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KADA LIETUVIAI BUS GRĄŽINTI 
I SAVO TEVISKES

Išvaryti bolševikų rusų. Komunizmas ir biurokratizmas
VILNIUS, okup. Lietuva. —. 

Lietuvių komunistų partijos 
“Tiesa” spalio 21 d. (nr. 249) 
pranešė per septynias skiltis di
delėm raidėm “nepaprastą” ži
nią, jog “nebegalima atidėlioti 
jokio darbo laukuose”.

“Tiesa” dejuoja, kad paverg
toje Lietuvoje įsigalėjęs biuro
kratizmas, sakydama:

“Neretai biurokratų ieško
ma už kabinetų sienų, atsi
tvėrusių nuo žmonių. Nebūti
na jų tik ten ieškoti. Biuro
kratą galima sutikti visur. 
Kur tik nėra jautrumo, dirba
ma formaliai, negalvojant a- 
pie žmogų, ten ir įsigali biu
rokratiškumas.”
Ko čia verkšlenti "Tiesai”, jog 

ji gerai žino, kad komunizmui 
visai nerūpi žmogus, nes ko
munistinei sistemai jisai tėra 
daiktas. Komunistai apeliuoja 
į žmogaus vertingumą, kai jie 
nori daugiau gėrybių sukaupti 
Kremliaus ponams.

Visa komunistinė sistema yra 
didžiausias biurokratizmas.

Toliau laikraštis tokių daly
kų atidengia:

“Redakcija gauna laiškų iš 
kolūkių, kuriuose kolūkiečiai 
nusiskundžia atskirų vadovų 
grubumu, abejingumu žmonių 
poreikiams. Neseniai redakci
ja gavo laišką iš Kėdainių 
rajono “Šėtos” kolūkio. Jame 
pasakojama apie tai, kad kol
ūkio pirmininkas drg. Volkus 
skriaudžia 74 metų kolūkietį 

A. Blusį. Suaugę Blusio vai
kai išsiskirstė ir pradėjo sa
varankišką gyvenimą. O se
nukas liko kolūkyje. Kol ga
lėjo, dirbo. O paskui pirminin
kas pasakė:

— Važiuok sau pas vaikus.
Senukas nepanoro išsikelti 

iš savo gimtų namų. Tada pir
mininkas atėmė iš jo kolūkie
čio teises. Senukas kreipėsi į 
rajono prokuratūrą. Gavo at
sakymą, jog jis pilnateisis kol

ūkio narys. Ar turėjo teisę 
kolūkio pirmininkas siaurinti 
kolūkiečių teises? Ar tokie] 
kolūkio pirmininko veiksmai 
padeda stiprinti jo, kaip va
dovo, autoritetą? Toli gražu 
ne. Nejautrumu žmonėms jų 
pagarbos nenusipelnysi.” 
Labai teisingai pasakyta: “Se

nukas nepanoro išsikelti iš savo 
gimtų namų”. Nė vienas lietu
vis, kuris yra bolševikų ištrem
tas į Sibirą ar kitas Rusijos vie
toves, nenorėjo apleisti savo 
gimtosios žemės, bet Kremlius 
visai nepaisė jų teisių, ir parei
gų ir ištrėmė.

Jei jau komunistai yra tokie 
dideli žmoniškumo “gynėjai”, 
tegu jie gražina žmogui lietu
viui laisvę, turėtą lauką ir lei
džia jam apsipręsti savo tautos 
ateitį. Ir visi lietuviai turėtų 
būti grąžinti iš Sibiro ir kitų 
Rusjos vietovių į savo kraštą, 
nes nė vienas lietuvis nenorėjo 
išsikelti iš savo gimtų namų.

Ką svarstys visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas?

Iš katalikų spaudos suvažiavimo

Maroko ir Ispanijos derybos
RABAT, Marokas. — Maroko 

užsienio reikalų ministeris spa
lio 24 dieną nuskrido lėktuvu 
į Madridą, gal būt, norėdamas 
paruošti kelią karaliaus Hassa- 
no ir generalissimo Francisco 
Franco susitikimui.

Ispanijos ir Maroko valstybių 
galvų konferencijoje būtų ap
svarstytos marokiečių teisės į 
ispanų valdomą teritoriją šiau
rės vakarinėje Afrikoje.

Pasak vyriausybės šaltinių, už 
sienio reikalų ministeris Bala- 
frej iškėlęs visas problemas, lie
čiančias abu kraštus, ypač ky
lančias iš Ispanijos buvusių te
ritorijų šiauriniame ir pietinia
me Maroke.

Marokas, gavęs 1956 metais 
nepriklausomybę, deda pastan
gas atgauti marokiečių terito
rijas, valdomas ispanų. Derybos 
esančios vedamos slaptai.

* Ispanija, pasak gerai infor
muotų diplomatinių šaltinių, pa
darys kai kurių nuolaidų savo 
Saharos teritorijose, norėdama 
gauti tvirtų marokiečių garan
tijų dėl ispanų teritorijų (en-

klavų) šiauriniame Maroke. 
Manoma, kad Madridas ati

duosiąs savo pietinę Ifni terito
riją (enklavę) ir susitarsiąs dėl 
Sakiat ei Hamra ir Rio de Oro 
ieritorijų Saharoje, jei Marokas 
garantuosiąs Ispanijos suvere
numą šiaurinėse teritorijose (en 
klavėse).

Yemeno rojalistai
užėmė 3 miestelius

DAMASKAS, 'Sirija. — Ye- 
meniečiai rojalistai užvakar tei
gė, jog jie užėmė tris mieste
lius rytiniame Yemene, nužu
dydami 90 parašiutininkų, at
vykusių iš Jungtinės Arabų res 
publikos (Egipto), viename mū
šyje.

Sukilėlių yemeniečių kontro
liuojama radijo stotis Sanoje, 
Yemeno sostinėje, pranešė, kad 
nuverstas karalius Badr miręs 
ligoninėje Saudi Arabijoje. Ka
ralius buvęs sužeistas bėgant 
iš Yemeno sukilimo metu.

Suomijos prezidento
vizitas Paryžiuje

PARYŽIUS. — Suomijos pre
zidentas dr. Urho Kekkonen at
vyko spalio 24 dieną j Paryžių 
keturių dienų valstybinio vizi
to. Tai pirmasis suomių vyriau
sybės galvos vizitas Prancūzijo
je nuo Suomijos nepriklausomy
bės atgavimo 1917 metais.

Orly aerodrome jis buvo su
tiktas prezidento de Gaulle. Abu 
vadai pasikeitę kalbomis ir do
vanomis nuvažiavo į Paryžių at
virame automobilyje.

Prezidentas Kekkonen nese
niai vizitavo Maskvą ir ilgai kai 
bejosi su diktatorium Chruščio
vu. Jis pasipasakojęs de Gaul
liui savo įspūdžius, patirtus pas 
diktatorių Chruščiovą.

Popiežius Jonas XXIII kviečia pasaulio vadus išlaikyti taiką, kal
bėdamas per Vatikano radiją. (UPI)

Ginkluotas Sovietą laivas netoli Kubos vandenų
BREMENAS, Vokietija. — Sovietų prekinis laivas 9,500 to

nų “Poltava”, kuris, gal būt, veža atominius sviedinius, turėtų 
šiandien įplaukti į Kubos vandenis. Laivas “Poltava”, gal būt, 
yra apginkluotas.

Dirksen prieš viršūnių konferenciją
CHICAGO. — Senatorius Dirksen (R., III.), mažumos va^ 

das senate, teigia, jog jis “visiškai nepritaria” viršūnių konfe
rencijai Kubos reikalu ir ragina prezidtentą laikytis tos pačios 
pozicijos.

CHICAGO. — Katalikų spau
dos suvažiavime užvakar Chi
cagoje vienas posėdis buvo pa
vestas svarstymui visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo. Kalbė
tojais buvo pakviesti tėv. W. 
H. Kane, O.P., prel. H. Koenig, 
tėv. Th. J._ Motherway, S.J., ir 
tėv. E. Stokes, S.J. Kalbėtojai 
pažymėjo, kad Bažnyčios suva
žiavime bus svarstomos galimy
bės panaudoti gyvąsias kalbas 
šv. mišiose. Jau dabar Afrikoje 
leista šv. mišių metu naudoti 
vietinę kalbą, o Pietų Ameriko
je — ispanų.

Laukiama ir daugiau pakeiti
mų, pvz. bažnytiniame teisyne. 
Jis galioja nuo 1918 m., o gyve
nimas jau yra iškėlęs naujų 
reikalavimų. Visų pirma turės 
būti įvesta į Bažnyčios teisyną 
jau po I Pasaulinio karo pa
daryti pakeitimai, pvz. eucb 
rištinio pasninko. Apie 1965 
laukiamai jau naujo Bažnyčios 
teisyno. Numatoma, kad bus pil
niau nusakytos vyskupų teisės, 
jas išplečiant.

Esant labai nevienodam ku
nigų paskirstymui pasaulyje, ga

Nepaprastas stovis Indijoje
NEW DELHI. — Ministeris pirmininkas Nehru užvakar pa

žadėjo, kad Indija kovos prieš įsibrovėlius kiniečius indų terito- 
rijoje kol jie is ten nebus išvyti. Tai jam pabrėžiant, gynybos 
ministerija pranešė, kad komunistų kariniai daliniai užėmę pre- jį pakeitimų, kas liečia ku- 
kybinį ir budistų miestą, 17 mylių Indijos viduje žiaurioje kovoje.: nigų priklausomumą tam tikrai

Indijos vyriausybė vakar paskelbė savo krašte nepaprastą diecezijai. Pasauliečių vaidmuo ' Bažnyčioje
stovį. Suvaržytos žmonių konstitucinės teisės.

Tarp indų ir kiniečių vyksta kovos šiaurės vakarų pncic 
nyje.

Stevenson pas Kennedį
VVASHINGTON. — Adlai Stevenson, JAV ambasadorius 

Jungtinėse Tautose, iš New Yorko buvo atvykęs į Washintgoną 
pasitarti su prezidentu Kennedžiu Kubos reikalais.

Bažnyčioje taip gi bus aptar
tas. Gali būti išplėstos teisės 
klebonų teikti sutvirtinimą. 'Ga
li būti išplėstos kunigų teisės 
klausyti išpažinčių už savo vys
kupijos. Gali būti įvestas dia- 
konatas kaip nepriklausomi 
šventimai šalia kunigystės. Dia
konai galės sakyti pamokslus,

EAST LANSING, Mich. —- 
Edvard V. (Eddie) Rickenba- 
cker, vienas geriausiai žinomų 
Amerikos lakūnų, spalio 25 d. 
kritikavo prezidento Kennedžio 
taip vadinamus “politinius ėji
mus” Kubos atžvilgiu, ir pa
brėžė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės turėtų bombarduoti 

ministracijos pranešimo. Raketa kubiečių sviedinių (raketų) ug- 
praskries 20,000 mylių nuotoly- ■ niavietes.

Mariner II 9 milijonai
mylią nuo žemes

VVASHINGTON. — JAV ra
keta Mariner II spalio 24 dieną 
7 vai. rytą buvo 9,969,888 my
lios nuo Žemės ir 21,424,337 my 
lios nuo Veneros, pasak Ameri
kos Aeronautikos ir Erdvės ad-

RICKENBACKER RAGINA BOMBARDUOTI 
RUSU BAZES KUBOJE

Uganda priimta į
Jungtines Tautas

NEW YORKAS. — Uganda, 
buvusi Britanijos kolonija rytų 
Afrikoje, buvo priimta į Jung
tines Tautas ketvirtadienį. Da
bar ši tarptautinė organizacija 
turi 110 narių.

KALENDORIUS

Spalio 27 d.: šv. Florencijus, 
Ramojus.

Spalio 28 d.; 20 sekm. po Sek 
minių, Kristaus Karaliaus šven
tė, šv. Simanas ir Judas.

Spalio 29 d.: šv. Narcizas, Že
maitė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausia apsiniaukę, apie 
40 laipsnių; rytoj — dalinai ap
siniaukę.

Saulė teka 7:16, leidžias 5:53.

Lenkijos laivai 
plaukia į Kubą 
Leis juos iškrėsti

VARŠUVA. — Pasak patiki
mų šaltinių, lenkų laivai, pake
liui į Kubą, leis juos iškrėsti, 
bet pareikš protestą.

Lenkų vyriausybė labai susi
rūpinusi dėl visuotinio karo pa
vojaus.

3 lenkų laivai plaukia į Ku
bą. Jie nepriklausą prie Sovietų 
Sąjungos bloko laivų, vežančių 
krovinius į šią salą.

Atsakingi šaltiniai įsitikinę, 
kad lenkų laivai nevežą “ofen- 
zyvinių ginklų” į Kubą;

Informuoti lenkų sluoksniai 
pareiškė, kad jie neabejoja, jog 
Sovietų Sąjunga atsikeršytų 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, jei amerikiečiai sulaikytų 
ir iškrėstų jos laivus. Sovietai, 
girdi, Baltijos jūroje ar kitur 
atsikeršytų amerikiečių laivams, 
o net ir Berlyne.

je nuo Veneros gruodžio 14 d.

— Prezidentas Kennedy ati
dėjo savo vizitą į Braziliją. Jo 
kelionė buvo numatyta lapkri
čio 11 d.

' S- ' '

“Mes turėtumėm kubiečiams 
duoti 24 valandas išsikraustyti 
iš raketų bazių ir aerodromų... 
ir po to tuos įrengimus reikėtų

kė Rickenbacker dviejose kalbo
se ir pasikalbėjime.

“Jei mes to nepadarysim”, — 
pridėjo jis, — “jie jas (raketas) 
panaudos. Aš jau žinojau prieš 
3 mėnesius, jog jie turi raketų. 
Ir ten yra daug daugiau rusų, 
negu Kennedy pareiškė... Aš ži
nau, aš buvau ten”.

Rickenbacker, 72 metų, I Pa
saulinio karo garsenybė lakū
nas, yra Eastem Air lines pre
zidentas. X.

nušluoti nuo žemės”. pareiš
Malda -— kaip ir radiumas — 

tai skaidri, savaime gimstanti
energijos forma. Alex Oarrel

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— JAV vakar išbandė virš 
Johnston salos, Ramiajame van
denyne, 60 mylių aukštyje vieno 
megafono atominę bombą.

— Sovietų vyriausybė vakar 
pranešė, kad Vakarų diploma
tams draudžiama vykti už Mas
kvos miesto ribų. Tai kerštas 
Amerikai dėl blokados prieš Ku
bą.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris rytoj per radi
ją ir televiziją pasakys kalbą 
tautai tarptautinės politikos
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Strategija — Admirolas Allen Smith (dešinėje), Karaibų jūros fronto vadas, ir jo pagalbininkas 
kapt. Edward R. Hunt nustato blokados strategiją savo buveinėje San Juan mieste, Puerto Rico, 
prieš Kubą. (UPI)

krikštyti, rūpintis finansiniais 
reikalais.

Gali būti pakeitimų moterys
čių tvarkyme, panaikinant kai 
kurias kliūtis. Gali būti pakeiti
mų pasninkuose, taipgi drau
džiamų knygų klausime. Taip 
pat galimi pakeitimai teisyne 
numatytų bažnytinių bausmių.

Bažnyčios susirinkime gali bū 
ti persvarstyti ir Bažnyčios bei 
valstybės santykiai.

Prieš išvykdami į Romą, vys
kupai gavo paketus iš Vatikano, 
pranešančius, kokie kalusimai 
bus visuotiniame susirinkime 
svarstomi. Nenumatoma, kad 
šiame visuotiniame Bažnyčios 
susirinkime bus paskelbta nau
jų dogmų. Taipgi nenumatoma 
kitatikių pasmerkimų. Gali būti 
persvarstyti apreiškimo šalti
niai: šv. Raštas ir padavimas, 
išryškinant, kad padavimas jau 
Trauktas į šv. Raštą ir jis pa- 

a pagrindiniu apreiškimo
saitmiu.

Gali būti svarstomi dorovės 
klausimai, kaip pvz. dirbtinis 
apvaisinimas, divorsai. Gali būti 
svarstomi klausimai spiritizmo, 
reinkarnacijos, gimimų kontro
lės, psichoanalizės, seksualio au
klėjimo, pasauliečių vaidmens

TPUMEĄI Ig ] VISUR
— Jungtinių Amerikos Valsty

bių dviejų laivų įgulos vakar 
patikrino Sovietų laivą, plau
kiantį į Kubą, apie 180 mylių 
nuo Nassau. Neradus jame ka
rinių reikmenų, laivui buvo leis
ta plaukti į Kubą.

. — Aliarmuojanti lenkų stu
dentų sveikatos padėtis. Lenkų 
socialistinio jaunimo sąjungos 
dienraštis “Sztandar Mlodych”, 
pasirėmęs duomenimis iš Vroc
lavo (buv. Breslau) universite
to, kelia susirūpinimą studentų 
sveikatos būkle. Pvz. pagal pra
ėjusių metų statistiką, Vrocla
vo universitete 738 studentai tu 
rėjo nervinį pakrikimą, 492 — 
akių negalavimus, 123 — sirgo 
artričiu ir drauge turėjo širdies 
negalavimus, 246 turėjo chro
nišką reumatizmą, 368 — džio
vą, keli šimtai studentų nusis
kundė chronišku kvėpuojamųjų 
organų uždegimu. Vidutiniai 
kiekvienas studentas turėjo ke
turis blogus dantis.

Papuasą-Naujosios
Gvinėjos taryba turės 

vietiinsią daugumą
MELBOURNE. — Australija

klausimais. Sekantį mėnesį (7 - i nutarė padidinti Papuasų - Nau 
8 d.) jis, gal būt, neatvyks į josios Gvinėjos seimo tarybą 
Washingtoną kaip buvo numa- į 1964 metais, kad vietiniai turė-
tyta.

— Indija vis dar remia, kad 
raudonoji Kinija būtų priimta 
į Jungtines Tautas.

— Adlai i&tevenson, JAV am
basadorius Jungtinėse Tautose, 
vakar tarėsi su Jungtinių Tau

tų 2 prieš 1 daugumą.
Teritorijų ministeris Paul M.

C. Hasbuck pareiškė, jog tai y- 
ra dalis programos paruošti vie
tinius vykdomajam valdžios dar 
bui, kai kuriuos prašant paskir 
ti didžiuose administracijos dė

tų gen. sekretorium U Thant, partamentuose sektorių pagal-
Kubos blokados reikalu. 1 bi įlinkais.

O. A. S. remia JAV invaziją
VVASHINGTON, D.C. — De

vyniolika Amerikos Valstybių or 
ganizacijos (O.A.S.) narių va
kar pareiškė, jog jie pritaria 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
invazijai į Kubą, jei bus reika

linga. Dvylika Lotynų Amerikos 
valstybių pažadėjo net ginklų 
ir laivų Jungtinėms Valstybėms. 
Gi Guatemala leidžia naudotis 
savo teritoriją paleisti rake
toms.



Įdomi programa, turtingas bufetas ir puikus Freddy Fischer 
orkestras. Pradžia — 8-tą valandą vakaro. Įėjimas — 3 dol.
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Redaguoja Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: Pr. Razminas, 
6432 So. Talmari Avė., Chicago 29, Iii. Tel. WA 5-5964.

LIETUVIS VADOVAUS PARADUI

Kun. dr. J. Steponavičius yra mokytojų ir mokinių tarpe, išleidžiant 1933 m. Zarasų Valdž. Aukšt. 
Komercijos mokyklos III-čiąją abiturientų laidą.

■Šiemet gruodžio 8 d. sueina 
15 metų, kai mirė kun. dr. Jo
nas Steponavičius, Tai buvo di
di asmenybė zarasiečių tarpe, 
kurią gražiai apibūdina dr. V. 
Paprockas. Jis sako: “Buvo ku
nigas, bet ne asketas. Jis buvo 
filosofas, bet kartu ir realistas, 
jis buvo pedagogas ir kartu tė
vas. Galvosena buvo perdėm per 
sunkta lietuvišku realizmu, pa- > 
žiūros paremtos sveiku lietu
višku protu. Nors daug buvo 
matęs? s 'Vakarų -
ir Rytų Europą — iki mirties 
pasiliko visai ištikimas savo bo
čių tradicijoms, ištikimas kai
mui, lietuviškai samanotai baku 
žei. iš kurios buvo kilęs ir į ku-1 
-•** buvo įdėjęs savo meilę. Jo 
gyvenimo tikslas buvo auklėti 
jaunąją kartą, o gyvenimo pras 
mė -— tarnauti Lietuvai.”

Dr. Jonas Steponavičius gimė 
1880 m. kovo 10 d. Zokarių 
viėnk., Antalieptės valse. Gim
naziją baigė Rygoje, kunigų se- 
• mūriją Vilniuje ir Petrapilyje

° m/' akademiją, Įgydamas 
4oie teologijos magistro laipsnį. 
YdTau igvtas mokslo žinias gi- 
1!no Vokietijos universitetuose, 
”np+mgai domėdamasis psicho- 
’ę-rią specialiai eksperimenti
nė. rr iai. artimais mokslais, kaip 
nė^agomka ir Irtais Disertaci
ja apgynė Lpinc’f?o universitete 
pAs^nrof W Wundt Įgydamas 
nšicboieuii^s daktaru Vmąnį 
Prasidėjus T
karu'i buv"1 Oizuotas •" nes 
(tirtas ’irbrrh’ - 1-anekonn

v • < V oNi Jin

Dr V. F Kaunui Dr. J. B. 
Condon Dr B Kasakaitienei; 
Loretos ligoninės vyr, seselei 
Marijai ir 5 aukšto personalui; 
mano artimiesiems VI. Žilėnui, 
N. H McGehee V. Miškiniui, 
J. Z Žibučiams — įun.. Iz. M 
Taruliams. V. L Šlakiams, A. 
Mačiui, A Juodžiui. S. Bikul- 
čiui, V. Br. Juozapaičiams. J. 
Vaitkevičienei, E. Cieėnienei, J. 
U. Railams, L. Mačiui, A. N. 
Raciborskams, S O. Paulaus
kams, K. Bertašiui, K. Žilėnui, 
J. Dėkeriui, S, Tarailai, T. Ma
čiui, V. Mičiuliui, Mrs. J. Rdw- 
land Mrs. S. Urban, R. C. No
velių- J. Puknaičiui ir J. McKen- 
dzie. Jonas Juodvalkis
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•ZARASŲ KRAŠTO ŠVIETĖJAS 
Kun, dr. Jono Steponavičiaus sukaktis

turkų fronte. Po karo grįžta į 
Lietuvą ir įsijungia į jos atsta
tymo darbą.

Plati veikimo sritis
Dr. J. Steponavičiaus veikimo 

sritis buvo gana plati. Pirmai
siais nepriklausomybės metais 
jis labai domėjosi politika ir 
joje aktyviai dalyvavo. Buvo 
net kelis kartus, kaip vienas iš 
žymesnių krikščionių demokra
tų partijos veikėjų, išrinktas į 
Lietuvos seimą ir jo prefeidiume 
ėjo aukštas pareigas. 1926 m. 
iš politinio gyvenimo visai pa- 
s'traukė.

Kai atvyko į Zarasų miestelį 
eiti Zarasų progimnazijos di
rektoriaus pareigų, įsitraukė į 
’-:suomeninį gyvenimą. Bet la
biausiai jam rūpėjo, kaip peda
gogui, švietimo reikalai. Jo rū
pesčių buvo įsteigta Aukštesnio 
j: Komercijos mokykla, pastaty 
ti jai gražūs rūmai ir rengia
mos per Žolinės atlaidus (rug
piūčio 15 d.) mokiniams sušelp
ti loterijos. 1943 m. iš direkto
riaus pareigų, kuriose išbuvo 
virš 8 m., norėdamas po įtemp
to darbo pasilsėti, pasitraukė. 
Tais pačiais metais rudenį pra
dėjo mokytojauti Utenos gim
nazijoje. Turėdamas daugiau lai 
ko, čia užbaigė rašyti iš psi- 
choloaiios srities veikalą, kurį 
jis buvo pradėjęs dar būdamas 
gerpsu gimnazijos direktorium 

' v " gmmnimo patir-
trijų tomų veika-

Ty;-'p"’mdmtoo buvo tik dvi 
ee o treč'oū knvva apie

Į'ko rankrašty, nes
. 'šL'dima sutrukdė svetimų- 

■ : okupa?5ijos.

1943 m. dr. J. Steponavičius 
bv-'o paskirtas Zarasų apskri- 
J'°s veršininku ir I-jo generali
nio tarėjo gen, P. Kubiliūno 
įstaigos tarybos nariu. Daug 
kas iš zarasiečių, žinodami jo 
rimpat.'ia vokiečių tautai, bijo- 
■’o. kad jis “nepasiduotų”. Bet 
vs naslliko ištikimas savo tau
tai ir kraštui Nei vokiečiu at
stovui Adleriui, kuris prižiūrėjo 
nacionalizuotus dvarus bei išvež 
turiu lietuviu ūkius. nei kitiems 
vokiečiams nepataikavo ir, rei
kalui esant, atvirai, griežtai ir 
Bėriai i akis pasakydavo, ar tai 
alpdamas savo kaip apskr. vir
šininko, pareigas, ar ūkininkus 
dėl pyliavų.

Dr. J. Steponavičius, tiek bū
damas gimnazijos direktorium, 
tiek ir apskr. viršininku, su vi
sais gražiai sugyveno, gerbė jų 
visų pažiūras, o bėdoje padėda
vo. Neapkentė tik girtuoklių, 
degtindarių, tinginių, pataikū
nų bei skundikų.

Brangiausias turtas
Kai bolševikų raudonoji armi

ja antrą kartą įsiveržė į Zara
sų kraštą, jis nebėgo tuoj į Va- 
k'sfrus, bėt įstojo į partizanų ei
les ir nuo jų nesitraukė nė vie
nos pėdos. Paliko jis Zarasų mie 
stelį paskutinis. Per jo skruos
tus riedėjo ašaros, matyt, ne
sitikėjo žilagalvis senelis dau
giau jo matyti, kur tiek daug 
dėjo sielos ir meilės. Jis trau
kėsi į Vakarus kaip stovi: buvo 
apsiavęs auliniais batais, apsi
rengęs trumpu švarkeliu ir, 'ant 
rankos užsidėjęs, nešė rusvo mi
lo sermėgą. Tai buvo visas jo 
turtas. Ir, kai jis buvo užklaus
tas, kur jo daiktai, atsakęs, kad 
turtų nesikrovęs ir jie jo neža
vi. Kai tėvynė pavojuje, bran
giausias jo turtas yra ginklas 
ir sveikata.

Nuo partizanų jis nesitraukė. 
1944 m. rugpiūčio 25 d., kai 
partizanai Plinkšių dvare (Ma
žeikiu apskr.) nutarė aktyviai 
priešintis bolševikams, jis į par 
tizanų štabą įėjo kaip patarė
jas

Dirbo fabrike
^lokritijo-io jo gyvenimas ne

buvo rožėmis klotas. Duonos 
kąsnį jam teko sunkiai užsidirb 
ti. Pirmaisiais metais jis dirbo 
Jaegerndorfo apylinkėje teksti
lės fabrike prie audimo maši
nų, o vėliau Wangeno apylinkė
je pas viena ūkininką paprastu 
darbininku ir paskutiniais me
tais prieš mirtį — mechaninėje 
šaltkalvių dirbtuvėje. Nors jo 

saR^os buvo sunkios, 
mėkas. kam ir Zarasuose, 

m nematė nusiminusio Jis visuo 
met buvo linksmas, gvvas. pil
nas gražių idėjų ir vilčių, dar
stiprindamas ne vieną lietuvį.

J 947 m. gruodžio 8 d. kun. 
dr. J Steponavičius po trumpos 
ligos paliko šią ašarų pakalne. 
Palaidotas gruodžio 12 d. Šven
to Wolfgarigo kataliku kapinė
se. Wangene. Tremtiniai ant jo 
kapo pastatė kuklų cementinį 
paminklą, užrašydami šiuos žo-

NEWARK, N. J., - Jonas 
Remeika, buvęs šio miesto lie
tuvių - amerikiečių veteranų 
posto komandierius, buvo iš
rinktas vadovu (grand mar- 
shall) Veteranų dienos parodos, 
Įvykstančios lapkr. 11 d., 1:30 
po piet. Tai pirmas kartas, kad

| džius: Čia ilsisi a. a. kunigas 
dr. Jonas Steponavičius. 1880. 
.11.10 1947.XII.8”. Viršutinė
je paminklo daly, kairėje pu
sėje, iškaltas kryžius, o žemai 
po aukščiau minėtu užrašu — 
Gedimino stulpai (kapo Nr. 

i 3335).

Testamentas
Paliko jis Zarasų kraštui, a- 

not dr. V. Paproeko, “kas ne
genda, nerūdyja, nežiba ir joks 
priešas nepajėgia atimti, bū
tent — dvasinius turtus ir šir
dį”, o Lietuvių tautai testamen
tą, kuriame jis sako, kad “Lie
tuva dar neatliko savo uždavi
nio ir ji turės ko duoti žmoni
jai. Mūsų paskirtis yra pasiner
ti į savo savybių gelmes ir čia 
ieškoti to brangaus turto, kurį 
mes turime suteikti žmonijai, 
turime, kalbant Viešpaties Jė
zaus žodžiais, rasti tą prekę, 
kuria reikia prekiauti ir ją pa
didinti. . Jeigu mes išspręsime 
šitą uždavinį, tuomet priklau
sysime prie Visatai reikalingų. 
Mūsų tėvynė gyvuos ir jokie 
šio pasaulio baisūnai neįveiks 
jos. Dabartinė nelaimė yra kvo
timas. Jeigu mes šito kvotimo 
neišlaikysime, jeigu nerasime 
to turto, kurį turime atiduoti 
žmonijai, tuomet Visatai nesa
me reikalingi — mes žūsime ir 
kartu su mumis žus Lietuva. 
Šiuo žvilgsniu mes turime ran
kose savo likimą. Bet verčiau 
sakoma intuicija (jausmas) 
mums duoda pilną viltį, kad 
rasime savyje sakomą turtą. 
Tik ieškokime.”

PINIGAI SIONČIAMI 1
LIETUVĄ
oro paštts—bet kokioje 
sumoje Iki S300 tik už

S! .65
Kadangi senus rūbus ir kai- 

kuriuos maisto produktus nega 
Įima. siųsti j Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Anial^amated
Bank

International Dept

IN S0. DEARBORN ST.
Tel, FRaoklm 2-4300 

Chicago, Iii.
Member Federal Deposit
Insurance Corporation

■ lietuvis buvo išrinktas tai vie
tai. Jonas Remeika yra Lietu
vos Vyčių 29-tos kuopos vice
pirmininkas. Veteranų posto 
metinė vakarienė - balius įvyks 
lapkr. 17 d., 8 v. v., Šv. Jurgio 
salėje, 180—2 New York Avė. 
Posto nariai platina bilietus.

F. V.

! 1987 m. dr. J. Steponavičiaus
j kapas, pagal to krašto įstaty- 
| mus, bus išlygintas ir jo vietoje 
j bus kiti laidojami. Per zarasie
čių suvažiavimą, kuris įvyko 
1961 m. gegužės 28 d. Lietu
vių Atletų klube, Brooklyne, bu
vo nutarta jo palaikus perkelti 
į saugesnę vietą arba, jei būtų 
galima, palikti vietoje, užmokė
jus už tą vietą 20 m. Jo palaikų 
perkėlimu rūpinasi keli Nevv 
Yorke gyvenantieji zarasiečiai.

Petras Mat«kūnas
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BALSUOKIT UŽ 
REPUBLIK0NUS!

Grąžinkit dvieją partijų 
sistemą ir amerikonišką 

gyvenimo būdą!

Išrinkite
ELMER W.

CONTI
COOK COUNTY

TREASURER
COOK APSKRITIES 

IŽOININktJ
1. Prityrusj legislatūrej — 

išrmktą valstijos (statė) 
atstovu 3 terminams.

2. Turintį vykd. valdžioj 
patyrimu — Eftnw@od 
Rark bwmLiras — lai
mėjo 3 visos Amerikos 
Miesto Valdžios citatas.

j 3/ Turintį banktoinko paty
rimą — Uyden Savings 
& Loan Assn, preziden
tas,

• S, Esantį tikrą Amerikos 
lietuviu draugą vaidžto- 
iŠ'. Kaip Elmwo®d Rask 
burmistras paskyrė Ame
rikos lietuvį EImw@od 
Pirk policijos viršinin
ku, Tai yra pirmas toks 
postas Amerikos lietu
vio Illinois.

ED. BLINSTDUB — narys
Illinois Litliuainian - American 

PoIItieal Action Society.

s • Redakcija straipsnius tai
gi so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik ig anksto susita- 
5 rus. Redakcija už skelbimų 
s turini neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos, gavus 
g prašymus.

LEARN IBM
KJEV PUNCH IN 3 WEEKS 
Morning-—Afte.rnoon—Evening

and Sat. Classes
Call 644—9603

Rm. 7134 Merchantlise Mart 
4150 N. Miiwauk.ee, Chicago 

6233 S. IVestern Avė., Chicago 
5217 Hohman, Hammond, Ind. 
22S N. Gencsee, IVaukeean, IU.

COMPTOMETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp. 

Activity.)

Attention, Property Owners!
E STOP I e E
from DAMAGING 

GUTTERS and DOWNSPOUTS 
ELECTRIC HEATING CABLES 
.. .installed in gutters and doivn 
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 Sta rts!

SHAMROCK
ELECTRIC CO.

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

Licensed and Bonded

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Mūsų erdviose patalpose turime di
džiausi pasirinkimą: visų moderniškų 
baldų, elektrinių krosnių, radijo ir 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kitų 
namams reikmenų.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
LIET IT V T C I S T A I C. A 

F. 4. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.
Tel, SEelev 3-47132319 W, Ftooseveit Road

Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr.. treč., ir šeštadieniais roio 
9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

—.. ..............- .. ~

F 0 S T B R KOMES W A N T E D
For children ages 3 to 17. Served by statė child care agency. 

Children are from broken homes and reųuire special understanding 
and help.

Familics interested are urged to contact agency for Informa
tion. Board, clothing and medical expenses paid. Write or I’hcme:

HOME FINDING ILLINOIS DBTSION OF CHILDREN
160 North LaSalle St., Room 1500. Fi 6-2000 — Ext. 644

▼ i IM _

I BROLIŲ ŠARKŲ RESTORANAS 
(SHACKO’Š RESTAUiŲiHT)

6301 West 63td St., LUdlow 6-3636 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Meniškai įrengtos dvi sales. Moderniškas baras.
| Tinka vestuvių, sukaktuvių ar kitoms iškilmėms, 
1 sutalpina apie 600 asmenų. Užsakykite patalpas 
§ iš anksto

i
I

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

t*.

• Administracija dirba kas- s
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. 1

BEAUTIFUL HANDMAD.E

NŪN DOLLS
Make Lovely

CHRISTMAS GIFTS, 
BIRTHDAYS, Too.

Made with loving care with parti- 
cular attention to detali.

Pine imported materials ūsed to 
produce a real work oi art. The fin- 
ished prodnet wiU becornė a Collec- 
to.r’s itera and one your little giri 
will enjoy and love niotv.

A full 5 deeade rosary hartgš from 
the waist and a beaiitifu] enieifix 
from the- nec.k.

Habit iš hand. pleated. Tioli haš 
beautiful fa.ee and is unbrea.kable. 
Arms, head and eyes movė.

Orde.r eariy for Christmas allowing 
two to three weeks for delįyery—as 
much hand \vonk is entailed in pro- 
dueing the moat beautiful NIJN 
DOLL ayailable.

Nevcr .sold at this price before and 
not sold in Stores.

ONLY $8.95 for S-iiicli doll. 
ONLY $13.95 for 13-in<h doll.

Three habit eolors to choose from: 
Black, Wliite, or Brown.

Send eheck or money order to:

El'yfVARD EEBMOND &
. ASSOCIATES 
10 . JC. 2nd Street, 

Scottsdale, Arizona

f1
i1g
1
gIii
i

Miiwauk.ee


Didysis Valdovas

ŽMOGAUS LAIKINUME

4

Nūnai pasaulyje yra atsis
tojusios viena prieš kitą dvi 
jėgos — gyvenimas amžiny
bei arba laikinumui, tikėjimas 
nemirtinga siela arba jos išny
kimu, Dievo teigimas arba nei
gimas. Praktiškai tai susibė
ga į vieną tašką — sutikimą 
su Dievo buvimu arba Jo atsi
sakymą.

Tikėjimas ir bedievybė nėra 
tik teologinė ar filosofinė pro
blema, bet ta' yra žmogaus, 
įsispitrėjiisio j save, problema. 
Tai yra klausimas, nuo amžių 
laukiąs atsa- ymo kiekviename 
žmoguje atskirai. Kiekvienas 
žmogus turi savo asmeniniu 
žodžiu patvirtinti arba paneig
ti Dievą savyje ir virš savęs, 
nes pagal savo tikėjimą jis 
tvarko ir visą savo laikinąjį 
gyvenimą žemėje. Nuo kiekvie
no paskiro žmogaus priklau
so, ar aukštesniojo prado su
pratimas padaro jį ne tik iš
oriniai priklausomą religinei 
bendruomenei, bet ir giliu vidi
niu įsitikinimu jį nuteikia pri
taikyti savo gyvenimą tikimo 
Dievo įsakymams. O juk tikrai 
tikinčiu žmogumi galima lai
kyti tik tą, kurio tikėjimas 
pasireiškia praktišku jo įgy
vendinimu savyje ir išorėje, ti
kėjimo pasireiškimu gyveni
me.

Tačiau dabarties gyvenime 
galime pastebėti, kad dauge
lio žmonių praktiniame gyve
nime mėg.mama suderinti prie
šingybes, kurios yra savyje ne
suderinamos. Teoretiškai jie 
pripažįsta aukštesnį pradą, 
žmogų saistančius moralinius 
dėsnius, sielos nemirtingumą 
ir amžinybę, bet praktiškai jie 
tą viską paneigia savo visiškai 
skirtingu nuo religinių nuosta
tų gyverimu. Čia ir išdygsta 
nūdienis teoretinis Dievo tei
gimas bei išoriniais veiksmais 
Jo garbinimas ir praktinis Jo 
neigimas bei visko centran pa
ties savęs pastatymas.

¥
Žmonijos istorijoje galima 

rasti daugelį atvejų, kai žmo
gus atsiskiria nuo Dievo, tar
tum Jis gyventų tik sau, ir 
pasistato save visatos centre, 
lyg jis būtų išbaigtas gėris. 
Tuo pačiu minties iškrypimu 
jis žengia dar toliau — pasi
daro žmogų žemės dievu, ku
riam reikia reikšti visišką kius 
nybę. Tai diktatorių ir abso
liučių monarchų laikotarpiai, 
kurie nepasižymėjo dvasingu
mu.

Šiam žmogaus išsikreipimui 
iš tikrojo kelio tiesiausias gai
res nustatė Kat. Bažnyčia, pas 
kelbdama Kristaus Valdovo 
šventę. Kristaus Valdovo šven 
tės giliausioji prasmė kaip tik 
ir glūdi žmogaus kelio ištiesi- 
nime bei tikrosios žmogaus pa
skirties nurodymuose. Prieš 
žmogaus gyvenimo centran pa
statymą čia pastatomas tas, 
kuris yra tikrasis Tarpininkas 
tarp begalinio Dievo ir riboto 
žmogaus, tarp žemiškojo žmo
gaus gyvenimo ir dvasinio jo 
prado.

Kristaus Valdovo valdžia 
prasideda žemėje ir kiekviena

Spaudoje ir gyvenime

“LIETUVIŠKA DAINA KREMLIUJE”
Vilniuj leidžiamas laikraštis “Lite

ratūra ir Menas” praneša, kad K. 
Kavecko choras koncertavo Krem
liaus teatro rūmuose. Pranešimui 
uždėta antraštė: “Lietuviška daina 
Kremliuje”.

Kad Kremliaus valdovai parsiga
bena lietuvius juos palinksminti, 
čia nieko ypatingo. Ir baudžiavos 
laikais ponai kartais baudžiaunin
kus ir baudžiauninkes kviesdavosi 
j rūmus palinksminti. Lietuviška 
daina Kremlių pasiekia, tik nepa
siekia pavergtų lietuvių dejonės. 
Kremlius nematė tremiamų Sibi
ran lietuvių ašarų ir negirdi ver
gų stovyklose kankinamų žmonių 
atodūsių. Kremlius lietuviškų dai
nų pasiklauso, bet neišgirsta šauks 
mų dėl skriaudų, kokios aprašo
mos ir pačių sovietų spaudoje. Pvz. 
“Tiesa” nr. 237 spalio 7 d. apra
šo tokį įvykį:

me žmoguje, bet ji išeina už 
laiko ir erdvės ribų, giliausia 
savo prasme kurdamasi amži
nybėje. Jo valdžios apimtis pra 
plečia žmogaus ribotumą ir 
trapumą, pakeldama jį į neri
botas galimybes — gyvenimą 
nesibaigiančiu gyvenimu. Kris 
taus valdovystė išskiria prie
vartą ir visokį blogį, pastaty
dama žmogų meilės ir teisin
gumo kelin, kuris veda į dva
sines sritis. Priklausyti Jam — 
reiškia pakilti aukščiau žmo
gaus valdžios, įsijungti į die
viškos valdžios vadovaujamą 
valstybę.

¥
Kaip kiekviena valdžia, taip 

ir Kristaus Valdovo vadovavi
mas reikalauja savo pavaldi
nių prisitaikymo tiems nuos
tatams, kuriais atsiremia dar
nus ir vieningas tikslų sieki
mas. Kristaus vadovaujamo
je valstybėje, kaip gėlės dar
želyje, sutelpa įvairiomis prie
monėmis basinaudojusių šven
tųjų nesuskaitomos eilės. Ta
čiau jie visi siekė vieno tiks
lo, — kad žemėje būtų viskas 
atnaujinta Jo dvasioje, kad lai 
ke kurtųsi Jo meilės ir tiesos 
bendruomenė, kuri būtų atbaig 
ta bendra šventųjų sutartine 
amžinybėje.

“Aš esu karalius” — patvir
tino Kristus Pilotui, nors ži
nojo, kad tai Jam reiškia mir
ties sprendimą. Kristus yra 
Valdovas - Karalius dvasinėse 
ir žemiškose srityse, nes Jo y- 
ra sukurta visata ir tos visatos 
prftingoji būtybė — žmogus. 
Jeigu visatos rutuliojimasis vi
siškai paklūsta Jo nuostatams, 
tai žmogus, turėdamas protą 
ir valią, pats turi tiems nuos
tatams paklusti. Jis pats turi 
laisva valia ir gyvenimu patvir 
tinti savo priklausomumą Di
džiajam Valdovui.

Kristaus valdovystė turi at
siremti kiekvieno žmogaus as
meninis gyvenimas. Priklausy
ti Kristaus valdžiai neužtenka 
tik išoriniu būdu pripažinti Jo 
buvimą, bet reikalinga pritai
kyti ir gyvenimą Jo dėsniams. 
Praktinis ateizmas, kuris su
naikina žmogaus gyvenime pri
klausomumą Dievui, tiek yra 
žymus daugelyje krikščionių, 
kad mums reikalinga susirū
pinti gyvenimo atnaujinimu 
Kristaus dvasioje. Katalikai, 
kurie negali tarp savęs sutarti 
dėl menkų skirtybių, bet mė
gina suderinti nesuderinamas 
priešingybes, — Dievo teigimą 
ir ne’gimą, — parodo, kad 
Kristaus valdžios savo gyveni
me prasmės nėra supratę. Už
tat pirmoj eilėj praktinį ateiz
mą reikia sunaikinti mumyse 
pačiuose — Kristaus valdiniuo
se.

Kristaus Valdovo šventė kaip 
tik yra proga persvarstyti sa
vo tikėjimo suderinimą su gy
venimu, kad, skelbdami kitiems 
Jo dcsnįus, ir patys jais gy
ventume. Reikia įsisąmoninti, 
kad Didžiojo Valdovo valdžia 
remiasi meile ir teisingumu, 
prasidedančiais žmogaus laiki
najame gyvenime, bet atbaigia
mais amžinybėje. Pr. Gr.

I “Gegužės mėnesį kontifoliere- 
{revizorė E. Chlyztovienė, apklau- 
j susi tris dešimt tris žmones, besi- 
statančius sau namus, nustatė,

! kad buvusi Kaišiadorių rajono 
vykdomojo komiteto bendrojo sky 
rliaįis buhalterė A. Cibulskienė, 
raštvedė D. Grabijolienė, rajono 
architektai R. Jovaiša ir B. Griga
liūnas už sąmatinės dokumentacijos 
sudarymą iš jų pasiėmė daugiau 
kaip 760 rublių. Kitaip to nepava 
dinsi, kaip plėšikavimu vidury 
dienos. Atrodo, prokuratūros dar
buotojai turėjo nedelsiant galuti
nai išaiškinti šį reikalą ir nubaus
ti piktnaudžiautojus pagal pada
rytą žalą. Bet tik po priminimo, 
rugsėjo mėnesį, Kaišiadorių rajo
no prokuroro pavaduotoja O. Stan 
kevičiūtė teikėsi atsakyti: “Pra
nešu, kad pagal atliktus dokumen
tinės revizijos 1962 m. gegužės

Kristus Valdovas XII amž. mozaika, Cefalu katedroj, Sicilijoj.
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GERIAU VĖLIAU, NEGU NIEKAD
Tik palinkėkime, kad ryžtas būtų iki galo išlaikytas

Prezidento Kennedy paskelb
ta Kubos blokada yra tokia lo
giška išvada iš susidariusios to
je saloje padėties, kad bet ku
rie tos blokados pateisinimai 
nėra reikalingi. Rašąs šias eilu
tes tai yra išdėstęs DRAUGO 
laidoje spalio 10 d. Reikėjo tik 
stebėtis, kad šis kraštas taip il
gai nesiėmė priemonių savo sau 
gumui patikrinti ir delsė su tų 
priemonių pritaikymu, iki pavo
jus buvo prikišamai nuotrau
komis įrodytas.

Tačiau tą delsimą tenka aiš
kintis iš viso “minkšta” politi
kos linija, kurią Kennedy admi 
nistracija santykiuose su So
vietais buvo užsibrėžusi. Ta li
nija turėjo savo pagrinde vil
tis, kad visus kylančius santy
kiuose su Sovietais ginčus ga
lima išspręsti už derybų stalo. 
Nors pats prezidentas tik nese-

mėn. 30 d. aktą Kaišiadorių rajo
no DŽD tarybos vykdomajame ko
mitete prieš atsakingus vykdomo
jo komiteto darbuotojus dėl jų 
piktnaudžiavimo tarnybine padėti
mi atsisakyta kelti baudžiamąją 
bylą. Ir jokių komentarų.”

Pati sovietų spauda pripažįsta, 
kad Lietuvoje vyksta “plėšikavi
mai vidury dienos”. Blogiausia, kad 
tas skriaudas vykdo pats sovieti
nės valstybės aparatas, ir skriau
džiamam žmogui nėra kur teisy
bės šauktis.

J. Žvilb.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

— Galvijų nerimą ir išgąstį?
— Taip! Nė vienam mūsų, kurie ten budėjome, 

netoptelėjo, kad tai būtų natūralus dalykas. Tie per 
visą naktį besisukalioją, bebliauną ir besiverčią iš
lakstyti galvijai! Man niekas neišmuš iš galvos, kad 
ten buvo kažkas besisukaliojąs po užtvarą. Pasaky
siu dar daugiau: aš girdėjau žingsnius ir mačiau, kaip 
žolė linko prie žemės, nors nieko nebuvo kas ten 
vaikščiotų. Ir ar ne keista, kad mes negalėjome pa
tikrinti didelio skaičiaus galvijų? Matei visą stepę 

’ juoduojant gyvuliais ir, kai mėgindavai jiems už- 
| bėgti už akių, išsisklaidydavo kaip moliūgo sėkla.
I — Tikra teisybė — pritarė Marija Nieves. — Be- 
. likdavo tik keletas paraparu.

Bet Pacharotė vienas pats norėjo pasakyti viską 
ir, dar labiau surikdamas šiurkščiu lygumiečio balsu, 
įpratusiu būti girdimu iš tolo, vėl pradėjo kalbėti:

— Ar prisimeni, Karmelitai, tą rytą, kai mudu 
kartu išvykome su keletu “Baimės” vyrų į Kulatos 

1 stepę sugaudyti paklydusių gyvulių? Tie sijono gar
bintojai negalėjo pagauti nė vieno paklydėlio, nors 
tam reikale ir buvo labai gabūs. Atsirišdavo geriausių 

j virvių mazgai, sugriūdavo labiausiai patyrę arkliai, 
i tarytum Dievas būtų krėtęs pokštus nelabajam. Kar- 
įtu su mumis anų būryje buvo don Torres, geriausias 
iAraukos lasso mėtyto jas, ir padalinime, kurį padarėm

PRANAS DAILIDĖ

niai buvo patyręs iš įvykių Lao
se, kaip raudonieji vykdo pa
siektus derybose su laisvuoju 
pasauliu susitarimus, jis dar 
spalio 18 d. patikėjo Gromyko 

' užtikrinimais, kad Sovietai puo- 
j lamųjų ginklų į Kubą negabe- 
' ną. Tik kai padarytomis iš lė 
ktuvų Sovietų karinių įrengi
mų Kuboje nuotraukomis bu
vo neginčijamai įrodyta, kad 
tie įrengimai yra nukreipti 
prieš šį kraštą, prezidentas Ken 
nedy įsitikino, su kokiu priešu 
turi reikalą. Jis suprato, kad 
tokiam priešui derybos yra tik 
priemonė išlošti laikui ir pasta
tyti kontragentą prieš įvyku
sius faktus. Ir prezidento gar
bei reikia pasakyti, kad jis pa
rodė visą reikalingą ryžtumą 
ir veiklumą užmačioms sustab
dyti. Per tris dienas preziden
tas Kennedy iškilo viso laisvo
jo pasaulio akyse. Tas pasaulis 
pajuto vadovybę, kurios kovoje 
su bolševizmu jam ligi šiol 

i trūko. ,
i
Karinis, politinis ir diplomati- 
.nis Kubos blokados akiratis.

Turėdamas galingą laivyną ir 
aviaciją, šis kraštas be didelio 
vargo gali sustabdyti karinių 
medžiagų į Kubą pristatymą. 
Juo labiau, kad Kuba yra Ame
rikos pašonėj, o Sovietų lai
vams tenka keliauti į Kubą tūk

stančius mylių. Reikia dėlto ma
1 nyti, kad Sovietų užsimojimas 
pasidaryti iš Kubos karinį prie 
tiltį į Amerikos žemyną buvo 
pagrįstas įsitikinimu, jog Wa- 
shingtonas to prietilčio sudary
mą prasnaus ar kad kaip nors 
pavyks jį dėl to sudarymo pri
gauti. Kai Sovietams pavyko 
gana toli tame sudaryme nuei
ti, nesukeliant Washingtone 
aliarmo, Kremlius gana atvirai 
pradėjo gabenti į Kubą rake
tas, bombonešius ir kitus puo 
lamuosius ginklus. Bet čia So
vietai ir apsiriko. Washingto- 

inas ne tik griebėsi apsaugos 
priemonių, bet ir užaliarmavo 
Amerikos Valstybių Organiza- 

I ciją ir Jungtines Tautas.

Iš to, kaip Sovietai sutiko
Amerikos apsaugos priemones,

! aiškiai matyti, kad jie tų prie- 
• monių nelaukė. Čia jau bene 
pirmą kartą šis kraštas paėmė 
iniciatyvą į savo rankas. Ir,

I kai (bolševikai prie tokios pade 
ties nėra pripratę, jie,reikia ma 
nyti, negreit atsipeikės. O tuo 
tarpu Kubos “karantinas”, — 
kaip ta blokada yra vadinama, 
siekiant suminkštinti jos kari
nį pobūdį, — sudaro bolševi- 
kams gana sunkų politinį, ka

irinį ir diplomatinį smūgį. Juk, 
, štai, Amerikos Valstybių Orga 
.nizacija, kurią Sovietai seniai

besivydami, jam teko vienas rudas bulius. Senis jį 
vijosi pagrečiui tarp karvelių krašto ir buliaus ir jau 
lassu taikstėsi į jį, kai staiga rudis sustojo ir pradė
jo į jį spoksoti. Ir paklausyk manęs, bičiuli Antanai. 
Tamsta žinai, kad senasis don Torres yra smarkus ly
gumietis ir pasižymėjęs, begaudant laukinius Karibės 
bulius, kurie garsūs savo žiaurum visoje Apurėje. 
Taigi,, aną rytą aš jį pamačiau pabalusį, jį, kuris 
toks raudonskruostis! Neišdrįso paleisti virvės, bet 
ten pat surinko savo vyrus, ir aš išgirdau jį sakant: 
— Užsikepęs jį sugauti, nepastebėjau, kad tai pats 
Altamiros “Pastyrianagis”! Ligi aš gyvensiu, niekada 
daugiau šitoje stepėje nepakelsiu lasso.

To nepaisant, Karmelitas tylėjo, ir Antanas ry
žosi jį pakamantinėti klausdamas:

— Ką tu apie tai galvoji, Karmelitai? Ar tiesa, 
ką sako Pacharotė?

Bet jis atsakė išsisukinėjančiai:
— Žinai, aš buvau toli. Ar susidomėjęs kuo kitu.
— Vyrelis dar tebėra apsikasęs, — pamurmėjo 

Antanas.
Tuo tarpu įsikišo Pacharotė:

— Tegu Dievas man neleidžia daugiau meluoti, 
jeigu nebuvo taip, kaip papasakojau. Ir kai dėl “Pa- 
styrianagio”, jeigu nenorite, man netikėkite, bet ir 
mano bičiulis Marija Nieves taip pat jį matė, o jis 
garsėja kaip tiesiakalbis. Ir tai, kad vėl pasirodo kau
kas, reiškia besibaigiant burtininkės galią ir kad 
dabar mum, altamiriečiam, atėjo eilė išmėginti lai
mę. Ir taip, bičiuli Karmelitai, dėk pinigą ant stalo, 
jeigu nori laimėti.

Kamelitas hamake apsivertė ant kito šono ir 
aštriai atsakė:

— Kaip ilgai jūs būgnysit apie donjos Barboros 
galią? Iš tikrųjų gi tai moteris su plaukais apžėlusia 
krūtine, kaip tūrėtų būti visi, kurie norėtų būti ger
biami šioje žemėje.

— Matai! Jau ir ligonis pradeda išprakaituoti 
lauk blogą nuotaiką — pagalvojo Antanas.

Ir Pacharotė tyčiomis:
— Kas liečia plaukus ant krūtinės, tamsta, Kar

melitai, esi teisus. Bet paklausyk, ką aš noriu pasa
kyti: ne vien tik tie, kurie vaikšto, juos rodydami, 
nes daugeliui gal labiau patinka juos pridengti — juk 
tam ir drabužiai yra. O dėl to, kad donja Barbora 
gabi burtininkė, to niekas negali paneigti. Ir, jeigu 
nori įsitikinti, taip pat išklausyk ir tai, ką aš pasa
kysiu, kaip esu girdėjęs.

Nusispiovė pro dantis ir tęsė:

— Tai buvo prieš kokią savaitę, anksti iš ry
to, kai būrys kumečių ruošėsi galvijų patikrinimui 
vykti į Korosalio stepę, kuri, kaip tamsta žinai, yra 
gausingiausia gyvuliais visoje apylinkėje, pro langą 
išsikišo donja Barbora, dar vienmarškinė ir jiems pa
sakė: “Veltui sugaišinsite laiką, nes šiandieną nesu
gausite nė veršiuko”. Jos nepaisydami, kadangi jau 
buvo ant arklių, kumečiai išjojo. Ir išėjo taip, kaip 
ji buvo sakiusi: jie nesugavo nė vieno veršiuko. Tose 
stepėse, kurios visada knibžda galvijais, nebuvo nė 
vienos galvos.

Kiek patylėjęs, tęsė toliau: f
— Bet tai dar niekis. Ve, paklausykite. Kiek 

vėliau, gal užvakar, kai vos tik pradėjo giedoti gai
džiai, pažadino kumečius, jiems sakydama: “Greit 
pasibalnokite arklius ir tuoj pat išjokite. Lagartičeros 
stepėje ganosi visa banda laukinių bulių. Jų yra še
šiasdešimts penkios galvos ir visos jums pateks be 
pasipriešinimo”. Kaip buvo sakiusi, taip ir įvyko. Iš
aiškink man, Karmelitai, kaip galėjo toji moteris 
suskaičiuoti laukinius bulius, esančius Lagartičeroje ? 
Ligi ten dvi ilgos mylios.

(Bus daugiau)
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MALDA - GINKLAS PRIEŠ 
ATEIZMĄ

P. P. CINIKAS, MIC

Laisvasis pasaulis nuolat 
ginkluojasi ir stato apsigynimo 
bazes, kad galėtų nugalėti ko
munistus, ' jei jie užsimanytų 
pradėti karą. Tos priemonės su
daro dideles išlaidas laisvie
siems.

Pasaulis serga ne tik ekono
miška ir politiška liga. Pagrin
dinė pasaulio liga yra žmonyse, 
kurių sielos reikalauja dvasinio 
gydymo. Daugelio atžvilgių kal
tas yra dėl dabarties blogybių 
ir laisvojo pasaulio žmogus.

siekia išgriauti ir kuri ligi šiol 
sirgo “castroizmu”, Kubos ka
rantino vertinime pasirodė nuo 
stabiai vieninga ir tam karan
tinui pritarė. Rašant šias eilu
tes, dar ėjo dėl Kubos kalbos 
Jungtinėse Tautose. Ir čia So
vietų karinio prietilčio į Ame
rikos žemyną sudarymas nega
li nesukelti slegiamo įspūdžio. 
J. T. Saugumo taryboje So
vietai gali užgniaužti išvadas 
savo veto. Bet pilnatyje Sovie
tai vargiai išvengs priderančio 
sprendimo.

Ar nekyla dėl to pavojus, kad
Sovietai atsilošimui griebsis 

karo?

Toks pavojus, nors ir nedi
delis, yra. Ir, kalbėdamas į 
tautą, prezidentas Kennedy to
kio pavojaus neslėpė. Sovietai 
gali sukelti karą ir laužydami 
Amerikos blokadą ir duodami 

[Castro atominius ginklus. Dėl 
[to prezidentas Kennedy ir yra 
I pareiškęs, kad bent viena iš Ku 
i bos paleista raketa sukels A- 
merikos atsikeršijimą visu jo 
smarkumu.

Tačiau žinovai sako, kad 
stambesnio karo Sovietai šiuo 
metu vengia, nes nėra tokiam 
karui reikiamai pasiruošę, — 
jiems trūksta tarpkontinentinių 
raketų ir maisto atsargų. Dėl
to ir dėl Kubos blokados jie 
greičiausiai tik patriukšmaus 
arba savo prestyžo atstatymui 
užpuls Berlyną ar kurią kitą 
vietą, kur tarpkontinentinės ra 
ketos nėra reikalingos, jeigu pa 
jus, kad šio krašto ryžtas tas 
vietas ginti nėra toks tvirtas, 
kaip dėl Kubos.

Dėlto tenka palinkėti, kad 
tas ryžtas būtų iki galo ir vi
sur išlaikytas.

, Daugeliui trūksta krikščioniš
kos dvasios ir meilės. Komuniz
mas toms blogybėms tik duoda 
socialinę ir politinę formą.

Toks žmonijos padėties apibū
dinimas buvo išpranašautas 
1917 metais, kai Marija pasiro
dė Fatimos vaikučiams, ragin
dama, kad jie ir visas pasaulis 
kalbėtų rožančių ir darytų at
gailą. Marija kalbėjo: “Jei tai, 
ką aš sakau, bus padaryta, daug 
sielų išsigelbės... Karas baigia
si, bet, jei žmonės nesiliaus Die
vo įžeidinėti, netrukus prasidės 

i kitas karas, dar baisesnis. Kai 
vieną naktį išvysite nepaprastą 
šviesą, žinokite, kad tai ženk
las, jog Dievas rengiasi bausti 
žmoniją dėl jos nuodėmių. Baus 
gi ją karu, badu, Bažnyčios per
sekiojimu... Jei mano troškimai 
bus įvykdyti, Rusija atsivers 
ir bus taika”.

Kova už žmogaus sielą
Įvyko antrasis Pasaulinis ka

ras, kaip buvo pranašauta, nes 
krikščioniškasis pasaulis nepa
sikeitė ir nenustojo įžeidinėti 
Dievo, žmonės nedarė atgailos. 
Ne vien tik komunizmas bus 
kaltas, jei įvyks ir trečiasis ka
ras.

Pasaulis labai nerimsta, kad 
komunizmas skleidžia ateizmą, 
duoda jam socialinį pavidalą, 
remia jį ginklais ir begėdiškai 
verčia tautas gyventi ateizmo 
tamsoje. Tačiau laisvame pa
saulyje yra daug žmonių, ku
rie gyvena kaip ateistai ir sa
vu būdu jį skleidžia, duodami 
jam nekaltus šūkius ar net rem
dami įstatymais.

Pasaulyje eina kova tarp Die
vo ir šėtono už sielas. Per ko- 
kunizmą šėtonas nori laimėti 
pasaulį, o laisvuose kraštuose 
jis stengiasi laimėti paskiras 
sielas. Todėl paskutiniame pasi
rodyme Marija aiškiai nurodė, 
kas reikia daryti: “Aš esu šv. 
Rožančiaus Karalienė. Aš atei
nu įspėti žmones, kad jie tai
sytų savo gyvenimą, kad Die
vo neįžeidinėtų...” Po valandėlės 
Marija jaudinančiais žodžiais 
pridūrė: “Neleisk žmonėms dau
giau įžeidinėti Dievo, nes Jis jau 
perdaug įžeistas”.

Reikia maldos
Pasaulis yra kaip ta Morta, 

(Nukelta J 4 psl.)
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kuri perdaug rūpinosi namų rei
kalais. Be organizacijų, kurios 
yra reikalingos, reikia vesti pla
čią dvasinę kovą prieš ateizmą, 
įžeidinėjantį Dievą, reikia mels
ti Dievą per Švč. Marijos už
tarimą, kad komunizmas būtų 
nugalėtas. Rožančius turi būti 
dažniau kalbamas privačiai ir 
viešai, nes reikia daug maldos 
ir atgailos.

Fatimos mintį reikalinga įsi
dėmėti ir mums lietuviams, sa
vo gyvenimą priderinant prie 
jos prašymų. Tik tokiu būdu 
mes išvengsime daugelio mus 
tykojančių nelaimių ir pagrei
tinsime Marijos Nekalčiausios 
Širdies triumfą visuose kruvi
nojo komunizmo nusiaubtuose 
kraštuose.

Marija siūlo tą pagalbą ir 
jos nuolatiniai stebuklai Fati- 
moje parodo, kad ji yra galin
ga ir jos perspėjimai nuoširdūs. 
Rožančių turime dažniau kalbė
ti ir kalbėti tinkamai, nes mal
doje yra ta stiprybė, kuri gali 
nugalėti didžiausią pasaulio 
priešą.

ATŠAUKIA KELIONES Į 
PIETUS

Daugelis kelionių agentūrų I'

te jį kitiems pasiskaityti.

ĮSIGYKITE DABAR 1

♦ ♦ ♦ ♦ I
CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS

REAL ESTATE
>♦♦♦♦♦♦♦<

REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

CHICAGOS ŽINIOS
SENOVĖS LAIKRODŽIŲ 

PARODA
Šiomis dienomis vyksta se

novės laikrodžių paroda Adler 
planetariume, 12-a gt. prie eže
ro. Parodoje išstatyti 847 daly
kai, kurių vertė siekia vieną 
mil. dolerių.

SIŪLO VALGYTI UPINĮ 
ARKLĮ

Iš Afrikos Kenijos į Chica
gos skerdyklas atvežtas 4,900 
svarų hipopotamas - upinis ar
klys. Iš to gyvulio bus paga- 
ginti apie 3,000 steikų, skirtų 
gardžiam valgymui. Hipopota
mo atvežimu rūpinosi Mickey 
Houston, importuotojas. Tai pir 
mas kartas visoje Amerikoje, 
kad hipopotamo mėsa siūloma 
valgyti.

SULAIKĖ GUBERNATORIŲ
Policininkas John Brauchler 

prie Waveland av. ir Lake Sho- 
re kelio sustabdė pergreit va
žiuojantį automobilį. Pasirodė, 
kad juo važiavo Oklahoma val
stybės gubernatorius James Ed 
mondson, kuris atsiprašė už 
greitą važiavimą ir prižadėjo 
užmokėti $25 pabaudą.

'Chicagoje praneša, kad dėl įvy-;
I kusios Kubc-s krizės atšaukia- SAV. PARDUODA MARQUETTE 

■ ma gan daug rezervacijų kelio- ;marinį namą 2 butų: 6 ir 7
nems į Jamaikos ir kitas Kan
tų jūros salas bei į pačią Flo
ridą.
PAGYVINO VEIKLĄ PRIEŠ 

ORO TERŠĖJUS
Chicagos miesto oro teršimo 

kontrolės komisija padidino pa
trulių skaičių susekti ir pa

braukti į teismą tuos fabrikus, 
kurie neteisėtai leidžia dūmus ir 
teršia orą. Cook apskrities pa- 

i reigūnai žada greitu laiku pra- 
| syti pravesti griežtą įstatymą,
! kuris draustų oro teršimą ap
skrities žinioj esančiuose plotuo 

! se.

TšNUOMOJAMA — FOR RENlJ

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

Marųuette Parke išnuom. 3 kamb. 
butas su baldais ar be baldų.

Skambinti PR 8-3739

Išnuom. 4 kamb. butas suaugu
siems. Su šilima ir elektra. $82 
mėn. Medžiai, daug erdves. Geras 
susisiekimas, arti krautuvių. 6911 
S. Claremont, tel. WA 5-7994.

Išnuom. 5 kamb. šviesus, šva
rus butas. Kreiptis 2-me aukšte 
per šonines duris. 4508 S. Honore 
Street.

Išnuom. 5 kamb. butas, imurin. 
name, antram ar trečiam aukšte,
2428 W. 34 PI., telef. 847-1279.
Kreiptis antram aukšte.

BROGOS-OPTOKT UNITIES

MOTEL FOR SALE — 
DAYTONA BEACH, FLA.

Rooms and apts. air-conditioned. 
Swimmmg P o o 1; Shuffleboard. 
Room for expansion. Price $86,000. 

i Mortgage can be, increased. Con- 
tact owners — 818 S. Maple, Glen 
Rock, N. J.

į PARDUODAMA KRAUTUVE
j Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite.

REpublic 7-1672

2 aukštų rezidencija, 3 mieg., val
gomas, salionas, virtuvė. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 kutų mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir California. Našle parduoda 
už $29,500.

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

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

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda. d61 Ilgos už $50.000.

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

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12.300.

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

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 
6 lr 4 kainb. $23,500.

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

Pajamų bungalovv, 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 S 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

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

l 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.

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

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

Med. 3 mieg. ir pajamos iš rūsio, 
tvarkingas ir gražus. $13,300.

Mūr. 4 mieg. 59 ii- Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $17,500.

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

Mūr. 2x5, garažas, blokas nuo M. 
p., mokyklos ir baž. $5,000 įmokėti. 
$27,500.

Mūr. 5 kamb. prie Maria High, ga
ražas, nauj. šildymas. $1 9.500.

Mūrinis 2x4, garažas, 3 0 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 H p. 
lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

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

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 66th St., HE 6-5151
6 butų mur. po 5 kamb., 60 p. turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 

sklypas, mūr. garažas, aiumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara- 
;gai. Marųuette pk. rajone. Nužemin- , žas. Tik $17.900.
j ta kaina. $59.900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
Į 55-os ir K.edvale. Dideli kamb. Ke- į'a^a_s; Arti 60-os ir
; ramikos plytelių, vonios. Alyva, karš- ,$24,5.00,
, lo vand. šildymas. Garažas $250 mėn. ' 7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
pajamų. Savininkas apleidžia miestų, ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple-

2 butų mur. 5 ir 5 kamb. Karšto 
vand. šildymas. Alumin. langai. Ga- 

Eairt'ield. Tik

RADIO PROGRAMA
-Y-

Išnuom. nebrangiai kambarys 
tvarkingam vyrui prie mažos šei
mos. WA 5-5903.

Išnuom, 5 kamb. butas (3 mieg.) 
1-me aukšte, suaugusiems. Kreip
tis 3-čiam aukšte iš kiemo.

2514 W. 45th Place

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

4001 S. Kedzie Avė.
Marų. pke. išnuom. šviesus, erd

vus. naujai atrem. kamb. Skamb. 
po 8:30 v. v. darbo dienom

PR 6-6697

Išnuom. kambarys tvarkingam 
asmeniui. Apylinkėje 71-mos ir 
Sacramento Avė. GR 6-3888.

D E M E S I O I

TO WH0M IT MAY CONCERN: 
Jei kas nori investuoti pinigus

nuosavybėje, mes nuoširdžiai re
komenduojame kreiptis į Mr. Sva- 
boda, Realtor, 3739 W. 26th St., 
Chicago, ir Cicero — 6013 West 
Cermak Rd. Jis patarė ir pirkau 
Rooming House su gerom paja
mom. Esu labai patenkinta. Jis 
■man taip pat padėjo gauti pasko
lą.

Mrs. Mary Anderson, 
1644 N. Hamlin Avė., Chicago

Išnuom. 4 kamb. butas 1-me 
aukšte. Šviesus, ramus, radijato- 
riais apšildvtas. Vonia. $57 men. 
945 W. 32nd St. FR 6-0223.

Išnuom. apšildomas naujai de
koruotas 4 kamb. butas, 2-me 
aukšte, netoli Marųuette parko, 
6801 S. Laflin Avė, Nuoma $70 
mėn. Pageidaujama, šeima su vai
kais. Skambinti GR 6-3009.

HELP WANTED MOTERYS

K. VALDIS REAL ESTATE
2453 West 69fh Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

HELP VVANTED _ VYRAI

CERAMIC 
0R

CHEMICAL 
ENGINEER

Coors Porcelain Company, lo- 
cated just fifteen miles from 
Denver, in business for 75 years 
būt expanding rapidly in the ce- 
ramie industry, needs a graduate 
Ceramic or Chemical Engineer to 
work on process eontrol projeets. 
Experience in ceramic or Chemi
cal produetion is reųuired for this 
position which has the finest of 
benefits and growth opportunity. ' 
Give full Information including 
minimum salary reųuirement and j 
enclosė resume with first letter. j 
Interivews will be arranged in 
Chicago.

COORS

PORCELAIN CO. 
600 — 9th Street 

GOLDEN, COLORfiDO

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22,000.

2X4 beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a, garažas, 
$36,000.

Prieš M. parką tik kelių metų, 6 
ka.mb., 1 % vonios. $2 2.700.

Liuksus 7Į6 kamb., 1 aukšt. rezid., 
2 ųį vonios, "radiant” šild. gazų. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. įvaž. Evergreen pk.-—geras pir
kinys.

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

5 ir 0 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

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

2x6 gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26,800.

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

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

3 mieg., kelių metų mur., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$1 8,200.

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik SI6,800.

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

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

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

$3 1,900.
6 kamb. medinis. Nauja gazu šilu-

vvood. Tie $17,000.
! j/į aukšto mūr. ir 4 ka.ntb.

ma kartėli vandeniu, Alumin. langai. Modern. vonios. Gazu karšiu vand.
Arti 59-os ir Pulaski. $1 3,900. Skam
binti poniai Jakubenienei

šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.
S bnt. inūrin. 4—6—3, nauj. at-

2 imtų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 , rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
p. sklypas. A.lyva-kąštų vand. šildy- ' arti 57 ir Campbell. Nužem, kaina, 
mas. Gera proga, giminingai šeimai • $24,900.

D raudinu o 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. Tel. PRospect 8-2233
Mūr. 4 kamb.. 30 p. sklypas, Gage 

Parke. $11,000.
Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par

ke.
Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,800. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6 % kamb.

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

$22,500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
S 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,

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

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 rezidenciniij sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

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

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Community Hospital 
Geras atlyginimas. Geros darbo

sąlygos. Kreiptis į Miss Bagdon. 
5701 S. VVotU St. RE 7-4600

BRYAN MEMOBIAIi 
HOSPITAL 

in
DURANT, OKLAHOMA

has excellent 
immediate openings for
REGISTERED NURSES 

Salary open.
Ali shifts, general duty and super- 
visors, salaries commensurate with 
ąua-lifications paid annual vacation, 
sis paid solidays per year, college 
tom near beautiful lake Texoma.

Wire, ivrite, or call. Dept L. N. 
Mr. B. M. Muli, Administrator

Durant, Oklahoma 
or call WA 4-3080

DĖMESIO i
HELP 5VANTED — VYRAI

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

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 

VRDOVŽLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodyman 
Išleido Kunigų Vienybė 2 natai- 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. HI.

ROLL FORMING
WE NEED EIPERIENCED 

OPERATORS AND 
SET-UP MAN

• Permanent Eintployment
• Good SaJąry
• Hospitalization and Insurance

PHONE MR. GIBSON
NA 5-6900

METAL TRIM, INC.
Franklin Park, Illinois

PRODUCTION
ENGINEER

Coors Porcelain Company, lo- 
cated just fifteen miles from 
Denver, in business for 75 years, 
has been expanding rapidly in 
both industrial ceramics and alu
minum can produetion. We have 
immediate need in our Aluminum 
Department for a man with a B. S. 
in mechanical or industrial en- 
jgineering to perform as produe- 
|tion engineer vvorking in such 
'areas as eost, produet and pro- 
1 duetion eontrol and assisting the 
i superintendent in machinery de- 
velopment, preventative main- 

itenance and safety programs. A 
minimum of three years expe- 
rienee in continuous, high volume, 
automated produetion is reųuired 
for this position whieh has a good 
|growth possibility for a man will- 
!ing to work whatever hours are 
reųuired to do the job.

MAINTENANCE 
SUPERVISOR

Also needed is a man able to adopt 
to rapidly changing conditions and 
schedules, vvilling to work what- 
ever hours are reųuired in super- 
vising the maintenance group in 
our Aluminum Department. Mušt 
be experienced in both mechanical 
and electrical phases of continu
ous, automated produetion. Send 
full Information including .mini
mum salary reųuirements and en- 
close resume in first letter if in- 
terested in either of the above po- 
sitions. Interviews tvill be ar
ranged in Chicago.

COORS
PORCELAIN CO. 

600 — 9th Street 

GOLDEN, COLORADO

Marųuette Parke — 14 butų. Pa
jamų virš $21,00(1 per metus. Tik 
6% karto nuomos.

Marųuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 k., šildymas alyva. Tik $51,000.

Gage p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500. 
t $5 #• mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BALIS REAL ESTATE. HF, 0-4343

Savininkas parduoda mūr. na
mą Marųuette Parke ■— 2 butai po 
6 ka.mb. Automat. gazo-karšto 
vand. šildymas. Dvigubas gara
žas. Butai išnuomoti su sutartim. 
Teirautis ES 9-4816.

Brighton Parke 2-jų butų po 4 
kamb. med. namas, 2 auto. gara
žas. Gera vieta. 4344 So. Maple- 
wood Avė. Tel. 376-3393.

MODERNIŠKAS 5 BUTŲ, 4 po 
4 kamb. ir 6 kamb. Geram stovy. 
Apyl. 26-os ir S. Albany. $24,000; 
įmokėti $5,000. Gazu apšild. SVO
BODA, 3739 West 26th St.

LA 1-7038

$1,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis, 2 po 
4 kamb. Autom, gazu apšild. Naš
lė turi parduoti. Lenkų ir lietuvių 
apylinkėje. Pietvakariuose. Kaina 
tik 812,700. Tuojau galima, užimti. 
SVOBODA, 3739 \V. 26th St.

LA 1-7038

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

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

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

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

ŠTAI, $175 MEN. 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 MŪR.
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

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

TIK $16,750
Oak Laivn 5 kamb. ll metų mūr. 

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,600.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VPAlbrook 5-6015

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

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

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

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

Reikia greitai parduoti. 32 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 22 jv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų men. 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. Potvynių apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.

REAL ESTATE. NOTARY PUBLTO

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

Pajam!? nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatv® verčia 
parduoti, įmokėti tik $5 00. Savininkas duos morgičiu 5%.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 kamb. butas ant 95-tos St.
6 kamb. mūrin# resid., šildymas gazu, $1.500 JmokSti, už $16,600.

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

Marų, P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam,, gar. $16,900,
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY 3 OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St.. Chicago

► ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ 4
A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6947, RO 2-8778

LYONS SP.ECIAL. 6 kamb. na
mas, gazu apšild., sklypas 65x185, 
mokesčiai $78. Pilna kaina $14,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
OLympic 2-6710 arba BIshop 
2-2162.

5 kamb. medinis namas. 2 kamb. 
pastogėje, pilnas rūsys. Apylinkė
je 26-os ir S. Pulaski. $7,500; 
įmokėti $1,000. LA 1-7038.

2-jų butų mūr. — 4 ir 4 kamb., 
pastogė, garažas. Brighton Par
ke. LAfayette 3-3564.

NAMŲ SAVININKAI!
TARPININKAUJAM BUTŲ IŠNUO
MAVIMUI. PATARNAVIMAS VEL
TUI. TURIME LAUKIANČIŲJŲ 

SĄRAŠĄ.
BELL - VARPA REAL ESTATE 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

3-jų miegamų, mūr., 2-jų butų 
kampinis namas. Apšildomas. Pa
stogė, rūsys, garažas. Savininkas.
2532 VV. 45th St, FR 6-3230.

i Savininkas parduoda mūr. na- 
! mą 2 po 5 kamb. ir 3, kamb. Ge- 
■ram stovy. Iškelti vamzdžiai. Da
bartinės pajamos $190 ir sav. bu
tas. Mokesčiai $496 metams. Kai- 
ina $32,000. 6636 So. Washtenaw 
' Avė.

Savininkas parduoda 5y2 kamb. 
mūr. “ranch” namą. 65 x 125 P- 

į.sklypas, cementuotas šoninis įva
žiavimas į 2 auto. garažą.

GA 5-3584

CICERO. Mūr. 2 po 6 kamb. Ga
zu apšild., modern. vidus. Labai 
geras pirkinys. Apylinkėje 13-os 
ir 49-os. $21,900. $4,000 įmokėti. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
OLympic 2-6710 arba BIshop 
2-2162.

I>d turto pasidalinimo nebrangiai 
parduodamas 2-jų butų mūrinis. Nau
jas šildymas. -Moderni vonia ir kabi
netine virtuvė 1-ine aukšte. Pilnai 
(rengtas rūsys. 2 auto. garažas. Tik 
$14,990. RE 7-2646.

Marųuette Parke — parduodamas 
labai gražus geltonų plytų kampinis 
16-os butų apartinentinis, po 5 ir 4 
kanib. Potvynio kontrole. Naujas šil
dymas ir stogas. \ iskas labai geram 
stovyje. Dėl rimtos ligos savininkas 
turi skubiai ir nebrangiai parduoti. 
RE 7-2646.

STANKUS0 
CONSTRUCTION C0, |

Atlieka planavimo ir ataty- 0 
bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
gyvenamųjų ir prekybos pa- f 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 1 
rime virš 300 įvairių stan- 1 
darbinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: ® 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

M EATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel, 277-1442 

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi- 

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

7304 So. Rocfcweli Sfreef
Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
436 - 5153

Savininkas apleidžia Chicago. 66 
ir Maplevvood apylinkėje pigiai 
parduodamas 6 kambarių mūrinis 
bungalovv, gazu-karštu vandeniu 
apšildomas. Skambinti PR 6-6093.

Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1-5 v.
1940 S. Scoville Avė., Berwyn. 

2-jų butų —• 5 ir 6 k. Tuoj užimti

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, HI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME YISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-070S OL 7-2094 Chicago, III.

SE®

CONTRACTORS

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

SKELBKITES “DRAUGE”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Remkite “Draugę”



Kopenhaga gali didžiuotis savo Tivoli parku
Kai traukiniais tenka keltis per vandenį. Kopenhagos stotyje 
šimtai artimųjų patinka savuosius, grįžtančius iš atostogų. Da
nijos sostinės centro parkas — Tivoli patraukia ne tik pasakos

atmosfera, bet ir aukšto lygio meno koncertais, Vaidinimais.

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m, spalio mėn, 27 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Skandinavija — daugeliui 
dar mažai pažįstami kraštai. 
Tiesa, pokariniais metais Da
nijoje buvo atsidūrę net apie 
2,000 lietuvių tremtinių, Nor
vegijoje — per 800, o Švedijo
je — apie 500, tačiau, metams 
slenkant, lietuvių skaičius ma
žėjo ir šiuo metu jų būrys li
ko Danijoje ir keliasdešimts te
begyvena Švedijoje. Vis dėlto 
ir tie visi Vakarus pasirinkę 
bėgliai, metus kitus išgyvenę, 
jau spėjo bent apgraibomis su
sipažinti su kai kuriais Skan
dinavijos bruožais, papročiais, 
aukšta kultūra, tiesa, galėjo 
patirti ir kai kuriuos neigia
mus skandinavų bruožus, (kiek 
jie lietė santykius su bėgliais 
nuo komunistinio teroro). Ta
čiau tai jau praeitis ir šių 
straipsnių tikslas pasidalinti 
įspūdžiais, vieną kitą dieną 
pasidairius po Skandinavijos 
sostines — Kopenhagą ir Stock 
holmą.

Kai traukiniai keliami per 
vandenį

Šių eilučių autorius, iš Vo
kietijos į Skandinaviją kelia
vęs ne oro keliu, bet trauki
niais — nesigailėjo ir nebūti
nai tik kišenės sumetimais. Jei 
kam tenka keliauti iš Vokieti
jos į skandinavų kraštus, pa
tartina: bent ligi Kopenhagos 
iš Hamburgo vykite traukiniu. 
Danija iš Vokietijos tepasie
kiama jūros, sąsiaurių keliu, 
tad, išvykus traukiniu, per po
ra valandų pro Lubecka pasie
kus vandenį ties Grossenbrode, 
kai jau tenka lipti į laivus — 
keltus arba vykstant tiesio- 
giais vagonais (pvz. Roma - 
Kopenhaga) su tais pačiais va
gonais atsiduri laive. Traukinio 
vagonų perkėlimas į laivą 
vyksta, palyginti, greitai, maž
daug per pusvalandį — 40
min., ir tai jau teikia retai ka
da aptinkamų įspūdžių. Laivas 
pajuda, visi keleiviai išsibars
to po įvairius laivo aukštus, 
skuba į restoraną paragauti 
skandinaviškų smoergasbordų 
ir kt. valgių, daniško alaus ar
ba skuba į denį pasišildyti sau
lėje, stebėti žuvėdrų žaismus 
ar jų maitinimą. Tokia trijų 
valandų kelionė (jei ji vyksta 
dienos metu ir geram orui 
esant) jau paįvairina kelionę 
ir, pasiekus Danijos krantą 
ties Gedser, nenuobodu dar po
ra valandų vykti danų laukais, 
stebėti jų ūkininkų tvarkingas 
sodybas. Tie laivai — keltai, 
ar danų “Kong Frederik IX” 
ar vokiečių “Theodor Heuss”, 
deda ir pastangų reikiamai at
stovauti savo kraštą, ir čia 
pirmenybė bent maisto aptar
navimo požiūriu tektų atiduoti 
didesniam vokiečių laivui.

Prie stoties čia pat ir Tivoli

Kai iš raudonojo daniško 
traukinio išlipi Kopenhagos 
stotyje, čia pat pastebi sutin
kančią keleivius žmonių minią. 
Tai ne viešbučių atstovai, kaip 
tokioje Venecijoje ar kitur, bet 
keleivių artimieji, atėję pasi
tikti grįžtančių turistų. Vieni 
grįžta iš ne taip tolimo Ham
burgo ar kitų Vokietijos vie
tų, o kiti vokiečių pavyzdžiu 
buvo pasiekę šiltuosius Vidur
žemio jūros pakraščius Italijo
je ar kitur. Danai nuolat pla-

KAZIK FURNITURE CO.
5995 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
sas , DIXIE (Slumber on) REŠTONIC Dr. Fuller, 
į . HOLLYVVOOD lovos ir kiti moderniški baldai.

Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir- 
iniau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

JUOZAS IR MARIJA KAZIKAICIAI

V. ALSEIKA, Vokietija

čiai važinėja, ypač vasarą, nes žmogaus kūno judesiais išreiš-
juk iš Kopenhagos gali, paly- kiamas personažo charakteris,
ginti, greitai pasiekti visą kon-: Europoje žydėjusi 17 -18 amž., j 
tinentą. Tos minios sutinkan- dabar bene tik Kopenhagoje portland, Ore., mieste, kuriame lankosi daug turistų, pastatytas paminklas
čiųjų, būriai belauktą eilėje vaidinama kasdien ir vis kita lietuvių partizanų atminimui. Paminklas iš turistų susilaukė didelio susido-
ties kambarių nukreipimo kios- programa. Ji vis sutraukia mėjimo.
ku, tai vis vaizdai, kokių ne- tūkstančius žiūrovų (atvirame
aptiksi kitur, pvz. puošnioje ore), tie nebylūs vaidinimai Kasdienybės kronikos
Stockholmo stotyje. ' vyksta orkestrui palydint ir tą ...

. .v , , pati vakarą rodoma ir baletoIšeini įs stoties ir čia pat r ,. . , — klasikinio ar modernaus —
jau ma ai žinomojo par to, pra panĮOmįma Taį visa teigiamai 
jMgfc koncertų viet, - T ve-
h. Pasirodo, kad tai vieta, tik- . . * , ,

DAUG GIRDI.— MAŽAI SUŽINO
KĘSTUTIS GAID-ŽIŪNAS

rai verta didesnio dėmesio ir ?as’ turista® įsitikina, kad yra , Buvęs Lenkijos šnipas Jung- išbandė šį šnipinėjimo metodą 
vargiai lygintina su kitų "did- imanorna žiūrovų masėms teik- tinėse Amerikos Valstybėse pul — klausytis įvairių Pentagono 
miesčiu linksmybių parkais, ne tik PaPrast^t pramogą, Mininkas PaWel Monat savo kny pokalbių, tik gal ne su tokiais 

bet ir ją sieti su įvairaus ir “Spy in the U.S.” rašo.' inkriminuojančiais rezultatais,
aukšto lygio meno apraisko- , " . J................................. .......
Mis. Štai dėl ko būtų neleisti- kad v,cna 18 1° ™i;ū™»ūBių Jis sužinojo: 
na būti Kopenhagoje ir bent šnipinėjimo vietų buvo kiaušy- Italijos gynybos ministeris ap 

: vienos kitos valandos nepra-'tis įvairių pokalbių Pentagone. I lankė Jungtinių Amerikos Vals- 
leisti jos patrauklioje pažiboje i Scripps - Howard bendrovės Į tybių Gynybos departamento
__ Tivoli parke. korespondentas William Steif: sekretorių Robert McNamarą.
- ----------------------------------------------------- -———------------------------- Kariuomenės pulkininkas, ku-

„ j ris prasitarė atidaręs “mažą
K A N A D O S Z I N I O S | taupymo sąskaitą Elenutei”, ti- 

j kiši, kad ateinančią vasarą bus
__  __ -at,1 perkeltas kiton tarnybos vieton.Toronto Ont deklamacija, choras ir A. Bu-

net neišskiriant 
Disneyland.

ir žinomojo

Pasakos atmosferos parkas 
veikia 119 metų

Kai tekdavo spaudoje skai- j 
tyti apie tą Tivoli, vis žmogus 
galvodavai — tai greičiausia 
vaikams pasilinksminimo vieta 

su įvairiomis karuselėmis ir 
pan. Kai jau šį parką teko ap
lankyti pora kartų, dabar jau 
drąsiai galima teigti: jei nors 
ir trumpai sustosite Kopenha
goje ir jei būtų vakaras( būti-

Laivyno leitenantas pilnai į-
šinskaitė, “Už Raseinių ant Du- .__  .__ .Dvigubas Maironio sukakties u u sitikinęs, jog reikia turėti ma-

minčjimas > k^sos choras, Vakaras ant žiausiai admirolo laipsnį, kad
Toronte Maironio minėjimą' keturių Kantonų ežero” - A. gavus Pentagone automobiliui 

nai_ aplankykite tą Tivoli par- surengė į^lb Toronto apylinkė. Būšinskaitės deklamacija, “Gim Į pastatyti vietą.
ką. veikiantį nuo 1843 m; Į T minėjimą atsilankė apie 350'tinė” melodeklamacija — choJ Laivyno civilis tarnautojas
noiri<3.) C12L PclSi Visa, Ras LfS.il- I v t • w t . . .* I - * y-» i ;j. • u~r~ . . i!<i Hprmpnfi} 1'npl ivripini i <<fl3T‘... v. . žmonių. Trutilpu žodžiu mineji- ras ir A. Busmskaite, Jūrate: !Kl Pensijos run ištarnauti aai 

mLsamį mo atidai^ . B-nėV ir Kastytis' - dialoginė dėklą-pik” devynis mėnesius ir 15 die-
su \ karuselėmis, tvenkiniais, aPy'- v-bos pirm. J. R. Simana- macija, atlikta L. Rizaitės ir,nP- ,

' - Aviacijos pulkininkas planuo-1
O- ft. ' .L i H I i Ja parduoti savo laivą ir pirktiiliuminacija, kalnų vagonėliais 

ar ir “blusų cirku” ir kt. praš
matnumais. Tačiau šis parkas 
iš kitų panašių vietų skiriasi 
ypatingai trimis požiūriais. 
Viena, jis labai patogioje vie
toje — pačiame miesto centre. 
Antra, parke pristatyta daug 
orientalinio pobūdžio statinių, 
visa tai. vakarais apšviečiama 
tūkstančiais japoniško stiliaus 
lempučių, patraukia iliumi
nuoti ir tvenkiniai, ir tai teikia 
pasakų, idilijos atmosferą.

30,000 svečių per dieną 
ir Tivoli teatrai

Savu Tivoli kopenhagiečiai 
tikrai didžiuojasi, jį myli. ir 
nenuostabu, kad kas vakarą į
jj atsilanko ne tik tūkstančiai m P. Ažubalį
sostines gyventojų, bet ir kita
tiek provincijos svečių. O jei 
dar pridurti visus užsienio tu
ristus, tai per dieną parką ap
lanko per 30,000 žmonių ir per 
sezoną (žiemą Tivoli neveikia) 
apsilanko ligi 5 milijonų. Sve
čiai ne tik vaikšto, bet ir mai
tinasi 23 restoranuose ar už
kandinėse, klausosi koncertų, 
stebi 115,000 gėlių, -apšviestų 
bent 85,000 spalvotų lempučių.

Tačiau, kas Tivoli dar labiau 
išskiria ir jam teikia pirmeny
bę kad ir prieš Disneylandą, 
tai čia vykstą meno parengi
mai, vaidinimai bei koncertai. 
Šalia kabaretinio teatro, Tivoli

Gražiu pavyzdžiu reikia skai-'
ponuojant J. Govėdui ir Mai-! Premijoms pinigus sudėjo pa-J tyti ir studentams piniginių do- 

pažymėtinas savo koncertine ronio vardo šeštadieninės mo- į rapijų biznieriai ir profesionalai vanėlių įteikimas už gerus mok
modernia sale (1944 m. ją iš 
sprogdinus teroristams, ji pa
grindinai atstatyta 1956 m.) ir «Qra^ ųu 'mano” 
pantomimos vaidinimais. Puoš- j (<c,. neverR motinėle 
nioje koncertų salėje kasdien
vyksta du simfoniniai koncer
tai su vietos ir užsienių diri
gentais, ir tų aukšto lygio kon
certų gali klausytis dažniausiai 
nemokamai.

O pantomimų teatras 
veikia nuo 1874 ui.

Pantomima, išsivysčiusi 
senųjų religinių apeigų,

Sesuo M. Loreta Lietuvių vaikų namuose Toronte, Kanadoj, su 
mažųjų vaikučių grupe pamokėlės metu. (Nuotr. N. Kulpavičienės)

vičius, pakviedamas invokaciją E. Zabielos. Meninė programa
perskaityti Šv. Jono parapijos

Puikiai paruoštą — akademiš
ko sūnaus paskaitą skaitė sve- relio v-bos nariai: Karka ir n®s eilėje pirmą kartą iš aviaci- 
čias iš Vokietijos dr. J. Grinius. 'Rinkūnienė įteikė lietuviams stu

Scenoje, ant staliuko, buvo 
išstatyta didoka Maironio bius
to reprodukcija, iš šalių papuoš 
ta didelėmis puokštėmis gyvų 
gėlių, o per vidurį — tautine 
vėliava.

Po oficialiosios dalies turė
jom progą pasigerėti pilna nuo
širdžios mairortiškos dvasios 
jaunimo programa. Maironio 
dainas išpildė Šv. Jono parapi-
jos jaunimo choras, vadovauja- j čius, D. Tamašauskaitė ir Kos- sinę medžiagą, tarseną ir t.t.
mas kun. B. Bacevičiaus, akom tas Batūra,

I

kyklos mokiniai. 
Programoj buvo

JAV kareivių šeinių kariai iš didžiulės Guantanamo bazės, Kuboje, išvyko į Little Creek, Va., pa
skelbus prezidentui Kennedžiui blokadą prieš Kubą. Nuotraukoje parodyti JAV karių šeimų nariai 
registruojantis nepaprastame centre prieš išvykstant iš bazės. (UPI)

l i

is
kai

choro užbaigta Maironio kūri
niu “Kur lygūs laukai”.

Po to Studentų Rėmėjų bū-

dentams pinigines dovanas už 
geriausius pažymius moksle ir 
už gražią veiklą lietuviškose or
ganizacijose. J. Karka prie mik 
rofono išvardino apdovanotųjų 
pavardes, o p. Rinkūnienė — 
įteikė čekius, kurie siekė 100, ka choro vadovui kun. B. Pa- 
75, 50 dol. Apdovanoti St. Vely- cevičiui. Taip pat labai geri bu- 
vytė, Gr. Skirgailaitė, • Dalia vo ir deklamatoriai, kurie pui-
Skrinskaitė, Romas Bačinskas, 
Iratė Balsaitė, Romas Staškevi-

slo pažymius ir už lietuviškąją 
veiklą. Tas pavyzdys — gal pas-

— daugiausia praktikuoją gy- 
išpildyta : dytojai.

- choras, Uždaromąjį žodį tarė J. R. katins ir daugiau lietuviukų bei 
— melo- Simanavičius. Visa programa lietuvaičių gerai mokytis ir ne-

PASINAUDOKITE
‘DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraatis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvėm 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviška.1 
anygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reiks 
alingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar 
bų. kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas Bpaudos darbai- 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus be 
eitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU

GO spaustuvės patarųavimu. Atvykite bent pasiteirauti.
Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy 

venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

automobilį.
Su stipriu anglų akcentu pi

lietis “vyksta į Londoną penkių 
dienų konferencijai”; prancūzų 
akcentu pilietis tikisi, kad ang
las turės “gerą laiką”.

Tokie korespondento “šnipi
nėjimo” rezultatai. Pulkininkas 
Monat rašo; “Bet kas, prade
dant keturių žvaigždžių genero
lu ir baigiant 15 metų berniu
ku, gali pakliūti Pentagonan”.

Pentagono kaimynystėje yra 
krautuvės, vaistinė, bankai, kre 
dito unija, laikraščių kioskas, 
parodos ir kavinė. Stovint ka
vinės eilėje, laukiant maisto, 
yra viena iš geriausių progų 
pašnipinėti. Vienas iš pulkinin
ko Monat bendradarbių kavi-

jos pulkininko išgirdo apie nau
ją amerikiečių B-70 bombone
šį.

baigta Lietuvos himnu. į

Minėjime ypač gražiai pasiro i 
dė jaunųjų choras. Tai padė

kiai išmokę deklamuojamuosius 
dalykus ir gražiai apvaldę bal-

Paterson, N. J.
Visas turtas lietuviškam 

jaunimui

“Drauge” jau nemaža buvo 
rašyta apie Joną Krukonį. Tai 
nėra didelių mokslų baigęs žmo
gus. Jis yra labai tylus ir kuk
lus senesnės emigracijos Ame
rikos lietuvis. Tik nepaprastu 
savo darbštumu ir sumanumu 
jis yra pasidaręs vienas iš la
biausiai pasiturinčių Patersono 
lietuvių. Bet savo turto jis ne
eikvoja niekams. Mat, prieš ke
lis metus teko skaityti vienam 
lietuviškam laikrašty, kad vie
nas Chicagos lietuvis užsisakė 
sau paminklą, kuris turės būti 
pastatytas ant jo kapo už 40, 
000 dolerių! Kam visa tai? Juk 
kapinės laikomos tik 100 metų. 
Po to visi paminklai ir — bran
giausi ir gražiausi — yra ver
čiami į duobes. Jonas Krukonis 
stato kitokius paminklus. Jis sa
vo sunkiai sutaupytus pinigus 
aukoja gražiausiems ir geriau- 
siems dalykams. Jis vietos vie
šajai bibliotekai nupirko lietu
viškų ir angliškų (apie Lietu
vą) knygų, jis parėmė naujo
sios Šv. Kazimiero bažnyčios sta 
tybą, jis duosniai paaukojo Lie 
tuvių Piliečiu klubo naujai sa
lei ir t.t. Jis kasmet Vasarid 
16 d. dienos nroga taip pat pa
aukota nemažas sumas.

Bet paminklas, kurį jis žada 
sau po mirties pasistatyti yra 
toks, kurio nei rūdys nesuga- 
-i;ris nei kandys nesuės. Mat, 
jis visą savo turtą žada užra
šyti stipendijoms mokslą einan 
tiems lietuviams jaunuoliams. 
Jis nori, kad Lietuva būtų lais
va ir kad ji nebūtų tamsi . ir 
juoda. Tuo reikalu Lietuvių Ben 1 
druomenės Centro Valdyba yra , 
paprašyta parengti statutą.

Patersono Lietuvių Bendruo- I 
menė ir Patersono Lietuvių Pi- ! 
liečiu klubas visa tai labai ver
tina ir š. m. lapkričio 3 d. 7 v. 
vak. Lietuvių Piliečių klubo nau 
joje salėje, 62 Lafayette str., 
Paterson, N. J„ rengia J. Kru- 
koniui pagerbti vakarienę. Į tą 
vakarienę turėtų atsilankyti kuo 
daugiausia lietuvių ne tik iš Pa 
tersono, bet ir iš visų apylinkės 
miestų, net iš New Yorko. Sa
lė turėtų būti pilnutėlė. Ypač 
kviečiamas jaunimas, kuriam ir 
įėjimas į vakarienę tik pusė kai
nos. Pagerbimas bus paįvairin

pamiršti bei neužleisti lietuviš
kos veiklos. O jų (jaunesniųjų 
ir mažesniųjų) — juk stovėjo 
tuo metu scenoje sąstatas iš 
keliasdešimties berniukų ir mer
gaičių (choro dalyviai).

Pr. Alšėnas

tas menine dalimi, kurią išpil
dys solistė Irena Stankūnaitė. 
Ji Patersone jau kelis kartus 
pasirodė ir visuomet buvo labai 
šiltai sutikta. Apie ją neseniai 
rašė visi lietuviški ir net ame
rikiečių laikraščiai, kai ji baigė 
garsiąją New Yorko muz. kon
servatoriją. Po programos bus 
šokiai grojant orkestrui.

Visais vakarienės reikalais 
iki lapkričio 1 d. kreiptis į An
taną Rugį, 112 Lawrence Place, 
Paterson, N. J. Tel. MU 4 - 2091 
ir į Antaną Gudonį, 2-25 — 
33rd Street, Fair Lawn; N. J., 
tel. SW 7-5299. Bar b. Paež.

NUŽUDĖ DU MISIJONIERIŲ

Alžirijoje, St. Cyprien dės 
Atlafs vietovėje, rasti du su
žaloti lavonai prancūzų misijo
nierių kunigų: tėvo Pauliaus 
Py, 61 m., ir tėvo Bernardo 
Chassine, 58 m. Jų lavonai bu
vo atrasti spalio 7 d. sumesti 
į griovį. Alžirijos vyriausybė 
ryšium su tuo pareiškė, kad tai 
neleistinas kriminalinis veiks
mas, kad bus pasistengta su
gauti kaltininkus ir juos nu
bausti paga. įstatymus. Nuo 
1957 m. Alžirijoje buvo nužu
dyta šeši misijonieriai.

Pranciškus Kungis
Gyveno 6036 S. Moody Avenue.

Mirė spalio 26 d., 1962, 8:30 
vai. ryto, šulatlk.ęs 45 iii. amž.

Gimė Chieago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Ona (Yesinkus), sesuo 
Ona Monkūhas. švogeris 16d- 
ward ir šeima, uošvė Mary Ye
sinkus, 3 švogeriai Peter. Jo- 
sepli ir John Yesinkai ir jų 
šeimos, švogerka Mary Tiiyer 
su šeima, kiti gimines, draugai 
ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Av.e.

Laidotuvės jvyks pirmad., 
spalio 29 d., iš koplyčios S: 30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdus: žmona,

Laid. direkt. Ant, M. Phil
lips, Telef. YArds 7-340i.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
aukštos Rūšies fotografijos 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. spalio mėn. 27 d.

X Sol. Izabelė Motekaitienė 
ir poetas Kazys Bradūnas išpil
dys meninę programą Kristaus 
Karaliaus minėjime, kuris įvyks 
rytoj spalio 28 d. Jaunimo Cen 
tre. Minėjimo pradžia 10 vai. 
ryto šv. mišiomis. Po šv. mišių 
įvyks iškilminga akedemija, ku 
rios metu kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ, skaitys paskaitą 
apie “Kristaus Karaliaus sąm- 
pratą”.

X Kultūros kongreso k-to
posėdyje, įvykusiame praėjuį 
sekmadienį, dalyvaujant JAV 
BB Centro Valdybos pirminin
kui Jonui Jasaičiui, buvo išsiaiš 
kinta ir galutinai nustatyta kon 
greso laikas ir aptarti kiti es
miniai kongreso rengimo reika
lai.

X Teis. A. Wells kandidatū
ros rėmėjai į aukštesnį teismą 
praėjusį šeštadienį Chicagos 
Savings and Loan Assn. patal
pose suruošė vaišes, kurios gra
žiai pavyko. Dalyvavo keli šim
tai asmenų. Tenka pasidžiaug
ti, kad naujieji ateiviai pradėjo 
aktyviai reikštis šio krašto po
litiniame gyvenime ir tame po
būvyje gausiai dalyvavo.

X “Laiškų. Lietuviams’’ pas
kelbtas konkursas parašyti 
straipsniui apie kurią nors do
rybę baigiasi po Kalėdų. Kon
kurso jury komisiją sudaro: 
kun. F. Gureckas, K. Bradūnie- 
nė, L. Germanienė, V. Butėnas 
ir P. Razminas. Laimėtojams 
premijos bus įteiktos “Laiškų 
Lietuviams” metiniame paren
gime 1963 m. kovo mėn. 9 d. 
Meninę programą atliks solistė 
Valentina Kojelienė.

X Jaunieji dailininkai šį šeš
tadienį, 12:15 v. p. p. dalyvaus 
WTAQ-FM (1300 banga), radi
jo programoj. Jie pakviesti ra
dijo stoties 15 min. pasikalbėji
mui.

X Sofija Letukas ir Sofija 
Poknis apsilankė Drauge ir už
siprenumeravo dienraštį. S. Le
tukas atvyko iš Toledo, Ohio, 
savo vyro a. a. Stasio Letuko 
laidotuvėmis, kuris spalio 27 d. 
laidojamas Sv. Kazimiero kapi
nėse.

X Vaikų Teatras praėjusį 
sekmadienį dėl techniškų trū
kumų negalėjo įvykdyti vaiku
čių pasirodymo į juostelę įra
šymo. Akt. A. Brinką praneša, 
kad šį sekmadienį, spalio 28 d. 
2 v. p. p. kviečiami visi vaiku
čiai (įsirašę ar dar norį įsira
šyti) atvykti į Gage Parko val
dines patalpas, kur bus įvykdy
tas vaikučių pasirodymas: eilė
raščiai, dainos ir žaidimai su 
dainomis. Praėjusį sekmadienį 
buvo pademonstruota pora fil
mų — Juodasis voras, Cirkas, 
Stebuklingas smuikininkas ir 
kt. Filmus rodė inž. J. Slabo- 
kas ir stud. L. Šulaitis. Janina 
Bružienė vaikučius pavaišino 
Alvudo šeimininkių paruošto
mis vaišėmis.

X Chicagos Lietuvių Operos 
rengiamam nuotaikingam ba
liui staliukus prašom užsisaky
ti iš anksto paskambinant Al
donos Barkauskaitės tel. RE 
7-4301. Ten pat galima gauti 
įėjimui biletus ir sužinoti kitas 
informacijas. Balius įvyksta 
lapkr. 10 d., Western Ballroom 
salėje, kuriam gros padidintas 
orkestras. Meninę dalį atliks 
sol. J. Vaznelis ir Operos Cho
ras. (Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 West 
Roosevelt Rd. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v. Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Dr. Leonas Seibutis buvo 
išvykęs į Nevv Yorką dalyvauti 
JAV veteranų ligoninių urolo
gų ir neurologų konvencijoje. 
Veteranų organizacijos pakvies 
tas, Skaitė paskaitą konvenci
jos dalyviams apie inkstų ak
menų tirpinimą be chirurgijos 
ir urologines problemas ryšium 
su stuburkaulio sužeidimais ir 
paralyžiumi. Konvencija vyko 
spalio 22-27 d.

Dr. L. Seibutis, be savo pri
vatinės praktikos, yra Hines ve 
teranų ligoninėje konsultantu 
urologijoje, paralyžuotų vetera
nų skyriuje. Be to, dirba dar ki 
tose 5 ligoninėse.

X Sol. Laima Bildušienė, sa
vo gražiu balsu besireiškianti 
lietuvių parengimų programo
se, dainuos solo partijas su cho 
ru Operos baliaus meninėje 
programoje lapkričio 10 d.

X Marijos Aukšt. mok. Mo
tinų 'klubo susirinkimas įvyks 
lapkričio 11 d. 2:30 v. p. p. mo
kyklos kavinėj. Bus įdomi pro
grama.

X Inž. Izidorius Bartkus šį 
sekmadienį, spalio 28 d., 2 vai. 
p. p., Melrose Parke L. B-nės 
susirinkimo metu parodys savo 
spalvotą filmą iš Chicagos lie
tuvių kultūrinio gyvenimo. Sū- 
sirinkimo vieta: Probish svetai 
nė, Lake st. ir 22nd Avė. kam
pas.

X Žilvitis, lietuvių šokėjų 
grupė, susidedanti iš 25 narių, 
dalyvaus lapkričio 4 d. įvyks
tančiam festivalyje 1001 N. 
Dearborn st.

X Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro Vai 
dybos pirmininkas, CV nariai 
Valdas Adamkavičius, Jeroni
mas Ignatonis, Zigmas Dailidka 
ir Kultūros kongreso komiteto 
pirmininkas Povilas Gaučys šį 
savaitgalį išvyksta į Torontą, 
kur įvyks bendras Kanados, J- 
AV ir Pasaulio LB valdybų po
sėdis. Posėdyje dalyvaus ir J- 
AV LB Tarybos prezidiumo 
pirm. St. Barzdukas.

Posėdy numatoma apsvarsty 
ti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo, Lietuvos laisvini
mo, kultūriniai, organizaciniai 
ir kiti reikalai.

X Spaudos sekcijos posėdis 
II Kultūros kongreso metu pra
sidės lapkričio 23 d., penktadie
nį, 7 vai. v. Jaunimo Centro di
džioje salėje. Invokaciją paskai 
tys “Laiškų Lietuviams” red. 
tėv. dr. J. Vaišnys. Paskaitą 
“Mūsų išeivijos periodinės spau 
dos pokario nueitasis kelias” 
duos “Nepriklausomos Lietu
vos” (Montrealy) red. J. Kar
delis; koreferentas — “Dirvos” 
red. J. čiuberkis. Toliau — 
Draugo” red. L. Šimučio paskai 
ta “Mūsų periodinės spaudos ir 
laikraštininkų ateities uždavi
niai”; koreferentas inž. J. Mik
lovas papasakos apie Lietuvos 
žmonių pageidavimus tremties 
spaudos atžvilgiu. “Chieago’s 
American” red. St. Pieža kalbės 
tema “Lietuvos reikalų ir mūsų 
kultūrinių temų kėlimas pasau
lio spaudoje”; koreferentas — 
žurnalistikos magistras Vyt. Za 
latorius.

X Gintaro vasarvietėje spa
lio 21 d. įvyko Union Pier lie
tuvių vasarviečių savininkų me
tinis susirinkimas. Susirinkime 
priimti tos draugijos įstatai. Iš
rinkta nauja valdyba iš Karai- 
čio, Ramanausko ir Aušiūros ir 
kontrolės komisija iš Dargienės, 
Kinderienės ir Odino. Susirinki- 
mo dalyviai malonių šeiminin
kų V. ir A. Karaičių pavai
šinti kavutes.

X Jūs nebepažinsit savo 
plokštelės, kai ją gros puikusis 
vokiškas patefonas Telefunken. 
Atsineškite į Gradinsko krau
tuvę ir pamėginkit. Televizijos, 
radijai, hi-fi stereo, rinktinės 
plokštelės. 2512 W. 47 St. FR 
6-1998. (Sk.)

Rūtos koncerto, įvykusio New Yorke, klausytojų dalis. (Nuotr. Vyt. Maželio)

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuviu Rašytoji! draugi

jos biuletenis skelbia. LRD-jos 
valdyba spalio mėn. posėdyje 
turėjo apsvarstyti daugelį rei
kalų bei artimiausios veiklos 
planų. Svarbiausia: greit su
ruošti LRD Literatūros vakarą 
ir surasti mecenatą ar mecena
tus metinei LRD premijai.

Valdyba savo posėdį pradėjo, 
pagerbdama neseniai mirusį gar 
bės narį prof. Mykolą Biržišką. 
Dabar valdyba susideda iš pir
mininko B. Brazdžionio, vice
pirmininko Br. Railos, iždin. J. 
Tininio ir sekr. Alės Rūtos. Ne
trukus valdyba turės kooptuoti 
penktąjį narį iš Los Angeles gy 
venančių rašytojų.

Rašytojų Draugijos žinios 
bus skelbiamos “Drauge”, “Nau 
jienose”, “Dirvoje” ir Australi
jos “Mūsų Pastogėj”.

LRD valdyba prašo visas kny 
gų leidyklas informuoti per 
spaudą apie lietuviškų knygų 
spausdinimo padėtį, apie leidy
klų artimiausius planus bei jų 
pastangas duoti visuomenei ge 
riausias knygas. Panašią infor
maciją ligi šiol reguliariai duo
davo “Nida” ir “Draugo” Lie
tuviškos Knygos klubas. Pagei-

X Julija Pukelienė, 7430 S. 
Sangamon St., spalio 25 d. šven 
tė savo gimimo dieną ir buvo 
savo šeimos ir artimųjų pasvei
kinta. Palinkėta veikėjai Puke- 
lienei ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

X šv. Teresės draugija Mar
ąuette Parke rengia šokius šeš
tadienį, lapkričio 3 d. Marąuet
te salėje, 6908 S. VVestern Avė. 
Pradžia 8:30 v. v. Kviečiami vi
si dalyvauti ir praleisti links
mai vakarą. Bilietus galima įsi
gyti prie durų arba iš anksto 
galima nusipirkti pas Bernice 
Rainis, 2453 W. 71st St. arba 
Clare Mattis, 7246 S. Talman 
Avė. (Pr.)

Ilona (Makauskyte, prov. Makauskioi dukra) ir Algis Giedriai po 
sutuoktuvių New Yorke. (Nuotr. V. Maželio)

IS ARTI IR TOLI
dautina visų leidyklų dažnesnė 
ir išsamesnė informacija. LRD 
adresas 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles 29, Calif.

KANADOJE
— Dr. Jonas Grinius, svečias 

iš Vokietijos, 100 metų Mairo
nio gimimo sukakties proga To 
ronte skaitė labai aktualią pa
skaitą, iškeldamas joje didžio
jo Lietuvos dainiaus nuopelnus, 
Bažnyčiai, tautai bei liet. lite
ratūrai. Į paskaitą buvo susi
rinkę per 500 dalyvių. Meninėj 
daly pasirodė Šv. Jono Kr. liet. 
parapijos jaunimo choras, išpil 
dydamas Maironio dainas. Mai
ronio minėjimą surengė Liet. 
Bendruomenė, Toronto apylin
kės valdyba.

— Jonas Staškevičius, klie
rikas, studijuojąs teologiją Šv. 
Kazimiero kolegijoj Romoj, Kri 
staus Karaliaus dienoje gauna 
diakonato šventimus. Busimo
jo kunigo giminės gyvena To
ronte.

— “Varpas”, stipriausiasis lie 
tuvių choras Kanadoje, dešimt 
metų savo gyvavimo sukaktį 
atšvęs spalio 27 d. dideliu kon
certu Toronte. Po programos, 
Toronto apylinkės Liet. Bend
ruomenės valdyba Varpiečiams 
ir jų maestro muz. Stasiui Gai- 
levičiui, šv. Jono Kr. par. sa
lėje rengia viešą pagerbimą.

— Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimas Toronte įvyksta 
Prisikėlimo par. salėje 4 vai. 
spalio 28 d. Paskaitininku pa
kviestas dr. J. Grinius. Prele
gentas pažadėjo savo kalboje 
plačiau apibūdinti Pijaus XII 
encikliką, liečiančią išeivių pa
storaciją įvairiuose kraštuose 
“Exul Familia”. Meninėje pro
gramoje dalyvauja solistai Ja
nina Liustikaitė, Rimas Stri
maitis, smuik. Steponas Kairys 
ir muz. Stasys Gailevičius.

— Prel. J. Ronan, žymus Šv. 
Mykolo berniukų muzikos mo
kyklos direktorius, mirė Toron

te. Velionis buvo didelis lietu
vių bičiulis. Jis, kaip religinės 

• muzikos žinovas, o taip pat 
Jaunimo auklėtojas, Kanadoje 
ir už jos ribų plačiai buvo ži
nomas.

— Lietuvių kapinėse Toronte 
vėlinių proga lankymasis įvyks 
sekmadienį, lapkričio 4 d. 4 v. 
p. p. Ta proga kapinių aikštėje 
įvyksta gedulingos pamaldos, 
pamokslas, Viešpaties angelas 
ir Tautos himnas. Į kapinių lan 
kymo dieną susirenka lietuviai 
iš Toronto, Hamiltono ir kitų 

' vietovių. Mirusiųjų kapai pa
puošiami gėlėmis ir žvakutė
mis. Šiais metais dar prieš vė
linių dieną pastatomi septyni 
nauji paminklai, kurių projek- 

! tus paruošė lietuviai dailinin
kai.

Chicagoje
PIRMOJO DRAUGO REDAK
TORIAUS MIRTIES SUKAK- 

j TIS
' Kun. Antanas Kaupas, pir
masis “Draugo” redaktorius, 
mirė 1913 m. spalio 27 d. Chi
cagoje. Tuo būdu šiandien su
kanka 49 m. nuo jo mirties. 
Velionis buvo ne tik gabus žur
nalistas, bet ir rašytojas, sočio 
logas. Taip pat ir uolus visuo
menininkas, daug sielojęsis lie
tuvių parapijų ir lietuvių mo
kyklų steigimu. Jis buvo vienas 
iš Šv. Kazimiero seserų kongre 
gacijos steigėjų. Buvo LRKSA 
pirmininku ir pirmuoju ALR
KF sekretorium. Motina Mari
ja (Kazimiera Kaupaitė), jo 
sesuo, buvo Kazimieriečių kon
gregacijos steigėja ir ilgametė 
jos viršininkė, visą savo sielą ir 
visus savo sugebėjimus paauko 
jusi, kad kongregacija plėstus 
ir augtų, kad ji paruoštų lie-

CH ICAGOS ŽIN IOS
tį prie Hinsdale, Il'l. Jie parink
ti iš Vidurvakario policinių or
ganizacijų. Šaudymas į taiki
nius vyks tris dienas. Bus iš
šauta daugiau 15,000 šovinių.

UŽDARAS ATSTOVŲ PO
SĖDIS

JAV kongreso atstovai iš 13- 
kos vidurvakario valstybių su
sirinko Chicagoje ,kur uždara
me posėdyje valstybės ir gyny
bos departamento pareigūnai 
jiems paaiškino apie dabartinę 
Kubos krizę.

BALSAVO IŠEITI J 
STREIKĄ

Per 3,500 alyvos ir gazolino 
išvežiotojų balsavo išeiti į strei
ką šeštadienį, jeigu iki tada 
nebus pasirašytas naujas dar
bo kontraktas. Senasis kontra'k 
tas baigiasi šeštadienio vidur
naktį.

ATPLAUKĖ DIDELIS 
LAIVAS

Zim Israel kompanijos di
džiausias 10,000 tonų prekinis 
laivas Gedera atplaukė iš Izra
elio į Chicagos uostą. Jis į Chi
cagą atvežė 10 Sabra vardo 
sportinių automobilių gamintų 
Izraelyje.

ŠAUDYS TRIS DIENAS
Per 500 geriausių ir taik

liausių pistoletų ekspertų ren
kasi į metinį turnyrą, vykstan-

Spauda ir visuomenės moralė

Nereikia skelbti, kas žaloja žmogaus dorą

Suvažiavusieji į Chicagą 8 vi- 
durvakarių valstybių katalikai 
laikraštininkai vieną sesiją pas 
kyrė nagrinėjimui temos: “Spau 
dos įtaka į viešąją moralę”. Po
sėdžiui vadovavo Extension 
draugijos pirm. prel. J. B. Lux.

Dienraščio “Chieago’s Ameri
can” vyr. redaktorius Luke P. 
Carroll pažymėjo, kad laikraš
čiai negali atsisakyti nuo infor
mavimo apie įvykius, kuriais do 
misi visuomenė, pvz. įvykiai su 
Marilyn Monroe. Tačiau geras 
laikraštis turi atsisakyti propa
guoti dalykus, kurie neigiami 
moralės atžvilgiu, pvz. demora
lizuojančius filmus. Paskaitė ei
lę laiškų, kuriais “Chieago’s A- 
merican” atsisakė reklamuoti 
eilę nepadorių filmų ir knygų. 
Gero laikraščio uždavinys in
formuoti, bet taipgi padėti 
tiems, kurie kovoja prieš demo 
ralizavimą.

Prel. Th. J. Fitzgerald, Chica
gos Kat. Moterų tarybos direk
torius, skatino, kad laikraštis 
turėtų savo nusistatymą aktu
aliais klausimais, ir tai būtų 
jaučiama ir vedamuosiuose, ir 
kituose straipsniuose, kad jie 
atstovautų tą pačią liniją.

J. B. Meegan, Back of the 
Yards tarybos egzekutyvis sek
retorius, papasakojo, kaip jų 
organizacijos žurnalas, pastebė
jęs neigiamą blogos spaudos į- 
taką, aplankė savo apylinkės 
kioskus, iš savininkų išgavo pa
sižadėjimą blogos spaudos ne- 
bepardavinėti. Laikrašty buvo 
dedami paveikslai tokių kioskų 
savininkų, aprašymai jų bendra 
darbiavimo kovoj su bloga spau 
da.

Laikraštis pravedė rašinių 
konkursą tarp jaunimo, įtrau
kiant juos į kovą prieš nusikal
timus. Laikraštis ėmė apraši
nėti savo apylinkės žmones, ku
rie naujai išdekoruoja namus 
ir to skatinimo dėka tūkstan
čiai žmonių aptvarkė savo pas
tatus. Žurnalas pravedė akci
ją, kad mokyklose būtų duoda

tuvių mokykloms kvalifikuotų 
mokytojų, ligoninėms ir prie
glaudoms vedėjų. Tiek kun. 
Kaupo, tiek Motinos Marijos 
nuopelnai Amerikos lietuviams 
yra dideli ir garbingi. Pažymė
tina, kad kun. Kaupo jaunes
nysis brolis Julius taip pat bu
vo “Drauge” redaktorium.

IŠVYKSTA IEŠKOTI RO
JAUS

Robert Van Schoik, 6030 N. 
Kedvale, apleidžia Chicagą ir 
išvyksta į Kanadą, kur su val
džios pareigūnais tarsis dėl ga
limybių įsteigti žemišką rojų 
toli šiaurės rytuose, Britų Ko- 
lombijos provincijoje. Ten ank
sčiau yra numatęs 25,000 ak
rų slėnį, 65 mylios nuo arti
miausios apgyventos vietos. Su 
juo važiuoja 35 asmenys. Dar 
yra vietos 15-kai.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

PLEASE OI’EN YOUR HEAKT. 
HELP NEEDED AT ONCE!

“Dollars for Bricks”, to build St. 
Patrick’s School in Phenix City. Ala- 
bama. Send no matter how little.

c/o SISTEB. MARY JAMES 
Box 168 — Dept. C. P. 

“Won’t you please Help us!”

mi užkandžiai, kad iš raudono
sios Kinijos kalėjimų būtų iš
leista eilė amerikiečių. To pa
siekta, laikraščiui paraginus ra
šyti laiškus atitinkamiems pa
reigūnams. John Stanton, “Chi
cago Daily Nevvs” vyr. red., 
papasakojo kiek daug žmonių 
ateina į jų redakciją, net su 
pavojumi savo gyvybei, ragin
dami spaudą kovoti su nemora
liais asmenimis, paduodami jų 
vardus, kas rodo laikraščio į- 
taką. Sukčius, nedorėlis nieko 
taip nebijo, kaip spaudos. Hod- 
ge dar ir dabar būtų aukštoj 
pozicijoj, yra žinių, kad jis pla
navo net kandidatuoti į guber
natorius, bet spauda jį nusodi
no. Kiek skriaudų būtų pada
ręs Estes ir eilė kitų, jei spau
da jų nebūtų demaskavusi.

Religija, moralė yra taip svar 
būs dalykai visuomenės gyve
nime, ir spauda gali gražiai pa
sitarnauti tai saugodama, — 
kalbėjo J. Stanton.

Prel. Lux pažymėjo, kad spau 
į da turi suminėti (klasifikuoti), 
kurie filmai blogi, kurios kny
gos nemoralios, bet nerekla
muoti jų aprašant visas jų blo
gybių detales. Yra laisvė reikšti 
savo nuomonę, bet iki tam tik
ros ribos. Jei kas skelbs savo 
nuomonę, kad vaikams yra ge
ras koks nuodingas maistas, 
toks negali turėti neribotos lais 
vės. Lygiai negali būti laisvės 
propaguoti, kas žaloja žmogaus 
charakterį, sielą. J. Pr.

PADĖKA
Reiškiame malonų ačiū bran

giems Rėmėjams, Prieteliams ir 
Geradariams už skaitlingą atsi
lankymą ir už padovanojimą 
“prizes” šv. Kazimiero Seserų 
Rėmėjų Draugijos metiniam 
parengimui “Bunco”.

Ypatingai dėkojame mūsų 
pasiaukojusioms ir darbščioms 
Rėmėjoms, kurios vadovavo 
šiam sėkmingam parengimui. 
Jūsų visų didį palankumą tik
rai ir pilnai įvertiname.

Dangaus Tėvas teatlygina 
Jums šimpteriopai — malonė
mis ir Jo palaima.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Motina M. Adorata

KALĖDINES KORTELES
Christmas Cards*

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

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortele. Kaina $1.50

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

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

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. 3
Dali. Ell.cn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

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

RINKINYS N R. 4
_ Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

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




