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Šaltasis karas namie:

VIRŠŪNĖSE IR APAČIOSE SVARSTO KUBOS KLAUSIMĄ
Kubą „amerikiečiai stebi ir dėl jos kalba kaip dėl Maskv 
verčia kalbėti viršūnėse ir apačiose. Aštrus ir triukšmin 
zicija, vyriausybės ir spaudos žmonės. Mažai kalba apa

stebi ir savo išvadas daro. Su jomis
Vienas klausimas, dėl kurio 

skiriasi nuomonės viršūnėse, ir 
dėl to karštos diskusijos:
Ar Kuba yra pavojus ar ne?
Pavojaus nėra — ramino vy

riausybės pozicijai atstovaujan
tieji žmonės. Raminamą toną 
davė prezidento pareiškimas, 
kad Sovietų atgabenami ginklai 
tėra defenzyvinio pobūdžio, tik 
defenzyvinio. Raminimas buvo 
skirtas “vidaus rinkai” x— pa
čių amerikiečių šaltam protui 
išlaikyti. Kiti net norėjo aiš
kinti, kad dėl keliamos panikos 
esanti opozicija kalta, nes ji no
rinti tuo pasinaudoti rinkimam.

Kada valstybės sekretorius 
Dean Rusk prabilo į Lotynų A- 
merikos ministerius, jis nega
lėjo sakyti, kad pavojaus nėra. 
Yra pavojus. Jeigu nebūtų, tai 
kam ministeriam tartis dėl prie 
monių pavojui sukliudyti. O vals 
tybės sekretoriaus padėjėjas 
Bali, kalbėdamas Kongreso ko
misijoje, surado vidurio kelią, 
kuris suderintų skirtingus pa
reiškimus dėl pavojaus buvimo 
ir nebuvimo: esą sovietinė jėga 
Kuboje yra didesnė, nei pra
džioje buvo vertinama.

Antras klausimas ir svarbiau 
sias, sukėlęs ne tik diskusijas, 
bet ir aistras:

Daryti ką su Kuba ar ne? 
Nedarymo pozicijai stipriau

siai spaudoje atstovavo W. Lipp 
mann, tesiūlydamas stebėti įvy
kius Kuboje. Užtenka to, kad 
vyriausybė stebi ir budi. Ne
darymo, laukimo poziciją mė
gino net pakelti į tam tikrą po
litinę filosofiją Chester Bowles, 
prezidento patarėjas, vadinda-

Svarbiausias kalbėtojas — Sa
kydamas pagrindinę kalbą 44-tame 
Amerikos legionierių suvažiavime

mas ją “naujuoju realizmu", o
raginančius imtis tuojau akci- įstaigos (FBI) direktorius, pareiš- 
jos prieš Kubą apšaukdamas ka ■ kė, kad legionieriai ir toliau tęstų 
ro kurstytojais. “Naująjį realiz-1 savo k°vą- Prieš komunizmą, ir 
mą dėl Kubos Bowles grindė namą ,mūsų krašte”. (UPI)

Trumpai iš visur
— Kanados pareigūnas vakar 

pareiškė, kad kanadiečių banke ■ 
jau esą visi piniginiai užstatai' 
už kubiečius belaisvius, kurie; 
praėjusiais metais invazijos me- j 
tu pateko į Kubos diktatoriaus 
rankas.

— Rusų laivai žvejoja netoli 
Aliaskos.

— James B. Donovan, Nevv 
Yorko advokatas vakar Hava
noje vėl tarėsi su diktatorium 
Castro dėl 1,100 kubiečių belais 
vių, patekusių į jo režimo ran
kas Bay of Pigs invazijoje 1961 
metų balandžio mėn., pakeitimo 
už duoną, mediciną ar dolerius.

-— Prie Tibeto pasienio tarp 
Indijos ir raudonosios Kinijos

KALENDORIUS
Spalio 12 d,.- šv. Serafinas, 

Kolumbo diena.
Spalio 13 d.: Švč. Marijos Fa

timoje šventė, šv. Edvardas, 
Norutis, Maldeika.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausia apsiniaukę, vė
siau, apie 70 laipsnių, galimas 
lietus; rytoj — apsiniaukę, vė
su, galimas lietus.

Saulė teka 6:59, leidžias 6:15.

dvejopais argumentais — pa
guoda ir gąsdinimu. Guodė, kad 
Kubos 'komunizmą pašalinsią pa 
tys Kubos gyventojai; jis ten 
vis tiek neamžinas. Gąsdino, kad 
Amerikos įsikišimas pagadinsiąs 
Amerikos prestižą pasaulio o- 
pinijoje ir ypačiai tarp naujųjų 
valstybių; nuo to sumažėsianti 
Amerikos įtaka. Gąsdino dar ir 
tuo, kad Amerika, pavartojusi 
jėgą prieš Kubą, galinti susi
laukti sovietinių bombų ir rake
tų.

Pastarąjį argumentą garsino 
ir Amerikos komunistų laikraš
tis Worker: “Turite veikti, kad 
būtų sulaikyta nuo karo prieš 
Kubą... Karas, kuriuo jie grasi
na Kubai, gali atnešti mirtį 
mums visiems”.

TH

OfcliilL

karinių dalinių vykstančios ko
vos. Kovoje keliolika asmenų 
žuvo.

— Bulgarijoje vykstančiose 
šachmatų pirmenybėse, turėjęs 
išloštiną padėtį ir padaręs klai
dą, pralošė partiją amerikietis 
jaunuolis meisteris B. Fischer 
sovietų šachmatininkui, pasau
lio meisteriui Botvininkui.

— Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris de Murville spa
lio 9 dieną Baltuosiuose Rūmuo 
se kalbėjosi valandą ir 15 mi
nučių su prezidentu Kennedžiu 
Berlyno, Laoso, Kongo ir Ku
bos klausimais.

— Kubiečių tremtinių vadai 
pranašauja, jog diktatoriaus Fi 
dėl Castro vyriausybė krisianti.

Pamoka vokiečių 
socialistam

BONNA. — Vakarų Vokieti, 
jos kancleris Adenaueris vakar i 
pabarė vokiečius socialistus, 
kad jie nekalbėtų prieš Vakarų 
Berlyną, nes to miesto burmist
ras yra socialistas ir jis gina 
berlyniečių reikalus.

— Du rusų ortodoksų dvasiš
kiai stebėtojai yra pakeliui į vi
suotinį Bažnyčios susirinkimą 
Vatikane.

os bazės. Bazė tik per 90 mylių nuo Amerikos, ir tai 
gas dialogas eina viršūnėse, kuriose yra pozicija ir opo- 
čiose — masės žmonės, jie daugiau patyli, tačiau jie 
negali nesiskaityti tie, kurie politiką lemia.

Tokius pat grasinimus karto-. sybė pati priėjo kompromisinę 
jo ir Maskva. i išvadą — stebėjimo ir susirūpi-

Iš kitos pusės Marguerite Hig nimo neužtenka, reikia pačiai
gins (Herald Tribūne), oponuo
dama Bowles “naujajam realiz
mui”, nurodė realistą (be kabu
čių) ir praktiką diplomatą Ro
bert Murphy, patvirtino, kad 
vyriausybė pralaimėjo ir Bay 
of Pigs invaziją kaip tik dėl to, 
kad bijojo to paties — bijojo 
išprovokuoti konfliktą su Sovie
tais. Jis mano, kad Vakarų de
rybos nenukreips Sovietų nuo 
jų linijos. Tik jėga, tik tos jė
gos išmintingas, o kur reikia ir 
griežtas ir be atodairos pavar
tojimas juos paveikia. Mes per 
toli nuėjom, pasikliaudami kolek 
tyviniais saugumais — kalbėjo 
Murphy; pasiduodami kolekty
vui, kuriame yra daugel silpnų, 
nepatyrusių ir tiesiog egoisti
nių valstybių, mes atsiduriame 
padėtyje, kurioje virstam labai 
nereikšmingu vardikliu. Dėl to 
mes turim leisti suprasti drau
gam ir priešam, kad, siekdami 
savo saugumo, eisime savu ke
liu.”

Dar aštresniu tonu skelbė 
Henry Taylor (World Tele
gram) argumentus prieš “ne
veikimą” kaip prieš appeasemen 
tą,

Tarp reikala/vimų nedaryti nie 
ko ir reikalavimų veikti vyriau-

Adenaueris atvyksta
j Washington^

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris sekan
tį mėnesį atvyksta į Washing- 
toną pasikalbėti su prezidentu 
Kennedžiu tarptautiniais klau
simais. Adenaueris nori pirmiau 
susitikti su Kennedžiu, negu pas 
tarajam su diktatorium Chruš
čiovu, kims ketinąs atvykti į 
Jungtinių Tautų pilnaties susi
rinkimą Nevv Yorke.

Sumažino muitus
VVASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Kennedy, pasirašęs įsta 
tymo projektą pagerinti JAV 
prekybą su užsieniu, pareiškė:

— Muitų sumažinimas sustip
rins Amerikos ir laisvojo pasau
lio ekonomiją. LONDONAS. — Britanijos 

JAV prezidentas taipgi pasi-, konservatorių partija vakar pra
rašė kitą įstatymo projektą, ku 
ris padidins 1,500,000 federali- 
nių tarnautojų algas.

Kongresas tikisi šį vakarą 
baigti savo darbus ir važiuoti 
namo rinkiminei agitacijai.

— Prezidentas Kennedy už
vakar pasirašė įstatymo pro
jektą, duodantį teisę sumažinti 
mokesčius verslininkams (dir
bantiems sau patiems) ir pro
fesionalams, kurie sudaro pen
sijų fondus dėl savęs.

— JAV Atstovų Rūmai 311J 
balsų (nė vieno prieš) priėmė 
rezoliuciją, duodančią teisę pre 
zidentui Kennedžiui panaudoti 
karinę jėgą, jei reikės, ginant j 
savo teises Berlyne.

JAV Senatas spalio 10 dieną 
irgi priėmė šią rezoliuciją visais 
balsais, bet posėdyje tebuvo tik 
7 senatoriai, 93 senatoriai kaž

v 'kur buvo išvykę.

blokuoti laivus, gabenančius kro 
vinius į Kubą. Išvadą priėjo ne 
tik po nenusisekusio mėginimo 
prikalbinti Europos ir lotynų 
Amerikos sąjungininkus, bet ir 
stebėtojų nuotaikas apačiose, 
masėse.

(Nukelta į 6 psl.)

Sustiprinta veikla 
prieš kairięjį sparnu

Caracase
CARACAS, Venecuela. — Ve- 

necuelos vyriausybė spalio 9 d. 
paėmė du kairiojo sparno laik
raščius ir pradėjo cenzūruoti 
krašto laikraščius ir televizijos 
stotis.

Areštavus 150 įtartų teroris
tų, buvo paskelbti griežti su
varžymai. Venecueloje sustiprin 
ta komunistų ir jų šalininkų 
veikla.

Prezidentas Romulo Betan- 
court įsakė policijai užimti La- 
hora ir Clarin laikraščių spaus
tuves. Abu laikraščiai remia kai 
riojo sparno respublikonų de
mokratų partiją. Laikraščiai kai 
tinami, jog jie gavę pinigų iš 
komunistų partijos.

Naujas 7-tosios armijos 
vadas

VVASHINGTON, D.C. — Bal
tieji Rūmai pranešė, kad lt. gen.
Hugh P. Harris būsiąs perkel
tas iš Korėjos į Europą vado- lyvauja daugiau kaip 2,800 kar- 
vauti ten septintajai armijai, dinolų, patriarchų, primų, ar-

Jį pakeis maj. gen. Harvey kivyskupų, vyskupų, abatų ir 
Fischer. Europoje gen. Harris j vienuolijų viršininkų ir kt. iš vi- 
pakeis lt. generolą John C. Oa- j so pasaulio .kraštų. Tik tarp da- 
kes, kuris grįžta į Jungtines lyvių nematyti Vengrijos kardi- 
Amerikos Valstybes patikrinti [ nolo Mindszenty, kuris yra pri
sveikatos.

— Buvęs prezidentas Truma
nas vakar pasiūlė įvesti Jungti
nėse Amerikos Valstybėse nacio 
nalinę loteriją, kurios pajamos 
išlygintų federalinio biudžeto de 
ficitą ir sumažintų žmonių mo
kamas taksas.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
naujo parlamento rinkimai bus 
lapkričio 18 ir 25 d.

dėjo keturių dienų susirinkimą 
ir pritarė Anglijos ekonominei 
politikai.

Kardinolas Francis Spellman (kairėje), New Yorko arkivyskupas, 
sveikinamas neatpažinto vyskupo, atvykus jam į Romą dalyvauti 
visuotiniame Bažnyčios susirinkime Vatikane. Dešinėje yra kar
dinolas James Francis Mclntyre, Los Angeles arkivyskupas. (UPI)

Popiežius Jonas XXIII laimina 
atidarant visuotinį Bažnyčios su-
sirinkimą Vatikane pradėtą šv. giaurinį Kubog jūrį Jig 
Petro bazilikoje Vatikane. Taip c- j c
nuotrauka atrodo per JAV. sateli-. vena San Juan mieste> Puerto 
tą Telstar.____________ Rico.______

Jonas XXIII paliete pasauliečių 

apaštalavimą ir Bažnyčios 

santykius su valstybe
Atidarant visuotinį Bažnyčios susirinkimą

VATIKANAS. — Vakar Šv. 
Petro Bazilikoje malda “Veni 
Creator Spiritus” (Ateik Šven
toji Dvasia) atidarytas visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas, už-
intonavus šį 1,000 metų amžiaus tybe, kad ji neengtų jos teisių ,
himną popiežiui Jonui XXIII.

Vėliau šv. Dvasios mišias at-1 
našavo kardinolas Tisserant, 
Šventosios kardinolų kolegijos 
dekanas.

Paskui pradėta pirmoji dvi
dešimt pirmojo visuotinio Baž
nyčios susirinkimo sesija Šv. 
Petro bazilikoje, popiežiui Jo
nui XXIII tris kartus palaimi
nus kryžium susirinkimo daly
vius.

Visuotiniame susirinkime da-

siglaudęs JAV ambasadoje Bu-

Egiptiečiai stiprinasi Yemene
Siunčia technikus specialistus

KAIRAS. — The Nevv York čiama į yemeniečių sostinę S&-
Times korespondentas Jay Walz 
iš Kairo spalio 9 dieną pranešė, 
kad Yemeno kitoms kaimyni
nėms valstybėms stovint nuo
šaliai arba rodant priešiškumą, 
Jungtinė Arabų respublika vai
dina didžiojo brolio rolę krašte, 
kuris neseniai nuvertė monar
chiją ir paskelbė respubliką. 
Techninė ir kitokia pagalba siun

Kubiečiai tremtiniai paskelbė 

karą laivams, vežantiems 

reikmenis į Kubą
Rytoj parodys "karo grobį"

NEW YORKAS. — Kubiečių 
tremtinių grupė, pasivadinusi 
Alpha 66, pranešė, jog ji pas
kelbė karą — įsigaliojusį vakar 
— visiems laivams, vežantiems 
reikmenis į Kubą.

Tai paskelbė Antonio Vecia
na, 35 metų amžiaus, grupės 
vadas, kuri pirmadienį puolė

dapešte, ir Kubos kardinolo. 
Popiežius Jonas XXIII savo (

atidaromoje kalboje pabrėžė pa- j 
sauliečių katalikų apaštalavimą , 
ir Bažnyčios santykius su vals- j
ir pareigų.

— Visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas labai iškilmingai buvo 
atidarytas. Popiežius Jonas 
XXIII ir susirinkimo atstovai
buvo entuziastiškai 
Šv. Petro baziliką.

palydėti į

Kovos Yemene
AMMAN, Jordanas. — Roja

listų karinės jėgos spalio 10 die
ną paėmė 3 rusų karininkus ne
laisvėn, kai vyko kova tarp 
revoliucionierių ir karaliaus ša
lininkų prie Maarab tvirtovės. 
Vienas rusas vairavo helikopte
rį, kuris žudė karaliaus šalinin
kus, gentės vyrus.

Rojalistai Yemene kovoja 
prieš sukilėlius. Karaliaus ša
lininkai užėmė vieną miestą.

ną, ir toji pagalba į Yemeno 
sostinę plaukia iš Kairo, egip
tiečių sostinės, vadinamos Jung 
tinės Arąbų respublikos.

Kairas siunčia į Yemeną išti
sus dalinius technikų, kurių 
neturi nauja yemeniečių res
publika, esanti tarp britų pro- 
tektoriato Adeno ir Saudi Ara
bijos.

Kiekvienas Yemeno ministeris 
turės egiptietį patarėją, o kiek
vienas patarėjas 'turės būrius 
egiptiečių pagalbininkų.

Naujos Yemeno respublikos 
premjeras yra karys Salai, kuris 
pakeitė jauną karalių, kurio li
kimas dar nežinomas: vieni skel 
bia — buvęs sukilėlių nužudy
tas, o kiti sako — pasislėpęs.

Revoliucinėje vyriausybėje 
svarbią rolę turi vicepremjeras 
dr. Beidany, kuris vadovavo ye
meniečių sąjūdžiui Kaire. Pra
ėjusią savaitę jis pašauktas į 
Saną. Taipgi žymią rolę vaidina 
Mahometas Zoheiry, grįžęs iš 
Kairo prieš kelias dienas, yra 
švietimo ministeris. reiškė, kad Saudi Arabija telkia 

Ainy, užsienio reikalų minis- i karinius dalinius prie pasienio 
teris, pasiųstas į Jungtines Tau- i ir ji pasiuntė ginklų į Yeme- 
tas gauti paramos naujam rėži- ną.

Veciana iš San Juan miesto 
kalbėjo the American Broadcast 
ing kompanijai.

Jis pabrėžė, jog visi laivai, 
vežą reikmenų į Kubą, bus puo
lami, o ne vien tik iš už Gele
žinės uždangos kraštų.

Veciana pateikė ABC radi
jui kąi kurių smulkmenų apie 
užpuolimą kubiečių uosto Isa- 
bella de Sagna, 150 mylių rytuo 
se nuo Havanos.

Jis pareiškė, jog jo 30 vyrų 
dalinys padarė priešui nuosto
lių. Nuostoliai padaryti rusams 
ir kubiečiams.

Šeši Veciana vyrai nukentė
ję puolant Kubą, bet jis nepa
sakė, ar jie žuvo ar tik buvo 
sužeisti.

Vecianos vyrai buvo užpuolę 
kubiečių milicininkų ir rusų ka
reivių stovyklą ir pajūryje iš
buvę beveik dvi valandas.

Geležinkelio kiemuose, pasak 
pranešimo, karinių atsargų san
dėliai ir kiti keturi strateginiai 
įrengimai buvo sunakinti, daug 
priešo ginklų ir vėliavų paimta. 
Ne mažiau kaip 20 priešų žuvo.

Veciana pareiškė, kad “karo 
grobis” bus parodytas San Ju
an beisbolo stadione šeštadie
nį. Jis pridėjo, jog antras už
puolimas buvęs suplanuotas į- 
vykdyti trečiadienį, bet atšauk
tas dėl nepavykusio susisieki
mo.

Britų laivų savininkai 
nepritaria JAV

pasiūlymui

“Užblokuoti” Kubą
LONDONAS. — Britų laivų 

savininkai nenori bendradarbiau 
ti su Jungtinių Amerikos Vals
tybių pasiūlymu, kad laisvojo 
pasaulio laivai nęgabęntų kari
nių reikmenų Kubai. Amerika 
nori paskelbti Kubai laivų blo
kadą, tačiau britų laivų savinin 
kai į tai šaltai reaguoja, nes, 
girdi, turi būti laisva prekyba, 
o, be to, britų laivai nevežą ka
rinių reikmenų į Kubą sustiprin 
ti Castro režimą.

100 britų laivininkystės at
stovų vakar nepritarė Jungtinių 
Amerikos Valstybių siūlymui 
paskelbti “laivų blokadą” prieš 
Kubą.

BRITANIJOS PLANAS
LONDONAS. — Britų konser 

vatorių partijos suvažiavimas 
vakar užgyrė Britanijos vyriau
sybės planą įsijungti į Europos 
Ekonominę Bendruomenę.

— Britų užsienio reikalų mi
nisterija, spalio 8 dieną paneigė 
žinią, kad Britanija siunčia sun
kius ginklus į Yemeną.

mui, studijavo teisę Kairo uni
versitete.

Jungtinės Arabų respublikos 
Vidurio Rytų žinių agentūra 
spalio 11 dieną citavo aukšto 
yemeniečio pareigūno pareiški
mą, kad Yemenas manąs, jog 
jis esąs karo stovyje su kaimy
nu Saudi Arabija. Tik neaišku, 
ar jis kalbėjęs oficialiai. Į jo 
žodžius žiūrima atsargiai.

Vicepremjeras Beidany pa
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SEZONĄ BAIGIANT

liškai nemoka, gali įsigyti lietuvių , 
kalba tuo pačiu reikalu leidinį Į 
“Kaip įsigyti JAV pilietybę”, ku
rią klausimų atsakymų formoje 
paruošė Pr. šulas, o peržiūrėjo ! 
teis. A. Wells. Leidinį galite gauti j 
“Draugo” administracijoj.

Po dvylikos šio sezono susiti
kimų, LFK Lituanika su aštuo- 
niais taškais dalinasi 6-7 vietą 
su Hansa. Aštuntoje vietoje su 
keturiais taškais, beveik pa
smerkta iškritimui, atsilikusi 
Fortūna. Likusiose dvejose pir
menybių rungtynėse išaiškės ir 
antras^ klubas iškritimui į pir
mąją diviziją. Tam tvirčiausi 
kandidatai Lituanica ir Han
za.

Mačius du iš eilės Lituanikos 
laimėjimus, norėtųsi tikėti kad 
ir likusiose rungtynėse prieš 
Schwaben ir Kickers, mūsų, vy
rai sukovos ryžtingai ir bent 
vienu laimėjimu padidins taš
kų skaičių. Tokiam tikėjimui, 
sakytume, yra realių vilčių ir 
su sėkmė ir ryžtu galime išplėš
ti taškus ir iš Schwaben ir iš 
KickerS.

Pesimizmą kelia Hanzos klu
bo iš Kanados atsikviesti keturi 
profesionalai žaidikai, kurie per 
paskutines dvejas rungtynes, 
6:0 prieš Kickers ir 2:2 prieš 
Eagles, klubui laimėjo tris taš
kus. Kalbama, kad Hanza ne
pagailėjo net kelių tūkstantinių 
sustiprinimui komandos lemia
mam pirmenybių finalui, kad 
tik išlikus Major divizijoje. Tu
rėdama tokį užnugarį, neatpa
žįstamai atnaujinta ir sustip
rinta Hanza, atrodo tikisi be di
delio vargo užsitikrinti savo 
išlikimą.

LFK Lituanicai turinčiai tik 
saują ištikimųjų rėmėjų (atleis
kit, bet kiti tik minia žiūrovų 
nuolat priekaištaujanti, reika
laujanti, bet klubą realiai pa
remti visad pamirštanti) telie
ka tik kieta kova kad nuošir
džių gerbėjų neapvylus ir užsi
tikrinus kitam sezonui vietą 
tarp iškiliausių Chicagos klubų.

Kamuolys yra apskritas ir 
pranašauti rezultatus vargu ar 
būtų tikslu, tačiau vistik turi
me tikėti, kad po paskutinio 
teisėjo : švilpuko galėsime švęsti 
laimėjimą.

Vyrų laukia kieta kova ir te
būnie ji vyriškai sukovota. Sėk
mės!

LITUANICA — FORTŪNA

Praėjusį sekmadienį atsiek
tas laimėjimas prieš Fortūną 
3:2 buvo iškovotas tik didelių 
pastangų dėka. Lituanica pir
mame puslaikyje dviem gražiai 
atsiektais įvarčiais atrodė jau 
užsitikrins laimėjimą, tačiau po 
pertraukos sukrutusi Fortūna 
rezultatą išlygino ir tik rungty
nėms baigiantis buvo atsiektas 
lemiamas įvartis.

Pačios rungtynės buvo vienos 
iš kiečiausiai sužaistų ir teisė
jo nevisada tikslūs sprendimai 
įtampą tik didino. Abiems klu

Matty Alsu, San Francisco beisbolo komandos žaidėjas, nori pagauti sviedinį, kurį išmušė Nevv 
Yorko komandos žaidėjas Tresh, įgalindamas savo komandą pasiekti tris atbėgimus. Rungtynes ste
bėjo -63,165 žiūrovai.

bams taškai buvo gyvybiniai 
svarbūs todėl nebuvo išvengta 
ir šiurkštumų. Teisėjai įkaitu
sių žaidikų nebandė grieščiau 
drausminti, todėl rungtynėms 
baigiantis atmosfera buvo lyg 
prieš atominės bombos sprogi
mą.

Lituanicos gynimas sužaidė' 
perdaug nervingai ir žemiau 
įprasto lygio. Buvo padaryta vi
sa eilė neleistinų klaidų. Kam
pinių skaičius tiesiog astrono
miškas ir daug kartų vartai bu
vo išstatyti į pavojų visai be 
reikalo.

Įvarčių autoriai M. Mika
lauskas 2, Skistimas 1.

II-JO KULTŪROS KONGRESO 
KOMITETO

Fizinio lavinimosi ir sporto 
sekcija, kurios sudėtin įeina 
Vyt. Grybauskas, A. Tamuly- 
nas, Z. Puzinauskas, Pov. Žum- 
bakis ir Br. Keturakis, spalio 14 
d. 2 v. p. p. renkasi posėdžiui 
Jaunimo Centre nustatyti galu
tinai valandinę programą kon
greso darbuose. Visi nariai kvie 
čiami dalyvauti, nes tik nuo su
derintų ir sumanių nutarimų 
priklausys ir pačios sekcijos 
darnus pravedimas.

Br. Keturakis,
Fiz. Lav. ir sp. sekc. Vadovas

SPORTO KRONIKA
i — Nauja L.S.K. Aro valdyba 
buvo išrinkta spalio 7 d. Jauni
mo Centre įvykusiame visuoti
niame narių susirinkime: Leo
nas Demereckas, pirm.; Rita Ši
leikytė, sekr.; Algis Nausėdas, 
ižd.; Vyrų tinklinio sekcijos 
vadovas — Vytautas Krikščiū
nas; Jaunių krepšinio sekcijos 

:vadovas—Jonas Grigaitis; Jau
kučių krepšinio sekcijos vado
vai — Vytautas ir Juozas Kaz
lauskas; Mergaičių tinklinio sek 
cijos vadovė — Regina česaitė; 
Lengvosios atletikos sekcijos 
vadovas — Povilas Bubnys.

— A.S.K. Lituajnicos ir L.S.K. 
Aro vyrų krepšinio komandos 
žaidžia “pre-season” krepšinio 
lygoje, Marąuette parko salėje, 
kiekvieną trečiadienį, tarp 7 ir 
9 v. v. Lituanica laimėjo pir
mas dvi rungtynes. Aro penke
tukas laimėjo vienas ir pralai
mėjo vienas rungtynes.

— Tinklinio treniruotės. An
tradienio vakarais nuo 7 iki 9 v. 
v., Marąuette parko salėj, vyk- 
st L.S.K. Aro tinklinio treni
ruotės vyrams. Dėl informaci
jos galima skambinti PR 8- 
6849.

i — Basebolo “World Series”.
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Yankcc beisbolo komandos metikas Terry (kairėj) ir mušikas 
Tresh džiaugiasi penktose rungtynėse pa siekę pergalę prieš San 
Francisco komandą 5:3.

INFORMACIJA PILIETYBEI GAUTI
Pasidaryti Amerikos piliečiu 

yra noras daugelio vyrų ir mote
rų, atvykusių į Ameriką, kaip į 
kraštą, kuriame jie rengiasi su
skurti savo namus. Jei gyvenote 
i Amerikoje penkis .metus, turėtu
mėte pasinaudoti Amerikos pilie
tybe ir per ją gaunamomis privi
legijomis. Amerikos Taryba 'Tau
tų Tarnybai (American Council 
for Nationalities Service) išleido 
naują 19-tą laidą knj'gelės su už- 
vardinimu “Kaip pasidaryti Jung
tinių Amerikos Valstybių piliečiu”.

New Yorko “Yankees” laimėjo 
pirmąsias “World Series” rung
tynes 6:2. San Francisco 
“Giants” sekančią dieną išlygi
no pirmenybes, laimėdami 2:0. 
Trečios rungtynės atiteko Nevv 
Yorkui 3:2. Už dviejų dienų, 
“Giants” vėl nugalėjo “Yan
kees”, šį karta 7:3, o “Yankees” 
laimėjo penktąsias rungtynes 
5:3.

Šiandien (spalio 12 d.), San 
Francisco Candlestick Stadione 
bus žaidžiamos šešios rungty
nės. “World Series” laimėtojas 
turi laimėti keturias rungtynes, 
tapti meisteriu. Nevv Yorkui 
trūkstą tik vieno laimėjimo tap 
ti JAV profesionalų beisbolo 
meisteriu.

j — Ledo rutulio sezonas ofi
cialiai buvo atidarytas Chicagoj 
spalio 10 d. Pirmose rungtynė
se Cihcagos “Black Havvks” 
pralaimėjo 3:1 Toronto “Maple- 
leafs”. Stezonas tęsis iki kovo 
mėnesio.

— Chicagos profesionalų 
krepšinio komanda, “Zephyrs” 
žais pirmąsias sezono NBA ly
gos rungtynes spalio 20 d. Ohi
cagoj. Pirmos rungtynės Chica
gos priešininkui bus Cincinnati 
“Royals”. Rungtynės vyks Chi
cagos Coliseum., 15 St. ir Wa- 
bash. Bilietus galima įsigyti: 
Chicago “Zephyrs”, 222 N. Mi
chigan ave.

Ši 128 puslapių knygelė aiškina, 
ką reikia atlikti, kad pasidaryti 
piliečiu. Joje yra aprašytas kiek
vienas natūralizacijos procedūros 
žingsnis ir nusakyta, ką prašąs 

į pilietybės asmuo turi daryti, kad 
į taptų piliečiu. Priedo, joje yra 
į specialus straipsnis, kuriuo reikė
tų vadovautis pasiruošiant pilie- 

I tybės egzaminams. Jame yra 130 
klausimų ir atsakymų apie Ame- 

' rikos istoriją ir valdžią. Knyge- 
lejei taip pat yra atspausdinta 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
konstitucija ir Nepriklausomybės 
deklaracija.

Kaip pasidaryti piliečiu knygelė 
yra skirta nė vien tik. pavieniam 
asmeniui, bet ir mokytojams, so
cialiniams darbuotojams ir teisi
ninkams, į kuriuos yra, kreipiama
si patarimo ir pagalbos naujai 
atvykėliams į Ameriką. Šiai eks
pertų grupei ši knygelė duoda in
formacijų apie techniškas ir daž
nai painias natūralizacijos ir pi
lietybės problemas^

“Kaip - pasi'dųSį-fei Jungt. Ameri
kos Valstybių } piliečiu” knygelių, 
'kainuojančių po vieną dolerį, ko
pijas galima gauti Amerikos Ta
ryboje Tautų Tarnybai (Ameri
can Council for Nationalities 
Service), 20 VVest 40th Street, 
New York IS, N. Y.

P. S. — Minima 'knygelė yra 
anglų kalba. Kas dar gerai ang-

ZOFIJA ir STASYS JURKŪNAI 

2438 W. 63 rd Street 

Tei.HE 4-4321

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

ssoe West I6th Street 
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympie 2-0951

Meilė! Tai ištisas temas ir tik 
vienas žedis; tai okeanas ir ašara, 
tai septintas dangus ir miražas, 
tai audra ir atodūsis, tai tūkstan
tinis metų ir sekundė. Koks su
teiktas džiaugsmas ar skausmas 
laimingoj ar nelaimingoj meilėj! 
Tai miela muzika sielai, priver
čianti virpėti visas stygas.

Fupper

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban-ų dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez. HE 6-1670.

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

_______Rez. VVAlbrook 5-3048_______

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika lr Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v. v.; 

jšeštad. 10 v. r, lkl 1 p. p. Ligonius
'priima pagal susitarimą.

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Ave.)
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. RĖDublic 7-2290.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marųūėttė Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

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

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

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

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

Rez. tel. PR 9-0568, Rez. PR. 9-6730

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

chirurgija
S’ Western Ave., tel. 

GR 6-0091; 392 E. 159th St.. Harvey, 
Įlt, tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5778 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IH.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. 
------------- ——------------- 1------------ - .

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. tef. GRovehiU 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m
Peakjj, tik 1—s d. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Ave. PR 6-2635 
Ųkrina Akis ir pritaiko akinius

V isual TIAmitig _ Contact Lenses
Pirmad., ..ketv, 10:30 v. r. —- 7 n d 
antrad., -pertkt. 10:30 v. r. — 6 d. pk

šest. J 0:30 v. r. — 5. p. p.
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. I5th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Orteo telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, saukti KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. TVAlbrook 5-3090

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekviena diena 2 — 4 ir
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.DR. IRENA KURAS

GY£JTQJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestem Avenue 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika ir moterų 
LTGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-122S ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt; 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagąl susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

C H I R U R G A s
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą.
D81 valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo; t. Iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus , trečiad. ir šeštad.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Telefonas---- GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiądjeniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. ▼. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Telk PRospect 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.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 
Telef. ofiso: PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienj — uždaryta.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.

, Treč. ir šeštad. pagal. sutarti.
Tel. afišų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniai® uždarytu.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sonth Halsted Street
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

— nT O ACTO

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

6182 So. Kedzie Ave., WA 5-2670! 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0601.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso Ir re*. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo 1 ki 4 V&k



Vis. Bažnyčios susirinkimas ir

BAŽNYČIA LIETUVOJE
Vokiečiai DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 12 d.

Lietuvių komunistų laikrašt
palaikiai savo nelaimingiems 
skaitytojams vis dar tebemė- 
gina įrodyti, kad Sovietų oku
puotoje Lietuvoje, kaip ir kito
se Pabaltijo valstybėse, “pui
kiai” veikia “demokratinė” san 
tvarka, teikianti žmonėms lais
vę ir nešanti gerovę. Toji “de
mokratinė” santvarka garan
tuojanti laisvę net ir religijai.

Pirmoje eilėje meluojama, 
kad okupuotoje Lietuvoje yra 
demokratinė santvarka. Nuo 

1 pat pirmosios dienos, kai So
vietai, sulaužę visus susitari
mus su laisva ir nepriklauso
ma Lietuvos valstybe, karinė
mis priemonėmis užgrobė kraš
tą, buvo likviduota demokra
tinė santvarka, buvo sugriau
tas visas valstybinis aparatas, 
panaikintos politinės partijos, 
likviduotos visos (apart ko
munistinių) visuomeninės ir 
kultūrinės organizacijos ir bu
vo įvesta žiauri, kruvina bol- 
ševistinė diktatūra. Komunis
tų režime Lietuvoje nebuvo, 
nėra ir nebus demokratinės 
santvarkos, kol bolševikai ten 
siautės. Kaip nė viename komu 
nistų užgrobtame krašte nėra 
demokratijos ir laisvės, taip 

r jos nėra ir Lietuvoje.
*

Šiuo metu lietuviai komunis
tai ir jų bendrakeleiviai žymiai 
padidino ir pagyvino savo pro
pagandą apie Lietuvos kultū
rininkus, kurie, anot jų, tūrį 
pilniausią laisvę kurti. Jie to
dėl kursto Amerikoje ir kituo
se laisvuose kraštuose gyve
nančius lietuvius kultūrininin- 
kus užmegsti artimus ryšius 
su jais ir bendradarbiauti. 
Kviečia juos ir į Lietuvą at
vykti.

Kaip meluojama apie demo
kratinę santvarką, kaip meluo
jama apie laisvę, kurios Lie
tuvoje prie bolševikų nebuvo 
ir nėra, taip lygiai meluojama 
ir apie tai, kad Lietuvos kul- 

-tūrininkas, darbininkas ar pra
monininkas bei prekybininkas
turi teises, turi laisvės.

*
Atvejų atvejais buvo įrody

ta, kad šiandien Lietuvoje nė 
tik paprasčiausių laisvių žmo
nės neturi, bet jie kenčia bol- 
ševistinės diktatuos žiaurius 
persekiojimus, kenčia dvasinį 
ir medžiaginį skurdą.

Tie patys lietuviškųjų bolše
vikų laikraštpalaikiai kai kada 
užsimena ir apie religijos lais
vę Lietuvoje. Tai irgi yra šlykš 
ti melagystė.

Vakar, kaip gerai žinome,

do, kad ir šiandien Lietuvos 
žmonės neturi religinės laisvės, 
kad jie dėl savo tikėjimo yra 
persekiojami. Jei toji laisvė 
ten būtų, kaip tvirtina bolše
vikai, tai kodėl šitokia didele, 
istorine proga Katalikų Baž
nyčios gyvenime neišleido Lie
tuvos vyskupų vykti į Romą?

Tokios progos pasitaiko tik 
kartą per šimtmetį ar net re
čiau.

Kodėl šitaip yra .elgiamasi su 
Lietuvos vyskupais ? Todėl, 
kad Lietuvoje ne tik nėra re
ligijos laisvės, bet, priešingai, 
dedamos visos galimos pas
tangos, kad religiją iš viso su
naikintų, Katalikų Bažnyčios 
veiklą visai likviduotų. Kad 
taip yra, jokių abejonių nėra. 
Apie tai ryškiai kalba ir nelei
dimas vyskupų į visuotinį Baž
nyčios susirinkimą. Mat, bijo
ma, kad vyskupai, nuvykę į 
susirinkimą, jame pabuvoję ke
letą mėnesių ir sugrįžę namo, 
didesniu užsidegimu darbuosis 
Bažnyčiai ir žmonių dvasinei 
gėrovei.

' ¥
Visų laisvojo pasaulio kraš

tų spauda labai daug rašo ir 
dar daug rašys apie visuotinį- 
jį Bažnyčios susirinkimą. Rašo 
teigiamai ir palankiai. Kitaip 
ir negali būt. Juk tame susrin 
kime bus atstovaujama šimtai 
milijonų katalikų. Juk jame 
bus svarstomi rte vien tik vie
nos Katalikų Bažnyčios, bet 
bus paliestos ir visos žmoni
jos, višo pasaulio aktualios, 
gyvybinės problemos. Tik ko
munistinių kraštų spauda nie
ko nerašo apie šį įvykį, o jei 
ir rašo, tai savo raštus pagrin 
džia melagystėmis ir šmeižtais.

Laisvųjų kraštų katalikų ir 
nekatalikų laikraščiai pakarto
tinai rašė, kad iš Lietuvos ne- 
būs išleistas nė vienas vysku
pas. The Chicago Daily News 
korespondentas Vatikane, Ge
orge' Weller, viename savo re
portaže pabrėžė faktą, kad nė 
vienas iš keturių vyskupų ko
munistų pagrobtoje Lietuvoje 
neišleidžiamas vykti į Romą, 
mini ir vyskupų vardus.

Telšių vyskupas Vincas Bo- 
risevičius, 75 m. amžiaus, Va
tikano žiniomis kenčiąs kalė
jime. Mūsų spaudoje savo lai
ku buvo pranešta, kad jis yra 
miręs. Jo pavaduotojas vysk. 
Petras Maželis, 68 m. amžiaus, 
dar turįs leidimą tvarkyti šią 
vyskupiją, tačiau į Romą vykti 
neišleidžiamas. Tas pats korės 
pondentas praneša, kad, ry
šium su atnaujintu ir padi-

Tiriamos vokiečių-lenkų santykių užmezgimo galimybes. Len
kijos seimo atstovas teigia, kad vokiečiai dabar nepajėgūs 
pulti Lenkiją. Pripažįsta Fed. Vokietijos pajėgumą, kritikuoja 

jos laikyseną Vakarų bloke. Santykių pagerinimas esąs 
galimas tik kompromiso keliu.

V. ALSEIKA, Vokietija

Šis ruduo, iš dalies ir praė- Jau nebėra dvilypio santykiavi- 
jusi vasara — būdinga pažvel- i mo Lenkija - Vokietija 
gus į Lenkijos ir Vak. Vokieti- Jei Lenkija geografiškai vis 
jos spaudos puslapius. Vis daų tebėra tarp Sovietų Rusijos ir 
giau aptinkame balsų, pasisa- į Vokietijos, tai politiniu požiūriu, 
kančių apie santykius tarp dvie-' teigia Stomma, yra įvykę daug 
jų kraštų, apie vadinamą “vo-1 pakitimų. Šiuo metu tiek Lenki- 
kiškąjį pavojų” Lenkijai, apie! ja, tiek Fed. Vokietija įeina j 
reikalą pripažinti ar nepripažin- du tarptautinius blokus. Abu
ti Oderio - Neisės sieną ir pan. 
Vasarą ir šiuo metu ypatingai 
padažnėjo vokiečių laikraštinin
kų įspūdžiai iš atsilankymų Len 
kijos miestuose, pagaliau rugsė
jis - spalis buvo laikotarpis, kai 
ir oficialūs Bonnos vyriausybės 
sluoksniai pradėjo tirti galimy
bes praplėsti prekybos santy
kius su lenkais, o eventualiai ir 
bandyti siekti diplomatinių san
tykių užmezgimo,
reiškiniai, tačiau
skirti jau atskirą straipsnį.

kraštai siejami ryšiais su skir
tingomis politinėmis sistemomis. 
Jau nebe tie laikai, kai vokiečiai 
buvo grėsmė silpnai ir vienišai 
Lenkijai. Vokietija nėra pajėgi

Siūlo pasirinkti tarp konflikto 
ir kompromiso

Kaip lenkai vaizduoja galimą 
vad. vokiškojo klausimo išspren 
dimą? Jų pažiūra kai kuriais 
aspektais aiškiai artima oficia
liajai, Kremliaus atstovaujamai, 
pažiūrai. Taigi Stomma sampro 
tauja šitaip: nesą galima tą 
Gordijaus mazgą tiesiog per
kirsti. Tenka išsprendimo ieš
koti kantrybe apsišarvavus. Ti
są, būtų daug galimybių, tačiau 
viena jam aišku: kompromiso

Sovietų ,.idealioji" mityba nebus 
nepriklausomos Lietuvos lygio

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

'Sovietų Sąjungos Mokslo A- i Pagal tą planą atskirų darbo 
kademija 1961 metais paskelbė sričių gyventojams vienos die- 
“idealios” gyventojų mitybos nos maistas išreiškiamas šiais 
planą, kuris turįs būti pasiek- kalorijų kiekiais:
tas ligi 1970 metų...

Protinio darbo žmogui ................................... 2950 kalorijų
Lengvo fizinio darbo žmogui ........................... 3250
Sunkesnio fizinio darbo žmogui ....................  3800

Ypatingai sunkaus darbo žmogui .......... .. .. . 4550
Ideali norma asmeniui ..................................... 3000
Pensininkui ......................................................... 2400
Nurodytoms šešioms žmonių , Pravartu sugretinti Sovietuo- 

grupėms numatomą dienos ka- sc numatomos “idealios” mity- 
lorijų kiekį padalinus lygiomis, dos lygį su nepriklausomosios 
vieno suaugusio asmens dienos Lietuvos gyventojų mityba, 
maistas Sovietų Sąjungoje bū- Pagal statistinius duomenis,

pati viena užpulti Lenkiją ir kelias esąs neišvengiamas. Jei tų ateityje, apie 1970 metus, atskirų darbo sričių gyventojai 
okupuoti kai kurias sritis. Už- susiduriama su dviems vokiečių lygus 3325 kalorijoms, imant per dieną sunaudojo maisto, iš-
puolimo atveju būtų įvelti kiti valstybėmis ir nė vienos jų ne- vidurkį. i reikšto kalorijomis:

Lenkijos seimo atstovas teigia: 
vokiečiai kariniai negresia

galima likviduoti, tai ir tenka pa 
sirinkti tarp konflikto ir kom
promiso. O tas lenko siūlomas 
kompromisas galėtų atrodyti 
dvejopai: palaipsniui panaikinti 
ginklų susitelkimo vietas Vokie 
tijoje, sumažinti karinius dali
nius ir, antra, taip pat palaips
niui mažinti abipusį abiejų vo
kiškų valstybių priešiškumą ir

Ūkininkas nedarbymečio metu ......................  3850 kalorijų
Ūkininkas darbymečio metu ..........................  4442 „
Amatininkas bei prekybininkas ....................... 3659 „
Dirbąs protinį darbą ....................................... 3264 „
Tarnautojas bei valdininkas ..........................  3367 ,,
Mietso darbininkas ........................................... 3512 „
Šių kategorijų žmonių sunau- alų, nepriklausomos

prasidėjo visuotinis Katalikų dintų religijos persekiojimu So 
Bažnyčios susirinkimas Sv. Dėt viėtijoje, šį mėnesį buvę areš- 
ro bazilikoje, Romoje. Jame tuoti penki Lietuvos kunigai, 
dalyvauja apie trys tūkstan- kas, matyt, sudarė lyg ir pa
lčiai’iš viso pasaulio suvažiąvu teisinimą neleisti vysk. Ma
sių kardinolų, arkivyskupų, želi ui išvykti iš Lietuvos, 
vyskupų, patriarchų ir vienuo- Vyskupui Vincui Sladkevi- 
lijų vyresniųjų. Net iš kai ku- čiui, Kaišedorių vyskupijos vai 
rių satelitinių valstybių vys- dytojui, draudžiama eiti savo
kupai galėjo atvykti į Romą 
ta svarbia istorine proga, ta
čiau iš Lietuvos neišleistas nė 
vienas vyskupas. Tik kaip jau 
buvo užsiminta, Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas kan. J. Stan 
kevičius esąs nuvykęs į susi
rinkimą Romon. Bėt jis bus 
tik stebėtojas, o ne tiesioginis 
atstovas, nes tokiais gali būti 
tik vyskupai.

Šie faktai labai aiškiai ro-

pąreigas. Vyskupas Julijonas 
Steponavičius esąs ištremtas.

Tokia tad religijos laisvė bol 
ševikų okupuotoje Lietuvoje. . 

*
Laimei laisvoje Amerikoje 

gyvena ir uoliai darbuojasi vys 
kūpąs Vincentas Brizgys, ku
ris dalyvauja vykstančiame vi
suotiniame Katalikų Bažnyčios 
susirinkime Vatikane. Jis, kaip 
Kauno arkivyskupijos koadju
torius, atstovauja šią arkidie- 
ccziją ir tuo pačiu Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje.

kraštai ir kiltų visuotinis kon
fliktas.

Tačiau, lenko parlamentaro 
Tai įdomūs nuomone, vis dar esama visuo- 

jiems tektų tinio konflikto pavojaus ir vis 
dar tebegresia trečiojo pasau
linio karo šmėkla. Pasaulinei 
taikai daugiausia graso du ele
mentai; tai bendroji politinė į-

Katalikų savaitraštis “Tygod tamPa tarp dviejų blokų ir, ant- 
nik Povvszechny”, išeinąs Kro- ,ra- Paskiri židiniai žemės rutu’ drauge ;1U tarpe Palengvmtl Į" 
kuvoje, pastaraisiais mėnesiais
sukėlė daug triukšmo spaudoje r^'
ir atkreipė ne tik pačių lenkų Pavojus slypįs Bonnos politikoje 
dėmesį. Dar vasaros mėnesiais Pagal lenką Stommą, tarp-1
tame laikraštyje būdingu straip tautinėa padėties raktas _ tai Nori nuginkluotos jr neutralios
sniu pasirodė katalikų judėjimo susitarimas tarp JAV ir Soviė- 
“Znak” vadovas Stefan Kisie- ! tų Jęi girdi) kas trukdo tam

susitarimui, tai prisideda prie 
pavojaus taikai. Autorius toliau 
puola Bonnos politiką, — ji e- 
santi per daug kieta, atsirėmu
si įvairių doktrinų, nors kai ku
riais požiūriais naujasis užsie-

levvski. Jis teigė, kad vokiečiai 
šiapus geležinės uždangos ne
galvoju apie karą ar prievartos 
būdu dabartinės Lenkijos vaka
rų sienos pašalinimą. Esą, kanc 
leris Adenaueris savo ūkinės

' lyje, galį sukelti visuotinį gaiš- vairius kontaktus. Tai būtų il-

gerovės priemonėmis migdąs sa njų reik. ministeris Schroeder e- 
vo gyventojus, o Vakarų vokiš- SąS lankstesnis už buvusį von
kasis jaunimas daugiau galvo- Brentario. Esmėje, teigiama, Va
jąs apie gerus uždarbius, kaip karų vokiečiai laikąsi Dulles dok 
apie karinio pobūdžio avantiū- trinos, — atsisakyti nuo kom-
ras. Tokios pažiūros nesutapo 
su oficialia valdžios linija, tad

promisų ir palaipsniui rytų link 
stumti visus Vad. socialistinius

gas kelias, bet, lenko nuomo
nė, ir vienintelis tikras spren
dimo kelias.

doto maisto vidurkis, išreikštas 
kalorijomis, buvo lygus 3682 
kalorijoms. Tai yra 357 kalori
jomis didesnis už sovietinės “i- 
dealistinės” mitybos numatomą 
vidurkį.

Tai, kas Sovietuose numato
ma gyventojų aprūpinimo srity- maisto produktais yra žymiai 
je pasiekti ligi 1970 metų, už- i žemesnis, jei numatyti kalorijų 
planuotą mitybą skaitant ide- kiekiai laikomi “idealiais”.

Lietuvos 
gyventojai geriau maitinosi tuo 
laiku, kai patys buvo tikrai
siais savo krašto šeimininkais.

Galiausiai tasai būsimos mity
bos planas Sovietuose rodo, jog 
ligi šiol gyventojų aprūpinimas

Vokietijos
Lenkas, seimo atstovas, vis

skeptiškai žvelgia į Bonnos po- tų teigiamai prisidėti siekiant raliu kraštu. Ji turinti virsti til

ir Kisielevvskiui teko išgirsti kra§tus. O šiaip Fed. Vokietija, 
jos reikšmė Vakarų bloke auga 
vien dėl jos ūkiškojo pajėgumo 

ko anam į pagalbą. “Znak” frak ir didėjančios karinės galios. Pa 
cijos lenkų seime pirmininkas j galiau lenkas Bonnai dar pri-
St. Stomma tame pačiame “Tyg. I k|ša tai, kad šioji daranti spau
Powszechny” straipsnyje - "Ar dlm« ‘ Washingtoną, sugriežtinti 

, . v. . . politiką su sovietais ir išjungti
esama vokiečių pavojaus?” — i , x , , . , .4 J 4 bet kokių kompromisų galimu -
jį atsakė ne, Vakarų vokie- mus q tai, ienko parlamentaro 
čiai šių dienų Lenkijai kariniu ; nuomone, jau neigiamai veikią 
pobūdžiu negresia. 'ir bendrąją politinę padėtį.

daug kritikos balsų. Tačiau ki
ti “Znak” sąjūdžio draugai šo-

| ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Taip pat tamsybių išmintim ją apšvietė visa šut
vė burtininkų, kuriuos išaugina laukinis indėnų gy

Spaudoje ir gyvenime

RAUDONŲJŲ BAUDŽIAVOS ŪKIUOSE
Kaip baudžiavos laikais dvarų mišinių lauko. Parudavę, lietaus

ūkiai nepasižymėjo produktyvumu, 
taip ir raudonosios baudžiavos 
metu kolchozai garsėja savo Ne
tvarka, kurios šaknys glūdi pa
čioje sistemoje. Tai ryšku nėt ir 
iš okupantų kontroliuojamos spau
dos. Pvz. ‘‘Tiesa” Nr. 226 straips-

prie žemės priplakti, jie jau pra
dėjo pūti. Rūpestingas šeiminin- 
kšš seniai juos būtų suvertęs į 
siloso duobę.

— "Raudonosios žvaigždės” kol
ūkis čia, — atsakė senas kolūkie-

litiką, jai prikiša atsisakymą to Rytų ir Vakarų susipratimo, 
priimti siūlomus kompromisus, ' užuot kursčiusi Vakarus bei A- 
bendradarbiavimo planus, Ra- meriką prieš Rytus. Svarbiau- 
packio pasiūlymus. Pagal lenko šia, kad Vokietija privalanti bū 
samprotavimus, Vokietija gale- ti nuginkluota ar net virsti neut

Buv. prez. Ęisęnhovver kalbasi su buvusiu vidaus reikalų sekret. 
Fred A. Seaton Omahoj, Nebr., rinkiminės kampanijos metu.

tu tarp Rytų ir Vakarų, o Vo
kietijos tvirtove prieš Rytus pa
vertimas, lenko teigimu, esąs 
priešingas istorijai. Kai pasi
renkama karo ir taikos logika, 
tai žmonijai, esą, reikia siekti 
taikos logikos, nes karinė logi
ka su atominėmis bombomis jau 
virsta nesąmone.

Į lenko Stommos teigimus 
Vak. vokiečiai atsakė: kuriuo 
būdu tenka keisti santykius sų 
Rytais, jei Vokietijai prievartos 
būdu primestas padalinimas, o. 
1981 m. ir gėdos siena? Negi 
tai faktai, atitinką istorijos tėk
mę?

Tai vis mintys, keliančios dis
kusijas. Tačiau politiniuose už
kulisiuose jau šis tas verda ir 
po mėnesio kito paaiškės, kaip 
vyksta susitaikyti buvusiems ne 
atlaidiems priešams-.— lenkams 
su vokiečiais.

— Bet aš juos visus tavyje sunaikinsiu.
Ir toji laukinė meilė, kuri tikrumoje teikė tam 

tikro originalumo jo nuotykiui su laivininke, baigė 
iškreipti jau ir taip Lauryno Barkero sutrikusią dva
sią.

Netgi nė motiniškumas nesušvclnino vyrų ėdikės 
pagiežos; priešingai, ją dar labiau suerzino: jos

Laurynas Barkeras buvo pirmoji to baisaus aist
rų mišinio auką.

Jis buvo jauniausias don Sebastijono sūnus, iš
mokslintas Karakase. Jau buvo bebaigiąs teisių moks
lus, ir jam jau šypsojosi ateitis, siūlydama vienos 
gražios ir išsiskiriančios merginos meilę ir profesiją,

| kurioje jo sugebėjimai būtų jam suteikę brandžių lai
mėjimų, kai, Lygumose Luzardams su Barkerais besi- iščios kūdikis jai reiškė patino laimėjimą, naujai pa
vardijant, ėmė jame reikštis keistos dorovinio nuo-' tirtą smurtą, ir, tuo jausmu begyvendama, pastojo 
puolio apraiškos. Staigaus mizantropijos priepuolio ir pagimdė mergaitę, kurią svetimos krūtys turėjo 
užkluptas, ūmai apleido universitetą ir sostinės gyve- žindyti, nes ji jos nenorėjo nė pamatyti, 
nimo malonumus ir užsidarė kaimyninių laukų lūšno- Taip pat ir Laurynas nesirūpino mergaite, pa- 
je, kur, drybsodamas hamake, išmurksodavo ištisas * vergtas nepasotinamos moters ir auka gašlumą ke-

venimas. Užkerėtojai, kurie tariasi galį sukelti keis-, dienas, vienas, nebylys ir paniuręs, kaip liguistas ' liančio gėralo, kurį, įmaišius į maistą ar gėrimą, jam 
čiausias ir baisiausias ligas vien tik įsmeigdami į sa- žvėris savo oloje. Ligi pagaliau galutinai išsižadėjo pakišdavo, ir nereikėjo ilgai laukti kad iš šaunios 
vo auką savo žalingas akis; pūtėjai, kurie tvirtina viso to, kas galėjo daryti gyvenimą Karakase pagei-! jaunystės to, kuris atrodė esąs skirtas puikiai atei- 
gydą vien pūsdami savo stebuklingą alsavimą į ligo- daujamą — savo sužadėtinės, savo studijų ir malo- čiąi, vien teliktų šlykščiausių ydų suėstas organizmas, 
tą kūno vietą; užkalbėtojai, turį maldas nuo visokių naus bendravimo rinktinėje visuomenėje, ir metėsi į palaužta valia ir į gyvuliškumą palinkusi dvasia, 
ūgų ir jiems užtenką jas šnabždėti, žiūrint į tą vietą, Lygumas pasinerti į dramatišką prarają, kuri tuo Ir ligi palaipsniui vykstąs gabumų apmirimas — 
kur yra ligonis, nors jis būtų ir už daugelio mylių, — metu ten vystėsi. : per ištisas dienas nugrimzdus į nenugalimą snaudu-

Ir ten vieną popietę susidūrė su Barboryte, kai U •— ji stūmė į baisų nuskurdimą, pusanos nuodams 
ji, Araukos viršupiu besistumdydama su maisto kro- išsėmus gyvybinius šaltinius, jos godumas jam išplė-

visi jie atskleidė jai savo paslaptis, ir netrukus keis
čiausi ir šlykščiausi prietarai viešpatavo mišrės sie
loje.

Iš kitos pusės, josios grožis jau buvo sudrumstęs 
bendruomenės gyvenimą. Jos geidė jaunuoliai, ją per-

viniu Barkerenjai Eustakijaus eldija, Bramądoro bras
toje pristojo prie kranto, kur jis vadovavo gyvulių pa
tikrinimui.

šė jo tėviškę.
Mintį jai pakišo kažkoks pulkininkas Apolinaras,

kuris ten pasirodė beieškodamas pirkti žemės prisi
sekiojo pavydulingos moterys, ir išmintingi seniai tu- į
rėjo Eustąkijui patarti: Lygumų audra, per kelias akimirkas susidaranti goję, viename srities miestelyje... Prityręs apgavys-

— Išvežk mergaitę. Nešdinkis su ja iš čia. ir prapliumpanti, vis tik neišsivysto su tokiu smur- įėse ir klastose, pastebėjęs Lauryno Barkero dvasios 
Ir antrą kartą pradėjo klajoklinį gyvenimą didžio-1 tu, su kokiu mišrės širdyje atsipalaidavo neapykan- sutrikimą ir supratęSi kad lengvai laimės sugulovę, 

mis upėmis, plaukdami eldija su dviem indėnais irk-! tos sulaikomas geismas; tačiau ji pasiliko ir Barbo- greįtai susidarė savo planą ir, pradėjęs jai pataikauti,

grobtais pinigais, betarnaujant administracijos įstai-

lininkais.

Ofinoko — tai upė, stumianti tamsiai geltonas 
vilnis, tuo tarpu Gvainija velka juodas. Girios širdy-

nyje “Mišiniai pūva, o siloso duo- [2 “ Sil°8U6ti’ > ano Vande^S SUsilie> SU šios’ bet bėga

bėse — vanduo”, rūgs. 25 d. ra
šo:

“Pavažiavę puskilometrį už Pa
nevėžio.^ sustojome prie didžiulio

Laukuose dar daug nenuimto 
derliaus, maža teiškulta, net n«- 
įpusSta sėją. Tuo ir mėgina pasi-

(Nukelta į 4 psl.)

nesusijungdami, pasilaikydami kiekvienas savo pra
dinę spalvą. Panašiai ir mišrės sieloje užtruko keletą 
metų, ligi susiliejo verdąs jautųlingumas ir tamsi ne
apykanta vyrams.

ryte jam jos neslėpė.
Kai aš tave pamačiau pirmą kartą, tu man

besimeilindamas, įkalbėjo:
— Yra tikras ir labai paprastas būdas tamstąi

pasirodei panašus į Asdrubalį — tarė, jam papasa-1 tapti Barkerenjoą savininke, neištekant už don Lan
kojusi tragišką įvykį. — Bet dabar tu man vaizduoji ryno jeigu, kaip sakai, šlykšties mintimi, kad koks 
kitus; vieną dieną esi tėvelis, kitą — Rupūžė. vyriškis tamstą galėtų vadinti savo žmona. Tai taria-

Ir jis. išdidus jos laimėtojas, pertarė:
— Taip. Kiekvienas vyras tau biaurus; bet, vie

ną paskui kitą tau vaizduodamas, prieš tavo valią aš 
priverčiu tave mylėti juos visus.

J i užbaigė urgzdama:

mas pardavimas. Visas reikalas glūdi tame, kad jis 
pasirašytų dokumentą; bet tamstai tai nebus sunku. 
Jeigu nori. aš suredaguosiu raštą: taip, kad nebus jo
kių kliūčių iš giminių pusės.

(Bus daugiau) '
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Kunigas, pasakęs 10 
lesių

ių

Misionieriaus tėvo Jono Bružiko, SJ, 40 metų 
kunigystės proga

KUNIGAS, KURS APKELIAVO 20 KRAŠTŲ TR VISUR 
KALBĖJO LIETUVIŠKAI. SAKĖ PAMOKSLUS TRIS ME
TUS DIENĄ IR NAKTĮ. VEDĖ REKOLEKCIJAS BOLŠE

VIKŲ KALĖJIME.

Rugsėjo 17 d. Sao Paulo tėvų 
jėzuitų koplyčioje tėvas Jonas 
Bružikas, SJ, atlaikė jubilieji
nes mišias. Tą dieną sukako 40 
metų, kai jis kunigas. Praėjo ši 
reikšminga sukaktis beveik ne
pastebėta ir nieku ypatingesniu 
neatžymėta. Sukaktuvinink a s 
buvo pasveikintas savo artimes
niųjų draugų.

Tėvas Bružikas yra pažįsta
mas didelei daugybei lietuvių ir 
“Draugo” skaitytojų, o dabar 
gyvena toli nuo jų, kitam že
mės pusrutulyje Brazilijoje, to
dėl jį sutikę ir davėme keletą 
klausimų, kurių atsakymais no
rime čia pasidalinti.

Kada. ir kur pradėjote kuni
gišką kelią?

Kunigystės šventimus suteikė 
a. a. Vyskupas Antanas Karo
sas 1922, rugsėjo 17 d. Prie
nų parapijos bažnyčioje. Kartu 
buvo įšventinti kun. Saliamonas 
Kaunas ir kun. 'Vincas Birbilas.

Kodėl šventimai įvyko Prienų 
bažnyčioje?

Vyskupas Karosas lenkų bu
vo ištremtas, (kaip ir pati se
minarija) iš Seinų ir neturėjo 
pastovios rezidencijos, o gyveno 
pas pažįstamus klebonus. Tuo 
laiku jis buvo prisiglaudęs Prie
nuose.

Gal galėtumėte papasakoti 
kaip buvo įvykdytas tas ištrė
mimas?

Visai paprastai. Lenkų polici-

Jei pridėsime pamokslus pasa
kytus kitomis progomis. Tai 
gausis tikrai nemažiau, kaip 
trys metai.

Kurias misijas laikote labiau
siai pasisekusiomis ir į itą la
biausiai kreipėte dėmesį misijas 
vedamas?

Labiausiai pasisekusiomis lai
kau 1940 metų Misijas Kauno 
katedroje, nes misijų pasiseki
mas matuojamas atsivertimų 
skaičiumi. Dėmesį labiausiai 
kreipiau į sakramentinę prakti
ką. Sakramentai palaiko žmo
gaus dvasią gyvą atgamtiškai. 
Jie sielą šventina ir žmogų kri- 
kščionina.

I Ar teko kalbėti inteligen
tams?

Kalbėjau inteligentams, mo-
Naktį atvežė iki Lietuvos sienos 
ir paleido. Manau, kad panašiai 
tokiu pat būdu buvo ištremtas kiniams ir vienuoliams, bet už 
ir vyskupas tik jis pora metų Vis labiausiai mėgau kalbėti

Orval Faubus (kairėj), Arkansas gubernatorius, naujai išrinktas 
pietų gubernatorių konferencijos pirmininkas, priima pirminin- 
kystės ženklą iš buvusio pirmininko, Tennessce gub. Ellington.

waukee apylinkė, LB E. Chicagos 
apylinkė, Parama, — Janušaitis 
ir Mažeika.

Po $15 — LB Roselando apy
linkė.

Po $10 — Amerikos Lietuvių 
Montessori d-ja, Marųuette Parko 
Lietuvių Namų Savininkų d-ja, I

“MESI PASITIKIME DIEVU” 
JAV atstovų rūmų pirminin

ko katedra, iš kurios jis kalba, 
bus papuošta auksiniu įrašu:
“Mes pasilikime Dievu”, kuris 

j bus iškaltas viršuje esančiame
Mikas Rėklaitis, LB St. Louis į rnarrnore. Toks nutarimas atsto 
apylinkė, Vytauto Didžiojo šau- , Vų rūmuose buvo priimtas vien-

vėliau.
Kokias pirmas kunigiškas pa

reigas teko eiti?
Baigęs seminariją tris sėmės- !

liaudžiai.
Už ką patekote į bolševikų

kalėjimą?
Už misijų vedimą. Bolševi-

trus studijavau psichologiją ir kams Lietuvą užgrobus nesus- 
soeialogiją Kauno universitete, tojau nė vienos dienos. Žmonės 
paskui įstojau į tėv. jėzuitų vie- į rinkosi tūkstančiais. Komunis- 
nuolyną ir buvau pasiųstas tams, kurie norėjo, bet išvirši-

flukos paviljono reikalams

lių kuopa, Lietuvių Krikščionių 
Demokratų s-ga, Alg. Kurausk.as,
J. Vasaitis, M. Morkūnas, Al. 
Lauraitis, dr. B. Gaidžiūnas, dr. ! j 
Gediminas Grinis, dr. Janina ir 
A. Jakševičiai, dr. Ferd. Kaunas, 
dr. A. Milius, dr. A. Razma, dr. J. 
šalna, dr. Albinas Šmulkštys, prel.
I. Albavičius, Talandis Foods, Pa
langos restoranas. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis.

Iš viso iš organizacijų ir atski
rų asmenų nepriklausomos Lietu
vos paviljonui įrengti gauta $2,049 
aukų.

Be to, gautas $700 iš Lietuvos 
Generaliniam konsului dr. P. 
Daužvardžiui pagerbti išlaidų li
kutis ir Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomojo komiteto $500, — 

i propagandiniam leidiniui išleisti.
Parodos paviljono organizavi-

balsiai.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Hl.

GRADiySKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VRSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

Olandijon naujokyno atlikti.
Ką prisimenate iš savo kau

niškių profesorių?
Miliauską, Česnį, Bistrą, Šal

kauskį ir Maironį. Ypatingu bū
du gal reiktų prisiminti Mairo-

Kun. J. Bružikas, SJ 

nį, nes šiemet jo metai ir aš tu

LB Chicagos apygardos valdy- 
pamaldas tegalima ba,, užbaigus nepriklausomos Lie

tuvos paviljono įrengimo Tarp
tautinėje Prekybos parodoje pa
jamų ir išlaidų apyskaitą, prane
ša, kad paviljonui įrengti aukojo:

Amerikos Lietuvių Tautinė S-ga 
Chicagos skyrius $350, V. Civins-

. _ . . . ,, v, . kas $150, LB Brighton Parko apy-mne mokykla, maldos apastala- ]ink- _ $11?> ® Lietu^
vimo, kat. vyrų ir kat. moterų , Gydytojų S-ga — $100. LB Rock- 
draugijos. Paskutiniu metu tė- fordo apylinkė — $100.

viai, kurie nepanoro dėtis prie 
komunistiškų organizacijų buvo 
labai išsiskirstę. Kai pradėjome 
lietuviams
buvo surinkti maždaug 40 žmo
nių. Po eilės metų ir pastangų, 
bažnyčią lankančių yra maž
daug 400. Veikia choras, vyčiai, 
tautinių šokių grupė, šeštadie-

mas ir propagandinės brošiūros iš- Mc 
leidimas (išspausdinta 20,000 egz.) '
LB Chicagos apygardos valdybai 
atsiėjo $3,600.
LB Chicagos Apygardos Valdyba

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(Ineorporated) 
EDVARDAS UUIS, *av.

niai, matyti Lietuvą kuo grei
čiausiai nukrikščionintą, tai bu
vo balkis akyse. Formaliai ma
ne apkaltino, kad Česnavos mi
sijų metu buvo platinama kny
gutė (Išleista nepriklausomos 
Lietuvos laikais) “Meilės sutar- 

j tis”, kurios gale buvo vienas ne 
palankus bolševikų
propagandai sakinys 
■buvo rašyta ne mano, aš nebu
vau to sakinio net pastebėjęs.
Jie pasibraukę sakinį raudonu 
rašalu rodė, kaip kaltinamąją 
medžiagą mano byloje.

Kalėjime turbūt liūdniausia 
huvo tai, kad negalėjote vesti 
misijų?

Liūdniausia buvo, kad nega
lėjau laikyti šv. mišių, priimti
komunijos nei atlikti ispazin- - aT)ieįstus senelius" Negalin- LB WaukpSano apylinkė, Vilniaus
ties. Prieš Velykas sužinojau, bei aPleiatu^ senelius. iNegann Rrašto LJetuvių s.ga> Lithuanian
kad gretimoje kameroje sėdi tiem lankytl bažnyčios pirmais chamber of Commerce (Chicago-
kun. čekavičius. Prisišaukiau jį mgnesi° penktadienais išnešioja je) J Gribauskas, dr. Juzefina

v J , , iv,,.. j,,„apie 30 ŠV. komunijų. Apleistie-1,r dr. K. Aglinskai, dr. Kazys Am-
prašydamas, kad per langą duo ieškau kokios nors prie-! brozaitis- dr- Petras Kisielius, dr.
tų išrišimą. Bet jis tardymo me . , Pranas ir Jaunutė Jarai, Antanas
tu buvo taip sumuštas, kad bu- §'laudos ar Paramos. Vieni patai petkus, LB Marąuette. Parko apy- 
vo visiškai ligonis ir negalėjo Pinti * P™glkudą džiaugiasi, ki- linkę

ti pabėga,

vas Giedrys organizuoja jauni- 
Į mo pastogę su skaitykla ir žai- 

. dimų sale. Jei būtų pradėta an- 
e įevis ai kg-iau, ^ūtų galima ir daugiau 

6 suburti. Ne vienas gal būtų ap
saugotas ir nuo komunistinio
suviliojimo.

Ką veikiate Brazilijoje? 
Daktaras dar neleidžia vesti

Po $50 aukojo: Lietuvių Vete
rinarijos Gydytojų s-ga, ALTS-gos 
East Chicagos skyrius, LB Bridge- 
porto apylinkė, LB Gage Parko 
apylinkė, Dr. L. Kriaučeliūnas, 
Jonas Klimas.

Po $20 — F. Mackevičius, J. 
Gradinskas, LK Ateitininkų Sen
draugių s-ga, Lietuvių Agronomų 
s-ga, Lietuvių Tautinis Akademi
nis sambūris. LB Town of Lake
apylinkė, LRK Ateitininkų Sen- 

misijų. Lankau lietuvius. Aštuo draugių s-gos Chicagos sk., J. Lie-
ponis Furniture Center, Lietuvių 
Gailestingų Seserų s-ga, Lietuvių 

. . _ . . r. T . . „ Dantų Gydytojų s-ga, Lietuvių
ją ir rūpinuosi “Musų Lietuvos Veteranų s-gos Ramovė Chicagos 
savaitraščio leidimu. Lankau li-įsk., Amerikos Lietuvių Inžinierių 
gonius ir į skurdą patekusius ir Architektų s-gos Chicagos sk

niuose priemiesčiuose laikau 
jiems pamaldas. Kalbu per radi

f
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PT.FNTV OF FREE PARKING

4l/2%

ja visus'profesorius ir klierikus l nrno-n<, naq u neišlaikyti, . , . . r Jarefevo: Susodino į vežini, reJ“ J""*?. f. ■ 5 įteikti man jok.o rehgnno pa-
v

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
U Al Aulnnc. PIRM. Ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p. D.
VALAnilUdS ANTRAD. Ir PENKT.....................i T. r. tkl i p. p.

ŠEŠTAD . .» » r iki it v rt Trečiad uidaryta

Spaudoje ir gyvenime

egzamino. Maironis buvo labai 
didelis Sv. Alfonso Liguori ger
bėjas, tai per egzaminus ir pa
klausė kokius veikalus Liguori

, (Atkelta iš 3 psl.) 
aiškinti kai kurie vadovai, kada. žinau ir kuriais metais, kuris iš'

tarnavimo. O misijas — reko
lekcijas vedžiau ir kalėjime. Su
sitardavau su vienu kaliniu, sa
kydavau jam pamokslus, aiškin- 

yra parašęs ir kiekvieno veika o įavau tikėjimo tiesas ir taip 
išleidimo metus. Atsakiau, ka per kekas dienas. Paskui išklau-
visų veikalų neišvardinsiu, ne- Sy(jiavau jį išpažinties. Ir šito-

Iziiri'oio IniriS. IR- , . ... , . > skių misijų metu visa eile ben-
pradedi kalbą apie pašarus. Apsi- ųeįstas. “Nežinai, tamsta, kuni- drakaliniu atrado savo kelia i 
rūpinant jais, gamybines valdy- i _ ... . . . „„-{„--v araKanmM- airaao savo Keną į
bos ūkiuose smarkiai atsiliekama. Se Bruzikai, t 1 p . .Dievą.
šieno paruošta perpus mažiau, ne- kartui”. Šiais žodžiais ir uzbai
gu pernai. Ankstyvo siloso Pane- g© Maironis egzaminus. Kai ki 
vėžio rajono ūkiai pasigamino . t kart grįžau laikyti jau nie. 
vos. .. 743 tonas. Ramygaheciai
padarė tą patį. Rugsėjo pradžioje 
silosui skirtose duobėse telkšojo 
vanduo.

Dar rugpiūčio pabaigoje teko 
lankytis Panevėžio rajono “Vil
niaus

ko neklausė apie Alfonsą ir jo 
veikalus.

Kuriais metais grįžote

Ar buvote nuteistas? 
Nuteistas dar nebuvau, bet 

sprendimą man jau buvo pasa
kęs tardytojas Lietuvos žydas 
adv. Lenskis, kad būsiu nuteis- 

,s i tas visam gyvenimui.
Ką galėtumėte pasakyti apie 

tėvų jėzuitų misiją Uragvajuje,

Kokiuose kraštuose dar teko 
būti ir kuris geriausiai patiko?

Be tų kur . vedžiau misijas 
dar buvau Olandijoje, Ukraino
je, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijo
je ir Prancūzijoje. Iš visų la
biausiai patiko Lietuva.

Tėvas Jonas Bružikas, SJ, 
yra gimęs Tvarkiškiuose, Gar
liavos, vėliau Pažėrų parapijoje, 
dabar turi 65 metus amžiaus. 
Visą savo gyvenimą pašventė 
lietuviams. Lietuviškos pastora 
eijos istorija jis sušvytėjo ne ei
liniu meteoru. Sukakties proga 
visi jo dvasiniai vaikai tejaučia 
pareigą prisiminti jį savo mal
dose, ar parašyti bent keletą 
žodžių. Misijonieriaus dabarti-

Olandijos į Lietuvą ir ką veikė-
kolūkyje. Brigadininkai pri- te? _ __ _____

statė pašarų įskaitos aktus. Juose 1926 metais ir buvau paskir- kuJa{ kplel metų’vadovavo 
buvo pažymėta, kad kolūkis tun L taesikuriančios Jėzuitų gim-
pasigaminęs 279 tonas šieno. Pa-! .. „ __iš

skaičiavome: kiekvienam galvijui naziJos direktorium. uo P_______ ___________ _________ __ _______ ; ___ _____ _____
iki sekančių metų šieno tenka vos laiku teko redaguoti “Žvaigz- Įki(ylika metų pavėluota. Lietu- va 45, Sao Paulo, Brazi! 
200-—200 ker Dienai ---- kilogra- /!«” “rATioi-iaa” ir> nradėian vesti

nis adresas yra: Igreja Sao 
Misija buvo mažiausia pen- Gonsalo, Rua Dr. Rodrigo Šil

dę”, “Misijas” ir pradėjau vesti 
misijas, 1931 metais išvykau į 
Ameriką.

Kur vedėte savo pirmąsias 
misijas?

Miraslave, antrąsias šakiuo
se.

Kiek ir kuriuose kraštuose 
Pupos stabarėja, mišiniai mjsįjų vedėte?

Iš viso esu vedęs 940 misijų 
ir rekolekcijų. Pagal kraštus 
jos bus pasiskirsčiusios maž
daug taip: Lietuvoje 400, Š. 
Amerikoje ir Kanadoje 240, An
glijoje 90, Vokietijoje 120, Ar-

200-—300 kg. Dienai 
mas su trupučiu...

Ramygalos rajone siloso tran
šėjos pilnėja dar lėčiau. Ramyga- 
liečiams siloso reikia; pasigaminti 
25.139 tonas, o tėra tik 5.241 to
na. ..

Dabar jau aišku, kad dalis pu
pų, mišinių nepribrandins grūdų. 
Bet dideli jų plotai dar vis “bran 
dinami
pūva;.. ,

Kaip derliaus tvarkyme, taip 
pat ir nusausinime didžiausia ne
tvarka. Tas pat “Tiesos” nume
ris skelbia:

“Blogų sausinimo darbų rasta 
Anykščių, Pakruojo, Šalčininkų, 
Tauragės, Kaišiadorių rajonuose
kuriuos aptarnauja vietinės sto- gentinoje 29, Brazilijoje 35, Bei
S
brokdariai pasirodė Jiezno MMS 
darbuotojai. Jiezno rajono ‘‘Lais
vės” ir Čiapajevo vardo kolūkiuo
se pernai, rengiant kultūrines pie
vas, techniniai reikalavimai buvo 
paminti. Daug drenažo linijų bu
vo užmestos vos trisdešimties 
centimetrų sluoksneliu. Projektas 
reikalavo vamzdynus įrengti 
1—1.2 m. gylyje. Pernai beveik 
trys kilometrai griovių neužpilti 
žemėmis. Vamzdeliai užšalo ir su
trūkinėjo. Kai kur jie tiesiog ne
tvarkingai buvo sumesti į tranšė
jas. Beveik pusė daugiamečių žo
lių žuvo. Drenažo sistemas reikės 
įrengti iš naujo.”

J. Žvilb.

je 5, Italijoje 2, Šveicarijoje ir 
Australijoje po vienas.

Kiek dieni} trukdavo misijos 
ar rekolekcijos?

Vienos tris, kitos penkias dar 
kitos aštuonias. Vidurkį aš skai 
tau 25 pamokslus vienoms mi
sijoms.

(Šitoje vietoje mes sustojame 
misionierių klausinėję ir darome 
skaičiavimą). Jis yra kalbėjęsi 
daugiau kaip devynis šimtus ke- ' 
turiasdešimts parų ištisai. Ir tai i 
tik per misijas ir rekolekcijas, i

Shovvn above is the Faleon Sąuire station vvagon for 1963, one 
of Ford’s five models of compact vvagons. The Faleon Sunirę, 
a four-door, six-passenger station vvagon, is a deluxe model 
vvith all the basie advantages of Faleon economy and maneuver- 
ability. This vievv shows off some of the all-around styling 
refinements ineorporated into the Faleon line of sedans and 
vvagons for 1963. A new grille carries out the forvvard-thrusting, 
“blunted-spear” effect evident in the front-end profile. The 
simulated liood air-scoop is retained, and block “FORD” let- 
ters are placed on the leading edge of the hood.

Low-slung and spirited, Ford’s all-nevv compact Faleon Fu- 
tura convertible (belovv) Ieads off Detroit’s 1963 parade of nevv 
car models. Designed vvith a sports car flair, the car offers 
luxury car interior appointments, an electrically operated 
power top and a complete range of performance options. Wire 
vvheel covcrs, bucket seats and a floor mounted, 4-speed trans- 
mission are a few of the many options available._______ .

Po $20 — Lietuvių Kun. Birutės 
Karių Šeimų moterų s-gos Chicą- 
gos centrinis skyrius, LB Mit-

-
ir /
u Y

ADIUMINIJAUS IR STAJNUESS 
STEEU IŠDIRBINIŲ DEDEUIS 

PASIRINKIMAS Už NEBRANGIAS 
KAINAS!

Lange (23 rūšys): aliumini jaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel r.uo $15.50

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

rodžiai ir prausyklos.
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, to rėkliai.

K. BUTKUS
PRospeci 8-2781

GR 6-1760

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, IIP. Vlrginia 7-7747

IHERE’S A HOT TIP
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ACCOIJNINŪW
SMHGS t LOAH ASSOC. 

• auAYiELa
0 • RO DANGER OF MARKEI 
u FLUCTUATIOH

• AVARLABILin
DISURED SAFETY
FREI POSTAGE BOTH WAYS

dividend payablk • FR® ^HFT FOR THRIFT 
OUARTERLI ft CHOICE OF NOVELTY 

COIN BANK)
ĮRITI FOR DESCR1PTIYS 

LITERATURE

GUARANTEE SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
VISALIA. CALIFORNIA • M ABAIAICM UVIHM
* LOAN ASSOC.* PA l«ll9f908. VISALIA, CALIFORNIA
O I ENCLOSE CHECK POR » - 

PLEASE SEND PASSBOOK
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SVARBESNI PARENGIMAI

iSpalio 14 d. Jaunimo stovyk-

atlaidai. Atlaidams iškilmingu
mo ir orumo suteikė gražus baž 
nytinis giedojimas. Per šv. mi-

los Clevelando Globos komite- gįas ir mišparus šv. Jurgio pa
to rengiami pietūs Šv. Jurgio rapijos choras išpildė Pr. Am- 
parapijos salėje. brazo, Filko, Beethovcno, Wit-

Spalio 14 d. Skautų akademi- to, Sterr, Mozarto, Kačanausko,
kų sueiga ir pobūvis Čiurlionie- 
čių namuose.

Clifftono, Hendelio, Moniuškos, 
Franco ir Grabovskiego kompo-

Spalio 20 d. Lietuva Mairo- zicijų. Choras su solistais gie- 
nio kūryboje — akademinis Mai dojo Pr- Ambrazo parašytas šv. ' 
ronio minėjimas ir pobūvis šv. Vincento garbei mišias.
Jurgio parapijos salėje. Clevelandiečiai solistai Juzė

Lapkričio 4 d. vaikų žurnalui Krištolaitytė, Vyt Matulionis, 
Eglutei paremti paskutiniųjų A] LiutkuS) Vyt. Malcanas ir 
madų demonstravimas. Fab. Kaminskas savo skambiais

Lapkričio 10 d. SLA kuopos baisajs pUįkiaį jungėsi j iškilmin 
pobūvis.

Gerry Olsmatad neša savo vaikutį iš mašinos laužo netoli Los 
Angeles, kai vyras užmigo prie vairo ir atsimušė į stulpą. Vyras 
sunkiai sužeistas, žmona mažiau, o vaikutis miega nė nepabus- 
da.mas.

Mokytojai pas popiežių
Šv. Tėvas Jonas priėmė au

diencijoj Italijos katalikų mo
kytojų kongreso dalyvius, iš vi
so apie 1,000 asmenų. Išreiškęs 
savo džiaugsmų susitikti su jau 
nimo auklėtojais, popiežius pa
brėžė, kad mokytojo darbas 
yra meilės tarnyba, ir kaip to
kią reikia ją suprasti. Antroji 

! popiežiaus mintis — Viršgamti- 
ška dvasia auklėjimo darbe. 
Viršgamtiška dvasia, tai reiškia 

: pasitikėjimą Dievo malonės prie 
I monėmis, tai reiškia nuolatines 
pastangas dirbti vardan Kris
taus, Kurs taip mylėjo vaikus. 
Savo kalbos gale popiežius kvie 

i te katalikų mokytojus laikytis 
vieningai ir organizuotai: tada 
jie lengviau galės pasiekti savo 

'katalikų mokytojų idealus.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 12 d.

4 i%2 IHSURED 5%
current dividend on investment bonus

i>/2% dividendu mokam PACAI, visas taupymo sąskaitas 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4 3£% dividendu kas pusmetį ir

dar išmokėsime po 34% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

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

DABAR JAU GALIMA GAUTI VISŲ MĖGIAMĄ UŽŠALDYTĄ

MRS. SHARKO’S
KUGELĮ

Reikalaukite maisto krautuvėse. Jeigu negausite, telefonuokite 
585-6458.

gą šv. Sakramento garbinimo 
Lapkričio 17 d. Neolituanų ba ^ventę

Pamokslus sakė kun. v. Bag- Aurora, Illinois

MŪSŲ KOLONIJOSE
Į .

Paskutinį kartą saulę pamaty- 
1 siu. — J. J. Rousseau paskutiniai

žodžiai

M O V I N G

I OI/ I D’O s E L F Wl\ir ^SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

OCTOBER — SPALIO 11, 12, 13 D. D.

liūs šv. Jurgio parapijos salėje.
Lapkričio 24 d. Kariuomenės 

šventės minėjimas šv. Jurgio
parapijos salėje.

Gruodžio 1 d. lietuvių salės
minėjimas — 50 metų sukaktis.

Gruodžio 2 d. Naujosios pa
rapijos salėje akademija, pas
kaita, Čiurlionio ansamblio kon
certas ir pobūvis.

— Vida Kasperavičiūtė nuo
širdi Clevelando visuomenininke 
buvo visam mėnesiui išvykusi 
Europon, kur su savo broliu 
Romanu, studijuojančiu teologi
ją Romoje, aplankė daugelį Eu
ropos kraštų ir šį sekmadienį 
grįžta develandan.

RUOŠIASI
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI

danavičius, MIC. yj apylinkės veikla
i LB Auroros apylinkė turėjo

SKAUTAI AKADEMIKAI puikų išvažiavimą į Petrauskų
Spalio 10 d. 5 vai. p. p. Ciur- “L??*

,. 7 . 7 tuviskoje nuotaikoje. Į įsvazia-liomecių namuose įvyksta Aka- . , , . ., . . ™ vimą buvo atsilankę beveik visidėmimo Skautų Sąjūdžio (Jie- [ _ ,, , , .. . I Bendruomenesvelando skyr. metine sueiga su1 .. 
trumpu minėjimu. 6 vai. visi da- Į 
lyviai žiūrės per televiziją Čiur

nariai su sve
čiais.

Šiuo metu Bendruomenės val-

liomo ansamblio pasirodymą, ve , . , , , , ,.J . kuriame buvo svarstyta tolimes-liau bus mediciniška paskaita,

R. ŠERENAS perkrausto bldus 
Moterų Piliečių klubas seka ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

lietuvisKąjį gyvenimą ir jame j leidimai ir pilna apdrauda. 
gyvai dalyvauja. Be to, dažnai 2047 W. 67 PI. WA 5-8063 
remia lietuviškąsias organizaci
jos aukomis, kaip pavz. Baltimo 
rėš Lietuvių šeštadienio mokyk
lą ir Vasario 16 d. gimnaziją 
Vokietijoj. Klubo valdybą su
daro pirmininkė Julija Raste
nienė, vicepirm. Adelė Bush, 
protokolų raštininkė Emilija

dyba turėjo, valdybos posėdį, ,Railienė, finansų sekretorė O- 
na Lukas, iždininkė Sofija Vi-

Pereitą penktadienį čiurlionie- 
čių namuose buvo susirinkę per 
40 jaunimo pasitarti dėl II-sios 
Kanados ir JAV tautinių šokių 
Šventės, kuri .įvyks liepos- 7 d. 
Chicagoje. Visi dalyvavusieji pa 
siryžo uoliai rengtis šiam dide
liam lietuvių įvykiui.

Jaunimas išsirinko seniūnus 
Aldoną Balčiūnaitę ir Andrių 
Šenbergą. šūkiams vadovaus

ni Bendruomenės veikimo pla
nai. Nutarta steigti lietuvišką Duker ir Ona Remeikis. 
šeštadienio mokyklą, jei tik at- 

Visi maloniai kviečiami da- siras pakankamas mokyklinio . 
lyvauti. j amžiaus vaikučių skaičius. Au- Elizabeth, N. J.

---------------- roros apyl. LB valdyba prašo Rudens šventė
• i visus tėvus, kurie norėtų savo Kiekvienais metais Lietuvos 

skautai Elizabethe rengia Ru
dens šventę. Elizabetho skautai

pašnekesys aktualiais reikalais, 
vaišės, šokiai, dainos.

čiulienė ir iždo globėjai Ona

10%, 20%, 80% piginu niokčsitej 
iž apdraudę nuo ugnies ir auto 
oohilio pas
FRANK Z A P O L I S

3208 34 West 95th Street B
Chicago 42. Illinois 9

(Te! G A 4-8651 I GK. 6-4339.®

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. ŠeStadie-

VirbldlS niais *r sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. VakaiuSkos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, 111.

i

ST. ANNE FINE CALIFORNIA
BRANDY Fifth $2-98

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fifth $3-79

GOLD DROPS MANDORCREMA
IMPORTED DESSERT WINE Fifth $1.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

VIOHAIVK 100 Proof GRAIN ALCOHOL Fifth $3.29
KKNTUCKY STRAIGHT BOURBON

VVHISKEY 10 YEAIiS 86 Proof Fifth $3-79

Visi kviečiami pietums vaikučius leisti į lietuvišką šeš
tadienio mokyklą, registruotis 

Cleveland, Ohio. šį sekmadie- pas valdybos narį Vytautą Ma- aktyviai p^'isideda prie įvairių
nį, spalio 14 d. Šv. Juigio pa- žeiką, 651 Downer PI., Aurora, tautinių bei religinių švenčių
rapijos salėj rengiami lietuviš- m. Tel. TW 20561. Nutarta su- 1! paįvairinimo. Tiek berniukų tiek
ki pietus. Tegu sj sekmadienį , rengti balių, su kultūrine pro- mergaičių vadoyąi skautybės 
musų motiftos ir žmonos būna Į grama, vakariene ir linksmąja darbui yra rimtai atsidėję žmo. 
laisvos nuo pietų virimo indų Įdalimi. Taip pat pasiųsti atsto- nės ir tuo būdu jie dirba pozi.,
plovimo ir virtuves tvarkymo. . vus j apygardos diskusinį su- tyvų lietuvybės darbą mūsų pri 
Visi, atėję į Dainavos pietus, važiavimą. Į augančiog kartos ,abuL
galėsite skaniai ir nebrangiai j Auroros apylinkės LB valdy- . D , - - ., >
pavalgyti lietuviškų valgių, kaip ba ma]oniai kviečia visus šioje L S a‘S ^ude”® sventėj 
koldūnų, bulviniu dešrų, balan- anviįnkėie gyvenančius lietu bUS nepaprasta tu0’ kad meni' 

Violeta žilionytė ir A. Šenber- dgliU( dešrų su kopūstais, įvai-i : Auroros apvlinke’ programos dalį sutiko atlik‘,
gas. Repeticijos vyks kiėkvieną rių užkandžių ir tortų. Veiks * ya,d J' u “Rūtos” ansamblis, vadovau-
penktadienį nuo 7 iki 9 vai. lie- bufetas V a ■ jamas mUz.. Algirdo Kačanaus-
tuvių salėje. Baltimore, Md. ko. “Rūtiečių” repertuaras yra

Susirinkime dalyvavo ir LB PletU metas nuo 12 vai.
I-sios apylinkės pirm. F. Eidim- iki 4 vaL p’ P' Baltimorės delegatai į Balfo
tas, kuris padėkojo mūsų jau- i Pietūs rengiami Jaunimo Dai- seimą
nimui už atvykimą ir pasiryži- navos stovyklos naudai. Visi, Baltimorės Balfo skyrius XI

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

> įvairių atstumų

A. V9LIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier <5-1882

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

mą ištesėti pradėtąjį darbą. atsilankę į pietus, ne tik ska- seime atstovauti įgalioti šie as-
Abu LB apylinkių pirminin- niai pavalgysite, jaukiai pralei- 

kai turėjo pasitarimą dėl šios site laiką savo artimųjų ir pa- 
tautinių šokių grupės globojimo. :žįstamųjų tarpe, bet ir parem- 

isite lietuviškojo jaunimo vasa- 
TLVŲ SUSIRINKIMAS į ros auklėjimo ir poilsio vietą- 

, stovyklą.Spalio 21 d. šv. Kazimiero 
lit. mokyklos tėvų komitetas 
šaukia visuotinį tėvų susirinki
mą 11:30 vai. Naujosios parapi
jos salėje. Visi tėvai kviečiami 
būtinai dalyvauti. V. R.

SĖKMINGI ATLAIDAI
Praėjusį antradienį šv. Jur

gio bažnyčioje pasibaigė 40 vai.

1 Creme de Menthe, Blackberry Liąueur, Creme 
de Cacao, Apricot, Peacli, Peppermint Schnapps.
and otliers

U; BOUCIIETT VERMOUTH 
Dry or Sweet

Fifth $3.98

.89^Fifth

IMPORTED HOUSĖ OF PEFRS SCOTCH 
VVhisky Fifth $3.59

Į. YUSAY PILSLN BEER
Case of 12—12 oz. Throvv Away Bottles $1.39

Atvykite su šeimomis. Pietų 
metu gros lietuviška muzika.

Maloniai visus kviečia Cleve
lando Jaunimo stovyklos Glo-

menys: skyriaus pirmininkė dr. 
Elena Armanienė, Juozas Ka
zakevičius, Stasys Vitkauskas, 
Antanas Sajauskas, Adomas La 
žaitis, Edvardas Kačinskas ir 
Aleksandras Radžius.

gausus ir sumaniai Kačanausko 
išbalansuotas.

Po programos vyks šokiai ir 
veiks bufetas. Turėdami morali
nę bei materialinę paramą Lie
tuvos Skautai galės ir toliau 
dirbti svarbų bei naudingą lietu
vybės darbą Dievui ir tėvynei.

Siekiant teigiamų rezultatų, 
šventei rengti yra sudarytas ren 
gimo komitetas į kurį įeina: A. 

i Bitėnas, A. Bružėnas, A. Bar-

PUItKl IK PAKDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. Westem <iK 6-6592 
Atdara 11-4 ir 6-8

. 7... .............. .... .
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62II S. Western, PRosp. 8-5875

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

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

ganizacija Moterų Piliečių klu
bas, XI-jo seimo proga, paau- 

bos komitetas: S. Laniauskas, kojo gaifo šalpos darbui 50 do- 
kun. P. Dzegoraitis, O. Ralienė, ierįų. cekįs jau įteiktas Balti- 
J. Pikturna, V. Palūnas ir V. morės Balfo skyriaus pirminin- 
Rociūnas. (Pr.) kei dr. E. Armanienei.

Moterų Piliečių klubo auka
Balfui į tienė, Z. Baublys, K. Kaspariū-

Veikli Baltimorės moterų or- nas, A. Jarmas, kun. J. Pragul-

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 accounta

TV-RADIJAI-3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
CL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam ramiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St - CLiffside4-5665Į Kemkitc tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge”
bickas įr J. Veblaitis.

Šis Rudens šventės koncer
tas įvyksta spalio 27 d. šeš
tadienį 6:30 vai. v. Lietuvių 
Laisvės salėje, 269 Second Str., 
Elizabeth, N. J. J. V.

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

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

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

J

SAVINGS IN BY .THE 15th EARN FROM THE Ist

....:.u ’ t

ssisiiiHį S %
ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

■ -j'-

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOK£JIMAI

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.

ASSETS OVER $22,000,000 
ESTABLISHED 3897

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO 8 • PHONE 254-0104



6 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 12 d. j kada jis turi pasirinkti spren
dimus iš savo patarėjų. Šitos 

i nuotaikos turi nervinti ir tokius 
i patarėjus bei planuotojus kaip 
: Bowles, Rostovv, kurie yra už-: 

simoję šaltąjį karą visai išbrauk 
ti iš dabarties santykių žodyno 
ir jo vietoj įvesti “peaceful co- 
tjįisterice”. J. B.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KEAL ESTATE KEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

John Hopkins ligoninėj, Baltimore, M., Philipinų valstybes rū
mų pirmininkas C. T. Villareal atsigulė sveikatos patikrinimui.

Viršūnėse ir apačiose svarsto 

Kubos klausimą
(Atkelta iš 1 psl.) 

Joseph Alsop (Herald Tribū
ne) prieina prie Kubos klausimo 
kaip tik iš tos apačių, iš masės 
pusės:

Ką galvoja masės ?
Pagal Alsopo tikrinimus ma

žame Kalifornijos plote masės 
vienos dalies tipingą pažiūrą iš
reiškė jauna moteris, turinti ma 
žą vaiką, mažą namelį, balsavu
si 1980 už Kennedį ir balsuo
sianti už Kennedį, jei. jis vėl 
rungsis su Nixonu, tačiau ji 
pareiškė: esą Kennedy turėtų 
būti ryžtingesnis Kubos klausi
mu. “Aš imčiausi karo, jei tai 
vienintelis kelias tai marmaly
nei išvalyti”. Alsopas minėjo 
ir daugiau pavyzdžių, kurie pa
klausti atsakė už sudraudimą 
Kuboje: esą jei reikia, eisiu ir 
aš. Kita mažesnė grupė mano: 
palikim tai prezidentui nuspręs
ti, o kiti dar pridėjo: Kuba nė
ra verta karo.

Tas masės reakcijas stebėda
mas, Alsop padarė išvadą, kad 
masės reakcijose į šaltąjį karą 
atėjo nauja fazė. Pirma tai bu
vęs taurus ir viltingas Marshal- 
lo planas. Paskui atėjo McCar- 
thy laikas, kada šaltojo karo 
kaltininkais buvo laikomi nami
niai komunistai labiau nei Krem 
liūs. Trečioj fazėj, Eisenhovve- 
rio laikais, daugumas žmonių 
stengėsi užmiršti, kad yra toks 
daiktas, kuris vadinasi šaltuo
ju karu. Ketvirtoje fazėje, kuri 
prasideda dabar, vėl visų min
tyse atsirado šaltasis karas su 
jausmu, reikalaujančiu laimėji
mo, nors ir su didele rizika.Į

Pavojinga perdėti, aiškina au 
j torius. Bet yra negalima nepa- 
; siduoti įspūdžiui, kada jūs gir
dite sunkiai dirbančios šeimos 
galvą prie savo namelio kal
bant: “Aš žinau, politika, ku
riai aš pritariu, gali reikšti ato
minę bombą. Bet aš tuo rizikuo
čiau. Laimėjimas vertas rizi
kos.”

•' Tai nuotaikos, kada Maskvos 
komunistų bazė jau tik už 90 
mylių, šitos nuotaikos negali 
nedaryti įspūdžio prezidentui,

221} JAV DVASININKŲ 
BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIME

Apie 220 JAV arkivyskupų 
ir vyskupų dalyvaus visuotinio 
Bažnyčios suvažiavimo pirmuo
siuose posėdžiuose. Tik apie 10 
JAV vyskupų pasiliks savo die
cezijose ar dėl nesveikatos, ar 
dėl to, kad, būdami vyskupai 
padėjėjai, pavaduos į Romą iš
vykusius vyskupus.

MILIJONAI
BESIMELDŽIANČIŲ

Milijonai JAV katalikų daly
vauja šv. mišių novenose ir ro
žančiaus pamaldose bažnyčiose, 
melsdami pasisekimo visuoti
niam Bažnyčios suvažiavimui.

2 aukštų rezidencija. 3 mieg.. val- 
gomas^ salionas, virtuve. Bevelk nau
jas niūras. Arti parko. $21.000.

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

I % 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.

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

Naujas 3 butų 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, 
i dideli modernus kamb., alum. lan
gai, garažas, $41,000.

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

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

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

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

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

i ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
I matysite.
i Kodėl Ilgai ieškote? Kai prie mū- 
- sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

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

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 $22,900.

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

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

Mūrinis, 10 m„ 3 mieg., 37% p. 
lotas 7 2 ir Kedzie. $1 8,500.

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 3 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 Westęrn, $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. 6Sth 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- 
uymo sistemos. Garažas. Arti 57-os jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.
ir Campbell $27,500. 3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at-- • y “ • ’ . * IllUIlil, ‘t O O, LLcLUj.

J-JU aukštų mur. 6 ir 6 kamb. rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
5lld- Arti 62-°s Washtenaw. arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. $26,800. ■ «««

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

\\ L) L/./7/Z

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

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

A. ift.

ANTHONY KASPER
Gyveno 2433 W. 71 St.

Mirė spalio 11 d., 1962, 8:40 vai. ryto, sulaukęs 49 metų 
amžiaus. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona .Emily, po tėvais Ka- 
vaJau3kaitė, seserys: Anna Simanas Kairis, Sophie Vizgard, 
Marian Bormus, Bernice Sim.mons ir jų šeimos. Brolis Frank, 
uošvis Aleksandras Kavalauskąs, švogerka Sophie Tenza, joto 
vyras Joseph ir jų šeima. Daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Priklausė Dariaus-Girėno Amer. Legiono Postui 271, 
K. of C., Cardinal Mundelein kuopai 3084, Chicago Lawn 
Moose1 Kuopai 44. Div. 32 Inf. — Red Arrow Co. B.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 
Wester.n Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., spalio 15 d., iš kop
lyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč, parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, SESERYS IR KITI GIMINĖS
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

PARAMA-

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22.000.

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

Prieš M, panką tik kelių metų, 6 
kamb., 1% vonios. $22,700.

Liuksus 7% kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, "radiant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas, šo- 
nin. įvaž. Evergreen pk.—geras pir
kinys.

10 butų po 5 ir 4 kamb., pūik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
pabke. Įmokėti $30,000.

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

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

2x0 gružus mur., platus sklyp.. 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26,800.

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

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

3 mieg’.. kelių metų mūr.. platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, naują, elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

visai nauji mūr, modernūs lia
nai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

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

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

IŠNUOMOJAMA — POR RENI

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

Išnuom. 3 kamb. butas dviem as
menim. Karštas vanduo. “show- 
er.” 4807-09 S. Laflin, FR 6-1810.

Marąuette Parke išnuomojamas 
4 kambarių butas

Tel 436-4362

Išnuom. 6 kamb. butas, 3 mieg. 
kamb., gazu apšild., -labai šviesus 
butas. Garažas. Susisiekimo linija. 
Skambinti HE 4-5078,

Išnuom. 5 kamb, butas. Kreip
tis 2-rame aukšte per šonines du
ris 4508 S. Honore tet.

HOUSES FOR RENT. Children & 
Pets Welcome. Kew, large 3 bdrm. 
bouses in South Chicago suburbs. 
Gar. att., appliances available. Rent 
may be applied to purchase. VERT 
REAS. RENT. NO SECURITY DE- 
POSIT. Call 681-2433, arba code 312

8 METŲ Mf R. NAMAS
Į vakarus nuo Gage Pk. kamb. 

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

1% AUKŠTO MCR,
5 ir 4 kamb. švarus, moderniški 

butai. Gazo šiluma. Aluminiaus lan
gai. $24.500.

ŠTAI, $175 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 Lawn n kamb. 11 metų mūr. 

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Išnuom. kambarys su visais pa
togumais beismente,

6947 S. Washtenaw Avė.

Išnuom. didelis šviesus kamba
rys, su atskiru įėjimu ir visais ki
tais patogumais. 2858 W. 39 PI., 
telef. VT 7-4155.

HELP WANTED — MOTERYS

BRYAN MEMORIAL 
HOSPITAL 

in
DUBANT, OKLAHOMA

has exccllent 
immediate openingš for
REGISTERED NURSES 

Salary open.
Ali shifts, general duty and super- 
visors, salaries commensurate with 
ąualifications paid annual vacation, 
six paid sojidays per year, college 
to v n near bcaūtiful lako Tesima,

Wire, tvrite, or call. Dept L. N. 
Mr R. M. Mnll. Admtaistrator

Dnrant, Oklahoma 
or call WA 4-3080

Perskaitę "Draugą“, duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

M0HAWK ICC Proof Grain Alcohol .. 5th $3.25
LĖMON IBE Liqueur, 70 proof.........  5t.h $3.89
LĮEBFRAUMILCH, Schwarze Kafz .. 5th $1.29 
BDRDEAUK pranc. 1957 m. vynas .... Oth 98č

AMBASSADDR Vermotiih ................. 5th 98?
AUGSBURGER Beer, 24-12 oz. boftles. Case $4.75

Spalio 11, 12, 13 dienomis

KRON Brannvin Aquavit................. 5th $3.98
BANANA Liąiaeuer.......  ........... 5th $3.65
HILLS PROS. COFFEE ............2 sv. $1.15

Didelis pasirinkimas importuotų iokolady, Įpro
ty, uogienių, įvairiu silkiy ir žuvy gaminiy.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

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

Prie 78-ėios ir Talman. Mūr. 5 
butų. Geras pirkinys.

69-ta lr Oąkley, Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

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

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

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

Sav. parduoda 6 kamb. bunga- 
low. Gazu apšild. Plytelių virtuve 
ir vonia.

Tel. HE 4-6575, po 6 v. v.

Pigiai parduodamas medinis na
mas, gražiai įrengtas, didelis skly
pas, maži taksai — $60. Arti mo
kyklų, lietuviškame rajone.

4801 S. Luna

Brighton Parke parduodamas 
2-jų butų mūr, po 4y2 kamb., 5 
metų senumo. Po 6 v. v. skam
binkite 254-8382.

DĖMESIO I

GERBIAMOS PONIOS
Esant reikalui vakare palikti 

1Į vaiką vieną, kreipkitės telefonu 
, 376-2167.

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingas vyras prižiūrėti na
mą.

CArden 4-9591

| $24,900.
2-jų aukštų med. su moder. "face ' A’11 Marąuette Parko bažnyčios 

stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios lr i ^mb.. 3 miegamieji. 2 vonios klek- 
Washtenaw. $17,900. viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo- 1 narnai Baseboard karštu vand 
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar- • sutemos. Galima nupirkti su
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 1 ^45,900.
$41,750 i Atremontuotas mūrinis. 5 kamb.

o n.__  > _ apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly-Homan xAve‘ _$?2,600. 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 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PURLIO

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

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

$22,500.

CICERO—BĖRWYN
2 butai po 6 kamb. Gazo šilima, 

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
2737 West 43rd Street 4936 W. 15th St., Cicero
Tel. CLiffside 4-2390 Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. 
6 kamb. mūrinė resid,, šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,600.

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $ i 0,000, 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,000.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

ir Cicero.
$3,000 už 25x125 p. sklypą, 59-ta 

ir California.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm'
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
Jr “sąlvanized”. Dažymas iš lauko 
‘Tuckpointing". Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. . 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Viętor Skade ST 8-9272

ŠILDYMAS
, A. Stančiauskas instaliuoja vi- 
isų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

69 Street 
486 - 5158

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago V, HL

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMU
PATAISYMUS PAGAL JOBU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-070S OL 7-20S4 Chicago, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkiniul 

GA 5-5867PKOGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda geromis 
sąlygomis taverną ir restoraną, 
fabrikų rajone. Sekm. uždaryta.
LU 1-1026.

Parduodama siuvykla, pilnai
įrengta. 2205 S. Larainie Avenue, skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 
Cicero. tel. PO 7-8852.

DĖMESIO !

Ar vargina tarakonai, pelės,



Uhlerborne, V_ Vokietijoj 4204 LS kuopos vyrai savo pastango
mis įsirengė jaukią koplytėlę. Čia matyti koplyčios altorius, ku
rio projektą padarė L. Matulevičius. Šalia altoriaus stovi kape
lionas kun. Bronius Liubinas ir kuopos vadas kpt. Juozas Matu
laitis.

Kaltinamojo kėdėn reikėtų 
sodinti komunizmą

Teismo pirm. Likas reikalauja didinti bausmes, randa 
naujus nusikaltimus kolchozininkų tarpe

Lietuvoje, kovoje su gausė- , rodo į dvi būdingas aplinkybes. ; nusikaltimais, bet, štai, pasiro- 
janciais nusikaltimais vis labiau Viena, jo nuomone, Lietuvos do, jau iškyla nauja nusikalti- 
šaukiamasi visuomenės para- teismai už ypatingai pavojin- i mų kategorija — jie teismuose 
mos. Aukščiausiojo teismo pir- gus nusikaltimus, kaip turto ligšiol dar nebuvo atsiradę, ta- 
mininkas A. Likas,. rašydamas grobstymas ar prievartavimas čiau jų skaičius vis auga. Tai, 
apie kovą su nusikaltimais į“Tie skirią per švelnias bausmes I girdi, silpnai aiškinami nusikal- 
sa”, 203 nr.) teigia, kad tos pa- (dažnu atveju kaltinamieji bau- timai, susiję su žemės ūkio tech 
ramos vis dar nepakanka. Gir- i džiami sušaudymu — E.). Ant-
di, jei pažvelgti į eilę ne taip ra,, Aukšč. teismo pirmininkas 
seniai Lietuvoje išspręstų stam- iškelia sovietiniam reižimui dar 
bių bylų (čia įeina ir bylos dėl nuo Stalino laikų labai būdingą
valstybinio ar visuomeninio tur- ' reiškinį, būtent, kad piliečiai į chozinių įstatų pažeidimais, velt 
to grobstymo, kyšininkavimo, nepaprastai traukiami baudžia- : ėdžiavimu ir pan. Kaip matyti, 
spekuliavimo užsienio valiuta ir mojon ir administracinėn atsa- tai jau visai nauja nusikaltimų 
kt.), tai pasirodė, kad atskiros *komybėn, o teismai, reikiamai 
organizacijos, jų vadovai net neištyrę pagrindinių įrodymų 
nuolaidžiavę kaltininkams. Da- šaltinių, pritaiko įstatymo nu- 
bar, Aukšč. teismo pirmininko \ matytas sankcijas. Taigi, sovie- 
nuomone, didžiausias dėmesys ‘ tinio teismo aukštas par.eigū-
turįs būti kreipiamas į tai, kad nas oficialiai pripažino, kad Lie ! kūrėjus ir iš viso visą bolševi 
nebūtų leidžiama kilti nusikal- tuvoje tebesiaučia stalininė sau j kinę santvarką. Šaukimasis į

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 12 d.

A. -f A.

KAZIMIERUI SANTAKUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui Antanui Santarai, šeimai 
ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

Valentinas ir Birutė 
Bagdonai

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
PASITARIMAS 

PARODOS REIKALU
Spalio 5 d. Brueo svetainėje 

įvyko Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos sukvies
tas organizacijų-, atstovųbei vi
suomenininkų pasitarimas lietu
vių dalyvavimo 1964-65 m. pa
saulinėje parodoje reikalu. Su
sirinkimui pirmininkavo L.B.

levitui. Pirmąjį kieliką, kurį 
Mathieu nupirko, gavo lietuvių 
kolegijos auklėtinis kun. A. Bač 
kys.

— Providence viešų mokyk
lų komisijos narys Gordon Mul- 
v.ey parūpino vietos parapijos 
mokyklai gražias kėdes.

— Įvairių lietuvių organizaci
jų atstovai ir kun. Vaclovo Mar 
tinkaus draugai susirinko į jo 
ūkį subuviman, kun. Vaclovo 
vardinių proga. Spalio 11 d.

N. Y. apygardos pirm. A. Šeti- j jęun Martinkus išvyksta į Bal- 
kas. Prel. J. Balkūnas davė iš- įjmorę, Maryland dalyvauti Bal- 
samų pranešimą apie Kunigų fo 'gįjįne.
Vienybės užsibrėžtus šioje sri- i
tyje darbus. Svarbiausi punk
tai: lietuviai gaus vietos Vati
kano paviljone savai parodai; 
numatomas vokalinės muzikos 
koncertas; į šios parodos dar
bų seriją K. Vienybė įskaito ir 
lietuviškos koplyčios įrengimą 
naujai statomoje
Washintgone, D C., 
nuos 350,000 dol.

nikos gadinimu, jos bloga prie
žiūra, su menkavertės produk
cijos išleidimu, su kolchozų, sov 
chozų pasėlių nuganymu, kol-

rūšis, už kurią pirmoje eilėje 
tektų į kaltinamųjų suolą so
dinti ne kolchozininkus (pvz. 
už menką gamybą ar pasėlių 
nuganymą), bet tokios sistemos

limams.
Esą pėršvelniai baudžia

Čia pirmininkas Likas teigia, , ge Likas dar patvirtino, kad ne rėjai bei vykdytojai patys vyk-

M

GIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R, NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams . Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

valė ir ji lygiai liečia miliciją ’ visuomenės paramą atrodo tuš- 
ar saugumą bei teismus. Drau- čiu šauksmu, kai įstatymų kū

kad nusikaltimų skaičius galėtų metas kalbėti apie gyventojų 
mažėti, jei visuomenė būtų dau- teisinį švietimą, kai tų teisės 
giau teisiniai auklėjama, švie- organų atstovai užuot tarnavę
čiama, jei teismai daugiau vyk
dytų išvažiuojamųjų sesijų, jei 
būtų daugiau leidžiama įstaty
mų kovai su nusikaltimais. Tik 
rųjų nusikaltimo augimo prie
žasčių Likas nenurodo ir jis 
negali jų iškelti, nes tatai reikš
tų pasmerkti/ visą bolševikinę 
sistemą, su kolchozais, krašto
alinimu, gyventojų išnaudojimu 

- Parapijos mokyklos moti- ,r negerov4mis prleja.
nų gildą spalio 14 d. ruošia keps I

Užuot jas iškėlęs, Likas nu-

Susirinkime buvo 
pageidavimas, kad lietuvių pa
sirodymas pas. parodos metu 
būtų vieningas ir, kad nesikry- 
žiuotų Lietuvių Bendruomenės 
ir Kunigų Vienybės veikla. Tuo 
reikalu buvo išrinktas vykdo
masis komitetas, kuris paruoš 
konkretų lietuvių pasirodymo 
planą šios parodos metu, ir ban 
dys tą planą suderinti su K. Vie 
nybės darbais. Šis komitetas pa
siskirstė pareigomis: pirm. — 
Jokūbas Stukas, vicep. —: kun. 
dr. Stasys Valiušaitis ir Antanas 
Šetikas, sekr. — Zenonas Jurys, 
ižd. — Romas Kezys, nariai — 
kun. Lionginas Jankus, Kazys 
Vasiliauskas, Helen Kulber, Jur 
gis Sirusas, Vaclovas Butkys ir 
Vytautas Vaitiekūnas. Šio komi
teto sekantis posėdis yra šau
kiamas Balfo centro patalpose, 
Brooklyne.

Skautų sueiga
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

New Yorko skyriaus ' Sueiga į- 
vyks šeštadienį, spalio 20 d. 7 
vai. Festival patalpose 40 E 26 
St., New York. Sueigoje bus 
paminėta akademinės skautijos 
įsisteigimo 38-sios metinės (įs
teigta Vytauto Didžiojo univer

nių pardavimą, ši veikli mote
rų organizacija šią vasarą išlei
do virš 800 dol. mokyklos kam 
barių atnaujinimui. Jų metiniai 
šokiai įvyks spalio 27 d., 8 vai. 
vak. lietuvių piliečių salėj. Jos

katedroje taįp„j guruošė arbatėlę supažin- 
kuri kai-1■ dinti parapiečius su seselėm ka- 

1 zimierietėm, kurios moko Vietos 
išreikštas mokykloj.

— Klebonas kun. Jonas Vai
tekūnas dėkoja parapieeiams už 
dalyvavimą ir pasidarbavimą 
parapijoj rudeniniam piknike, 
kuris atnešė gražaus pelno pa
rapijos reikalams.

— Elena Ralkonis išvyko j 
Šveicariją aplankyti savo sun
kiai sergančios mamytės. Ele
nos vyras William, sūnus ir ma
ža duktė pasiliko namuose.

Prez. Kennedy Washingtone ei
na su šen. Eugene McCarthy po 
sugrįžimo iš rinkiminės kampani
jos. Prezidentas dar numatęs visą 
'eilę rinkiminių kelionių.

do nusikalstamą darbą. (E.)

teisingumui imasi sauvalės prie 
monių. |

Kai Lietuvoje administraci- , 
niai organai turi didelių trūku- J 
mų, tai Likas visvien jau džiau Į 
giasi, kad spaudoje daugiau pa-1 
sirodo medžiagos tiek apie pa
gausėjusius teismo procesus, 
tiek apie teismų darbo trūku
mus. Toji spauda noromis ne
noromis iškelia faktus apie Lie 
tuvoje praktikuojamą bylų vil
kinimą, jų pavirštutinišką nag-1 
rinėjimą ir kt. O teisminė prak 
tika dar parodanti, kaip pažei- 
džaimi įstatymai atskirose įmo 
nėse ar įstaigose, nepagrįstai 
atleidžiant darbininkus ar tar
nautojus, kai teismai patenkina i 
kas antrą atleistojo skundą. Ta 
tai reiškia, kad pusė visų Lie
tuvoje atleidžiamųjų iš darbo ' 
pašalinama be rimtų priežasčių, 
taigi ir vėl sauvalės keliu.

Įstatymų kūrėjai nusikaltėliai

Lietuvos teismai neišgali su
sidoroti su turto grobstymo, ky 
šininkavimo ar prievartavimo

Mokslas ir menas priklauso vi
sam pasauliui. — J. W. Goethe.

A. A.
Henry Meleski

Gyveno 3001 S. Union Avenue. 
Tel. CA 5-7922

Mirė spalio 10 d., 1962. 8:30 
v. r., sulaukęs 51 m. amžiaus.

Gimė Chicagoje, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Pranciška (Zarembaite), 
2 duktepj(s: Diane .Keras, žen
tas James' ir Dehisė, 2 anūkes, 
motina huc.ija Maleski, 3 sese
rys: Gertruiie Gambotz, Ann
McMillan ir Mario Johnson, ii* 
ji) šeimos. brolis Udw.ard su 
šeima, uošve Pranciška Zarem
ba, švogeris Louis Zaremba su 
šeima, kiti giminūs, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 3 .vai. 
p. p. Jurgio Ii’.. ltudmiuo koply
čioje. 3319 S. Lituaniea Avė.

Laidotuvės įvyks šešt.. spalio 
13 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus alydėtas į šv. Jono Nepo- 
mucene parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę:^ Žmona, dukterys, 
žentas, arnikas, motina ir kiti 
gimines.

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

.J- F. FFDFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus Jfte
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7įsi Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
14 f G S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 4

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

— Dr. Jonas Cunningham ir 
žmona Birutė (Ciocys) praleido 
tris savaites atostogaudami Eu
ropoj. Jie aplankė Romą, Pary
žių, Liurdą ir kitas įdomias vie
tas.
» — Dr. Jonas Karevičius, Ma- 
rijanapolio kolegijos alumnų or 
ganizaeijos sekretorius, šiomis 
dienomis praveda specialią rink
liavą Marijanapolio alumnų ei
lėse Rhode Islande.

— Sgt. Robert Cyronka bai
gė savo kariuomenės stažą ir 
po trijų metų sugrįžo į Provi
dence pas savo tėvelius. Buvęs 
karys praleido 2 metus kariuo
menėj Vokietijoje. Jo tėvelis 
Danielius yra parapijos komite
to narys, o mamytė yra veikli

sitete Kaune 1924 m. spalio 16 motįnų gildos narė. Jo seneliai
d.). Šia proga žiupsnelį savo 
prisiminimų iš tų laikų papasa
kos dr. Henrikas Lukaševičius. 
Po akademinės dalies bus ASS 
N. Y. skyr. pirmininko rinki
mai, einamieji reikalai ir pobū
vis Visi ASS nariai — studen
tai ir filisteriai iš New Yorko 
ir apylinkių kviečiami dalyvau
ti.

Providence, R. I.
Kronika

Viktoras ir .Beatriče (Savic
kaitė) Mathieu paaukojo antrą į f 
kięliką lietuvių kolegijai Romoj. 
Vysk. V. Brizgys, vykdamas į 
visuotinį Bažnyčios susirinkimą, 
nuvežė tą auką ir įteiks ją vie
nam būsimam, naujam lietuviui

Cyronka ir Dzikevičius yra mū
sų parapijos organizatoriai.

— Juozas Adamonis persikė

lė studijoms iš Šv. Mykolo kole
gijos, New Mexico, į Tėvų Do
mininkonų kolegiją Providence. 
Jis ruošiasi būti vaistininku.

— J. A. Stoškus, jūsų kores
pondentas, spalio 12 d. vyksta 
į Chicagą dalyvauti savo sese
lių ir svainių Charles ir Julijos 
Urbų ir Vlado ir Elenos Skocz 
sidabrinių vestuvių iškilmėse, 
spalio 21 d. Gimimo P. Šv. Ma
rijos parapijos bažnyčioj.

— Muz. Jonas Beinoris pra
dėjo darbuotis su parapijos ir 
mokyklos vaikučių choru, Me
no Mėgėjų rateliu iš Worcester( 
ir su muzikos studentais Provi
dence. Parapijos klebonas labai 
įvertina vargonininko Jono Bei- ; 
norio darbuotę mūsų eilėse, kai- , 
po varginininko ir meno ugdy
tojo. Jonas A. Stoškus ,

A. -f- A.
ELIZABETH STANISLOVAITIS

(iSTANIS)
Gyveno 1605 S. 49th Avė. Cicero, III.

Mirė spalio 11 d., 1962, 8 vai. ryto, sulaukus 70 in. amžiaus1/
Gimė Lietuvoje, Kilo iš Panevėžio apskričio.
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, dvi dukterys: Ann 

Zabrancky ir žentas Joseph, Lillian Chiano ir žentas Peter. Du 
anūkai: Jimm ir Joseph. Daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų,

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avė., Ci
cero, III.

Laiadotuves įvyks pirm., spalio 15 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys ir jų šeimos.
Baidot. direkt. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108.

Laidotuvių Direktoriai

mažebman:
6845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIfiKOfl 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAllNOMS VISTA 
REpnMb T-86M REpublic TJMt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublio 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

A. T A.
PETRAS POVILAS ALBRICK

Gyveno Burlington, Wise.
Il^ai gyvenęs Cicero ir Marąuette Park

Mirė spalio 10 d., 196 2, vakare.
Gimė Lietuvoje, Amerikoje Išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Caroline, po tėvais Cud- 

ziew, duktė Petronėlė Danta. žentas Casper, trys anūkai: dvynu
kai Phillip ir Peter ir Daniel, Svbgcrka Lietuvoje.

Priklausė šv. Antano Draugijai.
Kūnas pašarvotas Vasaitis — Butkus koplyčioje. 1446 So. 50 

Avė, Cicero. III.
Laidotuvės ■ įvylks šeštadienį, spalio 13 d, iš koplyčios 9:30 v. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į St. Adalbert kapinos.

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

Nuliūdę: žmbna, duktė, žentas ir anūkai.
Laidot. direkt. Vakartis — Butkus. Tel. iOL 2-1003.

A. A.
STANLEY W. BAKUTIS

Gyveno 501 N. Main St, Mt. Prospeet IU.

Ijaugclj metų anksčiau gyvenęs Cicero, 111.
Mirė spalio 9 d, 1962, vai. vak, sulaukęs 79 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskričio, Viduklės para

pijos, Deksnių įkainio. Amerikoje išgyveno 61 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter, marti Helen, 2 

dukterys Kstelle Jalinki, žentas Harold, Helen Mayar, žentas 
Edwin, 9 anūkai, 2 proanūkai, sesuo Ona Andrijauskas su šeima, 
pussesere Rose Matulaitiene su šeima, 2 švogerkos: Eva Galkan- 
tas su šeima ir Ona Bružas su šeima, a. a. Petro Griksel šeima, 
kiti gimines, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai: Anta
nas ir Jonas ir jų šeimos, sesuo Veronika Bardauskienė su šei
ma.

Priklausė Šv. Vardo Dr-ja, Liet. Kareivių. £>r-jai, Visų Šventų 
Draugijai,: Namų Sav. Klubui.

Velionis buvo amžinas narys: šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų. Nekal. Prasid. M. Sės. Rėmėjų, Tėvų Marijųnų Rėmėjų 
ir Labdariu Sąjungos.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus .koplyčioje, 1410 S. 
SOth Avė, Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštad, spalio 13 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 šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvii) direktorius Antanas Petkus ir Sūnus, tel. TO 3-2108.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArdg 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITU ANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

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



8 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. spalio mėn. 12 d.

X Auroros kolegijoje, TU.,
šiuo mestu dėsto lietuviai: dr, 
V. Sruogienė, dr. Krasauskai
tė ir M. Zujus.

X Chicagos Lietuviu Operos 
^moterų choras, kuris buvo su
organizuotas prieš penkerius' 
metus, kai reikėjo statyti Faus-1 

mini savo
X Gen. kons. dr. P. Daužvar-

dis su ponia pažadėjo dalyvau- to °perą, šiemet jau
U Marijonų Bendradart.il, vaka- !<•«■»»’•'»<> Ponkmoti. Tas per*-

. mėtis bus paminėtas lapkričioneneje. r 1
X Kun. dr. Vyt. Kazlauskas, 

atvykęs iš Romos į automobilio 
katastrofoje žuvusios sesers lai 
dotuves ir iki šiol buvęs Day- 
ton, Ohio, yra atvykęs į Chiea
gą ir apsistojęs klebonijoje pas 
prel. J. Paškauską, Marąuette 
Parke. Čia žada pabuvoti apie 
savaitę laiko.

X Dr. J. Glaudelis, veterina
rijos gydytojas, gyv. Auroroje, 
UI., išvyko į Urbanoj suruoštus 
veterinarijos gydytojams su
rengtus trumpalaikius pasitobu 
linimo kursus.

X Visų šventųjų parap. Ka
talikių Moterij klubo vadovybė, 
šios parapijos klebonui kun. P. 
Lukošiui, bažnyčios statybos 
skolų mažinimui, įteikė auką— 
šeštą' tūkstantinę, šis katalikių 
moterų ryžtas gali būti pavyz
džiu visoms organizacijoms. 
Kas dirba, kad ir mažoje apy-

10 d. VVestern Ballroom patal
pose. Jo metu moterų choras 
atliks paruoštą meninę progra
mą, specialiai pritaikytą įdo
miam paminėjimui.

X Marija Rudienė, žinomoji 
kultūrininkė ir visuomenininke, 
šį penktadienį išvyksta į metinį 
Balfo seimą, kuris bus šį savait 
galį Baltimoreje. Ji yra vienais 
Balfo organizacijos direktorių.

X Laisvosios Kinijos šventės 
proga trečiadienio vakare Kinų 
Bendruomenės klubo patalpose, 
250 W. 22nd Place, Chieagoje, 
buvo suruoštas priėmimas, į ku
rį buvo sukviesta apie 600 sve
čių: konsulatų pareigūnų, ka
riuomenės, laivyno, aviacijos 
karininkų, federalinės vyriausy
bės ir Chicagos miesto 
gūnų, laikraštininkų. Visus mie i

Šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų apskritis ir skyrių valdybos buvo 
susirinkę aptarti seimo reikalus, kuris įvyksta spalio 14 d. Šv. 
Jurgio parapijoj. Nuotraukoj matyti (pirma eilė iš kairės) S. Ju
cienė, B. Strumskiene, U. Rastenienė, O. Paukštienė. Antroj ei
lėj — D. Žilis, O. Zalandaūskienė, A. Gudzunienė, M. Paukštienė. 
'Trečioj eilėj — A. Gribienė, V. Klimienė, S. Rastenis, J. Kerulis, 
A. Kasparienė. Nuotraukoj nėra Peggy Zakaraitės.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
SPINDĖK “ŽVAIGŽDE”

Kuriam iš jūsų nemiela, žvaig 
ždėtą naktį, pakeiti akis aukš
tyn ir gėrėtis tais šviesiais Die

darbuojasi pačios seselės Ap- | Pirmininkė Adela Burba prane- 
vaizdus kalnely Pittsburgh ir šė, kad mirė narės:' Kazimiera 
kitur. .Aglinas, Catherine Murphy, ‘Stel

la Marcinkus ir narės St. Nek
rošius vyras Stanley. Klubas 
pasiuntė vainikus, o susirinku
sios narės pagerbė mirusius at
sistojimu ir jų giminėms išreiš-

Seimui pirmininkaus kun. U. 
vo žiburėliais? Kuris iš jūsų su iKuzinskas, raštininkaus Julia 
kalbėjęs vakarinę maldą, prieš Pukelienė.
guldamas į lovytę, nepažvelgia Pietų paruošimu rūpinasi vei- 
pro langą į šviesią Vakarinę? klios vietinio skyriaus narės.
Žvaigždės jus vilioja, jus žavi, sk. pirm. E. Stanevičienė, ilga- kė gilią užuojautą. Į klubą pri
jos sukelia jumyse savotišką ii- metė rašt. J. Pukelienė ir kitos, imtos 4 naujos narės: Katryna 
gesio jausmą. Apskričio pirm. Uršulė Ras- Radzus, Barbora Čibiras, Mar-

Kad žvaigždėmis mes groži- tenienė ir vicepirm. Jonas Keru- cella Striubas ir Ona švirmic- 
mės naktį — nenuostabu. Bet lis taipgi darbuojasi ir rūpinasi kienė.
kad žvaigždės žibėtų dieną — seimo pa vykimu. Lauksime gau Rengimo komisija Estelle Mc- 
negirdėta. Mane labai nustebi- saus visuomenės atsilankymo.
no žinute, kurią skaičiau šio AKTUALŪS ŠALPOS DARBAI 
dienraščio puslapiuose, kad š. I
m. spalio 14 d. sužibs “žvaigž- Rudens laikui atėjus ir šal
dė” Jaunimo Centre. pos organizacijos pradėjo vyk-

Nejaugi atsiras, kuris nors iš ^yti spartesnį darbą. Reikėjo 
sukrusti ir visiems pasitempti 
darbe, nes artėja Balfo seimas

CH ICAGOS ŽINIOS
MIESTO RAŠTINĖS NE

VEIKS PENKTADIENĮ

Kolumbo šventėj spalio 12 d., 
penktadienį, visos miesto, ap- 

parei- jskr^ies ir .valstybės raštinės 
bus uždarytos ir teismai nebe-

lai pasveikino Kinijos gen. kon- v; 
sulas Pranciškus T. T. Šia. Sve-

linkėje, tas sutelkia ir gražias čiams buvo surengtos gausios 
sumas pinigų. vaišės. Iš lietuvių šioje laisvo-

X Petras Kurzikauskas, vie ' sios Kinijos šventėje dalyvavo 
nas iš aktyviausių veikėjų Ro-
selande, Balfui įteikė 10 dol. 
auką, tuo pradėdamas piniginį 
vajų Roselande. Vajus vyks 
spalio ir lapkričio mėnesiais.
Skyriaus iždininkas yra O. Kap 
teinis, 10554 So. Indiana Avė.,
Chicago 28, III.

X Bridgeporto Lit. Mokyklos 
ir Tauntinio Moksleivių ansamb 
lio tėvų komitetas po 3 m. dar
bo atsistatydino ir šaukia mo
kinių tėvų. susirinkimą, nuo ku 
rio priklausys tolimesnis mo
kyklos ir ansamblio veikimas.
Prašome visus tėvelius skirti 
šią dieną šiam rimtam tikslui.
Susirinkimą^ įvyks spalio 14 d.
2 vai. Lietuvių Auditorijoje,
3133 S. Halsted 'St.

X Joseph Mazonas, gražiai 
praleidęs trijų savaičių atosto
gas Californijoj, jau grįžo į Chi 
cagą. Kartu su juo atostogas 
leido jo sesuo' Mary Mazonas, 
kuri yra Sherman Viešbučio ka
sininkė. Prieš porą metų J. Ma
zonas yra paaukojęs lietuvių 
senelių prieglaudai Orland Par
ke tūkstantį dolerių. Jis dirba 
kaip vaistininkas, Walgreen 
Drug Co., Marąuette Parke, 
kur turi dviejus namus.

X Ona Litimskienė, 2606 W. 
63rd Stt., (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.)

TERROJE Iš EUROPOS 
JAU GAUTA

veiks. Tačiau federalinės val
džios įstaigos, įskaitant ir paš
to įstaigą, Veiks kaip paprastai, 
nes diena nėra tautinė šventė.

gen. kone. dr. P. Daužvardto su' PRIEŠGAISRINĖ SAVAITE 
žmona, dr. V. Eisi n ir kun. d r. | Visoje šalyje ši savaitė pa- 
J. Prunskis. iškirta priešgaisriniam paminė-

Stasys Goštautas ir jo tėvai, atvykę iš Kolumbijos, Liucija bei 
Vaclovas Goštautai, atsilankę j “Draugo” įstaigą.

X Lucija (Skotnickaitė) ir jimui. Iš Chicagos pranešta,
Vaclovas Goštautai iš Bogotos, 
Kolumbijos lėktuvu sekmadie
nio rytą atskrido į Chieagą ir 
laikinai sustojo 3225 W. 65 St., 
tel.: RE 7-8628. Planuoja Chi
eagoje apsigyventi pastoviai. 
Kolumbijoj yra išgyvenę beveik 
14 metų. Tremtyje buvo Regen 
sburgo stovykloje. Lietuvoje 
Vaclovas Goštautas yra buvęs 
Vilkaviškio ir Mariampolės ap
skričių viršininkas. Kolumbijoj 
Vacį. Goštautas buvo ūkių ir, 
paskutiniu metu, didelio mote
lio administratorius. Jų sūnus 
Stasys Goštautas, atsiekęs gra
žių laimėjimų savo raštais ir

• Europejinio lino _ audiniai — dėstymu kolegijoje, taipgi 
s t a. 11 i e s ės, servetėlės, “place

su

SUGAVO DIDŽIAUSIĄ 
EŠERĮ

Cicerietis Howard Miller, 5627 
W. 23 pi., Rock ežere arti Jo- 
lieto sugavo didžiausią bet ka-

jūsų, kuris nenorės šio stebuk
lo pamatyti. Ties^,, toji “žvaigž- 

' dė” nenukris iš dangaus. Ją pa- 
1 ruošė poetė Danutė Lipčiūtė - 
Augienė. Marketparkiečiai jau- 

; nuoliai, jūsų draugai, vadovau-

Namee, Antanina Grigonis ir 
Adela Burba pranešė, kad pik
nikas, įvykęs rugsėjo 3 d. Lep- 
pos sode, davė gražaus pelno, 
už ką komisija padėkojo darbi
ninkėms ir svečiams.

Kita parengimo komisija: A- 
dela Burba, Estelle McNamee,

Baltimoreje. Jisai bus spalio 12 Bernice Žemgulis, Antanina Gri
—13 d. ir Chicagos Balffo direk
toriai rūpinasi, kad tiktai dau
giau surinktų aukų, kurias rei-

jami Zitos Kevelaitytės - Visoc- | k®s peikti seime. Chicaga per 
kienės, ją uždegs. J. Plačas ištis^ dešimtmetį išlaikė savo 

metinę duoklę Balfo Centrui —
ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ 

RĖMĖJŲ VEIKLA
Šv. Kazimiero Akademijos Rė 

mėjų 1 sk. gausus susirinkimas

10,000 dolerių! Panašią sumą

gonis, Adelė Šankus, Anastazi
ja Williams ir Helen (Venge- 
liauskas pranešė, kad piknikai, 
įvykę rugsėjo 9 d. ir rugsėjo 30 
d. Bruzguiienės darže, kurio vi
sas pelnas skiriamas Švč. Pane
lės Marijos Nekalto Prasidėji-

norima įteikti ir šiemet. Todėl mo parapijos naujos bažnyčios 
buvo laiškais kreiptasi į paski- i statybos fondui, davė $317 pel-

da Illinois valstybėje sugautą ’įvyko spalio ? d parap svetai. 
ešerį, sveriantį 8% svarų, 23 nėje j amžinus narius įgira§ė

rus asmenis ir prašyta padėti 
šalpos darbe. Kiek teko patirti, 
aukų ateina patenkinamai.

no. Komisija nuoširdžiai dėko
ja darbininkėm, dovanų aukoto 
jom ir svečiams už parėmimą,

colių ilgumo. Jam truko 35 mi
nutes ešerį ištraukti.

Jonas ir Bernice Navickai, 4520 
S. Wood St. ir Domicėlė Duba- 

NUBAUSTAS VAISTININKAS j kienė, 4643 S. Wood St. Pirm.
. ... . , ai J1- Kuzmickienė pranešė apie į-vVaukegarnetis vaistininkas Al, , . ,. . , .vykusj sesehų parengimą, kuris 

gerai pavyko. Buvo kalbėtasi 
apie centro Bunco parengimą,

į kuris įvyks spalio 21 d. Mari
jos Aukšt. mok. patalpose. Nu ,

VAGILIS POLICIJOS ; tarta daryti Bunco parengimą ^e- ^a^ Hvar'du aukotojams žino-
MOKYLOJE ! lapkričio 25 d. parapijos svetai- ti, nes Balfo skyriai daug su-

Iš Chicagos nolicininku aka nė;)e- Centro vajaus vakarienei renka maist° produktų 
g s p i ų aka- pasveikint. komisiją gudarė j nems parengimams ir t.t.

Šia proga pastebima, kad vi- ,taip pat Juozui Baličiui, už dar- 
sos duotos Balfui aukos galima bininkių atvežimą. Komisija pra

ibert Nordstom, turįs vaistinę 
36Į/2 N. Genesee, buvo nubaus
tas $750 pabauda už pardavimą 
narkotikų be gydytojo recepto.

nurašyti nuo savo pajamų. Ta
čiau reikia turėti kvitą nuo iž
dininko ar kito pareigūno, ku
rie renka minėtas aukas. Kvi
tus galima gauti ir už aukotus 
maisto gaminius ar kitas gėry
bes, paverčiant jas pinigine ver-

demijos, 720 O’Brien gt., vagi-

įvai-

nešė, kad kitas parengimas tam 
tikslui įvyks šeštadienį, spalio 
27 d. 7 v. v. Vengeliausko sa
lėje.

Susirinkime pranešta, kad ser 
ga Kazimiera Simonavičienė ir 
Pauline Burba.

Po susirinkimo klubo kasa 
pavaišino nares skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Viskas praė
jo malonioj ir linksmoj nuotai
koj. Kitas susirinkimas įvyks,11= i antraiF anVsto Kuzmickas, Bernice Navickas,. Kartu reikia nepamiršti ir

\ v Bucnienė S Mickūnienė P ! narių vajaus reikalo. Prašoma lapkričio 1 d. 8 v. v. Vengeliau-pavoge 6 policininkų uniformas, v- o. įvncKuiueiie, ' J j coiAn-o T.imon
|priklausančias akademijos inst-,^^ Pirm. įstoti nariais sumokant vieną sko saleje, 4500 So, Talman

i ruktoriams.
REIKALINGA BALSAVIMO . . TT. . . ,

STEBĖTOJŲ i” ”are' .? “"'"/Tv tos sv. misios. Rėmėjos palyde-
Chicagos būsimuose lapkr. jo į kapines. Serga K. Matkevi- 

6 d. rinkimuose susidomėjęs įta čienė, B. Norbutienė ir Dorsie- 
kingų asmenų komitetas žada l nė. Visoms linkime sveikatos, 
suverbuoti 4,000 kolegijų bei Baigiant susirinkimą pasimelsta

J. Kuzmickas pranešė, kad mi- dolerį nario mokesčio. Narių Ave- Nares kviečiamos daly- 
i rė a. a. Helen Rumšienė, amži- j skaičius Balto organizacijoj yra vauti. Adela Burba

labai mažas ir turėtų būti žy
miai padidintas. Vargšams pa
dėti privalo visi be jokių pasi
teisinimų.

Lapkričio 17 d. Jaunimo Cen-

ŠAKIŲ APSKRITIES KLU
BUI 25 METAI

1937 m. lapkričio 18 d. kele- 
tos veiklių zanavykų pastango-

tre, o ne 10 d., kaip anksčiau mis buvo įkurtas Šakių Apskri- 
universitetų studentų, kurie už už sergančias ir mirusias nares, buvo skelbta, įvyksta Balfo Chi ties klubas, kurio valdybon iš- 
atlyginimą būtų nepartizaniniai Rėmėja cagos apskrities koncertas - va- rinktas, veiklus ypatingai kata-
stebėtojai ir sargai balsavimo ArTC karienė. Meninę dalį išpildys' ūkiškose organizacijose besireiš
dieną. s • ų rr t i. ni So1' Mastienė ir Vaznelis- Pa‘ kiąs, Antanas Bacevičius, jis ir

RE EJŲSEIMAb j kvietimuose yra reikalinga iš-, dabar yra akty vus klubo valdy-

1Š ARTJ IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE

mats”; didelis raštų ir spalvų įvai
rumas.

• Dekoratyvusis porcelanas — 
spalvingosios (ir oranžines) vazos, 
vaisiams dubens, pyragams lėkš
tės. Didelis puikių kavos servizų 
pasirinkimas.

• Meniškieji Offenbacho odos 
dirbiniai — albumai, knygoms 
aplankai, laiškams uždarai, mani- 
kiuriniai setai, piniginės, cigareti- 
nės ir kt.

• Didelės siuntos balto ir spal
voto kristalo — vazos, pyragams 
lėkštės, vaisiams indai, saldaini
nės ir kt. Taip pat — kristaliniai 
gėrimams stiklai — naujų formų 
ir naujų šlifų.

qp y' Ą
3237 W 63rd St., Chicago 29, III.

P. S. Nuo spalio 15 d. visi por- 
celaniniai (fine china.) indai — 
bavariški, japoniški, angliški

jais gyvena Chieagoje.

X Į Eglutės parengimą bilie
tus galima gauti pas lituanisti
nių mokyklų mokytojus, Margi
niuose ir prie įėjimo nuo 2 v. 
p. p. spalio 14 d. Jaunimo Cent
re. (Pr.)

X Visi skuba paspėti į Lip- 
niūniečių šokius, 7 v. v., šian
dien, didžiojoje salėje, Jaunimo 
Centre. (Pr.)

X Rezervacijos tradicinei 
madų parodai, rengiamai Mon- 
tessori dr-jos spalio 21 d., Jau
nimo Centre, galima padaryti

kad pernai visoje šalyje gais
ruose žuvo 11,700 asmenų, gi 
nuosavybei nuostolių padaryta 
$1,526,300,000. Pernai Ameri
koje buvo 2,190,040 gaisrų.

MAŽAI REGISTRAVOSI

Antradienį įvyko paskutinė 
prieš lapkr. 6 dienos balsavimą 
registracija. Chicagos rinkimų 
komisijonierių vadas Sidney 
Holzman pareiškė, kad Chiea
goje ir užmiestyje užsiregistra
vo 165,420 piliečių, bet bent pu
sė jų bus išbraukti patikrinus 
registraciją. Kas iki antradie
nio neužsiregistravo, negalės 
balsuoti lapkr. 6 d. rinkimuose. 
Iš viso užsiregistravusių yra 
apie 1,872,000.
BUVO ALUS PRIEŠ ŠIMTĄ 

METŲ

Chicagos pirmas komercinis 
alaus bravoras buvo William 
Haas ir Andrevv Sulzer įsteig
tas 1833 metais. Pirmais me
tais jie išvarė 600 statinių 
alaus. Vėliau jie pardavė bravo
rą vienam iš ankstyvųjų Chica
gos merų, William Ogden, ku
rio Vardu praminta Ogden ave
nue.

GELŽKELIO SUKAKTUVĖS

— Flinto - Saginavv, Lansin- 
go, Bay City, ir kt. apylinkių 
Balfo skyrius spalio 14 d. ruo
šia savo išvažiavimą Kodaičių 
vasarvietėj Nidoj prie Lobdell 
ežero. Kviečiami ir nepriklausą 
skyriui apylinkės lietuviai atsi
lankyti. Esant blogam orui vis
kas vyks patalpose, 16228 Ha- 
viland Beach, Linden, Mich.

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų aštuntas seimas įvyks 
Chieagoj spalio 14 d. Šv. Jur
gio parap. salėj. Seimo šv. mi
šios prasidės 10:45 v. r. Rėmė
jos ir visi seimo dalyviai renka
si apie 10 v. r. parapijos sve
tainėje, kur visiems bus įteikti 
seimo ženklai ir kartu visi eis į 

j bažnyčią.
Po pamaldų salėje įvyks pie

tūs, o 1:30 v. p. p. prasidės sei

taisyti dieną, nes Balfo koncer
tas atidėtas dėl operos baliaus, 
įvykstančio tą pačią dieną. Ir

bos vicepirmininkas. Pradžioje 
klubo pagrindinė veiklos paskir 
tis atrodo tebuvo sukaupti lė-

antri metai tos pačios klaidos gų statomos šakiuose R. K. baž
kartojasi.

Į Balfo seimą Baltimoreje va
žiuoja iš Chicagos 5 direktoriai 
ir 12 atstovų.

Antanas Gintneris.

BRIGHTON PARKO MOTERŲ 
KLUBAS

nyčios paramai. Vėliau klubas 
įsijungė į plačios visuomeninės 
veiklos dirvonus — rėmė reli
gines institucijas, Altą, Balfą, 
tremtinių atsikvietimą iš Vokie 
tijos Amerikon, spaudą ir kt. 
mūsų visuomeninių organizaci
jų vykdymus kilniuosius dar
bus, kuriuos rašinio eilutėse netmo posėdis. Kviečiami lietu- Brighton Parko Lietuvių Mo-

viai gausiai dalyvauti, išgirsti terų klubo susirinkimas įvyko neįmanoma išvardinti, 
ką veikia rėmėjų skyriai, kaip i spalio 4 d. Vengeliausko salėj. | Klubas savo sidabrinį veik- 
........................ . i los jubilėjų pasirengęs tinka

mai ir gražiai paminėti. Lapkri
čio 10 d. Lietuvos Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St. įvyks 25 me
tų sukakties minėjimas ir kar
tu banketas su turtinga vaka
riene. Meninę programos dalį 
išpildys Anelės KirVaitytės va- 

■ dovaujamas kanklininkų ansam 
blis. Šokiams gros A. Ramonio 
orkestras, veiks baras ir kt.

Spalio 7 d. buvo susirinkusi 
klubo valdyba ir minėjimo su
rengimo komisija, kurie smul
kiai aptarė ir suderino visus su 
kakties minėjimo planus.

Klubo nariams apsimokėju
siems nario mokestį pakvieti
mai bus išsiuntinėti ir jiems įė
jimas nemokamas.

Dabartinę klubo valdybą su
daro: M. Neberiezienė — pirm., 
A. Bacevičius — vicepirm., P. 
Sideravičius — sekretorius, 
Braniška — iždininkas ir 
Jurkšaitis — fin. raštininkas 
bei parengimų k-jos pirminin
kas. Joti jos Jonas

Chicago Rock Island & Paci- 
pas R. Slapšienę, 7724 S. Alba- fic gelžkelio pirmasis traukinys 

ištisą mėnesį * išpardavimo kaino-1 ny, tel. PR-6-6177. Bilietai prie išvyko iš Chicagos į Jolieta' CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS, kuris atliks pramoginės muzikos koncertą LD Kunigaikštienės 
mis. j įėjimo nebus padavinėjami. 11852 m., spalio 10 d, prieš lio’į grutės _dr-jos Chicagos Skyriaus rengiamame baliuje š. m. lapkričio 3 d. Nuotraukoje iš k. į d.

• . | J- Motiejūnas, V. Raulinaitis, M. Motiejūnas, A. Gilys, D. Staniskis, M. Aukštuolis, P. Kudukis,(Pr.) :metų. ' - —F. Kaminskas ir prie piano sėdi okteto vadovas Rytas Babickas
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