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ALŽIRIJOJE RYLA NAUJA POLITINĖ ŽVAIGŽDĖ
Gynybos ministeris Houari Boumedienne tampa svarbiausiu asmeniu režime

ALŽIRAS, Alžirija. — Pir
mieji nesutarimo ženklai pasi
rodė premjero Ben Bellos vy
riausybėje ir gynybos ministe
ris Houari Boumedienne kyla 
kaip svarbiausias asmuo reži
me.

Ten beveik nėra viešų ginčų 
svarbesniais politiniais klausi
mais. Oficialiai Alžirija yra vie
nos partijos valstybė, kur visi 
svarbesni nutarimai įvykdomi 
už scenos. Kartais nutarimai 
prieštarauja vienas antram, ir 
atrodo Ben Bella nevisuomet 
turi paskutinį žodį.

Boumedienne, 38 metų, kurio 
tikrasis vardas yra Mahometas

Boukharrouba, vis dažniau ša
lia premjero atlieka viešas funk 
cijas. Jis staiga pametė buvusį 
bailumą ir nebenori turėti ant
raeilį ar trečiaeilį vaidmenį.

Stebi kiekvieną žingsnį
Daugelis užsienio diplomatų 

Alžire stebi kiekvieną jo žings
nį. Jie įsitikinę, kad Boumedien
ne greitai iškils į viršūnes. Jei 
vyriausybė kris, jis sudarysiąs 
karinį režimą, kuris iškelsiąs 
arabų nacionalizmą, priešvaka- 
rietišką ir antikomunistinį.

Boumediennės 45,000 vyrų 
armija Ben Bellą pasodino į mi
nisterio pirmininko kėdę ir ji SU 
pasilieka vienintelė efektyvi, or
ganizuota jėga naujoje valstybė 
je. Boumedienne paskyrė šešis 
savo leitenantus į raketines vy
riausybės pozicijas. Per pen
kias savaites, pradėjus vyriau
sybei pareigas, jo valdžia padi-

JAV prezidento sveiki
nimas rusams

Nasserio draugas
Jis daugiausiai bendradarbiau 

ja su Jungtine Arabų. respubli
ka. Prezidentas Nasseris jam 
atsiuntė laivą šautuvų pėstinin
kams ir sunkių lauko ginklų, 
penkis rusų statytus MIG-15 
sprausminius kovos lėktuvus 
užuomazginei Alžirijos aviaci
jai ir du amerikiečių statytus 
II Pasaulinio karo minų šlavė
jus.

*

Provakarietiška grupė remia 
vyriausybės bendradarbiavimą 

Prancūzija, teigdami, jog

Alžiriją ištiks suirutė, jei likę 
ryšiai su Prancūzija bus nu-1 
traukti.

Antroji kraštutinė grupė, va- Į 
dovaujama žemės ūkio minis
terio A. Ouzegane ir sveikatos 
ministerio Mahometo S. Nek- Į 
koche, ragina nusavinti dva
rus ir suvalstybinti visokią pra
monę. Jie yra remiami kai ku
rių prorusiškų aukštų pareigū
nų, kurie buvo šviečiami ir auk 
lėjami komunistų valdomose 
valstybėse.

Ben Bella bando eiti vidurio 
keliu, bet nežinia kaip ilgai ga
lės...

PRASLINKUS JAV RINKIMAMS
Demokratai antradienį rinki- j 8S-tame kongrese turės 68, o

muose sustiprino savo kontro
lę kongrese ir vėl nugalėjo Ni- 
xoną, šį kartą Kalifornijoje, bet

respublikonai — 32.
Į Atstovų Rūmus išrinkti 259

demokratai ir 176 respubliko-
jie neteko gubernatorių postų nai.

Į gubernatorių postus išrinkti 
21 demokratas ir 14 respubli
konų.

politiškai svarbiose valstybėse 
— Michigan, Ohio ir Pennsyl
vania; šiose valstybėse guber
natorių postus laimėjo respub
likonai.

Jiems nepavyko paimti New 
Yorko gubernatoriaus posto, 
kuriame pasiliko gub. Nelson 
A. Rockefeller, kuris buvo per
rinktas be jokio vargo.

Mrs. Anna Eleanor Roosevelt, l senatą išrinkti 25 demokra- 
78 metų, prezidento Franklin D. tai, 14 respublikonų. Demokra- 
Roosevelt našlė, mirė užvakar tai, gavę dar keturias vietas, 
New Yorke. Laidojama, šeštadienį.

LIETUVOS REIKALU SARGYBOJE
Lietuvos Išlaisvinimo Vyriausiojo Komiteto veikla

NEW YORKAS. — Ryšium, dėl jų valstybėje pačios valdžios, jo kalbos įvertinimą ir gautą-

Rytų Berlynas nori 

pastatyti Kuboje

26 fabrikus
KEY VVEST, Fla. — Hava

nos radijas pranešė, kad Sovie
tų zona Vokietijoje Fidel Cast
ro vyriausybei pažadėjusi pasta 
tyti 26 fabrikus 30 milijonų do
lerių vertės. Tuose fabrikuose 
ras darbo 4,000 specialistų, ku
rie gamins medvilnę, siuvamą-

ROMA. Visi svarbiausieji gjag maginagj skardines dėžes, 
Vatikano II-jo susirinkimo įvy- įeptukus, šepetėlius ir taipgi 

cementą ir medžio išdirbinius.

Ruošiama įdomi 
filmą

MASKVA. — Sovietų komu .
nistų partijos laikraštis “Prav- ir *taka sustiprėjusi
da” vakar atspausdino preziden I . Net prieš ivesdi™m4 rugsė- 
to Kennedžio sveikinimą ir kitų mėnesi Boumedienne parodė
užsienio vadų bolševikų revo
liucijos 45 metų proga.

Kennedy sveikinimas: “Sovie-

jėgą. Jis atmetė Ben Bellos pla
ną sudaryti specialią ministeri
ją ekonominiam ir kultūriniam 
bendradarbiavimui su Prancūzi-

rij Sąjungos tautinės šventės ja ir užkirto kelią į ministerių 
proga pareiškiu Jungtinių A- kabinetą kai kuriems asmenims,
merikos Valstybių žmonių svei
kinimus ir geriausius linkėjimus 
Sovietų Sąjungai.”

nes jie buvę abejingi sukilimui 
dar prieš nepriklausomybę pas
kelbiant.

Nauji neramumai Tirolyje
VERONA. — 'šiom dienom tėjo aštuoni asmenys ir iškrito

dvi bombos sprogo dviejose Ita 
lijos stotyse, sužeisdamos 8 as
menis ir padarydamos didelių 
nuostolių. Italų vyriausybės 
sluoksniuose bijoma, kad tai ga
linti būti naujos teroro bangos 
pradžia, kad Pietų Tirolio vo
kiečiai teroru nori išgauti iš 
Italijos didesnę autonomiją Pie 
tų Tirolio provincijoje.

Pirmoji bomba sprogo Trien- 
tc stotyje, bagažo skyriuje. Ant 
roji sprogo Veronos stotyje, 
irgi bagažo skyriuje: čia nuken-

500,000 raudonųjų

agentų pasaulyje
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių slaptosios 
tarnybos ekspertų turimais duo 
menimis, Sovietų Sąjunga ir jų 
satelitai visose pasaulio valsty- j 
bėse laiko apie 500,000 agentų. _ Jungtblės Amerikos Vals-
Ypatingas dėmesys nukreiptas spaudžia Sovietų Sąjun.
į Vakarų Berlyną ir Vakarų gą, kad .. atsiimtų gaVo bom. 
Vokietiją, kur veikia 17,000 bonešiug .g Kubos
sniP0- — Buvęs prezidentas Trumą-

----------------nas ir prezidentas Kennedy da-
n • I - T3 I lyvaus Mrs. Eleonor Roosevelt
Pasiekė Berlynu laidotuvėse New Yorke šešta- 

BERLYNAS. — Keturi JAV dJenį
senatoriai, vadovaujami daugu
mos vado Mike Mansfield (D.,
Mont.) atvyko vakar į Berly
ną, norėdami susipažinti su mie 
sto politine padėtimi.

KALENDORIUS
Lapkričio 9 d.; šv. Teodoras,

Miglė.
Lapkričio 10 d.: šv. Andrie

jus Avėk, Vaišilgas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 50 laipsnių; rytoj — 
giedra, švelni oro temperatūra.

Saulė teka 6:32, leidžias 4:37.

langų stiklai ne tik stotyje, bet 
ir gretimuose namuose.

Trečia bomba — 16 svarų di
namito buvo rasta prie mokyk
los Bazeno mieste. Ir laiku bu
vo policijos “nuginkluota”.

Lenkijos paskola
DAMASKAS, Sirija. — Len

kija sutiko paskolinti Sirijai 15 
milijonų dolerių. Tie pinigai bus 
panaudoti vykdymui pramoni
nių projektų.

su paskutiniu metu tarptautinė 
je politikoje vykstančiais kai 
kuriais lūžiais, VLIKO Prezi
diumas keliais atvejais tei
kė savo pareiškimus Lietuvos 
laisvinimo reikalu.

1. JAV prezidentui John F. 
Kennedy užblokavus Kuboje So 
vietų Sąjungos puolamuosius 
ginklus ir pasiruošimus puoli
mui, spalio 24 d. VLIKO prezi
diumas pasiuntė prezidentui te
legramą. Joje buvo pasakyta, 
kad kalbama pavergtosios lie
tuvių tautos vardu ir, kad šį 
prezidento ryžtingą žygį Vil
kas vertina labai aukštai. Tik 
tokiais ryžtingais žygiais kovo
jant prieš Sovietų karinius gra
sinimus, gali būti užkirstas ke
lias tolimesnei sovietų imperia
listinei ekspansijai. Kartu bu
vo išreikšta viltis, kad panašūs 
žygiai bus padaryti ir dėl Lie
tuvos laisvės. Tą pačią dieną 
panašaus turinio telegrama bu- 

i vo pasiųsta ir valstybės sekre
toriui Deanui Ruskui.

vykdomus religinius žydų per
sekiojimus. Ryšium su tuo, Vli- 
ko prezidiumas lapkričio 1 d. 
pasiuntė Klutznickui laišką, ku
riame buvo įvertintas atstovo 
žodis, ginant žmogaus teises ir 
laisves. Drauge buvo apgailes
tauta, kad tą pačią progą, kal
bėtojas nei vienu žodžiu neuž
siminė apie žmonių religinį per
sekiojimą Lietuvoje, sovietų o- 
kupuotoje. Prie laiško buvo pri
dėta medžiagos, apie religinius 
persekiojimus Lietuvoje ir pa
reikšta vilties, kad kitą kartą 
nebus pamiršta ir Lietuva.

P. Klutznick savo lapkričio 
5 d. laišku padėkojo Vlikui už

ją medžiagą, kurią ateityje jis 
galėsiąs panaudoti.

4. Prasidėjus Vatikano vi
suotiniam Bažnyčios susirinki
mui, Vliko pirm. dr. A. Trima
kas spalio 8 d. pasiuntė valsty
bės sekretoriui kardinolui Am-

kiai nuo pat pradžios yra re 
gistruojami ne tik raštu, bet ir 
vaizdais. Spalvotos filmos už
fiksuoja kiekvieną svarbesnį į- 
vykį ir taip vėliau bus sudaryta 
dokumentalinė visuotinio Bažny 
čios susirinkimo filmą.

Iki šiol jau nufilmuota Va-

Fabrikų statyba numatoma 
1863 metais, o jų užbaigimas 
1965 metų viduryje.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA

Didžiausia JAV parapinė mo- 
tikano II-jo susirinkimo paren- kykla yra Philadelphijoje, Švč.lėto Cicognani sveikinimą susi' .. .

rinkimui, linkėdamas kuogeriau Ramieji darbai, atidarymas, Va Sakramento parapijoje 
šio pasisekimo. Kartu buvo pragano įrengimai ir kt. '3,243 mokinius,
šyta, kad Taryba apsvarstytų
ir okupuotosios Lietuvos Baž
nyčios persekiojimą. Lapkričio 
5 d. laišku, Apaštališkoji A fri 
vybė Vašingtone* už
padėkojo Vlikui kardinolo Ci
cognani vardu.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

turi

TRUMPAI IŠ VISUR
premjerus Nelmo vakar posėdis, kad būtų nustatyta, 

pareiškė: ėniek Kupos
1. Indija nepasiduos raudono-'yra įsivėlęs i Venecuelos naf-

sios Kinijos invazijai. tos vamzdžių sprogdinimą.
2. Jau gauta be sąlyginė pa- ~ Prezidentas Kennedy šią

galba iš Britanijos ir Jungtinių savaitę neturės spaudos konfe- 
Amerikos Valstybių. Į renci3os- Paskutinė spaudos kon

3 Parsiveš iš Kongo 5,000 ferencija buvo rugsėjo 13 d.

JAV pagalba Indijai
WASHINGTON. — Jungtinės 

Amerikos Valstybės jau išleido 
5 milijonus dolerių pergabeni
mui ginklų į Indiją, kurie yra 
panaudojami prieš raudonosios 
Kinijos įsibrovėlius į kinų teri
toriją.

— Raudonoji Kinija vakar 
vėl pradėjusi ofenzyvą prieš In
diją rytų pasienyje.

— Sovietai išvežą savo rake
tas iš Kubos. Vakar JAV laivai 
turėję Karaibų vandenyse su
sitikti su rusų laivais, vežan
čiais sviedinius į Rusiją. JAV 

1 pareigūnai turėję patikrinti So
vietų laivus.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės pasiruošusios pasirašyti 
su Sovietų Sąjunga atominių 
bandymų uždraudimo sutartį. 
Jos jau turi projektą. Tik ne
žinia, ar Sovietų Rusija sutiks

2. Šios Kubos krizės metų, 
po ypatingai griežtos JAV am
basadoriaus Adlai Stevensono 
JT kalbos, jam Vliko pirminin
kas dr. A. Trimakas spalio 24 
d. pasiuntė laišką. Laiške pa
reikštas pasitenkinimas amba
sadoriaus kalba ir tvirtai aiš
kiu sovietams tartu žodžiu, kaip 
pats Stevensonas pasakė “pa
sauliniame teisme . Laiške bu- j padėti savo parašą, 
vo pareikšta viltis, kad amba
sadorius panašiai kalbės ir pa
vergtosios Lietuvos reikalu, nes 
tiek Ameriką, tiek Lietuvą lie
čia tas pats sovietinis imperia
lizmas.

3. JT Žmogaus Teisių komisi
joje buvo svarstomas religinis 
žydų persekiojimas Sovietijoje.
Ta proga JAV atstovas Philip 
M. Klutznick pasakė stiprią ir 
įspūdingą kalbą prieš sovietus,

— Bulgari jos komunistų par
tijoje valymai vyksta daug pla
tesniu mastu nei buvo praneš
ta.

— Japonija sutiko parūpinti ! ar 6,000 indų kareivių, tamau- 
keletą vietų, kuriomis Jungti- jančių Jungtinių Tautų daliniuo 
nės Amerikos Valstybės gale- se, namo.
tų naudotis ryšium su JAV ae- _ Venecuela nori, kad šian- 
ronautikos ir erdvės administra dien būtų sukviestas Amerikos 
cijos paleistais satelitais. i valstybių organizacijos (OAS)

Mrs. Eleanor Roosevelt kalbasi su prezidentu Kennedžiu vieno 
JAV delegacijos Jungtinėse Tautose posėdžio metu. Ji buvo tos 
delegacijos narė.

Pakistanas gaus iš Brita
nijos 28 milijonus dolerių pas
kolą vykdyti antrąjį penkerių 
įlietų planą.

— Tokio miestas, Japonijos 
sostinė, spalio 1 dieną turėjo 
10,177,298 gyventojų, pasak 
metropolijos vyriausybės pra
nešimo.

— Jungtinės Tautos New Yor 
ke vakar nutraukė vieną posė
dį, prisimindamos savo tarnau
toją Mrs. Roosevelt.

KARŠTI GINČAI VOKIETIJOS PARLAMENTE
Adenaueris gynė teisingumo įstaigų akciją prieš 

"Der Spiegei" žurnalą
BONNA. — Karšti debatai davystę, kad surinktų daugiau stipriai palaiko krikščionys de-

Melchior Borsinger (kairėje), Raudonojo Kryžiaus tarptautinės 
vykdomosios tarybos sekretorius, ir Paul Ruegger, buvęs komisi
jos pirmininkas, atvyko į New Yorką, atskridę iš Šveicarijos, tar
tis dėl inspektavimo išardomų sviedinių bazių Kuboje. (UPI)

Vakarų Vokietijos parlamente 
siautė ryšium su areštu Rudol
fo Augstein, leidėjo žurnalo 
“Der Spiegei”, turinčio 500,000 
tiražo. Kancleris K. Adenaueris, 
86 m. amžiaus, kalbėdamas už
vakar parlamente, gynė valsty
bės įstaigų veiksmus: proku
roro tyrinėjimus, kratą redak
cijoje ir areštą leidėjo bei kele- 
tos redaktorių, įvykdytą spalio 
26 d. Karštai kalbėdamas ir 
trenkdamas kumštimi į stalą, 
Adenaueris pabrėžė, kad žur
nalas “Der Spiegei” sistematin- 
gai skelbdamas konfidencialias 
žinias apie Vokietijos saugumo 
pasiruošimus, tuo atlikinėjo iš-

pinigų. mokratai. Adenaueris parlamen
“Der Spiegei” nuo pradžios te tvirtai kartojo: “Reikalas

griežtai kritikavo Bonnos vy
riausybę, ypač kanclerį Adenau
erį. Straipsnis, dėl kurios žur
nalas buvo pakaltintas išdavi- 
kiškumu, rašė apie trūkumus 
Vakarų Vokietijos armijos pa
su uošime gynybai. Daugelis ši
tokį vyriausybės žingsnį laiko 
kerštu, nesiderinančiu su spau
dos la.sve. Ypač stiprų triukš
mą tame parlamento posėdyje 
sukėlė opozicijoje esantieji so
cialistai: Įtampa dėl šio reikalo 
buvo susidariusi tokia didelė, 
kad grėsė vyriausybės krizė.

Adenauerį šiame konflikte

eina apie asmenį, turintį didelę 
žurnalistinę jėgą. Kaip tik dėl 
to jis yra dar labiau įpareigo
tas laikytis ribų”.

— U. Thant, — Jungtinių Tau 
tų generalinio sekretoriaus pa
reigas einąs, pradėjo naujai 
spausti Katangos provinciją, 
kad ji priimtų Kongo sujungi
mo planą.

Pasak diplomatinių šaltinių, 
U. Thant prašė Katangos pre
zidentą Tshombę iki lapkričio 
15 d. baigti atsiskyrimą nuo 
centro.

Speciali pašto
ženklų serija

ROMA. — Vatikano paštas 
šiom dienom išleido specialią 
pašto ženklų seriją paminėti Va 
tikano II-jo visuotinio susirin
kimo atidarymui. Seriją suda
ro 8 ženklai.

Iš jų trys ženklai vaizduoja 
simbolines trijų teologinių do
rybių — Tikėjimo, Vilties ir 
Meilės — figūras, kaip jas yra 
nupiešęs Rafaelis. Ketvirtasis 
ženklas pateikia popiežiaus Jo
no XXIII herbą tarp keturių 
evangelistų simbolių. Penktasis 
ženklas vaizduoja centrinę Šv. 
Petro bazilikos navą, kur vyks
ta susirinkimo pilnaties posė
džiai. šeštasis pašto ženklas tu
ri popiežiaus kaip vyriausiojo 
Bažnyčios Mokytojo, dėvinčio 
tijarą, atvaizdą. Septintasis žen
klas papuoštas Šv. Petro bron
zinės statulos, esančios jo var
do bazilikoje, atvaizdu. Aštun
tasis Vatikano pašto ženklas 
pateikia simbolį šv. Dvasios, ap 
sireiškusios balandžio pavidalu.

Visi aštuoni specialios seriios 
Vatikano pašto ženklai turi lo- 
t.vnu kalba užrašą: “Visuotinis 
Vatikano II Susirinkimas, pra
dėtas 1962 metais”.



Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849 
S. Washtenaw ave., Chicago 29, III. Telef. 737-5926.

GLAUDUS PABALTIEČIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Spalio 3 d. Clevelande įvyko tas, kurį paruošė FASK-to sek- 
pirmasis JAV ir Kanados pa- retorius Algirdas Bielskus. Pir- 
haltiečių sporto darbuotojų su- masis statuto sakinys gal ge- 
vaižavimas, kuriame dalyvavo riausiai nusako ŠAPSF tiks- ŠAPSF-jos suvažiavimo dalyviai: (sėdi iš k. j d.) A. Žagaris, J. 

Nasvytis, R. Pals; (stovi iš k. j d.) P. žumbakis, V. Baumanis — 
ŠAPSF pirm., Z. Levensteins, A. Bielskus, A. Raudoja, J. Jokū
baitis. (Nuotr. V. Pliodžinsko)

didatais liko Teresė Prunskytė 
ir Dalia Maskoliūnaitė. Toliau 
sekė iždininko pranešimas ir 
einamieji reikalai. Susirinkimui 
pasibaigus, naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis taip: pirm. 
— Zigmas Degutis, vicepirm. — 
Algis Augaitis, sekr. — Lai
ma Bačinskaitė, ižd. — Saulius 

' Lišauskas ir reikalų vedėjas — 
Zigmantas Žiupsnys. Nauja 
valdyba nutarė pagyvinti klu- 

I bo sportinę veiklą. Tolimesnius 
i darbus valdyba aptars ateinan
čiuose posėdžiuose. L. B.
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lietuvių, latvių ir estų atsto
vai. Lietuviai buvo atstovauja
mi Š. A. Fask-to, gi latviai ir 
ėstai savo centrinių Kanados 
ir JAV sportinių organizacijų. 
Kaip žinome, priešingai lietu
viams, latviai ir estai š. Ameri-

lus, būtent: “ŠAPSF yra 
sukurta ugdymui ir stiprinimui 
glaudesnio lieutvių, latvių ir es
tų sportininkų bendradarbiavi
mo”.

ŠAPSF-jos valdyboje kiek-

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

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

(Areli Supports) lr t.t
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospeet 6-5084 <

£ • Redakcija straipsnius tal-
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
£ dotų straipsnių nesaugo, juos 
£ grąžina tik iš anksto susita- 
£ nu. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
ftililllllllllllllllliiiiiiiiiiliilliilllllllll|i|'liilliiiliiii|illlliiillllllllllllllllllllllll£

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, Šeštadieniais = 
8:30 — 12:00. S
• Administracija dirba kas- E 

dien 8:30 —* 5:00, Šeštadie- 3 
niais •— 8:30 — 12:00.

sėkmė nelabai stebina, žinant, rungtynes. Mūsiškių priešinin- 
kad neseniai įvykusiose pašau- j kas bus serbų Youts futboli-

viena tautybė turės po keturis , ko tinklinio pirmenybėse Mask- i ninkai. Rungtynės vyks Mar
koje veikia atskirai, Kanadoje atstovus. Pirmininku dviejų Voje tos pačios japonės iškovo- ąuette parko aikštėje. Pradžia
ir JAV turėdami atskiras savo metų laikotarpiui išrinktas či- j 
organizacijas. ! kagietis latvis V. Baumanis.

Šiaurės Amerikoje pabaltie- i Sekretoriumi sutiko būti A.

jo pirmąją vietą. 2 vai. p. p. DR. J. K. AGLINSKAI

čiai yra išvystę gana nemažą 
sportinę veiklą. Tačiau bendra 
JAV ir Kanados pabaltiečių 
sportinė veikla iki šiol buvo 
sunkiai suderinama. Darniam 
darbui nemaža kliūtis buvo at
skirai veikiančios JAV ir Ka
nados pabaltiečių federacijos. 
Šio suVažiavimo pagrindinis 
tikslas buvo veiklos suderini- 
r?as ir sudarymas Šiaurės Ame
rikos Pabaltiečių Sporto Fede
racijos.

Suvažiavę atstovai pritarė 
apsijungimo minčiai tikėdamie
si, kad vieninga darbuotė neš

Bielskus.
Kaip žinoma, 1964 metų j “Amateur eup” varžybos bus GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

olimpinėse žaidynėse Japonijo- į tęsiamos lapkričio 18 d. Kaip
Suvažiavime padarytus nuta- Je pirmą kartą bus įtrauktos

rimus turės patvirtinti Kana
dos ir JAV latvių bei estų cent
riniai sporto organai. Dėl lie
tuvių šiuo reikalu pasisakys Š. 
A. Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto sąjungos suvažiavi
mas, kuris bus gruodžio 1-^-2 
d. Clevelande.

ŠAPSF sudarymas yra vis
pusiškai svarbus ir reikšmingas 
įvykis, ir reikia sveikinti mū
sų FASK-tą, kuris daug pasi
darbavo suvažiavimo sušauki
mui ir dėjo pastangas pabaįtie-

ir tinklinio varžybos, 
manyti, kad aukšta

Reikia
žinoma, pirmose šios taurės 
varžybų rungtynėse Lituanica

gausesnių darbo vaisių. Šuva- i čių sportininkų bendradarbiaVi- 
žtavime priimtas ŠAPSF statu-! mo sustiprinimui. P. Ž.

STALO TENISO TURNYRAS

Lapkričio 10—11 d., šešt. ir 5 vai. p. p. Vokiečių klubo sa- 
sekm., Londone, Cntario, Ka- Įėję.
nadoje, įvyksta stalo teniso Dėl informacijų Londone 
“Dešimtuko” turnyras, daly-. kreiptis telefonu GE 2-6477. 
vaujant stipriausioms šios spor- Į D. E.
to šakos pajėgoms iš JAV-bių
Ii Kanados. Turnyrasf',yra*^f^ ^AFONIJOS TINI4I.;ININK.fiS

tinklinio klasė užtikrins pirma
vimą ir olimpinėse varžybose.

FUTBOLO RUNGTYNĖS
Lapkričio 4 d. Chicagoje su

žaistos “Peel eup” ■ baigminės 
rungtynės, susitikus Kickers - 
Maroons komandoms. Laimė
jimas ir šiemet teko atkakliai 
vokiečių Kickers komandai. Ga
lutina rungtynių pasekmė — 
3:1.

Šį sekmadienį Lituanica žais 
pirmąsias “Open eup” futbolo

japonų nugalėjo Real S. C. 8:1

5430 South Kedzie Avenne 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad lr šešta d.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARIMUS 

2858 YVest 63rd Street
. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 

vak. šeštadieniais 10—1 Vai. Trečia- 
Susirinkimo svar- ' llenl uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

. . . , , , i Ofiso telefonas: PK 8-3229.blausias punktas buvo naujos Rez. telef. YVAlbrook 5-5076 
valdybos rinkimai. Buvo pa-

SPORTO KRONIKA
— L. S. K. Neries metinis 

susirinkimas įvyko šių metų 
lapkričio 4 d. Jaunimo Centro ^ai. 
patalpose.

statyti aštuoni kandidatai,iš ku
rių penki buvo išrinkti į val
dybą. Tie penki buvo: Zigmas

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford

robuotas FASK-to. CHICAGOJE

MŪSŲ KOLONIJOSE
T Inrlon N I nuoja solistė Irena Stankūnaitė,
LilIlU , .J. akompanuoja muz. J. Stankūnas.

RINKLIAVA BALFUI j Bilieto kaina tik $3.50. Kadan-
. Balfo Lindeno skyrius 1961- p Pelnas skiriamas mokyk-
I .. . . , los išlaikymo reikalams, tai sj kUl-
1962 m. vajaus metu surinko, tūrinį tėvų komiteto darbą tiki-
pirtyjais., $268.50 ir drabužiais. .masi visi Lindeno. ir jo apylin-

‘ kurie persiųsti Bai-■ kės tautiečiai, supras ir parems,
Meta Vnrke Nantas ' gausiai atsilankydami į šį pobūvį.

V. T. (Pr.)

sva

Degutis, Zigmantas Žiupsnys,, Medlcal Bnilding), tel. LU 5-6446
A1 . * t __ Valandos pagal susitarimą. Jei ne-Algis Augaitis, Laima Bacins- atsiliepia, skambinti mt 3-0001.
kaitė ir Saulius Lišauskas. Kan- ,

Ofisas: 3148 YVest 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66tb 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.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehUl 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 YVest Marąuette Road 

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

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos meta tel. OA 5-5010 

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REUance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 YVest 59th Street 

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

Moterų klasėje dalyvauja: S.
Kasperavičiūtė (praeitų metų je viešėjusi Japonijos valstybi- 
pęreinamosios taurės laimėto- nė moterų tinklinio rinktinė pa- 
ja), E. Sabaliauskaitė (pasku- liko neužmirštamą įspūdį ir vi
rinių dvejų metų Kanados meis- sus nustebino nepaprastų ka- 
Jterė.mergaičių klasėje), abi To- muoliu valdymu ir komandiniu 
ronto Vytis; D. Čerekienė, ASK susižaidimu. '
Lituanica; L. Jonušaitė, Ro-1 Japonės čia susitiko su Re. 
chesterio Sakalas, R. Gaidžiu- ^ejs koman(jaj kurios sudėtyje

fo centrui Nėw Yorke. Naujas 
1962-1963 m. pinigais ir. drabu- 

Praėjusį šeštadienį Chicago- į žiais vajus prasideda lapkričio 
15 d. Balfo Lindeno sk. valdy
ba kviečia visus lietuvius neūž- 
trenkti aukų rinkikams durų, I 
o plačiai jas atvėrus atidaryti1

naitė, Clevelando Žaibas; D.! 
Augaitytė, Toronto Aušra; L. i

yra ir Neries klubui priklau
sančios tinklininkės O. Blandy-

Staškevičiūtė, Rochesterio Sa- j tė> Baloon ir Dambrauskaitė. 
kalas; D. Kudabaitė, Hamilto- Rebelg komanda yra viena g 
no Kovas; R. Končiūtė, Cleve
lando Žaibas ir V. Nešukaitė,

Paskutiniosios

pajėgiausių Viduriniuose Vaka
ruose. Tačiau šeštadienio rung-

savo širdis ir piniginę, nes \ 
vargstančių skurde brolių ir se- K 
serų skaičius nesumažėjo. Per 
1961-62 vajų aukojo: po $15 A. 
ir A. Skučai, po $10 V. ir L.1 
Adomavičiai, V. A. Lozoraičiai 
ir dr. 'Levine, po $7 K. ir L. 
Kubaičiai, po $6 Moterų sąjun
gos 53 kp., K. Degutis, K. ir E. 
Šeštokai ir S. ir E. Ramonai, 
po $5 B. įSobeckienė, R. ir R

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 YV. 63rd Street 
Kampas 68-čios ir California

Vili. kasdien .nuo* 6—8 vai. vak. 
ydami į šį pobūvį, j Trečlad. Jp ,2a^* #

Ofiso telef, 476-4042 
_______ Rez. YVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
■ Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlrt, penkt. 1-4 lr 7-9. 
Antr. 1-6, trėč., Šešt. pagal sutartį 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero- 
Kasdien 1—8 vai. ir 6—g vai. vak

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, saukti KEdzIe 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai.

a.ntr., ketvir. 6—9 vai. 
 Trečiadioniaia tik susitarus.

Toronto Vytis. Paskutiniosios' . M Klimas S L A
, ho ha -• - tynese Rebels pajėgumas bu- 4>lePCUA1’
trys yra 13—14 m. amžiaus ir ‘ į . 3 kp., J. ir A. Liudvinaičiai, B.sutnuskintas katastrofiškai L j : . _ . TT KT' Budręckiene, G. ir H. Neumais- 

kiai, S. Čerienė-Mulks, D. Bud-j 
reękis, E. Ir A. Kubaičiai, A. j 
Reinert, E. Gamhakarta, C. Ar- j 
Mann, P. Račiukaitis, P. ir P. Ce \ 
rai, J. Kąsauskas, S. Meilus, J. 
Vakarietis, V. Sabaliauskas, A. 
Balčiūnas T. Budrys, J. Byla,' 
V. Tursa ir M. (Varneckas. Kiti 
aukojo mažesnėmis sumomis. ;

jau spėjusios puikiai užšireko- vo 
menduoti stalo teniso žaidime. ^5:0, 15:1. pasekmę. Tokia pa-

VANDER
WAGEN

4S52
W. 43rd Sf.

3605
W.63rd$t

W. Cham-I 
Zephyrs

PO 7-8020
A
L
Y
V 
A

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI ER CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 Š. California Ave., Ya 7-7381
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. o.

'Rez. tel. PR 9.0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seiburu
Inkstų, pūslės lr šlapumo taku 

chirurgija
s- Western Ave., tel. 

GR 0-0091; 392 E. 159th St., Harv« 
IĮ1., tel. EDlson 8-4383; 80 N. Ml- 
chlgan Av.. .Snite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
Rtl- Tel. LU 2-6775 arba 15542 S. Cicero. Oak Porest, UI.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REIianoe 5.4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—s d. p.

Trečiad. Ir šeštad, pagal sutarty.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRIST©

58^ S- Kedzie Ave. PR 6-2635 
Tiknna akis ir pritaiko akinius 

Vlsual Traimng — Contact Lenses 
Pirmad., “ketv. 10:30 v. r — 7 n D 
antrad., penkt. 10>:30 v. r. — 6 p d •’ 

šešt. 10:30 v. r. — 6 p. p. ' 
Treč. uždaryta.

Vyrų klasėje dalyvauja: Pr.
Gvildys (praeitų metų pereina
mosios taurės laimėtojas ir du 
kartu buvęs visos Kanados 
meisteris), Toronto Vytis; V.
Kleiza (buv. Chicagos meiste
ris), ASK Lituanica; J. Nešu- 
kaitis, Toronto Vytis; J. Nasvy
tis, Clevelando Žaibas; E. Vai-' 
čiakauskas, Toronto Vytis; J.'
Šoliūnas, B. Žemaitis, ASK Li
tuanica; K. Mačiulis, Rochešter 
Sakalas; S. Navickas, J. Braz- 
lauskas ir Z. Stanaitis, visi trys 
Hamiltono Kovas ir dr. A. Nas
vytis, Clevelando Žaibas; S.
Meilius, J. Kavaliauskas ir J.
Rūtbliunienė buvo kviesti, bet 
abejojama, ar jie dalyvaus.

Varžybų atidarymas įvyks 
šešt. 1-2 vai, miesto centre esan
čioje YMCA salėje, 433 Welling- 
ton St. Ta patį vakarą 6:30 vai. 
bus ėportininkų pasitarimas ir 
susipažinimo arbatėlė Ėastern 
Star Temple, 235 Piccadilly St.
Šitoje pat salėje šešt. vak. 8
vai. įvyks didelis visų susipaži- j Fraracisco Warriors 

berlain ir Chicagos 
W. Bellaany.nimo vakaras - pasilinksmini

mas. Varžybų pabaiga — sekm-

Bendruomenės linksmavakaris

JAV Lietuvių B-nės Lindeno 
apylinkės lietuvių šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas ruošia
lapkričio 10 d. 8 v. v. Lietuvių 
Laisvės parko salėje, 340 Mitchell' durys
ave., Lindene, link&mavakarį-po- 
būvį su linksma menine programa, 
vakariene, gėrimais ir šokiais. Dai-

YYNAS IR KARVIŲ 
UODEGOS

Hokkaido apylinkėse, Japoni
joje, kaip praneša Maryknoii
misijonieriai, paskutiniu metu 
sumažėjo pieno kiekis ,nes kaž
kas ėmė nupiaustinėti kąrvįų 
uodegas, kurios nebe tokios 
pieningos, kai sunkiau begali 

Dvikova prie krepšio tarp San gintis nuo vabzdžių. Kalbama, 
kad uodegas nupiaustė vyno ga 
mintojai, kurie užsirūstino, kad 

Nuotr. J. Griiyaičio ‘ W U’aĄiimas.

i Aluminijaus, 
į Stainless Steel 
| ir Stiklo Išdirbiniai

KOMERCINES KRAUTUVIŲ 
DURYS
REZIDENCINES ANTROS

STUMIAMOS PATIO DURYS 
STUMIAMOS VONIOS DURYS 
PIRMINIAI IR ANTRINIAI 
ŽIEMINIAI LANGAI 
TIIERMOPANE LANGAI 
STOGELIAI — (AWNINGS) 
TVOROS — TUREKLIAI 
KABINETAI — VEIDRODŽAI 
IR KITI NAMAMS
MODERNINIMO REIKMENYS

KOSTAS BUTKUS

Teh PRsspeet 8 Š7SI
ir GRovehilI 6-1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

Tel. ofiso 247-1002, Kainų PR 8-6060

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Ave.)

Rez. GI 8.0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮ? LIGOS 

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė aknšerija lr moterų Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. 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 valkų ligos 
2787 West 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 5.3017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 8 Iki
4:80; antr. lr penkt. nuo 4 Iki 8;
»«št. nuo 1 kl 4 vak

DR. IRENA KURAS
gy2Jtoja ir chirurge

Kūdikiu ir vaikų
LIGŲ

SPEOIALIST®
MEDICAL BUILDING 

7156 South We.stern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
® v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

_________ Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
akušerija ir moterų ligos 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas 
2858 YVest 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad. lr penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligoa 
2454 YVest 71st Street 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUHraan 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7?8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 
Ofisas 2659 YV. 59th Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nud 2‘ Iki 8 vai. vak. 
Treč. lr sekmad. tik susitarus.

O«so telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika lr speciaUal

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __  4
6 ?•'v^1’. vak' Trečiadieniais lr sel 
madieniais uždaryta, priimama pi 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 6 v, v.

DR. VYT. TAURAS
»JSTPYT0TAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika ir moterį 

ligos
Ofisas Ir rez. 2652 YV. 59th St 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-557 
Ofiso vai.: Pirm;, antr., treč. i 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
v- v. šešt. 2—4 v. popiet lr kit 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6191

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

D5I valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehUl 6-2828

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 YVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTKRĮ

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 

šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8.

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč: lr sekm 
tik skubiais atvejais lr susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315P

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAfa 

2420 YVest Marųuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. Oflso CA 6-0357, rez. rR.6-6659 

Rez. ĮįOOO So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Rooseveltienės mirtis ir

RINKIMŲ DUOMENYS
Nors su buvusiais rinkimais 

Eleonoros Rooseveltienės mir
tis nieko bendro neturi, tap
čiau, kad jos didelė gyvenimo 
dalis buvo susieta su politine 
ir visuomenine veikla, bent ke
liais žodžiais bus pravartu ve
lionę prisiminti. Ji mirė antrą 
dieną po kongresinių rinkimų, 
būtent lapkričio 7 d., susirin
kus prie mirties patalo vi
siems jos sūnums ir dukterims.

Velionė sulaukė 78 metų am 
žiaus. Ji buvo prezidento Fran 
klin D. Roosevelto žmona. 
Nors ji ir nesikišdavo į savo 
vyro prezidento tiesioginius 
darbus ir gal nedaug tedarė 
įtakos į jo vedamą vidaus bei 
užsienio politiką, bet savo ruož 
tu velionė buvo plataus masto 
politikė. Svarbiausia, kad ja 
labai domėjosi, ją akylai sekė 
ir aktyviai joje dalyvavo be
veik iki pat savo gyvenimo 
paskutinės valandos. 1960 me
tų demokratų partijos visuo
tiniame susirinkime, buvusia
me Los Angeles mieste, gar
sioji Eleonora labai aktyviai 
dalyvavo. Ji labai stengėsi pra 
vesti Adlai Stevensono kandi
datūrą į prezidentus, bet, kaip 
gerai žinom, tai jai nepavyko. 
Buvo nominuotas John F. Ken 
nedy, kurį ji laikė esant per 
jaunu. Ji rėmė Stevensoną, nes 
jisai buvo didelis jos vyro F. 
D. Roosevelto užsieninės poli
tikos rėmėjas. Tuo būdu ve
lionė siekė Stevensono pagalba 
atgaivinti rooseveltinę užsie
nio politiką.

*
Eleonora RooseveltieUė visa 

savo veikla, savo įtaka, kiek 
ji jos turėjo, norėjo pakreip
ti Jungtines Amerikos Valsty
bes kiek galima arčiau bend
radarbiauti su Sovietų SąjuU- 
ga. Ji galvojo, kad tokiu bū
du bus galima sušvelninti Mas 
kvos despotus, sulaikyti jų ag 
resinius pasinešimUs, net į So
vietų vidaus politiką paveikti,

gresiniai rinkimai, kuriais ve
lionė Rooseveltienė dar domė
josi, buvo ypatingi. Preziden
tas Kennedy pareiškė nepasi
tenkinimą. Mat, kongrese at
stovų sąstatas visai nedaug 
tepasikeitė. Nebuvo palaužtas 
vadinamasis pietiečių demokra 
tų ir respublikonų blokas, ku
ris 87 kongrese nepraleido kai 
kurių prezidento pateiktų įsta 
tymų projektų. Atrodo, kad 
tas blokas veiks ir naujame 
—’ S8-tame kongrese. Tų truk
dymų naujame kongrese galės 
būti dar daugiau, nes po dvie
jų metų —- 1964 m. bus pre
zidentiniai rinkimai. Kodėl, ir 
aiškinti nereikia. Demokratų 
partijos pirmininkas vis dėlto 
džiaugiasi rinkimų duomeni
mis. Esą, jie buvę taip sėkmin 
gi, kaip buvę sėkmingi prezi
dento F. Roosevelto laikais 
(1934 m.). Patenkintas ir Chi- 
cagos demokratų vadas me
ras Richard Daley, nors ir ne- 
laimejo jo kandidatas Yates 
senatoriaus posto, taip pat ne
laimėjo ir kiti jo kandidatai į 
Illinois valstybės valdžios vie
tas, nelaimėjo keli kandidatai 
ir į Cook County. Tačiau pa
čiame mieste laimėjo visi, į- 
iinant ir teisėjus. Jų tarpe lai
mėjo ir mūsų tautietis teisė
jas Alfonsas F. Wells. Kandi
datų į aukštesnįjį teismą są
raše (drauge su respubliko
nų kandidatais) buvo 34. Teis. 
Wells balsų gausumo atžvilgiu 
yra ketvirtoje vietoje. Vadi
nas, vienas pirmaujančių. Tai 
nėra be reikšmės jo ateičiai.

*
.Atrodo, kad yra pasitenki

nę rinkimais ir respublikonų 
vadai. Jię laimėjo kelių didžių
jų valstybių gubernatorių pos 
tūs. Jų farpe yra New Yorkas, 
Pennsylvanija, Michigan, Ohio 
ir kt. Politiniu atžvilgiu tai e- 
są reikšminga. Tuo būdu ir
įesptlblikonų prezidentiniai kan
•.iii.ji Ii-iii t- A’-ia"kad ten būtų įvesta bent kiek didatai atsistoja ryškesnėje po 

demokratijos. Ji ta kryptimi linijoje. Neabejojame, kad to- 
fcįąiskandidatais yra Nelson 
Rockefeller, New Yorko gu
bernatorius, George Romney, 
Michigano gubernatorius ir 
l^illiam W. Scranton, Pennsyl- 

pasaulyje galėtų būti įgyvert- Vanijos gubernatorius. Richard 
diMta iei Vakaru demoktatiibš Nikolio kandidatūra atpuola,

veikė per visuomenines 
nizacijas, per spaudą, per 
tinius vienetus. Ji nebuvo nei 
socialiste, nei komunistė, bet 
svajojo ir sapnavo, kad taika

dinta, jei Vakarų demokratijos 
išugdytų glaudų bendradarbia
vimą su komunistiniais kraš
tais. Tiesa, ne Vieną kartą ji 
ir prieš Maskvos bei Peipingo 
diktatorius yrą pasisakiusi, 
bet, deja, pasisakiusi tik tiek, 
kad tai nepakenktų jos sieki
mui taikaus sugyvenimo su 
komunizmu.

Tačiau, nepaisant jos tų po
linkių, nesuvokimo, kad bet 
koks bendradarbiavimas su ko 
munistais demokratijai yra ža 
lingas ir pavojingas, velionė 
visvien pasiliks Amerikos is
torijoje, kaip viena iš veik
liausiųjų buvusiųjų Amerikos 
prezidentų žmona ir žymiausia 
moteris veikėja.

V-
Praėjusio antradienio kon-

nes‘ jis nelaimėjo Callfornijos 
gubernatoriaus posto. Prie mi
nimųjų gubernatorių kandida
tų į prezidentus reikia pridėti 
ir veiklųjį senatorių Goldwa- 
terį iš Arizonos, buvusį tos 
valstybės gubernatorių.

Demokratų ryškesnis laimė
jimas yra Mąssachusetts, In
dianoj, Gonnecticut ir kitur. 
Tinčiau tie laimėjimai su kandi 
datfiromis į prezidentus ryšio 
neturi. Demokratų kandidatas, 
aiškų, ir vėl bus dabartinis 
prezidentas Kennedy. Kito de
mokratai neieškos.

Pažymėtina, kad lietuviai 
šiuose rinkimuose aktyviau 
dalyvavo negu bet kada pir
miau. Taip ir reikia.

■MBMairi■»■■-

Spaudoje ir gyveniftie
ARCHITEKTŪRA KULT. KONGRESE

• Kultūros Kongreso Archi
tektūros sekcijos tikslai ir dar
bų apimtis.

1) Architektūros sekcija lai
ko mūsų tautinės veiklos pa
grindu darbą, o pinigas yra su
taupytas darbas. Iš lietuvių 
visuomenės bendriešiains ‘ visuo
meniniams reikalams per 2—3 
paskutinius metus sukaupta ir 
išleista apie 12—15 milijonų do
lerių. Iš jų apie 200—300.000 
dol. tenka Balfui,- Altui, Bend
ruomenei, Tautos Fondui ir kt. 
Likusieji tenka lietuvių visuo
meninėm statybom. Toks ne
paprastai didelis procentas su
telktos potencinės energijos su
naudotas statybom verčia pa
galvoti, kiek tiksliai ir jų ar

Kasdien sprendžianti nekasdientniai reikalai
Roma raudonuoja... vyskupų sutonomis

J. SAKHVIČIUS, MIC/ 
mūsų specialus korespondentas Romoje

Kaip prasideda posėdžiai , Romoje kursuoja keletas spe- metų amžiaus seniausias Su-
Posėdžiai vyksta kiekvieną ciaiių autobusų, kurie atveža ir sirinkjmo Tėvas — arkivysk. 

dieną iš ryto, išskyrus ketvirtą- išvežioja susirinkimo tėvus. Tai Alfosas Carinei, ilgametis Šv.
kaž kas neįpiasto ir naujo, kai I Apeigų kongregacijos sekreto- 
matai raudonais liturgiškais dira | rius, dabar jos garbės pensinin- 
bužiais pilną autobusą vyskupų. • kas. Jubiliatas dar prisimena

dienius ir sekmadienius. Kiek
vienas posėdis prasideda 9 vai. 
šv. mišiomis, kuriąs laiko kuris 
nors susirinkimo tėvų, Pasibai
gus mišioms, susirinkimo sekre
torius arba sekretorius pagal
bininkas, lydimas dviejų kunigų 
su žvakėmis, atneša ant to pa
ties altoriaus Evangelijos kny
gą. Visi dalyviai pagerbdami at
sistoja. Tai yra brangus meniš
kas XVI šimtmečio Vatikano Dievo apreikštosios tiesos švie- 
bibliotekos kodeksas. soje. Po vidurdienio pasipila iš

Po to tos dienos kardinolas Šv. Petro bazilikos tūkstantinė 
pirmininkas skaito reikšmingą vyskupų minia, o padidėjusi žiū 
maldą: “štai, mes, Viešpatie rovų minia dažnai juos pasitin

ka plojimais.

Vykstant posėdžiams, lanky
tojai negali įeiti į Šv. Petro ba
zilikos aikštę. Tačiau už jos ri
bų matosi būreliai žmonių. Gi-

I Vatikano visuot. susirinkimą, 
nes tada jis buvo 7 metų am
žiaus. Ark. Carinei buvo pop.

kame susitelkime jie stebi iš to-1 Romoje, kunigu įšventintas 1885 
m., konsekruotas vyskupu 1946 
metais.

lo Vatikano šventovę, kurioje 
sprendžiami opieji krikščioniš
kojo ir viso pasaulio reikalai

šv. Dvasia, nuodėmės naštos 
slegiami, bet esame susirinkę 
Tavo vardan. Ateik pas mus 
ir būk su mumis. Apvaldyk mū 
sų širdis. Pamokyk mus veikti 
ir daryti... Neleisk, kad mes 
nusikalstume teisingumui. Kad 
neįvestų į klaidą ignoracija, 
kad nepalaužtų pataikavimas, 
kad neįvestų į blogį atsižvelgi
mas į asmeniškus reikalus bei 
asmenis. Sujunk mus savo ma
lonės galia, kad Tavyje būtume 
viena ir. kad jokiame dalyke 
neprasilenktume su tiesa...” 

Nekasdieninis reiškinys 
Koks nuostabus tautų bendra 

vimas, kuris reiškiasi įvairių 
rasių ir kalbų deriny šv. Petro 
bazilikoj: baltą, geltoną ir juo

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 9 3

Visiškai nusivylę sovietine tvarka

Kaimo vaizdai kolchoziniam gyvenime 
AL. GIMANTAS

Besikalbant su buvusiuoju jant gamykloms darbo jėgų, 
sovietinėje Lietuvoje apie lie- jau tenka pasikliauti atvyks- 
tuviškojo sodžiaus kasdienybę, tančiais iš “broliškų respubli-
dar kartą dėmesį patraukia tas 
nuolatinis ir atkaklus pasyvaus 
pobūdžio pasipriešinimas, ku
ris visą laiką jaučiamas iš su- 
kolchozinto kaimo pusės. Šo

Pijaus XII profesorius. Gimęs vietiškas abejingumas — nuo-

kų”, tuo būdu ir lietuviškų 
miestų nelietuviško elemento 
procentas vis didėja. Galimas 
dalykas, kad tai visai sąmonin
ga Maskvos iniciatyva, vis tas 
perdėtas naujų įmonių staty-

latinis palydovas buv. laisvojo mas, darbo rankų ieškojimas 
ūkininko ir dabar jo vaikų. Ne- ir jos atvežimas... iš rytų. Ir

Mirtis nelaukia

Mirtis — kasdieninė viešnia.

noras dirbti, žvelgimas į neaiš
kią ir nieko gero nežadančią 
ateitį, sakoma, labai ryškiai pa
stebimas, bent kiek įžvalgiau

pas J. Hogan iš Indijos mirė 
pakely, dar neprasidėjus susirin 

Ne vienas senesnio amžiaus s kimui, Neapoly. Pirmomis susi- 
vyskupas skundžiasi, kąd ne- rinkimo dienomis mirė Romoje 
lengva jam grįžti į jaunystės Buffalo, N. Y., vyskupas J. A. 
dienas ir išsėdėti posėdžiuose Burke. Prieš kelias dienas, ei- 
3-4 vai. be pertraukos. Tiesa, damas į susirinkimo posėdžius, 
leidžiama privačiai pasitraukti Šv. Petro bazilikos prieangyje 
kelioms minutėms iš bendros mirtinai susirgęs, tuojau arti- 
bazilikos salės ir jos pašonėj miausioje ligoninėje mirė jėzui- 
atsigaivinti itališka express ka- tas titulinis arkivyskupas A. 
va. Nematyti didelio skirtumo, Chichestėr.Turimomis žiniomis,

Ji pasiekė ir II Vatikano susi . pasį(ja}rįus pO sukolchozintą 
rinkimą. Pranciškonas vysku-

Gabesnieji gali patekti ir 
į mieštą

Jaunesniems ir gabesniems 
pasitraukti iš kolchozo ir išvyk
ti miestan, esą, esančios tam 
tikros galimybės. Štai, pvz., 
miestuose trūksta darbo ran
kų. Ne paprastų darbininkų,

kas galėtų tvirtinti, kad dabar 
esama sudaryta padėtis bent 
kiek pasikeis ateity?

Didelė apatija

Dar vienas vaizdelis. Gana 
neblogas vieškelis, nuo kurio 
atsišakoja paprastas keliukas į 
čia pat dar išlikusią privačią 
sodybą, nors ir laikomą kolcho
zo dalimi. Pastatuose dar gy
vena senieji šeimininkai. Keliu
kas vieškelio į kiemą — vienos 
duobės, šlapias, molėtas. Lyg 
tyčia už keliasdešimt metrų

bet apmokytų ar pusiau apmo- kažkieno supilta (gal vieškelio 
. . .. ... K kytų specialistų. Jaunuoliai, no- taigymo reikalams) didžiulė
jei iš 2,500 dalyvių šimtas pa- lkl spalio 30 d. mirė jau 5 susi- į rintieji pasitraukti iš kolchozo,! ž Q krdva Reeis nebūtu nie 

rinkimo tėvai. i. . . ........................... --• • s » v -sitra u kia nuošaliai.
Nekasdienybę paįvairino lap

kričio 4 d. iškilmės — šv. Tėvo 
Jono XXIII vainikavimo IV-sibš 
metinės. Iškilmingas šv. mišias 
ambrozinėmis apeigomis, kurių 
laikosi visa Milano arkivysku
pija, atlaikė Milano kardinolas

dą veidą jungia nuolat gaivinan f’ Montitų, dalyvaujant popie
ti Kristaus Bažnyčia. Kasdien

dernios tautinės architektūros, 
diagramos,

b) studentų konkursų darbai,
c) architektų ir statybininkų 

darbai.
Paroda atidaroma lapkričio 

21 d. 7 v. v. Jaunimo Centre 
trumpu žodžiu apie mūsų ar
chitektūros problemas. Dr. inž- 
J. Gimbuto paskaita “Senosios 
lietuvių kaimo statybos savy
bės ir jų reikšmė dabar” lap
kričio 23 d. 7 v. v.. Simpoziu
mas - diskusijos lietuvių archi
tektūros - statybos klausimais 
lapkričio 24 d. 9:30 v., ryto. Vis
kas Jaunimo Centre.

Parodai architektūros darbus 
ir konkurso darbus iki lapkri
čio 15 d. siųsti šiuo adresu: 
Rev. Kubilius, Architektūros pa
roda ar Architektūros Konkur
sas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago 36, UI.

žiui ir susirinkimo tėvams. Tos
pačios dienos popietyje Romos

turi visomis išgalėmis stengtis ' ko iengvesnįOj kaip, paėmus 
patekti į kurią nors profesinio | kiek to žvyr0) bent kiek palo_ 
pasiruošimo mokyklą. Jei jau • pyti savo keliuką> didesnes duo.

_____________ „ r kitaip neišeina, stengiasi prasi- beg įgiyginti, užversti. Bet ta
koplyčioje, buvusiojo senojo Ro!^av^nt^ '>ent neakyvaizdiniu me- bendroji apatija yra palietusi 
mos SapiCnza universiteto pas- tQdu. Baigęs tokią mokyklą ir jr sodybos šeimininko galvose- 
tatuose, žurnalistams pamaldas &avęs baigimo diplomą, jis jau ną; kam įaisyįį> kam rūpintis, 
laiko kuris nors susirinkimo tė- drąsiau gali kreiptis į kurią juk vistiek ir tag keliag) trio_ 
vų. pasakydamas ta proga pa- imon? mieste> prašydamas dar- bog ne mano, tad teesie, kaip

Ir žurnalistai netiesioginiai 
dalyvauja susirinkime

Kiekvieną sekmadienį Šv. Ivo

mbkslą.. kuriame paryškina su
sirinkimo eigą ir žurnalistų pa
reigas. Pirmąsias pamaldas at-burmistras su miesto savival

dybės nariais padarė iškilmių-1 ., . , • • , ■| laike pats susirinkimo gen. sek 
gą susirinkimo tėvams priėmi- ™ fc
mą Kapitoliūje.

Didelė staigmena pranešta, atlaikė vysk. Fulton
Lapkričio 9 d. švenčia šimtą . (Nukelta j 4 psl >

Respublikonai laimėję rinkimus. Jų vardai galės būti diskutuo
jami ateinančiuose rinkimuose, tenkantį.respublikonų kandidatą j 
prezidėijtųs. Iš k, j Perinsylvania
gub. Scranton ir Michigan gub. Romney. '

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gąučys

Pirmoji dalis

bo
Įmonių direktorių galia, sa

koma, gana plati. Jei gamyk
la tik priims, joks kolchozas 
neturės teisės tokį asmenį ne-retoriūs ark? P; Feliči, po jo 1 

kitą sekmadienį, kaip buvo jau įleisti, nes sovietuose ir toliau 
' pirmasis dėmesys skiriamas

pramonei ir tik po to — žemės 
ūkiui. Taigi bent jau šis būdas 
išbėgti iš-kolchozo yra gana pa 
tikimas. Blogiau tai, kad bend
roji sodietiškoji apatija yra 
persidavusi ir į; kaimo jaunimą. 
Jis skundžiasi savo nedalia, yra i 
nepatenkintas, bet labai mažai 
pastangų deda ką nors pakeis
ti, padėtį pagerinti. Jis ir to
liau nenori mokytis, siekti pro
fesinio pasiruošimo, jis dažnai 
ir toliau lieha kolchozo įnamiu.

yra.

Kažkokiu reikalu į sodybą 
atvyko kolchozo sunkvežimis, 
spėjo persiristi per vieną duo
bę, bet jau antroje įklimpo iki 
pačių priekinių ratų viršaus. 
Nei pirmyn, nei atgal. Susirin
ko aplink būrys stiprių sodie
čių, žvelgia jie į padėtį, galvo
mis linguoja. Vienas vieną pa
tarimą siūlo, kitas kitą, o sunk- 
vežimis nė iš vietos. Niekas ne- 
skuba, niekas perdaug ir nesi- 
nervina. Juk visvien ne mūsiį! 
Lietuvoje, esą. plačiai kalbama, 
kad kolchozinė santvarka jau 
visiškai prieinanti liepto galą. 
Ir vienintelis kelias gelbėti pa-

Čia. žinoma, pasitaiko gražiu j dėti ^tikrtou bcnt kiek nor. 
iSimčių, bet tpkios išimtys ne-1 fem4s ūkį
pataiso bendros padėties.

Į miestus spraudžiasi rusai 
Tuo tarpu miestuose, stoko-

zų panaikinimas. Tai sudrebintų 
komunistinės santvarkos pa
grindus.

XI
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Grįždamas į Altamirą ir tik ką pergyventos sce
nos liūdnai nuteiktas, Šautas vėl susitiko su kaimie-

— 'zaip tu supranti žodį “įsitikinti”?
/aje, vaje! Koks tamsta smalsuolis! — sušu

ko, vėl nusijuokdama.
— Nekaltumas ar gudrumas? —- klausė save San-

te, kurią buvę tcirąyęsis jo ieškomos lūšnos. Tik pa- tas. suprasdamas, kad ji ne tik nepyko, bet buvo 
•Įtpačįūs/Visą skųrdį; viešpatavusį . Lauryno Barkero patenkinta jo sustojimu ir užkalbinimu, ir, jau nebe- 
|-nšĮrtej galima j^vo įtarti tą laukinę būtybę, susivė- sušypsodamas, užjaučiamai žiūrėjo į tą susivėlusių 
dusią, nešvarią, bąsą ir vos skudurais virtusio drabų- i plaukų ir skurlių kūną.
žid derigiainą, esant jd dukrą. 1 — Kaip ilgai čia spoksosi? murmėjo Marišė-

| ; Ant žemės buvo padėjusi žabų ryšulį ir šalia jo lė. — Kodėl nesitrauki iš čia ?
išsitiesusi, alkūnėmis įsmigusi- į smėlį, delnais pa-! — To paties ir aš tave klausiu: kaip ilgai taip 

Ateik susipažinti femtu smakru ir svajingu žvilgsniu. įdrybsosi? Jau laikas tau namo. Argi tu nebijai vie-
Santas sustojo ir žiūrėjo į ją. Po plonais ir tau- nui viena vaikščioti po tas dykumas?

kuotais skarinąlaįš,'. prilipusiais prie jos kūno, išsilen- "5 ™

chitektūra tarnauja lietuvių 
kultūrai. Šiam klausimui paryš
kinti bus pateikti analoginiai 
pavyzdžiai kitų tautinių grupių 
ir tautų.

2) Paskatinti jaunimą, lietu
vių architektūros studentus 
studijuoti lietuvių architektūrą 
ir ją puoselėti modernioj archi
tektūroj yra paskelbtas stu
dentam architektūros konkur
sas.

3) Parodyti lietuvių architek
tų ir statybininkų darbus.

Šiems uždaviniams spręsti 
yra rengiama: paroda, paskaita 
ir simpoziumas - diskusijos mū
sų architektūros klausimais.

Parodoj bus išstatyta: 
a) pavyzdžiai kitų tautų mo-

— Marisele! — šūktelėjo, 
su savo pusbroliu.

Bet, kai niekas iš lūšnos neatsiliepėį .pridūrė'
— Ji iš ten neišeis, nors ir už plaukų temptum, kusios nugaros;;it klubų bei blauzdų linijos buvo sta-

Ji šiurkštesnė ir už bakira') Tikra bakiro. 1 tūlos grožio.?:Tačiau gadino įspūdį plačios ir stam-
Vėl nuleido galvą, ir iš burnos ėmė lietis lėti sei- pėdos su šiurkščią bei suplaišiojusia oda nuo

vaikščiojimo basom. Ir ant to apgailėtino bjaurumolių siūlai. . -. ' ! ■ ' :
— Gerai, Laurynai — tarė San tas atsistodamas.

Dažnai čia užsuksiu. u - y
apsistojo jo pilnas užuojautos žvilgsnis.

Luzardo arklio prunkštelėjimas nutraukė jos sva-
Girtuoklis staiga pakilo ir svirduliuodamas įžen- jones, ir, pastebėjusi už kelių žingsnių nuo jos besto- 

gė į patalpą. Ivintį vyrą, susirietė į kamuolį, norėdama paslėpti sa-
— Palik ją ramybėje — prašė Šautas, manyda-! v« nuogas kojas, ir kažką suniurnėjusi, pratrūko 

mas jį einant ieškoti dukters. — Kitą dieną susipa- juoktis sukniubusi ant smiltyno.
žinsiu, — ir pradėjo atrišti arklį.

Jau buvo bekeliąs koją į kilpą, kai pamatė Lau-
Marisele, ar tai tu? — paklausė Santas.

Dar sykį pakartojus klausimą, ji atsakė visu
ryną užvertus ropinuką ir liejant degtinę ant žemės, laukinės storžieviškumu, sumišimo sustiprintu, 
nes negalėjo pataikyti prie burnos. Įpuolė į lūšną, no-1 — Jeigu žinai, kaip mane vadina, kam dar klau-
rėdamas iš jo atimti. įsi?

Tačiau girtuoklis jau buvo -išgėręs pakankamai. ~ Tiesą, pasakius, nežinojau. įtariau tave esant 
ir sukrito kaip nutrenktas. Įsikibo į Luzardo rankas tUo var{iu Lauryno dukrą, bet norėjau įsitikinti, 
ir, įsmeigęs į jį paklaikusį žvilgsnį, sušuko: ■ Šiurkšti, kaip laukinis žvėriukas, su kuriuo ją pa-

— Santai Luzardai! Pažvelk į mane! Ši žemė nie-p^^110 j°s t^vas> išgirdusi tą žodį, jai visiškai nežino- 
kam neatleidžia! pakartojo:

Į — Įsitikinti? Hm! Tamsta nukrypai iš savo ke-
________ i lio. Keliauk sau sveikas,

į — Dar ne taip bloga, jeigu laukiniškumas saugo
i) Baąuiro — šerno rūšis. Vert. jos nekaltumą — pagalvojo Šautas ir pridėjo;

Et! Ko aš turiu bijoti? Negi mane surys miš
ko žvėrys! O tamstai kas apeina, kad aš viena vaikš
tau, kur man patinka? Negi esi mano tėvelis, taigi, 
kad ateini mane barti?

— Mergele, kokia tu šiurkšti! Nejaugi tavęs nie
kas nepamokė, kaip su žmonėmis elgtis?

— Taigi, tai kodėl tamsta manęs nepamokai, a? 
— ir juokas nukrėtė jos kūną, kniūpščiom ištįsusį ant 
smėlio.

— Gerai, aš tave išmokysiu — tarė Santas, kurio 
užuojauta ėmė keistis į simpatiją. — Bet už pamokas 
turi iš kalno sumokėti parodydama tą veidą, kurį taip 
stengies paslėpti.

— Žiūrėk, koks bičiulis! — sušuko ji, dar labiau 
sųsiraitydąma-. — Keliauk ilgai nedelsdamas, nes 
tamsta užklups naktis šiame miške.

— Iš tos vietos nepajudėsiu, ligi man neleisi pa- 
matjdi tavo veido. Tam ii' atvykau, kad su tavim su
sipažinčiau. Man pasakojo, kad tu esi labai negraži. 
Aš nenoriu tuo tikėti, kol pats savo akimis neįsitikin
siu. Man sunku patikėti, kad galėtų būti negraži mano 
giminaitė. Tiesa, dar aš nepasisakiau, kad esame bro
liavaikiai. __

_______ (Bus daugiau)
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VILNIAUS KRAŠTO KANKINIAI

Liūdnosios Vilniaus krašto okupacijos laikotarpiui 
prisiminti

JONAS MIŠKINIS

Lenkai okupavę Vilnių ir jo , mylėjo savo tėvų žemę ir tos 
kraštą 19 metų lietuvius įvai- Isavo meilės, savo tvirto lietuviš
riais fcūadis persekiodavo, pro
vokuodavo. Persekiodami su 
priemonėmis nesiskaitydavo.

kūmo neišsižadėjo, ligi akis už
merkė. Atlikęs išpažintį, jis, pa
gal tradiciją, gavo teisę pasa-

Pvz., kad ir 1932 m. spalio mėn. kyti žodį. Prieš išrikiuotą kuo-1
Juozo Bakanausko ir 1937 m. 
gruodžio mėn. Vlado Jurkuvėno 
sušaudymas, sukrėtęs ne tik Vii 
niaus ir Lietuvos krašto lietu
vius, bet ir dideliu aidu nuaidė
jęs po visą kultūringą pasaulį.

J. Bakanauskas buvo susipra
tęs kaimo jaunuolis, mažamoks
lis, bet lenkams jis atrodė labai 
pavojingas, ir jie griebėsi prieš 
jį pikčiausios provokacijos. J. 
Bakanauskas labai mėgo lietu-

pą, kurioj buvo ir lietuvių pa- j 
skutiniuose jo žodžiuose reiškė
si ta pati skaisti lietuviška šir
dis ir dvasia, mylinti Lietuvą ir

Rinkimuose vienas iš didžiausių netikėtumų yra išrinkimas pirmo respublikono Oklahoma guberna
toriaus, kuriuo išrinktas Bellmon (kairėj). New Hampshire nuo 1924 m. išrinktas gubernatoriumi 
pirmas demokratas J. W. King ir P. Hoff (dešinėj) yra pirmas demokratas išrinktas Vermont guber
natorių daugiau kaip šimtmečio bėgyje.

! džio mėn. (prieš 25 m.) karo 
į teismas rądo V. Jurkuvėną kal- 
! tu ir nuteisė sušaudyti. Kuo jissavuosius, ypač motiną.

Draugai lietuviai, kurie, ijJUVQ ketinamas nebuvo duota 
esate čia nuo Valkininkų .r.s pasiaiskinti. Po teisnK,
kitų kaimų, jei būsite kada Mo- sprendim0 bausmė buvo' įvykdyliuose, pas mano vargšę motulę, ta 24 valandag 
tai suraminkit ją. Juk as ne viei
nas panašaus likimo sulaukiau. Nelaimingasis savo dvasinės 
Aš žūstu už tėvynę, kurią karš- kančios negalėjo pakelti ir pa- 

višką spaudą, pats skaitė ir ki- Į įaĮ buvau pamilęs. mišo. Visą laiką, būdamas šu
tus jaunuolius ragino skaityti. Kadangi lietuviškai lenkų ka- imtas, blaškėsi, šaukė ir nieko 
Kaimo jaunimas labai jį mylė- 1 rininkas neleido toliau kalbėti, prie savęs neprisileido. Jo se

suo, prieš sušaudant, jį aplan
kė, bet nieko su juo negalėjo 
susikalbėti. Ji tragiško vaizdo 
paveikta apalpo. Grįžusi iš pa
simatymo parašė tėvams vieną 
po kito net tris laiškus, praneš
dama jiems šią baisią naujieną, 
bet tėvų nė vienas laiškas ne
pasiekė. Tėvai sužinojo tik po

jo. Tačiau pasienio sargybiniai tai jis savo kalbą tęsė lenkiš- 
lenkai jo nepakęsdavo, įtarinė- kai.
davo, apstatė jį šnipais ir pro- _ Lietuviai, neliūdėkit, kad 
vokatoriais. Dažnai pas J. Ba- a§ žūstu! Aš vienas nieko ne- 
kanauską darydavo kratą, bet reįškiu, bet ateis laikas, kad 
niekada nieko įtartino nesuras- tūkstančiai tokių kaip aš stos į 
davo. Jis buvo ramus kaimo kul man0 vįetą. Nebus čia nelais- 
tūrininkas ir didelis patriotas vėst Ag laisvės nesulaukiau, bet 
lietuvis. mano kapas ir ši vieta, kur da

bar stoviu, bus laisva.
Jo kalba labai įerzino lenkų 

karininką, kuris uždraudė jamgyveno
savo gimtajame kaime, sunku kanaugRą pastatė prie stulpo ir ' jo keletą savaičių ligoninėj, ta- 
buvo lenkams sudaryti jam pm- |užrišo akis, -is ištarė šiuos pa. čiau sveikata nesugrįžo. Vargšė 
klės. Bet, kai paėmė lenkų ka
riuomenėn, tada jie greitai su
rado būdų išprovokuoti. Buvo 
suimtas, labai žiauriai kankin
tas, verčiamas prisipažinti, kad 
jis šnipinėjęs Lietuvos naudai.
Nieko iš jo neišgavę, nes jis bu- , -.***w-—J- J-  ------- v J

Ant nužudytojo Jurkuvėno 
atidavė jį karo teismui neva už rįg taįp pat fcuyo lenkų agentų kaPO lenkų administracija net 
šnipinėjimą. Teismo sprendimas įgprovokuotas ir 1937 m. gruo- kryžiaus neleido pastatyti. Tuo 

džio mėn. Vilniuj sušaudytas. reikalu rūpihdamasi sesuo buvo
V. Jurkuvėnas gyveno Sven- k“T *

čionėliuose tautiškai susipratu-

Išprovokavo kariuomenėj

Kol J. Bakanauskas

Kasdien sprendžiami... J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998 
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Kklieji Amerikoje

Amerikoje yra apie 3 milijo
nus žmonių, turinčių regėjimo 
defektus. Apie 30,000 žmonių i 
Amerikoje praranda, regėjimą 
kiekvienais metais, tačiau dau
gelis iš jų neapaktų, jeigu savo 
sveikatą susirūpintų anksčiau. 
Vaikams reikia akis patikrinti 
bent kartą per metus. Žvairieji 
vaikai taip pat išgydomi. Visi 
virš 35 m. turi kasmet patikrin 
ti savo akis. Ypač daug susir
gimų glaukoma.

Laikraščiai kitomis 
kalbomis

Amerikoj eina 625 laikraščiai, 
spausdinami 39 kalbomis. Iš to 
skaičiaus yra 68 dienraščiai, 
206 savaitiniai, 234 mėnesiniai,

(Atkelta iš 3 psl.) šiai susirinko Tylos Bažnyčios 91 spausdinamas rečiau. Tie vi-
Sheen, o spalio 28 d. afrikietis atstovai į Švč. Marijos (Mag- si laikraščiai turi apie 10 mil. 
kardinolas negras L. Rugarnb- giore) baziliką pasimelsti už skaitytojų.
wa- ! kenčiančius mūsų brolius ko- :

Kartą savaitėj jie susirenka munistinio režimo priedangoje
bendriems posėdžiams. Kadan- įr paaukoti jų kentėjimus už 
gi susirinkimas gali užtrukti susirinkimo pasisekimą, šv. mi
sų pertraukomis daugiau kaip šias laikė ir pamokslą pasakė 
1 metus, tai nemaža žurnalis-j kardinolas J. Landazuri Ri
tų pamažu grįžta namo, žade- cketts, Limos arkivyskupas ir 
darni vėl kada nors sugrįžti. Peru primas. Pamaldose daly- 
Pvz. lapkr. 1 d. Chicagon grįžo vavo daug vyskupų svečių, at- 
St. Pieža, Chicago American vykusių j visuotinį susirinki- 
religinio skyriaus redaktorius, mą.

Nekatalikai atstovai susirinkime

Dalyvavimas II Vatikano su
klek laiko aplinkiniu keliu. Jo sirinkime nekatalikų atstovų ir 
motiną, silpnos sveikatos mote- 34 išskirtinas traktavimas pa- 
rį, šis smūgis taip paveikė, kad darė visame pasaulyje didelį

Ukrainiečių krikščioniško są
jūdžio biuletenis (spal. 18 d.) 
skelbia, kad rytų apeigų baž
nytinė provincija, kuri turi apie 
5 mil. ukrainiečių katalikų, nė
ra atstovaujama II Vatikano

ir lenkiškai kalbėti. Kai J. Ba- ji iš sielvarto susirgo ir išgulė- sukrėtimą, angliškai sakant, susirinkime, nes 10 vyskupų mi >

užrišo akis, jis ištarė šiuos pa- 
iskutimus žodžius:

- Gal manai, nušovęs mane, 
i atsikratysi visų lietuvių!?

Kita provokacinė byla

! Antroji lenkų provokacijos 
vo nekaltas. Savaitę pakankinę, auka_ĮV,]adas Jurkuvėnas, ku-

buvo aiškus, dar prieš jį sui- 
mant. Tuojau buvo pakeltas ser 
žanto laipsniu. Mat, lenkų karo 
statutas teisiamiems karei
viams, prasikaltusiems tarnybo
je, netaikydavo mirties baus
mės. Todėl J. Bakanauską pa
kėlė į seržantus ir jau, kaip 
aukštesnio laipsnio kariui pri
taikė mirties bausmę.

Mirė dėl tėvų žemės

Nesijausdamas kaltas, jis 
kreipėsi malonės prašymu į tuo
metinės Lenkijos prezidentą, 
prašydamas dovanoti jam gyvy
bę, bet buvo gautas neigiamas 
atsakymas.

1932 m. spalio 14 d. 6 valan
dą (prieš 30 metų) rytą išvež-:
tas į Antakalnį sušaudyti. J. kėjimo neturėjo, net gi buvo se 
Bakanauskas mirtį sutiko' ra- karnas. Buvo jam sudaryta pro- lis Domininkonų respublikos pi-

Platinkite ‘‘Draugą”.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 
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klajojo po miestelį ir vis klausi
nėjo, kur yra jos mielas sūnelis 
Vladas. Tėvas irgi šią dramą 
sunkiai pergyveno.

Neleido kryžiaus pastatyti

shock. Susirinkimo Krikščionių 
Vienybės sekretoriatas darė vi
sas pastangas sukviesti viso 
pasaulio nekatalikų krikščionių 
Bažnyčių atstovus. Jis nepasi
tenkino kvietimais raštu, bet 
dar ir kai kur asmeniškai jo pa
reigūnai važiavo pakartoti kvie
timo.

Iki šiol, kiek žinoma, daly
vauja 30 atstovų ir 8 svečiai 
stebėtojai. Vatikanas juos pri
ėmė kaip savo artimus svečius 
ir apmoka net jų išlaikymą 
(Time, spalio 26 d.). Šv. Petropadėti gauti leidimą, bet ir jis

šių lietuvių šeimoje. Jis šven- n*ek° ne&aleJ’o pagelbeti. Tik bazilikoj jiems paskyrė geriau- 
čionyse baigė lietuvių gimnazi- atvy^us tėvui, po ilgų maldavi-! sias vįetas ir leido dalyvauti 
jos 6 klases ir ten pat 1936 m. leista Pastatyti medinį j bendruose susirinkimo posė-
valstybinę lenkų mokytojų se
minariją. Besimokydamas akty
viai dalyvavo organizuotame 
viešame lietuviškame darbe, ren 
gdamas lietuviškus mėgėjų vai
dinimus ir kitas kultūrines pra
mogas.

Vėliau buvo paimtas lenkų 
kariuomenėn ir tarnavo sunkio
sios artilerijos pulke Vilniuje, 
Antakalny. Kaip baigęs aukš

kryželį su sąlyga, kad nebūtų Į Ežiuose, į kuriuos neįleidžiami 
jokio užrašo. kiti pagaliniai. Net žurnalistai

Tai toks tikrasis lenkų, oku
pavusių dalį Lietuvos, veidas.

PA DĖKOS DIENA DOMININ
KONŲ RESPUBLIKOJ i

rė kalėjime arba nužudyti. Tik
tai vienas yra likęs. Tai arki
vysk. J. Slipyj, Lvovo metropo
litas ir ukrainiečių primas, bet 
ir tas yra kalėjime. Tiesa, su
sirinkime dalyvauja 15 emigraci I 
jos ukrainiečių vyskupų (tarp ’ 
jų du metropolitai ir du arki- ' 
vyskupai), bet jie neatstovauja 
tikrumoj Ukrainos katalikų Baž ’ 
nyčios. Jie atstovauja 1,200,000 
katalikų emigrantų, kurių dau
giausia yra JAV, būtent dau
giau 1 mil., Kanadoj — 450,000 
ir mažiau kituose pasaulio kraš 
tuose.

GALITE. UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUIgalės dalyvauti tik viešuose po

sėdžiuose. Time koresponden
tas pastebi, kad šv. Tėvas audi- i Community Vaistinėj 
encijoj, kurioj priėmė nekatali- į 
kus stebėtojus, kalbėjo labai 
draugiškai, nevartojo iškilmin-

Pietų Amerikoje esančios Dolgo žodžio “Mes”’ nesėdėjo iš- 
mininkonų respublikos vyriau- kilmingame soste. Šie stebėto-
sybė nusprendė nuo šių metų a^sf:ovauja 17 religinių bend 

tesniąją mokyklą buvo paskir-! įvesti savo krašte Padėkos die- ruomente> ir kiekvieną antradie | 
tas aspirantų mokyklon, tačiau,! ną, kuri šiemet bus lapkričio kard. A. Bea turi su jais 
kaip lietuvis vadovybės pasiti-

ną,
22 d. ir kurioje bus reiškiama 
padėka Dievui, kad “didžioji da

rniai. Jis gerai žinojo, jog mirš- vokacinė byla už šnipinėjimą 
ta dėl to, kad yra lietuvis, kad Lietuvos naudai. 1937 m. gruo-

liečių pasiliko ištikimi katalikų 
tikybai”.

bendrus pasikalbėjimus, kuriuo
se jie gali pareikšti visas savo 
abejones, priekaištus ir sunkė- 
nybes.

Dedame keletą pavyzdžių:
1961 OLDS. 98, Full Power & Air cond. $2,750.00

KAIP NAUJAS

1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax„ 4 dr. Power ............ $1,550.00
1959 CAD. Fleetwood, 4 dr. Full Power . . . . $ ???

AIR COND.

1960 FB.LCON, geram stovy, tik............$50 įmokėti
1959 CHEV. Imp.. 2 dr., H. T.....................$1,150.00
1959 PONT. Bonn., 4 dr.. H. T. Power . . $1,195.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00
1960 RAMBLER Ambas. 4 dr. Power .... $1,025.00
1958 CHEV. Conv. Stand. trans............. ..  $995.00
1959 DODGE, 4 dr. Power................. ... $895.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ. 

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

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

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 

Vatikanas padarė tokį didelį i R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re- 
gestą, nes daugiau laukti ne- eeptus ne tik vietinius, bet ir gau- 
buvo galima. Anot anglikonų ! tus Lietuvos.

i kan. Bern. Pawley, nauja Ro- 
I moję atmosfera yra atlydys, iš- 
l tirpinęs 400 metų nebendravimo 
I ir priešybės ledus.

Persekiojamoji bažnyčia 

Susirinkimo išvakarėse gau-

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

f
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAH ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas ankštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinriCi PIRM. Ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. D.VALAIIIIUO; ANTRAD. Ir PENKT................ . » ». r. iki B p. p.

ŠEŠTAD . » v r Iki ’T - 4 Ti-nSiai? uždaryta
J?

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot "Drauge’
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$1,000 ALEKSANDRYNUI
Savo metinio susirinkimo pro 

ga, Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugija paskyrė 1,000 dol. A- 
leksandrynui leisti. Tai jau šeš
toji šios draugijos tūkstantinė 
lietuvių kultūriniams reikalams.
Clevelando lietuviai, kurių tar- A*''
pe šių daktarų dauguma ir gy
vena, didžiuojasi jais ir stato 
gražiu pavyzdžiu kitiems lietu
viams profesionalams.

Metinis lietuvių gydytojų su
sirinkimas įvyko spalio 27 d. 
Pranešimus padarė pirm. dr. J. 
Stankaitis, dr. Ramanauskas ir 
kiti. Išrinkta nauja valdyba iš 
dr. Edmundo Lenkausko, dr. 
Vlado Ramanausko, dr. Danie
liaus Degėsio, dr. Alfonso Mar
taus ir dr. Henriko Brazaičio.

Dr. Jonas Maurukas skaitė 
mokslinę paskaitą ir buvo pa
rodyta mediciniškas filmas.

Susirinkimui pirmininkavo dr. 
E. Drukteinis ir sekretoriavo 

x dr. M. Garlienė.
Dr. inž. Algirdas Nasvytis pa 

dėkojo gydytojams Lietuvių 
Bendruomenės vardu už nuo
širdžią gydytojų paramą lietu
viškajai kultūrai.

Vakarienės metu dr. M. Vai- 
tėno sūnus akordeonu pagrojo 
lietuviškų kūrinių.

ATVYKSTA DR. J. GRINIUS

Šį savaitgalį Clevelande sve
čiuosis dr. Jonas Grinius, bu
vęs V. D. universiteto docen
tas, literatūros kritikas ir rašy
tojas. Ateities klubas svečiui 
iš Vokietijos rengia arbatėlę 
čiurlioniečių namuose šeštadie- 

-nį, lapkričio 10 d., 7 vai. vak.
Sekmadienį, lapkričio 11 d. 

po lietuviškos sumos lietuvių 
salėje dr. Jonas Grinius kal
bės visuomenei tema “Lietuvių 
rezistencija vokiečių akimis”. 
Į paskaitą visi lietuviai malo
niai kviečiami.

GENOCIDO PARODA

L. B. pirmosios apylinkės vai 
dyba jau susitarė su Lietuvos 
genocido parodos komitetu dėl 
šios parodos rengimo Clevelan
de. Apylinkės valdyba nutarė 
šią genocido parodą rengti ne 
tik vien lietuviškai visuomenei, 
bet ir kitų tautybių bei ameri
kiečių studentams. Parodos rei
kalu bus šaukiamas specialus 
organizacijų atstovų ir pavie
nių asmenų pasitarimas.

MADŲ PARODA

Pereitą sekmadienį per trys 
šimtai Clevelando lietuvių, di
džiuma, žinoma moterys, su į- 
domumu sekė madų parodą šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Šios rūšies pramoga Cleve
lando lietuviams buvo pirmuti
nė. Visi atsilankiusieji šia kul
tūringai ir skoningai pravesta 
naujausių moterų drabužių de
monstracija buvo patenkinti.

Madų parodai vadovavo Br. 
Jameikienė, kuri gražiu ir gi
liu žodžiu kalbėjo apie madas 
bendrai ir vėliau apie paskirus 
drabužius ir jų paskirtį ir ypa
tumus.

Centrinė parodos figūra bu
vo Prudencija Bičkienė, Lyric 
operos solistė, kuri, nors bū
dama užimta spektakliais ir re
peticijomis, atvyko Clevelandan 
pasidalinti savo talentu. Cle
velandiečiai įvertina jos suge
bėjimus interpretuoti dainas, 
tad džiaugėsi ją turėdami savo 
tarpe. Ji padainavo V. Jaku- 
bėno Gėles iš šieno, Mascagni

I Myli, nemyli, Puccini Museto 
ariją iš La Boheme ir iš Pucci
ni operos Giani Schicci, Tėveli 
brangus. Publika jai nepagailėjo 
aplodismentų. Akomponavo Aid. 
Prapuolenytė.

Rūbus modeliavo čikagietės
Alšauskienė, Remienė, Vaitai- 
tienė, Vaitaitytė, Kučiūnienė, 
Meškauskaitė, Alšauskaitė ir 
clevelandietės: Kaupienė, Mus
teikytė, Maziliauskaitė - Bernett, 

i Ramanauskaitė ir jauniausieji 
(Cezaris ir Kleopatra) Palubins 
kaitė ir Mackevičius.

Svečiai buvo pavaišinti užkan i 
džiais, kava, pyragaičiais ir tor- i 
tais, kuriuos patiekė Marijos ! 
N. P. Seserų Rėmėjų Clevelando į 
skyrius. Padėkos žodį Chieagos 
viešnioms ir clevelandietėms ta
rė" Clevelando komiteto narys 
adv. Julius Smetona. Kalbėto- 

i ias padėkojo už prakštų pasi- 
; reiškiančio lietuviško talento na 
rodymą ir didelį labdaros dar
bą.

Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio senelių namų staty
bai. Clevelando komitetą suda- 

įro: Stp. Stasienė, Jul. Smeto- 
i na, R. Čiuberkienė, A. Neima
nienė ir A. Alkaitis.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
AUKA

Seniausioji lietuvių šv. Jur
gio parapija, vadovaujama kle
bono kun. B. Ivanausko ir kun. 
P. Dzegoraičio, Dainavos jau
nimo stovyklai paaukojo 50 dol.

Jaunimo stovyklos Clevelan
do globos komitetas nuoširdžiai 
dėkoja lietuviškosios . parapijos 

i vadovams už jų gražią ir reikš
mingą auką mūsų jaunimo auk
lėjimo ir švietimo reikalams. 
Skatinantis pavyzdys ir kitoms 
lietuviškoms parapijoms.

i KREIPIASI Į SPAUDĄ
j
I LB pirmosios apylinkės val- 
■ dyba nutarė kreiptis į Dirvos 
vyr. redaktorių, prašydama ne
duoti vietos tuščiai polemikai 

i bei tendencingiems straips
niams, liečiantiems mūsų žy- 

1 mesnius visuomenininkus bei or
ganizacijas. Tokie straipsniai, į 
anot valdybos, atima vietą rim
tiems ir dėmesio vertiems raši
niams ir kartu atstumia ne tik 
jaunuosius, bet senuosius lietu
viškos spaudos skaitytojus.

Balfo direktorius dr. V. Ra
ma,nauskas pareiškė, kad šis jo 
pakvietimas į visų trijų skyrių 
valdybų susirinkimą rodo, jog 
šie skyriai gražiai tarpusavyje 
veikia, kad tokiam dideliam 
mieste, kaip Clevelandas, juo 
daugiau yra skyrių, juo sėkmin 
gesnė rugiapiūtė.

Kazys Gaižutis, kaip Balfo" 
Seimo atstovas, padarė trumpą ■ 
pranešimą apie Balfo Seimą, 
pabrėždamas, kad visų atstovų 
Balfo veikla įvertinta ir kad jo-į 
kių priešingų nuomonių nebuvo

ivr .... ................. ......... pareikšta.
Buvo svarstytas ir Balfo 

1 Centro reikalų vedėjo kun. L.
----------------------------------------------------------------------------------------- i Jankaus raštas, kuriuo buvo

siūloma pasvarstyti visų trijų
talo lydinius plačiai rašė visa Naujųjų Metų sutikimas bus skyrjų sujungimą į vieną Cleve 
didžioji Amerikos spauda. ruošiamas lietuvių salėje. ! landė skyrių Visų trijų skyrių

Dr. Stp. Matas su techniško- Pirmosios apylinkės dešimt- į valdybos pasisakė už šio klau- 
mis paskaitomis yra aplankęs metis bus minimas ateinančių simo nesvarstymą, nes ši tei- 
Hartfordą, Conn., Springfield, metų vasario 16 d. šv. Jurgio sė priklauso tik visuotinam na 
Mass., Pittsburgh, Pa., New parapijos salėje. į rių susirinkimui, kuris šiuos
Yorką, Los Angeles, Cal., San j Pirmoji Clevelando apylinkė skyrius yra įsteigęs.
Francisco, Cal., Seattle, Wash., I Lietuvių Fondui paskyrė 1,000 Į . Valdyba
Dalias, Tex., Detroit, Mich., ir dol. Pirmuosius 500 dol. valdy-1____________________________
metalų problemomis rašo ame- ba įmokės ateinančių metų pra-

Prez. Kennedy nuvykęs į Bostoną balsuoti aplankė savo 79 m. 
močiutę John F. Fitzgerald, gyvenančią Dorchestery.
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SKIP’S
Liquor

» E L F 
įERViCE

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

NOVEMBER — LAPKR, 8, 9, 10 D. D.

DUJARDIN GERMAN BRANDY
V. S. O. P. Fifth $4-98

DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3-49

IMPORTED ROGER COGNAC, NAPOLEON
RESERVE BRAND Fifth $3-89

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

Fifth .98c

rikoniškoje spaudoje.
Dr. Stp. Matas, prieš pustre

čių metų Case Institute gavęs 
daktaro laipsnį, aktyviai reiškbe. 
si skautuose akademikuose ir 
savo srities temomis yra jiems 
kalbėjęs. Prieš tris savaites dr. 
Matąs kalbėjo studentams atei
tininkams apie pasiruošimą in
žinerijos mokslams.

I SIOS apylinkės 
TRUMPOS ŽINIOS

džioje.
SPAUDOS KIOSKAS

Šį ir ateinantį sekmadienį 
Spaudos kioskas bus uždary
tas. V. R.

MAIRONIO AKADEMIJA
Maironio metus Clevelando 

lietuvių visuomenė baigs iškil
minga akademija 1962 gruo
džio 2 d. naujosios parapijos 
salėje. Maironio kūrinių meni
nę programą atliks muz. Alf. 
Mikulskio vadovaujamas Čiur-

Noriu pirkti tautinius 
rūbus

12 METŲ MERGAITEI
Skambinti — GR 6-3875

AMBASSADOR DRY or SWEET 
VERMOUTH

HOUSEOFSTUART IMPORTED 
SCOTCH WHJ!SKEY

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

SOPHIE SARGUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOSNarių susirinkimas šaukia- j bonio ansamblis, solistės Aid. 

mas gruodžio 9 d. Susirinku- Stempužienė ir J. Krištolaitytė 
siems bus parodytas Clevelan- "Daugėlienė, LB Vaidilos teat- padienio® 10 nu į/’vaL 'ryto. ’šoštadie- 
do lietuvių gyvenimo filmas. i™. a^toriai- Akademijos pra-i^is^ se^a^snuo iki 

dzia 5 vai. p. p.
Valdyba nutarė suruošti dvi - 

medicinos paskaitas, tuo reika- BALFO VALDI BŲ
, , • . n’. ,. . . SUSIRINKIMASlu tariamasi su Ohio lietuvių „ ,. . , ..1 Balfo visų trijų skyrių valdygydytojų draugija.

Lietuvių Fondui lėšų telkimui
pirmosios apylinkės valdyba nu 
tarė sudaryti specialų komite
tą, kuriam vadovauti pakvietė

. bų susirinkimas, įvykęs lapkri
čio 4 d. šv. Jurgio parapijos 
salėje, praėjo tikrai gražioj, 
darnioj nuotaikoj.

Susirinkimui pirmininkavo 55 
pirm. P. Mikšys

Vakaiuškos pirmad.
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, III.

ELECTRQniC5

valdybos vicepirm. K. Karpių, skyriaus pirm. P. Miksys ir 
Valdyba dėkoja Šv. Jurgio sekretoriavo P. Makarskas. Be

parapijos klebonui kun. B. Iva- , valdybų, susirinkime dalyvavo 
nauskui už auką rengiant Mai- pr naujas Balfo direktorius dr. 
ronio minėjimą jaunimui. Jei ne |^. Ramanauskas, kuris ir buvo 
klebono auka, minėjimas, į kurį i oficialiai pristatytas visų trijų 

skyrių valdyboms. Visų trijų 
skyrių pirmininkai: 55 sk. pirm. 
P. Mikšys, 38 sk. pirm. Banio
nis ir 68 sk. pirm. J. Kubiliū
nas pristatė direktoriui savo 
skyrių valdybas.

atsilankė nedaug žmonių, būtų 
davęs nemaža nuostolio. Val
dyba klebonui reiškia didelę ir 
nuoširdžią padėką.

Pralaimėjęs gubernatoriaus rin
kimus į Californijos gubernato
rius, R. Nixon kalba spaudos kon
ferencijoj labai susijaudinęs ir 
priekaištaudamas spaudai, teig
damas, kad tai jo paskutinė spau
dos konferencija.

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

Viskam žamlauslos kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLiffside»-5665

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

iš

Full Quart $4.79

THREE FEATHERS BLENDED
YVHISKEY Full Quart $3-69

RON MERITO PUERTO RICAN
LITE OR GOLD

RUM
Fifth $2.98

PRAGER BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Case $1.99

PFEIFFER PREMIUM BEER 
Case of 24—12 oz. Cans.

4i%

Case $2-79

5%
current dividend on investment bonna

4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAIj VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už I metų investmento bonus mokame dividendų kas pusmetį ir

dar išmokėsime po 14% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO S2, HjLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

DR. STEPONAS MATAS

Metalurgijos daktaras Stepo
nas Matas (Matusevičius) A- 
merikos metalų kongrese ir pa 
saulinėje metalų parodoje, įvy
kusioje New Yorke spalio 29 — 
lapkričio 2 dienomis skaitė dvi 
paskaitas. Pirmoji buvo techni
kinė paskaita apie naujus plie
no lydinius dabarties ir ateities 
technikos reikalavimams paten 
kinti. Antroje paskaitoje jau
nasis mokslininkas skaitė pas
kaitą apie naujai atrastus me
talų lydinius, kurie reikalingi 
erdvių, lėktuvų ir povandeninių 
laivų pramonei.

Dr. Stp. Matas, dirba Repub- 
lic Steel Corp. tyrinėjimų cent
re. Prie šių naujųjų metalų ly
dinių, kurie yra užpatentuoti, 
dr. Stp. Matas su savo bendra
darbiais dirbo beveik' dvejus me 
tus ir plieno kompanijai kašta
vo per 1 mil. dol. Atrastosios 
naujosios plieno lydinių rūšys 
yra dvigubai stipresnės negu 
iki šiol naudojami plienai povan 

i deninių laivų statybai.
, Apie naujai surastuosius me-

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, aav.

M O V I NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI

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

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

f

Pasinaudokite "llraiisjn” Classified skvriuni.
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

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

5th $4.95
5fh $3.45
5th $3.69
5th 98č
5th 980
Case $4.75

Lapkričio 8, 9, 10 dienomis

KRON Brannvin Aųuavit................. 5th $3.98
HOUSE of Stuart Scotch Whiskey .... Qt. $4.75
HILLS PROS. COFFEE .................... 2 sv. $1.15

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po plet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą, dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. „ 9 „ 8 „
■Seštad. 9 12:30 ’ „

anticipated dividend 
on investment accounts Chieagos 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 Chicągoje. 
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
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"MEILĖS ELEKSYRAS" | 

LYRIC OPEROJE
Kur lietuviai tvirtai atstovaujami

Trečiadienis, kaip kiekviena 
eilinė savaitės diena, priklauso 
darbui ir poilsiui. Bet štai po 
vakarienės telefonas ir netikė
ta žinia: ‘‘Tau turiu gerą bilie
tą į šio vakaro “Meilės eleksy
ro” spektaklį Lyric operoje”...

Žinia tikrai maloni, bet už 
valandos jau prasideda spek
taklis. Kaip į jį suspėti? Kaip 
iš Gage Parko pasiekti miesto 
centrą per tokį trumpą laiką?

Penkios minutės iki aštuonių 
lietuvių operos režisieriaus K. 
Oželio automobilis jau stovėjo 
prie operos rūmų. Bet čia vėl 
naujos bėdos: sunku patekti į 
automobilių pastatymo aikštę. 
Čia panaši automobilių spūstis, 
kaip prie Comiskey parko, 
kai Chicagos White Sox žaidžia 
beisbolą su New Yorko Yan- 
kees. Tad ir tą paprastą savai
tės vakarą, atvykęs prie Chica
gos operos rūmų, akivaizdžiai 
įsitikinau, kad amerikiečius ža
vi ne tik beisbolas, bet ir aukš
tesnis menas, kaip opera.

Prieš pasikeliant uždangai, 
jau mes sėdim vietose. Netikė
tai puikiose. Antroje eilėje. Tą 
malonumą mums dovanojo lie
tuvių operos globėjai Marija ir 
Antanas Rudžiai. Jie Lyric ope
roje, kaip girdėjau, turi abo
nentinį biletą ir jiems priklau
so kelios vietos parteryje prie 
orkestro. Ačiū Rudžiams, šį va
karą ir mudu su rež. K. Ože
liu esam šioje meno šventovė
je.

G. Donizetti “Meilės eleksy
ras” nepriklauso toms monu
mentaliosioms operoms, kokias 
mes per kelis metus matėm lie
tuviu operos scenoje. Tai links
ma, komiška opera. Pats kom
pozitorius buvo labai produkty
vus kūrėjas, parašęs ar ne 70 
operų. Jo vardas išliko gal ne 
tiek operose, kiek fakte, kad 
jis paruošė kelią didžiajam ita
lų muzikos genijui Verdi, ku
ris Chicagos lietuviams pažįs
tamas iš Rigoletto ir Aidos 
operų.

Trečiadienio “Meilės eleksy
ro” premjeroje pagrindinėse ro
lėse debiutavo du solistai iš Eu
ropos: Alfredo Kraus ir Ma-

SIUNTINIAI | LIETUVA
Paskutiniu laiku siunčiama ris daugiau ir daugiau maisto 

siuntinių j Lietuvą. Pakeltos maisto kainos ir nederlius sunkina 
įsigijimą reikalingiausio kasdieninio maisto. Čia paduodame kai
nas maistui. Visko gialitaa siųsti kiek norint. Vienas siuntinys 
negali viršyti 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.)
bekonas 1 sv. 
kumpis 1 sv. 
salami 1 sv. 
sviestas 1 sv. 
taukai 1 sv. . 
margarinas 1 sv 
palmin 1 sv....
sūris 1 sv............
pieno milt. 1 sv 
uogienės 1 sv. 
peanutbutter 1 sv. 
kakao pa.k. 1 s v. . 
kalto dėž kard. . . 
kava 1 sv. 
cukrus 1 sv. . . 
makaronai 1 sv. 
ryžiai 1 sv. ... 
miltai 1 sv.........
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Susumavus prekes — reikia, pridėti licencijos mokestį $6.90 
ir pašto siuntą, už 20 sv. $3.55, už 30 sv. $5.10 ir už 40 sv. $6.55. 
Siunčiame iš Skandinavinių (Europos) kraštų geriausią ekspor
tinį maistą. Be to, siunčiame čia tiesiai iš Čikagos jūsų pačių 
sudarytus siuntinius, supirktus siuntinius, o be to galite nusi
pirkti pas mus taip pat mūsų krautuvėje žemomis kainomis ge
ros kokybės vilnones, šilko, nylono ir kitokias medžiagas bei 
įvairias; skareles ir kitas smulkmenas.

ORBIS-NIDA
2608 West 69th St. Chicago 29, III.

PRospect @-2093

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

riella Adani. Salia jų dainavo 
eilė vietinių ir importuotų so
listų. Opera chorinė, todėl joje 
nemažai darbo turėjo ir Lyric 
operos choras. Lyrinis tenoras 
A. Kraus ir koloratūrinis sop
ranas M. Adani žiūrovus stebi
no ne tik sidabriniais (anot 
Daily News kritika) balsais, 
bet ir meniška vaidyba. Žinant 
mūsų operos choro lygį ir prie 
jo pripratus, Lyric operos cho
ras jau nebepajėgė nustebinti. 
Tik žavėjo scena su labai vy
kusiomis dekoracijomis ir me
nišku apšvietimu. Nors ir tą 
vakarą 90% salėje esančių vie
tų buvo užimta, bet Lyric ope
rai per metus mecenatai sudeda 
ar ne 300,000 dol. Kitaip ji ne
galėtų išsilaikyti. Štai dėl ko 
ir tos žavinčios dekoracijos ir 
apšvietimas, ir tenoras su si
dabriniu balsu ir retai girdimas 
toks koloratūrinis sopranas.

Per pertrauką fojė sausakim- 
' ša žmonių. Matyti ir lietuvių, 
i štai dr. Valaitis, mūsų operos 
I pirm. V. Radžius, vicepirm. A.
' Trinkūnas, Aid. Barkauskaitė. 
Susitinkam su sol. R. Mastiene. 
Ji Lyric operoje dainuoja nuo 
1954 metų. Džiaugiasi, kai gali 
spektaklius matyti būdama sa
lėje. O tokių progų retai pasi
taiko.

Rež. K. 'Oželis ūsotų karei
vių būryje scenoje atpažįsta ir 
lietuvį Sodeiką iš Cicero. Jis 
irgi dainuoja Lyric operoje. 
Taip pat žinom, kad už scenos 
spektaklio metu smarkiai dirba 
mūsų operos dirigentas A. Ku
čiūnas, kuris šioje operoje yra 
dirigento asistentas. Operos rū
mų vitrinoje tarp įvairių pasau
lio garsenybių įrėmintas ir Pru- 
dencijos Bičkienės paveikslas. 
Taigi, lietuviai Lyric operoje 
tvirčiau atstovaujami, negu 
pvz. Chicagos demokratų ar 
respublikonų partijose. Mene 
juk ne liežuvis, bet talentas iš
kelia asmenį...

Su rež. K. Oželiu išsikalbam 
apie vieną Lyric operos režisie
rių — Vladimir Rosing. Jis yra 
plačiai apkeliavęs pasaulį, ge- 

| rai prisimena mūsų Kiprą Pet
rauską ir palankiai apie jį at
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. 0.-70

I biskyttai 1 sv.............
1 šokoladas 1 sv. . . .
! riešutai 1 sv...............
maišyti vaisiai 1 sv.. 
slyvos džiov. 1 sv.. .
razinkos 1 sv. ............
skal.b. muilas 1 sv.
tualetinis muil. 3% oz. ... ........... 0.35
vai g. alyva 1 sv..............................1.2 0
medus 1 sv.......................................$1.30
iatulės (dates) 9 .oz................ $0.40
fygos 9 oz......................................... 0.40
arbata 3% oz.................................. 0.75
Nescaffe 2 oz.................................... 1.00
cigaretės amerik. 1 kartonas 2.90
kiaušinių milt. 4 oz.................... 1.10
Siunčiame akordeonus, 
siuvamas mašinas. Indus, 

i virimo priemones ir kita ką.

siliepia. Rež. K. Oželis su Ro- 
singu plačiai apkalbėjo busi
muosius lietuviškus “Pajacų” 
ir “Cavaleria rusticana” spek
taklius ir gavo labai naudingų I 
režisūrinių patarimų.

Kitą dieną po malonios šven- , 
tės Lyric operoje su smalsumu 1 
griebiau Chicagos dienraščius, 
ieškodamas “Meilės eleksyro” 
recenzijų. Ir buvau maloniai 
nustebintas kritiko žodžių, kad 
ir A. Kraus ir M. Adani, jaunie- I 
ji Europos talentai, geriausiai 
galėtų suspindėti Studebekerio 
teatre. Taip, Studebekeris tai 
toji salė, kur šią žiemą vyks 
lietuviškieji operų spektakliai. 
Salė, į kurią mes rinksimės, 
yra su vardu. Ją žino kiekvie
nas rimtas muzikos kritikas. 
Ją net pasiūlė ir žvaigždėms iš 
Europos... VI. Ramojus

POVANDENINIŲ LAIVŲ 
MEDŽIOTOJAI

Amerika turi ištobulinusi taip 
! jautrius povandeninius detekto
rius, kad jeigu povandeninis lai
vas išplauks už 1,000 mylių, 
detektorius jau pagauna jo mo
torų veikimą.

Buvęs prez. Eisenhower atiduo
da savo balsą Gettysburg, Pa.

"XXK> O 000-0-00000000000000000

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu neseniai Išėjo 

Iš spaudos knyga, kurioje lengvu Sti
liumi visiems metų Bekmadienials ir 
šventadieniais duodami patrauktos 
pasiskaitymai. Apie šią. knygą kun 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų iš 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo įvairius to meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
ši knyga, skaitoma, po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.’'

Knjgos autorius — KUN. DR. J 
PRUNSKIS. Kaina $2, gnnnama

OOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOO

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Card»

“Drauge” jau galima gauti įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo Iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti 3U prisiūnti- 
mu.

RINKINYS NR. t
Al Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kūriuosspe- 
eialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $1.60

B. Be to, dar galima gauti anks
čiau išleistų įvairių, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poete Julija 
Švabaitė - Gylienė. Dėžutėje 21 kor
telė. Kaina $1.50.

C. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus, 
V. K. Jonyno, P. Kiaulėno, J. Pąų- 
tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau išleistu 16 sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

kortelės specialiai Šilko spausdinimo 
būdu pagamintos su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais. Dėžutėje 10 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina $2.00.

2) Naujos. Jos pačios pieštas “Ka
lėdų Senelis” su dovanomis. Dėžu
tėje 12 kortelių. Kaina $2.00.

3) Lietuvos mieštų herbai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje S kortelės. Kaina 
$1.50.

RINKINYS N R. 4
Nauji jvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su. angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Įloly Family. 
Little Angelė, Cherub Christmaš elė. 
Dėžutėje 21 kortelė, Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti;

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant lcani|M> niūras. 2 būtai ir 3 

kamb. boismentc. Gazu šild. Garažas. 
$27.600.

Gražus incil. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12.900.

l’rie Jaunimo Centru — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19.800.

1 į/į aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gėlež. tvora. $24,500

3 butu mūras. 5 ir fi kamb. Alyva 
šildymas. Reikia pigiai parduoti. 
$26,500.

10 metu mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 inieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32.700.

Klegantiškas tuneli. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35,000.

Didelis bungalotv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil
dym. $19,900.

5 butų mūras. $5.000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44.900.

Naujas mūras. 5% kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

0 kamb. bungaloiv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $1 3.700.

2-jų aukštų mūras, šviesūs, dideli 
2 butai. Naujas gazu šildymas. Ga

ražas. $24,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69th 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.

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

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

10 butų po 6 lr 4 kamb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj, elektr. Marą. 
partke. Įmokėti $30,000.

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp,, 
nuomos po $126 per mėn. M. parke, 
tik $26,600.

2x4*4 mūr., iškelti vamzdž., atsklr- 
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,500.

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

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galow, 6'% kamb. $17.300.

fi butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bungalosv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

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

25 akrai ąžuolyno, su namais 
$7.000, įmokėti $1,000.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 95-tos St.

« kamb. mūrinė resid.. šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16.500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter, Lemont, Ui., CL 7-««75

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. miegamas kamb. tvar
kingam vyrui privačiuose namuo
se. Arti 63-čios ir Western Avė.
PR 6-1810. _______________

Išnuom. ramus kambarys dir
bančiam vyrui.

WA 5-5903

Išnuom. kambarys ir virtuve, 
3-čiam aukšte, atskiras įėjimas.

2607 W. 51st St. 778-9051

Išnuom. 4 kamb. butas Marąuet
te -Parke', šiluma ir karštas van
duo, Tel. WA 5 - 9881.

PARDAVIMUI

GRYBAI IŠ NVISCONSIN Kelmu
čiai — 80c. kvorta, iš bačkos; $1. 
konservuoti. 6015 S. Ashland, tel. 
RE 7-8983.

HELP WANT.ED — MOTERYS

Klebonijai reikalinga virėja. 
Gyventi vietoje — 3 atskiri kam.

ir vonia. Lengvas namų ruošos 
darbas. Geras atlyginimas. HOp- 
kins 9-0404.

DĖMESIO!
» ♦ ♦ » ♦ <

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. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas h 
‘Draugas’’.

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

Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
mūras. Nauja, statyba. $31,000.

Mūr. bungaloiv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50, p. loto. $19,500.

Biznis tr 3 butai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildymu. 18.000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro narnas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algi; 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

<1 butų mūrns. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kandi. Parduoda dėl ligos už $49.500.

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

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

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

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

2x6 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 $17,900.

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

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

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

visai nauji mūr. modernūs na
šiai po 3 lr 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,600.

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

ltž AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galimą turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2%. kamb: išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

10 MKTV tMŪR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR « KAMB. BUTAS

Mūr. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
dekoruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29,506 arba geriausias 
pasiūlymas.

TIK S 18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marduet.t.ė Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mur. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.
5 IR 4 KAJUJ. MARQUETTE PK.

10 metų l'i aukšto aukšto 10 
metų mūr.' Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklvpas. $35,500.

P. LEONAS
R E AL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbroofe 5-6015

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

Mūr. 2—6, 1—4 Brighton Park
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,600.
Ri ti ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

Gražus 6 kamb. mūr. namas, 3 
mieg., 2 vonios. 40 p. sklypas. iy2 
auto garažas. Nauji: centr. apšild., 
vand. šildytuvas, stogas. Gazu apš. 
Iškelti vamzd. Kilimai. Arti 68 ir 
Lawndale. Sav. $19,900. LU 5-0346

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mariniai 

namai prie bažnyčių, valkų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių lr 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. nno State g-vės) 
CL 7-7388

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
CLASS A REPAIRS 

MACHINISTS
Por rebuilding and gcnera.1 main- 
tenance oi high-speed autorrialic 
prodtiction mačhines. Mušt be a 
l.rouble ahooting mfechanic aa Aveli 
a.s a top noteh machinist. Opcn- 
iiigB on 2nd shift 3:15' to 11:45. 
Steady, clcaii modern shop. Excėl- 
lent benefits. SĮust speak and un- 
derstand- Engiišh.

APPBY
W. H. Hutchinson & Sons

1031 No. Cicero Avenue

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s !

REAL ESTATE

Mūr. 3 mieg- 1 m., garažas, daug) Mūr. 1 Į4 a., 30 p. lotas, 5 ir 3 
priedų, M. p. Tik $20.600. viršuj, M. p. $17.500.

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy, M. p. Ga- Med. 2x5. garažas, greta tuščias
ražas. 30 p. lotas, $19,500. : lotas. Brighton p. $16.900.

Mūr. 1% a.. Gage p.. 6 ir 4 vir- i Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% p. 
šuj su dviem įėjimais. $21,500. lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

I KAIRYS REALTY, 2501 W. OOth St., HE 6-5151
fi hutų mūr. po 5 kamb., 60 p. 

sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajono. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 lėamb. Arti 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 
$31,900.

fi kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $ 1 3,900. Skania 
binti poniai Jakubėnienei

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Ge.ra proga giminingai šeimai

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA 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.. 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po II, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,900. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5^£ kamb.

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

$22,500.

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

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. $10,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 4Srd Str. LA S-S384

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 09th St.. Chicago

STAN KUS 
CONSTRUCTION G0.

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 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHET5T METAL 

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

DĖMESIO t

Gražiy vizitinių korteliy
reikiaDRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

BAŽNYTINIŲ PRMfiLDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybe. 2 patai
syta laida. Kaina $3.50; Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 454S W. 
OSrd St.. Chicago 29. HL

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”

turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Karšto 
vand. šildymas. Alumin. langai. Ga
ražas. Arti 60-os ir Pairfield. Tik 
$24.500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
wood. Tič $17,000.

1% aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,50(1.

S bnt. mflrin. 4—5—J, nauj. at- 
rem„ atskira gazu šiluma, garai., 
arti 67 lr Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

CICERO—BERWYN
2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai lr ekstra lotas. $26,600. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Į Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

5 metų, 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
2405 W. 51st St. WA 5-5030

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metas 

Gntters, Dotvnspouts, Stogai, Dun>,
trankiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
lr “gaivanized". Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
►»».««»< n « »u>

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tei. 277-1442

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

p REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAltB

J 2501 VVest 69 Street J HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
8TATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ-
Skambinti Algimantui Dikinlni 

GA 5-5807

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

Statome gyi’enamns namus Ir 
kitokius bissriio pastatus

Perskaitę "Draugą”, duoki' 
te ji kitiems pasiskaityti.



J'

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 9MŪSŲ KOLONIJOSE
tykius su kitais lietuviais, kad Crankshaw ir Petras Grušec- 
visi turėdami tą prigimtąją tei- kas.
sę laisvai išpažintų ir ugdytų Po programos buvo šokiai, 
savo tautybę ir perduotų atei- 'Orkestrui vadovavo Karen Ru- 
ties kartoms lietuvybę. j daitė, klubo narių Rudžių duk-

Vakarą surengė valdybos na- ra. Hiena Ratliišauskienė
riai — pirm. Juozas Radišaus- j -------------- —
kas, Wilma Rašinskaitė, Albi
nas Yakaitis, Pranas Kavaliaus 1 Vien tik po kryžium galima pa- 
. TT , ~ justi nuodėmės atleidimo dieviškas, Kazys Halasmskis, Ceeil _ Fllltnn » Shp,,„

Helsinkio festivalio nesėkmė verčia daryti naujus sprendimus. Kai vykstama į 
užsienį tik maloniai praleisti laiką... Neutraliuosius kraštus komunistai nebegali 

suvilioti nebeaktualiais kolonialiniais šūkiais. Didėja Vakarų aktyvumas.
triai žongliruojant jiems arti
ntais tautiniais šūkiais: kova 
prieš kolonializmą, tautų apsi
sprendimo dėsnis, parama neiš- 
sivysčiusiems kraštams ir pan. 
Tačiau šiandien padėtis jau kita 
r— jau daugelyje kraštų, vie
toje kolonialinių sąlygų, stebi
me naujai sukurtas, nepriklau
somas valstybes.

Jau blėsta komunistinės 
pastangos laimėti

Negi komunistai pavilios neu
traliuosius paramos pažadais, 
kai jie stebi, kad kaip tik JAV, 
D. Britanija ir Prancūzija, dar 
ir Fed. Vokietija savo įnašu 
daugiausia remia tuos menkai 
pažengusius Afrikos ir Azijos 
kraštus. Spalvotieji tai puikiai 
pastebi. O daugelyje kraštų, ku 
fie po karo virto nepriklauso
mais, komunistinė partija įsirau 
sė į pogrindį ir savo ginklus 
kreipia prieš teisėtas tų naujų
jų kraštų valdžias. Tai ryškiai 
pastebima daugelyje arabiškųjų 
kraštų ir kai kuriose juodosios 
Afrikos šalyse. Komunistų sie
kiama sėkmė čia smunka su 
kiekvienu mėnesiu.

Atgyja Vakarų pasipriešinimo 
dvasia

Jau keleri metai stebimas bū 
dingas reiškinys: Vakarai labiau 
pradeda įsisąmoninti savo atsa
komybe ir pradeda aktyvesnę 
kovą prieš komunistinę propa
gandą, Tai liudija pastangos 
nuo Vienos festivalio (1959 m.) 
dienų. Dabar jau pripažįstama, 
kad visa eilė tautinių ir tarptau 
tinių organizacijų su jų suakty
vinta veikla turėjo sėkmės Hel
sinkyje. Jau rastos reikiamos 
priemonės, kaip susekti ir tin
kamai atsikirsti komunistinės 
propagandos apraiškoms. Apie 
tai geriausiai liudija minėtų 
tarptautinių .komunistų įtakoje 
esančių, jaunimo organizacijų 
svarstymai keisti ligšiolinę fes
tivalių formą ir jų vietoje išras 
ti ką nors naujo.

Pastaruoju metu vis dažniau 
atsiranda balsų, teigiančių, kad 
dvi komunistinės jaunimo orga
nizacijos — “Pasaulinė demo
kratinio jaunimo sąjunga” ir 
“Tarpt. Studentų sąjunga” rim
tai svarstančios daugiau tokių 
jaunimo festivalių neberengti. 
Tai nereiškia, kad minėtos, ko
munistų vadovaujamos organi
zacijos, vietoje festivalių nesu
galvotų kitokio pobūdžio paren
gimų.

Kodėl komunistai ar jų įtaka-, 
je esančios jaunimo organizaci
jos puola į pesimizmą ir atsisa
ko ligi šiol organizuotų triukš
mingų spektaklių? Šių eilučių 
autoriui jau teko dėstyti, kad 
pvz. praėjusią vasarą Helsinky
je įvykęs festivalis, Jo daly
viams susidūrus su vakarietiš
ku kraštu, nebuvo komunistinei 
linijai sėkmingas. Priešingai, 
mažesnis kaip anksčiau dalyvių 
skaičius ,rytų vokiečių paspru
kimas į laisvę, gyventojų anti
komunistinės nuotaikos, neutra
liųjų pasisakymai prieš festiva
lyje keltą ideologiją — visa tai 
jau buvo nesėkmės ženklai. 
Pigios kelionės į malonų kraštą

Helsinkyje įvykęs jaunimo ir 
studentų festivalis dar ryškiai 
liudijo, kad, palyginus su anks
čiau surengtaisiais, jau pradėjo 
žemyn slinkti išlaidų ir dalyvių 
skaičiaus kreivė. Pvz., kai Mas
kvoje 1957 m. įvykęs festivalis 
kaštavo 100 mil. dol. ir jis tu
rėjo 34,000 dalyvių, tai pr. va
sarą tų dalyvių tebuvo 10,800, o 
išlaidos siekė vos 25 mil. dol. 
Komunistiniai rengėjai įsitikino, 
kad tie tariami jaunuoliai—ko
munistai vyko festivalin tik pa
sinaudodami pigia kelione ir no 
rėdami praleisti laiką patrauklia 
me, simpatingame Vakarų kultu 
ros krašte. Buvo ir afrikiečių, 
bet. .. daugiausia iš studentų, 
studijuojančių Europos univer
sitetuose. Svarbiausia, kad tas 
Spalvotasis jaunimas dar festi
valio metu ir vėliau pareiškė sa 
vo nusivylimą rengėjais, laisvės 
stoka nuomones reiškiant ir 
pan. Štai, tik mažas tų nusivy
lusių kraštų delegacijų skaičius: 
Ghana (visai atsisakė siųsti de-

V. ALSEIKA, Vokietija

legaciją), Sierra Leone, Nigeri
ja, Ceilonas, Senegalas, Uganda, 
dar ir Indija.

Ir Sovietuose pripažinta 
nesėkmė

Parengiamojo festivalio ko
miteto nariai rusai ševčenko ir 
Konovalovas taip pat buvo vie
ni tų, kurie nusivylė festivaliu 
ir nurodė, jų žodžiais, į viduti
nišką sėkmę. Taigi visa festiva
lio nesėkmė ir nusivylimai jau 
nebėra jokia paslaptis, ir nenuo 
stabu, kad ir rengėjai vis daž
niau kelia klausimą — jei nepa
siekiami numatytieji tikslai, ar 
verta ateity rengti tokius pasi
rodymus? Tiesa, Fidel Castro 
jau pasiūlė Havaną 1964 ar 1965 
m. numatytam festivaliui, bet, 
kaip matyti iš rengėjų pasisaky 
mų, jie ligi šiol Kubos diktato
riui nėra davę net teigiamo at
sakymo.

Dar būdinga ,kad ir praėj. va 
saros sovietinė spauda festiva
liui skyrė mažiau vietos, kaip 
savaitę anksčiau Maskvoje įvy
kusiam vad. taikos forumui. Se
kusieji Lietuvos spaudą taip 
pat stebėjosi palyginti šykščio
mis informacijomis “Tiesos” 
dienrašytjė, ir liesomis žiniomis 
per Vilniaus radiją.

Kokie planai ateičiai?
Dabar kyla klausimas — ko

kių numatoma griebtis pakaita
lų, siekiant ateityje surengti 
bent ką nors panašaus į reng
tuosius festivalius? Pagal švei
carų spaudos informacijas, esa
ma įvairių galimybių. Spėjama, 
kad tarptautinės komunizmo sa 
telitinės organizacijos veiksian
čios decentralizuotai ir kad jos 
penkiuose pasaulio žemynuose 
organizuosiančios vietinio pobū
džio festivalius. Rengėjų tarpe 
būsiančios ir mažiau visuome
nės akyse susikompromitavu
sios organizacijos, čia pavyz
džiu nurodoma Azijos įr. Afri
kos tautų solidarumo taryba. 
Tačiau, esą, galima, kad bus 
bandoma šurasti ir kitokią išei
tį — rengėjais būtų platesnio 
masto organizacija.

Kiekvienu atvejų rengėjai su
siduria su žymiai didesniais sun 
kūmais, kaip anksčiau rengtų 
festivalių metu. Pvz. seniau ban 
dyta žvejoti šalininkus ypatin
gai iš neutraliųjų kraštų, įman-

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 pr 8-0834Muskegon, Mich., Lietuvių klubo pagalbinis moterų vienetas. Už
pakaly iš k. j d. Helen Wirkutis, Ann Gruszecki, Janieth Kun- 
caitis, Helen Radisauskas. Priekyje Anna Matecum, Mary Butkus, 
Anna Košt, Adele Rasinske. PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

,1. F. EUDEIKISMuskegan lietuvių klubo valdyba. Iš k. į d. stovi Ceeil Crankshaw, 
Peter Gruszecki, Al Yakaitis, Frank Kavalauskas. Sėdi — 
George VVirkutis, Casimir Halasinski, Joseph Radisauskas, Wilma 
Rasinske.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
BLJg Tel. YA 7 1741-2■Srėbta 4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Muskegon, Mich, jas nupasakojo jų veiklos var
gus ir kliūtis kol įsigijo savus 
namus. Pirmame susirinkime 
buvo tik 36 asmenys, o šiandien 
jau yra apie 400 narių.

Kun. Jonas Tamulis, kuris 
darbuojasi Šv. Onos parapijoje, 
Cadillac, Mich., tarė žodį. Jis 
pasveikino visus atsilankiusius, 
prisimindamas sunkią pradžią, 
kaip jis ir tie keturi asmenys 
pasiryžo darbuotis. Petras Gru- 
šeckas, klubo kūrėjas, ir tris 
kadencijas vadovavęs organiza
cijai, angliškai ir lietuviškai kai 
bėjo apie organizatorių pasiau
kojimą ir klubo tikslą. Esą, mes 
esame lietuviai, ir mūsų visų 
noras ir troškimas buvo kurti 
vieningą lietuvių kuopą, kad 
lietuviai stengtųsi būti verti sa
vo protėvių, kad brangintų sa
vo tautos praeitį ir tautinius 
papročius, kad visi žadintų savų 
tarpe prisirišimą prie savo tė
vų žemės ir meilės lietuvių kal
bai, kad palaikytų glaudžius san

Lietuvių klubo dešimtmetis
Spalio 13 d. Muskegano lietu

viai minėjo Lietuvių klubo su
kaktį. Minėjime dalyvavo ir 
miesto vyriausybės nariai bei 
kitos organizacijos. Dalyvavo 
virš 300 žmonių iš Muskegano 
ir nemažas būrys lietuvių iš 
Grand Rapids.

Teisėjas Robert Cavanaugh 
vadovavo programai. Jis per
skaitė nuoširdžius linkėjimus 
nuo kitų valstybės asmenų, ku
rie negalėjo atvykti ir pristatė 
atvykusius šio miesto valdinin
kus, kurie atstovavo kitas drau 
gijas.

Po visų sveikinimų, teisėjas 
papasakojo apie klubo pradžią, 
kai penki asmenys, kun. Jonas 
Tamulis, Juozas Radišauskas, 
Jonas Matačiūnas, Kazys Vir- 
kutis ir Petras Grušeckas pasi
ryžo suvienyti lietuvius. Teisė-

TEVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME FT

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KATALIKAI I'URMOZOJE

Per paskutinius 10 metų ka
talikų skaičius Formozoje pa
augo iš 20,000 į 200,000 ir da
bar ten yra 200 bažnyčių, prie 
kurių - nuolat . gyvena kunigai. 
Prieš 8 metus katalikų bažny
čių tebuvo tik 15. Formozoje 
yra 515 kunigų, iš kurių 165 
vietiniai.

Laidotuvių Direktoriai

K R IS T AUS 
•GYVENIMAS- •445 Ba VVESTERN AVE.

THJS MODBRNIBKO* 
AUt-CONDlflONED KOPLYČIOS

knyga 965 psl., parašyta 

PROF. GIUSEPPE RICCOTTI
Iš italų kalbos išvertė 

KUN. P. DAUKNYS, MIC. 
Spausdino Nidos spaustuvė Lon

done. Įrišta kietais puikiais 
viršeliais

Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Si knyga 

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiimiiiiiiiitim

A. -f A.
TEOFILIJA ZALUBA

(DUGNAITE)
Gyveno 1536 Elgin Avė., Forest Park, III

A. + A.
JURGIUI KAVALUI 

jo žmonę - mielę tetą Antan: 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu 18

Mirė lapkr. 8 d., 1962, 11 vai. ryto, sulaukus 77 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pandėliu parapijos, Aldžionių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Juozapas, marti 
Helen ir anūkai Joseph ir James; ir sūnus Petras, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Avė.. 
Cicero, III,

Laidotuvės įvyks šeštad. lapkr. 10 d., iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Alfred Vance. Tel. OL 2 - 5245.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpubllo 7-1213 
TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
VALYMAS

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis
Tel. CLiffside 4-1050

A. t A. ONA URBIK 4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572
(URBIKAS)
BALČIŪTE

Gyveno 7748 South Lotve Avė.
Mirė lapkr. 7 d., 1962, 3:50 vai. p. p. sulaukus senatvės. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Šilelių parap., Dargelių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 59 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Valerija, žentas 
Elmer Mikulecky, Bemice, žentas Joseph Guzaski, 2 sūnūs 
Casimir, marti Laura, ir Walter, marti Josephine, 4 anūkai, 
2 proanūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem' Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr, 10 d., iš kop
lyčios 11:30 vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai 
ir proanūkai

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, tel. RE 7-8600

3307 LITUANICA AVE. Tel. YArd« 7-3401

POVILAS I. RIDIKASA. "j- A. 
EMILY PETKUS

Gyveno Scoliville, Michigan

■ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
■už apdraudą, nuo ugnies ir auto-B 
įmobilio pas
■ frank zapolis!

3208% west 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

H Tel. CA 1-8034 lr GR 0.4330 f

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

Mirė lapkr.. S d., 19G2, 2 vai. ryto, sulaukus 89 m. amžiaus.
GimS Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Anue žagaru. žen

tą:. Joaėpli ir ('aveliu VVopereis, žentas .Nieholas, marti J-telen 
Petkus, anūkai Tcd Kramei-, .Tumes Petkus, ir Lavergne Wopc~ 
rota, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašalnotas Lac,ka.wiė?, koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Laidotuves ivylks scit. lapkr., 10 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta Į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už, veliones sielą. Po paniald.ų, bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieeaime visus: gimines: draugus ir pažįstamus 
da,lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackatvicz. Tel. RĖ 7-1213.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tei. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

gf W 1feMRį S
i1
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X Kultūros kongresas yra 
vienas reikšmingiausių įvykių 
mūsų kultūriniame gyvenime. 
Kultūros kongreso rengėjai yra 
JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenės valdybos. Rengimo 
darbus vykdo specialiai sudary
tas komitetas, kuriam vadovau
ja Povilas Gaučys. Kongreso su 
rengimas reikalauja nemažai iš
laidų. Lietuvių viuomenė prašo
ma rengimą paremti finansinė
mis aukomis. Aukas siųsti JAV 
LB Centro Valdybos iždininko 
adresu: Zigmas Dailidka, 5921 
S. Fairfield Avė., Chicago 29, 
m.

X Anna Lorins, 4520 So. 
Whipple iSt., St. Francis ligoni
nėj pergyveno sunkią tulžies ope 
raciją. Ją galima aplankyti. St. 
Francis ligoninė 12948 S. Gre- 
gory St., Blue Island. A. Lorins 
yra daugelių draugijų raštinin
kė, taipgi yra Moterų sąjungos 
20 kuopos veikli narė.

X Jonas Jasaitis, LB Centro 
Valdybos pirmininkas, šį savait 
galį, lapkričio 10-11 d., daly
vaus Vliko sesijoje New Yorke. 
Šia proga numatomas pasitari
mas su New Yorko, New Jer- 
sey, Hartfordo LB apygardų 
valdybomis ir vietos LB Tary
bos nariais.

X Mikalina Kondrotienė, 6916 
So Maplevvood, pergyveno sun
kią tulžies operaciją Mt. Sinai 
ligoninėje, 2750 VVest 15 PI., 
kam. 887. Kondrotienė yra pla
čiai žinoma visuomenės veikėja 
ir stambi gerų darbų rėmėja.

X Julija 'švabaitė - Gylienė, 
Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
ronas Vatikano radijo lietuviš
kų valandėlių vedėjui kun. dr. 
Kaziūnui kviečiant, įskaitė sa
vo kūrybos į magnetofono juos
tas. Jų kūryba bus perduota į 
Lietuvą Vatikano radijo lietu
viškų programų cikle “Lietuviai 
rašytojai laisvajame pasauly
je.” Įrašymą atliko inž. Juozas 
Briedis.

X Nauji Lietuvių Fondo na
riai: Bronius Valius, gyv. 806 
Fairview str., Riverside, N. J., 
įnešęs 100 dol., Petras Andriu
lis, gyv. 3122 Ashmond st., Phi 
ladelphia, Pa., įnešęs 100 dol., 
Sofija ir Andrius Romanauskai, 
gyv. 1139 W. VVingohoeking av., 
Philadelphia, Pa., įnešę 50 dol. 
ir pasižadėję įnešti vėliau liku
sius 50 dol. Perlaida viso 250 
dol. gauta per V. Volertą, Phi
ladelphia, Pa.

X Pearl Benewicz, 7147 So. 
Rockwell, plačiai žinoma veikė
ja ir stambi gerų darbų rėmė
ja, visų vienuolynų amžina na
rė, negalėdama dalyvauti Lab
darių Seime paaukojo 10 dol. 
Benewicz yra ilgametė “Drau
go’’ skaitytoja ir rėmėja.

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.) .

X Simfoninis koncertas, ku
ris rengiamas lapkr. 25 d., yra 
labai retas įvykis lietuvių kul
tūriniame gyvenime, o šis pir
mas tokio pobūdžio, kuriame 
būtų atliekami lietuvių kompo
zitorių kūriniai. Koncerto pra
džia 3:30 v. p. p. Marijos mo
kyklos salėj. Simfoninio kon
certo bilietai gaunami: .Chica
goje — Marginių krautuvėje, 
2511 W. 69 St. ir Ciceroje — 
Stangenbergo krautuvėj 51 St. 
ir 50 Avė., kampas (toj prieš 
parap. baž.). (Pr.)

X Alėksantlras Dundulis, Liet.
Knygos Klubo narys, įvertinda
mas knygos reikšmę, net $30 
atsiunt ė kiu bu i, užsisakydama s 
naujausius leidinius ir kitas 
klubo knygas.

X Operos moterų chore pen
kerius metus išdainavo Aldona 
Barkauskaitė, Danutė Čerekie- 
nė, Ilona Dapkienė, Marija Dič- 
pinigaitienė, Rūta Graužinienė, 

‘Julija Ivanauskienė, Aldona Kru 
velytė, Margarita Momkiėnė, 
Angelė Nelsienė, Genė Vanagai 
tė. Jos bus specialiai pagerbtos 
šio šeštadienio vakare įvykstan 
čiame koncerte ir baliuje, kuris 
skirtas moterų choro penkme
čiui paminėti.

X Akademikių Skaučių Drau
govė ir Korp! Vytis Chicagos 
skyriai lapkričio 11 d. švenčia 
savo metinę šventę. Šventė pra
dedama pamaldomis jėzuitų ko
plyčioje, kur tėv. Kubilius, SJ, 
atnašaus šv. mišias. Tuoj po pa 
maldų akademikai skautės ir 
skautai susirinks pasikalbėji
mui ir vaišėms į Battan Hali, 
4046 S. VVestern Avė.

Dail. Ant, Rūkštelė savo kūrinių 
parodos atidarymo metu Chicago
je lapkr. 3 d. sako kalbą. Šalia 
matosi jo autoportretas.

X Stefanija ir Juozas česnai, 
Lakeside vilos Beverly Shores, 
Ind., savininkai, persikėlė į sa
vo namą, 2435-37 W. 65' st., Chi 
cago, III. Telef. PR 6-1985.

X Ped. P. Maldeikis skaitys 
paskaitą tema: “Draugų įtaka į 
vaiko auklėjimą”. Paskaitos dis 
kusijos, išsiaiškinimai vyks prie 
arbatos stalo. Dr. J. Adomavi
čius dar parodys keletą trum
pų filmų: “Norvegų baletas”, 
“Jonukas ir Gretutė” ir kt. Įėji
mas nemokamas. Paskaita į- 
vyks lapkričio 10 d. 7:30 v. v. 
Šv. Antano parapijos salėje. Vi 
suomenė yra kviečiama gausiai 
atsilankyti. Rengia A. L. Vaiko 
Ugdymo draugija.

X Derliaus šventė, Holiday 
Folk Fair, įvyks lapkričio 10-11 
d. nuo 11 v. r. ligi 11 v. v. Na
vy Pier Chicagoje. Dalyvauja 
34 tautos. LB Chicagos apygar 
dos pakviesta atstovauja lietu
vius LB Cicero apylinkės val
dyba (pirm. Stp. Ingaunis). 
Lietuviai parodoje turės dailės 
parodą, rankdarbių parduotuvę 
(medžio drožiniai, gintaras, au
diniai), maisto produktai ir pa
sirodymai scenoje. Programą iš 
pildys Cicero tautinių šokių gru 
pė Žilvitis: šeštadienį 3:35 v. 
p. p. ir 7:05 p. p., sekmadienį 
4:15 v. p. p. ir 6:55 v. p. p. Vi
sam lietuvių pasirodymui va
dovauja Jonė Bobinienė, LB Ci 
cero apylinkės, narys kultūros 
reikalams. Be to parodos sce
noj pasirodys ir Marąuette Par 
ko lituanistinės mokyklos moks 
leivių tautinis ansamblis, vado
vaujamas Al. Martienės. An
samblis programą atliks šešta
dienį 2:35 v. p. p. ir sekmadie
nį 4:35 v. p. p.

X žinomi solistai Jonas Vaz
nelis ir Roma Mastienė išpildys 
meninę dalį Chicagos Balfo 
apskrities vakarienėje - banke
te, kuri įvyks lapkričio 17 d. 7 
v. v. Jaunimo Centre. (Pr.)

St. Pilka, gener. kons. dr. P. Daužvardis ir arch. J. Mulokas da
bar vykstančioje dail. Ant. Rūkštelės parodoje .Chicagoje.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Ryte L. Spingytė, jauna ir 
labai gabi studentė, kuri jau 
trejus metus studijuoja Pitts- 
burgho universitete, šiomis die
nomis grįžo iš Europos, kur ji 
su stipendija (University of 
Pittsburgh, Vira-Heinz Scholar- 
ship) studijavo Bonnos univer
sitete. Ši stipendija apmokėjo 
jai visas studijas ir taip pat vi
sas išlaidas jos kelionei po 13 
Europos kraštų, iš kur ji parsi
vežė gausių ir įdomių įspūdžių. 
Pittsburgo universitete ji sekan 
čiais metais jau įsigys bakalau 
ro laipsnį pedagogikoje ir vokie 
čių kalboje. Ryte žada ir toliau 
tęsti mokslą, siekdama aukštes 
nio laipsnio.

X LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba, siekdama laiku 
išrinkti tautinio solidarumo įna 
šus, išsiuntinėjo apylinkės lie
tuviams atsišaukimus ir para
ginimus šios pareigos neatidė
lioti. Nors įnašų mokėjimas vyk 
sta lėtokai, bet yra ir džiugi
nančių reiškinių, nes paskutinių 
poros mėnesių laikotarpy nau
dai pradedančiųjų mokėti skai
čius pasiekė pusšimtį. Taip pat 

(daugėja ir aukotojų, viršinan- 
čių taut. solid. įnašų nustaty
tą minimumą (2 dol. pavie
niams ir 3 dol. šeimai per me
tus). Vienas iš tokių geradarių 
yra statybininkas inž. J. Stan
kus, kuris atsiuntė ne tik padvi 
gubintus įnašus, bet dar pridė
jo LB CV biuletenio leidimui 6 
dol. ir kultūriniams darbams 10 
dol.

X Lietuvos Dukterų dr-jos
valdyba, kartu su savo ener
gingąja pirmininke Elzei Di- 
minskiene, smarkiai ruošiasi be
siartinančioms Kalėdoms, kurių 
metu lankys su gėrybėmis, do
vanomis, lietuvišku paguodos 
žodžiu bei linksmesne progra
mėle senelius bei ligonius Oak 
Foreste ir taip pat dr-jos glo
bojamas lietuvių šeimas. Dr- 
jai patarimais bei darbais daug 
padeda dvasios vadas, dr-jos 
įkūrėjas kun. dr. F. Gureckas. 

j Didelį ramstį jau pačioje pra
džioje dr-ja rado savo garbės 
pirmininkės Juzės Daužvardie- 
nės asmenyje, vis labiau įsi-

] traukiančią į dr-jos veiklą.

X Tėvų Marijonų Rėmėjų 35 
1 sk. Brighton Parke pramoga 
įvyksta šį sekmadienį, 2 v. p. p. 
U. Garlaueienės namuose, 4437 
S. Artesian Avė. Kviečiami na
riai ir svečiai gausiai atsilan
kyti. Jeigu lydės laimė, turėsit 
progos džiaugtis vertingomis 
dovanomis, kurių bus daug ir 
įvairių. Be to visi bus pavaišin
ti kavute ir pyragais. (Pr.)

X Į Vilniaus dienos minėji
mo akademiją, kuri bus šį šeš
tadienį, dar galima gauti kvie
timus šiose krautuvėse: p. J. 
Karvelio, p. Br. Siliūno, Royal 
Blue ir “Marginiuose”. (Pr.)

X Dar yra viena laisva vieta 
siuvimo kurso trečioje grupėje. 
Šiai grupei pamokos prasidės š. 
m. lapkr. 14 d., 7 v. v., Jauni
mo Centre, kamb. 203. Infor
macijai tel. GA 4-9442 (Sk.)

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijos 

tautinių šokių grupė spalio 21 
d. gražiai pasirodė Viernheimo 
miestelyje, kur vietos parapija 
šventė savo 60 m. sukaktį. Po 
visų sveikinimų, kalbų ir įžan
ginės muzikos pasirodė gimna
zijos tautinių šokių grupės su 
savo šokiais. Mažųjų mergaičių 
grupė pašoko tris, o vyresnieji 
penkis šokius. Mūsų tautiniai 
šokiai buvo visos programos 
deimantas. Žiūrovai kėlė didžiau 
sias ovacijas. Grupei vadovau
ja Tamošaitienė.

Sekančią dieną Vierrtheime 
laikraščiai “Viernheimer Neue 
Volkszeitung”, “Viernheimer Ta 
geblatt’’ ir “Mannheimer Mor 
gen” labai šiltai atsiliepė apie 
mokyt. Skėrio sveikinimą bei 
mūsų grupių pasirodymą.

OKUP. LIETUVOJE
. — Pavergtoje Lietuvoje eina 

literatūros leidyklų ir knygų 
prekybos valdybos biuletenis 
“Naujos knygos”. Per metus iš 
eina šeši numeriai. Liepos-rug- 
piūčio mėnesio Nr. 4 rašo apie 
knygų platinimą: “Šių metų pir 
mą ketvirtį knygų platinimas 
respublikos kultūros - švietimo 
įstaigose nė kiek nepagyvėjo, 
dargi pablogėjo. Sumažėjo kny
gas platinančių taškų skaičius”. 
“Nepalyginamai blogesnė padė
tis Ignalinos rajone. Čia kny
gas platina tik 3 kultūros-švie
timo įstaigos (iš 81), ir šiais 
metais knygų ' parduota už 12 

I rublių.”
“Nemenčinės kultūros skyriuj 

numatyta, jog knygas platins 
i12 bibliotekų, tačiau iki šiol dar 
bą pradėjo tik viena—Ochot- 
nickos biblioteka, pardavusi kny
gų už 8 rib.”

“Visiškai nepakenčiama pa
dėtis Klaipėdos mieste. 1961 m. 
knygas platino 3 bibliotekos ir 
įvykdė tik 6.6% metinės užduo 
ties. Šiais metais per pirmą ket 
virtį neparduota nė vienos kny
gos”. Po vedamuoju pasirašė: 

i “Knygų prekybos valdyba”.

X Sol. Monikos Kripkauskie-
nės rečitaly, kuris įvyks gruod. 
9 d. (sekmad.), 3:30 v. popiet, 
Jaunimo Centre, bilietus galima 
gauti: Bridgeporte — J. Kar
velio prekybos namuose, Mar
ąuette Parke — Marginiuose, 
Brighton Parke—Maisto krau- 
tuv. 4365 S. Campbell, Cicero 
— pas V. A. Račkauską, 5113 
W. Cermak Rd. (Pr.)

X Kokybė nusveria. Geriau
sių išdirbysčių TV, radijai, fo
nografai, juost, rekord., raš- 
mašinėlės nupigintomis kaino
mis parduodama DAINA, 3321 
S. Halsted. (Sk.)

X Chicagos Lietuvių Operos 
koncertas - balius, rengiamas 
Moterų Choro. 5 metų dainavi
mo sukakčiai paminėti, įvyksta 
rytoj, lapkričio 10 d., VVestern 
Ballroom salėje, 3504 So. VVes
tern Avė. Balius prasidės 8 v. 
v. ir svečius, kurie užsisakė sta
lus, operos vadovybė prašo lai
ku susirinkti. Kaip buvo minėta 
laisvų stalų nebėra. Meninė pro
grama prasidės lygiai 9 v. vak. 
Jos metu pavėlavusieji į salę 
nebus vedami. Baliaus pelnas 
skiriamas naujų operų pastaty
mui. (Pr.)

Kunigaikštienės Birutės d-jos 
suruoštame baliuje lapkričio 3 
d. Chicagoj programą atliko Cle 
veiando oktetas, vadovaujamas 
R. Babicko.

I
Auditorija šiam koncertui 

buvo labai prielanki: jokio šnab 
ždėsio. Tas be abejo oktetui da
vė dar didesnio impulso susi
koncentravimui į kūrinių atliki
mą.

Oktetas padainavo: Daina 
apie Vadą (iš operetės “Nevv Į 
Moon”) — muz. S. Romberg, 1 
“O kad aš augau” — R. Babi
cko, “(Vieversys” — N. Luboff, 
“Į kovą” — A. Račiūno, “Tu 
sakalėli” — A. Budriūno, “Aš 
miškui kalbu” (iš operetės 
“Paint your wagon”) — F. 
Loewe, “Oi griežle” — J. Karo
so, ‘Gėlių valsą” (iš suitos 
“Spragtukas”)—P. Čaikovskio, 
“Užstalės daina” (iš filmo “Kol 
nevėlu”) — B. Dvariono, “Pas- 
.kutinis tango” — A. Jakavi- 
' čiaus, “Gaudžia trimitai” — M. 
'Petrausko, “Acapulco’’ — T. 
Puente, “Mėnesienos upė” (iš 
filmo Breakfast at Tiffany’s)—■ 
H. Mancini ir “Rijos daina” (iš 
filmo “Never on Sunday”) — 
M. Hadijakis.

Okteto pasiklausius, gavosi 
įspūdis, kad oktetas yra suhren

CHICAGOS ŽINIOS
APLENKĖ ĮSTATYMĄ RINK- 

KIMŲ DIENĄ
Chicagoj ir visoje Amerikoj, 

rinkimams vykstant įstatymai 
draudžia' atidaryti tavernas. 
Viena taverna aplenkė įstatymą 
siūlydama klijentams cibulių 
sriubos, kurioje buvo įmaišyti 
du stikleliai degtinės.

BANDĖ BALSUOTI TRIS 
KARTUS

1 Allen Jackson, 333 W. Armi- 
Į tage, bandė balsuoti tris kar
tus toje pačioje balsavimo viė- 
jtovėje, 1939 N. Lincoln av. Jis 
už tai pateko į policijos nuova
dą.

Inž. J. Miklovas (kairėje) ir 
prof. V. Biržiška lanko dail. Ant. 
Rūkštelės kūrinių parodą Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Paroda uždaro
ma lapkr. 11 d. 9 vai. vak.

KVIEČIA SEIMUS Į CHI
CAGĄ

Chicagos miestas nori, kad 
1964 metų demokratų ir res
publikonų priešrinkiminiai sei
mai vyktų McCormack salėje, 
Tuose šeimose renkami kandi
datai į prezidentus.

ALDERMANŲ IR MERŲ RIN
KIMAI

Chicagos miesto mero ir al- 
dermanų pirminiai rinkimai bus 
1963 m. vasario 26 d., gi ga
lutinai rinkimai balandžio 2 d.

ATVYKSTA VICEPREZIDEN
TAS

Viceprezidentas Lyndon John 
son su žmona atvyksta į Chica
gą kitą savaitę ir antradienį 
pasakys kalbą katalikų tarpra- 
siniam susirinkimui. -•

dęs. Dirigentas yra jaunas, bet | — Ar dainuojate vien lietų?
gabus. Dirigentas nors teakom viams, ar • taipgi ir amerikie- 
panavo su fortnpionu, oktetas 'čiams?
kūrinius atliko tarsi ten stovė
tų tiktai vienas asmuo—.preci
ziškai ritme ir lankstus niuan- 
savime. Skambėjo gerai, mikro 
fonas stovėjo tolokai, todėl gir 
dimas 'buvo jų natūralus skam
besys. Norint prisiderinti ba
liaus nuotaikai, veikalai, kaip 
matome iš programos, buvo pa
rinkti efektingesnio turinio.

.Virš programos oktetas pa
dainavo dar “Granada” — Na- 
varo.

Reikia paminėti ir pranešėją 
Gintrą Marienę. Ji aiškia tare- 
na ne tik pranešinėjo, bet taip
gi (pertraukėlės metu) su ati
tinkamu intonavimu perskaitė 
ištrauką iš Andersono: “Amū
rą”.

Pagavęs tinkamą momentą, 
okteto vedėjui pateikiau šiuos 
klausimus:

— Kurios progos vedinąs 
jums kilo idėja sukurti šį ok
tetą?

— Čiurlionio choro dirigento 
25 metų jungtuvių sukakčiai 
paminėti, nutariau sukurti ma
žą ansambliuką, ir maestro pa- 

| sveikinti. Po to, jį pasilaikiau 
'ir toliau.

NETEKĖJUSIOS MOTERYS
Chicago American spausdina- betčia truPutį verta duoti 

ma atkarpa “Netekėjusios mo- maž9 pastabėlių .
terys”, parašyta Phyllis Rosen-
teur. Straipsnyje minima, kad ! buvo gera, bet kai kur jie lyg 
iš visų Amerikoje gimusių mer > užsimiršo apie tai, “Gėlių val

se”, pvz., žodžiai nepilnai buvo 
sklandus. Vedėjas, sėsdamas už

gai čių 14% neištekės.

POMIDORŲ SUNKA

Libby, McNeill & Libby kom
panija pernai Chicagoje paga
mino 25 procentus visame kraš
te supakuotų 31,000,000 pomi
dorų sunkos dėžių už $70 mil.

IŠ LIGONINĖS PAPILDĖ 
VAGYSTĘ

Kai Margaret Pontrelli susi
pyko su savo vyru Mike Alek
sį jonų ligoninėj, paaiškėjo, kad 
jos vyras, slapta išėjęs iš ligo
ninės, su kitais dviem bendrais 
apvogė Andy’s Steak House re
storaną, Oak Brooke, ir vėl sla 
pta grįžo į ligoninę. Iš restora
no pavogė $1,700.

RADIJAS KATĖS PILVE

Veteranų tyrim0 ligoninėje, 
333 E. Huron, yra katė, kurios 
pilve įtaisytas radijo siųstuvas, 
perduodąs mokslininkams katės 
nervų sistemos duomenis.

2,000 PASIŪLYMŲ 
VATIKANE

Visuotiniam Bažnyčios susi
rinkimui Vatikane apsvarstyti 
yra padaryta per 2,000 įvairių 
svarstytinų pasiūlymų, kurių 
surašyti užima 14 tomų su 
10,000 spausdintų puslapių.

DACHAU STOVYKLOJ BUVO 
' 1,800 KUNIGŲ

Naujame “Catholic Digest” 
numeryje pranešama, kad Da- 
chau stovykloje, kur naciai kan 
kino žydus, buvo taipgi uždary
ti ir nacių kankinami 1,800 ka
talikų kunigų, kuriuos atėję 
amerikiečiai atrado.

SENŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS 

(RUMMAGE SALĖK

Ketvirtadienį ir penktadienį, lapkričio 15 ir 16 d. d.
nuo 10 vai. iki 4 vai. p. p.

MARIA HIGH SCHOOL
Įėjimas iš kiemo (parking lot), kambarys 32

— Amerikiečiams irgi. Pitts
burghe dainavome, kur buvo 
susirinkusi net amerikiečių di 
duomenė. Žinoma, buvo ir lie
tuvių.

— Kuriuo vardu esate pava
dinę šį oktetą?

— Clevelando Vyrų oktetas.
— Ar daug turite dainų savo 

repertuare?
— Turime apie 50 dainų. Iš 

jų apie pusė lietuviškų.
— Iš kur surinkote šiuos ok

teto dalyvius?
— Didesnioji dalis yra paim

ta iš Čiurlionio choro. Bet mes 
vieni kitiems nekliūdome, visad 
vieni su kitais kontaktuojame.

— Kaip dažnai darote repeti
cijas?

— Paprastai darome vieną 
sykį į savaitę, bet prieš pasiro
dymą net po tris sykius.

— Ar neturite perspektyvos 
padidinti šį sąstatą? 

i — Negalima, nors ir pagei
dautume, nes pasidaro per sun
kus sąstatas kilnojimuisi į iš
vykas.

— Iš kur jums kilo .mintis 
šiame koncerte pastatyti okte
tą toliau nuo mikrofono?

— Tą nustačiau, patikrinda
mas akustiką generalinės repe
ticijos metu.

Be abejo, nuosėdų dulkelių 
visur atsiranda. Nors šis okte
tas ir gražiai buvo pasiruošęs,

Šiaip, tarena okteto dalyvių

fortepiono, matomai buvo per 
geroje nuotaikoje iš pasiseki
mo, ir truputį pridėjo savo kom 
pozicijos dainos “Granada” in
trodukcijoje.

Tokie įspūdžiai gauti pabuvo
jus birutiečių baliuje.

J. Bertulis

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa. 

! Pereitą sekmadienį Budriko radijo 
'programoje buvo paminėta 100 m. 
poeto Maironio sukaktis. Minėjimą 
su gražia paskaita ir eilėmis pra- 

, vedė visuomenininke Nora Gu- 
i gienė. Solistė buvo dainininkė Al
bina Ruther. Komercinę dalį išpil
dė Stasys Valančius, pranešdamas, 
kad Budriko radijo mįslių konkur
so dovanas laimėjo B. Mackevieiū- 

I te ir F. Burneika. Taipgi buvo pa- 
j skelbtos naujos mįslės. Budriko 
! radijo programos būna sekmadie
niais iš stoties WHFC, 1450 kil. 
nuo 2 iki 2:30 vai. po pietų.

— Chicagos Lietuvių našlių 
klubo susirinkimas įvyks lapkričio 
9 d. 8 v. v. Vengeliansko salėje, 
4500 S. Talman avė. Visi nariai 
kviečiami gausiai atsilankyti. Be 
to bus vaišės ir gera muzika šo
kiams. — M. U.

Kaip apsaugoti savo vaikus nuo 
nusižengimų? Žinių rasite tik ką 
išėjusioj knygelėj

Nusižengimų išvengimas

Šią '.knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 ct. Pini
gus su užsakymais siųsti:

"D R a U G fl S"
4545 W. 63rd St. Chicago 29, III.




