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JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES RŪPINASI 
SAVO IR VAKARŲ PUSRUTULIO SAUGUMU

Svarbesni prezidento Kennedžio kalbos punktai
VVASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Kennedy savo kalboje, 
pasakytoje tautai pirmadienį, 
įsakė tuojau imtis žygių, kad 
būtų apgintas Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir vakarų pus
rutulio (hemisferos) saugumas. 
Jis pabrėžė šiuos dalykus:

1. Griežtai izoliuoti visą ofen- 
zyvinę karinę medžiagą, siun
čiamą į Kubą.

2. Toliau stebėti ir sustiprin
ti budrumą link Kubos ir jos 
karinį stiprinimą.

3. Jungtinės Amerikos Vals
tybės “bet kokį atominių svie
dinių iššovimą iš Kubos prieš 
bet kurią valstybę vakariniame 
pusrutulyje laikys Sovietų Są
jungos užpuolimu prieš Jungti
nes Amerikos Valstybes, kuris 
pareikalaus pilną atsikeršijimo 
atkirtį Sovietų Sąjungai”.

4. Sustiprinti Jungtinių Ame
rikos Valstybių laivyno bazę 
Guantaname, Kuboje.

5. Tuojau sukviesti Amerikos 
valstybių organizacijos (O. A.

TARPTAUTINĖS POLITIKOS ĮVYKIŲ 
TRUMPA APŽVALGA

Pagaliau Maskva prabilo
MASKVA. — Sovietų Sąjungos vyriausybė, tylėjusi 13 va

landų dėl pasakytos prezidento Kennedžio kalbos pirmadienį, pa
reiškė vakar, jei Jungtinės Amerikos Valstybės nesustabdys lai
vyno blokados prieš Kubą, tai būsiąs žingsnis į vandenilio ir ato
mo karą, ir Amerika atsakysianti dėl pasekmių.

Maskva įrodinėja, jog ji siunčianti ginklus Kubai apsigyni
mui, o ne ofenzyvinių tikslu. Be to, Kuba turi teisę prašyti gink
lų, kokių ji nori, nes tai yra jos vidaus reikalas, teigia Krem
lius.

Maskva sukvietė Varšuvos pakto vadus pasitarti Kubos rei
kalu.

Kremlius įsakė savo kariniams daliniams būti paruoštyje.

O. A. S. pritars JAV pozicijai
VVASHINGTON, D.C. — Amerikiečių Valstybių organizaci

jos (O.A.S.) atstovai vakar' posėdžiavo VVashingtone. Jų posė
džio tikslas: ar paremti JAV laivyno blokadą prieš Kubą. At
rodo, kad O.A.S. atstovai pritars Jungtinių Amerikos Valstybių 
užimtai pozicijai link Kubos, nes Sovietų Sąjungos raketos ir 
bazes graso visam vakariniam pusrutuliui. Meksikos ir Brazili
jos atstovai pasiūlė sudaryti komisiją, kuri vyktų į Kubą ir su
žinotų, ar ten yra Rusijos raketų ir bazių. Dauguma O.A.S. at
stovų nori tuojau veikti prieš Kubą ir, atrodo„ kad Meksikos 
ir Brazilijos pasiūlymas būsiąs atmestas.

JAV laivynas plaukia
VVASHINGTON,, D.C. — Jungtinių Amerikos Valstybių lai

vai plaukia į numatytas vietoves sulaikyti komunistinio bloko 
laivus, vežančius karinius reikmenis į Kubą.

4 Britanija remia JAV
LONDONAS). — Britanijos vyriausybė remia Jungtinių A- 

merikos Valstybių politiką Kubos atžvilgiu ir kaltina Sovietų 
Sąjungą, jog ji vienaip kalba, o kitaip daro.

Astuonių asmenų komisija
VVASHINGTON, D.C. — Prezidentas Kennedy sudarė iš 8 

asmenų JAV Saugiuno tarybos vykdomąjį komitetą, kuris kas
dien 10 vai. rytą turės pateikti pranešimus apie vykstančius į- 
vykius ryšium su Kuba.

Indų ir kiniečių kovos
NEVV DELHI, Indija. — Raudonosios Kinijos kariniai da

liniai jau nužygiavo 7 mylias Indijoje, šiaurės rytuose prie Tibe
to pasienio. Peipingas vakar pareiškė, kad kiniečiai komunistai 
nebepripažins Indijos ir Tibeto pasienio.

kalendorius Douglas siūlo pagalbų
Spalio 24 d.: šv. Rapolas, ar

kangelas, Daugalis, Undinė.
Spalio 25 d.

Karigaila.

ORAS

PHILADELPHIA. — Senato- 
šv. Krizantas, rius Paul H. Douglas (D., III.)

1 pirmadienį ragino Jungtines A- 
merikos Valstybes duoti Indijai
karinę pagalbą kovoti prieš rau 

Oro biuras praneša: Chica- donosios Kinijos agresiją.
goję ir jos apylinkėje šiandien _________
— dalinai apsiniaukę, apie 40 — JAV kariniai daliniai Va-
laipsnių; rytoj — dalinai apsi- karų Berlyne vakar buvo pa- 
niaukę. vėsu. rucšties stovyje, padidėjus Ku-

Saulė teka 6:13, leidžias 5:58. bos krizei.

Karinė jėga

S.) organų pasitarimą (vakar 
jau posėdžiavo šios organizaci
jos atstovai VVashingtone).

6. Sukviesti Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos nepaprastą 
posėdį (vakar tarybos nariai 
posėdžiavo ir svarstė dabartinę 
kritišką padėtį, kurią iššaukė 
Sovietų Sąjungos siuntimas o- 
fenzyvinių ginklų į Kubą).

7. Ragina Sovietų Sąjungos 
premjerą Chruščiovą “sulaikyti 
ir pašalinti šią slaptą, neapgal
votą ir provokuojančią grėsmę”.

Mobilizacija Kuboje
HAVANA. — Kubos diktato

riaus Fidel Castro režimas va
kar paskelbęs visuotinę mobili
zaciją.

— Tremtinių vadas įsitikinęs, 
kad Kuba būsianti greitai iš
laisvinta.

— Pentagonas vakar pareiš
kė, kad nenumatoma tuojau pa- 

i šaukti atsarginius į karinę tar- 
j nybą ryšium su Kubos krize.
! Tačiau Pen'".gono kalbėtojas da

Reikšminga dovana
VATIKANAS. — Šiom die

nom popiežius Jonas XXIII pri
vačioje audiencijoje priėmė Ita
lijos krikščionių demokratų par 

i tijos generalinį sekretorių Aldo 
Moro su kitais aukštais partijos 
pareigūnais. Ta proga Šv. Tėvui 
buvo įteikta graži dovana šv. 
Jono Krikštytojo paveikslas — 
ikona iš 1779 metų, tuo pareikš 
darni visos Italijos krikščionių 
pagarbą ir prisirišimą šv. Tė
vui bei linkėjimus, kad visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas at
neštų kuo gausiausių vaisių vi
sos žmonijos gerovei.

Didžiulė paroda 
Romoje

ROMA. — Romos parodos pa
viljonuose nuo š. m. lapkričio 
18 d. iki gruodžio 9 d. bus su
ruošta didžiulė paroda, kuri vaiz 
duos visapusišką katalikų Baž
nyčios veiklą pasaulyje.

Paroda turės 3 skyrius: pir
masis, pavadintas “Bažnyčia 
šiandien”, vaizduos Bažnyčią sa 
vo triumfe, savo kentėjimuose, 
mokyme, valdyme, liturgijoje; 
antrasis parodos skyrius lies 
gyvus ir veikiančius Bažnyčios 
narius, būtent, Romos kurijos 
kongregacijas, misijų veiklą, se 
minarijas, vienuolijas, universi
tetus, šalpos organizacijas, ka
talikų akciją; trečiasis skyrius 
bus pašvęstas dabarties pašau
kimų problemai.

Indijai

Jauniai prekybininkai susitiks 
Hong Konge

HONG KONG. — Beveik 1, 
209 atstovų iš daugiau kaip 55 
valstybių dalyvaus tarptautinė
je jaunių Prekybos Rūmų su
važiavime lapkričio 4-11 d.d. 
Hong Konge.

VVASHINGTON, D.C. — JA 
Valstybių karinėje tarnyboje 
rugsėjo pabaigoje buvo 2,687, 
517 asmenų. Tai pranešė Pen
tagonas spalio 22 dieną.

vė suprasti, jog specialistai gali 
būti pašaukti vėliau, jei bus 
reikalinga, ir kareivių tarnybos 
metas gali būti pratęstas tuo 
pačiu metu.

Pasikalbėjimai
ROMA. — Kaip praneša Krik 

ščionių Vienybės sekretoriatas, 
ateityje, kiekvieną antradienį, 
Kolumbo viešbutyje via Conci- 
liazione, bus rengiami privatūs 
pasikalbėjimų posėdžiai tarp ka 
talikų ir kitų krikščionių bend
ruomenių atstovų - stebėtojų. 
Tikslas: norima informuotis ir 
studijuoti visus Vatikano antra
me susirinkime iškeliamus klau 
simus.

Mirė kun. Jonas 
Savulis

EYNON, Pa. — Vakar stai
ga, širdies smūgiu, mirė kun. 

‘jonas L. Savulis, šio miesto pa
rapijos klebonas. Velionis buvo 
gimęs 1909 m. gruodžio 5 d., 
Plymouth, Pa. Mokėsi Scranto- 
no universitete, Šv. Bernardo 
kunigų seminarijoj, Rochester, 
N. Y., ir Collegio Brignole Sale, 
Genoa, Italijoje. Priklausė Lie
tuvių Kunigų Vienybei, buvo 
Scrantono provincijos lietuvių 
kunigų vienybės pirmininkas. 
PriKlausė Lietuvių R. K. Susi
vienijimui Amerikoje. Dalyvau
davo šios organizacijos seimuo
se ir būdavo renkamas į centro 
komisijas. Velionio pasiges ne 
tik jo gražiai vadovautos pa
rapijos žmonės, bet ir visos 
tos apygardos lietuviai, nes ji
sai visur gražiai reiškėsi, veikė 
ir nuoširdžiai rėmė kiekvieną ge 
rą ir naudingą lietuvių sąjūdį.

Irano misija
TEHRAN, Iranas. — Pirmo

ji geros valios misija iš Irano 
užvakar išvyko į Maskvą. To
kios misijos iš Irano į J o vie tų 
Sąjungą nebuvo per ištisus me
tus.

— Čilė pakėlė kainas savo 
prekėms.

BRAZILIJOS
TRADICINE-

VISUOMENE PASISAKĖ UZ 
PRIESKOMUNISTINE POLITIKA
Praėjus Brazilijos rinkimams

P. RAGAŽINSKAS, 
mūsų korespondentas Brazilijoje

i SAO PAULO. — Spalio 7 d. 
rinkimai nebuvo eilinė partijų 
ir kandidatų kova už vadovau
jamus postus valstybės gyveni
me. Balsuotojas ne tiek kreipė 
dėmesį į kandidatų privalumus, 
sugebėjimą, kiek į tai, kokią i- 
dėją busimasis gubernatorius, 
kongresmanas, deputatas atsto
vauja. Brazilijos liaudis yra di
delė gerbėja ir palaikytoja tra
dicijų. Bet kokias naujoves pri
ima labai atsargiai. Spalio 7 d. 
rinkimai tai patvirtino. Rinki
mus laimėjo nuosaikiosios par
tijos ir jų kandidatai. Pavyz
džiui socialistų atstovas CID 
FRANCO į gubernatorius, ku

Prezidentas Kennedy (kairėje) savo kalboje, užvakar pasaky
toje tautai, pranešė, jog Jungtinių Amerikos Valstybių laivynas 
blokuos Kubą, kad būtų sulaikytas komunistinio bloko ginklų 
siuntimas j Kubą. Viršuje yra JAV lėktuvnešis Enterprise, kuris 
esąs Karibų vandenyse. Deš. Guatanamo laivyno bazė Kuboje. 
Jungtinės Amerikos Valstybės sustiprino šią bazę ir įsakė iš jos 
evakuoti karių šeimų narius. (UPI)

KUBA JUNGTINIU TAUTŲ 
SAUGUMO TARYBOJE

JAV, Kubos ir Sovietų Sąjungos teigimai
NEW YORKAS. — Jungtinių bi j laivvno blokada prieš Kubą 

Tautų Saugumo taryba vakar reiškia karą šiai salai. Gi Sovie- 
po pietų pradėjo posėdį Kubos tų Sąjunga tvirtina, jog Jungti- 
klausimu. Jungtinės Amerikos nės Amerikos Valstybės, pas- 
Valstybės reikalauja, kad So-1 kelbdamos blokadą Kubai, su- 
vietų Sąjunga išsivežtų savo ' laužė Jungtinių Tautų čarterį ir 
raketas iš Kubos. Kuba teigia, gresia taikai.
kad Jungtinių Amerikos Valsty-

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir jų keturi didieji są- 

Lenkijoje trūksta knygų, jungininkai, gal būt, greitai pri
Pagal RFE ir “Przeglad Kultu- 
ralny” duomenis, Lenkijoje jau
čiamas knygų trūkumas — ypač 
romanai negalį patenkinti skai
tytojų paklausos. Šiuo metu nu
matoma Lenkijoje išleisti 792 įU pripažins, jei rojalistai ne- 
pavadinimų dailiosios literatu- galės greitai atstatyti monar- 
ros knygas, jų tarpe lenkų ra- chiją mažoje tyrumų valsty- 
šytojų 506 knygas ir 286 verti- bėję.
mus. 1963 m. Lenkijoj numaty- ________
tų išleisti knygų tiražas sieksiąs BALIONAIS SĖJA GĖLES 
apie 9 mil. egz. Tai lenkų pepa-1 Japonijoje į orą paleidžiami 
tenkiną, nes romanų srity Lenki šimtai spalvotų balionų, prie ku 
joje išleidžiama tik pusė tiek, rių yra pritvirtinta gėlių sėklų, 
kiek Čekoslovakijoje ar Rytų Kur balionas nukrinta, ten vė- 
Vokietijoje. Giau gėlės sužydi.

ris priešrinkiminės propagan
dos metu susirinkimuose kal
bėjo Fidel Castro stiliumi, Sao 
Paulo valstijoje iš pusketvirto 
milijono balsuotojų nesurinko 
nė trisdešimts tūkstančių bal
su.

Buvusio prezidento JANIO 
QUADROS pralaimėjimas AD-į 
HEMAR de BARROS naudai 
dar ryškiau patvirtina Brazili
jos visuomenės nepalankumą 
kairiajam sparnui. Janio Quad- 
ros į prezidentus rinkimuose 
1960 m. Sao Paulo valstijoje 
surinko apie 70 procentų balsų. 
Dabar gi kandidatavęs į tos pat 
valstijos gubernatorius, tesurin

pažins revoliucinį režimą Yeme- 
ne savaitės laikotarpyje.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Britanija, Prancūzija, Ita
lija ir Vakarų Vokietija kar-

ko vos apie trisdešimts procen
tų. Adhemar de Ęarros, jau bu
vęs porą kartų Sao Paulo vals
tijos. gubernatoriumi ir Sao Pau 
lo miesto prefektu, politiškai 
buvusį prezidentą Janio Quad- 
ros sulikvidavo.

JOSE BONIFACIO COUTT- 
NHO NOGUEIRA, dabartinio 
Sao Paulo gubernatoriaus kan
didato pralaimėjimas aiškina
mas jo nepopuliarumu masėse. 
Geras administratorius, sėkmin
gai pradėjęs planingą žemės re
formos vykdymą, bet menkas 
politikas.

Reikšmingu įvykiu reikia lai
kyti ir Rio Grande do Sul ko-

Naujausios
žinios

NAUJI STEBĖTOJAI

BELGRADAS. — Atvykus į 
Romą rusų stačiatikių atsto
vams iš Maskvos, šiomis dieno
mis pagal gautas Vatikane in
formacijas, ir serbų stačiatikių 
bažnyčios vyskupai Belgrade, 
Jugoslavijoje, rimtai svarsto Va 
tikano pakvietimą dalyvauti vi
suotiname Bažnyčios susirinki
me.

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kanclerio Adenauerio vy- 

| riausybė pasveikino Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybės 
sprendimą blokuoti Kubą, no
rėdama pasipriešinti pavojui, ky 
lančiam iš dabartinės.situacijos.

— Sovietų Sąjunga pasisiūlė 
pirkti apie 20 laivų, apie 100 
milijonų dolerių vertės, iš Japo- 

I nijcs ''aivų statyklų, pasak lai
vų statymo draugijos praneši
mo spalio 22 dieną.

TRUMPAI IŠ VISUR

— Plečiamas rusinimas radijo 
bangomis. Nuo spalio 15 d. vie- 

,na valanda prailginta vadinama 
visasąjunginė Maskvos radijo 
programa. Ji dabar veikia nuo 
5 vai. ryto iki 2 vai. nakties. 
Pradedant programą perduoda
ma signalo melodija “Ir puikus 
gi kraštas mūs gimtasis”. Nuo 
spalio 15 d. praplėsta ir Vil
niaus radijo programa, įvestos 
naujos laidos: Parėjus namo, 
Pramoninė > Lietuva, Statybų 
kraštas, Kosmosas, Atomas, ir 
gyvybė, numatyta žymiai pla
čiau nušviesti “broliškų respub
likų ir socialistinių šalių” gy
venimas, be to — vėl naujas 
stiprinamo rusinimo ženklas — 
daugiau, kaip ligi šiol transliuo
jama tiesioginių radijo laidų iš 
Maskvos. (E.)

Dievas neapleidžia to, kuris 
meldžiasi, nes besimeldžiantis ne
apleidžia Dievo. — Anonimas

munistuojąnčio sparno pralaimė 
jimą, kuriam lig šiol vadovavo 
baigiąs savo kadenciją guberna
torius Leonei Brizola. Rinkimus 
į gubernatorius laimėjo centro 
partijų kandidatas Menegheti.

Iš rinktų vienuolikos guber
natorių devynius laimėjo kon- 
servatyvinės ir joms artimos 
partijos. Komunistų partija Sao 
Paulo valstijoje į federalinį par
lamentą iš 59 atstovų pravedė 
vieną, po darbiečių partijos spar 
nu. Taip pat po tos partijos 
skraiste į valstijos parlamentą 
gal išrinks iš 115 du atstovus.

Šiuose rinkimuose sustiprėjo, 
tiek į federalinį, tiek į valstijų 
parlamentus, ypač Sao Paulo 
valstijoje, krikščionys demokra 
tai, kurių tvirtovėmis yra di
džiųjų miestų darbininkų rajo
nai.

Brazilijos užsienio politika 
“sukairėjo”. 1961 m. pradžioje 
kai prezidento kėdėn atsisėdo 
Janio Quadros. Prezidento pra
dėta nauja politikos linija, ku
rios pasekmėje buvo sulikvi- 
duotos Pabaltijo diplomatinės 
atstovybės, jokiu būdu nereiškė 
krašto gyventojų daugumos nuo 
taikų, kurie jas parodė spalio 
mėn. 7 d rinkimų metu.

Yra vilties, kad netrukus svy 
ruojanti, be logikos, vengianti 
aiškaus ansisprendimo, palanki 
Kubai, užsienio politika grįš į 
tradicinį kelią.
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Vasario 16 gimnazijos moklciviai su mokytoja Eliza Tamošaitiene 
Romoje audiencijoje pas kardinolą Pizzardo. Iš k. j d. A. Šaltytė, 
A. Vitkus, E. Kelervtė, Ermolenko, kardinolas Pizzardo, Dūda, L. 
Bejerytė, R.. Tamošaitytė ir mok. E. Tamošaitienė.

tz vjl j.jlclulji£ jjjla. iii voavdj I
pagelbos metodų. Čia pat skau- I 
tės atlieka ir pirmosios pagal- Į 
bos pratimus. Sesė Regina 1

IdtAinySKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. IVestern GR 6-65921 
Atdara 11.-4 ir 6-S

S. vs. SOFIJA STATKIENĖ

1924 m. spalio 16 d. Lietu
vos universitete įsisteigė pir
mas studentų skautų vienetas. 
Lietuvos un-to vadovybės bu
vo pripažintas ir patvirtintas, 
kaip studentų organizacija, be 
širemianti skautiškais princi
pais. 1930 m. iš jos išaugo 
Skaučių draugovė, L. S. sąjun
goje velkanti tuntų teisėmis. 
Darbo planai ir veiklos apy
skaita buvo pateikiami Vy
tauto Didžiojo u-to vadovybei. 
Nuostatus ir valdybų sąstatus 
tvirtindavo u-to senatas. Kasmet 
tikrindavo narių sąrašus, ar vi
si yra registruoti un-te. Korp! 
“Vytis” ir Studenčių Skaučių 
dr-vė studentų tarpe buvo la
bai populiarūs. 1938 m. S. S. 
dr-vėje naujų narių (kandida
čių) skaičius siekė net 60. Pra
dėjus veikti Vilniaus un-tui, 
1940 m., studnetų skautų-čių 
dalis išvažiavo studijų tęsti į 
Vilnių ir ten suorganizavo 
Korp! “Vytį” ir S. S. draugo
vę, užregistruotą Vilniaus un-te. 
Pedagoginiame institute įsistei
gė skautų-čių mišrus vienetas 
— Skautiškųjų Studijų dr-vė.

Bolševikams okupavus Lietu 
vą, Skautų sąjunga ir kitos or
ganizacijos buvo likviduotos. 
Korp! “Vytis’’ ir S. S. dr-vė vei 
kė pogrindyje. Iškylos ir laužai

buvo daromi Kleboniškio ir Pa
nemunės šiluose.

Tremtyje pradėjus veikti Pa
baltijo un-tui, atsikūrė Korp! 

i “/Vytis” ir S. S. dr-vė. Greitai 
įsisteigė skautiški vienetai vi
suose Vokietijos un-tuose, kur 
tik lietuviai skautai studijavo. 
1947 m. liepos mėn. 7 d. L. S. 
sąjungos vadovų suvažiavime 
Kasselyje, akad. skautų-čių su- 

! eigoje, kurioje dalyvavo 35 as
menys iš 25 vietovių, buvo 

; įsteigtas Akademinis Skautų 
j sąjūdis, kuris apjungė studijuo 
jantį skautišką jaunimą ir fi
listerius. Tremtiniams paplitus 
dar plačiau po platųjį pasaulį, 
ir Akademinis Skautų sąjūdis 
padidėjo. Jau vien filisterių pri 
skaitoma apie 400. Jis yra da
vęs L. S. sąjungai daug skau
tų vadovų.

Akademikai skautai savo san 
tvarka ir darbo metodais ski
riasi nuo seserijos ir brolijos L. 
S. S. sąjungoje. Taigi aukščiau 
sias L. S. S. organas — Ta
ryba — suteikė Akademiniam 
Skautų sąjūdžiui trečiosios ša
kos teises L. S. Sąjungoje. A. 
S. S. pirmininkas savo padėti
mi prilygsta seserijos ir broli
jos vyriausiems skautininkams.

Šiemet Akademinis Skautų 
sąjūdis švenčia 15 metų sukak
tį’

HNIIIIIMMnilIiDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlilIlIlIlIlIlM

MALONIOS VAIŠĖS

Spalio 20 d. po puikiai pasise
kusio skautų Tėvų rengto vaka 
ro Lituanicos Tunto Tuntinin- 
kas ps. K. Cijūnėlis savo gražio 
je rezidencijoje sukvietė skautų 
vadus ir veikliuosius tėvus su 
žmonomis. Vaišino skaniais vai 
giais. Po žodį tarė s. Nedzins
kas, F. Valinskas, vyr. sk. E. 
Vilkas, v. s. tėv. J. Vaišnys, SJ. 
O. Toliušienė, tuntininkas ps. 
K. Cijūnėlis ir Cijūnelienė. Šei
mininkams sudainuota ilgiausių 
metų. Jaukioje ir pačių šeimi
ninkų įrengtoje bei išpuoštoje 
rezidencijoje iki vėlyvos nakties 
vyko malonūs pasikalbėjimai. 
Buvo graži šokių muzika, ska
nūs valgiai ir, visų maloni nuo
taika.

Šie visi veiksniai rodo, kad 
Lituanicos tuntas stovi ant ge
ro kelio ir jam vadovauja daug 

j pasiaukoją vadovai, drauge 
Įvyksta gražus vadovų bei skau- 
I tų tėvų bendradarbiavimas, kas 
į yra geras laidininkas vaisingam 
darbui. Dalyvis

NAUJA VALDYBA

I C P CTATI TO ESMĖ IR BRUOŽAI
Lietuvių Skautų sąjungos pa

grindinis vadovavimosi doku
mentas yra LSS Statutas. Kaip 
ir daugelio kitų organizacijų 
bei valstybių konstitucijos, są
jungos statutas nusako LSS 
tikslus, struktūrą, veikimo bū
dus bei priemones ir yra besą
lyginiai privalomas visiems na
riams. Sąjungos vadovai ir 
rinktieji ar skirtieji organai tuo 
būdu tampa statute nusakytų 
dėsnių vykdytojais ir saugoto
jais: negali būti nutarimo, įsa
kymo ar potvarkio, kuris prieš
tarautų sąjungos statutui; ne
gali būti elgesio ar veiksmo, 
kuris būtų nesuderinamas su 
statuto reikalavimais.

Statutas tačiau negali ir ne
bando detalizuoti visų organiza
cinių smulkmenų, kurios yra 
reikalingos veiklos nurodymų ar 
kompetetingų sprendimų. Šiems 
klausimams spręsti, remiantis 
Statute teikiamomis principinė
mis gairėmis, yra leidžiami nuo 
statai, regu! aminai, taisyklės, 
instrukcijos ir, reikalui esant, 
daromi' atskiri nutarimai ar pa
tvarkymai. šiuo būdu organiza
cijos veikla bei struktūra yra 
pilnai apibrėžiama, nusakoma 
ir koordinuojama.

Sąjungos Taryba 1962 m. bir- 
ielio 26 dieną priėmė naują 
jSS statuto redakciją, kurios 
,rampa santrauka yra žemiau 
neikiama.

Lietuvių Skautų sąjungos 
ikslas yra, remiantis skauty- 
iės sistema, auklėti lietuvių jau 
ūmą religingais savo tikėjimo 
įariais, dorais, kilnios dvasios, 
.virto būdo, sveikais žmonėmis, 
sąmoningais lietuviais ir nau
dingais piliečiais. Ideologiniai 
mant, sąjungos tikslų dėmesys 
/ra sukauptas į tris vertybes, 
’eiškiamas šūkiu: Dievui, Tėvy- 
įei ir Artimui.

LSS nariais yra jaunuoliai ir

suaugusieji, kurie siekia skau
tybės idealų, sutinka su LSS 
prievolėmis ir yra davę įžodį. 
Auklėjimo darbui vykdyti na
riai (berniukai ir vyrai yra jun
giami į Skautų Broliją, mergai
tės ir moterys — Skaučių Sese
riją; LSS akademinių skautiškų 
vienetų nariai — į Akademinį 
Skautų Sąjūdį. Skautų Brolija, 
Skaučių Seserija ir Akademinis 
Skautų Sąjūdis veikia ben
driems sąjungos organams va
dovaujant sąjungos apimtyje.

Vyriausias Sąjungos valdo
masis organas yra LSS taryba, 
susidedanti iš 18 rinktųjų tary
bos narių, sąjungos dvasios va
dovų, brolijos vyriausio skauti
ninko, seserijos vyriausios skau 
tininkės, Akadem. Skautų są
jūdžio vadijos pirmininko ir, 
reikalui esant, nedaugiau 3 ko
optuotų narių. Į tarybos posė
džius patariamuoju balsu yra 
kviečiami LSS kontrolės komi
sijos ir garbės teismo pirminin
kai, brolijos seserijos, Akade
minio Skautų sąjūdžio dvasios 
vadovai ir rajonų vadai.

Vykdomojoje plotmėje sąjun
gai vadovauja tarybos pirmija, 
sudaryta iš tarybos narių. Ir ta 

(rybai ir pirmijai pirmininkauja 
tarybos išrinktas tarybos pir
mininkas. Pirmiją sudaro: ta
rybos pirmininkas, jo kviesti ir 
tarybos patvirtinti ,4 tarybos na 
riai, sąjungos dvasios vadovai, 
vyriausieji skautininkai ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio vadi
jos pirmininkas.

LSS garbės teismas ir garbės 
gynėjai rūpinasi sąjungos garbe 
bei narių laikysena. LSS kon
trolės komisija sąjungos vado
vybės organų ūkinio veikimo tik 
rinimų. Dvasios vadovai — reli
giniu ir doriniu LSS narių auk
lėjimu. Rajono vadijos apjungia 
ir koordinuoja brolijos, seseri
jos ir Akademinio Skautų sąjū-

Akademinė Skaučių draugovė 
ir korp! “Vytis” spalio 7 d., tu
rėjo bendrą sueigą kurioje buvo 
išrinkta nauja valdyba: A.S.S. 
pirm. — fil. M. Lemonaitė; A.- 
S.D. pirm.—A. Kubiliūtė; kand. 
globėja — A. Malėnaitė; sekre
torė — R. Jokšaitė; Korp! Vy
tis pirm. — K. Mickevičius; tė
vūnas — U. Kubilius; sekreto
rius — A. Mockus; iždininkė— 
D. Venckutė; korespondentė — 
A. Biknaitytė.

A.S.D. ir Korp! “Vytis” spa
lio 27 d., 7:30 v. v. rengia “Bo
hemos Vakarą”, Latvių Baltais 
Nams, 64 Siguorney St., Jamai
ca Plain, Mass. Visas apylinkės 
jaunimas nuoširdžiai yra kvie
čiamas dalyvauti. A. B.

KORP! “VYTIS” KORESP. 
SUVAŽIAVIMO REIKALU
Remiantis Korp! “Vytis” su

važiavimo, įvykusio 1962 m. bir 
želio 9—10 d. d. Christiana Lod 
ge, Adamsville Mich. nutarimu,

š. m. lapkričio mėn. 12 d. šau
kiamas visuotinis Korp! “Vy
tis” korespondencinis narių su
važiavimas, kurio tikslas yra iš
rinkti Korp! “Vytis centro val
dybą. Rinkimai bus vykdomi pa 
gal Korp! “Vytis” reguliaminą, 
priimtą ir patvirtintą akivaizdi
nio suvažiavimo Adamsvillėj, 

I Mich. ,
Korp! “Vytis” centro Valdy

ba renkama iš penkių narių: pir 
i mininko, pirmininko pavaduoto- 
I jo — programos vedėjo, sekre- 
, toriaus, iždininko ir junjorų tę- 
! vūno. Kandidatų sąrašai turi bū 
ti prisiųsti mandatų komisijai 
nevėliau spalio 26 d. Nominaci
jos turi būti prisiunčiamos su 
kandidatų raštiškais sutikimais.

Nominacijas siųsti šiuo adre
su: Henrikas Juknaitis 7028 So. 
Maplewood Avė., Chicago 29, 
III.

NAUJA VALDYBA
Išrinkta nauja Akademikių 

skaučių draugijos centro valdy
ba : Laima Petrauskaitė—pirmi
ninkė, Gražina Budrytė, Dana 
Kriščiūnaitė, Aldona Pauliūtė ir 
Giedrė Statkaitė.

Dėmesio Chicagos vyr. skau
tėms, Glntarėms, jūrų budžiams 
ir sk. vyčiams.

Spalio 26 d. 7 v. v. (penkta
dienį) Jaunimo Centre (56 st. ir 

! S: Clarehloht) šaukiama susi- 
į pažinimo sueiga. Bus pasiinfor- 
| muota apie vyr. skautus ir sk. 
! vyčius, veikusius Lietuvoje, ap
tarti svarbūs ateities reikalai, 
meninė dalis. Sesės atneš už
kandžių, o broliai turės išlygin
ti nedidelius piniginius nuosto
lius. Kviečiame atsilankyti vi
sus, atsinešti gražią skautišką 
nuotaiką ir gražių planų atei
čiai.

Šios sueigos tikslas: sustip
rėti patiems ir po to padėti tun 
tams. Organizatoriai

PIRMOSIOS PAGALBOS 
KURSAI

“Aušros Vartų” tunto skau
tėms dr. fil. Rimvydas Damaus
kas veda pirmosios pagalbos 
kursus. Didelis būrys skaučių 
kursus lanko ,taip pat ir vado- 

i ves ateina pagilinti savo žinių,

džio vienetų veikimą tam tikro
se teritorijose.

Brolija, seserija ir Akademi
nis Skautų sąjūdis turi specia
liai sudarytą ir skautiškam 
auklėjimui pritaikytą organiza- 
cinę struktūrą, apimančią ma
žiausius vienetus bei paskiras 
narius. Brolijai, seserijai ir Aka 
dembliam Skautų sąjūdžiui va
dovauja atitinkamos vadijos. 
Brolijos ir seserijos vadijas su
daro* vyriausieji skautininkai, 
pavaduotojai, visa eilė skyrių 
vedėjų ir narių, kurie rūpinąs! 
specifiniais reikalais. Vyriausie
ji skautininkai vadovauja vadi- 
joms ir kviečia vadijų narius. 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadiją sudaro vadijos pirminin
kas, pavaduotojas, korporacijų 
pirmininkai ir nariai specia
liems reikalams. (Visose vadijose 
nariais dalyvaują dvasios vado
vai. Vyriausieji skautininkai, ša 
lia vadovavimo vadijoms, turi 
ir kitų pareigų bei teisių broli
joje ir seserijoje.

LSS teritoriniuose pasiskirs

tymuose brolija, seserija ir Aka 
I deminis Skautų sąjūdis turi sa- 
! vo deleguotus pareigūnus — ra 
; jono vadeivas. Rajono vadeivos, 
kartu su rajono dvasios vado
vais, sudaro Rajono vado pirmi
ninkaujamą rajono vadiją. Ra
jono apimtyje, brolijos ir sese
rijos didžiausias vienetas yra 
tuntas, gi ASS atveju — sky
rius. Toliau, brolijos ir seseri
jos vienetai skirstosi į smulkes
nius padalinius.

LSS suvažiavimas yra sąjun
gos vadovybės tęstinumą bei re 
guliariai vadovų mintis perduo- 

1 dantis veiksnys. Kas treji me
tai, besibaigiant vadovybės orga 
nų kadencijai, LSS suvažiavi
mas yra šaukiamas sekančios 
kadencijos vadovybės organams 

į išrinkti ir organizaciniams rei- 
' kalams aptarti.

Šis LSS statutas įsigaliojo 
1962 m. birželio 26 dieną. Jam 
pradėjus veikti, nustojo galios 
visi kiti patvarkymai, priešingi 
šiam statutui.
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įj P. ŠILEIKIS, 0. P.Sj Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

% dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

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

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

Vai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
iienį 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 UIGOS 
6449 So. Pnlaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 8-0001.

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. OSrd 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, 

Rentė 25, Ėlgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal suBitarlmą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne. 
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 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 rez. WA 5,2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:30; antr. lr penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo 1 kl 4 rai,

• Redakciją straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakciją už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus, i '

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

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

dr. Zigmas rudaitis
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

Telefonas: GRovehili 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marųuette Road 

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

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.

.šeštad. įo v. r. iki 2 p o. 
Ofisas Uždarytas iki lapkr. 5 d.

Rez. tei. PR 9-0563, Rez. PR. 9-0736

Dr. W. Ross Dr. L. S@ibu?is
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
^Ssao:A,^9.58 s- JVestem Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 8-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764, 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15o42 S. Cicero. Oak Forest, RI.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Ccurt, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. lr šeš
tad. tik 10-12.

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTIR J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

BR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1 3' vai. 1r 6-:—8 'vai vak.,

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 ©opiet

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410
Rez. tel. GRovehili 6-0617 

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

Trečiad. tr šeštad. pagal sutartj.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

?• Ke,(izie Ave- FK 6-2635
"S 'Viis ,r Pritaiko akinius

Treč. uždaryta..

Ofiso teief. LAfayette 3-3210 Jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. IVAibrook 5-3099

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

i u chirurgija
valandos kiekvieną dioną 2 — 4
6 £ v^'- Vak; Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama na-

susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v. iki 5 v. t.DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
' ligų

specialiste
MEDICAL BUILDING

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
d^TPYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

I^TGrOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV, 59th St 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

sęšt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHI R U R G A S

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p p
antrad. ir oenktad. 5-8 v. v.

Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybč: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais • atvejais ir susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 Š. Michigan, Chicago 28, Hl. 
Telef. ofiso: PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
PriSm. vat: kasdien 6-9 v. v„ šešt. 
1-4 v. p. p,, xtreč)ądipn(, uždaryta.

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

DR. F. C. ININSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.
Tel. ofisų RĖ 7-8818

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

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

Trcciedieniaia uždaryta.

0R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez.' 6600 So. Artesian Avėnue
Vai., ii - v ryto iki 3 v, p.p., 6-7 V.v,

Ofiso telefonas — GL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sci. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vat 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 valandos ryto kasdien.



Nieko nedaryti butų.

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS
Vakar šioje vietoje buvo ra

šyta apie Indijos - Kinijos ka
rą ir Kubos reikalus. Žinoda
mi, kad prezidentas Kennedy 
kalbės pirmadienio vakare 6 
valandą, o mūsų straipsnis bu 
vo rašomas prieš pietus, mes 
tik galėjome spėlioti, ką pasa
kys prezidentas savo kalboje. 
Mes galvojome, kad jis kalbės 
ne tik apie Kubą, bet ir apie 
komunistinės Kinijos ginkluo
tą agresiją Indijos teritorijon. 
Apie indų - kinų karą jisai nė 
neužsiminė. Kalbėjo tik apie 
Kubą. Atrodo, kad mums pa
vyko atspėti, jog Kubos padė
ties reikalu prezidento žodis 
bus griežtas ir stiprus, kad jis 
paskelbs Kubai blokadą. Tą ji
sai kaip tik ir padarė.

*
Prezidento kalba turėjo tiks 

lą ne vien tik blokadą arba, 
kaip jisai sakė, kvarantiną už
dėti Kubai, bet visa rimtimi 
įspėti Sovietų Sąjungą, kuri 
yra to viso jovalo Kuboje kal
tininkė.

Prezidentas, pažymėjęs, kad 
Chruščiovas ir Gromyko jatti 
melavo keliais atvejais, tvir
tindami, jog Sovietai pristato 
kai kuriuos atominius ginklus 
Kubai išimtinai gynybos tiks- 

r lams. Todėl Jungtinės Valsty
bės nekėlė aliarmo. Bet, kai 
pastaruoju laiku labai ryškiai 
patirta, kad galingi atominiai 
pabūklai, atvežti Kubon iš So
vietų Rusijos, yra atsukti Jūng 
tinių Valstybių link, kad jie 
yra paruošiami komunistinei 
agresijai Pietų Amerikon ir į 
Jungtines Valstybes, reikalas 
atsistoja visai kitoje šviesoje. 
Amerika yra verčiama reaguo
ti.

Labai svarbu, kaip prez. 
Kennedy pastebėjo, jog kiek
viena agresinė elgsena, jei nė
ra laiku sulaikyta, jei leidžia
ma jai plėstis, veda pasaulį į 
karą. Anot jo, įvykiai prieš 
antrąjį pasaulinį karą turi mus 
rimtai pamokyti. Vadinas, tą- 

. da nebuvo sulaikyti Hitlerio 
ir Stalino agresiniai žygiai ir 
todėl kilo baisusis karas, ku
rio skaudžias pasekmes ir da
bar tebejaučiame. Todėl tpn,- 
ka su pasitenkinimu konsta
tuoti, kad mūsų prezidentas 
toliau nebetoleruos Sovietų ar 
kitų agresinių aktų, hes jie 
veda pasaulį į katastrofas, ku
rias seka chaosas.

*
Tokią kalbą, kokią pasakė 

užvakar prez. Kennedy, jis tu
rėjo pasakyti jau prieš metus 
ar net anksčiau. O dar svar
biau, tokie veiksmai, kokie pra 
dedami dabar prieš Kubą ir 
tuo pačiu prieš Sovietų Sąjun
gą, turėjo būti pradėti prieš 
keletą metų. Kubos reikalai

4 jau būtų susitvarkę ir taip pat 
gal ir Afrikoj bei Azijoj rei
kalai nebūtų tiek pašliję į ko
munizmo bei Sovietų pusę, kaip 
dabar jau yra pašliję. Bet ge
riau vėliau, negu niekada.

Kennedy teisinosi, kad lig
šiol Amerika turėjo daug kant 
rybės, kaip tinka taikingai ir 
galingai valstybei. Amerika ne 
norėjo pasiduoti irituotojų 'bei 
fanatikų įtakai. Bet “dabar 
jau reikalingi veiksmai ir jie 
pakelyje; ir tie veiksmai gali 
būti tik pradžia”, — kalbėjo 
prezidentas, labai aiškiai pa
brėždamas, kad, darydamas žy

gius savo pačių ir viso Vaka
rų pusrutulio saugumo gyny
bai, jis pasiremia valstybės 
konstitucija ir kongreso duo
tu jarn įgaliojimu, jis paskel
bė septynius punktus.

Pirmasis punktas liečia Ku
bos blokadą. Jungtinių Vals
tybių karo laivai sulaikys visus 
laivus, ar jie bus Sovietų Ru
sijos ar kitų, juos patikrins, 
at juose nevežama karinės a- 
muniėijos Kubai. Jei taip, lai
vai turės grįžti atgal, nepasie
kę Kubos. Nepaklausius, JAV 
karo laivai juos skandins. Pra 
leis tik tuos laivus, kurie veš 
Kubon maistą ir medikamen
tus. JAV, užblokuodamos Ku
bą, nesielgs taip, kaip elgėsi 
Sovietai 1948 m., užblokuoda
mi Berlyną. Jie tada siekė ba
du išmarinti to miesto gyven
tojus. Tai buvo žiauru, nežmo
niška.

Antrame punkte prezidentas 
įsako labai akylai sekti Ku
bos karinius ir kitus veiks
mus.

Trečiuoju -— bet kokia ato
minių ginklų akcija iš Kubos 
bet prieš kurią valstybę Vaka
rų pusrutulyje bus laikoma So 
vietų Rusijos veiksmu prieš 
Jungtines Valstybes.

Ketvirtuoju punktu įsakoma 
kariniai sustiprinti Amerikos 
bazę Guantanamoj ir todėl įsa 
koma tuojau išvežti iš tos ba
zės karių šeimas.

Penktasis prezidento paskelb 
tas ir jau įvykdytas punktas 
liečia sukvietimą Pietų Ame
rikos valstybių atstovų pasita
rimą, kuris jau įvyko vakar.

'Šeštuoju prezidento patvar
kymu sušaukiama Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba, ku
rini JAV pateiks atitinkamą 
rezoliuciją prieš Sovietų agre
siją. Sovietai, aišku, rezoliuci
ją vetuos. Taip įvykus, ji bus 
perteikta gėneralinės asamblė
jos sesijai svarstyti. Asamblė
joje Vėto teisės nėra.

Paskutiniuoju, septintuoju, 
punktu pasisakoma kreiptis į 
Nikitą Chruščiovą, reikalau
jant, kad jis sulaikytų savo 
ncatsakomingus ir pavojingus 
veiksmus.

Kaip visa prez. Kennedy kai 
ba, taip ir šie septyni punktai 
yrą svarbūs istoriškai. Yra lai
koma, kad ši kalba turi lygiai 
tiek svarbos ir reikšmės, kaip 
ir anais laikais prezidento F. 
D, Roosevelto, kada jis kalbė
jo kongresui, prašydamas pri
tarimo skelbti karą Japonijai 
ir nacių Vokietijai.

Ar dėl to kils visuotinis pa
saulio karas, ar ne, tai priklau 
sys nuo Chruščiovo, išimtinai 
nuo Chruščiovo. Kokį kelią jis 
pasirinks, paaiškės labai greit, 
gal net po kelių valandų. Ame
rika yra pasiruošusi visokiems 
netikėtumams. Visos karo ba
zės yra stiprinamos ir budi.

Prezidentas baigė savo kal
bą pabrėždamas, kad niekas 
negali numatyti, kiek pastan
gų ir pasiaukojimo reikės įdė
ti ryšium su šiais užsimoji
mais. Kelias sunkus ir daug 
kainuojantis. Bet Amerika ki
to kelio nepasirinks, kaip ko
vą už tiesą, taiką ir laisvųjų 
saugumą. Amerika neis pasi
davimo keliu. Anot prezidento 
teisingo teigimo, “Didžiausias 
iš visų pavojus būtų nieko ne
daryti.”

Spaudoje ir gyvenime

OKUPANTŲ TERORAS NEIŠNAIKINO 
RELIGIJOS

Okupanto kontrolėje Vilniuje 
leįdžaima “'Tiesa” kaskart labiau 
darosi Maskvos “Pravdos” nuora
šu. Perspausdinami ištisi straips
niai. Pvz. “Tiesa” Nr. 22S rugsėjo 
27 d. iš “Pravdos” persispausdino 
vedamąjį “Kovinis ideologinio dar
bo baras”. Straipsnyje, be kitų 
dalykų, dejuojama, kad. sunkiai 
vyksta kova prieš religiją. Rašo
ma: „Tačiau mokslinės-ateistinės 
propagandos užmojis ir turinys 
dar neatitinka laiko reikalavimų, 
TSKP XXII suvažiavimo autari-

Ben Bella, de Gaullio reformos ir Europos likimas DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 24 d. 3

Pasikalbėjimas su Prancūzijos konsulu

Prancūzija pergyvena likimi- 
nes dienas. Ką parodys sekma
dienio balsavimai? Kur nukryps

JUOZAS PRUNSKIS ją rinką JAV masto. Savo ga
myba Bendrosios Rinkos kraš
tai pralenkia Sovietus ir po

Vergija komunistiniuose 

kolchozuose
Alžirija? Beieškant informacijų kuriame rašoma, kaip tai pui- Amerikos užimą antrą vietą pą-
iš artimiausių pirminių šaltinių, kus kraštas, kaip žmonės myli šaulyje, o kaip importeris —
teko užsukti į Prancūzijos kon- dainas ir poeziją, pažymi, kad Į pralenkia ir JAV. Kai tik bus
sulatą Chicagoje. Konsulas Pier- lietuviai nemėgsta komunizmo, išspręstos Commomvcaltho pro-
re Audebert tik pusmetis čia at I Kaip mes, prancūzai, galime | blemos, prisijungs ir Anglija, 
siųstas iš Prancūzijos, kur dir- pritarti Sovietų okupacijai9 Tuo artimu bendradarbiavimu
bo centre — užsienio reikalų mi pran,cūziioie neturime daug ko- bus geriau ginamos Vakarų vals 45-siomis revoliucijos meti- nuėjo vėjais. Kompartijos 
nisterijoje. Jis yra teisių magis- ! munistų. Tiesa, rinkimuose su- tybės ir jų išlikimas bus patik- nėmis spalio viduryje jau pas- Į gebėjimas ir liūtys apgriovė ir 
tras ir turi arabų kalbų magis- į gįdaro raudonų balsuotojų skai- rintas. Tada prie Bendrosios

Rinkos kraštų jungsis Ispanija,
Portugalija, Graikija, Turkija,

Pernai kolchozninkas gavo 30 kapeikų, šiemet 
gaus dar mažiau 
JURGIS VĖTRA

Sovietų kompartija, ryšium dėtosios viltys ir šiais metais
nesu-

kelbė šūkius. Šūkiai išryškina j taip silpnus žemės ūkio pagrin-
tro laipsnį, 1951 — 1959 m. tu- i čius, bet tai daugumoj suklai- 
vo Maroke. Paklaustas, ką jis ! dinti ,tik siekią gyvenimo page- 
mano, ar De Gaulliui pasiseks rinimo, ibet, jei kiltų revoliuci- 
prezidento išrinkimą padaryti ja> jįe neįtų į gatvių kovas už 
priklausomą tiesiog nuo visuo- barikadų. Visame krašte gal su 
tinio tautos balsavimo, kons. gidarytų tik keli tūkstančiai to- 
Audebert aiškino: kių kovotojų. Prancūzijos par-

— Partijos prieš tą planą ko- iamente iš 550 narių tik 25 ko
voja. Jos atstovauja vadinamą į munistų bloke, — ir tai kartu 
reprezentatyvinę demokrati j ą, j su progresistais.
kad prezidentą rinktų žmonių iš _ Prancūzija ir po II Pasau- 
rinkti atstovai. Piliečiai turį kai linio karo neturėjo taikos. Vedė ianti- Bet laisvąjį pasaulį jun- 
bėti per jų išrinktus atstovus, karą Indokinijoje, Afrikoje, o gia laisvės, religijos meilė, ir jis 
tačiau De Gaullis siekia sustip- į vis dėlto susilaukė gražios ūki- darosi kas kart labiau pajėgus 
rinti prezidento autoritetą. Pi- nės pažangos. Kame to paslap- tas vertybes apginti.
lieČiai yra su juo, ta reforma tis? i — Kaip stipriai reiškiasi re’J-
demokratinė, ir reikia manyti, — Mes nutarėme kraštą su- ginis gyvenimas Prancūzijoje? 
kad ji pasiseks. pramoninti. Laimei, krašte pa- Į — Katalikų Bažnyčia ir ka-

— Ilgiau gyvendamas tarp Vyko rasti žibalo, uranijaus. Iš- {talikybės idėjos — stiprios. Ka- 
arabų, jūs juos geriau pažįsta- vystėme plieno pramonę. Pran- ! talikų mokyklos, kaip visos va-
te. Ar Ben Bella yra komunis
tas? Ar nėra pavojaus Alžirijai 
patekti į raudonų jų pinkles?

— Ben Bella, kaip ir Nasse
ris, nori gauti pagalbos iš JA,V 
ir iš Sovietų. Jis socialistas, bet 
ne komunistas. Linkęs pravesti 
socialines reformas, kaip žemės 
dalinimą, įvesti socialinį draudi
mą. Spėjant Alžirijos ateitį, rei
kia atsiminti, kad arabai yra 
stiprūs islamo išpažintojai, o is
lamas, kaip ir kitos religijos, 
yra prieš komunizmą. Alžirijoje 
prasidėjęs tautinis sąjūdis, vys
tėsi sąjungoje su islamo aukš
taisiais dvasininkais—vad. “ule-

ne tik šio tarpsnio tikslus, bet 
ir komunistų sukurtojo valsty-

Skandinavija. Tarp Europos ' binio kapitalizmo silpnybes. Šie- 
valstybių susidarys santykiai,' metiniuose šūkiuose daug vietos 
kaip dabar yra tarp 50 JAV skiriama žemės ūkiui, nes į jį
sąstatan įeinančių valstybių............................ -......... —
Laisvasis pasaulis greit turės tą, domisi literatūra. Mes pasi- 
dvi Amerikas. Vieninga Europa i tikime savo jaunimu.
bus didžioji jėga ir prieš komu
nizmo grėsmę, kuri yra reali, 
paskutiniu metu net progresuo-

cūzija — turtingas kraštas ir : dinamos laisvosios mokyk'os,
žemės ūkiu, ir pramone. Sun
kiausi buvo pokario metai iki 
1950.

— Stebimės Jūsų tbkiais ar
timais santykiais su Vokietija...

mas”. Ben Bella į visa tai turi i Karolio Didžiojo laikais, tik jis
atsižvelgti. Manau, kad ir jis, 
kaip Egipto prezidentas Nas
seris, yra religingas. Tiesa, jis 
vizitavo Castro, bet reikia žino
ti, kad kovoje su mumis pran
cūzais, Castro yra alžiriečiams

Jau kratėme rankas atsisvei
kindami, bet konsulas dar su
stabdė, tardamas:

— Aš jums dar turiu papasa
koti vieną anekdotą. Ne anek
dotą, o tikrovę. Žinote, kitados 
gyvenęs Clemenceąu buvo ne
bažnytinis. Bet jo namas buvo 
šalia klebono namo. Klebono 
kieme augo didelis medis, kurio 
šakos, nusikardamos į Clemen- 
ceau kiemą, visiškai jį užtemdė. 
Clemenceąu vieną dieną ir pa
rašė kunigui laišką, prašyda
mas nukirsti tas šakas. Kuni-

dus. Šiais metais kompartija ne 
įprastiniu būdu kreipiasi į žem
dirbius :'‘Kolūkiečiai ir tarybinių 

ūkių darbuotojai, branginkite 
žemdirbio garbę. Savo pasiau
kojimu darbu stiprinkite visuo
meninį ūkį, daugiau gaminkite 
žemės ūkio produktų”.

Kodėl turi aukotis tik žemdir
biai, bet ne pramonės darbinin
kai ir kompartijos pareigūnai? 
Kodėl proletariato valstybėje 
žemdirbiai tapo jau ne baudžiau 
nininkais, o tiesiog vergais?

Slepiamas žemdirbių 
atlyginimas

Žemės ūkis žymiai reiklesnis 
už pramonę. Pramonėje būtinas 
sugebėjimas, žemės ūkyje — di
delis rūpestingumas ir sumanu
mas. Komunistai, suginę ūkinin
kus į kolchozus, ne tik užgniau-

, . , žė laisvę, bet ir privertė juos
nukirto. Cjemenceau paraše badmirlauti. Jtems mokamas at.

vėl laišką. Padėkojo ir pridėjo: 
“Ačiū, kad nukirtote tas iš jū
sų augančias ir man unksmę

gauna vyriausybės pašalpą. Va
dovaujančios reikšmės turi auk
štos dvasinės kultūros dominin
konų ordinas. Panašiai gerai dir 
ba trapistai, benediktinai, jėzui-

Prancūzija kariavo su vo- tai, krikščioniškieji broliai. Jau 
kiečiais 1870 m., 1914 m. ir pa- čiamas šeimų atgimimas. Buvo skleidusias šakas. Aš vėl pama- 
skutiniame kare. Vien I Pašau- , laikas, kad Prancūzijoje buvo j čiau šviesą”. Kunigas jam atra- 
linio karo metu netekome 1,600- daugiau mirčių, kaip gimimų, šė: “Džiaugiuosi, kad mano pa- 
000 vyrų. Tai beveik trečdalis (Dabar šeimos augina po 4—6 stangos dabar jums parodė dan 
vyrų generacijos. 1940 m. vėl vaikus. Jaunimas mėgsta spor- gų 
netekome apie 700,000 vyrų. Nu
sprendėme, — geriau gyventi 
taikoje, ypač rusų grėsmės aki
vaizdoje. Juk kitados Vokietija 
ir Prancūzija buvo sujungtos

mirdamas savo sūnums padali
no. i

— Kokios įtakos į naujosios 
Europos kūrimą turi Bendroji 
Rinka?

— Nežiūrint skirtingų kalbų,
padėjęs. Ben Bella jaučia tam tradicijų, paskutinius 12 m. Eu- 
tikrus įsipareigojimus. ropos vienybės .srityje pasiekta

— Prancūzai, duodami laisvę daugiau kaip per 10 paskutinių 
savo kolonijoms, stipriai veiks- šimtmečių. Čia daug lenda Ben- 
mais reiškiasi prieš kolonializ- droji Rinka, apjungianti Prancū . 
mą. Ar toks pat nusistatymas ziją., Vokietiją, Olandiją, Itali- • 
ir prieš Sovietų kolonializmą? ją, Belgiją, Luksemburgą. Po 
Ar pvz. prancūzai bus linkę pa- keletos metų tikimasi pasiekti! 
remti Lietuvos išlaisvinimą? I tarp tų kraštų laisvos žmonių

— Prancūzija yra prielanki gaminių ir kapitalo cirkuliaci- ; 
Lietuvai, kaip ji yra prielanki jos. Pasiekiamas aukštas eko- 1 
Čekoslovakijai, Bulgarijai. Nese nominis lygis ir politinė vieny- i
niai skaičiau gerą straipsnį apie 
Lietuvą “Le Monde” žurnale,

bė. Tas junginys pirmą kartą 1 
laisvame pasaulyje sudaro nau- Prez. Kennedy, kalbąs j kraštą Kubos blokados reikalu.

lyginimas už darbo dieną, jei 
lieka kas padengus visas išlai
das, sumokėjus algas adminis
tracijai ir kompartijos įvai
riems parazitams, kurie net 
piršto nepajudina žemės ūkio 
darbui dirbti.

Kompartija visą laiką s’epia 
kolchozininkų atlyginimą. Tik 
protarpiais, aptariant kitus 
klausimus ,neišvengiamu atveju 
paminimas kolchozininkų darbo 
atlyginimas. V. Januškevičius

j rašydamas “Kolūkiečių avansą- 
! vimo klausimu’-’ (Socialistinis 
Žemės ūkis, š. m. rugsėjo mėn. 
laidoje) atvirai pripažįsta, kad 

i kolchozai blogai tvarkomi, o 
kolchozninkams skirtą atlygini
mą dažnai sunaudoja kitiems 
tikslams. Tik iš likučių moka
mas atlyginimas už jų darbo 
dienas.

Vergų atlyginimas
V. Januškevičius štai ką dės

to Žemės ūkio produktų gamy
bos ir paruošų ministerijos Vil
niuje leidžiamame minėtame 
žurnale: “Kolūkiai negali apmo 
keti visiems kolūkiečiams už 
darbą. Utenos rajono silpnesni 

(Nukelta j 4 psl.)

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

— Ir, žinoma, išgirdai daug dalykų. Aš jau įsi
vaizduoju.

— Taigi, kad nieko tokio, kas būtų verta pra
kaituoti svetimu drugiu, kaip tvirtina priežodis. Ta-! 
čiau, beklausant daktarėlio, o jį malonu girdėti, kai 
jam atsiriša liežuvis, nes gražiai pakalba, pagalvo
jau: “Jeigu žmogui patinka, kai kas jo klausosi, jis 
negalės ilgai išbūti tylėdamas. Svarbu mokėti palū- 

! keti ir pavėjui laikyti ausį.” Ir tą patį vakarą kume
čiui pasakiau: veskis mano arklį, o aš pamėginsiu 
pritilpti eldijoje”.

Ir vėliau atpasakojo nuotykį prie ąžuolo, popie
čio metu, atvaizduodamas Santą Luzardą, kaip drąsų 
ir pavojingą vyrą.

Donjos Barboros dešinioji ranka, jis buvo vienas 
tų kreivų ir apsimetėliškų tipų, visada mėgstančių 
pasireikšti priešingai negu jaučia. Jo minkštoki mos
tai, jo ramūs žodžiai ir jo paprotys pasirodyti labai

mų. Ateistinis auklėjimas dažnai 
būna įiešistemingas, atliekamas 
kartas nuo karto, nekryptingas,
riepAlifcčia pagrindinės tikinčių jų Į susižavėjusiu kitų vyriškumu slėpė savyje aštrų ir 
iiiašėSi Dažiiai šis darbas vertina
mas tik pagal atliktų priemenių
skaičių, o ne pagal jų rezultatus. 

“Tokio formalaus požiūrio į ate
istinę propagandą esama., pavyz
džiui, Lietuvoje. Respublikos or
ganizacijų darbuotojai pavyzdžiu 
laikė Šalčininkų rajono partinę 
organizaciją. O kas pasirodė iš tik- 

(NukelU į 4 p&)

mitą nėlabumą, prašoksiantį visas žmogiškas ribas.
— Taip iiesižėmink, cambe — tarė jam Balbinas, 

išgirdęs liaupsinant Altamirbs savininko privalumus. 
— Mes žinome tamstą nesant iš tų, kurie nenusilenkia 
ponaitukams.

— Aš tamstai pasakysiu, don Balbinai. Aš nenu
silenkiu, žinote! Tai sakau dėl to, kad esu žmogus 
stamantrus ir, be to, prireikus moka pjestu šokti.

— Jeigu taip, ryt trupučiuką jį pariesime, kad veidas! Aiškiai matyti, kad nėra pratęs prie lygumų 
būtų galima kinkyti prie porinio, — užbaigė Paiba, saulės. Ir gražiai vilki!
kuris, priešingai, nemokėjo įžiūrėti nieko gero savo Burtininkas pasitraukė nuo stalo galvodamas: 
prieše. j — Šuo šuns nekanda. Tegul tau tiki Balbinas.

Burtininkas nusišypsojo ir pamokamai pasakė: Vįsa tai tau pasakė kumetis.
Don Balbinai, atsimink, kad visada geriau pa

imti, nei sugrąžinti.
Iš tikrųjų, tai buyo vienas tų nesuskaitomų pokš

tų, kuriais ji pasinaudodavo, norėdama išgarsėti kaip
— Nesirūpink, Męlkijadai. Ryt mokėsiu nuplauti burtininkė ir tuo sukelti kitiems baimę. Nors Bal

tai, ką šiandieną pasėjau. Ibinui tai pasirodė šiek tiek įtartina, vistik jis buvo
Turėjo galvoje savo sumegztą planą priversti pa- parblokštas:

klusti Luzardą: išvilioti kumečius, tą vakarą nepasi
rodyti Altamiroje, sekančią dieną ten užgriūti ir bet 
kokia proga išprovokuoti su pirmu pasitaikiusiu ku
mečiu barnius ir jį atleisti iš darbo, visai nekreipiant 
dėmesio į Luzardą.

— Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir šventosios 
Dvasios — iškošė pro dantis, tuojau pridurdamas: — 
O jeigu kartais iš tikrųjų!

Tuo tarpu donja Barbora padėjo stiklinę ant 
į stalo, neprikišusi jos prie lūpų, užklupta staigaus

Bet, kadangi, turėdamas kokį sumanymą, nebe- prisiminimo, kuris aptemdė josios veidą:
galėjo nurimti jo neišplepėjęs visiems, o be to, jam 
reikėjo parodyti Melkijadui, kad jis išdrįsiąs pasiprie
šinti Santui Luzardui, nepasitenkino vien neaiškiu už
siminimu apie savo planus. Paskubom nurijęs kąsnį, 
pradėjo jam dėstyti:

— Ryt anksti iš ryto daktaras Luzardas patirs, 
kas per žmogus yra jo ūkvedys Balbinas Paiba.

Bet sustojo, norėdamas žvilgterėti, ką tuo metu 
darė donja Barbora.

O ji tik ką buvo prisipylusi stiklinę vandens ir 
ją kėlė prie lūpų, kai staigaus užklupimo mostu at
lošė galvą ir atidžiai pradėjo žiūrėti į stiklinę, laiko-
mą akių aukštumoje. Tuojau netikėtumo išraišką pa- j tis.

“Tai buvo eldijoje... Toli, gilioje tyloje buvo gir
dimas kimus Aturės krioklių staugimas... Ūmai pra
gydo yakabo...”

Praėjo keletas akimirkų.
— Ar tamsta nebaigsi valgyti? — paklausė Bal

binas.
Klausimas pasiliko be atsakymo.
— Jeigu, tamsta nieko daugiau man nepaliepsi, 

—- kiek palūkėjęs, prabilo Melkijadas.
Pasiėmė savo apsiaustą, jį užsimetė ant peties ir, 

dar kiek palaukęs, pridūrė:
— Gerai. Su tamstos leidimu aš išeinu. Labanak-

keitė nuostaba.
— Kas atsitiko? — paklausė Balbinas.

— Nieko. Daktaras Luzardas panoro leistis būti 
matomas — atsakė, vis tebežiūrėdama į vandenį stik
linėje.

Balbinas virptelėjo, Melkijadas žengė žingsnį sta
lo link, ir, dešine į jį atsirėmęs, taip pat pasilenkė 
pažiūrėti į užburtą stiklinę, o ji kaip aiškiaregė tęsė: 

Simpatingas šviesiaplaukis! Koks skaistus

Balbinas toliau valgė vienas. Paskui staiga nu
stūmė lėkštę, nusišluostė ūsus ir pakilo nuo stalo.

Lempa pradėjo mirksėti. Pagaliau užgęgo. Donja 
Barbora vis dar tebesėdėjo už stalo, ir jos mintys, 
tamsios ir karčios, sukiojosi apie tą baisią jos gyve
nimo akimirką.

“...Toli, gilioje tyloje buvo girdimas kimus Atu
rės krioklių staugimas... Staiga pragydo yakabo...”

(Bus daugiau) ___



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 24 d.

II VATIKANO SUS-MAS PRASIDĖJO 
SU GRIAUSTINIU IR VARPAIS

Dalyviai iš Lietuvos lieja prakaitą 

DR. I. URBONAS "I

Naktį prieš spalių 11 d. Ro- giausia apsigyveno įvairiose Ro 
moję lijo ir smarkiai trankė mos kolegijose. Amerikos vys-
žaibai su griaustiniu. O Italijos 
perkūnėlis tai ne Chicagos. Kai 
trenks, tai namai dreba ir gar
sų aidai čerpių stogais eina... 
Raminomes bent tuo, kad lietu-

kupai išsinuomojo visą “Mi- 
ehaelangelo” viešbutį su 150 
kambarių! Kardinolą Spelmaną 
Grand viešbučio savininkas pa
kvietė į savo viešbutį garbės

vių kolegijos abu namai turi svečiu, t. y. veltui! Du Ame'ri-
bokštus, tai, galvojome, vis gal 
trenks į juos, o ne į mūsų lan
gus.

Septintą valandą lyjant trau
kė į Vatikaną tik tie, kurie ne
turėjo kito pasirinkimo — tai 
vyskupai ir tūkstančiai piligri
mų, kurie namuose paliko tele
vizijas, kad šiame istoriniame 
vyksme galėtų, “su kūnu” daly
vauti, nežiūrint, kad ir 
drebėtų”...

kos kardinolai apsistojo Ame
rikos kolegijoje, o Chicagos kar 
dinolas — Chicagos kunigų na
muose. Lietuvių kolegijoje ap
sistojo dvidešimt vyskupų iš 
Australijos ir Kolumbijos ir 
Anglijos. Visi labai patenkinti, 
nes įrengimai pirmos klasės, o 
už kambarį ir maistą — tik 3 
dol. parai Amerikonų akimis,

žemė ! Tai pigumėlis nesvietiškas! Nuo 
spalio 25 d. į liet. kolegiją atsi-

Rcmojs Liet. kolegijoje prie prel. A. Briškos statulos iš kairės j 
dešinę: Stasys Pieža, prel. L. Tuiaba, vysk. R. Hillinger ir vysk. 
V. Brizgys.

KATALIKAI KONGE

Kongo valstybėje, Afrikoje,
! katalikų yra 5,122,199. Kadan- 

(Atkelta iš 3 psl.) mažina pajamas, didina sayjkai-j gi tame krašt,, iš viso yra i4
kolūkiai įveda garantuotą atly- ną .neigiamai veikia žemės ūkio mllfJon gyventojų, lai Kongo
gimmą natūra, ,r l>m,8a,s tik „aSun,^'. '
tam tikrai kolūkiečių grupei, . •
valdymo aparato ir gyvuliniu- V‘ Januškevičius rūpinasi gy- trecdalj visų gyventojų. Nuo 
kystės darbuotojams. "Paskuti-!vuliais’ ūkiniu našumu- tačiau į 1959 m. katalikų skaičius toje 
nėję vietoje paliekami laukiniu- Pamirsta žmogų, kurį komunis- šalyje padidėjo 256,384. Konge 
kystės darbuotojai, kuriems pa- tai raseivos bando aukštinti, darbuojasi 2.650 katalikų kuni- 
skirstomi tik tai, kas lieka nuo nors kompartija jį pavergė. “IŠ gų, daugiau kaip 1,000 broliu- 
kitų. Antai 1963 m. “Nemuno” mintingoji” kompartija jau virš kų ir 3,500 seselių.
kolūkyje laukininkystėje dirban metų laisvus ūkininkus su- _______________ ___
tiems kolūkiečiams už darbadie- ;V„ar^ kolchozus, 30 metų juos Į 

išnaudoja lyg vergus ir per tą i 
laikotarpį be laisvo ūkininko

VERGIJA KOLCHOZUOSE

nį tebuvo išduota po 400 gr. 
grūdų, nors vidutiniškai kolūky 
je už darbadienį tebuvo išduota 
po 770 gr. grūdų ir 20 kapeikų 
pinigais. O “Tauragnų” kolūky
je laukininkystės darbuotojams 
iš viso tebuvo apmokėta po 10 
kapeikų už darbadienį, kai tuo 
tarpu kolūkyje vidutiniškai bu
vo išduota už darbadienį po 310 
gr. grūdų ir 30 kapeikų”.

Sovietuose kasdieninių reik
menų kainos žymiai aukštesnės, i 
kaip JAV, nors jų kokybė žy

mą neatvyko ,nors Vatikano vi- ir soduose kvepia gėlės, vaisiai miai blogesnė. Kaip gi gali pra-

rankos nesugeba pakelti našu
mo žemės ir gyvulių ūkiuose. 
Ateinančiais metais kolchoznin- 
kų padėtis bus siaubinga.

O VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063♦-♦-4

iu<
nūsi buvo pakviesti. Yra vilčių, ir vynuogynai, 

kad dar į Romą gali atvykti 
vysk. P. Maželis, Telšių vysku
pas. Jei jis atvyktų — automa-

gyventi kolchozninkas, tegauda-
----  imas 30 ar 40 kapeikų už darbo

— Chicago American dienraš- dieną, o dažnais atvejais dar 
čio redaktorius Stasys Pieža ■ mažiau, kai už paprastą eilutę

Aštuntą valandą staiga nuš-, kelia gyventi ir vysk. Ch. Salat- 
vinta saulė, pajuda romėnų mi- į ka iš Grand Rapids, Mich. 
nios Vatikano link ir pradeda' Visuot. Sus-mo darbo posė- tiškai būtų pilnateisis Vatikano laiške rašo, kad Lietuvių kole- turi mokėti 100 rublių ir dau- 
gausti šv. Petro bazilikos bei džiai prasidės spalio 22 d. Pro- Sus-mo dalyvis. gijoje, Romoje, yra apsigyvenę giau?
visos Romos bažnyčių varpai, grama iš visų tų tomų medžią- 116 vyskupų. Kolegijoje gyvena Koks atlyginimas, toks ir
Romos varpai! Jau du tūkstan- gos yra sutraukta į 57 dieno- j Svečiai kolegijoje jaučiasi i taip pat ir arkivysk. Gerald O’- darbas
čiai metų jie skamba popie- tvarkęs punktus, kurie bus ! kaį,p Lietuvoje, tik klimatas Hara, apaštališkasis delegatas I Straipsnio autorius turi drą-
žiams,šventiesiems ir nusidėję- svarstomi, manoma, per tris kiek per šiltas. Pirmą dieną po Anglijoje. Apie jį kalbama, kad sos daryti šias išvadas: “Šitaip
liams... Jų aidais eina didi isto- sesijas. Kiekviena sesija tęsis iškilmingos procesijos Vatikane ! būsiąs pakeltas kardinolu. Chi- tvarkant darbo apmokėjimą,
rija ir legendos, kurių viena — apie 2 mėn. Ši sesija baigsis kan. Stankevičius gerokai šluosĮ cagos arkivyskupijos augzilia- 
apie velnią, kuriam nusibodo bū gruodžio 10 d. Tų punktų turi- tįsi prakaitą, nes apsirengęs j ras Raymond Hil’inger aplankė
ti velniui ir jis nuėjo pas kunigą nys nėra paskelbtas — yra pa- 
išpažinties. Šis jam už atgailą slaptyje. Pasaulinė spauda, 
paskyręs keliais nueiti į Romą. ypač vokiečių protestantų daug 
Velnias ėjo per kalnus ir miš- rašo, spėlioja ir “siūlo“ svars- 
kus, iki vieną vakarą 6 vai. pa- tyti: krikšęionių vienybės, miš- 
siekė Romą. Skambėjo Visi' Ro- rių moterysčių, gimdymo kon- 
mos varpai “Viešpaties Ange- tro1 ės, celibato ir kit. klausi- 
lui” ir velnias iš džiaugsmo su- mus. Viena tik aišku, kad šis 
suko: “tai mano garbei ir atsi- Sus-mas nori Bažnyčią atnaujin 
vertimui jie skamba ”... Dėl pui ti, sumoderninti ir pritaikyti 
kybės jis ir vėl tapo velniu... , šiems laikams.

Prie varpų gaudimo tuojau :
prisidėjo Šv. Petro aikštėje gra i Lietuviai ir Vatikano sus-mas

darbadienis žymia dalimi neten
ka savo reikšmės kaip darbo ir 
vartojimo matas. Laukininkys
tės darbuotojai, gaudami labai 
menką atlyginimą, nėra mate
rialiai suinteresuojami vystyti 
ūkį. Tai veda į laukininkystės, 
kuri sudaro žemės ūkio gamy
bos pagrindą, atsilikimą. Netu
rėdami pakankamo pašarų kie- 

Visuotiniame Bažnyčios šuva- galijos, 95 Ispanijos, 2 Švedijos, kio, kolūkiai šeria gyvulius ne-

“lietuviškai”, kur paliko šalnas, ' kolegiją ir susipažino su jos 
o šiuo metu Romoje oras šiltas įkūrimu ir jos veikla.

BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMAS 

SKAIČIAIS

žiavime plenumą sudarė 2984 11 Šveicarijos, 3 Turkijos ir 3 
;tėvai, iš kurių 1089 priklauso iš Vengrijos, nors turėjo teisę 
Europai,380Azijai, 293 Afirikai, atvykti 17.

. , x 1404 Šiaurės Amerikai, 84 Cent- į 360 ganytojų priklauso Azi-
ziai įssiri. tavęs orKes ras ir i gjuo metu' II Vatikano 'Sūš--įralinej Amerikai, 489 Pietų A-jos kraštams ir atstovauja Arą 

in&as v. e ro azi i os c o į pilnateisiu dalyviu yra tik!merikai ir 75 Okeanijai. Susirin biją, Birmaniją, Borneo salą, 
vysk. V. Brizgys. kime dalyvauja taip pat pilno- Combodzią, Ceiloną, Kiniją, For

Spalio 9 d. 7 vai. vakaro lėk- mis teisėmis 97 generaliniai į- niozą, Korėją, Filipinus, Japoni- 1

pilnaverčiais racionais. Visa tai

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesiern, 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 VVestern Avė. krautuvė

gieda jauni berniukai. Į lengves 
nes giesmes įsijungdavo ir visa 
150 tūkstančių minia. Saulės gi 
spinduliuose šauniai tvaskėjo 
kardinolų ir vyskupų mitros. 
Ko gi dar trūktų grožiui? — 

Dalyviai ir programa 

Roma raudonuoja... vysku-

io<;, . au%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto- 

obilio pas
PRANU ZAPOLIS 

3208 ‘/2 VVest i>5tii Street 
Chicago 4 2. Illinois 

GA. 4-8054 ir G«. 0-4330.

tuvu per Maskvą, Prahą, Zue- vairių ordinų ir vienuolynų Vir- 
richą iš Lietuvos atskrido kan. šininkai. Daugiausia savo atsto- 
J. Stankevičius, kan. P. Bakšys vų susirinkime turi Italija —

ją, Jordaniją, Hong Kongą, In
diją, Indoneziją, Iraną, Iraką, 
Laos, Libaną, Malaką, Pakis-

ir kan. č. Krivaitis, Kauno, Kai 430, po to eina JA)V su 241 vy- taną. Palestiną, Siriją, Tailandi- 
ją ir Vietnamą.

Pirmą kartą istorijoje šiame 
sąrašas 1 sus-be dalyvauja ir 296 Afrikos

šiadorių ir Vilniaus vyskupijų skupu, Brazilija su 204 ir Pran- 
valdytojai. Juos aerodrome su- cūzija su 159 atstovais, 
tiko prel. L. Tuiaba, kun. V. ,„ ,v._ . , , ~ , Alfabetinis dalyviųBalčiūnas ir kun. J. Dobrovols- i , . , , • , . , , , . x., .

x p.- T' t ' ‘ k 1 o- ' i , rodo’ kad vyskupų atvyko 15 iš vyskupai, atstovaudami tikrai
ną dieną jįe leidosi Leonardo 1S; 16 uvn* ko egijoje, kur jie Augtry 27 Belgijos, 1 Bulga- daug žadančią katalikų Bažny-

- apsistojo, juos sutiko vysk. .. „. . . , . J
Brizgys, kunigai ir klierikai. nJOS’ 3 13 Čekoslovakijos, nors o, nauja, laisvę ir 

T ~ „ turėjo atvykti 14, 2 is Danijos, somybę
Kan. J. Stankevičius Sus-me L o o - -r. - • • +, , . ,. . ,. 1 Suomijos, 159 Prancūzijos, tautose,dalyvauja vadinamų specialistų^

ekspertų sąraše, šie specia- 68 Vokietijos, 1 Gibraltaro, 42

pais. Jau prieš Sus-mą kiekvie-

da Vinci aerodrome, kur italų 
Valdžios buvo iškilmingai sutik
ti ir pagerbti. Vyskupai dau-

neprik’au- 
atgavusiuose Afrikos

WESTWOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, Ilk, PR 6-5951
** OTARD, prancūz. konjakas ......................... $5 00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1 75

** CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta........... Į 5

*★ Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc. 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . ..$5 49

★ * ALMSTEL, OLANDIJOS ALUS, 24 būt. dėžė $7.25
________  ’’_________ ” „4 bnt. ... jį JO

* * LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
l;h dėžė ........................................................... $5.10

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof .................... ................................ 55 3g

★★ AQUAVIT-KMYNINĖ, Švedijos degtinė
O. P. ANDERSON ......................................... $3,35

★★ URQUELL PBLSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėžė ............................ .......... $8 50

Prie čia pažymėtu kainu taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis terimtj. Krifutuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kielei 
pristatome i namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

listai, kurių yra 195, Sus-me Ang.ijos, 5 Graikijos, 33 Irlan- 
balso neturi ir kalbėti gali tik dijos, 1 Islandijos, 430 Italijos, 
tuo atveju ,kai jų nuomonės 27 Jugoslavijos, kurie veik visi 
paklausiama.

Kiti du svečiai iš

MOS KOLONIJOSF

Saginaw, Mich.
Balfo susirinkimas

Spalio 14 d. lietuviškoje va-
Kai kurie komunistai ir kom- trijų vyskupų nė vienas į Ro- bet ne visi atvyko, 27 iš Portu- sarvietėje “Nidoje” įvyko Flin-

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
rųjų ? Antireliginis darbas šiame 
rajone nepalietė pagrindinės tikin
čiųjų masės ir todėl nedavė rei
kiamų rezultatų.

jaunuoliai taikosi su religija, 
abejingai žiūri, kaip jų šeimų na
riai, darbo draugai atlieka bažny
tines apeigas, kaip religinės pažiū
ros primetamos vaikams, kaip 
bažnytininkai ir sektantai vilioja: 
į savo tinklus žmones, patekusius 
į nelaimę. Retai su tikinčiaisiais 
draugiškai ir nuoširdžiai pasikal
ba autoritetingi jų darbo draugai, 
silpnai plečiama ateistinė propa
ganda darbo žmonių gyvenamuose 
vietose. Nuo šio didelio darbo nu
sišalino daugelis profsąjunginių 
organizacijų. Nepakankamai ak
tyviai vyksta ateistinis auklėjimas 
■mokyklose ir aukštojo mokslo 
Įstaigose.

Neretai auklėjamasis darbas su 
tikinčiaisiais pakeičiamas admi
nistravimu, įžeidinėjami tikinčiųjų 
jausmai. Kai kurie vietos organai 
reikiamai nesirūpina moksliniu- 
ateistiniu gyventojų auklėjimu,”

žodžiais “Pravda” ir “Tiesa” 
kalba, kad Sovietai prieš religiją 
kovoja mokslinės propagandos ke
liu, tačiau gyvenimo faktai rodo, 
kad tai melas: vartojamos polici
nės priemonės, ekonominis spaudi
mas neteisingai užkraunamais mo
kesčiais, sudarinėjamos kreivos 
bylos, panaudojami net areštai bei 
trėmimai. Nežiūrint tų nekultū
ringų prievartos ir teroro prie
monių, žmonės jaučia, kur yra 
tiesa, ir daugelis pasilieka ištiki
mi religijai. — J. Žvilb.

Lietuvos
atvyko, 1 iš Luksemburgo, 3 
Maltos, 1 Monako, 3 Norvegi-kol kas dar Sus-me nedalyvau- - “ i

ja. Iš Lietuvoje esančių gyvų ios’ Olandijos, 64 Lenkijos,
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Kashmir rajone, kur dabar vyksta Indijos ir kom. Kinijos kau
tynės, kariauti nėra lengva. Abi puses kalnuotoje srityje susidu
ria su dideliais gamtos sunkumais.

to, Saginaw, Lansingo ir Bay 
1 City Balfo skyriaus susirinki- 
| mas, kur buvo perrinkta nauja 
valdyba ir pravestas dovanų da 

į linimas. Dovanas sudarė Zofijos 
Petravičienės keramikos meno 
išdirbiniai, nes Petravičienė stu 
dijuoja Lansingo universitete 
keramiką. Po to viso pasilinks
minimas, vaišės, kurios buvo 
Kunigundos Kudatienės skanių 
gaminių.

Susirinkime dalyvavo nemaža 
lietuvių, jų tarpe gen. Jonas 
Černius, rašyt. Balys Gražulis, 
inž. Juozas Virškus, Zofija Pet 
ravičienė, M. Dailydaitė, Vytau
tas Ogenskis ir kiti.

J. Vaičiulis

BUTAI PERU 
NETURTĖLI.AMS

Peru valstybėje Maryknoll

AIjIUMINIJAUS ir stainless 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS UŽ NEBRANGIAS 
KAINAS!

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

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel r.uo $15.50

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

rodžiai ir prausyklos.
iThermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkiiai.

vienuolių įsteigti butų koopera
tyvai neturtėliams suteikė 1, 
260,000 paskolų įsigyti tinka
miems butams. Kooperatyvai į- 
steigti prieš dvejus metus.

B U T K U
PRospect 8*2781

GR 6-1760

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

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
O K ’ GENERAL SALES MANAGER “OK” 

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

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

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

i i

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

41%
current dividend 

DIVIDENDU MOKAM

5S
on investment bonus 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4yz% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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



BOSTONO ŽINIOS
TAU, SESUTE, PUIKIOS GEI.ES 

(Poetui Pranui Leinbertui 65 m. amžiaus)

Prieš 65 m. rugsėjo 18 d. Ei- poezijos 
ciūnų km. Paežerėlių v., Šakių. mus. 
apskr. gimė Pranas Lembertas.
Taip jau buvo lemta, kad paau
gęs ĘranaSv nepasiliko ūkinin- ’ 
kauti kaime, o pasuko Kauno i 
link. Čia 1924 m. baigė Lietu vos 
Mokytojų s-gos profesinę gim
naziją, o 1928 m. ir Lietuvos 
universitete teisių fakultetą.
Dar būdamas studentu 1926 me 
tais buvo paskirtas Biržų no
taru, kur su maža pertrauka 
pirmuoju bolševikmečiu, išbuvo 
iki 1944 m. Antru kart artėjant 
bolševikinėms ordoms, paliko 
Biržus ir pradėjo tremtinio ke
lionę. 1949 m. atvyko į Ameri
ką, o 1950 m. į Bostoną, čia kas 
dieninę duoną užsidirba nekil
nojamos nuosavybės pirkimu— 
pardavimu.

Dar būdamas Biržuose, buvo 
miesto tarybos narys, jstegė Vii 
niui vaduoti s-gos skyrių, dirbo 
Lietuvių-latvių vienybėje, šaulių 
gretose, skautuose, Vokietijoj 
Segeberge ir Oldenburge vado
vavo Lietuvių s-gos skyriams.
Bostone veikė Balfe, Teisininkų 
d-joj, o ir kituose lietuvių susi
būrimuose dažnai girdime jo bal 
są pirmininkaujant ar kitaip ak 
tyviai besireiškiant.

knyga gali aplankyti

Visą laiką mėgęs poeziją ir 
vertinęs visas jos kryptis ir ša- 

j kas, kaip iš maironinės, kartos, 
taip ir jaunesnės, nes visi esą 

! įnešę didelių vertybių į grožinės 
literatūros lobyną. Išskirtas 
esąs Putinas, kuriuo nuo pat 
jaunystės labiausiai žavejasiš.

Ateityje nori sutvarkyti iš
blaškytus spaudoje ir stalčiuose 
eilėraščius, išskiriant tuos, ku
rių stambi rankraščių knyg'a 
yra likusi Lietuvoje.

Gal ne daugelis žinojome, kad 
vien iš labai populiarių dainų 
Lietuvoj ir tremty, ypatingai 
jaunimo mėgiama: Tau, sesutė,

Prie Marianapolio mokyklos rūmų. Sekmadienį, 
įvyksta čia Marianapolio rėmėjų seimelis.

spalio 28 dieną,

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Pranas Lembertas nuo pat 
vaikystės mėgęs eiles ir dainas. 
Dar lankydamas gimnaziją 1920 
—24 metais mokėsi dainavimo 
Kauno muzikos mokykloje. Vė
liau ši sritis buvo apleista. Bet 
poezija pasiliko gyva ir iki šiai 
dienai. Pradėjo rašyti eiles gana 
ankstyvoje jaunystėje. 1917 m.

Pranas Lembertas

no ir Holy Cross kolegijos prof. 
Mantautas (anglų kalba). Pri
taikintą meninę programą atliks 
Meno Mėgėjų Ratelio choras, di
riguojamas muz. Jono Beinorio, 
skautės n šeštadieninė Lituanis 
tinę mokykla. Rengimo komite
tą sudaro V. Mačys (pirm.), A. I 
Šermukšnis, J. Drumstas, 
Kuzmickas, A. Prapuolenis, V. 
Matulevičiūtė ir V. Roževičius.

Vs.

Philadelphia, Pa.
A. a. filio akademija

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 24 d.

specialią komisiją lėšoms telkti, 
Reikia manyti, kad komisija ir 
philadelphiečiai savo pareigas 
atliks. Iki šiol 1,000 dolerių yra 
aukojęs dr. A. Šmulkštys, o 

A i po 100 dolerių sekantieji asme
nys: Petras Andriulis, Bronius 
Valius, Algis Jonys, Jonas ir 
Elena Skladaičiai, Andrius ir 
Sofija Romanauskai, Petras ir 
Julija Vaskiai.

Žvelgiant į kitus metus

koncertavusi lietuvių kolonijo
se. Philadelphijoje dalyvaus pir
mą kartą, _yD~

Spalio 7 d. ALT sąjungos sk. 
surengė a. a. A. Gliui pagerbti 
akademiją. Velionies eitą kelią 
apibūdino prof. J. Puzinas ir
adv. A. Lapinskas, atvykęs iš į vo programa. Joje dalyvaus so-, 
Chicagos. Ta. proga ALT sąjun- jjSĮg Aldona Stempužienė ir C’e 

velando Vyrų oktetas.

Menas ir literatūra yra morali
nis civilizacijos spinduliavimas, 
dvasinis žmonių nuskaidrinimas.

G. Car dučei

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kun. 

A. Trakiui ir Liet. evan. liut. 
Tėviškės parapijai už leidimą 
Balfo reikalams pravesti rink
liavą, kuri įvyko spalio 7 d. 
Kun. A. Trakis kelis metus ėjo 
Balfo Chicagos apskrities vice-

Didelį ir iškilmingą pobūvį 
rengia Philadelphijos ateitinin
kai 1963 m. sausio mėn. 12 d.
Pobūvis yra charakteringas sa- pirmininko pareigas.

gos skyrius parūpino Olio port- 
retą, kuris bus persiųstas Va- 

! buvo vaidinama Kauno valsty- sario 16 gimnazijai Vokietijoje.
biniam teatre ir publikos, buvo Programoje girdėjome J. Stan-‘ siniename ls pereitų metų, ka- 
labai mėgiama. Vėliau ji su pa- kaitytę ir I. Veblaitienę. j da J*8’ Bendruomenės Balso va-

Worcesterio Lietuvių Bend- sisekimu buvo vaidinama ir ki- . . , ^are padainavęs, negalėjo ilgai
tuose Lietuvos- teatruose. Vei-' Akademi3°]e ir bankete daly- į nuo scenos nuiipti, mūsų ploji_ 
kalas jau du kartu buvo vaidin- V?7 d&U? ®VeC1U tol™esniTi | mų sulaikomas. Solistės A. Stem 
tas Hartforde ir abu kartu pri- V’6 aC13U paty.S Phllade1' j pužienės garsa žinome iš spau-,
pildė didelę (600 vietų) klubo p.h/eciai r®n^e^ pastangas ga-,dos. Ji> regįs, yra dainavusi vi-j 

Įėjo gausiau pagerbti. 1 — -

Gražus vaidinimas
'cesterio Lietuvių 

ruomenė spalio 28 d. 3 vai. p. p.
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia linksmą vaidinimą. Hart
fordo Lietuvių A. P. Klubo te-

i atro grupė suvaidins Ludwig • salę. Hartfordo teatro grupė dėl 
Fuldos linksmą 4 veiksmų ko-1 gastrolių jau yra susitarusi i Paminėta Maironio sukaktis 
mediją “Mokyklos draugai”. I Brooklyne, Bostone ir Waterbu Simtmetis praėjęs nuo mūsų 
Veikai, režisuoja Lietuvos te- i ry. Vitalis Žukauskas taip vy-1 imimQ buv0

| atrų aktorius ir žinomas jumo- kusiai parinko aktorius ir taip 13imlntas spaIio 14 d LE apy. 
juos išlavino, kad toli pralenkia'ristas Vitalis Žukauskas. Ši link

sma komedija ištisą eilę metų mėgėjiškumą. Tikrai kiekvienas 
Worcesterio ir apylinkių lietu
viai neturėtų praleisti retos pro 

norio kūrėjo Martinkaus dukrą pamatyti gražų vaidinimą.
j Mildą. Jie augina sūnų Joną ir Į 
; dukrytę Rūtą. Jo brolis Sigitas
Leimonas irgi atlieka karinę 
prievolę Amerikos laivyne kaip 
karininkas — karo laivyno sti
pendininkas. O jo tėveliai dantų 

puikios gė’ės, yra sukaktuvinin- gydytoja ir dr. Leimonai gyve- 
ko Prano Lemberto, išspausdin- na So. Bostone, Mass. 

pasirodė jo pirmosios eilės Tė- ta I’iustruotoj Lietuvoj 1927 m. IJTUANISTIKOS MOKYKLA 
vynės Sarge, o vėliau Pavasary, Pranas Lembertas gyvena Lituanistikos mokyklos tėvai 
Ateity, Sekmojoj Dienoj, Biržų Bostone su žmona Monika Pen- turėjo savo metinį susirinkimą, 
Žiniose. Pirmąjį savo eilėraščių | kevičiūte, kuriuos sujungė ben- kuriame be kitų dar bų buvo iš- 
rinkinį Saulėtekiai išleido 1935 ;dram gyvenimui, kan. Tumas rinktas ir naujas tėvų komite- 
m. o 1947 m. išleido Baltija šau Vaižgantas, dalyvaujant ir kan. tas: pirm. Br. Paliu’is, vice- 
kia. Pasirašinėjo slapyvardžiais. Mykolui Vaitkui. Sūnus Vitalis, pirm. Marija Gineitienė, sekr. 
Pr. Lemberis, Pranas Bijūnas, inžinierius, gyvena Hartforde ir Eug. Kleinas, ižd. Petras Novo- į

Maironio minėjimas
Veiklesnės Worcesterio lietu-

Clevelando Vyrų oktetą pri-

Dėkojame ir parapiečiams už 
aukas.

E. Markūnienė,
Balfo 4 sk. pirmininkė

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da-

sose mūsų Chicagoje statytose I lys. Pigios paveikslinės lempos, 
operose pagrindiniuose vaidme-I j
nyse, be to, visoje Amerikoje! 2549 w 69th gfe n a, pR 6.1063

linkės valdybos pastangomis. 
Minėjime poetą apibūdino Jo
nas Aistis, pabrėždamas mažiau 
žinomas Maironio gyvenimo ir 
kūrybos faktus. Maironio poe- Į 5 
zijos keletą gabaliukų vykusiai 1 = 
perdavė Irena Veblaitienė. 

Lietuvių f ondo komisija

KING CAR WASH
45th ir So. Ashland Avenue

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

Viltis. Rašo ir dabar, ir jeigu augina sukaktuvininkui anūką, 
tik susidarys sąlygos, jo nauja FT žičkus

PETYS GI Į PETĮ, NA, 
VYRAI, KAS GALI

Kas buvo Maironis ir ką jis 
reiškė Lietuvai prieš keliasde
šimtis metų mes visi puikiai ži
nome. Ką jis reiškia šios dienos 
kiekvienam lietuviui gyvenan
čiam bet kokiame pasaulio kam 
pe mes juntame. Mums reikia 
Maironių, jo didžių ir galingų 
žodžių.

Maironio šimto metų gimimo 
sukakties iškilmingas minėji- Į

zelskis ir narys ūkio reikalams 
Pr. Račkauskas.

Jau yra nutarta ruošti tradi
cinį Lituanistikos mokyklos ban 

' ketą lapkričio 18 d. 5 vai. vaka 
. ro Lietuvių Piliečių d-jos 3-čio 
aukšto salėje, So. Bostone.

Tėvų komitetas ragina visus 
tėvus leisti savo vaikus į šią mo 
kyklą. Pav. šiais metais į pir-

KAPITONAS KOMAS 
LEIMONAS

Visados su džiaugsmu sutin
kame kiekvieną žinutę, kai iš
girstame, kad mūsų mažos tau
tos žmonės žengia pirmaisiais .. «
didžiųjų gretose. Ypatingai vi- į pr‘n”‘1. 8
sus džiugina, kai girdime minint \ mer^ ,r,tlk

vienas berniukas. Atrodą, kadmusų jaunimą. i v. a
Kapt. Romas Leimonas, bai- 810 a™ziaus vaiku^. es^ dau‘ 

socialinius mokslus magis- §iau’ bet Jie neateJ° * mokyk1^gęs
į tro laipsniu, kaip atsargos kari
ninkas atlieka karinę prievolę

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS

Spalio 14 d. įvykęs Laisvėsmas — akademija ir koncertas A .. . , . ... . , o . Amerikos armijoj. Prieš keletąįvyks lapkričio 4 d. 2 vai. po , . .. . . , , , . . ,
,, ■ - . t-,7 dienų jis buvo pakeltas į kapi- varpo koncertas sutraukė daugpiet S. Bostono Municipai BL- j m . ... . „ u. *fl TTT v. . VJ. tono laipsnį. Tai tikrai džiugi lietuvių ne tik iš Bostono, bet

_ „ , žinele. Tai dar vienas įrodymas, ir iš jo apylinkių. Jame dama-E. Broadway. Šiam iškilmingam . ... .......... Tkad lietuvis yra gabus ir ryztm- vo jaunieji dainininkai Irenaminėjimui yra sudarytas specia
lus komitetas: garbės pirm. 
kan. Mykolas Vaitkus, pirm. 
Faustas Kirša, vicepirmininkai: 
A. Matjoška, Pr. Lembertas, P. 
Kalvaitienė, J. Kapočius, J. 
Strazdas, sekretoriai — T. Ja- 
nukenas, ir Pr. Mučinkas, ižd. 
— J. Vaičaitis, dr. V. Čepas, O. 
Ivaškienė, Spaudos komitetas— 
St. Santvaras, L. Čepienė, A. 
Gustaitis, Z. Gavelis, J. Gaide
lis, dr. J. Leimonas ir P. Žičkus.

Programoje: Prof. Juozo Bra 
zaičio paskaita, sol. Stasė Dau
gėlienė, akt. Algimantas Žemai
taitis, Bostono Lietuvių mišrus 
choras, vad. komp. Juliaus Gai-! 
delio, Maironio biusto atidengi
mas ALT sąjungos namuose.

Tos pačios dienos ryte 10 vai. 
bus specialios pamaldos, kurias 
laikys kan. Mykolas Vaitkus, 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž 
nyčioje So. Bostone.

To didžiojo Lietuvių tautos 
atgimimo dainiaus minėjimas 
turėtų praeiti tikrai didingai, 
nes Maironis mums šiandien rei 
kalingas gal nemažiau, negu 
anais laikais, kai lietuvis nemo
kėjo lietuviško rašto.

gas. Stankūnaitė ir Liudas Stukas.
Kapitonas Leimonas yra ve- Koncertas praėjo su pasiseki-

dęs Lietuvos kariuomenės sava- mu.

The automobile that tiirns the heads of American motorists, 
the Ford Thunderbird, sets new standards of eleganee, per- 
formance and quality in 1963. All four new Thunderbird models 
—hardtop Landau (top photo), hardtop (bottom), convertible 
and sports roadster—combine distinetive styling with hundreds 
of engineering refinements that make them the highest ąuality 
cars ever produced by Ford Division. Maintenance reąuire- 
ments on the 1963 Thunderbird are drastically reduced, with a 
chassis that reąuires no major lubrication for 100,000 miles and 
an oil change interval of 6,000 miles. With a new verticai-bar 
grille and sporty new touches of interior luxury, including a 
vvalnut-grained effect on door and instrument panels, personai 
console and steering wheel on the hardtop Landau, the 1963 
Thunderbird remains in a class by itself. - _____---------- -- . ...

vrų organizacijos sudarė komi
tetą mūsų didžiojo poeto Mai- Lietuvių Fondas, siekiąs su- 
ronio šimto metų gimimo sukak burti didesnes pinigų sumas, ku 
čiai paminėti. Minėjimas įvyks rių palūkanos kasmet bus nau- 
lapkričio 18 d. 4 vai. p. p. Mai- do jamos mūsų kultūriniams rei- 
ronio parko naujai pastatytoje kalams, pradėjo gyvesnį judėji- 
salėje. Kalbėtojais pakviesti ra- mą. Štai ir Philadelphijoje LB 
šytojas St. Santvaras iš Bosto- apylinkės valdyba jau sudarė

| SUTAUPYKITE 50 t SUTAUPYKITE 50 t f
ElIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlŪlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlHllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIllflIl/

“Mokyklos Draugai” aktoriai su režisierium Vitalių Žukausku, 
kurie spalio 28 d. 3 v. p. p. Šv. Kazimiero parap. salėje, Worcester, 
Mass., suvaidins Fuldos 4 veiksmų komediją. Iš kairės: I. Sirna- 
nauskienė, V. Zdanys, J. Raškys, Vitalis Žukauskas, J. Navasai- 
tienė, G. Šliogerienė, V. Trečiokas, M. Palubinskas, R. Stirbytė ir 
P. Simanauskas.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

1yr•’AC,,^A, -□UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos fr garantija

13321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave.,

Chicago 29, IH.

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

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

Vienas kuponas kiekviena 
masinai galioja iki lapkr. 3(1 
d., 1 902, m. " 1)

Vabzdžių — Dervos — Aly
vos dėmės pašalinamos — Be 
jokio , ekstra mokėjimo.

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPA?

(RAM SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
, _ . . Naujas ankštas dividendas numatomas

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mfin. 1 r.
VAI AMnnCa PIRM. ir KETV.............................. » ▼. r. iki 8 p. p.
VHLHHUUdi ANTRAD. ir PENKT..................... » T. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. . S v r. Iki U v. ČL Trečlad. uždaryta.

Remkite tnos. kuriu skelbimus matot “Drauge”

anticipated dividend 
investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

J



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 24 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Paterson, N. J.

Maironio minėjimas

Maironio minėjimas Paterson,
N. J., įvyko spalio 13 d. Bet tai 
nebuvo paprastas minėjimas, 
tai buvo tikra meno šventė, nes 
į Patersoną atvyko New Yor- 
ko vyrų oktetas, vadovaujamas 
mūsų žymaus pianisto ir muzi
ko Alekso Mrozinsko.

Minėjimą pradėjo Patersono 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
Antanas Rugys. Jis prašė visus 
susirinkusius, kurių buvo pilnu
tėlė erdvi Lietuvių Piliečių klu
bo salė, atitinkamai susikaupti, 
nes minimas ne eilinis pilietis, 
bet minimas Lietuvos laisvės 
pranašas ir žymiausias Lietu
vos poetas Maironis. Juk ir šie 
metai pavadinti Maironio me
tais. Po to buvo parodyti “Dar 
bininko” pagaminti Maironio gy 
venimo vaizdai su atitinkamais 
paaiškinimais ir Maironio eilė-
raščių deklamaejomis. Tai buvo džįai puikug išpildymas neap.
+i1n»oi m ii Iri draiko _  tikrai puiki “paskaita

Kada scenoje pasirodė pianis 
tas Aleksas Mrozinskas ir jo 
vyrų oktetas, publika taip pra
dėjo ploti, kad sunku ją buvo 
sustabdyti. Mat, šis oktetas Pa- 
tersone koncertavo ne pirmą kar 
tą. Ir neapsiriko. New Yorko 
vyrų oktetas ir dabar, kaip ir 
anksčiau, visus sužavėjo. Dai
nos parinktos labai gražios ir

KANADOS ŽINIOS
Sudbury, Ont.

Laimėjo plieno unija
Po ilgų ir įkyrių kovų ir gin

čų, kurie užsitęsė daugiau kaip 
metus, pagaliau Amerikos plie
no darbininkų unija maža per
svara laimėjo prieš neginčija
mai komunistinę Mine Mill uni
ją. Netrukus bus rinkimai į nau 
jos unijos vadovybę, o taip pat 
ir derybos su INCO kompani
ja dėl naujos sutarties. Tačiau 
tikros ramybės čia dar ilgai ne
bus. Raudonieji dar bylinėsis ir 
kovos legaliais ir nelegaliais bū 
dais, kad tik galėtų sugrįžti į 
jiems labai pelningą lizdą.

— Tėvų susirinkimas, kuris 
įvyko Christ the King parapijos 
saiėje tuoj po lietuviškų pamal
dų, nutarė, kad būtų mokama 
po $10 nuo šeimos leidžiančių- 
jų savo vaikus į šeštadieninę 
lietuvių mokyklą.

— Virginijus Lumbis, garsu
sis mūsų šaulys, nušovė 900 
svarų briedį.

—- P. Kusinskienei padaryta 
skilvio operacija. Guli General 
ligoninėje. Krsp.

Mūsų pirmaująs studentas
Džiugu konstatuoti, kad kai 

kurie mūsų studentai tikrai ne
snaudžia, kietose mokslo rung
tynėse nepavargsta ir tuo pačiu 
metu dar randa laiko pasireikš
ti ir lietuviškame veikime. Į tą 
mažą pažangiausių ir tautiniai 
susipratusių tarpą pateko ir 
vienas sudburiškis — Romas 
Račinskas. Jis perėjo į II-jį kur 
są su 1 laipsnio pagyrimu To
ronto universitete. Toronto lie
tuvybės mecenatai, norėdami 
paskatinti ir kitus, paskyrė jam 
ir piniginę dovaną už pasižymė
jimą moksle ir lietuviškame vei
kime. Tačiau, atsižvelgdami į ge 
rą J. I. Račinskų ekonominę 
būklę, nerado reikalo jam skir
ti didelės sumos, nes yra studen 
tų, kuriems tikrai reikalinga 
efektyvi piniginė parama. Ro
mas jau būdamas Sudbury lan
kė lietuvišką šeštadieninę mo
kyklą, ilgiausiai už visus pa
tarnavo mišioms, per tautines 
šventes visad budėdavo su Lie-

tokio puikaus Maironio minėji
mo surengimą.

Po programos buvo šokiai, vei 
kė bufetas. Svečiai menininkai 
dar buvo atskirai pavaišinti ir 
atitinkamai pagerbti. Prie vaišių 
ir bufeto daugiausia, kaip visuo

imt t, pasidarbavo G. ir V. Sle-
čiuno, Petrausko, Pauliomo, Si- pakoVaį į. jų žentag Gailiūnas 
iručio ir Mrozinsko dainos. Pa- j Barb Paež
ivairinimui sudainuota dar Mo- ,I ——.-.I. .... _ ,
zart, Chopin, Veit, Schubert ir

taip artimos kiekvieno lietuvio 
širdžiai. Buvo dainuojamos Ra-

PAJIEŠKO j J MASkt. Visos dainos atliktos puikiai.
Daugybę dainų oktetas turėjo ' Jicškoma giminaite ONA GERD- 
kartoti. Publikos plojimui ne- VILIENE, gyv. JAV-bėse (seniau
siliaujant, keletą dainų padaina jajkgtė, 3, Kaunas). Atsiliepti adr.: 
vo virš programos. Visas dainas 'Vytautas Kavaliūnas, 72 Tuttlin- 
pianinu palydėjo pats okteto va gen./Writb., . Ludwigsthalerstr. 48/
dovas pianistas Aleksas Mro- jVIII> Germany.________

zinskas. ! Jieškomas šeimos narys VIKTO-
Be okteto programą labai pui RAS VOLDEMARAS VIRBIC,

,...................... • • 4. * 1 i I KAS (seniau gyv.: Boty Espyvillkiai paįvairino pianistas Alek- 'station> Jieško:
sas Mrozinskas, paskambinda- Teodora Virbickaitė-Plinta, gyve- 
mas Čiurlionio Preliudą ir Nok- nanti: 894 Meanirigęn/Allgau,
turną ir Schubert - Impromp- Munchnerstr. 64-3. We,st Ger
tu. Ir jam didžiulės ovacijos.

Negalima praleisti nepaminė
jus ir akordeonisto Vytauto Dau 1 
girdo. Jis pagrojo puikiai ir i 
jam publika negailėjo katučių. >

Kampelis mano mielas, Mro- j

many.

Lietuvos Generalinio
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Augustauškas Bronius, Ciprijo-
zinskas solo padainavo L. Ra- ;no sūnus, gimęs 1902 m., Laukin- 

tukų km., Alytaus aps.lys. Gražūs ir mieli dainos žo-

siejo be pakartojimo, ir L. Ra
lys turėjo kartoti.

Bendrai, minėjimas pavyko 
puikiai. Žmonių gana daug, vi
sų nuotaika pakili. Buvo atsi
lankiusių ir iš toliau. Tarp kitų 
buvo matyti ir buv. Balfo įgalio 
tinė Vokietijoje Izabelė Rovai- 
tė su savo vyru dr. Vileita. Pa- 
tersoniečiai labai dėkingi Lie
tuvių Bendruomenės valdybai už

R. Račinskas

tuvos trispalve, aktyvus tauti
nių šokių grupės šokėjas, o pas 
kiaušiai buvo suorganizavęs jau 
nimo orkestrėlį.

Pagarba tėvams, kad negailė
dami didelių išlaidų, išleido savo 
sūnų į Torontą, kur yra dau
giau galimybių pasireikšti lie
tuviškoj veikloj ne kaip vieti
niame Laurentian universitete 
Sudbury. Linkime ir toliau Ro
mui nepailsti ir skinti laurus.

Krsp.

Sault Ste. Marie, Otr

Dvasinis susikaupimas

prieš Visus Šventus ir Vėlines 
įvyks Blessed Sacrament para
pijos bažnyčioje spalio 29— 
30 dienomis. Pradžia pirmadie
nį 7:30 vai. v. — pamaldos, pa
mokslas, išpažintys. Kas nesus 
pės vakare, galės prieiti išpa
žinties antradienį apie 8 vai. ry
to. Maloniai kviečiu visus Sault 
Ste. Marie lietuvius kuo gau
siausiai dalyvauti.

Kuli, Ant, Sabas

GAISRO — AUTOMOBILIU — 
GYVYBĖS, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
"horne otvncrs” apd,raudomis tei
raukitės musų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašomo ii- patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDKAUBŲ AGENTŪRA 

6155 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

Bagačiūnas Juozas, išvykęs iš 
Lietuvos Kanadon apie 1925 m., 
vėliau persikėlęs Amerikon.

Bagačiūnas Juozas ir Salomėja, 
išvykę Amerikon prieš 1914 m. 
karą.

Kiaupienė - Piščikaitė Ona ir 
Kiaupis Kazimieras.

Kurauskienė-Balnionytė Stasė.
Lizdenis Antanas, kilęs ir gyve

nęs Viekšniuose.
Michnevičius Algirdas, Albino 

sūnus, gimęs Kaune.
Milčinauskiene - Simonavičiūtė 

Julija ir jos broliai Simonavičius. 
Antanas, Jonas, Juozas ir Jurgis, 
iš Strazdų km., Papilės vals., Šiau
lių apsk.

Ovsenka Petras, Benado sūnus, 
išvykęs iš Kauno.

Papievis Klemensas ir jo sesuo 
Emilija.

Pranskūnas Kazimieras, iš Lun- 
gelių km., Dusetų vals., Zarasų 
aps., buvęs Vokietijoje.

Rozenbergas Antanas, Frico Sū
nus, ir jo vaikai Boleslovas, Bro
nislovas, Edvardas ir Ona.

Šimkus Petras, gimęs apie 1894 
m., gal Šilalėje.

Simonavičius Antanas, Jonas, 
Juozas ir jų ; sesuo Milčinauskienė 
Julija, iš Strazdų km., Papilės vi., 
Šiaulių apsk.

Šneideraitis Antanas ir Jonas, 
Jono sūnūs, ir šneidefąitienė Mo
nika, Jono duktė, kilę iš Jurbar
ko apylinkės.

šukienė-Naviekaitė Aleksandra.
Vasiliūnienė-Rudytė Ona, gyveno 

Norwood, Mass.
Žygelis-Plapenas Tadaušas,Pet

ro sūnus, gyveno Baltimoi'ėį Md.
Jieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 VVest 82nd Street 
New York 24, N. Y-

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 6 kamb. butas Bridge- 
porte. $45 mėn. Skambinti VI 7- 
8582 nuo 8 iki 11 v. r. ir 1 iki 6 
p. p. arba šešt. ir sekm. telefonu 
TOrrenee 2-7904, Mrs. Gard.

HELP VVANTKlT'—VV'KAi”

Needed Ai OnceI
DIE CAST OPERATORS

MUŠT BE EKPERIKNCED
TOP WAGES TO TOP MEN 

EXCELLENT BENEFITS 
APPLY

IN PERSON, IVRITE OR CALL

CHRYSLER 
CASTING PLAKT
1103 S. HOME AVĖ. 
KOKOMO. INDIANA 

An Eąual Opportunity Bmployėr

DĖMESIO !

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkranstymas

WA. 5-9209 Chicago. Dl.

M O V I N G
Apdraustas per kraustymas is 

įvairių atstumų

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

► 4.4. 4„4.'4-4 ► ♦♦-4-4-
REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 aukštu rezidencija. 3 mieg., val

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

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už $29.500.

1 K aukšto, apie I0 metų mūras. 2 i 
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- i 
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 5 į 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 1 
Kaina — rimtas pasiūlymas.

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

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria Higb. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.

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

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

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

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

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.

I’rieš M. parką tik kelių metų, 6 
kamb., 1% vonios. $22,700.

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

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

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

2x4Jį mūr., iškelti vamzdž., atskir- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,500.

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

REMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

aamai 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, III. 

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

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

Marąuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 1<„ šildymas alyva. Tik $51,000. 

Guge p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500. 
tį<i a. mūr. 6 ir 3 kamb.. šild. aly

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

^HELPJCVANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vai
ką. Gyventi vietoj. Atskiras kamb. 
ir vonia. Šiaur. Chicagos priemies
ty. Kreiptis į Mr. Farrell telefonu 
IN 3-5932.

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Commn'nity HospitaI 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis į Miss Bagdon. 
5701 S. VVot'J St. RE 7-4600

DĖMESIO I

VESTBVTŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS UI4S, nav.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

iiiiiilttiiiiiiiiiĮimiiiHiiMiiiMiiiiiiimni

AUKŠTYN ŠIRDIS
RUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
r i n k i n v

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
oųsl. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Draugas”, 4545 TO ėst 63rd Street 

Chicago 29. I1L
Platintojams duodame nuolaidas
ilillllilillllllllilillllilliiiillllillllllllilllllll

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

Pajamų bungalovF, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas,_ mokyklos. $19,600.

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

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

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

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

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

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

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

atskir.
alum.

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

7 ir 3 kamb., mūr., kilim., alum. 
langai, karšto vand, šild., 4 mieg. 
butas savinink. ir $75 pajamų. Bri
ghton p., tik $1.7,900.

Rūbai gražūs 2x4 ir 2 
kamb., plyt. vonios, kilimai,
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, puikiąi įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

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

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

8 METŲ MŪR. NAMAS
Į vakarus nuo Gage Pk. 43/, kamb. 

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

t jį AUKŠTO MŪR.
5 ir 4 kamb. švarūs, 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 METU MŪR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

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

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

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

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

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

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

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

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

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

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PSMRLDŲ 
VADOVĖLIS

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

DĖMESIO t

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

uilllllillllllllllhillilllilllllllllllllllllllllli

Gražiu vizitiniu kortelių
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdIow 5-9500

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

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

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $13.300.

Mūr. 4 mieg. 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $1 7,500.

Med. 2x5, garažas, greta tuščias 
lotas. Brighton p. $16,900.

Mūr. 2x5, garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ir baž. $5,000 įmokėti. 
$27.500.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Qth St., HE 6-515!
2-Jų aukštu mūr. 5 Ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 

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

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

2-jų aukštu med. su moder. "faee ! Arti Parko bažnyčios
stone” priekiu. 4 ir 4 kamb., gazu ?au^ aukštų mūrinis po.6%
šildymas. Garažas. Arti 68-čios ir i kamb- 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw. $17,900. buį?. Ąžuolo ĄedĄ° vlsl aP-

- - ... 1 dirbimai. Baseboard karštu vand2-jų butų, « metų mur. 2% vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai.
$41,750.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par-
6.
Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.900. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5^4 kamb.

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

$22.500.

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

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

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

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

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900.

aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STA N K U S 
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 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

jau geriausių Amerikos firmų gazu 
i 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. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Įrengiu naujua ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air condition.ing 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 VT 7-3447 
4444 S. IVestorn, Oliieago 9, UI.

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

SKELBKITES “DRAUGE”

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

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

Mūrinis, naujas, 3 mieg., netoli 
mūši] įstaigos. $18,500.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37 p. 
lotas 72 ir Kedzie, $18.500.

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

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

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

apšild. sistemos. Galima nupirkti su 
mažu įmokejimu. $45,900.

Atremontuotas mūrinis. 5 kamb. 
apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va šildymas, Garažas. Arti 64-tos 
ir Francisco. $18,250.

CICERO—BERWYN
2 hutai — 4 ir 2 kamb. Gažp Ši- 

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

5 mėtų, 1 % aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrolė. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažintą kaina.

A. Norkus Real Estate
VVA 5-5030

A. ABALL ROOFING
{steigta prieš 48 metus 

Gutters, Dotvnspouts, Slogai. Dnin
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas "eop- 
per-alloy” rinas—"gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
Ir "galvanized”. Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudą. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-0047, RO 2-8778
» ♦ « « »

HEATING CONTRACTORSI
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 Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

V A C Y S
CONSTRUCTION C0.

2501 West HE 4-7482

=
- REZIDENCINIAI, y*

KOMERCINIAI,
E MEDICINOS IR E

KITOKĮ PASTATAI i

60 Street 
436 - 5153——w

1

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S OL 7-2094 Chicaco. BĮ.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklniul 

GA 5-S867

Pirkite JAV Apsaugos
B o n u s I

Remkite “Draugę”



BALFO SAVAITGALIS BALTIMORĖJE

Darbingai ir su pakilia nuo- mininkais buvo Čerienė ir Sku- 
taika praėjo 11-sis Balfo seimas peika. Sekretoriais M. Šimkus 
Baltimorėje. Jau penktadienio ir A. Radžius. Seiman sųvažia- 
vakare, spalio 12 d., suvažiavo vo delegatai iš Chicagos, New 
Balfo direktoriai ir daugumas Yorko, Bostono, Detroito, Cle- 
delegatų, kurie lietuvių svetai- velando, Waterbury, Philadel- 
nės patalpose buvo pavaišinti, phijos, Washingtono, Baltimo- 
Tą patį vakarą direktoriai ture-, rėš >r kitu vietų. Buvo ats ovų
jo paskutinį priešseiminį posė
dį.

šeštadienį, spalio 13 d., Sou
thern Hotel viešbučio patalpo
se-, 10 vai. r. prasidėjo seimo 
posėdžiai. Juos atidarė seimui 
rengti komiteto pirm. dr. Ele
na Armanienė. Po invokacijos, 
kurią atkalbėjo kun. B. Sugin
tas, buvo sugiedoti JAV ir Lie-

Balfo pirmininko kan. J. Končiaus 
įžanginis žodis seimą pradedant. To-

net iš tonnosios Floridos.
Vakare to paties viešbučio 

salėje įvyko iškilmingas banke
tas, į ku.į be pačių delegatų 
gan gausiai atsilankė svečių iš 
Baltimorės bei Vašingtono. Prie 
garbės stalo sėdėjo seimo gar
bės komitetas: ministeris J. Ka
jeckas su ponia, šv. Alfonso pa
rapijos klebonas prel. L. Men
delis, Balfo veikėjas poetas N. 
Rastenis su ponia ir Baltimorės

Balfo seimo delegatai balsuoja
Nuotr. J. Gailevičiaus

Mažėja gimimų skaičius DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 24 d.

valdybą ateinantiems dviem vei 
klos metam. Valdybon išrinkti 
šie asmenys: kan. J. B. Končius 
pirm., A. Trečiokas — I vicep., 

pašto viršininkas William F. ; J- Audėnas — II vicepirm., dr. 
Laukaitis, kurs buvo banketo Armanienė III vicepirm.,

pareigūnas iš Vašingtono Scud- 
der H. Darragh, adv. Gray-Gra- 
jauskas, visi Balfo centro val
dybos nariai ir seimui rengti 
komiteto pirmininkė dr. E. Ar- 

. manienė, kuri banketą atidai ė.
! Be paties toastmasterio, kal
bas pasakė N. Rastenis, Balfo 
pirmininkas kan. J. Končius, sve
čias iš State Departamento Scud

liau matyti seimui rengti komiteto - R n b ministeris T 
pirmininkė dr. E. Armanienė. jaer - Darragn, ministeris J.

Nuotr. J. Gailevičiaus Kajeckas, Balfo nacionalė sekre 
tore N. Gugienė ir prel. L Men
delis.

Banketo metu sų dideliu pa

jauskas, išrūpinęs gubernato-

Komunistinio bloko kraštams 
didelį rūpesti sudaro nuolatinis j 
gimimų skaičiaus mažėjimas, i 
Pvz., Čekoslovakijoje 1957 m. i 
vienam tūkstančiui gyventojų 
gimė 18.9 vaikų, tuo tarpu 1961 
m. jau 15.8. Gimimų skaičius 
mažėja ir Vengrijoje — joje 
•esant 14.6 gimimų 1,000 gyven- 1 
tojų, kraštas šiuo požiūriu atsi
dūrė paskutinėj vietoj. Gimimų 
skaičius mažėja ir Bulgarijoje 
bei Rumunijoje. Šalia pramonės 
skatinimo, gyventojų plaukimo 
į miestus, svarbia priežastimi 
dar laikoma butų trūkumas — * 
juo nusiskundžiama visuose di
desniuose rytų bloko miestuose. 
Komunistų nuomone, gamyba 
bei planavimai esą svarbiau 

j kaip šeima, jos ugdymas. Be 
socialinių priežasčių'

JĮ -f- fl.
JONUI PLEČKAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
BRONEI, sūnui ALGIUI, dukrai ELVYRAI su šeima 
ir kitiems giminėms.

Jonas Degutis ir 
Vladas Radavičius

riaus ir burmistro proklamaci
jas, Juozas Kazakevičius, tvar
kęs finansinius reikalus, Sta
sys Vitkauskas, rinkęs skelbi- Lo 
mus seimo programai - leidiniui; tUose kraštuose leidžiamas ir!

fiUŽAUSKU 8EYERLY HILLS GĖLIKYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-6834

vedėtas — toastmasteris. Bė šių s- LušYs — IV vicepirm., V. ir rūpinęsis atvykstančių dele- | neštumo nutraukimas. Pvz., Ven I
dar buvo State Departamento Karčiauskas — sekr., A. Seni- ! gatų priėmimu, Balys Brazaus- grijoj per tris šių metų mėne-

kas — ižd. ir N. Gugienė — kas, paruošęs tautinių šokių gru sįus gimė 33,887 kūdikiai ir bu-

tuvos himnai. Atvykusį Balti
morės miesto burmistrą J. Ha

nacionalė sekretorė.
Šiuo direktorių posėdžiu ir

baigėsi gražiai vykęs Balfo XI 
seimas Baltimorėje. Jį organi
zuojant, daug darbo įdėjo balti- 
moriečių seimui rengti komite
tas. Ypač dirbo komiteto pirm. 
dr. E. Armanienė, nesigailėda
ma ne tik savo brangaus laiko 
nė energijos, bet ir dosniai pri
sidėdama savais pinigais. Ji bu
vo komiteto širdis ir siela. Daug 
triūsė ir Vladas Bačianskas, ban 
keto pirm., adv. T. Gray-Gra-

rold Grady seimui pristatė adv. I gisekimu pašoko keletą tautinių
Thomas Gray-Grajauskas. Po 
to šiltą žodį tarė patsai bur
mistras, sveikindamas seimą sa 
vo ir viso miesto vardu. Bur
mistrui išvykus, Balfo pirm. 
kan. J. Končius tarė įžanginį 
žodį.

Po seimo atidarymo iškilmių 
prasidėjo darbo posėdis. Visą 
dieną delegatai -posėdžiavo su 
trumpa pietų pertrauka. Išklau
sė ir išdiskutavo valdybos na
rių, reikalų vedėjo ir revizijos 
komisijos pranešigij^įįr išrinko 
naują direktorių tarybą, kurion 
pateko šie asmenys: dr. E. Ar
manienė, A. Trečiokas, kan. J.
Končius, kun. V. Martinkus, ku 
nigas B Sugintas, V. Abraitis,
J. Audėnas, V. Šimkus, V. Alks- 'Harold Grady sveikina seimą. Jo de- 
ninis, S. Lūšys, N. Gugienė, E. šinėje sėdi kan. J. Končius, kairėje

pės pasirodymą, Genė Radžiu- 
vienė, surengusi delegatų vaišes 
seimo išvakarėse, A. Radžius, 
suredagavęs seimo programą - 
leidinėlį. Taip pat daug dirbo 
ir komiteto nariai Antanas Sa
jauskas ir Edvardas Kačinskas.
Visuose komiteto darbuose ak
tyviai dalyvavo garbingas Bal- Vargas tam, kuris mylės .tik 
fo veikėjas-veteranas adv. Na- kūną, tik formas, tik išvaizdą, 
das Rastenis, patardamas bei'Mirtis J'am viską atims. Stenkitės 
pagelbėdamas išspręsti paines- mylgti sielas> jaS^Si^u „ 
n.ias seimo organizavimo proble 
mas. Pr. Virbelis

SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

DAKTARAS TAMPA MISIJONIERIUMI
Jaunas amerikietis medicinos tis kitoje mokslo šakoje, nesu-

vo užregistruota 51,514 neštu
mo nutraukimo atvejų. Kai Če
koslovakijoje 1958 m. klinikose 
įvyko 61,000 neštumo nutrauki
mo operacijų, tai 1961 m. šis 
skaičius jau pakilo ligi 94,000. 
(E.)

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

slef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EFOFIKIS
šokių garsioji Baltimorės tau
tinių šokių grupė. Jos vadovui 
Baliui Brazauskui buvo sukel
tos ovaeiins.

adv. T. Gfay - Grajauskas.
Nuotr. J. Gailevičiaus

eidamas į konfliktą su kataliky- • 
bės mokslu”, — sako dr. Soren-1 

land misijose. Išvyko su žmona son. Jam apsispręsti padėjęs ga 
ir trimis vaikais į vadinamų bal lutinis gyvenimo tikslo nustaty
tųjų tėvų misiją Likuni, esan- mas — pažinti, pamilti Dievą 
čią rytinės Afrikos centre. Jis ir Jam tarnauti.

daktaras Herbert Sorenson pa
siryžo vykti darbuotis Nyasa-

Paurazienė, E. Devenienė, And
riulionis, A. Bachas, C. Surdo- 
kas, V. Barčiauskas, S. Bredis,
S. Dzikas, dr. V. Ramanauskas, 
M. Rudienė, A. Senikas, dr. A. 
Skėrys, B. Spudienė ir J. Vai
čaitis. Revizijos komisijon iš
rinkti P. Minkūnas, J. Laueka 
ir T. Kūmas.

Po rinkimų atskirų Balfo sky 
rių atstovai, trumpai painfor
muodami seimą apie savo sky
rių darbus ir nuotaikas, įteikė 
finansų komisijai (J. Kazake-,. 
vi čius ir V. Bačianskas) aukas, 
surinktas savo atstovaujamose 
vietovėse. Stambiausias aukas 
įteikė Daukus Chicagos Balfo 
apskr. vardu 2,010 dol. ir dr. 
E. Armanienė Baltimorės skyr. 
1,500 dol. Dosniausi Baltimorės 
aukotojai buvo Jonas Lietuv
ninkas 500 dol., dr. Armanų šei
ma 125 dol., Kostas Matuliaus- 
kas 100 dol., Vincas Velžys 100 
.dol., Kazakąvičių-Bradūnų pa
jūrio svečiai 65 dol., S. Yanu- 
shas 75 dol. ir Moterų Piliečių 
klubas 50 dol. Toliau Gaižutis 
įteikė Clevelando skyr. auką 
1,010 dol., Andriulionis iš Bos
tono 1,000 dol., Vcnclauskaitė iš 
Waterbu.ry 603 dol,, Paurazie
nė iš Detroito ir Galminas iš 
New Yorko po 800 dol. Kitų 
vietovių atstovai įteikė po_ ma
žesnes sumas Iš viso delegatai 
suvežė 8,513 dol. aukų. Finansų 
komisijos, vardu J. Kazakevičius 
visas šias aukaS įteikė Balfo 
pirm. kan. J. Končiui, kuris jas 
perdavė Balfo iždininkui V. Ab- 
raičiui.

Posėdžius labai sumaniai ir 
sklandžiai pravedė seimo pir
mininkas C. Surdokas. Vicepir-

darbuosis 140 lovų turinčioje li
goninėje, aptarnaujančioje skur 
džius bantu ūkininkus, kurių vai 
kų net 70 procentų miršta, ne
sulaukę vienerių metų amžiaus. 
Dr. Sorenson žmona yra gailes
tingoji sesuo. Jiedu yra Misijų 
Daktarų draugijos nariai. Prieš 
išvykdami, jie išėjo paruošia
muosius kursus, kur buvo dėsto
ma teologija, apologetika, mi- 
siologija, Afrikos papročiai ir 
kalba.

Dr. Sorenson yra atsivertęs į 
katalikybę, kai dar studijavo 
Cornell Medicinos kolegijoje. Jis 
sakosi, kad jam darė didelį įs
pūdį šimtmečiais katalikų Baž
nyčioje susikristalizavusi min
tis, čia duodamas logiškas pro
blemų sprendimas; jį paveikęs 
dvasininkų ir vienuolių pasiau
kojimas, ko jis neradęs kitose 
religijose. “Aš taipgi patyriau, 
kad, būdamas kataliku, aš galiu

KLAUSO IR REMIA

Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Liefuviy 
Kataliku Radijo Programa

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittshurgtai 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
«• ;O

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Dr. Sorenson šeima Afrikoje 
gyvens iš molio sukrėstoje tro- ; 
belėje Patys auginsis sau dar-; 
žoves, kasdien atliks meditaci-; 
ją, dalyvaus šv. ' mišiose ir pri-! 
ims šv. Komuniją, kasdien skai-! 
tys dvasinį skaitymą, atliks są-! 
žinės sąskaitą, vaikščios kry- j
žiaus kelius, kas savaitę atliks' Visala reikalais kreipkitės šiuo aa 

resu: Lithuanian Catliolic Hour
išpažintį ir kaip galint dažniau, Radio station wloa, Braddock

, , - . Pennsylvaniaaplankys Švenčiausią.

L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieki veną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2 :0O vai. d. p

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-0 ’

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Seimo atidarymo metu ir ban 
keto pradžioje vėliavas iškilmin
gai įnešė Baltimorės lietuvių ve 
teranų postas Nr, 154.

Sekmadienį, 10 vai. r. šv. Al
fonso parapijos bažnyčioje įvy- 

; ko iškilmingos šv. mišios, ku- 
j rias laikė patsai Balfo pirminin
kas kan. J. Končius, asistuoja
mas kun, V. Martinkaus ir kun.
A. Dranginio. Pamokslą labai 
įspūdingai pasakė kun. L. Jan
kus. Tuoj po mišių naujieji di
rektoriai susirinko pirmojo po
sėdžio ir išrinko naują centro praktikuoti mediciną ar darbuo ii

A. -J" A. z

KAZIMIERUI ŠANTARUI
Lietuvoje mirus, jo broliui 
ANTANUI ŠANTARUI IR ŠEIMAI 

bei giminėms nuoširdžiausiai užjaučia
Dr. Augustinas Laucis su šeima

A. -J" A.
PETER GETMAN
Gyveno 5836 S. Mnllingan Avė.

Mirė spalio 23 d., 1962, 8 vai. ryto, sulaukęs 44 m. amž. 
Gimė Pekin, III.

Pasiliko dideliam nuliūdime žmona Sophie (Blat), 3 sūnūs 
Bradley, Allen ir Scott, sesuo Ann, švogeris Robert Petrovich 
ir šeima, brolis George, brolienė Minnie ir šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 6 v. v. Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S, Western Avė,

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 26 d., iš koplyčios 
9 :15 vai, ryto bus atlydėtas į St. Daniel the Prophet parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Resurrečtion kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA IR SŪNŪS

Laidotuvių Direktoriai

«845 SO. WESTERN AVĖ.

TRIS MODERNIŠKOS 
air-condiTionbd koplyčios

REpabUt 7-166* REpabB. T-HM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiii
Lietuvių tfl.utos tauriausios asmeny
bes Arki vysk. Jurgio Matnlaičio- 

Mattilevičlaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Cik kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

H. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
sšytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos
Išminties perlai, išreikšti patarimų.

paraginimų ir paaiškinimų for
moje.

IU. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoje 
Lietuvos sostinSje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimStų Kristui, daugiausia 
yra nukentSjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina J2.B0.

Užsakymus eu ninigais siųskite’ 
“D R A U G A S”

4845 W. 63 St, Chicago 29, UI
liiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiii

Skaitykite ir nlatinkite

A. -f- A.
BENEDICT W. LENKART

Gyveno 1621 N. Mango Avė.
Mirė spalio 22 d.. 1962, 6:30 vai. vak., sulaukęs 56 m. 

amž. Gimė Chicago, III. .
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenie (Rdgėš)j; sū

nus Bennett, marti Ann, duktė Jęąnnfe Lundberg, 1 žentas 
Wayne, 4 anūkai: Latvrencc ir Laurel Lenkart ir Christopher 
ir Brian Lundberg, motina Elizabeth, seserys Eugęnia 
Volkman, švogeris Robert ir Eleanor Lenkart ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Sv. Vardo Dr-jai (šv. Mykolo parap.) ir Chi
cagos Liet. Dr-jai.

Kūnas pašarvotas Trandel-Schilke koplyčioje, 5839 W. 
North Ayc. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 25 d., iš 
koplyčios 8:45 vai. ryto ims atlydėtas į Šv. Mykolo 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 laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas, motina, 
anūkai ir kiti giminės

Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, tel. RE 7-1213

2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWIGZ

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.

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

PETRAS BIELIONAS

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F, RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1139

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



8 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. spalio mėn. 24 d.

X Dr. S. Urba, dr-ai M. ir J. 
Budriai, dr, p. Mažeika ir dr. J. 
Agiinskienė dalyvavo kartlialo- 
gų kongrese Meksikos mieste, 
Meksikoje. Po kongreso, pralei
dę trumpas atostogas Acapul- 
coj, jau grįžo atgal į Chicagą.

X Liet. Gailestingųjų Seserų
X Draugo romano konkurso s-gos visuotinis narių susirinki- 

rankraščių įteikimo terminas mas įvyks ateinantį penktadie- 
yra lapkričio 1 d. Konkurso I nį, spalio 26 d., 7 vai. v. Jau-i 
jury komisija šįmet sudaryta | nimo Centre. Bus svarstomi
Kanadoje: Vyt. Tamulaitis, T. 
Matusevičiūtė, kun. B. Pacevi- 
čius, A. Gurevičius, J. Matulio
nis. Premijos mecenatas taip 
pat kanadietis — J. Tumosa. 
Premijos įteikimas kovo 24 d. 
Marijos Aukšt. mok. salėje.

svarbūs sąjungos reikalai.
X II Kultūros kongreso ati- j *

darymas įvyks lapkr. 22 d. 9:30 ; 
v. r. Tos dienos vakare 7 vai. 
bus literatūros vakaras ir ban
ketas. Lapkr. 23 ir 24 d., penk
tadienį. ir šeštadienį, vyks sek-

Inž. Ernest E. Michaels sako kalbą Lithuanian Chamber of Commerce of 
Illinois susirinkime. Jis respublikonų sąrašu kandidatuoja iš trečio kongre
sinio distrikto j JAV kongresą. Kairėje sėdi pirm. dr. J. Jerome ir vicepirm.

MOKSLININKAS ARCHIMEDAS
Labai seniai, prieš tūkstantį kalys gavo. Karalius, žinoma, 

metų, Hieronas valdė Graikiją, davė.
Gyveno Sirakūzuose. Jis buvo | Parėjęs namo, paėmė du vie-

X šv. P. Marijos Gimimo ci^ Posėdžiai. Meno, architek
tūros ir spaudos parodos bus 
atidarytos lapkr. 21 d., trečia
dienį, vakare. Kongresas užda
romas sekmadienį ryto. Pamal
dos 9 vai., 10—1 vai. p. p. už
darymo posėdis. Visi šie dieno-

, , .. . • : tvarkęs punktai vyks Jaunimomatoma vykti i senelių pneglau ~ , J;. . . . , ,. .. „ Centre. Simfoninis koncertas į-

F. A. Raudonis

parapijos choras Marųuette 
Park rugsėjo ir spalio mėne
siais pravedė naujų narių vajų. i 
Sopranai ir bosai gavo naujų 
jėgų. Spalio 20 d. choras turėjo 
kaukių (balių. Kalėdų proga nu-

dą, per repeticijas jau ruošia
ma atitinkama programa. Lap 
kričio mėn. 11 d. ruošiamas kor 
tų vakaras. Pelnas skiriamas

vyks lapkr. 25 d. 3 vai. 30 min. 
p. p. Marijos Aukšt. mok. sa
lėj. Kongreso dalyvių patogu
mui kasdien kongreso metu

nupirkti gaidoms rašyti ir raš- jaunjmo Centre veiks užkandi-
tams dauginti mašiną. Dar ga 
Įima įsirašyti į chorą per re
peticijas penktadienį 8:30 v. v. 
Chorui vadovauja muz. A. Gie
draitis.

PASKAITA SOCIALINES MEDICINOS 
KLAUSIMU

Spalio 10 d. Jaunimo Centre 
įvyko gausus Lithuanian Cham 
ber of Commerce of Illinois ben 
dras narių susirinkimas. Posė
dis buvo trumpas. Pirmininkas 
dr. Joseph Jerome tarė sveiki
nimo žodį, susirinkusiems pra
nešė apie organizacijos veiklą.

labai žiaurus, drąsus ir gudrus.

Vieną dieną jis pasikvietė 
auksakalį, davė jam gabalą 
aukso ir įsakė padaryti jam ka
rūną.

nodo dydžio bliūdus. Į abudu 
įpylė ligi pat viršaus vandens. 
Po to įdėjo gabalą aukso ir iš
matavo kiek vandens išsipylė. 
Į kitą bliūdą įdėjo karūną. Išsi- MergaitS ir knyga

na patiko, bet jis pagalvojo, 
ly yra per 2% milijonų senyvų kad auksakalis galėjo aukso pa- 
žmonių, kurie yra publikos lė-. vogti. Pasikvietė Archimedą, 
šomis užlaikomi. Kitas luomas kuris tuo laiku buvo garsus

Po kelių dienų karūna, , . . . •»
, , , tt- n - pylusį vandeni taip pat įsmata-buvo padaryta. Hieronui karū

žmonių yra turtingi arba pasi
turį. Jie turi finansinių įplaukų 
ir jiems jokia parama nereika-

mokslininkas ir paprašė, kad 
jis sužinotų, ar auksakalys ne
pavogė aukso. Archimedas paė
mė karūną ir nuėjo namo. II-linga.

Administracijos projektuoja- gai galvojo kaip reikia patik- 
Kiti LPR reikalai, dėl laiko sto mas sumanymas sveikatingumo rinti. Kitą dieną Archimedas 

nuėjo į vonią maudytis. Įlipęs 
pamatė, kad vanduo pakilo auk-

nė. Baigiamojo posėdžio metu 
bus įteikiamos dailės, architek
tūros ir kitos premijos,

X Sol. Stasė (Klimaitė) Paiu- 
tieinienė, III. Gydytojų ir Danti-

X Komp. č. Sasnausko gies- Pagalbinio vieneto narė, per \ įOjas buvo Roger N. White Me ir jie jos negeidžia. Daugelis

kos, buvo atidėti svarstyti ki-| požiūriu būtų taip išplėstas, kad 
tame posėdyje. paliestų milijonus žmonių, ku-

vo. Pasirodė, kad karūna ma
žiau vandens išpylė. Archime
das suprato, kad auksakalys 
pavogė aukso. Žinoma, auksa
kalis buvo nubaustas. Jam bu
vo nukirsta galva.

Kada graikai kariavo su ro
mėnais, tada Archimedas išra
do daugiau svarbių daiktų. Jis 
pagamino tokį veidrodį, su ku
riuo padegdavo romėnų laivus.

Vieną kartą romėnai atėjo

mę Marija, Marija spalio 25 d. 
7:30 v. v. transliuos latvių ra
dijo valandėlė AM 1490 banga. 
Giesmę giedos choras, kurį 
prieš metus suorganizavo kun. 
Baginskis, MIC, įkūręs katali-

draugijos priešpiečius South 
Shore Country Club, ketvirta
dienį, spalio 25 d., išpildys me-

, „ . , . ,, , v. t- -.v. v .pas Archimedą ir pasakė, kad
Šio vakaro pagrindinis kalbe- nems ta pagalba nereikalinga styn. Is džiaugsmo surikęs, so- Cezarig nori jį pamatyti Archi

medas tuo laiku sunkiai dirbo.
dicinos Ekonominių Tyrinėjimų senųjų amerikiečių nori ant sa- 
ir Illinois Gydytojų draugijos vo kojų stovėti, — savo inicia- 
direktorius. Jis kalbėjo apie se- i tyva, per apdraudos kompani-

ninę programos dalį. Bus įdomi nyVų žmonių sveikatos priežiū-1 jas ar kitokiu būdu turėti se-i 
paskaita. _ rą /Visoje šalyje buvo iškilus natvėje bei ligoje apdraudą. Jei i

_____, ___ , c___________ X ®Pau(los Paroda 11 Kultu-g^čių audra, — jis kalbėjo,— kongresas pravestų tokį įstaty-1
kų parapiją North Rockwellst. roS konSrese_ rūpestingai ruo- dėl teikiamo gydymo pagalbos mą, tai apsunkintų mokesčių
Chorui vadovauja muz. J. Ber- ®iama- Tuo raPinasi laikrastinin senyVįems žmonėmą. Diskutuo- mokėtojus ir iš to mažą naudą
tūlis. kas Jonas Vaidelys. Jis turės j ta susirinkimuose, spaudoje, turėtų tie, kuriems pagalba la-

būdingesnius eksponatus iš Ne-. per racĮijo, televiziją ir JAV blausiai reikalinga.
priklausomos Lietuvos laikų, iš , kongrese gįs klausimas dau-į Rogei White paskaita buvo

,. . tremties, stengdamasis šutei- o-įausįa buvo keliamas tai poli- įdomi ir visi atidžiai k’ausėsi.
28 d. Minėjimą pradesime 10 kti įvairesnius, įdomesnius lei 

dinius. Rūpestingai 
surinkti paskutiniu laikotarpiu

X Kristaus Karaliaus minėji
mas įvyks šį sekmadienį, spalio

vai. ryto šv. mišiomis tėvų jė
zuitų koplyčioje. Po šv. mišių

, tiku sambūriuose, kad tuo pa- Po jo kalbos dr, Jerome prista- 
stengiasi kreipti savo pusėn balsuotojus, tė Ernest E. Michaels, kandida- 

Šiup tarpu diskusijos kiek at tą į JAV kongresą iš trečio kon 
vėso, bet nepraėjo. Bus nagri- gresinįo distrikto. Jis kandida-ruošiama iškilminga akademija, išleistas lietuvių disertacijas, 

kurios metu paskaitą apie Kri- kurių išspausdintų tikisi turėti nėjamas 'ir ateity šis svarbus tuoja respublikonų sąrašu.f* J- m i z-* z-v zzjza VA vm 4- Ir Al T ’T „ 1 •  - - — *staus Karaliaus sampratą” skai 
tys kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ. Meninę programą išpildys 
poetas Kazys Bradūnas ir sol. 
Izabelė Matekaitienė.

X šv. Kryžiaus parapijos Mo

per 20. Parodos reikalui gauna. senųjy Amerikos piliečių svei- Kalboms pasibaigus susirin- 
eksponatų iš Venecue.os, Ko- ]<aĮOS reįkalas. Faktas yra ta-. kimo dalyviai tarpusavyje dar 
lumbijos, Italijos, Kanados >r me> — kalbėtojas tęsė, — kad ilgai šnekučiavosi, besivaišinda- 
kitų vietų. sveikatos reikalai finansiškai ne i mi skaniais valgių patiekalais.

X Lietuvių Prekybos Namų, 
6211 So. Westem Av., Chicago,

visus lygiai paliečia. Dabar ša- Fr. Bulavv

terų d-jos —Holy Cross Ladies Į III., ved. Justas Liepoms paau- 
Society — 23 m. sukaktis mi- ‘kojo 150 dol. Čiurlionio galeri-
nima spalio 24 d. Ta proga 
draugija rengia banketą.

X Šatrijos Meno draugijos 
nariai sekmadienį turėjo turtin
gą popietę Skrupskelių namuo
se, Chicagoje. Rašytojas Česlo
vas Grincevičius paskaitė tris 
ištraukas iš savo naujai kuria
mos apysakos. Literatūrinės kri 
tikos metu kalbėjo kun. V. Bag 
danavičius, kun. A. Grauslys, R.
Rudys, R. šliažas, K. Bradū
nas. M. Motekaitis papasakojo 
apie neseniai įvykusį pianistų
konkursą, o kun. dr. Ig. Urbo- sezono darbus. Artimiausias T. 
nas padarė pranešimą apie vi- m. B. apskrities darbas tai va- 
suotinį Bažnyčios susirinkimą, karienė, kuri įvyks sekmadie- 
kurio atidaryme jam su kun. 1 nį; lapkričio 4 d. Šarkos resto-

jos leidiniui išleisti. Č. G. direk
cija nuoširdžiai dėkoja meno bi
čiuliui už šią auką kultūr. insti
tucijai.

chicagoje
TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Chicagos apskrities susirinki
mas įvyko spalio 17 d. ir taip 
persikeliame į rudens ir žiemos

dr. P. Cieliešium teko dalyvau
ti. Po Skrupskelių šeimos suren 
gtų jaukių vaišių, buvo svars
tyti einamieji reikalai. Be kitų 
dalyvių, nutarta suruošti priva
tų pagerbimą dr. J. Griniui, mi
nint jo 60 m. amžiaus sukaktį 
ir pasidžiaugiant jo naujai iš
leista drama “Gulbės giesmė”.

ko iš vonios, paėmė karūną ir 
nubėgo pas karalių. Paprašė ka 
raliaus, ar gali gauti tokio dy
džio aukso gabalą, kokį auksa-

Jis paprašė netrukdyti jo. Už 
nepaklusnumą buvo nužudytas.

Gintas Šilkelis, 10 m.

Rimanlukas sveikina Danutę pirmosios Komunijos proga.
Nuotr. K. L. Musteikio

Illll

GALVOSŪKIAI
I.

Vietoj brūkšnių parašykite 
raides.

1. - -----------------------

8.------------------------------

10.-----------------
11.------------ -------------

14, -----------------------------
15. -------------------------------------

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE I skirta tik 60 stipendijų. K. Al- 

kevičius yra Aukšt. mok. Grand 
Rapids, Mich., mokytojas, anks
čiau .dirbęs vyr. chemiku vais-

įtų gamybos laboratorijoj, kuri 
gamino vaistus net ir JAV ka
riuomenei, ir labai gražiai užsi- 

I rekomendavo. 'Studijų pagilini
mo metu turėjo progos klausy-

|ti" įvairių mokslininkų paskaitų 
ir aplankyti eilę laboratorijų.

— Dr. H. Montvilienė, gyv. 
New Yorke, tarnybos reikalais 

i spalio vidury kelioms dienoms 
buvo atvykusi į Californiją — 
San Francisco ir Palo Alto mie- 

itiisMISSSI. 1”*^® i stus‘
— Chemikas K. Alkevieius į — Vitas ir Jūratė Kokliai,

praėjusią vasarą buvo gavęs vai j iki šiol gyvenę Columbus, Ohio, 
stybinę stipendiją tęsti atomi- įsikūrė Los Angeles, Cal., apsi- 

Vakarienė bus turtinga. Bus nės fizikos ir chemijos mokslus ’ gyvendami Inglewood, Calif.
ir meninė programa, kurią at- Detroito universitete, kur siekė į _  Arvydas ir Birutė Klores,
liks solistė Kristina Bertulis, magistro laipsnio. Stipendijų ga)ChicagOj IU ; persikėlė gyventi į
Kalbės teisėjas Alfonsas Wells. vimas nėra lengvas, nes buvo Los Angeles ir apsigyveno Pa 
Norintieji dalyvauti turi rezer-

rane. Autobusu reikia pasiekti 
63 gatvę ir važiuoti ligi 6301 
W. 63 Street.

vuoti vietas pas skyrių valdy- paduota 1,000 prašymų, o pa- sadena, Calif.

X L. Bendruomenės ruošia- i bas arba pašaukiant tėvus ma
mas studentų ansambliui parem
ti Vakarienė įvyks Jaunimo 
Centre spalio 27 d., 7 vai. vak. 
Bilietai gaunami pas Bendruo
menės apylinkių valdybų ir 
apygardos valdybos narius.

(Pr.)
X Terros parduotuvė, 3237 

W. 63rd St., dabar ypač turtin
ga europėjinio lino, gintaro, 
puikių moterims papuošalų, kri
stalo, porcelano, Ikora ir kt. si
dabro, liuksusinių odos dirbinių 
ir kt. dovaninių prekių pasirin
kimu. Iki pat Kalėdų parduotu
vė jau atdara ir sekmadieniais, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. v. (Sk.) .

ri jonus — PO 7-1687.
Laukiant Šv. Kalėdų, T. M. 

Bendradarbiai turės kalėdinį po 
būvį (Christmas party), kurį1 
paruoš apskritis.

Baigiant gausų bei sėkmingą 
susirinkimą, Brighton Parko 
skyrius pavaišino kavute ir py
ragaičiais. E.

BAIGSIS VASAROS LAIKAS
Šį sekmadienį, spalio 28 d., 

jau baigsis vasaros laikas. 
Prieš einant gulti šeštadienio 
naktį patariama pasukti laik
rodžius vieną valandą atgal. Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois nariai posėdžio metu, kuris 

įvyko spalio 10 d., Jaunimo Centre

Jonas Minelga

PASAKĖLĖ

Lapė snape blynus kepė 
Iš kanapės miltų.
Pienu valgė, sviestu tepė, 
Kad nebeprisviltų.
Margis sargis riebų ožį 
Kept ant laužo nešė. 
Katinėlis iešmą drožė, 
šeškas gaidį pešė.
Ėjo meškinas per šilą 
Su medučio koriu 
Ir sutiko tokį žilą 
Vilką čiabatorių.
Žvirblisi mirkė kviečio grūdą, 
Šarka darė alų.
Ei, birbyne, karklo dūda, 
Linksma bus prie stalo!

NAKTIES MEDŽIOKLĖ
Daug varlių rūšių ir pamatinių 

(toads), pradeda judėti saulei 
nusileidus. Jos turi dideles akis, 
kuriomis ir silpnoje šviesoje ge
rai mato. Laibai taikliai savo il-

žodžių reikšmė
1. Skardingoji (aukšt. kran

tais) Lietuvos upė.
2. Žymus Lietuvos Kunigaikš

tis.
3. Rytprūsių miestas priklau

sęs Lietuvai.
4. žymus mūsų istorikas gyve 

nąs Romoje.
5. Grybas augąs Lietuvos miš 

kuose.
6. Berniuko vardas.
7. Kada viena upė įteka į ant-' 

rą upę.
8. Lietuvos kunigaikščio var

das.
9. Lietuvių mylimas paukštis.
10. Mergaitės vardas, mini- 

I mas M. Pečkauskaitės - Šatrijos 
I Raganos raštuose.

11. Lietuvių pamėgtas javas.
12. Ne važiavimas.
13. Berniuko vardas, mini

mas Vaižganto raštuose.
14. Vieta, kur senovės lietu-

gais liežuviais gaudo vabzdžius. degindavo aukas dievams.

KAS DEDAMA Į PAŠTO 

DĖŽUTES

Paprastai į pašto dėžutes me 
'tarai laiškai ir kiti siuntiniai.
| Pašto dėžučių visoje Chicagoje 
lyra 5,118. Pašto viršininko di- 
i džiausiąs galvosūkis yra dėl vi
sų kitų dalykų, kurie yra įme
tami į dėžutes. Kas savaitę Chi
cagoje į pašto dėžutes vagys į- 
meta po 300 piniginių ir ranki
nukų, žinoma, jau be pinigų. 
Pašto tarnautojai dėžutėse ran- i 
da Sočiai Security kortelių, ' 
pirštinių, šalikų, filmų, peilių, 
batų, apatukų ir tuščių bonkų. : 
Blogos' valios žmonės į dėžutes 
įmeta gy vačių, kramtomos gu-, 
mos, skutimosi peiliukų ir deg- ■ 
tukų. Vienoje dėžutėje dvi sa
vaites kas dien buvo įmestas ' 
gražiai įvyniotas sumuštinis.

Mokslininkai surado, kad pe
teliškės (moth) turi gerą nu
jautimą kvapams (uoslę). Jų 
yra apie 9,000 rūšių. Daugelis 
iš jų medžioja naktį. Tik didžio 
sios peteliškės (butterflies) daž 
niausiai skraido dieną.

Galvosūkių atsakymai
1. Kelias, akmuo, vėjas.
2. 12 rašome romėniškais 

; skaitmenimis XII. Perbraukia
me brūkšniu skersai (padalina
me pusiau) ir viršuje bei apa
čioje gauname romėniškus VII.

3. Kurie turi vinimis prakal
tus batus.

—•—
Diena darbu linksma.

—•—
Darbymety ir akmuo kruta.

15. Susibūrimas lietuvių -į vie 
ną vienetą (organizaciją).

Skaitant žemyn, iš pirmųjų 
raidžių turi susidaryti mūsų 
lakūnų, Atlanto nugalėtojų, 
vardai. (5 taškai)

II.

Į šiuos devynis brūkšnius įra
šyti po skaitlinę nuo 1 iki 9 
taip, kad bet kaip skaitant, tri
jų brūkšnių skaitlinių suma su
darytų 15. (Išilgai, skersai ir 
įžambiai).

Atsiuntė Levinia Stakytė 
(3 taškai)

IH.
Šulinys be dugno. (2 taškai) 

Atsiuntė Birutė Paliulytė

Linksma žaisti mums kartu 
Kur tik aš, tenai įr tu.
Kas tiek džiaugsmo mums atneš. 
Kur tik tu, ten ir aš.

L. Žitkevičius




