. kun.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ
— Kr. Valdyba Nauj. Zelan

dijoj sudaro Jonas Pečiulaitis 
— pirm., Jer. Ziginskas—vice
pirm. ir iždin. ir Marija Mals- 
kaitienė — sekretorė. Krašto 
Valdybos adresas: 17 Koraha 
St., Auckland, S. E. Z. New Zea 
land.
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URAGANAI

JAV šie baisūs vėjai prasi
deda vasarai baigiantis ir bai
giasi ankstyvą rudenį, šiame 
kontinente uraganai susidaro 
Pietų Atlanto vandenyne: Ka
ribų jūroje ir Meksikos įlanko
je. Kai vienoje vietoje atsiran
da labai žemas oro spaudimas, 
ima pūsti laibai stiprūs vėjai. 
Nuo 74 kartais iki 200 mylių 
per valandą stiprumo. Vėjas nei 
ša tirštus debesis. Ima smar
kiai lyti. Iškrenta lietaus nuo 
10 iki 30 colių (inčų).

Dažniausiai uraganai siaučia 
vandenyne, susidaro pavojus 
plaukiantiems laivams, j Jei uraganas pasiekia sausu- 

imą, padaro milijoninius nuos
tolius žmonėms. Uraganai slen-

GALVOSŪKIAI

Kasas?

I.
Esu piktas ir stiprus, 
Kartais ariu ir laukus. 
Pirmos raidės vieton dėk 
Kurią kitą, pats atspėk.
Jau ginklus reikės laikyt,
Ir pavojų pamatyt.
Pirmą randę tik nutrink, 
Kokią kitą prisimink.

: Tuojau batų reiks ieškot, 
i Ir rankom pasidarbuot. 
Pirmąją tiktai nutrink, 
Kitos naujos neparink. 
Niekas čia nepasikeis,
Vėl su batais rankos veiks. 
Pirmon vieton kitą rink,

Cezaris ir Kleopatra - Gintaras Paskutinę tik nutrink. 
Raukus ir Loreta Andrijauskaite . f
madų parodoje, įvykusioj rugsėjo ; O1 ^aisu lr pagalvot.

ka pirmyn nuo 15 iki 40 mylių d” ark’ Matulaičio namų sta-1 Ką turėsi panaudot.
. tybai paremti. Rūbeliai sukurti P. Padaryk, kaip ir prieš tai,

greičiu. Jiems susidaryti reikia Vaitaitienės. ' . . . , -Naują pirmą rink tiktai.

— Okupantų teismas Lietu- 
, voje nuteisė mirti Praną Ma-

, . . . . , pr ! K Jankus * kun- st- Valiušai- tiuk Joną Palul3inską Boieg..
keturis menesius atvažiavusi isi tls sudarys finansų komisiją ir lovą eirvinską, Aieksą Raižį>
H£ XT?sa7X8XkoafKrU°ŠpiniCT ProjektU Leoną Mečių, Joną Kopūstą,
ui., pereitą savaitę ai vyno I ( Komisija mano, kad finansų ko 

I Chicagą ir apsistojo pas savo gi misija kongreso sąmatą turėtų 
• minės Ireną ir Edvardą Smie-
liauskus. Ji su tėvais gyveno i 

įMelboume ir yra baigusi um-
Iversitetą vokiečių ir anglų kal
bų mokytojos specialybe. Chi- 

' cagoje žada pasilikti ilgesnį lai- 
j ką, o vėliau vyks į Heidelber- 
• gą, Vokietijoj, gilintis savo mok 
i sluose. Jos tėvai Stasys ir Bro
me Česnai yra pasilikę Australi
joje. Viešnia iš Australijos spa
lio 9 d. aplankė ir Draugo įstai
gą.

X Anoniminis terorizavimas 
kalbėti maldas. Daugelis lietu
vių gauna anoniminius rašte
lius, kuriuose įdėta trumpa mai 
dėlė prie šv. Antano’ ir priera
šas, kad laišką gavęs turi tą

Klemensą Skabicką ir 'Stasį Ben j 
zių. Jie visi yra buvę tryliktojo 
baudžiamojo policijos batalijo-1 
no nariai. Vakar apie tai pra
nešant, buvo iškritusios ketu
rios pavardės.

ŠVEDIJOJ
— Baltų humanistinė draugi

ja Švedijoj ir šiais metais, kaip 
pernai, skiria 500 DM stipendi
ją lietuvių tautybės studentui, 
studijuojančiam kuriame nors 
V. Vokietijoje universitete ar 
aukšt. mokykloj. Prašymai pri- 
imami iki spalio 22 d. Prie pra-

Ą- šymo turi būti pridėtas lanko- 
i mos aukštojo mokslo įstaigos 
pažymėjimas ir duomenys apie 
studijų pažangą. Rašyti: Baltis-

Dr. St. Bačkis, dr. M. Staneikiene Į ka Humanistiska Foerbundet,
. ... ... Į ir O. Bačkienė prie a. a. dail. A., Skraddargrand 2 B, Stockholm.laišką multiplikuoti ir “neatide- Staneikos kapo PDr Bažkis su §ei.1 
liojant išsiųsti tuos laiškus 13- ma padėjo gėlių puokštę. Bač
kai asmenų”. Toliau pridėtas1 kiaims New Yorke gen. konsulas

, , ■__  .___sumose vakarienę,, paskiau dr. St.:prierašas, kad vienas anglas ga- „ x, . . . 1 _ . .1 . . . j Backis su ponia ir sūnumis kun.
vęs tokį laišką juokėsi, rody- Andriumi ir inžinierių automobi- i
damas kitiems ir po to liko “ne 
laimingai užmuštas” (ar galima 
užmušti ir laimingai?). Vienas 
klebonas ir du kariai tapę tur
tingi platindami šitokį “maldų 
lenciūgėlį”. Šitokie “maldų len
ciūgėliai” yra neatsakingų as
menų darbas ir į juos įrašytus 
gąsdinimus nereikia kreipti jo-

liu išvyko į Floridą.

X Šoksim šį penktadienį, spa
lio 12 d., 7 v. v., didžiojoje sa
lėje, Jaunimo Centre. Ar būsi
te? Įėjimas tik 1 dol. (Pr.)

X Nainienė, Lauraitis, Lis- 
kūnas, Matulionienė, buvę Mar-

(E.)

DĖMESIO!
Prof. STEPUI KAIRIUI Beimti

komiteto iždininkas Stasys Dir- 
mantas, 4241 S. Maplewood Avė., 
Chicago 32, Ilk, prašo visuomenę 
vėl paremti aukomis mūsų vetera
ną kovotoją. Ligonis ir toliau rei
kalingas mūsų tautiečių paramos. 
Parinktieji, kurie gavote iš komi
teto aukoms rinkti lapus, malonė
kite juos prisiminti, pasidarbuoti 
ir iki gruodžio 15 d. grąžinti. Ne
grąžintų yra dar apie šimtas. Iš
imties keliu spalių 5 d. gavau iš 
p. E. Kačinskienės lapą Nr. 128,

ąuette Pk. lituanistinės klasės 
kio dėmesio. Gerai yra melstis į komiteto nariai, atidavę valdžią
šv. Antaną ar kitą šventąjį, naujam komitetui, sąžiningai lydimą 100 dolerių čekiu. Ačiū jai 
bet Bažnyčia nepritaria tokiam rūpinasi ir toliau D. Lipčiūtės ir aukojusiems vašingtoniečiaims. 
maldų platinimo būdui ir gavus vaidinimo “žvaigždė” repetici'

maždaug 24—36 valandų laiko.
Uragano centras, vadinamas 

uragano akim. Maždaug 5—20 
mylių skersmens (diametro). 
Ten yra visai ramu. Uragano 
platumas nuo 30 iki 100 mylių. 
Vandeny sukelia 10 —15 pėdų 
aukščio bangas, kurios užlieja 
pakrantes. JAV uraganai va
dinami mergaičių vardais abė
cėline (alfabetine) tvarka.

Uraganus seka oro biuras. 
Tam naudoja lėktuvus ir rada
rą. Lėktuvas skrenda į uraga
no akį ir visus patirtus duo
menis praneša oro biurui. Ra
daras oro biurą įspėja maždaug 
už 200 mylių nuo uragano pra
džios. Oro biuras susirinkęs vi
sas žinias, skelbia žmonėms, į 
kad saugotų gyvybes ir tur- į 
tą.

Uraganas yra baisi žmonių I 
negimė. Anksčiau pridarydavo į 
daugiau nuostolių, nes neturėjo 
modernių įspėjimo priemonių.

SAUSAINĖLIAI
Aš labai mėgstu kepti sau

sainėlius. Kai kuriuos pasiseka 
labai greitai ir gražiai iškepti. 
Gal kas norit pabandyti?

Sumaišykite: % puoduko svie
sto, % arbatinio šaukštelio 
druskos, 1 arbatinį šaukštelį 
smulkiai piaustytos citrinos žie 
vės, 1 puoduką cukraus. Pas
kiau pridėkite: 1 kiaušinį, 2 
valgomus šaukštus pieno ir vis- i 
ką gerai sumaišykite. Prie šio I 
mišinio pridėkite 2 puodukus 
miltų ir 1% šaukštelio kepimo 
miltelių.

Ištepkit sviestu kepimo skar
dą. Iš tešlos darykite mažus 
kamuoliukus ir retai dėkite ant 
skardos. Į vieną mažą lėkštutę 
įpilkite truputį kepimo aliejaus, 
o į antrą lėkštutę — cukraus. 
Nedidelės stiklinės dugną įmer
kite į aliejų, tada į cukrų ir tuo 
alyvuotu ir cukruotu dugnu pa
spauskite rutuliukus, kad tie 
tešlos rutuliukai susiplotų. .Ta
da kepkite 8—10 min. 400° F. 
Tikrinkite, kad nesudegtų.

Baltas Dobilėlis

Nuctr. Vyt. Račkausko

Praėjusi vasara
Vasarėle!
Šilta, šviesi,
Kur pabėgai?
Kur tu esi?
Sugrįšk, sugrįšk!
Tavęs ilgiuos,
Gal pievos, girios 
Vėl sužaliuos.

Julytė, 8 m.

Įdomi knyga
Nuotr. V. Jako

Jokios baimės jau nebus,
Tiktai džiaugsmas malonus. 
Paskutinį kartą trink,
Pirmą naują pasirink.
Delnus tik gerai patrink,
Na ir raumenis mėgink.

(5 taškai)
II

Kas juodas—nedažytas?
Atsiuntė L. Degutis.

(1 taškas)

III
Visi tokie bus, bet nė vienas 

nenori toks būti. Kas tai?
(3 taškai)

Galvosūkių atsakymai

1) Punia. 2) Alytus. 3) Liš
kiava. 4) Apynys. 5) Nemunė
lis. 6) Ganykla. 7 Auklė. Skai
tant žemyn: Palanga.

II
Motina, duktė ir anūkė.

III
Aklas.

Nesėjęs — neplausi.
Lašas po lašo if akmenį pra

tašo (prakala).

Jonas Minelga

DAINELĖ
Ra.m-pam-puri, 
Ra.m-pa,m~puri — 
Baravykas,
Kaip kepurė.
Po eglyte,
Po žalia,
Uždainavo
Tra-lia-lia!
— Ei, pelyte 
Gerulyte,
Kviesk iš pirkios 
Nijolytę.

Te atbėga 
Pas mane 
Su didžiausia 
Pintine!

Vos atlaiko 
Galvą kotas, 
Kažkodėl 
Tapau pilvotas.
Grybų grybui 
Neramu —
Ar į lepšę 
Virst imu?!

Juoksis varnos 
Rampampurės: 
Baravykas 
Be kepurės!

Nesulauksit — 
Ne, ne, ne! 
Nijolytę,
Rauk mane!

Suprasdama reikalą tęsti aukų va-
. ..... .. . i w ' p. Kačinskienė dar pasižadėjo j

tokį laišką reikia jį mesti j. jomis. Vaidinimą režisuoja Z. parinkti ir pagal kitą lapą. 
krepšį. Keve’aitytė Visockienė. Pasta- S* pirmautas

tymas įvyksta spalio 14 d. Jau-
X Cicero lietuviai rengiasi nimo Centre. (Pr.) 

dalyvauti Tėvų Marijonų Rė
mėjų metinėje vakarienėje, ku
ri įvyksta lapkričio 4 d. Vaka- Padėka

x 9-tc Wardo Lietuvių Demo
kratų klubo valdyba kviečia visus 
narius ir gausią publiką atvykti j 
rudeninį parengimą, kuris įvyks 
spalio 14 d. 3 vai. p. p. parapijos 

irrienės bilieto kaina - auka $5. paakStiene’ ir daiL svetainėj 108 St. ir S. State St. Į
_ b. Murinui, aukojusiems paveiks- Bus muzika, vaisęs ir linksmas

Bilietus platina: P. Dvilaitienė, i lūs laimėjimui, įvykusiam rūgs. 30 pasišokimas, taip pat bus ir sve-
Mrs. J. King ir P. Zakarienė. 
Kolonija turės savo atskirą sta
lą. (Pr.)

d. Madų parodos metu ark. Matu- čių politikų.
laičio senelių namų statybai pa
remti, M.N.P. Seserų Rėmėjų Ci
cero skyrius nuoširdžiai dėkoja.

Tad pasimatysim visi, kurie no
rėsim linksmai praleisti laiką.

(Pr.)

FILMAS APIE KAPINES

Katalikiškos draugijos, orga
nizacijos ir klubai gali nemoka
mai gauti garsinį, spalvotą 20 
minučių filmą apie Chicagos ar- 
kidiecezijos katalikų kapines. 
Jis tinka rodyti bet kuriame su 
sirinkime ar suėjime. Kreip
tis: Catholic Cemcteries, 1400 
S. Wolf rd., Hihside, Iii. Tele-1 
fonai; EStėbrook 8-7375 ir LIn 
den 4-4100.

Rimutis be mamytės šių žąsų bijotų.
Nuotr. K. L. Musteikio

/ ktv




