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RA MEKSIKOS PREZIDENTAS SAKO 
APIE MONROE DOKTRINA IR 
RIO DE JANEIRO SUTARTĮ

Drąsūs politiniai pareiškimai

Prezidento Kennedžio rastas 
popiežiui Jonui XXIII

MEXICO CITY. — Meksikos 
prezidentas Adolfo Lopez “Ma- 
teos pareiškė ketvirtadienį, kad 
Lotynų Amerikos valstybės nėra 
įpareigotos pagelbėti Jungti
nėms Amerikos Valstybėms įgy 
vendinti Monroe doktriną, ir jis 
nemanąs, jog Kuba graso va
karų pusrutulio taikai.

Šias pažiūras jis išdėstė spau 
dos konferencijoje, pateikda
mas drąsius politinius pareiški
mus.

Lopez Mateos pareiškė, kad 
Monroe doktrina yra “vienaša
liškas Jungtinių Amerikos Vals 
tybių pareiškimas” ir “neįparei
goja kitų Amerikos kraštų”.

Jis pabrėžė, kad Rio de Ja- 
neiro abišalis pagalbos paktas 
“pakeitė” doktriną. Paktas tik 
tada reikėtų vykdyti, jei ame
rikiečių valstybės taptų auko
mis “neišprovokuotos” agresi
jos ar ginkluoto užpuolimo.

Paklaustas, ar Kuba gresia 
amerikiečių taikai, Lopez Ma
teos pareiškė, kad iš tiesioginių 
ir netiėsioginių informacijų su
sidaro įspūdis, jog Sovietų kari
nis stiprinimasis esąs apsigyni

JAV, U Thant ir Maskva
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Amerikos Valstybės spalio 4 die! 
ną pareiškė nepasitenkinimą, į 
kad U Thant, Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus parei
gas einąs, slapta sutarė su so
vietais steigti mokyklą Maskvo
je. Suprantama, šioje mokyk
loje būtų lavinami sovietų šni
pai.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės susilaikė nuo balsavimo J. 
Tautų generalinės asamblėjos 
biudžeto komitete, kad būtų pas 
kirta tai mokyklai $101,200.

, Jungtinių Tautų Saugumo ta-

Kasai provincijos
galva kalėjime

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
— Albert Kalonji režimui, bet 
pietų Kasai provincijos kara
lium, areštuotas šią savaitę, 
centro kongiečių vyriausybei už 
gniaužus sukilimą jo deimantu 
turtingoje provincijoje. Pietų 
Kasai didžiulė deimanto kasyk
lų kompanija nutarė nebemokė
ti mokesčių Kolonji režimui, ibet 
pradėti siųsti mokesčius Leo- 
poldvillės vyriausybei.
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je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 70 laips 
nių; rytoj — galimas lietus, vė
liau švelni oro temperatūra.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 6 :25.

mo rūšies ir jis “nesudarąs pa
vojaus amerikiečių taikai”. I

“Esu įsitikinęs, kad žmonės ; 
nuverčia savo įvestą santvarką 
tik tada, kai yra jąja nepaten
kinti”, — pasakė jis.

Paklaustas, ar Lotynų Ame
rikos respublikos turėtų bendra 
darbiauti sustabdyme komunis
tinės propagandos Amerikose, 
Lopez Mateos pareiškė, jog tai 
“kiekvieno krašto problema, ku

Egiptas siūlo pagalbu 
Yemenui

KAIRAS. — Jungtinė Arabų 
respublika (Egiptas) užvakar 
pasiūlė karinius dalinius revo
liucinei Yemeno vyriausybei ap
siginti, jei bus reikalinga. Egip
tiečiai kareiviai iš Suezo perkel- 

Į ti prie Yemeno pajūrio. Yeme- 
j niečiai sukilėliai prieš savaitę 
| nužudė karalių.

Egipto kariniai daliniai tuo
jau įžengtų į Yemeną, jei jos 

j revoliucinė vyriausybė paprašy- 
; tų pagalbos prieš galimą “kont- 
! rarevoliu-cionierių” užpuolimą.

ryba 10 balsų, susilaikius nacio
nalinei Kinijai, pasiūlė priimti 
Alžiriją į Jungtinių Tautų or
ganizaciją, kaip 109 narį. Jung
tinių Tautų visumos susirinki
mas, tur būt, tars savo žodį pir
madienį.

“Jankiai, važiuokite 

namo”, pasirodė 
ženklai Saigono

gatvėse
SAIGON, Vietnamas. — “Jan 

kiai, važiuokite namo” plakatai 
ėmė rodytis pirmąjį kartą Sai
gono vidurmiestyje.

Šūkiai buvo nupiešti ant sie
nų ar prilipyti plakatai keliose 
vidurmiesčio gatvėse pirmadie
nį ir antradienį netoli viešbu
čių, kur amerikiečiai kariai gy- 

, vena. Visi plakatai tuojau buvo 
: nuplėšti ir šūkiai nuplauti.

Namie gamintos granatos daž 
i nai sprogsta Saigono vidurmies 
tyje pastaraisiais mėnesiais, 
paprastai netoli viešbučių, res
toranų ar teatrų, lankomų ame
rikiečių. Sustiprintas saugumas 
Saigone, ir amerikiečiai perspė
ti, kad vengtų minių.

— Atstovų Rūmai priėmė įsta 
tymo projektą pakelti pašto ta
rifą: vienu centu pakeliami paš 
to ženklai laiškams.

— Sovietu diktatorius Chruš
čiovas atvyksiąs sekantį mėne
sį į Jungtines Tautas New Yor
ke.

— Indijos vyriausybė vakar 
pasiuntė savo žymų generolą 
prie Tibeto pasienio, iš kur in
dų kariniai daliniai pasiruošę 
išvyti raudonosios Kinijos karei
vius iš Indijos teritorijos.

rią tektų spręsti remiantis sa
vo įstatymais”.

90 procentų kubiečių nepaten j 
kinti diktatoriaus Castro rėži- •. 
mu. Bet jį nuversk, jei kraštas 
paverstas kalėjimu...

Bolivijos vyriausybe
ištrėmė 60 politikų

LA PAZ, Bolivija. — Apie 
60 politinių oponentų naciona
listiniam revoliuciniam, sąjū
džiui, kuris valdo Boliviją, bu
vo spalio 3 dieną ištremti į Pa
ragvajų.

Visi, ištremti iš krašto, yra 
Bolivijos socialistų falangos ir 
autentiškos revoliucionierių par 
tijos nariai; abi šios grupės yra 
opozicijoje. Ištremtieji buvo ap
kaltinti sąmokslu nuversti pre
zidentą V. Estenssorą.

Bolivijos vyriausybė paskel
bė krašte nepaprastą stovį trims 
mėnesiams. Ištremti politikai bu 
vo nuvežti į Paragvajų bolivie- 
čių lėktuvu ir jiems uždrausta 
sugrįžti į Boliviją.

Yemeno sukilėlių 

vyriausybė paskelbusi
visuotinę mobilizaciją
ADEN. — Yemeno radijas 

Sanos mieste spalio 4 dieną pra
nešė, kad yemeniečių sukilėlių 
vyriausybė kviečia vyrus prie 
ginklų, nes karaliaus šalininkai 
ruošiasi pulti revoliucinę vyriau
sybę.

Įsakymą pasirašė naujas mi
nisteris pirmininkas pulk. Ab- 
dulla Saliai, įsakydamas visiems 
kareiviams atvykti į savo sto
vyklas per penkias dienas, ku
rie, gal būt, bus pasiųsti atlikti 
karinių pareigų toli nuo savo 
paprastų stočių.

Egiptiečių prezidentas Nas- 
seris pasiuntęs premjerui Sal- 
lalui telegramą, pažadėdamas 
Yemenui pagalbą.

Mobilizacijos įsakymas pas
kelbtas, kai buvo sušaudyti ke
turi rojalistai Yemene.

Karaliaus šalininkai buvo re
voliucinio tribunolo sušaudyti, 
kai genties vyrai pradėję žy
giuoti į sostinę Saną,. Kontra- 
revoliuciniams daliniams vado
vaująs princas Hasan.

Kenneth Travaskis, britų pa
reigūnas vakariniame Adeno 
protektoriate, spalio 4 dieną at
skrido į Londoną pasitarti su 
valdžios pareigūnais.

Sovietai ištremia
amerikietį pareigūną
MASKVA. — Sovietų užsie

nio reikalų ministerija vakar 
kaltino, kad komd. Raymond 
Smith, JAV laivyno attache pa
galbininkas, šnipinėjęs. Ministe
rija įsakė jam tuojau išvykti 
iš Sovietų 'Sąjungos. Tai prane
šė Maskvos radijas.

Washingtone Valstybės depar 
tamento pareigūnas pareiškė, 
kad Smith sekantį pirmadienį 
išvyks iš Rusijos.

Astronautas Walter Schirra, apskridęs Sigma VII kapsulėje aplink 
žemę šešis kartus, kalbasi telefonu su prezidentu Kennedžiu, ku
ris pagyrė jo atliktą žygį. Pasikalbėjimas įvyko tarp Baltųjų 
Rūmų ir U. S. lėktuvnešio Kearsarge Ramiajame vandenyne (Pa- 
cifike), astronautui įlipus į laivą trečiadienį. (UPI)

1,000 žurnalistu visuotiniame 
Bažnyčios susirinkime

Popiežius Jonas XXIII priims žurnalistus 
specialioje audiencijoje

VATIKANAS. — Kaip pati
riama iš visuotinio Bažnyčios 1 
susirinkimo generalinio sekre
toriato, galutinė nagrinėjimui 
skirtų klausimų medžiaga ir vi
si projektai visiems susirinki
mo dalyviams bus įteikta tik 
Romoje prieš susirinkimo pra
džią, nes dalis vyskupų jau yra 
Romoje, o kiti pakeliui.

Jau dabar yra numatyta, kad 
pirmoji Vatikano II susirinkimo 
posėdžių sesija bus pradėta spa 
lio 11 dieną ir truks iki gruo
džio 10 dienos. Joje bus nagri
nėjami teologiški, t. y. tikėjimo 
klausimai, o kiti klausimai bus 
nagrinėjami sekančiose sesijo
se, kurios bus 1963 metais.

Iš viso, kaip praneša genera
linis susirinkimo sekretoriatas, 
dabar yra išsiuntinėta 2,850 
kvietimų katalikų Bažnyčios ga
nytojams : pakviesta dalyvauti 
85 kardinolai, 8 patriarchai, 533 
arkivyskupai, 2,131 vyskupas,

KAS RA SAKO JUNGTINĖSE TAUTOSE
Liberija, Danija, Guatemala ir Thailandas

O. LABANAUSKAITĖ, 
mūsų korespondentė Jungt. Tautose

Ikšiol nijimo, kurį turi įvykdyti visa Europos Bendroji Rinka ne
turėtų užmiršti savo buvusių i 
kolonijų Afrikoje, dabar nepri-Į 
klausomų valstybių — joms tu
rėtų padėti paaugti ūkiškai. Por 
tugalija turėtų būti įtikinta, kad 
jos laikysena kolonijų atžvilgiu 
atgyveno, — kad ji eitų tuo ke
liu, kuriuo nuėjo Anglija ir 
Prancūzija. P. Afrikos elgesys 
rasių atžvilgiu esąs žemiau kri
tikos. Negalima užbaigti istori
jos ant 1962 m. puslapio.

Danija.. Užsienių reikalų mi
nisteris Per Haekkerup mano, 
kad dabartinis momentas yra 
reta proga užtikrinti pasauliui 
taiką per nusiginklavimą. Žene
voje diskusijos buvo sunkios, 
bet šis tas padaryta. Nusigink-

JUNGT. TAUTOS, 
neįdomiausias kalbas yra pasa
kę tur būt Turkijos ir Peru at
stovai, karingai ir drąsiomis 
mintimis yra reiškęsis Gvinėjos 
atstovas, o Belgijos užsienio rei 
kalų ministeris buvo turtingiau
sias realiomis pranašystėmis, už 
kurias susilaukė didelių ovaci
jų. Pasidomėkim dar kelių at
stovų kalbomis.

Liberija. Valstybės sekreto
rius J. R. Grimes pradžioje pa
brėžė, kad J. Tautų didėjimas 
nariais padarys J. Tautas cent
ru, derinančiu visų valstybių 
veiksmus.

Džiugu, kad sutarta dėl Lao
so, bet tarp. kontrolės komisija 
turi budėti, kad susitarimai ne 
būtų pažeisti.

Berlyno klausimo negalima e- 
są išspręsti be Vokietijos suvie-

26 abatai ir prelatai bei 67 įvai
rių vienuolijų ordinų generali
niai viršininkai. Tačiau yra na
tūralu, kad ne visi galės atvykti 
ar tai dėl ligos ar kitų rimtų 
priežasčių.

Be to, visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo eigą visą laiką ste
bės ir seks apie tūkstantis žur
nalistų iš viso pasaulio kraštų. 
Iki šiol jau suteikta šeši šimtai 
žurnalistų pažymėjimų.

Popiežius Jonas XXIII spalio 
13 dieną, po susirinkimo atida
rymo, visus žurnalistus priims 
specialioje audiencijoje.

— Alžirijos premjeras Ren 
Bella atvyko į Jungtines Tau
tas New Yorke. Ben Bella spa
lio 15 dieną pietaus pas prezi
dentą Kennedį Baltuosiuose Rū
muose.

— Vakarų Berlyno burmist
ras Brandt vakar vizitavo prezi 
dentą Kennedį; abu tarėsi Ber
lyno klausimu.

vokiečių tauta laisvais rinki
mais.

Daug kalbų apie taiką, bet 
jokių veiksmų. Jungtinės Tau
tos turėtų priversti atomines 
valstybes greit pasirašyti su
tartį dėl atominių ginklų ban
dymo sustabdymo.

U Thant turėtų būti išrink
tas gen. sekretoriumi, Liberijai 
“troika” nepriimtina, nes toks 
pasitvarkymas J. Tautas pada
rytų juokingas.

Nariai, atsisakę mokėti duok
les karinių pajėgų išlaikymui 
Konge ir Izraelio pasieniuose, 
nori tokiu būdu J. Tautas pas
maugti. Liberija su džiaugsmu 
priima Tarpt. Tribunolo nuomo
nę, kad tos išlaidos yra J. Tau
tų išlaidos, todėl visi nariai jas 
turi sudėti.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Kennedy pasiuntė spe
cialų raštą popiežiui Jonui 
XXIII, išreikšdamas viltį, kad! 
gerai pasiseks visuotinis Baž
nyčios suvažiavimas ir kad jis Į 
prisidės prie taikos ugdymo pa
saulyje.

Baltųjų Rūmų paskelbtame 
to rašto tekste sakoma: “Mes 
tikime, kad suvažiavimas aiškiai 
ir įtikinančiai pateiks sprendi
mus daugelio problemų, liečian
čių visus mus, o ypač kad su
važiavimo sprendimai žymiai pri 
sidės prie ugdymo tarptautinės 
taikos ir sutarimo”.

Popiežius Jonas XXIII praėjusį 
ketvirtadienį atliko 400 mylių ke
lionę, aplankydamas Loreto ir 
Asyžiaus šventoves. - Ten jis mel
dėsi, kad pasisektų visuotinis Baž
nyčios susirinkimas, šv. Tėvas lai
mina žmones iš traukinio. (UPI)

—- šv. Petro bazilika Romoje 
bus uždaryta iki visuotinio Baž 
nyčios susirinkimo — spalio 11 
dienos ir neleidžiama maldinin
kams jos lankyti. Į Romą jau 
pradėjo atvykti iš tolimiausių 
kraštų. katalikų vyskupai.

Šiom dienom iš Australijos 
Romon atskrido Adelaidės arki
vyskupas Matteo Bolvich, kuris 
visam susirinkimo laikui apsi
gyveno Romoje šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos svečių namuo
se. Adelaidės arkivyskupas yra 
didelis lietuvių draugas ir gerai 
pažįsta okupuotos Lietuvos Baž
nyčios sunkią padėtį bolševikų 
vergijoje.

lavimo siektina laipsniškai.
J. Tautų taikos misija Kon

Toliau prezidentas sako, kad 
amerikiečiai su ypatingu susi
domėjimu ir nuoširdžiu nusiste
bėjimu skaitė popiežiaus įkve
piančius pareiškimus, liečiančius 
žmonijos gerovę.

Naujausios
žinios

— Prancūzijos park ...lentas 
pareiškė nepasitikėjimą premje
rui Georgės Pompidou dėl pa
teikto vyriausybės plano, kad 
prancūzų prezidentą rinktų visi 
žmonės tiesiogiai. Pompidou ir 
jo ministeriai vakar turėję at
sistatydinti. Atrodo, kad prezi
dentas de Gaulle paleis parla
mentą ir paskelbs naujus rin
kimus. Spalio 28 dieną numaty
tas referendumas, kuriame pran 
cūzai pasisakys, ar jie nori pre
zidentą rinkti tiesiogiai.

— Yemeno sukilėliai sutriuš
kinę kontrarevoliucionierius, ka 
raliaus šalininkus. Yemene nu
žudytas karalius ir ten paskelb
ta respublika.

— Prezidentas Kennedy už
vakar pasirašė kongresines re
zoliucijas, suteikiančias jam tei
sę pašaukti 150,000 atsarginių 
į karinę tarnybą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar protestavo, kad so
vietai ištremia amerikiečių lai
vyno attache pagalbininką 
Smith, jog jis, girdi, šnipinėjęs. 
Maskva keršija Amerikai, iš
tremdama Smithą, kadangi JA 
Valstybės praėjusią savaitę iš
varė iš šio krašto du Rusijos 
šnipus, tarnavusius Jungtinėse 
Tautose.

— Bendra Atstovų Kūmų ir 
Senato komisija patvirtino, kad 

j Jungtinės Amerikos Valstybės 
galės panaudoti beveik 4 bilijo
nus dolerių užsienio pagalbai. 
Įstatymo projektan komisija į- 
nešė šią pataisą: JAV neturėtų 
duoti karinės pagalbos Jugos- 

! lavijai, Lenkijai ir komunistų 
valdomiems kitiems kraštams.

— Suomijos prezidentas Urho 
Kekkonen ir jo žmona spalio 
4 dieną 'atvyko į Maskvą. Abu 
praleis atostogas prie Juodųjų 
jūrų diktatoriaus Chruščiovo va 
sarvietėje.

— Amerikos darbininkai pa
mokė Jugoslaviją. Į Houston, 
Tex., uostą vakar atplaukė Ju
goslavijos laivas, kuris Kubon 
nuvežė jautieną mėsą. Uosto 
darbininkai atsisakė pakrauti 
jugoslavų laivą JAV prekėmis, 
kadangi jugoslavai komunistai 
remia diktatorių Castro.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito šiais metais vizituos So
vietų Sąjungą. Paskutinis jo vi
zitas Rusijoje buvo 1956 m.

ge turi pasisekti. Danija padės 
kiek galės.

Danija nepritaria P. Afrikos 
rasinei politikai, nes ji pažeidžia 
žmogaus teises. Reikia padėti 
ūkiškai atsilikusiems kraštams 
organizuotai — geriau J. Tau
toms diriguojant. Savo misijai 
atlikti J. Tautos reikalingos vi
sų narių paramos, todėl nepatei
sinamas kai kurių narių sauva
liavimas atsisakant mokėti duok 
les. Danija prieš “troiką”, bet 
už kom. Kinijos įsileidimą į 
Jungt. Tautas.

(Nukelta į 5 pusi.)
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VYČIAI TEBERAŠO SAVO ISTORIJĄ
Lietuvos vyčiai tebekuria sa- limesnei veiklai. Skaitytojai 

vo istoriją ne ką mažesniu in- protokolų nemėgsta. Jų ir ne- 
tensyvumu ir pajėgumu, negu spaudinkime. Pr. R.
ir savo veiklos pradžioje. Nors
ir virsta senieji ąžuolai, tačiau j PATERSON, N. J. 
šalia jų auga ir bręsta jaunes- New York ir New Jersey aP^ 
ni, pasiryžę atlaikyti visas au- linkės L^uvos vyčiai turėjo 

| susirinkimą šv. Kazimiero pa-
Kaip ir daugelio kitų sričių, ^3°® salė3 ^^3° 30 d- s 

taip ir organizacijų vagos tek- Susirinkimą atidarė pirmmin- 
mė nėra pastovi. Ateina pava- kas LarrV Janonis, o maldą at- 
sariai, upės patvinsta smarkia kalbėJ° kun. Jonas Kinta, Šv. 
srove, vasaromis truputį nusen- Kazimiero parapijos klebonas. _____
ka, rudeniais vėl pak^a. Visas Susirinkusieji buvo painformuo tomig net ištisais ejlėragčiais 
šias permainas galima pastebė- ū aPie ivairms vVclli reikalus 
ti skaitant veiklos istoriją. Ta- bei įvykius. Nuoširdžiai padėko
čiau mūsų istorikui nebus labai ta Pirm- Larry Janoniui, kuris 
įdomu, kas ką valgę, ką gėrė, šiose Pigose išbuvo 10 metų. diems. Po prel. J. Balkuno pa- 
kur svečiavosi, kur atostogas 14 nari4 Pakelta 1 3’3i vyčių maldų ir pusryčių, dar yra lais- 
praleido. Tai nebūtų esminga la-iPsni- vo laiko iki paskaitos. Savaitės
vyčiams. Tų žinių istorikas ras Apylinkės susirinkimas pa- dalyviai vaikšto būreliais šalia 
visur su kaupu sveikino kun. N. Pakalnį, šven- susitikimo namų, šnekučiuojasi,

Jam bus įdomu, jei jis užtiks kiantį auksinį kunigystės jubi- sėdinėja vejoje, fotografuojasi, 
trecios ar ketvirtos generacijos ^ėjų. Giedras dangus, glostančiai kai-
vytį, dar nepakeitusį ar neap- Kitas aPYIinkės susirinkamas tina rudenėjanti saulė. Visos 
karpiusį nei savo pavardės, nei bus šaukiamas gruodžio mėn. moterys apsirengusios tautiniais 
lietuviškai skambančio vardo, Bayonne, N. J. . . , rūbais. Daug jaunimo (jis su-
puikiai kalbėjusį lietuviškai. Jis Darb_ai baigti malda ir Lietu-1 darė didesniąją dalį visų daly- 
ndrės sužinoti ir tai, :ar pats vos vyčių himnm vių) Visa taj sudaro nuosta-

VYČIŲ ŠOKIAI I biai jaukią, lietuviškai šyentiš-
,Šiandien, spalio 6 d., Vyčių! ką nuotaiką, lyg per atlaidus

tas. Jis stambiomis raidėmis at- salėje, Chicagoje, šaunus šokių Lietuvoj. Bet šiuo kartu juk
žymės, jei ras kurioj nors vy- vakaras. taip pat turime savotiškus “at-
čių kuopoj lietuvių kalba rašy- ----------------------------------------------- ;-------------- 1---------------------------
tą protokolą trečiosios kartos

būvo išmokęs savo tėvų kalbos, 
ar tėvo motinos buvo išmoky-

lietuvio ar lietuvaitės.
Nepasidarykime formos bei 

reklamos žmonėmis, tačiau mi
nėkime su pagarba sukurtas lie 
tuviškas šeimas, kurios savo 
vaikus auklės lietuviškoje dva
sioje.

Rašy darni žinias iš savo veik
los, neužmirškim pažymėti, kiek 
kuopoje yra aktyvių narių i r 
kiek paskutiniame susirinkime 
dalyvavo. Neužmirškime pami
nėti, kuria kalba kalbėjo pirmi
ninkaujantis ir kiti kalbėtojai.
Būtinai atžymėti religinius su
sirinkimo momentus.

Nei banketai, nei gardžios 
vaišės, nei šokiai ir žaidimai, 
nei paradai ir fanfarai neįeina 
į istorijos pagrindinius pusla
pius, nes tai nėra esminiai ir 
bet kurios kitos garbingos or
ganizacijos dalykai.

Tad tęskime puslapis po pus
lapio garbingą vyčių istoriją.
Istorija nemėgsta didelio žodin
gumo. Ir mes rinkime jai medžią 
gą glaustai, bet sodriai.' Atžy
mėkime tik tai, kas visiems bū
tų įdomu, kas teiktų ryžto to- konsulą svečiavosi General Fe-

Rugsėjo 29 d., Carnagie En- 
dowment patalpose priešais Jun 
gtines Tautas pas Lietuvos gen.

ankyti į Lituanicos 
Skautu Tunto Tėvų Komiteto rengiamą
Širdingai kviečiame

š. m. spaliu mėn. 6 dieną (šeštadienį) 
PRADŽIA 8 VAI. VAKARO

B. PAKŠTO SALĖJE
California ir 38th St., Chicagoje

PROGRAMOJE; Sol. S. Klimaltė^Paiitleoieiie, 
akomp. J. Byanskas, kupletai akordeonu paly- 
dtnt A. Trinkūnui. Programą praves akt. A. 
Brinką.

Vakaro metu gros puikus B. Pakšto orkestras, 
veiks baras, 0. Toliušienės vad. bufetas, 

dovanų laimėjimai ir t, t.

TUNTO TĖVŲ KOMITETAS
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Šiemetinėje Studijų savaitėje 
Vokietijoje antra pagrindinė te
ma buvo Maironio 100 metų gi
mimo sukakties paminėjimas. 
Jau visą savaitę kartkartėmis 
buvo jaučiami Maironio minė
jimo atspalviai, pvz. giedant 
giesmę “Apsaugok, Aukščiau
sias” ir panašiai. Bet tiesiogi
nis Maironio minėjimas buvo 
pravestas savaitės pabaigoje.

Maironio poezijos vakaras

Minėjimo išvakarėse, rugp. 
25 d. vakare (prieš linksmava- 
karį) stud. Teisutis Povilavičius 
skaitė gerai paruoštą referatą 
“Maironio lyrikos savybės”. Pra 
nešimas buvo gausiai pailiust
ruotas Maironio eilėraščiu cita-

Pagrindinė Maironio minėji
mo diena — rugp. 28 •— sekma-

GINTARO KRAŠTAS — LIETUVA

Ligija Bieliukienė, Lietuvių Moterų atstovybes p-kė, rodo Lietu
vos pajūrio gintarą Mrs. E. F. Noth ir Mrs. W. H. Hasębroock, 
aukštoms General Federation of Women’s Clubs pareigūnėms.

Nuotr. Vyt. Maželio

deration of Women Club vado
vybė su jos pirmininke Dexter 

■ O. Arnold priešaky. Tas priėmi- 
j mas atžymėjo Lietuvių Moterų 
| atstovybės pirm. Ligijos Bieliu- 
kienės išrinkimą į Federacijos 
Valdybą. Pirmą kartą GFWC is
torijoj “a foreign born” moteris 
buvo išrinkta į jos valdybą. Gar 

, bė mums, kad tai yra lietuvė 
moteris.

Rugsėjo 28 d. GFWC valdy- 
i ba buvo vaišinama JAV amba
sadoriaus Adlai E. Stevenson ir 
Švedijos ambasadorės Lady Ag- 
da Roessel.

Vincės Jonuškaitės - Leskai- 
tienės vadovaujamas New Yor
ko lietuvių moterų klubas su- 

i rengė per Lietuvos gen. konsu- 
! lo priėmimą lietuviškojo ginta
ro ir tautodailės parodą, kuria 
viešnios (jų buvo apie 30) ne
paprastai grožėjosi. “Lithuania, 
land of amber”, “Amber Coast 
of Lithuania”, “Gote d’Ambre” 
— girdėjosi iš visų šalių. Dau
gelis ponių buvo irgi pasipuo
šusios gintarais.

General Federation turi apie 
12 milijonų narių ir apie 15,500 
klubų vien JAV. Federacija yra 
padalinta į šiuos skyrius: vie
šųjų reikalų, tarptautinių rei-

M. MUSTEIKIS

laidus” — tautiška prasme. Da
lyviai jau visi susipažinę, bend
rauja, lyg giminės suvažiavę 
į svečius per atlaidus, lyg seni 
bičiuliai.

Bet štai, suskamba švelnus 
skambutis Alinos Grinienės ran 
koše, — jau laikas rinktis į sa
lę Maironio minėjimui. Minėji
mą atidaro taip pat prof. A. 
Maceina, sukviesdamas garbės 
prezidiumą, kurį sudaro prel. J. 
Balkūnas, tėv. A. Bernatonis, 
katalikų sielovada, kun. J. Sta
naitis, evangelikų atstovas, kun. 
Br. Liubinas, Vokietijos Liet. 
Bendruomenės pirmininkas, ra
šytojas R. Spalis, šios dienos 
pagrindinis paskaitininkas, dr. 
J. Norkaitis, ateitininkų sen
draugių pirmininkas, T. Povilavi 
čius, Stud. Sąjungos valdybos 

. pirmininkas, R. Sakalauskaitė,
! Stud. Ateitininkų S-gos atsto- 
' vė, Z. Balandytė, skaučių atsto
vė, Br. Čepuievičius, skautų at
stovas ir prof. Z. Ivinskis, Eu
ropos LFB pirmininkas.

Minėjimas pradedamas gies
me “Užtrauksim naują .giesmę 
broliai”. Įvedamąjį žodį taria 
prof. Maceina ir pakviečia ra
šytoją R. Spalį paskaitai.

Tautos skundas ir jos viltis 
Maironio kūryboje

Kai tauta sunkiausiai prispau
sta, aimanuoja lyg mirties ago-' 

nijoje, prabyla tautos šauklys, 
žadintojas, pranašas Maironis
— aiškina prelegentas. Tauta 
pabunda. Atgauna savimi pasi- i 
tikėjimą, sužadina viltį.

Pradžioje Maironis apdainuo
ja dar tik tuometinį laikotar
pį, tautos būklę. Vėliau jau rei
kalauja laisvės be kompromiso
— tai Maironio šūkis! Ir jis 
veda tautą ta linkme. Tačiau 
geras vadas neves tautos į ko
vą, jei matys, kad ta kova be
viltiška. Maironis pergale tikė
jo ir tautos neapvylė — išve
dė ją į laisvę. O jo stipriausia 
atrama visą laiką buvo Dievas.

Maironis lieka tuo pačiu tau
tos šaukliu ir dabar, kai mūsų 
tauta išgyvena tamsiausias sa
vo istorijos dienas. Ir šiandien 
tauta remiasi vėl Maironiu. Vėl 
Maironio poezija atlieka tuos 
pačius uždavinius, kaip ir kita
dos: žadina tautą, ją guodžia, 
stiprina ir palaiko viltį. Mairo
nis mirė, tačiau jo epocha eg
zistuoja ir dabar, nes jo poezi
ja tiek pat nukreipta ir prieš 
dabartinį Lietuvos pavergėją. 
Maironis vėl tapo Lietuvai tuo 
pačiu vadu, kaip ir anuomet. 
Maironis mums yra tarsi Dan
gaus siųstas stovėti tautos sar
gyboje — taip supranta jį tau
ta pavergtame krašte, taip ir 
čia. Tik čia daugiau žvelgiama 
į Maironį praktiškai, o Lietuvo
je daugiau jausmiškai.

Šiomis mintimis R. Spalis sa
vo rašytojiškai lakia vaizduote 
klausytojus tiesiog vedžiojo po 
Maironio laikus ir apgaubė jo 
poezijos burtais.

Paskaitą baigus, visi dalyviai 
stovėdami sugiedojo “Kur bė
ga Šešupė, kur Nemunas teka”.

Muzikinis vakaras Maironiui

Tą pačią dieną vakare buvo 
suruoštas Muzikos vakaras, skir 
tas Maironio poezijai. Jame da
lyvavo ir vokiečių svečių bei 
kitų svetimtaučių. Dėl šios prie

, kalų, meno, švietimo, gamtos 
apsaugos, namai ir šeima. Fe
deracijos įtaka viešajame JAV 

' gyvenime yra nepaprastai dide
lė. Kor.

žasties muzikas V. Banaitis sa
vo pranešimą “Maironis lietuvių 
muzikoje” perteikė vokiečių kal
ba.

Prelegentas iškėlė Maironio 
poeziją, kaip nuostabiai muzi
kalią. Jo poezija daugeliui lie
tuvių muzikų tiesiog pažadino 
kūrybinius polėkius ir todėl jo 
poezijai pritaikyta tiek daug 
muzikos kūrinių — giesmių ir 
dainų, kaip nė vieno kito poe
to. Prelegentas svetimuosius 
taip pat supažindino aplamai su 
Maironio kūryba ir jo reikšme 
lietuvių tautai.
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Pansytė vieną Maironio eilėraš- mas”, “Užmigo žemė”, “Ten, 
tį išverstą į'vokiečių kalbą. So- kur Nemunas banguoja” ir ki- 
listė Panse - Simaniūkštytė jaus tas-
mingai padainavo keletą Mairo- Šia programa buvo baigtas 
nio dainų solo: “Kur bėga Še- ofjcialus Maironio sukakties mi-

Tolimesnėj vakaro programoj 
R. Tamošaitytė padeklamavo 
Maironio “Pirmąją meilę”, o šupė”, “Kad širdį tau skaus- nėjimas. (ELI)

St. Anthony’s

SPECIAL 
FREE GIFT 
OFFER 

DU RIN G 
OCTOBER

TIK SPALIO MĖN.. .jus turėsit progą ne tik gauti musų regu
liarią nemokamą dovaną už taupymą, bet taip pat geros kokybes 
dovaną kaip bonus.

Visiems taupyto jams, kurie padidins savo sutaupąs iki $500.00 
spalio men., bus nemokamai duodamas INLAND stiklinis grie
tinėlės ir cukraus setas. Priedu... padėti švęsti mums 40 metų 
sukaktį... taupydami $40 ... virš $500 gausit NEMOKAMAI 
pilno dydžio, aukštos kokybės BEACON antklodę.
Prisiminkit, šis pasiūlymas galioja tik spalio mėn. Tik viena 
dovana ir bonas šeimai.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, 
Executive sekretorius

ST. ANTHONY
SAVINGS

1447 S. 4Sth Ct. • Cicero 50, Illinois.
PHOHES: City 242-4395 • Suburbs 656-5330

HOORS; Mosi,, 9-8: Tues., Ihurs., Fri.. 9-5; Sat. 9-1: Wsdnesday, dflsat.



Visuotinis sutrinkimas —

ATEIZMO PROBLEMOSE
Bažnyčios istorijoje buvo 20 

visuotinių susirinkimų. Pirmie
ji septyni vyko Rytuose. Šiuos 
visuotiniais pripažįsta taip pat 
ir Rytų schizmatikai ortodok
sai. Aštuntojo susirinkimo, ar
ba Konstantinopolio ketvirtojo 
(869 — 70 m.), jie visuotiniu 
nepripažįsta, nes jame buvo 
pasmerktas Fotijus, Konstan
tinopolio patriarchas, pradėjęs 
schizmą. Visi Bažnyčios visuo
tinieji susirinkimai yra savojo 
šimtmečio didieji istoriniai į- 
vykiai. Jie rodo pačias svar
biąsias dvasinės kultūros pro
blemas, kurios buvo rišamos 
kelyje į žmogaus sielos išga
nymą.

*
Nesvarbu,, kiek juose daly

vavo atstovų ir kaip ilgai jie 
užtruko. Bet labai svarbu, ko
kius nutarimus jie padarė. Ni
kėjos suvažiavimas (325 m.) 
bus visada minimas dėl suda
rytojo tikėjimo išpažinimo 
prieš arijonų hereziją. Pirma
sis Konstantinopolio susirin
kimas (381 m.) žinomas ry
šium su Šv. Dvasios dieviš
kumo aptarimu prieš Makedo- 
nijaus pasekėjus. Efeso susi
rinkimą (431 m.) minime, iš
pažindami Švč. Marijos die
višką Motinystę, kurią buvo 
paneigęs Nestorius. Chalkedo- 
no susirinkimas (451 m.) yra 
žymus savo nutarimais, išryš
kinančiais prieš Eutichą vie
name Kristaus asmenyje dvi 
prigimtis. Šitie ankstyvieji Baž 
nyčios visuotienieji susirinki
mai yra svarbūs savo pareiški
mais ir visuotiniais nutarimais, 
išpažįstant tikrąjį krikščioniš
kąjį tikėjimą, apsigynimui nuo 
priešų, kurie 'buvo Bažnyčios 
viduje.

Moderniaisiais laikais Baž
nyčia turi kovoti su tais prie
šais, kurie nėra jos viduje. 
Prieš beveik šimtą metų pir
masis Vatikano visuotinis su
sirinkimas pažvelgė už Bažny
čios ribų į devynioliktojo šimt 
mečio vadinamą racionalizmą, 
liberalizmą ir natūralizmą.

Kai Kanto filosofija su sa
vo agnosticizmo banga veržė
si į universitetus ir moderniz
mo vardu pasiekė net katalikų 
profesorius, reikėjo, kad Baž
nyčia duotų nutarimus ir ap
tarimus, liečiančius tikėjimą ir 
protą, prigimtį ir antgamtį, 
ir kad tartų savo žodį apie 
krikščioniškojo tikėjimo šalti
nius. Pirmojo Vatikano susi
rinkimo labiausiai diskutuoja
mas klausimas buvo popiežiaus 
neklaidingumas tikėjimo ir do
rovės mokyme. Klausimas bu
vo, kokia bus dėl tokio nuta
rimo reakcija už Bažnyčios ri
bų.

' *
Šių dienų problemos yra la

bai skirtingos nuo praeitojo ir

Spaudoje ir gyvenime
NAUJI TEISMAI LIETUVOS ŽMONĖMS

Rugsėjo paskutinėmis dienomis 
Kaune buvo teisiami buvusio try
likto baudžiamojo policijos batalio
no dalyviai Pranas Matiukas, Jo
nas Palubinskas, Boleslovas Cir- 
vinskas, Aleksas Raižys, Leonas 
Mečius, Juozas Kopūstas, Klemen
sas Skabickas ir Stasys Benzius. 
Minima taipgi keletas kaltinamųjų, 
esančių JAV-se. Buvo kaltinama, 
kad iš šio 13 bataliono dalyviai iš 
viso Lietuvoje vokiečių okupaci
jos metu nužudę apie 40,000 žmo
nių. Kaltinamieji buvo areštuoti 
laikotarpyje nuo 1961 m. rūgs. 
mėn. iki 1962 m. gegužės men.

Juos teisė okupuotos Lietuvos 
Aukščiausias teismas šitokiame 
sąstate: “pirmininkas — Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo narys 
L. Miežėnas, tarėjai — “Dailės” 
kombinato medicinos punkto vedė
ja A.Gaurilienė, Kauno autotrans
porto kontoros Nr. 4 viršininkas 
V. Bagdonas, teismo sekretorė — 
I. Gonestaitė, valstybinis kaltin
tojas — Lietuvos TSR prokuroro 
pirmasis pavaduotojas, III klasės 
valstybinis justicijos patarėjas F. 
Archipovas, visuomeninis kaltinto
jas — Kauno Politechnikos institu
to docentas A. Novodvorskis. Tei

pirmųjų šimtmečių problemų. 
Mūsų laikų klausimai yra ne 
tiek teoriški, kiek praktiški, ne 
tiek dogminiai, kiek drausmi
niai. Žinoma, yra teologinių 
dogminių ir moralinių proble
mų, kurios bus svarstomos, 
het jos nėra būdingos šiam 
šimtmečiui sielos išganymo 
svarbumu.

Didysis krikščionybės prie
šas yra už Bažnyčios ribų. 
Tai bedieviškasis komunizmas, 
besibraunąs į jos vidų ją su-- 
naikinti. Komunizmas yra ne 
tik politinė partija ar socializ
mo kraštutinė apraiška arba, 
kaip spaudoje skaitome, žurna 
listinė propagandą masėms pa
gauti ir jas pavergti. Jis yra 
gyvenimo ir pasaulėžiūros sis
tema, keičianti visas žmogiš
kąsias vertybes prieštaravimų 
ir nesantaikos linkme.

Spręsti bedievybės proble
mai, kuri auga su materialis
tinės ideologijos plitimu, vi
suotiniame Vatikano susirinki
me nebus daroma nutarimų, 
vedančių į Dievo buvimo įro
dymą. žmogaus protui šian
dieną visas pasaulis atsiskleidė 
kaip visagalinčios Išminties kū 
rinys. Bažnyčia žino, kad pa
saulio Kūrėjas yra ir veikia. 
Bedievybės platintojai savo ke
liu taip pat žino, kad Jis yra. 
Todėl prieš Jį ir kovoja. Vi
suotiniam Bažnyčios suvažia
vimui šiandien yra problema 
surasti ir nurodyti metodus bei 
taktiką, kaip prieiti prie žmo
gaus, kuris atrado atomines 
slaptybes, jomis naudojasi ir 
graso sunaikinti visą pasaulį, 
o nepripažįsta, kad to atomo 
pirmasis išradėjas - kūrėjas y- 
ra Dievas.

*
Galimas dalykas, kad šis Va 

tikano susirinkimas nepadarys 
nutarimų, nukreiptų prieš ko
munizmą, nes jau jo antikris- 
tinė paskirtis ir veikla yra ap
tarta ir parodyta popiežių Pi
jaus XI ir Pijaus XII. Bet tu
rės jame kilti klausimai ir at
sakymai, kaip prieiti prie tų 
žmonių, kurie yra didieji Kris
taus priešai, betgi palikti ir 
patikėti sielos išganymo kely
je Bažnyčios globai ir rūpes
čiui.

Be abejo, katalikai ir neka
talikai už geležinės uždangos 
laukia Bažnyčios balso. Visi 
nutarimai bus jiems ženklas, 
kad Kristaus Bažnyčia gyva 
ir veikia, kad Dievo Dvasia 
yra joje taip, kaip anuomet 
apaštalų susirinkime pirmų
jų Sekminių dieną. Po dauge
lio kentėjimų, esant bedievy
bės nepakeliamo jungo pris
paustiems, žinia apie vienybės 
klausimo kėlimą suteiks daug 
džiaugsmo ir paguodos, kad 
visi, kas tik turi gyvą tikėji
mą, drauge eina kovoti už Die
vą V. Rim.

siamuosius gynė advokatų kolegi
jos nariai T. Mandrovskaja, J. Ja
kutis, A. Šarkas, A. Urboševičius 
ir J. Vilimas.

Paklausus, ar kaltinamieji prisi
pažįsta kalti, jie kaip skelbia “Tie
sa” Nr. 228, atsakė taip:

P. Matiukas: Kaltu neprisipažįs
tu, bet vykdžiau įsakymus.

J. Palubinskas: Prisipažįstu vis
ką, bet užmuštųjų turto nesisavi- 
nau.

B. Čirvinskas: Prisipažįstu, kad 
įsirašiau į batalioną, bet, .matyda
mas smurtą, pabėgau į Dusetas.

A. Raižys: Prisipažįstu kaltas.
J. Mečius: Prisipažįstu kaltas, 

kad įstojau į batalioną.
J. Kopūstas: Prisipažįstu kal

tas.
K. Skabickas: Kaltinimą su

prantu. Dalinai prisipažįstu. Šau
džiau Garliavoje ir IX forte. Visa 
kita neigiu.

S. Benzius: Kaltinimą suprantu. 
Batalione buvau, šaudyme nedaly
vavau.

Prisipažinimai Sovietų tardymo 
ir teismo įstaigose nevisada galimi 
priimti už gryną pinigą, žinant, ko
kiomis tortūromis jie išgaunami.

(Nukelta į 4 psl,)

MASKVOS FLIRTAS SU JUGOSLAVIJA
JAV tai stebi su dideliu dėmesiu

J. PRUNSKIS
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Rimties valandėlei

J! PAMOKĖ MELSTIS

Sovietų Sąjunga vėl pradeda 
flirtą su Jugoslavija. Sovietų 
prezidento Brežniovo vizitas Bei 
grade rodo, kaip stengiamasi 
suklyjuoti tų šalių koegzisten
ciją ir išvystyti glaudesnius ry. 
šius.

Tačiau Tito, kaip pažymi 
“New York Times” korespon
dentas P. Undervvood, yra am
bicingas. Jis nenorės tokio pri
klausomumo Kremliui, kaip ven 
grų Kadaras ar Bulg'arijos Živ- 
kovas, nors šiaip, kas liečia di
desnius užsienio politikos klau
simus, paskutiniu laiku Jugos
lavija vis rikiavosi šalia Sovie
tų bloko. Tai Belgrado režimui 
nebuvo sunku, nes juk Tito ir 
jo klika yra komunistai.

Maskvos - Belgrado artė jimas 
nervina Peipingą

Atsilygindama už tą prielan
kumą, Sovietų Sąjunga nustojo 
pulti Titą ir pažadėjo plėsti 
prekybinius ryšius. Chruščiovas 
net paskelbė Jugoslaviją esant 
viena iš socializmo statytojų ir 
skatino jai padėti. Tiesa, Sovie
tų Sąjungai tas artėjimas su 
Jugoslavija sudaro kai kokią ri
ziką. Visų pirma tam yra prie
šinga Kinija. Maskvos - Belgra
do artėjimas galėtų reikšti di
dėjantį plyšį tarp Maskvos ir 
Peipingo. Ir Mao Tse-tungas to 
neslepia. Ne pripuolamai prieš 
Brežniovo vizitą į Jugoslaviją 
kinų komunistų partijos orga
nas Titą išvadino marksizmo - 
leninizmo išdaviku ir Amerikos 
imperializmo tarnu.

Gal būt Maskva jau nebetaip 
labai paiso Kinijos. Jugoslavų 
šaltiniai skelbia, kad Kinija tik 
techniškai esąs Sovietų bloko 
narys, bet dar būtų peranksti 
priimti tokias išvadas.

Situaciją beaiškinant
Jugoslavai bando apmaldy

ti vakariečius: esą jie norį ge
rų santykių su visais, ir jų ar
tėjimas su Maskva nereiškiąs 
siaurinimo ryšių su JAV. Prie 
tokių pareiškimų, žinoma, jugos 
lavus palenkia ir noras nenusto
ti amerikiečių teikiamos pagal
bos, nors ji paskutiniu metu 
yra susiaurėjusi ir daugiausia 
apima tik JAV žemės ūkio pro
duktų perteklių. Dėl to jugosla
vai tvirtina, kad pasikeitimai 
ne pas juos įvyko, o keičiasi 
rusai. Iš dalies tai gali būti tie-

l

| ROMULO GALLEGOS i

LAUKINĖ MOTERIS Į
j Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Paskutinis ankstyvesnės Altamiros savininkas 
buvo don Jose Santos, kuris, norėdamas išgelbėti ūkį 
nuo suskaldymo į daugelį dalių, nupirko teises iš jų 
savininkų savo ilgo gyvenimo vargų ir nepriteklių 
kaina; bet, jam mirus, jo vaikai Jose ir Pančita — 
ši jau ištekėjusi už Sebastiono Barkero — nutarė jį 
pasidalinti, ir senas ūkis suskilo į du. Vienas, Jose 
nuosavybė, pasilaikė pirmykštį vardą, o kitas — pa
sivadino La Barkerenja, pagal Sebastiono pavardę.

Nuo to laiko ir dėl neaiškaus nusakymo doku
mente, kuris, kalbėdamas apie ribas, žymėjo: “ligi 
Čusmitos palmyno”, iškilo tarp brolio ir sesers ne
santaika, nes kiekvienas jų savinosi, nurodinėdamas, 
kad šis nusakymas kalbąs jo naudai ir pradėjo vieną 
tų bylų, kurios praturtina kelias advokatų kartas ir 
kuri būtų juodu subankrutijusi, kai, teismui pasiū
lius neleisti daugybę pinigo už gabalą niekam never
tos žemės, nebūtų paliepęs savaime išsprūdusiu šūkiu 
ištarti:

— Arba viskas, arba nieko!”
Kadangi „viskas” negalėjo priklausyti abiem, bu

vo sutarta, kad tas plotas nepriklausys niekam, ir 
kiekvienas jų pasižadėjo apsitverti palei palmyną, 
taip, kad šis paliko be savininko ir aptvertas tarp 
dviejų nuosavybių.

Bet reikalas tuo nepasibaigė. Palmyno viduryje 
buvo išdžiūvusio ežerėlio akis, žiemą pavirsdama liū

dnu, dumblo šuliniu, kuriame nugrimzdavo bet kokia 
gyva būtybė, mėginanti pereiti, ir, kai vieną dieną

Baisios tėvo ramybės paveiktas ir būdamas tik
ras, kad tėvas įvykdys savo grasinimą, jeigu jis iš
šaus ir nepataikys, o gal gailėdamasis savo smurtin- 
gumo, Feliksas įdėjo ginklą į savo vietą ir išėjo iš 
salės.

Netrukus pasibalnojo arklį, pasiryžęs apleisti 
tėvų namus, ir veltui donja Asuncion jį maldavo ir 
verkė. Tuo gi tarpu, lyg nieko nebūtų atsitikę, don 
Jose užsidėjo akinius ir stoiškai skaitė žinias, kurios 

i baigėsi Kavitės1) sutriuškinimu.
Tačiau Feliksas nepasitenkino pasitraukdamas iš 

namų, bet susidėjo su Barkerais prieš Luzardus ir 
tęsė mirtiną kovą, kurios atkakliausia kurstytoja bu
vo jo teta Pančita ir prieš kurią vietos valdžios žmo
nės lankstėsi, nes tai buvo vadeivų laikai, o Luzardai 
su Barkerais dalinosi Araukos srities įtaka.

Jau buvo kritę asmeniniuose susidūrimuose be
veik visi vienos ir kitos šeimos vyrai, kai vieną pa
vakarę per gaidžių rungtynes miestelyje Feliksas, su
žinojęs, kad jo tėvas yrą kaimo gaidžių rungtynėse, 
savo pusbrolio Lauryno Barkero kurstomas, nusku
bėjo ten ir, būdamas išgėręs, įsivertė į ratą ir pradėjo 
šaukti:

— Atsinešiau portorikietišką gaiduką. Jis visai 
ne jankis! Na, ar atsiras čia koks ispaniškas luošys, 
norįs su juo susikibti? Jį išleidžiu vatuotą.

Nelygi kova jau buvo pasibaigusi šiaurės Ameri
kos laimėjimu, ir jis tai sakė, norėdamas išprovokuo
ti tėvą. Don Jose metėsi į ratą, mojuodamas lazda ir 
norėdamas nubausti už įžūlumą, tačiau Feliksas grie
bėsi ginklo, ir jo ranka taip pat nuslydo prie savojo 
ir netrukus grįžo į namus susmukęs, paniuręs, per 
kelis akimirksnius pasenęs ir su šitokia žinia žmo
nai:

— Tik ką nušoviau Feliksą. Ten jį tau atneša.

i) Cavite — Filipinų salų uostas, kur 1898 m. buvo paskan
dintas ispanų laivynas. Vert.

L (Bus daugiau) ____

bulinti fabrikus, padaryti na
šesnį žemės ūkį, pvz. pakeičiant 
kviečių veisles.

Jugoslavai guodžia amerikiečius 
Iš savo pusės jugoslavai guo

džia amerikiečius, kad jie nepri
ima įsakymų iš Maskvos ir ne
įsileidžia sovietų dalinių. Jie sa
kosi padėję išgelbėti nuo Krem
liaus ir Graikijos nepriklauso
mybę. Beveik visi 750,000 už
sienio turistų, šią vasarą lankę
Jugoslaviją, buvo iš vakarų. 
Prekyba su Sovietų bloko kraš
tais sudaro tik trečdalį Jugos
lavijos užsienio prekybos. Apie 
900,000 jugoslavų gyvena JAV 
ir dėl to to krašto žmonių sen
timentai rišasi su JAV. Paga
liau, Jugoslavija už teikiamą pi
niginę pagalbą pasižada atly
ginti.

sa: laisvosios rinkos valstybių 
sėkminga akcija Sovietus palen 
kia ieškoti naujų draugų; ūki
nių rūpesčių spaudžiamas Chruš 
čiovas nebe toks uolus vykdyto
jas Stalino linijos — užsienio 
komunistų partijas palenkti 
Maskvos kontrolei; atrodo, kad 
įvedus kiek liberališkesnį reži
mą rytų Europoje, ir tų kraštų 
nuotaikos Jugoslavijos atžvilgiu i 
kiek pasikeitusios, kas turi įta
kos ir į valdžios žmones.

JAV pagalba Jugoslavijai
Šį naują Maskvos - Belgrado 

flirtą su dėmesiu seka ameri
kiečiai. Ir ne be pagrindo. Ame
rika Jugoslavijai iki praeitų me 
tų pabaigos yra suteikusi pa
galbos, kuri vertinama 2.2 bil. 
dol. — daugiau negu visiems Af 
rikos kraštams į pietus nuo Sa
charos. Ir dabar, artimiausiu 
laiku, Jugoslavijai numatyta 
duoti JAV paramos $100,000, 
000. Iš jų apie $20 mil. pinigais, 
kad Jugoslavija galėtų pirkti 
daugiau mašinų ir kitų reikme
nų plečiamai savo pramonei, o 
likusioji pagalbos suma eitų 
kviečiais, džiovintu pienu ir ki
tais žemės ūkio pertekliaus ga
miniais. Su šia nauja pagalba 
JAV pokarinė parama Jugos
lavijai pakils iki $2 Ve bilijono. 
Be amerikiečių kviečių, Jugos
lavijos žmonės turėtų pabadau
ti.

Doleriai ir kviečiai

Amerikiečių pagalba sudaro 
apie penktadalį viso to kapita
lo, kurį Tito režimas panaudo
jo pramonės plėtimui. Ameri
kiečių grūdai sunkesniais metais 
sudarė ketvirtadalį visos Jugos 
lavijos sunaudojamos duonos. 
Amerikiečių doleriai padėjo Ti
to režimui išlyginti nepalankų 
užsienio prekybos balansą. O 
kiek daug pagalbos suteikė a- 
merikiečių CARE Jugoslavijos 
našlaitynams, ligoninėms, vai
kų darželiams, senelių globai! 
Amerikiečių gerybės padėjo net 
pustrečio milijono Jugoslavijos 
mokyklinių vaikų gauti skanes
nius užkandžius. Amerikiečių 
remiami net apie 5,000 Jugosla
vijos studentų ir mokslininkų 
galėjo gilinti studijas užsieny. 
Apie 200 JAV ekspertų buvo 
nuvykę į Jugoslaviją padėti per 
tvarkyti mokyklas, sudaryti a- 
tominių studijų centrus, pato- i

Tito rėmimo rizika
Iškeldamas šiuos dalykus, 

“Chicago Tribūne’’ koresponden 
tas Belgrade Arthur Veysey, iš 
kitos pusės atžymi ir rizikin
gumą JAV pagalbos Jugoslavi- 

(Nukeita į 4 nsl.)

Ne kartą Švenčiausioji Mari
ja savo apsireiškimuose sujun
gė dangų su rožančiaus kalbė
jimu. Tas aiškiai įvyko tame 
pasikalbėjime tarp Marijos ir 
Fatimos vaikučių. Mažoji Luci- 
ja užklausė Marijos vieno pa
sirodymo metu: “Jūs atėjote iš 
dangaus? Ar aš būsiu ten?” Ma
rija tuojau davė atsakymą: 
“Taip. Jūs turite kalbėti rožan
čių ir jį kalbėkite priderančiai”. 
Ryšys tarp žmogaus ir dangaus 
galėtų būti rožančius, bet mes 
turime jį kalbėti priderančiai.

Nereikia manyti, kad rožan
čius yra vienintelis ryšys su 
dangum ir kad tik per jį yra 
išganymas, bet reikia pripažin
ti, kad tinkamai sukalbėtas ro
žančius išprašo daug reikalin
gų malonių ir tos ištvermės, ku
ri reikalinga sėkmingam gyve
nimo užbaigimui.

Reikia atsiminti, kad kiekvie
nas “Sveika Marija” kalbėjimas 
yra sujungtas su mirties valan
da, nes antroj daly kalbama: 
“šventoji Marija, Dievo Motina,

Šv. Petro sostas, Bemini (1656) kūrinys, kuriame yra įdėta ir toji 
kėdė, ant kurios, kaip sako padavimas, sėdėjęs šv. Petras.

ten iškilo prigėrusi Barkero karvė, Jose Luzardas pa- i 
reiškė protestą Sebastionui Barkerui už peržengimą I 
uždraustos vietos. Besiginčydami vienas kitą įžeidė, 
Barkeras pakėlė lazdą, norėdamas ja svainiui rėžti 
į veidą, šis gi išsitraukė revolverį ir kulka į kaktą jį | 
nutrenkė nuo arklio.

Po to sekė keršto veiksmai, ir, besižudydami tar- 
: pusavy, Luzardai su Barkerais greit išbaigė gyvento- 
Ijus, savo didžiumoje sudarytus iš abiejų šeimų gimi
ningų šakų.

Ir kiekvienos jų pačiame branduolyje nubangavo 
tragiška vilnis.

Tai įvyko Jungtinių Valstybių ir Ispanijos karo 
metu. Jose Luzardas, ištikimas savo kraujui, sakėsi 
simpatizuojąs motinai Tėvynei, tuo tarpu, kai jo pir
magimis Feliksas, pradėjusi reikštis naujųjų laikų iš
dava, entuziastingai pritarė jankiams. Atėjo į ūkį 
Karakaso laikraščiai, tai įvykdavo kas mėnesį, ir iš 
pirmųjų žinių jaunuolio perskaitytų, — nes don Jose 
jau nebeprimatė, — užvirė karštas ginčas, pasibaigęs 
šiais smarkiais senio žodžiais:

— Reikia būti labai kvailam, kad patikėtum, jog 
karą gali laimėti Čikagos dešrininkai.

Pabalęs iš pykčio ir netekęs žado, Feliksas jam 
šoko į akis:

— Gal ir gali ispanai laimėti, bet vieno nepakę
siu, kad tamsta be reikalo mane įžeidinėji.

Don Jose paniekinančiu žvilgsniu jį išmatavo nuo 
galvos ligi kojų ir nusikvatojo. Sūnus neteko galvos 
ir griebė iš pajuostės revolverį. Tėvas iš karto nu
traukė juoką ir nė kiek nepasikeitusiu balsu, nepasi
judinęs kėdėje, bet su žvėriška išraiška lėtai tarė:

— Šauk! Bet, jeigu nepataikysi, jieties smūgiu 
tave prikalsiu prie sienos.

Tai įvyko ūkio namuose, tuoj po vakarienės, 
šeimai susėdus po salės lempa. Donja Asuncion pa
šoko įsiterpti tarp vyro ir sūnaus, ir Santas ,tuo me- 
tu ėjęs keturioliktuosius metus, pastyro, tarsi supa- 
raližuotas to žiauraus įspūdžio.

P. P. CINIKAS, MIC

melskis už mus nusidėjėlius da
bar ir mirties valandoje”.

Rožančiaus maldas visi mo
ka, ir jų kartojimas, rodos, toks 
paprastas dalykas, bet su ro- 

I žančium kiekvienas iš mūsų ga
li pasiekti aukštos tobulybės,
jei jį tik tinkamai kalbės.

* # *
Tas, kuris priderančiai kal

ba rožančių, tikrai gali pasiek
ti tobulybės, nes jo malda yra 
artimai surišta su tikėjimo pa
slapčių mąstymu. Tuo atžvilgiu 
Šv. Tėvas Gregorijus XIII nu
šviečia šį reikalą: “...rožančiaus 

i kalbėjimą įvedė šv. Dominin
kas, kad sustabdytų Dievo rūs
tybę ir kad išprašytų Švč. Ma
rijos užtarimą. Jis taip sutvar
kė rožančiaus kalbėjimą, kad 
prisimintumėm iš eilės išgany
mo paslaptis... jis įpynė į mal
dų kalbėjimą mąstymus apie
išganymą”.

Rožančiaus paslaptys tikrai 
ir tvarkingai lydi mūsų mintis 
apie išganymą, tobulybės sieki
mą ir tikėjimo tiesas.

Fatimoje Marija pristatė 
save: “Aš esu Rožančiaus Mer- 

■ gėlė”, šiuo būdu Marija aiškiai 
mums nurodo, kad ryšys tarp 
jos ir besimeldžiančio žmogaus 

i yra rožančius. Marija po Kris- 
i taus yra mūsų galingiausia už
tarėja ir ji nori, kad mes kreip- 
tumėmės į ją rožančiaus mal
da. Visos malonės, kurios gali 
būti mums suteiktos per jos 
užtarymą, gali būti gaunamos
rožančiaus kalbėjimu.

Kaip pirmiau buvo minėta, ro
žančius turi būti priderančiai 
kalbamas. Neužtenka tik žo
džius tarti, reikia ir mąstyti 
atitinkamas paslaptis. Mintyse 
turi pasireikšti tų paslapčių 
vaizdai: Marija vaizduojama 
visuose tuose išganymo įvy
kiuose.

Be abejo, tie mąstymai pe
reis į mūsų kasdieninį gyveni
mą, ir mes pradėsime tobulesnį 
gyvenimą pagal Kristaus ir Ma
rijos nurodymus. Visas gyveni
mas taps nuolatinė malda. Mes 
darysimės nuoširdesniais Kris
taus ir Marijos vaikais.

Tai šios yra tikrosios prie
žastys, kodėl Marija įsakė 
mums per Liurdo ir Fatimos 
vaikučius tinkamai kalbėti ro
žančių.
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Two completely ncw hardtops and three new station wagons have been added 
to Ford’s Fairlane series for 1963. This Fairlane 500 sports coupe with its Thunder- 
bird styled roofline, features a full-length console separating luxury-styled bucket 
seats, and a color-keyed interior.

Engineering advancements and modern production techniąues have eliminated 
the need for a 1,000-mile inspection, and increased major chassis lubrication in- 
tervals to 36,000 miles, vvith minor lubrication intervals of 6,000 miles. These are 
only two of the many service-saving items designed into all Ford Division cars 
except club vvagons and buses for 1963.

CLASSIFTED AND HELP WANTED ADS
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Maskvos flirtas su 
Jugoslavija

(Atkelta iš 3 psl.)

jai. Juk Tito komunistas. Jis 
likvidavo patriotinius Michailo- 
vičiaus dalinius. Jis pasmerkė 
vakariečių liniją Berlyne. Jis šil 
tai atsiliepia apie “demokrati
nę” rytų Vokietijos vyriausybę 
ir nesivaržo pagirti Chruščiovą. 
Ir pats Tito planuojąs vizitą į 
Maskvą. Jei sunkiu pokario me
tu Amerika Jugoslaviją aprūpi
no tankais, kariniais sunkveži
miais, radijo įtaisais, lėktuvais, 
tai dabar Jugoslavija ginklų 
kreipiasi j Rusiją ir gegužės mė 
nėšio parade Belgrade jau ma
tėsi apie 20 Sovietų tankų.

Iš viso, atrodo, kad Tito no
ri būti tuo gudriu veršiu, ku
ris siekia žįsti dvi karves. Lig 
šiol JAV parama jį daugiau pri
laikė prie vakariečių, bet širdi
mi jis artimesnis komunistams. 
Jei Amerikos negalima smerkti 
už ligšiolinę liniją, tai ypatingas 
apdairumas reikalingas ateičiai.

Spaudoj ir Gyvenime

(Atkelta Iš 3 psl.)
Tai pačios sovietų įstaigos savu 
laiku yra pripažinusios, kai buvo 
smerkiami Stalino meto žiaurumai. 
Teismo reporteriai “Tiesoje” įrašė 
sakinį, neva “Patys kunigai lai
mino šitą dalyką” ( — nekaltų žu
dymą), Tai, žinoma, propaganda, 
nes kaip tik žinomi tūkstančiai at
vejų, kada kunigai gelbėjo nacių 
žudomus žydus ir net užtarė eilę 
pačių komunistų. Plačiau apie tai 
“Drauge” rašė dr. D. Jasaitis.

Gerai, kad kaltinamiesiems su
teikta teisinė gynimosi priemonė 
— advokatai, nukrypstant nuo lig
šiolinės sovietų praktikos bausti 
administraciniu būdu, nuteisiant už 
akių. Klausimas tiktai, kiek tame 
tikro teisingumo ieškojimo, kiek 
propagandos. Įtartinai atrodo, kad 
teismo sąstate daugumą sudaro ne 
teisininkai; kaltintojais yra rusai 
Archipov ir Novodvorski, net ir 
kaltinamuosius atstovaujančių ad
vokatų tarpe randame rusus —
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Anksčiau išplauks iš Montreal’io lapkričio 9 d.

Dėl rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 
kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO, CANADA

Mandrovskaja, Urboševič. 
'Teisiamieji kaltinami suiminėji-

mu ir žudymu nekaltųjų. Jei da
bartinei okupuotos Lietuvos vy
riausybei tikrai rūpi teisingumas, 
kodėl nenubaudžia tų, kurie be kai 
tės masiškai suiminėjo Lietuvos 
žmones ir dešimtimis tūkstančių 
treimė į Sibirą, kurie šaudė nekal
tus Pravieniškėse, Telšiuose, Za
rasuose, Panevėžyje ir daugelyje 
kitų vietų. Stalinas, net miręs, už 
panašius dalykus buvo iš kapo iš
mestas. Tad kodėl nepatraukiami 
atsakomybėn jo bendrininkai, siau
tėję Lietuvoje?

J. žvilb

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

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

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

Išnuom. didelis kambarys vyrui, 
su atskiru įėjimu ir visais kitais 
patogumais. GR 6-3069.

Išnuom. naujai dekoruotas mieg. 
kamb. su TV ir atskiru įėjimu.

4001 S. Kedzie Avė.

Be baldų, 4 kambarių butas, 
apšildomas. 4601 S. Talman Avė. 
CL 4-8779.

Išnuom. -4 kamb. alyva apšildo
mas butas Brighton Parke. Suau
gusiems. 4339 So. Talman Avė. 
LA 3-5640.

Išnuomojamas 3 kambarių, švie
sus, gražus, naujai atremontuotas 
butas, 4513 So. Wood St. Visai 

! arti Šv. Kryžiaus bažnyčios. Tel. 
• 254-5219.___________

Išnuomojamas 5y2 kamb. butas 
i nuo lapkr. 1 d. suaugusiems.

6750 S. Artesian Avei

Išnuom. kambarys mergaitei ar
ba moteriai. Atskira virtuvė. Visi 
patogumai; centralinis apšildymas.
4002 S. Maplewood Avė. VI 7-6918

Marąuette Parke išnuom. atski
ru įėjimu ir visais patogumais 
kambarys. Teirautis darbo d. nuo 
7 v v. 476-3658.

Išnuom. švarus miegamas kam- 
j barys. 7017 S. Artesian Avė.

Išnuom. 5 kamb. butas. Krcip- 
| tis 2-rame aukšte per šonines du
ris 4508 S. Honore ^t.

%

HELP WANTED — MOTERYS K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 71 st SI. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534Registered NURSES <•

LOUISE BURG HOSPITAL
22nd & Archer Avė.

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

Reikalinga moteris prižiūrėti 
2y2 m. vaiką nuo 8 v. v. iki 4 
p. p., 5 dienas savaitėj, Marąuette 
Pk. rajone. Reikalinga nors kiek 
kalbėti angliškai. Tel. 776-1074, 
po 5 v. v.

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

Reikalinga ateinanti moteris kom- 
panijonė invalidei moteriai, 5 die
nas savaitėje. Kreiptis tarp 2 ir 
8 v. popiet. 2243 Wes,t 23rd Sto. 
YA 7-6866.

BRYAN MEMOKTAL 
HOSPITAL

in
BUBANT, OKLAHOMA

lias cxcellent 
immediate openlngs for
REGISTERED NURSES 

Salary open.
All sliifts, general duty and super- 
visors, salaries commensnrate with 
ąualificatlons paid annual vacation. 
<six paid solidays per year,- college 
town near beautiful lake Texoma.

Wire, write, or cal). Dept L. N.
Mr. R. M. Midi. Ailministrator 

Darant, Oklahoma 
or call WA 4-3080

’vyrai’ir' moterys**
Reikalingas vyras ar moteris, 

plauti indus dienomis, pilną ar 
daliną laiką. DIAMOND HEAD 
RESTAURANT, 3321 W. Colum- 
bus Avė. (Arti 79-os ir Kedzie).

REAL ESTATE*

PIETVAKARIUOSE SPECIAL. 
Mūr. 2-jų butų, nebrangiai. Vie
nam bute 4 mieg. kamb.; antrame 
3 mieg. Skalbimui kambarys. Ga
zu apšild. Švari nuosavybė. Sa
vininkas gyv. užmiestyje, turi par
duoti. Apyl. 30-os ir S. Homan 
Avė. $15,900, arba. už geriausią 
pasiūlymą. LA 1-7038.

CICERO. Nebrangiai. Lietuvių 
apyl., arti mokyklos, bažn. ir krau 
tuvių. 5 butai, 6-5-4 kamb ir 2 
po 3 kamb. Modern. vonia. Geros 
pajamos. $19,900; imokėti $4,000. 
TO 3-2460.

MŪRINIS 2-jų butų. 4 ir 4 
kamb. Rūsys. Autom, apšild. Skal 
bimui kamb. Apyl. 28-os ir S. Dra- 
ke Avė. $14.000 arba geriausias 
pasiūlymas. LA l~7038.

ISarąuetto Parke — dėl nenuma
tytų šeimyninių aplinkybių būtinai 
turi būti parduotas 4 metų moder
nus bungalotv. Tik 815.900. Kreiptis 
RE 7-2040.____________________________

Marąuette Parke parduodamas la- 
, bai gražus geltonų plytų kampinis 16 
butų apartmetinis po 5 ir 4 kamb. 
Viskas labili puikiai užlaikyta ir su
tvarkytu. Jau Ugi metai tas pats sa
vininkas, kuris dėl rimtos ligos tiu’i 
parduoti skubiai ir labai nebrangiai. 
Kreiptis — RE 7-2646.

BEAVER DAM LAKE 
Opcn Sat. & Sun. 11 to 6 P. M.

A beautiful 14-mile-long lake, 
15th largest lake in Wisconsin. 
Excel. fishing—Northerns, Wall- 
eyes, Crappies, Perch & Catfish. 
All-year-round fun. Easy driving 
distance. 2 & 3 bedroom Homes, 
$3,650 to $4,795 iucluding lake 
front lot, $200 down. Easy month- 
ly terms. Directions: Take Hiway 
41 to Hiway 33, then West on 
Hiway 33 to Beaver Dam. Then 

i take Highway 151 from downtown 
Beaver Dam to South City limits, 
then West 10 miles on County 
trunk “G”, then turn right on 
F W to our sign.
FOX RIVER HOMES — Li 2-3112 

tVAukesha or Li 2-5580 Evės.
OED REALTY, INC., Sales Ageut 

IVaukesha, tVisconsin

Perskaitę "Draugą", duoki 
i te jį kitiems pasiskaityti.

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

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

2 butų niūras. 2 po G kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už $29,500.

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

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

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

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

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

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

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

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,900.

2 po 4 kamb. beveik naujas. 30 
p. sklypas. Atskiri šildymai gazu. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37,400.

Gražus 4 kamb. meti. Galima 
įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys. Puiki vieta M. par
ke. $16,800.

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

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

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

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

Reikia greitai parduoti. 3 2 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. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

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

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

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

Brighton Parke parduodamas 
2-jų butų mūr. po 4į/2 kamb., 5 
metų senumo. Po 6 v. v. skambin
kite 254-8382.

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

Savininkas apleidžia miestą, par
duoda gerai išlaikytą 2-jų miega
mų, 6 metų senumo “expandable” 
namą. Gazu apšildomas. Youngs- 
town spintelės virtuvėj. Plytelių 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai 
ir sieteliai. Ąžuolinės grindys. 
Cyclone tvora. 1 blokas nuo auto
buso. Slypas 65x118 p. Arti klini
ka ir nemokama dantų priežiūra 
vaikams. Kaina $14,700.

6255 West 83rd Street 
Tel. GA 4-8817

W0RTH OVER $150,000.00 
Open To Good Offer

NATIONALLY KNOWN FISHING 
CAMP — FOR SALE ! !

DORSAL FISHING POST, 
STUART, FLORIDA

3 Duplex Cottages, Efficieney Units, 
Screened Porches facing the Jungle 
Likę South Fork of the St. Lucie 
River. Salt and Fresh \Vater Fishing. 
6 Boats, 5 Motors, Taekle, Cushions, 
etc. Shop Building, 34x52 foot Buil- 
ding, containing Office, TV Room, 
Taekle Shop and Restaurant facing 
the River. Established for years.
IDEAL for GROUP OF BUSINESS 
OR PROFESS1ONAL PEOPLE, orto 
rėmai n as a FISHING CAMP. 2% 
Acres — 400 ft. WAT1?R FRONT- 
AGE. ROOM FOR F-KPANSION. 
BROCHURE ANO DĖTAIS ON RE- 
QL'KST. $50,000 to $60,000 cash will 
handle. Deal direct vvith ovvner.

Write or Wiię for Colorful Bro- 
chure:

DORIS S. KOLL1KER, Owner 
R. R. 2. Stuart, Florida

Savininkė parduoda naują bun- 
galow. 3 mieg. kamb. Visi patogu
mai. Atdaras apžiūrėjimui sekm. 
nuo 12 iki 5 p. p. 6816 S. Bell Avė. 
HE 4-7034.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------- f------
9 visai nauji mūr. modernūs na

ciai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

1% a. mūr. 5 Ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. _šildymas. $23,900.

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

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

5 ir 6 kamb. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. 
parke. Tik $26.900.

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

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

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

8 METŲ MUK. NAMAS
' Į vakarus nuo Gage Pk. 41/, kamb. 
| Kilimai. Apsauga nuo potvynio. 2 
I mašinų garažas. Labai geras pirki- 
’mas už $20,750.

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

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

ŠTAI, .$175 MĖN. PAJAMŲ!
3 butai ir krautuvė viename na

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

2 BUTŲ 5 METŲ M f R.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

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

TIK $16,750
Oak La v n 5 kamb. 1 1 metų mūr. 

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

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

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

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

5340 S. Ndttinghaim. Liuksusinis 
5 kamb. mūr., 2 mieg. Gazu apšil. 
$17,900. Tel. 586-1260.

B E R W Y N. Nupigintas nuo 
$25,000 iki $21,900, 5 kamb. “oc- 

jtagon” priekiu bungalow su gražiu 
poilsio kambariu rūsy (galima 
perdirbti į 3 kamb.). Plytelių vir
tuvė, spintelės. $5,000 įmokėti. 
'SVOBODA, 6013 Cenmak Road. 
OLympie 2-6710 arba BIshop 

, 2-2162.

CIIGERO. $16,900. 2 butai —
5 ir 5 kam., po 3 mieg. Partneriai 
išsiskiria. Mokesčiai $104. Apžiū- 
rėkite šiandien. BIshop 2-2162,

$5,990 už 5 kamb. mūr. namą 
apylinkėje 24-os ir Drake Avė. 

,$1.000 įmokėti. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

Marąuette Parke, netoli bažny
čių ir mokyklų, prie gero susisie
kimo, 7038 S. Rockwell, parduo
damas 2-jų butų medinis namas. 
Atskiri gazo šildymai. 2 mas. ga
ražas. Tel. PR 8-3654.

CICERO. Specialus mūr. apart- 
mentinis. 7—5—4—2 kamb. Karš
tu vand.-alyva apšild. Pajamų 
$305 per mėn. Apylinkėje 16 ir 
50th Avė. $30,900; įmokėti $8,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero. OLympie 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

SOUTH SIDE SPECIAL. Arti 
44-os ir La Crosse. 5 kamb. bun- 
galow. Tik 7 m. senumo, 2 maš. 
garažas. Plytelių vonia. $17,900, 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

Prie 72-os ir Sacramento savi
ninkas parduoda 8 metų senumo 
3-jų miegamųjų namą. Skambinti 
RE 7-7257 po 6 vai., savaitgaliais 
visą dieną.

Atdaras apžiurejimul sekmad. 1 iki 
5 vai. —- 9220 So. Kedzie AvC. Mo- 
dern. mūr. namas — apačioj 2 krau
tuvės ir didelis sandėlis užpakaly: 
viršuj 6 kamb. butas; kartu ir urmo 
saldainių išvežiojirno biznis. Kaina 
mažiau $60,00o. Prijungtas garažas 
2 maš. Sav.

GA 5-4439

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

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

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

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

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

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

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

Mūrinis 1 % a., 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. GSth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 Ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 6 kamb. mūrinis, 

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

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

2-jų aukštu med. su moder. "face 1 Ari! Marąuette Parko bažnyčios 
stone” priekiu, -4 ir 4 kamb., gazu naujas 2-jų aukštų mūrinis po 5% 
šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir i kamb., 3 miegamieji. 2 vonios kiek- 
Washtenaw. $17,900. viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

2-in hutu n dirbimai. Baseboard karštu vand.nios’' Alyva šildymas, garažas %Ma?2 aPŠUd. sistemos. Galimą nupirkti su
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2 , „_ _____
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir ; ir Francišco? $18?25’o.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE ■ INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,800. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

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

$22,500.

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

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

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

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

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2801 W. 69th St.. Chicago

STA N KUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiaūskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

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

PARDAVIMUI

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

Parduodamas miegamo setas, so
fa ir kambarinės gėlės: oleandros, 
fikusai, japoniškos rožės ir daug 
kitų. 6750 S. Artesian Avė.

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

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

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

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

Mūrinis 4 mieg., garažas, 1 rytus 
nuo Western, $16,500.

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

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

mažu įmokėjimu. $45,900.
Atremontuotas mūrinis. 5 kamb.

apačioje ir 2 miegamieji viršuj. Aly
va šildymas. Garažas. Arti 64-tos

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

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

2 SKLYPAI 
86.000 už 8 2x132 p. sklypą prie 7 9

ir Cicero.
$3,900 už 25x125 p. sklypą, 5 9-ta 

ir Cąlifornia.

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

>-»»♦♦«« ...........................................
A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, I>ownspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
Der-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsldraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, KO 2-8778
♦ ♦♦ ♦ ♦«♦«»»..»»».»

HEATING CONTRACTORSI
Statome šiltų oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 1

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastataiI

“NIDA” BUILDIERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklniul 

GA 5-5867

Statome gyvenamus namus Ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792
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Lietuvių Scenos Darbuotojai Chieagoj rengia š. m. spalio 27 d., šeštadienį, Western Bali room 3504 So. Western Avė., tradicinę

rW!

Įdomi programa, turtingas bufetas ir puikus Freddy Fischer 
orkestras. Pradžia — 8-tą valandą vakaro. Įėjimas — 3 dol.

VADŲ PARUOŠIMO SEMINARAS

Šį savaitgalį, spalio 6-8 d., 
ALRKF Jaunimo stovyklavie
tėje “Dainava” prie Manchester, 
Michigan, įvyksta Pax Romana 
Šiaurės Amerikos Komisijos va
dų paruošimo seminaras (Exe- 
eutive Training iSeminar). Šio 
seminaro ūkine puse rūpinasi 
Studentų Ateitininkų sąjunga. 
Jau antru kartu studentai atei
tininkai talkina tokio seminaro 
paruošime.: prieš du metus,
1960 metų žiemą panašus semi
naras įvyko Mariariap'oiio aukš
tesniosios mokyklos -patalpose.

Seminaro tikslas

Į seminarą suvažiuos visų 
Šiaurės Amerikos komisijai pri
klausančiųjų federacijų centro 
valdybų nariai. Seminaro tiks
las — paruošti valdybų narius 
darbui federacinėj plotmėje. 
Pax Romana Šiaurės Amerikos 
komisijai priklauso National Fe
deration of Catholic College Stu 
dents, Federation of Newman 
Clubs, Canadian Federation of 
Catholic College Stūdents, ka
talikiškos studentų korporaci
jos, Studentų Ateitininkų sąjun
ga, ukrainiečių “Obnova” ir kt. 

Programa

Seminaro programa rimta ir 
kruopščiai suplanuota. Semina
rą atidaro kun. Gerard Murphy, 
SJ, paskaita “Studento vado a- 
paštalavimas”. šeštadienio popie 
tė skiriama darbo .grupėms: fi
nansiniais klausimais, vadų au
ginimo problemoms, .reklamai ir 
komunikacijai. Darbo grupių iš
vados bus pateikiamos plenumo 
posėdžiui. Vakare prof. Ramon 
Surganves de Franch (Pax Ro
mana ICIMICA prezidentas) 
skaito paskaitą “Tarptautinio 
katalikų studentų sąjūdžio idė
jos ir istorija”. Vėliau įvyksta 
grupinės diskusi jos—apie univer 
siteto apaštalavimo vietą užsie
nyje — diskusijose 'dalyvauja 
Pax Romana Directing Commit-

■ tee nariai. Šiose diskusijose žvel 
giama į potencialą ir problemas 
universitetiniam apaštalavime 
Afrikoj, Lotynų Amerikoj ir eg 
žilų studentų tarpe.

Vado pareigos

Sekmadienio ryte Thomas O’
Hcrron, šiaurės Amerikos Ko
misijos direktorius, skaito pas
kaitą apie Pax Romana tarptau 
tinį sąjūdį, organizacijas, pro
gramas. Popietinėj sesijoj: dar
bo grupės, kurios nagrinės va
do pareigas federacijų veikloje. 
Viena darbo grupė skiriama są
jungų pirmininkams — čia nag
rinėjami labai įdomūs klausi
mai: kada naudoti griežtą par
lamentarinę procedūrą konfe
rencijose ir posėdžiuose; kaip 
pravesti diskusijas; kaip sutau
pyti laiką federacijos darbe; die 
notvarkių planavimas, bylos.

) Speciali darbo grupė skiriama 
tiems, kurie dirba programų iš
vystymo darbą: čia bus nagri
nėjama programų tipai, ryšiai 
su biudžetu, būdai sužadinti en
tuziazmą bei patikrinti, kad pro 
gramos patenkina realius reika
lavimus ir duoda realias pro
gas augimui. Vakarinėj sesijoj 
t. Murphy, SJ, tęsia savo pas
kaitą apie studento vado apaš
talavimą, įjungdamas praėjusių 
dviejų dienų darbo išdavas.

Negras universitete

Pirmadienio ryte paskaitą
“Negras universitete” skaito 
Regis Bobonis, iš Pittsburgh 
“Post Gazette” redakcijos. Jis 
nagrinėja, ko negras studentas 
laukia katalikiškuose studentų 
sąjūdžiuose. Seminaras uždaro
mas pažvelgiant į Šiaurės Ame
rikos komisijos planus ir pro
gramas ateinantiems metams.

Reikia sveikinti Pax Romanos 
vadovybės energiją ir entuziaz
mą tokius seminarus ruošiant. 
Šiuose rajoniniuose suvažiavi-
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Guatemala, Jos užs. reik. mi
nisteris Berlyno sieną pavadino 

, gėdos siena, liudijančia apie ją 
pastačiusios sistemos bankrotą. 
Daug laiko jis skyrė išvesti pa
ralelei tap R. Vokietijos ir Ku
bos. Ši pastaroji buvo “išlais
vinta” iš vad. JAV imperializ
mo ir pateko į žiauriausią Sov. 
Rusijos imperializmą. Guatema
la apie tą nelaimę įspėjusi jau 
1960 m., nes jai buvę aišku, kad 
Sov. Rusija per Kubą nori pa
glemžti ir Guatemalą. Dabar Ku 
ba yra didžiausias pavojus A- 
merikos kontinente, nes tikra
sis jos šeimininkas yra Sov. Ru
sija, prisivežusi Kubon daugy
bę karo pabūklų.

Guatemala tikisi atgauti Be- 
lizę (Britų Hondūras), nes ji 
daugiau priklausanti Guatema-' 
lai, kaip Britanijai.

Guatemalai nepatinka P. A- 
merikos rasinė politika, todėl 
palaikys tuos, kurie organizuos 
atėmimą iš P. Afrikos tų teri
torijų, kurias ji valdo kaip J. 
Tautų patikėtinis.

Jam baigus kalbėti, Kubos 
atstovas, pasinaudojo atsakymo 
teise ir išplūdo guatemalietį už 
jo pastabas apie Kubą. Girdi, 
Guatemala turinti tamprų ryšį 
su United Fruit Co. ir esanti tos 
amerikinės bendrovės kolonija. 
Ten esanti parašyta ir Guate- 
malos užsienio reikalų ministe
rio kalba. Guatemaloje esančios 
bazės apmokyti “samdiniams”, 
su kuriais būsią bandoma grą
žinti United Fruit Co. jos Ku
boje turėtas plantacijas.

Thailandas. Thanat Khoman, 
užs. reik. min.., gynė mažas 
valstybes, kurioms norima su
varžyti balsą Jungt. Tautose.

BALIU
Staliukus galima užsakyti: dieną — pas Z. Visockienę, tel.

RE 7-1697; vakare — pas J. Cijūnelienę, tel. PO 7-4174.
suerusfueiuagaucLĮyeiyEiysiyeiuen^e^ayeiysiyayay^eiyauayauEn.

Aukštos General Federation of Women’s Club pareigūnės svečiuose pas Lietuvos generalinį kon
sulą. Budrį: (iš k. į d.) Mrs. H. M. Z-ėll, Chair.man of the Council of International Clubs; Ligija Be- 
liukienė, Mrs. Dexter O. Arnold, GFWC p-kė; p. R.Budrienė, konsulas V. Stašinskas; viena paren
gimo šeimininkių tautiniais rūbais. Nuotr. Vyt. Maželio

muose užmegsti federacijų va
dovybių asmeniniai ryšiai per
kelia organizacinį veikimą nuo 
popieriaus į gyvus žmones. Už- 
megstos pažintys palengvina or
ganizacinį darbą, įgytos žinios 
paskleidžiamos savose federaci
jose. Džiaugiamės, kad Pax Ro

mana studentų tarptautinio są
jūdžio viršūnėj turime dr. Vy
tautą Vygantą, kuris savo ener
gija ir veiklumu gali būti mums 
visiems pavyzdžiu. Džiaugiamės 
Studentų Ateitininkų sąjunga, į 
kuri Pax Romana darbą vertina 
ir savo talka prisideda. Už šio‘

seminaro pasisekimą daug atsa
kinga Detroito studentų ateiti
ninkų draugovė ir uolusis SAS 
užsienio skyriaus vedėjas Au
gustinas Idzclis. Jiems visos lie
tuvių katalikiškos studentijos 
vardu reikia tarti ačiū.

Arūnas Liulevičius

KAS KĄ SAKO JUNGTINĖSE 

TAUTOSE
Bet kaip Kambodijos atsto

vas liejo ašaras dėl Thailando 
nedraugiškumo, taip Thailando 
atstovas kryžiavojosi, kad bė
da yra ne Thailando, bet Kam
bodijos pusėje. Ir jis minėjo vi
są eilę atsitikimų, kada buvo 
pasirašyti susitarimai, bet Kam
bodijos valdovai lyg žaisliukus 
tuos susitarimus laužo, žodžiu, 
Kambodija esąs kubai sunkus 
kaimynas. Jungt. Tautų gen. 
sekretorius esąs paprašytas iš
tirti Kambodijos kaltinimus ir 
paskelbti visą tiesą.

Priėjęs prie J. Tautų proble
mų, kalbėtojas pažymėjo, kad

kai kurių valstybių atsisakymas 
į mokėti įnašus pacifikacijos da- [ I 
liniams išlaikyti yra ne tik ne- Į 
pateisinamas, bet, galima šaky-1 

1 ti, nusikalstamas. Jų žodžių ne- 
• lydi darbai.

Nusiginklavimas geras daly- 
! kas, bet pažabotina ir slapta 
sūbversija, nes ir jos pagalba 
siekiama užgrobti kitą kraštą. 
Pietryčių Azijoje tas ginklas 
labai esąs naudojamas. Ką be- 

' kalbėti apie atsitikimą, kada 
| viena valstybė jai visai sveti
mame regione kemša ginklus jai [

' pasidavusiai valstybei ir nepap- j 
! rastai padidina susikirtimo pa-I 
! vojų.

KANADOS ŽINIOS
jos lietuvių šventė, kurioje visi 

[ susitiksime.
1 Visus svečius maloniai sutiks 
ir pavaišins Nek. Pr. Marijos 

j Seserys ir Lietuvių Vaikų namų 
rėmėjai.

Iki pasimatymo Lietuvių Vai- 
i kų namuose — 57 Sylvan Avė.
! (prie Dufferin ir College gat-1
i vių). Rėmėjai

Toronto, Ont.
Šventė vaikų namuose

Spalio 14 d. 12:30 vai. p. p. 
Lietuvių Vaikų namuose įvyks 
“Šiluvos Marijos” bareljefo šven 
tinimo iškilmės, kurias atliks 
prof. kun. St. Yla, iš Putnam, 
Conn. »

Ta pačia proga bus galima 
apžiūrėti vaikų darželio darbų 
parodą ir bus rodomas filmas 
iš Lietuvių Vaikų namų gyve
nimo. Visą filmavimo darbą ne
paprastai meniškai atliko Nora 
Kulpavičienė, tai yra meno kū- 

j rinys, keliąs džiaugsmo ir pasi
junti tarytum pats būtumei tuo- 

i se gražiuose L. V. namuose ir 
i malonių, pedagogių seselių glo- 
’boje, kurios tyliai, kaip darbš
čios bitės atlieka didelį darbą 

| Toronto lietuvių kolonijai su 
[priešmokyklinio, mokyklinio am 
žiaus vaikais ir jaunimu.

1 Tebūna šitoji spalio 14 d. vi
sų Toronto ir apylinkės koloni

Gardaus maisto siuntiniai į (vi
sus kraštus. Pilnai garantuota 
Prašykite sąrašų ii' kainoraščių

GRAMERCY 
SHIPPING C0.
118 E. 28tb Street 

Nevv York 16, N. Y.

REAL ESTATE

VIENAME IŠ GYVIAUSIŲ 
BIZNIO SEKTORIŲ

j šiaurinėj miesto daly parduoda- j 
i mas 4 aukštų namas ir didele krau- 
! tuve su prekėmis. 2 me aukšte 7 
kamb.; 3-čiame 9 kamb. ir 4-tame j 
aukšte, sandėlis. Didelis beismen-ll 
tas.. N am o kaina su prekėmis 
839,500.

I Sužinoti tel. HUmboldt 6-0229 [

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuota.. Prašyk 

platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO., 
Ine.

744 Broad Street, 
XEWARK, XĖ\V .II.RSEY

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

♦ ♦ >
Attention, Property Owners!
W E STOP ICE

from DAMAGING 
GUTTERS and DOWNSPOUTS 
ELECTRIC HEATING CABLES 

•. . installed in gutters and down 
spouts. Eliminates costly repairs 
and icing of porches and stairs. 
Low installation cost. Only pen- 
nies a day for operating costs.

Install Now — Before Cold 
Weather Starts!

SHAMROCK
ELECTRIC CO.

1702 West Foster Avė.
Free Estimates —- LO. 1-8888 

Licensed and Bonded

Brangiam ir mielam mūsų draugui, kavalerijos karininkui,

A. -Į- A.

JUSTINUI PLAUŠINAIČIUI mirus,
jo žmonai Marcelei, dukrelei Algidei ir sūneliui Stasiukui reiš
kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

VIKTORIJA IR AUGUSTINAS JAŠIŪNAI, 
Sudbury, Canada

A. + A.
ALBINA TRILIK

TRILIKAUSKAS
Rudytė

Gyveno 3335 W. Potomac Avė.
Mirė spalio 4 d., 1962, 3:15 vai. p.p., sulaukus 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Plungės parap., Kaušelių kaimo.
Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Florence, žen
tas John T. Biesiada, anūkai: Christine, Dennis ir Stephan, sūnus 
John D. Trilik, marti Marie B., anūkai Diane ir Johnny, brolis 
Juozas Rudis, brolienė Ona ir šeima; sesuo Petronėlė Kazragis, švo
geris Juozas ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Wold — Wold kopi., 3337 W. North Avė. 
Laidotuvės įvyks pirmad., spalio 8 d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai.

Laid. direkt. Mažeika - Evans, RE 7-8600.

PADĖKA
A. f A.

PAULINA KALAINIENĖ
(GLEMŽAITfi)

Mirė 1962 m. rugsėjo mėn. 25 dieną ir palaidota rugsėjo 
29 d. šv. Kazimiero kapinėse.

Velionė Paulina Kalainienė negali atsidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į amžinybės 
vietą. Todėl mes, atmindami ją ir apgailėdami jos mirtį, dė
kojame kunigams, seselėms ir draugams, atvykusiems į šer
menis, užprašiusiems šv. mišias ir atsiuntusiems gėlių ir pa
lydoj u siems į kapus.

Dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. prelatui A. 
Martinkui, E. Abromaičiui, J. Kuzinskui, L. Vaišvilui, J. Pruns- 
kiui, P. Petkui, A. Stašiui ir K. Juršėnui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame varg. K. Gaubiui ir 
solistei G. Giedraitienei. Dėkojame kun. J. Kuzinskui ir kun. 
V. Domeikai ir varg. ponui Sodeikai už pamaldas kapuose.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips už 
mandagų ir tvarkingą patarnavimą. Dėkojame kapstanešiams, 
nunešusiems ją į amžinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažįstamiems. O Tau, 
Mūsų mylimoji, sakome: Lai Gailestingas Dievas šfttęikia 
amžiną ramybę.

Nuliūdę lieka: Vyras Jonas, dukterys Seselė M. Felix 
(Razimierietė) ir Pauline Krafehek, žentas Peter, 
anūkė Patricia Lennon.

PADE K A
A. + A. STANISLAVA RYMSZA

Mūsų mylima sesuo mirė 1962 m. rugsėjo mėn. 27 d. ir 
buvo palaidota spalio mėn. 2 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chi
eagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jos sielą ir kurie dalyvavo pamaldose 
bei laidotuvėse.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių bei 
pareiškė .mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame 
kun. W. Urbai, kuris išlydėjo velionę iš koplyčios ir kan. V. 
Zakarauskui, kuris atkalbėjo rožančių koplyčioje.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame Dariaus-Girėno Post 
271 nariams už atsilankymą koplyčioje ir dalyvavimą laido
tuvėse. Dėkojame Šv. Vardo dr-jos nariams, St. Clare of 
Monteaflco parap., už atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybes padėkoti. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Mažeikai-Evans už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Brolis Stanley Danbar su šeima., Cesnų šeima ir 

kun. Antanas Bertašius
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X Visu Šventųjų parapijoje 
Roselande, kuriasi naujas sky
rius Tėvų Marijonų rėmėjų. Spa 
lio 4 d., parapijos salėje susi
rinko gražus būrys žmonių tar
tis skyriaus veiklos reikalais. 
Iš apskrities dalyvavo pirm. E. 
Samienė, vicepirm. J. Zelvis, S. 
Kaulakis, A. Kaulakis ir M. 
Wodman. Sekantis susirinkimas 
bus po sumos, sekmadienį, spa
lio 28 d. Laikiną valdybą suda
ro: pirm. O. Dura, rašt. P. Gu-

X šv. Kazimiero Sesenj Rė
mėjų S sk. šaukia mėnesinį su
sirinkimą spalio 7 d. 1:30 v. p. 
p. parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw. Pirm. Vera Paukš
tis ir valdyba nuoširdžiai prašo 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir pranešti, 
kad skyrius rengia išpardavimą 
spalio 10 ir 11 dieną, kuriam va 
dovauja. Joanna Klevinskas, Ka 
zimiera Yerkes, Elzbieta Mate- 
vich ir kt. Prašome aukų: dra
bužių, baldų, knygų ir kt.

X Gage Parke steigiama šeš
tadieninė lituanistikos mokykla, 
kurioje dirbs mok. Peteraitienė. 
Reikia surinkti atitinkamas skai 
čius mokinių. Visi tėvai yra 
kviečiami susirinkti šį sekmadie 
nį, spalio 7 d., 2 v. p. p. Gage 
Fieldhouse, 55 st. ir IVestern

Šv. Kryžiaus parapijos lituanistinės klasės mokiniai su mokytoja Marija Pėteraitiene

IŠ ARTI IR TOLI

džiūnas ir kas. Kaz. Rubinas.
X Dr. A. Razma parašė kon-1 kampas, pasitarimui.

greso narei Church laišką, kad X Alberto ir Elenos Statlfij, 
paremtų rezoliucijas, reikalau- Peoria, III., sūnus Jeronimas 3-ti
jaučias Jungtinėse Tautose iš- metai mokslą tęsia Southern PRADĖTAS BALFO VAJUS

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
kelti Lietuvos klausimą. Savo 
atsakyme dr. Razmai Church 
pažadėjo ir toliau rūpintis Pa
baltijo reikalu. Kaip matyti to
kiais laiškais kongreso ir sena
to nariai domisi ir jiems priduo 
da reikšmės, todėl verta laiškais 
šią akciją paremti.

X Labdarių seimas įvyks 
lapkričio 11 dieną labdarių viloj 
— Holy Family Vilią, Orland 
Park, III., o ne spalio 28 dieną, 
kaip buvo pranešta.

X Moterų s-gos 20 kp. su
sirinkimas įvyksta spalio 7 d. 
2 v. p. p. Nekalto Pras. parap.

Illinois kolegijoj'. Duktė Alber
ta įstojo į Wisconsin universi
tetą. Duktė Franni lanko St. 
Thomas pradinę mokyklą Peo
ria, UI.

X Moterų sąjungos 55 kp. 
susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, spalio 7 d. 2:30 v. p. p. są
jungietės J. Klikūnienės namuo 
se, 7327 So. Maplevvood Avė. 
Po susirinkimo įvyks žaidimai, 
prašome atnešti dovaną, šeimi-

; kas ir dalyvaus pasauliniame 
| gydytojų suvažiavime Delhi, In
dijoje. Dr. Jonas turi praktiką, 
tarp lietuvių Wau.kegan virš 25 
metai ir per tą laiką gerieji Ze
kai yra ne kartą paaukoję kil
niems vienuolijų tikslams. Ma
rijonų vienuolyne prie Draugo, 
Pijaus X altorius koplyčioj yra, 
jų aukotas 1.956 metais. Kelei
viai išskrenda iš Seattle, Wash., 
trečią spalio savaitę.

KANADOJ
— Jonas Staškevičius, Romoj 

lankąs Šv. Kazimiero liet. kole
giją, rugsėjo mėn. pabaigoje ga 
vo subdiakono šventimus, o 
spalio 28 d. — gaus diakonatą. 
Yra galimybių, kad kunigystės 
šventimus gaus prieš pat Kalė
das, o Kalėdų atostogų į Toron
tą atvyks primicijoms.

— Sol. Kosto Orento palaikai 
iš Toronto kanadiečių kapinių 
parkelti į lietuvių naująsias ka
pines, kartu perkeltas ir velio
niui pastatytas antkapis. Už vi
sas pastangas dėl perkėlimo di
delis nuopelnas tenka solisto 
žmonai Z. Orentienei. Velionis 
yra miręs prieš 7-nis metus. So 
listui paminklą pastatė žmonos 
ir solisto gerbėjų komitetas.

— Lietuviij mokykloj Toron
te šiais metais yra arti 500 mo
kinių. Mokykloje veikia 10 sky
rių. Naudojamasi kanadiečių 
kat. Šv. Pranciškaus mokyklos 
patalpomis. Mokyklos vedėjas 
— Jonas Andriulis, šeštadieni
nę liet. Maironio vardo' mokyk
lą globoja vadinamoji mokyk
los taryba, susidedanti iš abiejų 
parapijų klebonų, liet. bendruo- 

| menės, mokyklos vedėjo ir tė
vų komiteto pirmininko.

— Rimas Strimaitis, jau Ka
nadoje lankęs mokslus, ir pui
kiai naudojąs lietuvių ir anglų 
kalbas, pradėjo dainavimo kla
sę Toronto konservatorijoj pas 
prof. Vinci.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvoje mitinguota Ku

bos reikalu. Šalia mitingų visoj 
Sovietijoj, jie buvo suorgani
zuoti ir Lietuvos miestuose. Pa 
gal spaudą, Vilniaus radiją, dar 
bininkai priimtose rezoliucijose 
“vieningai pritarė” Tasso parei 
škime išdėstytai vyriausybės po 
litikai. Kai spaudoje tik ir skam 
ba žodžiai apie Amerikos agre
syvius planus, paskelbta ir duo
menų apie Lietuvos pramonės 
ryšius su Kuba. Jon siunčiamos 
metalo piovimo staklės, paga
mintos “Komunaro” ir “Žalgi
rio” gamyklose, neseniai į Ku
bą iš Lietuvos buvo pasiųsta 20 
suvirinimo agregatų, be to, “ko 
vojančiai Kubos liaudiai “pade
da” ir Lietuvos mėsos ir plieno 
pramonės įmonės.

J. A. VALSTYBĖSE
— Ona Valiiluvičiūlė, Ro

chester, N. Y., lietuvių parapi
jos klebono sesutė, šią savaitę 
išskrido į Havajų salas atosto
goms. Tai bus pirmoji josios il
gesnė atostoginė kelionė iš Ro- 
chesterio. Ona yra ypatingai 
uoli darbuotoja šv. Jurgio pa
rapijoje, kur josios brolis, kun. 
Pranas klebonauja. Ateinančiais 
metais parapija minės kunigo 
klebono sidabrinį kunigystės 
jubiliejų. Pasiruošimai greitai 
prasidės.

— A. a. Stasys Klimaitis štai 
ga mirė rugpiūčio 9 d. Jis bu
vo senas ir plačiai žinomas Uti- 
kos, N. Y., lietuvių kolonijos 
veikėjas. Nuoširdžiais darbais 
pasitarnavo daug tautai ir tikė
jimui. Ypač reikšminga jo veik- 

! la, kadangi maža Utikos lietu- 
■vių kolonija ir ne daug veikėjų. 
Stasys Klimaitis buvo 75 metų 
amžiaus, daugiau kaip 40 metų 
| išgyvenęs Utica, N. Y., kur 
1925 metais vedė našlę Katari- 
ną Šidlauskas Kolvaitis, kuri 
mirė 1951 m. rugpiūčio 26 d. 
Prieš atvažiuojant į Utiką, Sta
sys gyveno Rochester, N. Y. 
Priklausė visom vietinėm baž
nyčios draugijom, įsteigė čia A- 
merikos Lietuvių klubą, buvo 
Balfo skyriaus raštininkas. Pa
liko podukrą Pranę ir posūnį 
Stasį ir sūnų advokatą Rober
tą. Amžiną atilsį jo sielai.

— A. a. Justinui Plaušinai- 
čiui Brocktone mirus rugsėjo 
15 d., tą pačią dieną jis buvo 
pagerbtas Laisvės Varpo reng
tame lietuviškame subatvakary 
Romuvos parke Brocktone. Dėl 
jo mirties tas subatvakaris pa
verstas iš pasilinksminimo į su
sikaupimo momentą. Jaunimo pa 
įruoštos programos pradžioje ve 
lionis pristatytas, kaip narys 
didžiosios Laisvės Varpo šeimos 

i ir pagerbtos atistojimu bei mi- 
Inutės susikaupimu, o progra- 
Į mos pabaigoje perduotos iš juo- 
' stos vėliavos nuleidimo iškilmės 
1 prie nežinomojo kareivio kapo 
i Karo muziejaus sodely Kaune.• 
Tos iškilmės surištos su velio
niu, kaip buv. nepriklausomos 
Lietuvos karininku, davusiu 
priesaiką ginti Lietuvos laisvę.

I Gedulo ženklan atsisakyta nuo 
'linksmosios programos dalies ir 
j šokių. Rytojaus dieną per Lietu 
j vos Varpą perduotas įžanginis 
i tos programos vadovybės žodis,
! skirtas velioniui. Tas žodis pa
lydėtas Schuberto Avė Maria, 
kurią lietuviškai atliko buv. Me 
tropolitan operos sol. Algirdas 
Brazis.

— Dr. Jonas ir Monika Zekai, 
Waukegan, III., ruošiasi išvykti 
į kelionę aplink pasaulį su Ame 
rikos gydytojais. Kelionėje gy
dytojai lankys garsiąsias klini-

I reikia pagalvoti, pasispausti ir širdžiai kviečiamas trečiadienių 
vakarais apsilankyti Vyčių sa
lėje, o mieli tėvai maloniai pra
šomi savo sūnus ir dukras pa
skatinti įsijungti į šauliško jau
nimo veiklą. —av.

Prisimename geros valios lie- laiku i laiškuS’ kurįe
tuviams mieste ir apylinkėse, daugeliui jau yra pasiųsti paš-
kad neužmirštų Balfo. Skirtą Jįu' BŪkime šalP0S rėmėjai sav0 

. . .................... ... broliui! Tr skubiai- Orvamzaci-auką'reikia suteikti tuojau—iki 
prasidės Balfo seimas Baltimo
rėje spalio 12-13 d. Būtų tie
siog negražu nuvažiuoti į sei
mą tuščiomis rankomis iš to
kios lietuvių sostinės. Į šį sei
mą savo lėšomis važiuoja penki 
direktoriai ir kita tiek skyrių 
atstovų. Laukiama, kad mūsų

nihkė kviečia visus dalyvauti ir gydytojai, inžinieriai, verslinin-
paremti kuopą.

X Danutė Gedmintaitė, šį pa
vasarį baigusi Northeastern uni

mokyklos kamb. Pirm. Helen versitetą Bostone, pradėjo ruoš 
Širvinskienė ir valdyba kviečia 
visas nares ir norinčias į s-gą 
įstoti moteris gausiai dalyvauti.

X Agnės Gilienč iš Califor
nijos, gera Marijos Melkienės 
draugė, sveikino ją vardo die
na ir atsiuntė $10 auką šv.
Pranciškaus Seselių Rėmėjų sei 
mo pasveikinimui.

X Antanina Juškienė parva-

universitete. Jai buvo suteikta 
pilna stipendija gilintis bioche
mijos srityje.

X Marąuette Parko Namų 
S-kų d-jos susirinkime įstojo 6- 
ši nauji nariai. Julė Sažauskas 
padarė pranešimą apie įvykusią 
gegužinę. Draugijos banketas į- 
vyks lapkričio mėnesį. Ateinan-

žiavo iš Floridos, kur linksmai tis susirįnkįmas įvyksta spalio 
praleido atostogas. Džiaugiasi, 19 d 7:3o v v. parapijos sa-

kai ir kiti asmens, įskaitant ir 
bankus, kuriuos lietuviai pilnai 
remia ir palaiko, atsiųstų savo

broliui! Ir skubiai: Organizaci
jos taip pat turi paremti Balfo 
šalpos darbus, nors vieną kartą 
metuose. Organizacijos be šal
pos savo broliui lietuviui būtų 
mažai vertinamos, nes neatlik
tų pagrindinio darbo — parem
ti tautietį, esantį nelaimėj. Bal
fo vadovybė yra atsiminusi ir 
tokias organizacijas, kurios at
lieka didelius lietuvybės darbus, 
bet iki šiol pamiršdavo paremti 
Balfo veklą. Ir joms yra išsiun-

. . . aukas- Mat, Chicagos lietuviųI tinėti atskiri laiškai ir prašo-
tis magistro laipsniui Chicagos šalpos statistika rodo blogus ma aukos- Vadovybes prašomos

pažymius, palyginus su kitų 
miestų lietuvių šalpa. Todėl čia

kad ten sutiko pusbrolį kun. 
Vaclovą Vaičiūną, atvykusį iš 
Kolumbijos. A. Juškienė yra 
amžina narė visų vienuolynų, 
stambi gerų darbų rėmėja, pa
rapijos ir draugijų veikėja, 
Draugo ilgametė skaitytoja ir 
rėmėja.

X Sol. Jonas Vaznelis atliks 
meninės programos dalį Chica
gos Lietuvių operos moterų 
choro penkmečio paminėjime, 
kuris rengiamas lapkričio 10 d. 
vakare Western Ballroom sa
lėje.

X Antanas Kardelis, Mar
ąuette Park gyventojas, Drau
go skaitytojas, galvoja važiuoti 
j Floridą pas savo šeimą, svei
katos pataisymui.

X Amžinų daiktų žemėje nė
ra, bet deimanto adata patefo
ne tarnauja ilgą laiką. Pasižiū
rėkit gerųjų vokiškų Telefun
ken patefonų ir radijų kombi
nacijų, magnetofonų bei stali
nių radijų Gradinsko televizijų, 
radijų ir hi-fi krautuvėje, 2512 
W. 47 'St'., FR 6-1998. (Sk.)

X F. Strolia gros akordeonu 
ir talkininkaus žaidimų bei šo
kių tvarkyme per Eglutės pa
rengimą spalio 14 d. Jaunimo 
Centre. (Pr.)

X Gen. konsulas dr. P. Dauž
vardis dalyvaus Lietuvos Duk
terų dr-jos vakarienėje su po
nia, dr-jos garbės pirmininke, 
šiandien 7:30 vai. vak. Jaunimo 
Centre. Stipri meninė progra
ma. Visas pelnas skiriamas šal
pai. Dalyvaus ir dr-jos įsteigė
jas kun. dr. F. Gureckas, ne
senai grįžęs iš Oxfordo, Angli
jos. Neturintieji pakvietimų 
gaus jų prie įėjimo. (Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., Sešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

Įėję.

X Jau parduota IG0 bilietų į 
metinę Tėvų Marijonų rėmėjų 
vakarienę, kuri įvyksta sekma
dienį, lapkričio 4 d.! Vieta gra
ži, tai Sharkos valgykla, 6301 
W. 63 St., Chicago. Anais me
tais pritrūko bilietų į metinę 
vakarienę. Taigi kas nori sau 
užtikrinti vietą, turi iš kalno 
nusipirkti sau bilietą. Bilietai 
prie durų nebus pardavinėjami. 
Vakarienės bilietas yra $5 au
ka. Bilietus galima įsigyti pas 
tėvų marijonų rėmėjus. (Pr.)

X Dr. S. Aliūnas skaitys 
(Spyglišką ir dyglišką poeziją), 
sol. Birutė Kemežaitė dainuos, 
Markausko orkestras gros per 
tradicinį ateitininkų Rudens va
karą, kuris įvyks spalio 20 d. 
7:30 v. v. Jaunimo Centre. Va
karą praves inž. Žibutė Brin- 
kienė. Veiks bufetas, bus dova
nų. Visi kviečiami šiame vaka
re dalyvauti. (Pr.)

“Draugo” skaitytojas Antanas 
Bradūnas, jau kuris laikas persi
kėlęs iš Baltimorės į Coral Gables 
Floridon ir čia įsikūręs. Prieš 60 
metų atvykęs iš Lietuvos į JAV, 
beveik visą laiką gyveno Baltimo
rėje. Antanas Bradūnas ten buvo 
savininkas vienos iš didžiųjų to 
miesto siuvyklų. Visą laiką rėmė 
kultūrinę ir visuomeninę šios lie
tuvių kolonijos veiklą. Tremtinių 
persikėlimo metais “parsitraukęs 
pas save” kelias dešimtis naujųjų

padėti Balfui šioje rinkliavoje.
Antanas Gintneris

VEIKLUS ŠAULIŠKAS 
JAUNIMAS

VILNIAUS DIENOS KOMITE
TO POSĖDIS

Rugsėjo 28 d. Jaunimo Cent
re įvyko posėdis, kuriame daly
vavo įvairių organizacijų 16 at
stovų. Susirinkimo tikslas buvo 
papildyti komiteto sąstatą ir 
nustatyti Vilniaus dienos minė
jimo programą. Komiteto sudė
tis buvo* papildyta dar 10 asme
nų ir išrinktas sekretoriatas iš 
pirmininko A- Dundulio, Vil
niaus Krašto Lietuvių s-gos 
Chicagos sk. pirmininko, ir L. 
Stasiūnienės, L. K. Birutės dr- 
jos Chicagos sk. pirmininkės.

_ . , . „ Be to, parinkti korespondentaiPo vasaros atostogų Chicagos . ’ L : ...
Vytauto Didžiojo Saulių kuopos "*“rta . . .. . .... Minėjimas susidės įs dviejų da-jaunimas vėl visa energija jsi- . ... . . ,, . ... lių: akademines ir menmes-kon
juuge i gražią, kultūrinę verkią. Pagrindi„iu kalbėtoju
Sezono pradžios susirinkimą ati , . x ., . , 7_ . yra pakviestas zurn. J. Cicėnas-darė meno kuopeles vedėjas „ ,. 7 . _ , ..„ , , , Solistai Pr. Bickiene ir sol. Al.saulys J. Petrauskas. Jo prane-
Šimu ligšiolinis tautinių šokių 
grupės mokytojas š. K. Ulevi
čius, dėl svarbių priežasčių lai
kinai pasitraukė. Jo vieton pa
kviestas š. J. Pervažas.

Kuopos jaunimas uoliai daly
vauja vaidintojų tautinių šokių 
grupėse. Repeticijos vyksta 
kiekvieną trečiadienį, 7 v. v., 
Vyčių salėje, 47-je gatvėje. Yra 
nemaža įstojusių naujų šokėjų. 
Kviečiame ir daugiau jaunimo 
įsiregistruoti, nes tautinių šo
kių ir vaidintojų kuopelės nori
ma padaryti gausesnes ir stip
resnes.

Daugelis jaunimo nors Lietu 
vos ir nematė, arba maži iš 
Lietuvos išvykę jos nebeatsime
na, jaunimo subuvimuose puo
selėja lietuvių kalbą, gražius lie 
tuviškus papročius ir gražiai tar 
pusavy bendraudami, ruošiasi

Brazis. Eilėraščių apie Vilnių 
padeklamuos aktoriai Brinką, 
Dikinis ir Verbickaitė.

Minėjimas bus lapkričio 10 
d. Jaunimo Centre. Tą pat die
ną jėzuitų koplyčioje bus pa
maldos už mirusius vilniečius, o 
prie Laisvės paminklo bus pa
dėtas vainikas- Pov. Dirlds

KAS, KAIRKUR
— Šv. Kazimiero Akademijos 

rėmėjų I sk. svarbus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 7 d. 2 v. 
p. p. Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, Town of Lake. Visos rė
mėjos malonėkite atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. Taipgi tu
rime gerai prisirengti centro ruo
šiamam Bunco parengimui, ku
riam rėmėjos prašomos atnešti 

| dovanų. — Valdyba

— Moterų Sąjungos 21 kp. svar
bus susirinkimas įvyks spalio 7 d. 
1 v. p. p. Šv. Kryžiaus parapijosateities gyvenimui. Gana daž-

ateivių ir padėjęs jiems įsigyventi nai daro įdomias išvykas į arti- , svetainėje. Visos sąjungietės Na
šiame krašte. mesnius ir tolimesnius miestus, lonėkite atsilankyti ir naujų narių 

kur jie pakviečiami suvaidinti atsivesti. Taipgi visos sąjungietės

C H I CAGO S ŽI N IOS
MIESTAS PRAŠO GREIČIAU IŠSIGELBĖJO IŠ PAMIŠĖLIŲ 

DIRBTI j NAMŲ
I Ruth Du Sold iš Vilią Park 

Chicagos miestas perspėjo Ma ?250 00{) nuostolių ieški.
lan statybos kompaniją iš New nį prįeg savo vyrą Robert ir dr.

kokį scenos veikalą, ar šauniai 
pašokti tautinius šokius.

kviečiamos sekmadienį, spalio 7 d., 
8 vai. ryte Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje dalyvauti šventose mi-

Abiejų lyčių jaunimas nuo- 'šiose už visas mirusias sąjungie- 
tes. Malonėkite dalyvauti ir pasi
melsti už mirusias sąjungietės.

Valdyba

Yorko, kad ji paspartintų cen- 
tralinės filtracijos pastatų sta
tybą šiaurėje nuo Navy prie
plaukos. Kompanija pasižadėjo 
iki Naujų Metų statybą baigti. 
Iki šiol turėjo užbaigti 40% sta 
tybos, o yra užbaigusi tiktai 11 
procentų.

MIRĘS PALIKO $1,900,000

Glenn Traer, buvęs Truax-Tra 
er anglies kompanijos ir Grey
hound autobusų kompanijos di
rektorius, miręs rūgs. 13 d., pa
liko $1,900,000. Sūnus ir duktė 
pasidalins jo palikimą. Jis gy
vendavo 1500 N. Lake Shore 000 gyventojų, maždaug milijo- 
dr. ; ną daugiau negu Chicagos mie

Richard Washburn, kurie smur
tu norėjo ją patalpinti pamišė
lių namuose. Pažįstamas advo
katas ją išgelbėjo iš tos nelai
mės, o kitas gydytojas pripaži
no ją esant sveiko proto.

PRAŠOSI CHICAGOS 
PAGALBOS

Šiomis dienomis besilankąs 
Chicagoje Kopenhagos (Danijo
je) miesto burmistras Urban 
Hansen prašė Chicagos polici-

stas, tačiau trafiko* mirčių skai
čius prilygsta Chicagos skaičiui, 
nors Danijoje yra tiktai 5 pro
centas trafiko judėjimo kaip 
Chicagoje.

KO GALIMA IŠMOKTI CHI
CAGOS MOKYKLOSE

Chicagos mokyklose galima 
išmokti įvairių įvairiausių da
lykų. Viena mokykla giriasi iš
mokysianti, kaip pagal senoviš
ką japonų mokslą atskirti vien 
iš kiaušinių stebėjimo gaidžio 
nuo vištos kiaušinį. Kita mokyk

— Šv. Kazimiero Seselių Rėmė
jų 6-to sk. mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 7 d., 2 v. 
p. p., mokyklos kambaryje. Pra
šom nares gausiai susirinkti, nes 
reikia prisiruošti ateinančiam cent
ro parengimui — Valdyba

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRIST®

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

Visual Training — Contact Tienses 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p. p. 
antrad., penlkt. 10:30 v. r. — 6 p.p.:

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

jos pareigūnų patarti jam, kaip la pamokytų jau geriau įsikūru- 
sumažinti Danijoje trafiko mir- i sius, kaip namuose prie baro 
čių skaičių. Danija turi 4,500,- maišyti gėrimus; trečia — net 

pamokytų, kaip krėsti magikos 
šposus.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

Lear n More 
About Indians
Read the day-to-day account 
of the “DOINGS” of a Priest 
among the Indians of South 
Dakota

in
The Liftle Bronzed Angel

Published and printed in the Mission Print Shop, 
edited by Rev. Gualbert Brunsman, O.S.B., for the 
support of 450 Indian boys and girls. Printed monthly 
— Subscription $1.00 per year)
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