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JAV gins savo žvalgybinius lėktuvus virš Kubos
e Naujas Castro grasinimas 

pagal Kremliaus plano
Fidel Castro savo laiške, at-

WASHINGTON> D.C. — Ad- ginklai išvežami iš salos, 
ministracijos pareigūnai vakar ten nestiprinamos karinės jėgos, 
pareiškė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės pasiruošusios siųstame laikinajam generali-
siųsti karinius lėktuvus apgin- niam sekretoriui U. Thantui, at- 
ti savo žvalgybinius lėktuvus meta Jungtinių Tautų komisi- 
virš Kubos, jei diktatorius Fi- jos patikrinimą, ar išgabentos 
dėl Castro juos bandytų numuš ' sovietų raketos iš Kubos, 
ti kaip vakar pagrasė.

Prezidentas Kennedy ir toliau 
esąs pasiryžęs ginti žvalgybi- ' 
nius skridmus, jei Sovietų Są- Į 
jungos diktatorius Chruščiovas i 
neleis Jungtinėms Tautoms pa- i 
tikrinti, ar visi ofenzyviniai gink 
lai išvežti, kaip jis yra paža
dėjęs.

Jei Fidel Castro neblefuoja, 
gali kilti nauja krizė, 
aršesnė .

Jungtinės Amerikos 
bės nutariusios šauti,
reikalinga apginti žvalgybinius 
lėktuvus, pranešė Sovietų Są
jungos užsienio reikalų vicemi- 
nisteriui Kuznecovui JAV am
basadorius Adlai Stevensonas susirinkimą Vatikane, 
užpraėjusį vakarą New Yorke.

Fidel Castro raštas

Raudonieji neišleido 
šiaurės Vietnamo

gal būt,
i

Valsty- 
jei bus

vyskupų
Į visuotinį Bažnyčios 

susirinkimą

SAIGONAS, Pietų Vietnamas. 
— Paskutinėmis žiniomis šiau
riniame Vietname, valdomame 
komunistų, dabartiniu metu ka
talikų skaičius siekia 800,000. 
Pastoracijos darbą tenai vykdo 
328 kunigai ir 10 vyskupų, ku
rių nei vienas negavo leidimo 
atvykti į visuotinį Bažnyčios'

Fidel Castro: “Privertei mano draugą Chruščiovą atsiimti raketas, 
dabar aš numušiu kiekvieną JAV žvalgybinį lėktuvą, skrendantį 
virš Kubos.”

Ypatinga paroda 
Paryžiuje

PARYŽIUS. — Lapkričio 10 
-12 dienomis Paryžiuje įvyko 
ypatinga paroda, kurioj buvo 
išstatyta skaitlingi 104 klauzū
rinių vienuolynų padaryti re
liginiai - liturginiai meniški rank 
darbiai, kuriuos pardavus, gau
tos lėšos bus naudojamos ne
turtingųjų vienuolynų šalpai.

Kaip žinoma Prancūzijoje yra 
364 moterų vienuolynai, kuriuo
se gyvena 11,000 vienuolių, už
sidariusių nuo pasaulio klauzū
ros gyvenimu ir pasišventusių 
meditacijai, maldai ir aukai. Sa 
vo rankdarbiais jos pelno savo 
kasdienę duoną ir tuomi prisi
deda prie tikrai meniškų 
ginių - liturginių rūbų ir 
devocionalijų gaminimo.

1

reli- 
kitų

NEW YORKAS. — Kubos 
atstovas Jungtinėse Tautose 
Carlos Manuel Lechuga Hevia 
vakar įteikė laikinajam genera
liniam sekretoriui U. Thantui 
laišką, kuriame Fidel Castro 
režimas praneša, jog nuo šios 
dienos (lapkričio 16 d.) numuš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
žvalgybinius lėktuvus, skren
dančius virš Kubos. Jungtinių 
Amerikos Valstybių lėktuvai pa 
tikrina, ar sovietų ofenzyviniai

m. 
at-

Reikalas būti gerų 
darbų liudininkais
MEXICC CITY. — 5,000 ka

talikų studentų šiomis dienomis 
atliko maldininkų kelionę į Švč. 
Marijos šventę Guadalupėje, pra 
šydami Dievo Motinos užtarimo 
visuotiniam Bažnyčios susirin
kimui.

Studentams žodį tarė Mexico 
City vyskupas pagalbininkas O- 
rozco Lomelin, skatindamas vi
suomet gyvenime būti gyvo ti
kėjimo ir gerų darbų liudinin
kais.

Maldininkų kelionėje dalyva
vo studentai iš Politechnikos 
mokyklos, Meksikos Tautinio 

. universiteto ir kitų aukštųjų 
mokyklų.

__________

1
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Chruščiovas planuoja Kubos 
raketas įrengti R. Vokietijoje? 
Baigus Adenaueriui pasitarimus su prez. Kennedžiu

WASHINGTON, D.C. — Va- ;aiė, kad šiaurės Atlanto or- 
karų Vokietijos kancleris Aden
aueris, kalbėdamas ketvirtadie
nį Spaudos klube Washingto- 
ne, pareiškė, kad raketos, iš
vežtos iš Kubos, būsiančios į- 
rengtos Rytų Vokietijoje. Pa
sak Adenauerio, šį dalyką Chru 
ščiovas “atskleidęs” vakariečių 
diplomatui.

ALRKF centro valdyboje 
atidengti nauji veiklos planai

Svarbus posėdis “Draugo" patalpose

CHICAGO. — Praėjusį ket
virtadienį dienraščio { “Draugo” 
redakcijoje įvyko Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos centro 
valdybos susirinkimas. Susirin
kime buvo atidengti du planai, 
liečią katalikų sekcijos pagy
vinimą ir šiam tikslui lėšų tel
kimą. Taip pat pateikti svars
tymui aštuoni punktai, turį ry
šį su Federacijos skyrių ir jų 
veiklos stiprinimu. Naujuosius 
veiklos planus pateikė ir refe
ravo pirmininkas Antanas Ru
dis ir vicepirmininkas Kazys

I

Po 325 metų 
pertraukos

LONDONAS. — Po 325 
pertraukos mišios vėl buvo
našautos šen. Ixworth abatijoje, 
netoli Būry St. Edmund, An
glijoje. Šventąją auką atnaša
vo Datchet vienuolyno prioras 
tėvas Anthony Bull iš Latera- 
no reguliarių kanauninkų vie
nuolijos.

Ixwortho abatija, 1537 m. ka
raliaus Henriko VIII nusavinta 
ir paversta privačiais namais, 
neseniai buvo atpirkta katali
ko dr. Alan Rowe, kuris ją vėl 
paskyrė kultui.

Tačiau diplomatai abejoja dėl 
šios “raketų istorijos”, nes var
gu, ar Chruščiovas su tokiomis 
žiniomis norėtų pasitarnauti Va 
karų žvalgybai.

*
Herter - JAV preky 

bos caras

— Mirė kun. Raymond A. M’ 
Cowan, 70 metų, katalikų va
das socialinėje srityje, Kansas 
City. Jis rašė darbo ir sociali
nių įstatymų klausimais.

*
KALENDORIUS

Lapkričio 17 d.: Švč. P- M. 
Aušros Vartų, šv. Grigalius.

Lapkričio 18 d.: 23 sekm. po 
Sekminių, šv. Salomėja, Liz
deika.

Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta, 
Audronė, Ledrūna.

I

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 40 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, šaltoka, galimas 
lietus.

Saulė teka 6:42, leidžias 4:30.

I

WASHINGTON,-
Christian Herter, buvęs valsty
bės sekretorius prezidento Ei- 
senhowerio administracijoje, už 
vakar parinktas prezidento Ken 
nedžio JAV prekybos aukštu 
derybininku, paskelbus naują 
prekybos išplėtimo aktą.

Herter, 67 metų, buvęs Kon
greso narys ir buvęs Massachu
setts gubernatorius, turės spe
cialaus atstovo rangą prekybos 
derybose. Jis planuosiąs užsie
ninę politiką ir apie savo veiklą 
tiesiogiai praneš prezidentui.

Adenaueris vizitavo Washing- 
toną trečiadienį ir ketvirtadienį. 
Vokietijos vadas ir prezidentas 
Kennedy užvakar perspėjo So
vietų Sąjungą, kad Vakarų Ber
lynas bus ginamas “visokiose 
aplinkybėse ir visomis priemo
nėmis.”

Abu vadai jungtiniame ko
munikate sutarė, jog išsaugoji
mas vakarų berlyniečių apsis
prendimo teisės yra esminis da
lykas Vokietijos klausimo iš
sprendimui.

Pasak komunikato, du vadai 
tarptautinius klausimus nagri
nėjo ryšium su Kubos įvykiais. 
Taipgi buvo paliestos bendros 
problemos.

Prezidentas ir kancleris su-

riai jisai jau eilę metų pirminin 
kauja. Pasitraukusio prel. Bal- 
kūno vieton Federacijos valdy
ba pakvietė ją atstovauti Alte, 
šalia kitų šešių jos atstovų, 
Jokūbą Stuką iš New Jersey, 
plačiai žinomą Lietuvos Vyčių 
organizacijos veikėją, lietuvių 
radijo valandos savininką ir di
rektorių, kuris yra veiklus ir 
kitose lietuvių organizacijose. 
Dabar Alte Federaciją atsto
vaus: du senosios kartos veikė
jai — prel. Ignas Albavičius ir 
komp. A. Aleksis, du tremtiniai, 
jauni daktarai — Vladas Šimai
tis ir Vytautas Vygantas, trys 
Amerikoje gimę ir augę — An
tanas Rudis, Elzbieta Paurazie- 
nė ir Jokūbas Stukas. Lietuvių 
R. K. Susivienijimą Alte atsto
vauja preL Jonas Baltusevičius, 
Vincas Kvetkus ir L. šimutis.

I

Raudonosios Kinijos 
grėsme Indijai

ROMA. — Vykstantis kinie
čių komunistų užpuolimas Indi
jos - Tibeto pasienyje, iššaukė 
namažo susirūpinimo ir tarp 
Vatikano II-jo visuotinio Baž- 

I nyčios susirinkimo tėvų.
Indijos katalikų vyskupai ga

vo leidimą vykti į savo diecezi
jas, kurios yra karo zonoje pa
tvarkyti būtiniausius reikalus 
vietoje.

Visuotiniame Bažnyčios susi
rinkime Bombėjaus arkivysku
pas kardinolas Garcias pranešė 
apie katalikų Bažnyčios padė
tį Indijoje ir apie didelį pavojų, Kleiva. Kai jau bus pasiruošta 
kuris gresia Indijai iš komunis
tų valdomos Kinijos.

I

J. Stukas

1
1

ganizacija (Nato) ir toliau “pa
siliks pagrindu išlaikyti 
vę’.

lais-

*

Ketvirtadienio posėdyje Bal
tuosiuose Rūmuose buvo pasi
dalinta mintimis šiais klausi
mais:

konflik

Šiaurės 
(Nato).

1. Sovietų Sąjungos ir raudo
nosios Kinijos santykių įtam- 
pa ir Indijos - Kinijos 
tas.

2. Perorganizavimas 
Atlanto organizacijos
Buvo sutarta, jog reikia stip
rinti Nato karines jėgas. Ta
čiau vokiečiai nelabai nori pa
didinti savo įnašą.

3. Europos Ekonominės Bend 
ruomenės (Bendrosios Rinkos) 
ateitis stumia Britaniją įsijung
ti į šią organizaciją.

planus vykdyti, visuomenei bus 
plačiai painformuota.

Pasirodžius, kad 1963 m. bus 
perkrauti kongresais, seimais 
ir šiaip jau didesniais parengi
mais, šokių šventė ir t.t., val
dyba nutarė ALRKF kongresą 
kviesti tik 1964 m., o vieton jo

Alto centro valdybos nariai 
— Rudis, Šimaitis ir Šimutis 
padarė pranešimą iš tarybos 
veiklos ir pasiskii^tymo parei
gomis. Pareikštas pasitenkini
mas ,kad organizacija jau turi 
galimybes veikti ir palinkėjo, 
kad greitai būtų atlikti ir kiti 
reikalingi pasitvarkymai, kaip 
biuro įsteigimas ir informacijos 
sektoriaus sutvarkymas.

Buvo aptarti ir administraci
niai ALRKF reikalai. Posėdyje 
dalyvavo šie centro valdybos 
nariai: prel. Ig Albavičius, (ku 
riam dalyviai reiškė nuoširdžius 
sveikinimus ir geriausius linkė
jimus jo auksinio kunigystės 
jubiliejaus minėjimo proga), 

1963 m. sukviesti Federacijos Antanas Rudis, Kazys Kleiva,

Freemano vizitas
BRIUSELIS. — Žemės ūkio 

ministeris Orville Freman va
kar atvyko į Briuselį pareikšti 
Jungtinių • Amerikos Valstybių 
susirūpinimą dėl Europos Eko
nominės Bendruomenės žemės Tarybos 
ūkio politikos. I mą-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prel.
— Prancūzas Maheu išrink- traukus 

tas lapkričio 14 d. Paryžiuje 
Jungtinių Tautų Švietimo, Moks 
lo ir Kultūros organizacijos 
(UNESCO) generaliniu direkto
rium.

— Raudonoj Kinija vakar 
įteikė notą Indijai, kad ji telkia 
ofenzyvines jėgas. i

gausingesnį suvažiavi-

Jonui Balkūnui pasi- 
iš Amerikos Lietuvių 

Tarybos, nutarta pareikšti ap
gailestavimą ir tuo pačiu padė
koti jam už atliktus darbus Al
te praeityje. Pareikštas pasiti
kėjimas. kad ir nebūdamas cent

Viktorija Leonė, E. Juknevičie- 
į nė, dr. Šimaitis, dr. K. Šidlaus
kas ir L. šimutis. Dr. Vytautas 
Vygantas, negalėdamas į posėdį 
atvykti (iš New Yorko), pri
siuntė laišką ir savo sugestijas.

cialistų Unija, einanti išvien su 
i Krikščionių Demokratų Unija, 

ro taryboje, prelatas rems Altą turi 50 atstovų.
ir atstovaus jį amerikiečių tau
tinių grupių konferencijoj, ku-

AR ADENAUERIUI PAVIRS ISSPRESTI VAKARU 
VOKIETIJOS VYRIAUSYBES KRIZE

Sutrumpinęs pasitarimus Washingtone, kanctensAdenaueris išskubėjo į Bonną, kur partijos stato 

ultimatumus

Pašaukimai Japonijoje
KYOTO. — Nors Japonijoje 

atsivertimas į katalikų tikėji
mą yra nepaprastai sunkus da
lykas, šiuo metu betgi tenai 
labai pakilo pašaukirtių skai
čius į kunigus. 820-čiai katalikų 
išpuola vienas pašaukimas, kas 
sudaro aukščiausią procentą, pa 
lyginus su kitais katalikiškais 
kraštais.

BONNA. — Vak. Vokietijos čiam Adenaueriui pasikalbėji- sančios suskaitytos, nors dar ne 
kancleris Konradas Adenaueris, mus su koalicijų partijos va- seniai jis buvo laikomas galimu 
sutrumpinęs pasikalbėjimus dais. Pasikalbėjimai vyksta šian Adenauerio įpėdiniu. Adenaue- 
Washingtone, praeitą naktį grį- 
yo į Vokietiją. Buvo painformuo 
tas, kad politinė įtampa dėl 
“Spiegei” žurnalo yra tiek pa
aštrėjusi, jog yra pavojus vy
riausybės krizei ir net paties 
Adenauerio politinei ateičiai. Pa 
dėtį gerai suprasdamas, Aden
aueris dar iš Washingtono te- 
lefonavo, pranešdamas, jog ji
sai tuojau po savo atvykimo 
imsis gelbėti savo koalicinę vy
riausybę. Savo patikėtinį, mi- 
nisterį be portfelio Heinrich 
Krone jis paprašė sudaryti pa-

dien. rio padėtis labai sunki. Jeigu
Visų pirma Adenaueris steng- i jis nepašalins Strausso, Laisvie- 

sis paveikti į savo koalicijos 
partnerius laisvuosius demokra 
tus, kad jie pasiliktų vyriausy
bėje, nereikalaudami pašalinti 
gynybos ministerio Franz Jo
seph Strauss, kuris prigriebė 
žurnalą “Spiegei” už karinių pas 
lapčių skelbimą. Opozicijoje e- 
santieji socialistai parlamente 
kelia reikalavmą, kad gynybos 
min. Strauss būtų pašalintas.

Bonnoje vyrauja nuomonė, 
kad Strausso dienos kabinete e-

Krikščionių Socialistų Unija 
pareiškė, kad ji ryžtingai re- 

| mia savo pirmininką min. Straus 
: są, ir neturi intencijų jo paau
koti Laisvųjų Demokratų par- 

I tijos kaprizams. Ministeris 
Strauss prisipažino paveikęs, 
kad būtų areštuoti “Der Spie
gei” redaktoriai, išspausdinę gy 
nybos paslaptis. Tas žurnalas 
kritikuodavo Adenauerį ir pa
kartotinai reikalavo pašalinti 
Straussą.

ji Demokratai gali pasitraukti 
iš vyriausybės, kuri tada par
lamente neturės daugumos. Jei
gu gi Straussą pašalins, gali nu 
stoti vyriausybę remti Bava
rijos Krikščionių Socialistų U- 
nija, kuri yra gimininga Aden
auerio Krikščionių Demokratų 
Unijai. Parlamento sudėtis yra 
tokia: Krikščionių Demokratų 
Unija turi 192 atstovu, socia
listai 190, Laisvieji Demokratai 
67 ir Strausso Krikščionių Šo

Laisvieji Demokratai sutinka 
pasilikti vyriausybėje, jeigu bus 
neribotam laikui sulaikytas nuo 
pareigų ėjimo Volkmar Hopf, 
valstybės sekretorius gynybos 
ministerijoje, ir taipgi dr. Wal- 
ter Strauss, kuris yra valsty
bės sekretorius teisingumo mi
nisterijoje (jis jau atleistas). 
Laisvieji demokratai juos kal
tina, kad jie ėmėsi priemonių 
prieš žurnalą “Der Spiegei”, a- 
pie tai nepainformavę teisingu
mo ministerio dr. Wolfgang 
Stammbergerio, priklausančio 
Laisvųjų Demokratų partijai.
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Phoenix, Ariz.

Lietuvių klubo veikla
Gražiame saulėtame Phoenix 

mieste gyvena daug lietuvių, ku 
rie yra labai veiklūs, turi su-

MOŠŲ KOLONIJOSE
Ave., So. St Petersburg. Ban
ketas prasideda 12 vai. ska
niais, patyrusių šeimininkių pa
gamintais pietumis. Dr. D. Ja
saitis duos trumpą paskaitą a- 
pie visuotinąjį Bažnyčios susi
rinkimą. Turėsime ir linksmą-

organizavę Lietuvių klubą. Su- ją dalį — šokius.

1
MARGINTAI KRAUTUVE .................................................. 2511 W. 69TH ST.
ŠV. ANTANO BANKE ...................................... 1447 S. 49TH CT., CICERO
PRIE DURU PRIEŠ PROGRAMOS PRADŽIĄ. Visi bilietai — $1.00.

Les Angeles seniorų vyčių kuopos susirinkimo lapkričio 4 d. pre
zidiumas. Iš kairės: inž. J. Kiškis, kan. A. Steponaitis, “Tėvynėj 
ir pasaulyje” knygos autorius ir kalba J. Puikūnas.

L. Briedžio nuotrauka

sirinkimus šaukia kas mėnuo. 
Po susirinkimo įvyksta vaišės. '

Spalio 28 d. South Mountain 
Park įvyko klubo piknikas, ku
ris buvo labai sėkmingas. Ren
gimo komisijos pirmininkė Ce
cilija Stasiūnienė daug dirbo 
parūpindama lietuviškų valgių. 
P. Daniels taipgi daug prisidėjo 
pikniko pasisekimui. Romualdas

Šis banketas rengiamas no
rint pastūmėti pirmyn šios a- 
pylinkės pastangas gauti lietu
vį kunigą aprūpinimui dvasinių 
reikalų gimta kalba. St. Peters-

rai svarbus tautiškai religiniu 
atžvilgiu.

Dr. D. Jasaičio Susiv. 44-tos 
kuopos ir kitų katalikų pastan
gomis, tarpininkaujant vysku- į 
pui V. Brizgiui. kunigo pasky
rimo reikalas jau pasiekė šv. 
Augustino vyskupijos raštinę. 
Bankete gal turėsime daugiau 
žinių apie šį reikalą.

Visus kviečia dalyvauti ge
ram tikslui rengiamame banke
te. Rengėjai

TME UTHUAN1AN WORLO-WIDE OAJLY

4543 WEST Urd ST, CHICAGO 28, ILL, Tai. UMtov 5-3533

PreasBarata: Metama
Chicagoj, Cicero ir užsienyje 513.00 
JAV ir Kanadoj 51L00 ■

LIETUVOS VYČIŲ CHORAS

Lietuvos vyčių Illinois - In
diana apskrities choras, nors 
naujai atgaivintas, yra ne jau
nas, ir turi gražią istoriją.

Pirmas vyčių choras buvo 
suorganizuotas 1916 m. vasa
rio 24 d. šv. Jurgio parapijos 
saiėj. Pirmuoju choro pirmi
ninku buvo dabartinis Mutual 
Ffederal Savings and Loan Ass. 
preziden'.as Jonas J. Kazanaus- 
kas, o pirmuoju vedėju — Vy
čių himno autorius komp. A. 
Aleksis. Chorui priklausė anuo 
i?;ku žvnrausios ir žymiausi 
Chicagos lietuvių dainos meno 

jr atstovai.
a. Aiensiui tais pa- 

c..air> meous isvykus Kitur var- 
fe„x^ixuiKaua, cnoro vedėju pa- 
a.vxesuis rscedioveno konserva- 

psabejas ir direktorius, 
vcuau oy. juig.o parapijos var- 
^.,.■.....^>1.-, iomp. A. Pocius, 
niUib Aigiaus.ai chorui vadova
vo. pirmas choro koncertas bu
vo m. grucažio 10 d. Šv.
uo-g.o parapijos saiėj, pirmoji 
xuai^.ua — Sasnausko “Broliai” 
xv±8 m. Schoenjofno teatre, 
pa moji operetė — “Kornevilio 
varpai” 1919 m. 8th St. teatre, 
pirmas religinis koncertas — 
kantata “Kristaus septyni pas
kutiniai žodžiai” 1920 m. Kim- 
ball Hall buvo suruošti komp. 
A. Pociui vadovaujant.

Visi aukščiau suminėti veika
lai buvo kartojami lietuvių ko
lonijose, o religinis koncertas 
— visose Chicagos lietuvių baž
nyčiose. Be to, suruošta daug 
koncertų, ir ne viena žymesnė 
lietuvių tautinė šventė ar minė
jimas bei organizacijų seimas 
ar konferencijos programa ne
apsėjo be Vyčių choro.

1932 m. komp. A. Pociui pa
sitraukus. choro vedėju buvo 
pakviestas gabus muzikas ir 
didelių užsimojimų komp. J. 
Sanris. kurio energija ir jaut
rumai' choras buvo išaugęs iki 
80 balsų. J. Faunui vadovau
jant, taip pat buvo suruošta 
daug koncertų, kantatų, iš ku
rių žymėtina J. Žilevičiaus “Vy
tauto Didžiojo kantata”, opere
čių — “Gražuolė”, "Cukrinis 
kareivėlis” ir kt. Su žvmiais 
koncertais choras gastroliavo 
no kitas lietuviu koloniias ir 
dalyvavo New Yorko Pasauli

nės parodos lietuvių dienos pro
gramoj.

Trumpai chorui vadovavo dar 
S. Rakauskas ir L. Šimutis, Jr.

Po keliolikos metų pertrau
kos, dabartiniu Illinois - India
na apskrities veikėjų, ypatingai 
Eleonoros Laurin, Estelos Ro- 
gers ir kitų pastangomis, Vy- 
č'ų choras vėl pražydo 1960 m. 
j uodžio mėn. Narių tarpe ma
tome keletą veteranų, bet jau 
’aug ir naujų veidų. Dabarti
nis choro vedėjas Faustas Stro- 
Ka — naujas, jaunas, kupinas 
"nersriios lietuviškai dainai kel
ti visų choristu mylimas. Dar 
^veii metai nesuėjo nuo atsi- 
c+oiorijno choras savo darbo 
”ais;ai« iau rali pasididžiuoti. 
Per vyčių debiutą 1961 m. va- 
c,j”*io 16 d. iškilmėse Morrisnn 
Tr’rio'hnf wio -npTnpfA Vpd

•Joimac phnrnci nhlinrnmio

^'rirrcT)iii otria nirmirn

1961 m. lapkričio 12 choras 
—3- odė sėkmingai pirmajame 
;oncerte, pavadintame “Težydi 
.ėl Lietuva”, Jaunimo Centre. 
'.962 m. vasario choras pakar
tojo tą koncertą Detroite, pa
kviestas Detroito vyčių ir atei- 
nininkų Šv. Antano parapijos 
naudai Choras vėl pasirodė ir 
1SS2 m. Vasario 16 minėjime, 
kurį surengė vyčiai Sherman 
House viešbutyje, Chicagoje.

Choras yra dar pasirodęs 
įvairiose vietose Chicagoje: Ka
lėdų metu “Museum of Science 
and Industry”, “Blossom Time” 
festivalyje, du kartus “Intema- 
tional Trade Fair” ir kitur. Jie 
dalyvavo ir “Mažoje Dainų 
Šventėje”, ir kituose lietuvių 
parengimuose.

Lietuvos vyčių Auksinio ju
biliejaus išvakarėse vyčių cho
ras ėmėsi iniciatyvos išleisti 
lietuviško dainų plokštelę “Te
žydi vėl Lietuva”. Pirmoji 
plokštelės pusė jau įdainuota. 
Greitai bus įdainuota ir antro
ji jos pusė. Plokštelė bus pa
baigta maždaug 1963 m. vasa. 
rio mėn. Choras numato kon
certuoti Bostone, kur atliks da
li programos vyčių jubiliejinia
me seime.

Jei lietuviškoji visuomenė

Stasiūnas, klubo iždininkas, vi
suomet suvežąs į parengimus 
valgius ir išgėrimus, taipgi pri
siėda darbu prie baro.

Pirmininkas Dan Kezes ir jo 
žmona, nors yra čia gimę, bet 
daug dirba, lietuvybės labui Pir 
mininkas D. Kezes ir visa klu
bo valdyba dėkinga visiems, ku 
rie prisidėjo auka, valgiais ar 
darbu klubo naudai. V. T.

I *
St. Petersburg, Fb

Tikimasi lietuvio kunigo
LRK Susiv. 44 kp. rengia me 

tinį banketą gruodžio 1 d. Cre- 
mona Hall svetainėje, 4700 - 22

Moterys niekada tikrai nevaldo, 
kol jos nėra davusios savo pažado 

burge, Tampoje, Clearwater a- klausyti, ir jos niekada nėra di- į 
pylinkėse gyvenantiems lietu- desniame pavojuje pasidaryti ver- 

. gemis, kaip tada, kai vyrai vra
viams lietuvis kunigas butų tik- prie jų kojų. _ g. Firąuūar ’

chorą rems, jis lietuviška dai
na suvaidins žymią rolę čia au
gusio lietuvių jaunimo tarpe.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Lapkričio mėn. 20 d. 9 vai. 
vak. Lietuvos vyčių namuose 
Chicagoje įvyks poeto Mairo
nio, gimusio prieš šimtą metų, 
minėjimas, kurį rengia vyčiai 
senjorai. Apie poeto kūrybą ir 
asmenį kalbės vytis senjoras 
S. Dirkis. Kviečiami visi kul- 
turingai praleisti vakarą.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAKARĖSE

Lapkričio mėn. 21 d., tre
čiadienį, 8 vai. 30 min. vak., 
Lietuvos vyčių namuose, Chi
cagoje, įvyks Padėkos dienos 
išvakarių šokiai. Gros Wally 
Tenclinger orkestras. Pirm. Al. 
Dagis kviečia visus atsilankyti.

KEGLININKŲ POBŪVIS
Mėnesinis vyčių kėglininkų ■ 

pobūvis su skaniais užkandžiais 
ĮvyKs Queens Recreation, 6236 
S. Ashland Avė., Chicagoje. Po
būvio data: š. m. lapkričio mėn. 
25 d. 3 vai. p. p. Kviečiame da
lyvauti. Bus daug įvairumų.

VISIEMS ŽINOTINA
Lietuvos vyčiai parašė Lie

tuvos laisvės reikalais per 300,- 
000 laiškų. Daug žymių vals
tybės vyrų vyčiai atžymėjo gar
bės ženklais už pastangas ir 
darbą Lietuvos laisvės reikalui. 
Apie tai galima daugiau suži
noti, nusiperkant pigią knygu
tę pas Ireną Senkus. Jos adre
sas: 2520 W. 68th St., Chica
go 29. III.

MŪSŲ LIŪDINTIEJI
Gen. Giedraitis ir visa jos 

šeima liūdi dėl senelio mirties. 
Nuoširdžiai užjaučiame.

FIIAfAS IŠ KELIONES PO 
LIETUVĄ

Dan Kuraitis lapkr. 18 d. 
Dariaus ir Girėno salėj, Chica
goj, 2 v. p. p. ir 7 vai. v. Fil- 

i mų demonstravimą rengia vy
čiai.

= • Redakcija straipsnius tai-
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
3 dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos orisiunčiamon, gavus 
E prašymus.
uiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiii

...YOUNG
AND QUIETLY

ELEGANT
Šių dienų vyriškuose rūbuose pastebimas naujas puošnumo dvelktelėjimas, kurio esmę pagauna 
kiekvienas Eagle kostiumas, paltas ir sportinis starkas, randamas pas Morris B. Sachs. Jie vadovau
ja naujam elegantiškam šių dienų stiliui... naujam mišiniui ir atspalviams nepakeičiamose vilnose... 
kruopščiam pasiuvimui. Mes turime ekspertus pritaikinti Jums naują Eagle ir ekspertus siuvėjas 
bet kokiems reikalingiems pakeitimams (nemokamai). Apžiūrėkit šiuos stiliui vadovaujančius rūbus 
šiandien... pažiūrėkit, ką nauji rudens ir žiemos Eagle fasonai gali Jums duoti.

vm our cooventenf 
charge or budget plans

Eagle kostiumai nuo
Eagle
Eagle

<-• 575
paltai nuo • •. •, • • • 579.50 
sportiniai švarkai nuo
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KULT. KONGRESO APIMTIS
bet būtų atvira naujoms idė
joms, kai jos nemėgina pada
ryti lietuviškos kultūros tik 
įvairių kultūrų mišiniu. Pagrin 
dinis šio kongreso uždavinys - 
ir turėtų būti ne svetimiems 
vėjams langų atidarymas tik 
dėl to, kad jie jau į mus yra 
padvelkę, bet atrinkimas lietu-

Visuomenė, spauda ir kultū
rininkai jau kuris laikas gy
vena II Kultūros kongresui pa
siruošimo nuotaikomis. Tos 
nuotaikos, tiesa, vibravo tar
tum oro bangos prieš audrą, 
sukeldamos dulkių ant gryno 
tako ir kartais net mėginda
mos užtemdyti paties kongreso
reikšmę. Bet kur yra judėji- - viškų formų, kuriomis galėtu
mas, ten kyla ir dulkių. Ne- 

"reikia jomis nei stebėtis, nei 
didžiuotis. Galima tik manyti, 
jog visi turėjo geriausių norų, 
kad šio Kultūros kongreso vai 
šiai neliktų tiktai nūdieniais, 
bet pakiltų virš laiko, padėtų 
lietuviškai kultūrai išeivijoje 
prasiskinti naujus takus ir 
pravėdinti apipelėjusius aruo
dus.

Nors kiek vėlokai, bet jau 
išryškėjo šio kongreso apim
tis. Ji nesiriboja vienos kurios 
žymesnės kultūrinės apraiškos 
nagrinėjimu, bet mėgina ap
imti beveik visas kultūros sri
tis, kurios šiandien mūsų kul
tūrininkų eilėse reiškiasi arba 
turėtų reikštis. Kultūros kon
greso rengimo komisijai pas
kelbus galutinę programą, jau 
pradeda išryškėti jo apimtis, 
kurin sutelpa ir menas, ir li
teratūra, ir muzika, ir fizinis 
auklėjimas, ir architektūra, ir 
istorija, ir lituanistinis švie
timas bei lituanistiniai moks
lai, ir spauda ir net lietuvybės 
išlaikymo problema. Pagrindi
niai pasisakymai apie kultūri
nes veiklos gaires ateičiai ir 
mūsų kultūrinius uždavinius 
bei jų vykdymą dabartyje nu
statys tolimesnę lietuviškosios 
kultūros raidą ir mūsų veik
los baruose.

Aišku, tokia kongreso ap
imtis negalės visų šių reiški
nių išnagrinėti pilnai ir išsa
miai, bet vs tik mėgins duoti 
stipresnius pamatus, ant ku
rių turės būti statomas toli
mesnis mūsų kultūros rūmas. 
Darbas didelis ir reikalaująs 
jėgų įtempimo, bet jis toks 
svarbus, kad jokiais motyvais 
negalima jo mažinti.

*
Antrasis Lietuvių Bendruo

menės rengiamas Kultūros kon 
gresas yra vienas reikšmin
giausių įvykių pilkame mūšų 
dabarties gyvenime. Įvairūs 
organizacijų seimai, kuriuose 
duodamos apyskaitos iš atliktų 
darbų, sutelktų finansų, lietu
vybei įdėtų įnašų, yra svar
būs įvykiai. Tačiau toks įvy
kis, kuris sutraukia bent di
desnės 
stovus 
bando 
veiklai
nių minčių ir idėjų, negali bū
ti vertinamas kasdienybės mas 
tu, bet bendro kultūrinio ly
gio kėlimo, kultūrinių apraiš
kų išryškinimo ir mūsosios kul 
tūros pagrindų sutvirtinimo 
pastangų įgyvendinimu.

Užtat lietuviškoji išeivija ne 
tik tikisi, bet ir laukia to at- 
sišviežinimo, atsijauninimo ir 
atsinaujinimo, kad mūsų kul
tūra neužsisklęstų užtvarose,

me nupiešti savos kultūros raiš 
kų veidą.

Šis Kultūros kongresas turės 
duoti ne tik rezoliucijų, kurio
mis mažai kas domisi, bet ir 
konkrečių įtaigų, aiškių gairių 
jos krypčiai nusakyti, kad kiek 
vienas kultūrininkas, kuris sa
vo dvasios turiningumu nori 
praturtinti 
lėtų rasti 
aiškesnius 
nis darbas
ką kultūrą suburti daugumą 
kūrėjų ir plačiąją visuomenę 
įstatyti į tinkamas vėžes, kad 
išeiviškoji mūsų tautos dalis 
giliau įaugtų lietuviškoje kul
tūroje, o kultūra keltų mūsų 
lygi-

savą kultūrą, ga- 
paskatų ir regėti 

kelius. Šis sutelkti- 
turės apie lietuviš-

gali 
tai,

kad

BROLIŲ DŽIAUGSMAS IR AŠAROS
Latvijos nepriklausomybės pask elbimo 44 m. sukakčiai paminėti

Lietuvių giminių išsiskaidy
mas palydėjo jas į tragišką 
lemtį. Vieninteliai lietuviai su
kūrė istorinę valstybę. Jos lem
tis galėjo būti kitokia, jei ne 
lietuvių ir latvių skilimas ro
mėniškajame geležies amžiuje 
(0—400 m. po Kr.). Latvių 
valdovai atrėmė kaimynų smū
gius, bet buvo vokiečių ordinų 
sugniuždinti.

Tik septyniems sutemų am
žiams praslinkus, latvių tauta 
stveriasi ginklo vyti besikėsi
nančius vėl ją pavergti. Ji iš
sikovoja laisvę, kurią mokėjo 
darbu ir kūryba pateisinti. Ir 
šiame tarpsnyje pakartota isto
rinė išsiskaidymo klaida. Trys 
Pabaltijo valstybės nudavė tri
jų tautų bendravimą be aiškaus 
turinio. Tautose kilo silpni bal
sai: suartėkime, glaudžiau bend 
raukime, susijunkime. Kai sos
tinėse buvo svarstomi klausi
mai, kurie Pabaltijo valstybes 
skiria, pamirštas visų trijų 
valstybių likiminis reikalas ap- į 
sijungti, savo laisvę ir gyvybę 
ginti.

GEDIMINAS GALVA

Ryga ir Talinas dairėsi į Var
šuvą, bet su Sovietais palaikė 
geriausius politinius santykius. 
Sovietai 1920 m. taikos sutar
timi amžiams išsižadėjo teisių 
į Pabaltijį. 1929. II. 9 jie pa
sirašė vadinamą Briand - Kel- 
logo sutartį ir įsipareigojo vi
sus ginčus su Pabaltijo valsty
bėmis spręsti taikiu būdu. 1923. 
IL 5 jie pasirašė nepuolimo su
tartį, kuri buvo pratęsta iki 
1945. XII. 31.

1933. VII. 3 Latvija pasira
šo sutarimą su Sovietais užpuo
liko sąvokai aptarti. Užpuoli
kas yra tas, kuris, nepaskelbęs 
karo, įsibrauna į svetimą šalį. 
Užpuolimas negali būti patei
sintas politiniais, kariniais ar 
ūkiniais samprotavimais.

Visa tai Sovietai padarę, 1939 
m. rudenį atskirai išsikviečia 
Pabaltijo valstybių delegacijas

i ir joms pakiša pasirašyti vadi
namą tarpusavio pagalbos su
sitarimą, kuris leidžia Maskvai 
jvesti savo kariuomenę į Pabal
tijį. Latvija susitarimą pasira
šo spalio 5 d. Šį susitarimą 
kia laikyti pirmuoju žygiu 
balti jį pavergti.

būti

de-
So-
su-
ne-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. Japkriflo mėn. 17 S

Rimties valandėlei

ŽENKLAI, KURIEMS 
PRIEŠTARAUJAMA

M. MATUKAS

pasiuntinybė šventadieniais, bet, iš jos išė- 
pasiuntinybė. ję, elgiasi, tartum Kristaus vi- 
naujiena yra

I

Sovietų pakartotini 
užtikrinimai Latvijai

Latvija darė didelių nuolai
dų Sovietams. Jie galėjo nau
dotis ypatingomis teisėmis sa
vo gėrybes vežti geležinkeliais 
ir naudotis Latvijos uostais. 
Maskva ūkinius santykius nau
dojo politinių tikslų siekti. Jos 
vadovai siuntė į Pabaltijį kai 
kurias žaliavas, pvz. medžius 
apdirbti, bet netrukus tiekimą 
staiga nutraukė, norėdami ne
darbą padidinti.

Sovietų imperializmas

rei- 
Pa-

I 
l

Sovietai jau 1918 m. svajo
jo įsitvirtinti Pabaltijy. Izves-1 
tija , (1918. XII. 25) paskelbė:! 
“Estija, Latvija, Lietuva sto- į 
vi skersai Rusijos kelio į Va
karų Europą ir trukdo plėsti 

i revoliuciją Vokietijoje ir Skan-

dinavijoje. Si siena turi 
sugriauta”.

Sovietai ne kartą dėjo pa
stangas Pabaltijį paglemžti. Jie 
darė perversmą Estijoje, tyko
jo progų įsigalėti* Latvijoje ir 
Lietuvoje. Tik 1939 m. pasitai
kė nepaprastai palanki proga 
įvykdyti imperialistines užma
čias. Anglams ir prancūzams 
nepavyko 1939 m. vasaros 
rybose sudaryti sutartį su 
vietais prieš Vokietiją ir 
stiprinti Pabaltijo valstybių
utralumą. Staiga Hitleris ištie
sia ranką Staliniui, norėdamas 
užsitikrinti užnugarį prieš ka
ro pradžią. 1939 m. rugpiūčio 
23 d. ir rugsėjo 28 d. slapto
mis sutartimis, kurių pasirašy
mą anuomet neigė Berlynas, 
įvykdomas ketvirtasis Lietuvos 
padalinimas, o Latvija ir Esti
ja perleidžiama Maskvos įtakai. 
Sovietai, turėdami laisvas ran
kas, tuojau paskubomis vykdo 
imperialistinę politiką, sulaužy
dami visus įsipareigojimus. Jie 
pačioje pradžioje davė vilčių 
pabaltiečiams, kad jų visuome
ninė santvarka nebūsianti griau 
narna. Šis užtikrinimas tiek pat 
vertas, kam ir Maskvos politi
nei icinareieoiimai.

Priekabių ir teroro politika
Raudonosios armijos dalinius 

įvedus, Pabaltijy imta ruoštis 
valstybes pavergti. Pirmiausia 
užpuolė Lietuvą, priekabių be-

Krikščioniškoji 
yra džiaugsmo 
Bet ta linksmoji 
nepaprasto pobūdžio. Ji auga
tik didžio liūdesio plėšiniuose. 
Nuliūdusieji, kaip sako Vieš
pats, bus palinksminti. “Var
gas jums, kurie juokiatės, nes 
gedėsite ir verksite” (Luk. 6, 
25). Mūsų dienose šie ir pana
šūs išsireiškimai mūsų ausiai 

I skamba kaip labai svetimi. Gi 
visuomeninei trinčiai sumažinti 
įstaigose rasime šūkių, kaip: 
keep smiling — šypsokis! Kai 

i kam net atrodo, kad mišiole 
esanti malda ašaroms išprašy
ti yra jau labai atsilikusi nuo 
šių laikų dvasios.

malonės ir tiesos 
iš visų pusių ata- 

Aitros, patogumų 
naujoviški greit

sai nepažintų. Tiesa, šiais lai. 
kais išsilaikyti gyvame tikėji
me nėra taip jau lengva, kai 
sruvenantis 
gyvenimas 
kuojamas. 
ieškojimas,
perdegantys įspūdžiai nekartą 
pažeidžia net pačią gyvenimo 
esmę. O mums vistiek reikia 
Dievo gerumą ir tiesakalbišku- 
mą liudyti savo pačių gerumu 
bei tiesiu gyvenimu.

Atsitinka ir taip, kad krikš
čionių susiskaldymas taip pat 
laikomas pačiam Dievui ir tik
rajai Bažnyčiai prieštaravimu. 
Tikėjimo išblėsimas mūsų silp- 
nesniuose broliuose priskiria
mas tikintiesiems. Tikrumoje, 
kur gi kitur tie prieštaravimai 
begalėtų atsirasti, jeigu ne mei
lės stokoje? Pasitaiko krikščio
nių, kurie, matydami vieną ki
tą apsileidimą pačioje krikščio-

kultūrininkų dalies at- 
į vieną susibūrimą ir 
duoti mūsų kultūrinei 
naujų akstinų, šviežes-

*
Kultūros kongresas nėra sei 

mas ar parlamentas, kuris iš
leis įstatymus, visiems priva
lomus ir visa tvarkančius. Jis 
yra tik santalka savai kultū
rai išryškinti ir jos ateities 
krypčiai nustatyti. Tai nėra vie 
netas, kuris tiksliai nustatys 
planus, pagal kuriuos kultūri
ninkai jungsis lietuviškon kul- 
tūron, bet duos tik plačius kon 
turus, kurių horizonte jie ga
lės matyti lietuviškos kultū
ros viziją, kad ji būtų mums 
sava, artima, lietuviška. Kaip 
asmuo gimsta su tautos žyme, 
taip ir kultūrinės kūrybos bran 

' durnas priklauso nuo to, kiek 
ji savo tautos gelmėse glū
dinčių lobių sugeba perduoti 
žmonijai. Kultūra pasižymi nau 
jumu ir gajumu, kai ji 
žmonijos kultūron įnešti 
ko ji dar neturėjo.

Mes turime pasitikėti,
Kultūros kongreso rengėjai, 
pranešėjai ir paskaitininkai su 
ras nuostabų žodį, kuris lietu
vių kultūrą bent dalinai pa
rodys visame jos patrauklume 
ir gyvastingai apreikš tuos ho 
rizontus, kurių plotyje kūrė
jai panaudos savo sugebėji
mus, neprarasdami laisvės, at
skleis lietuviškos kultūros es
mę, neparduodami savo kūry
binės galios svetimybėms, ir 
prisidės prie žmonijos kultū
ros praturtinimo, neatsisaky
dami tautinio charakterio.

Užtat galima tik palinkėti 
šiam kongresui atnaujinti mū
sų kultūrinę veiklą, sutraukti 
jon jaunesnes jėgas ir išryš
kinti lietuviškos kultūros bruo 
žus ateičiai. Jei tai pavyks pa
siekti, mūsų kultūra padės ir 
laisvės kovos vedimui, ir lietu
vybės išlaikymui ir mūsų kul
tūrinio lygio pakėlimui. Čia ir 
glūdi rengiamo kongreso pa
grindinė prasmė, verta įdėtų 
pastangų ir išlieto prakaito.

Pr. Gr.

turgų.” Atsake: “Jau pirmininkas 
išmainė tuos obuolius į odini švar
ką, tik laukia kol prinoks. 0 man 
yra įsakyta, kad nė vienas obuolys 
nuo medžio nedingtų.”

Buvo 11 vai., kai moterys pa
siekė kolchozo rugių lauką. ir 
nieko dar nebuvo nudirbamo. Vaiz
das buvo skurdus:

“Kampuose stovėjo po keletą 
gubų, o rugių pradalgės jau su
leidusios šaknis j žemę žaliavo. 
Pagalvojau: juk, jei šį rugių lau
ką kolchozas būtų atidavęs į ūki
ninko rankas nuosavybėn, tai po 
vieną pėdą būtų sunešęs pasto
gėn; kiek gero būtų žmonėms ir 
kiek padėkos Dievui už derlių!..

“Visi supratome, kad šiandien 
pavergta, pagrobta mūsų Lietuvos 
žemė. Joje diktuoja asmeninis kul
tas, kuris neturi meiles ir pagar
bos žemės duodamam vaisiui. Gai
la iškamuotų žmonių.”

J. Žvilb.

(Nukelta J 4 psl.)

Amerikiečių lėktuvas skrenda viršum sovietų laivo Anosov, tik
rindamas ką šis gabena iš Kubos.

I

Tačiau istorijoje žmogaus de
javimų niekas nepajėgia tinka
mai išaiškinti. Vienas tik Ap
reiškimas gali pasakyti jo pa
grindus, ir šv. Jonas pradžioje 
savo Evangelijos tai pasako 
dviems sakiniais: “Jis buvo pa-
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šaulyje; pasaulis per jį pada- nybėje patys šoka neva atitai- 
_ — įsyti linijų tarįara0 žmonišku

mo vardu, ir patys nepasijunta, 
kai kilniausiais tikslais ima ir 
pasitarnauja bedieviškajai pa
saulio revoliucijai.

Pats Kristus labai aiškiai iš
sireiškė apie būsimus žemiško
sios Bažnyčios ir jos narių ne
tobulumus, vargus, silpnumus, 
bet taip pat tvirtai Jis prižadė
jo, kad pragaro vartai jos ne
nugalės, kad Jo dvasia pasiliks 
su mumis iki pasaulio pabaigos.

Į klausimą, kodėl taip atkak
liai prieštaraujama krikščioniš- 
kaiam gyvenimui ir pačiai Baž
nyčiai, atsakymas yra čia pat: 
per krikščioniškąjį gyvenimą ir 
Bažnyčią Dievas pasireiškia 
kaip gyvasis Viešpats, visų 
daiktų kūrėjas, amžinasis vi
sokios būties ir meilės šaltinis. 
Prieš toki gyvąjį Dievą ateiz
mas kovodamas atsimuša kaip 
į uolą, nes Jis nėra tik idėja 
ar ideologija, o vien tik amži
nas gyvastingumas.

rytas, bet pasaulis jo nepaži
no” (Jon. 1, 10). Galimas da
lykas, per dažnai mes tuos sa
kinius girdime, kad pajėgtume 
suprasti tą didelį liūdesį, kuris 
juose slypi, kaip Viešpats juos 
suprato, kai verkė dėl Jeruza- 

I lės likimo. Kristus vėliau dar 
aiškiau yra išpranašavęs: “Tar
nas ne didesnis už savo valdo
vą. Jei jie mane persekiojo, 
persekios ir jus” (Jon. 15, 20). 
Pravartu tai mums atsiminti 
ir, valandai atėjus, nepasiduo
ti panikai. Tokiame pasaulyje, 
kuriame Dievui prieštaraujama, 
neįmanoma, kad Jo vaikams 
nebūtų prieštaraujama. Mes ne
galime nė bandyti prisitaikyti 
visame kame pasauliui, kad iš
vengtume jo prieštaravimų.

Šiandien labai svarbu atskir- 
tikruosius prieštaravimus 

nuo netikrųjų. Ypatingai tiems, 
kurie yra bedieviškosios pasau
lėžiūros išstatyti kryžminėje 
ugnyje, kur ateizmas yra vals
tybinė doktrina 
viai atakuoja 
prieštaravimais

ir kur bedie- 
netikraisiais 

tikrųjų vardu.

ROMULO G ALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaučya

Pirmoji dalis

— Ačiū — atsakė Santas, nepriimdamas vaišini-

Spaudoje ir gyvenime

VAIZDAI LIETUVOS KOLCHOZE

“Tėviškės Žiburiai” Nr. 44 iš
spausdino įspūdžius atvykusios iš 
Lietuvos moters. Ji gyveno ir dir
bo mieste, bet, drauge su kitomis 
moterimis buvo varu vežama dar
bams į kolchozus. Darbams vežė 
net 80 m. senutę. Kolchozo gyve
nimą taip vaizduoja:

“Senutė pasakojo, kad senovėje 
dvaro kumečiai geriau gyveno. Da
bar kolchozninkėlig tuščią maišelį 
pasiėmęs eina pėsčias duonos jieš- 
koti į miesto parduotuvę ir dar 
su baime. Juk, jei didesnė šeima, 
tai žiūrėk jau stotyje ar ant kelio 
milicininkas sulaikys ir turėsi įro
dyti, kodėl 8 kepaliukai duonos. 
Juk vienas asmuo gali laisvai pirk
ti tik vieną kepa-liuką. Kitaip, reiš
kia esi spekuliantas.

“Šoferis pažiūrėjo į laikrodį — 
jau po 9. Moterys nutarė jieškoti 
sodo — gal rasim ką užkąsti. Vi
sos pasileidome bėgti į užduralį ir

tikrai kaip tyčia sena obelis su 
vaisiais, tik šakos aukštai. Viena 
vikresnė sako: "Jūs mane pakel
kit, aš įlipsiu ir papurtinsiu.” Vos 
pradėjome pasiruošti, staiga atsi
rado šaukdama moteriškė: “Ką 
jūs čia darote? Negalima obuolių 
skinti!” ši obelis esanti pirminin
ko, ir ji ją saugojanti bei tvarką 

prižiūrinti. Kolchoze ji dirbanti 
kaip valytoja. Mes klausėme, kur 
tas pirmininkas? "Tai, sako, jis 
čia negyvena, tik atvysta, kai bū- Į 
na susirinkimas." O viena iš mo
terų atsiliepė: "Kai obuoliai pri
noksta. tur būt atvysta nusiimti ?” | 
Aš pridūriau: “Kaip tai? Juk pir
mininkas nuosavybės neturi kol
choze. Juk sakoma, kad viskas 
kolchozo ir visuomenės; jūs čia 
gyvenate, dirbate, viską prižiūri
te, tai viskas jums priklauso ir 
neturit nusileisti pirmininkui. Im-j 
kitę obelį, nupurtinkit ir vežkit į1

— O! Tamsta nesakyk, ne. Aš esu labai pa
tenkintas, matydamas tamstą mano namuose, ir no
riu, kad tamsta neatsisakytum su manim sudaužti 
stikliukus.

Nors ir nenorom, Santas vis tik sutiko išgerti 
ir, tuojau priėjęs prie reikalo, pasakė:

— Pone Dangeri, aš manau, tamsta klysti dėl 
Barkerenjos ribos.

— O! Ne, daktare — atvertė svetimšalis. — Aš 
niekad neklystu, jeigu ką sakau. Aš turiu planą ir 
jį galiu tamstai parodyti. Prašau palaukti.

Nuėjo į gretimą kambarį ir tuojau iš jo grįžo, 
kišdamas į kelnių kišenę keletą popierių, ir išvynio
jo vieną į tūtą susuktą.

VIENUOLĖ — LIGONINIŲ
PREZIDENTĖ

Oregono Ligoninių sąjunga 
savo pirmininke išsirinko sese
lę Emestiną Mariją, Dievo Ap-Vienok tenka

daugelis yra krikščionių, kurie, vaizdos ligoninės Portlande ad- 
tiesa, lanko bažnyčias bent ministratorę.

pripažinti, kad

nubrėžiau dalykus, tesančius tik mano galvoje? Aš To rašto tikslas, aišku, buvo pašalinti tvoros 
niekad netvirtinu nieko, jeigu nesu visiškai tuo tik- {kliūtį, apie kurią minėjo Luzardas ir kuri, uždaryda- 
ras. ma praėjimą, neleido Altamiros gyvuliams eiti į kai-

— Mano žodžius ne taip tamsta supratai. Aš te- myno ūkio laižytuvę. Tačiau Santas nieko nežinojo
pasakiau tik, kad tai nėra įrodymas. Neneigiu tamstą apie tą pardavimą ir įsipareigojimą, kaip lygiai neži- 
neturint kitų, kurie iš tikrųjų tokiais būtų, ir, jeigu nojo ir daugelio kitų jo ūkiui padarytų skriaudų bei 
nori man parodyti, malonėk tai padaryti. (nuostolių, iš kurių pasipelnė jo įgaliotiniai, ir tų

Ir, kadangi laikysena svetimšalio, įsižiūrėjusio į raštų nuorašo nebuvo tarp kitų dokumentų glėbio, 
savo pypkės dūmus, buvo aiškiai įžūli, griežtesniu 
balsu pridūrė:

— Aš tamstą įspėju, kad, prieš šį žingsnį ženg
damas, gerai išstudijavau bylą, prieš akis laikydamas 
nuosavybės dokumentus, ir leidžiu sau tamstai pa
stebėti, kad taip esu tikras tuo, ką tamstai sakau, 
tvirtindamas, kad Korozalitas ir Alkornokalis priklau
so Altamirai, ir, išeinant iš to, man priklauso negin
čijama teisė užtverti perėjimą. Dar daugiau: netgi 
mano tėvo laikais, dar prieš nedaugelį metų, ten sto
vėjo tvora, iš kuros tebėra išlikę kai kurie stulpe
liai.

— Tamstos tėvo laikais! — sušuko misteris Dan
geris. — Aš nenorėčiau tamstai pasakyti, kad nežinai, 
ką sakąs, jeigu tvirtini dar tebeturįs tas teises.

— Nejaugi tamsta laikai jas pasenusiomis? — 
paklausė Santas, nekreipdamas dėmesio į toną, kuriuo 
buvo pasakyti.

• — O! Aš nenoriu tuščiai svaidytis žodžiais, —
ir, ištraukdamas iš kišenės popierius, pridūrė: — Čia 
yra surašyta, ir tamsta gali paskaityti. Aš esu labai 
patenkintas, kad tamsta galėsi savo akimis įsitikinti 
negalįs užtverti tvoros.

Ir jam įteikė dokumentą, pasirašytą Lauryno 
Barkero ir vieno jo ūkvedžių, buvusių Altamiroje po 
Jose Luzardo mirties, Barkerenjos savininko duotas _ _ __ ________ _____
dokumentas, Korozalito ir žemutinio Alkornokalio jį stūmė pažeminti žemesnės rasės žmogų, išdrįsusį 
kalvų pirkėjui, kartu su tuo altamiriškiui pasižadėjus gjn^ytj jo teises, 
netverti tvorų nė kitokiais būdais nekliudyti gyvu- (

■ lių laisvo praėjimo per tą vietą.

i

— Štai jis, daktare. Korozalitas ir Alkornoka-' “ 
lis yra mano nuosavybės ribose ir tamsta pats savo 
akimis gali tai matyti.

Tai buvo jo paties nubrėžtas planas, į kurį prie 
Barkerenjos ploto buvo prijungti suminėti sklypai. Iš 
mandagumo Luzardas jį paėmė pažiūrėti, bet atkirto:

— Tamsta leisk man pastebėti, kad tas planas 
nėra pakankamas įrodymas. Jį reikėtų palyginti su 
Barkerenjos bei Altamiros nuosavybių dokumentais, 
kurių deja, aš čia su savim neturiu.

Vis tebesišypsodamas, jankis prieštaravo:
— O! Blogai! Nejaugi tamsta manai, kad aš

Tas, kurį parodė misteris Dangeris, buvo legalus 
Į ir atitinkamai patvirtintas, ir Santas susigėdo žen
gęs netikru žingsniu ir dabar turįs prisipažinti nepa
žinęs tikros Altamiros būklės. Bet prie jo buvo pri
jungtas kitas dokumentas, kuris rodė, kad Laurynas 
Barkeras pardavė amerikiečiui Laižytuvo stepę, ir, 
pamatęs pardavėjo parašą, pažymėtą neįskaitomomis 
raidėmis, nelygiomis ir iškreivuliotomis, tarsi tai bū
tų pasirašęs koks beraštis, kurio ranką vedžiojo ki
tas, jam pasirodė, kad jis turi priešais save materia
linį įrodymą prievartos, svetimšalio pavartotos prieš 
bevalį Lauryną. Tai buvo galima tvirtinti nesibijant 
apšmeižti artimo, kad tas pirkimas tebuvo grynas 
apiplėšimas, lygus kitiem tariamiem pardavimam, ku
riuos Lauryną privertė pasirašyti donja Barbora.

— Aš užmiršau savo ketinimus — pagalvojo, žiū
rėdamas į neįskaitomą parašą. — Aš tariaus esąs to 
vargšo pamintų teisių gynėjas, o man ir į galvą ne
atėjo patikrinti, ar jos yra apginamos. Nebūtų nieko 
nuostabu, jeigu tie pirkimai pasirodytų atlikti ne
teisėtai ir būtų galima teismo keliu atgauti prarastas 
teises.

Tuo gi tarpu Dangeris prisiartino prie staliuko 
i ir pradėjo pilti į stikliukus wiskey, norėdamas atšvęsti 
savo laimėjimą prieš kaimyną, atvykusį reikalauti 
prarastų teisių. Savimi pačiu išdidus pasitenkinimas

(Boa daugiau)
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Kviečiami visi lietuviai jaukiai praleisti laiką 
kartu su lietuvišku vyčių jaunimu. Valdyba
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BROLIŲ DŽIAUGSMAS IR AŠAROS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

ieškant, neva dėl dingusių ka
rių. Kai Sovietų šarvuočiai jau 
dardėjo Lietuvoje, 1940. VI. 15 
rusai pasienio sargybiniai Mask 
vos įsakymu nušauna latvius 
sargybinius, neva besigindami. 
Tuo metu prie Latvijos sienos 
jau buvo sutelkti gausūs rusų 
daliniai. Dviem dienom praslin
kus nuo įžygiavimo į Lietuvą, 
Sovietų motorizuoti daliniai jau 
buvo Rygoje.

Kuo Maskva pateisino įsibro
vimą į Latviją? Pasiteisinimas 
iš pirštų išlaužtas ir bukas. So
vietai kaltino Latviją sudarius 
karinę santarvę su Estija, Lie
tuva ir net Suomija, darius 
slaptus pasitarimus su kitomis 
Pabaltijo

> baltųjų pirštinių “politiką”:

Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 
kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

Gražus me«L 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12,900.

Prie Jauninto Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19.800.

114 aukšto mūras. S metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24.500

2 butų mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
šildymas. — — - 
$26.500.

10 metų 
ir 2 mieg. 
žas. Derėti

Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. jrengti plač.

Didelis bungalow

Reikia pigiai parduoti.

mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
Apie 50 p. lotas. Gara- 
nuo $32.700.

gyventi. $35.000. 
arti 63-os ir Ca-

. ... .. . . I ti ir pasišnekėti. Didžioji tau-
kius glaudžius rysius tarp ka- j J
riuomenių generalinių štabų. 
Visi šie kaltinimai rodo, kad 
Pabaltijo valstybėms, tarpusa
vyje susirikiavus, būtų buvusi 
kita byla. Sovietai kaltino už 
tai, ko nebuvo, bet kas turėjo 
būti. Pabaltijo valstybių nesu- 
sirikiavimas tik padrąsino 
Maskvą palaužti šias valstybes 
po vieną iš eilės.

Rusai atnešė pabaltiečiams 
kančią ir skurdą. Latviai pra
rado mažiau gyventojų už lie
tuvius pastarajame tamsiame 
sąvartos laikotarpyje, bet Lat
vijoje rusai jau sudaro 26.6% 
visų gyventojų.

Šiame nelemties laikotarpy
je pabaltiečiai tęsia tarpusavį 

valstybėmis, palai- išsiskaidymą ir veda vadinamą

. . . x _ | Didelis bungalow arti 63-os ir Ca-protarpiais pasimatyti, pasitar- lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil- 
H. • ... ... rvJ. .. . d.vm. $19,900.

tų tragedija mus verčia žymiai 
toliau ir plačiau moti, glaudžiau 
rikiuotis ir tikroviškesnėmis 
priemonėmis siekti ne tik pa
vergtų tautų išlaisvinimo, bet 
ir jų suartinimo, kad toliau ne
bekartotume išsiskaidymo klai
dos ir neieškotume svetur ta
riamos paramos.

į

Tegu kova dėl laisvės būna 
nepalaužiama, o trys žvaigždės 
— Latvija, Lietuva ir Estija 
tespindi santarvėje.

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

Nusižengimų išvengimas

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

in

The Little Bronzed Angel
in the Mission Print Shop,Published and printed

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

SUBSCRIPTION BLANK

Name • •••

Address:

City:

Mailio: Rev. Gualbert Brunsman, 
O.S.B.
St. Paul’s Indian Mission 
Marty. South Dakota

•••••••••••••••••• ••••••• • •• *r, •

•-< Zone: Statė:
(1 subscription) $1.00

Užduokite Sau
šiuos klausimus apie firmą, per kurią būtų 

geriau siųsti
DOVANŲ SIUNTINIUS Į U.S.S.R*

1. Ar firma yra patikima?
2. Ar jos patikimumas įrodytas?
3. Ar ji su didžiausia atyda supakuoja, išsiunčia ir paruošia 

dokumentus ?
4. Ar ji naudoja geriausias dėžės?
5. Ar ši firma veikia ilgiau negu 25 metus?
6. Ar tai yra ofic^liai ĮGALIOTA firma?

Atsakymas visiems viršmmėtiems klausimams yra TAIP, 
jei jūs siunčiate dovanų siuntinius per kurį nors skyrių:

GLOBĖ PARCEL ŠERTO, Inc.

Šią 'knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 

buv. Cook apsk. prokuroro 
Knygelės kaina 35 et 

su užsakymais siųsti:

Kai, 
pad. 
gus

Pini-

“D R A U G A S"
m.

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, 
priedų.

Mūr.
ražas.

Mūr. 
naujas guzo šild.

KAIRYS REALTY, 2501

2 imnuii ant t loto Marų. pk.. ge
ros pajamos. $19.99*.

Mūrinis. 3 mieg. garažas, naujas 
šildymas. M. p. $16.800.

Mūrinis, naujas. 2x5)~. Gage p. 2 
šildi mai. 5<> p. lotas. Kaina žema.

W. 6Sth St., HE 6-5151

M. p. Tik $20.600.
2x4 ir 2 k. rūsy, M. p. Ga- 

30 p. lotas. $19.500.
2x6 Brightor. p. Garažas.

$26.8*0.

Bizniui — oRsui patalpa ir ino- 
dern. 6 kamb. butas 2-jų aukštų 
mūras. Nauja statyba. $31.000.

Mūr. bungalow. 2 butai po 5 kanib. 
ant 50 p. loto. $19.500.

Biznis ir 3 butai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38.800.

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

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovj-be. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis. 

I duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15.000 gryno pelno. Sumanus ir 

, energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20.000 ar mažiau.

• butą mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra. “tųckpointing". Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49.500.

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

Pajamų bungalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb.. naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19.500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,*00 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

4

5 butų mūras.
Naujas alyva
$44.900.

Naujas mūras. 5)4 kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18.500.

6 kamb. bungalow. 
nuo mūsų naujo ofiso.

2-jų aukštų mūras.
butai. Naujas gazu 

ražas. $24,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2453 We$t 69th Street. Tel. RE 7-1200 or RE 7-8534

$5,000 
šildymas.

nuomos. 
Garažas.

Keli blokai 
$13.700. 

šviesūs, dideli 
šildymas. Ga-

2 butų 6 ir 6 kamb.. gazu šild.. 
garažas. Bright. Pk. skubiam par- 

i davimui. $19.900.
* butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 

sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59.900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. 
55-os ir 
ramikos 
to vand.

' pajamų. 
; $31,900.

6 kamb. medinis. Nauja gazu šilu- 
! ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. 
|Arti ■* ’ ~ ‘ -------------- “
binti

I

Arti 
Kedvale. Dideli kanib. Ke
pšteliu vonios. Alyva karš- 
šildymas. Garažas $250 mėn. 
Savininkas apleidžia miestą.

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame 
kadangi viskas tam 

•žas. Tik $17.900.
7 kanib. mūrinis.

ma. Garažas. Arti 
wood. Tič $17,000.

I )4 aukšto mūr.
' Modern. vonios. Gazu karštu 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

S būt. mūrln. 4—5—3, nauj. at- 
rem.. atskira gazu šiluma, garaž., 
art! 57 ir Campbeil. Nužem. kaina 
$24.900.

aukšte.
paruošta. Gara-

Nauja gazu šilu- 
66-os ir

5 ir 4

Maple-

kanib. 
vand.

59-os ir Pulaski. $13.900. Skam-
poniai Jakubėnienei

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BE LL-VAR PAS
REAL ESTATE • INSURANCE • NOTARY PUBLIC

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

A

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

beveik nauj., atskir. karšto 
yand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum, langai, 2 a. garažas.

i $36.000.
Prieš M. parka tik kelių metą, 6 

kamb., 1% vonios. $22.700.
Liuksus 7)4 kamb.. 1 aukšt, rezid., 

2 % vonios, ••radiant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas, šo- 
nin. jvaž. Evergreen pk.—geras pir
kinys.

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

5 ir 6 kamb. mūr.. platus 
nuomos po $125 per mėn. M. 
tik $26.500.

2x4)4 mūr., iškelti vamzdž., 
šild., f - - -
ke. $29,500.

sklyp., 
parke.

atskir-

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

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

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

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

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

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

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilno*

atskir. 
alum, 
parke.

platus

z* —- —o aazk-va/ U1U1OO. ■« LUB^., A piUlUB 
tik kelių metų, Brighton Par- vonios, šildymas g&zų, 2 auto, gara-

ia«, šoninis jvaiiavimaa Tik $23,000.

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

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

Mto. 2 po «, geras, Brighton Par
ke.

Mftr. 2 po 4. Brighton Pka $17,*00. , 
Mūr. 3 metų, 2 po 5)4 kamb.

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

$22.500.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 4936 W. 15th SL, Cicero
Tel CLiffside 4-2390 Tel. OL 6-2233; GL 2-8907

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

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

se board šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21.500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

5 mėty, 1)4 aukšto mūr.. arti Mar- 
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrole. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažinta kaina.

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

CONTRACTORS72-ra ir Mozart. Mūr. bungalow,
5 kamjo., garažas, $18,700,

Prie Marųnette P-ko naujas bun- 
galow, 5 kamb. $17.300.

6 butą mūr. 2 metų Bargenas. 
$62,000.

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

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

1)4 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2)4 kamb. išnuomota už $80.00 i 
mėn. Kaina $19,000.

10 METŲ MUR. NAMAS
5 kamb. Manjuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20.500.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS

Mūr. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
dekoruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29,500 arba geriausias 
pasiūlymas.

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

dos sklypo ramioje Marųuette Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRJGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.

5 IR 4 KAMB. MARQUETTF. PK.
10 metų 1)4 aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
{ruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAIbrook 5-6015

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ta PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

*. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts. Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, IšsmaJinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su flber-asphaltu, E 
m. garantija. Dedame naujas “cop 
per-alloy” rinas — "gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalt 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko 
"Tųckpointing”. Pilnai apsidraud*. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktj bei sekmadie
niais.

LA 1 *047. RO 2-8778

RADIO PROGRAMA
*

25 akrai ąžuolyno, su namais 
$7,000, įmokėti $1,000.

Restoranas 16 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 95-tos St.

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

_ ,---- _ 7 metų namas, garažas, sodas. 2
WLYN, 1360 bangos, veiki* aek- akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj, 
madieniei* nuo 1:00 iki 1:30 vaL
po pietų. Parduodama: Vėliausių 1005 Portcr. Lemont, m„ cl 7-*«75 
pasaulinių "iinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lai* kreiptis j Balde Ftortste 
Gėlių bei dovanų kraštavę 602 E. 
Broadway, So. Boatoae. Telefonai 

• AN 8-0489. Ten gaunamas h
'Draugas”

l
/

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, it stoties

P. ABROMAITIS REALTY

IŠNUOMOJAMA — FOB RENI

i LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eile senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypą. Ban
gam Investavimui farmos, žemes 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

(l-a* ūkig j vak. nuo Statė g-vėa) 
CL 7-7888

. 2—4 ir 1—3 kamb.
centr. šild. gazu. Mar- 
$17.800.
kamb. tvirtas bung.

Išnuom. šviesus 4 kamb. butas, 
2-me aukšte, gazo pečiais apšild. 
6815 S. Oakley Avė. Informacijai 
skambinti PR 8-5912, po 6 v. vak.

Išnuom. kambarys naujame na- 
7 ' me prie vieno asmens, Marąuette 
Y Parke. WA 5-4438._____________

,, Išnuom. kambarys. Galima nau
dotis virtuve. 3116 W. 44th St 

, YArds 7-4661.

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 2>/2 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. Sav. CL 7-2094.

Skubiai parduodamas l'/2 aukš. 
mūr. 5 apačioj ir 3 viršuj. Pačiam 
M. p., 30 p. lotas, garažas, gazo 
šildymas. Tik $16,900. HE 6-5152

Geras med. 
aukštos paj.. i 
ąuette parke.

Ten pat 6
$16.200

2—4 gerai 
beism. centr.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pSdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $35.000.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

užlaikytas med. Pilnas 
šild. gar. $1S.7OO.

! Išnuom. 3 kamb. apstatytas, 
apšild. butas, rūsys. Kreiptis 2-me 
aukšte iš kiemo. 6938 S. Campbeil 
Avė. WA 5-3319. I

Savininkas parduoda namą 6 
kamb. ir 1 kamb. viršuj. Naujas 
stogas ir naujas boileris. 1% auto 
garažas. Dėl informacijų skam
binti RE 7-3572.

3 NAUJI MŪRINIAI NAMAI 
bus baigti už 4 savaičių. 3624 W. 
67 PL Parduodami už nužemintą 
kainą.

LAPKUS BUILDERS 
Tel. RE 7-6630 arba LU 1-0400

Marą. pk. išnuom. gražus, erd- Pajamų nuosavybė — Bridge- 
vus, šviesus kamb. Skamb. darbo I porte skerdyklų, už $9,000 parduo- 
dien. po 8:30 v. vak. PR 6-6697 | damas apkaltas medinis, 2-jų aukš

tų namas ir krautuvė. 2 butai 
2-«ne aukšte — 6 ir 4 kamb. Mrs. 
Gard. — Tel. 247-3932 arba TO 
2-7904.

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

SĄRA SA
KELE - VARPA REAL ESTATE 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

716 Walnot Street, Philadelphia 6, Pa. Phone: WAlnut 5-3455
632 W. Gi r ar d Avė. Philadelphia 23, Pa. Phone: WAInut 5-8878
48)4 E4ST 7th STREET 
NEW VORK 3, N. Y. 
PHONE: GRamercv 3-1785

263 MARKEI STREET 
NEWARK 2. N. J.
PHONE: MArket 3-1068

730 LIBP31TY STREET
TRENTON. N. J.
PHONE: LY 9-9163

3206 EASTERN AVENUE 
BALTTMORE 24. MD. 
PHONE: DI 2-2374

4102 AIUHER AVENUE 
Chicago 32, ill. 
PHONE: FRnntier

«1«O MICHIGAN AVENUE 
DITROIT 10. MICH. 
PHONE: TAMimoo 5-7560

360 MEST BROAIlUAY
SO. BOSTON 27. M AKS.
PHONE: ANdrcw 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAIcer 5-5023.

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLrVELAND 3. OHIO 
PHONE: UTah 1-0807.

3216 SI NSET BIA D.
IOS A\<,EI,I> 26. CALIF. 
PHONE: NO 5-B887

013 EIAZABI-TH AVĖ., 
I I.IZABETH. N. •». 
PHONE EL 4-7668

217 EIST HENNEPTS 'VE. 
MTNNEAPOLIS 11. MINN. 
PHONE; FE 2-4608

1236—Oth AVENUE 
SĄN FRANOISCO 22, CALIF.

Prie 72-os ir Mozart mūrinis 
5 kamb. “expandable”, naujas iii., 
mūr. garažas, $18,700. Skambinki
te dėl apžiūrėjimo dabar 737-9515

v

SKUBIAI PR1 SIŲSKITE SIUNTINIUS MUMS, O MES JUOS 
KUO SKUBIAUSIAI PERSIUSIME!

y

Išnuom. ramus kambarys dir
bančiam vyrui.

WA 5-5903

Išnuom. kambarys naujame na- 
, me. su atskiru įėjimu ir privačia 
! vonia. Be baldų. RE 7-9848.

Dėl turto iMisklMlinimo nebrangiai 
IM&rtltMMiama.- 2-jų butų mūr. nanuts 
■Mrtoli MarųuctU' Parko t a Jono. Nau
jas šildymas. Moderni vonia. Kabi- 
iMtinė virtuvė pirmame aukšte G 
kamb. bute. Gražiai užbaigtas ir 
Įrengtas rūsys. 2 auto garažas. Tik 
SM.5O0. įmokėti *2.000. Kreiptis Iii; 
7-264*.

Išnuomojamas butas — 4 kamb. 
1 augšte. 2 mieg., virtuvė, salionas 
ir kiti priedai, automatinis gazu 
šildymas, suaugusiems. Saukti VI 
7-1948. 4212 S. Rockwell St

Išnuomojamas naujai atremon
tuotas 4 kambarių butas. 

LAfayeftę 3-4356

Tik *2,000 įmokėti už 9 kamb. 
rezidenciją ant 3) p. nklypo .Vlar- 
ąnetto Parite. 2 kamb. mi at-kiru jė- 
limu. Naujas 'ildymas. Moderni vo
nia. Potvynio kontrolė. Garažas. 
TMolsu galima užimti. Palikimo įmit- 
davimaa. $13.506. Jok* rimiaa |»a- 
Mūlymas rtebas atmestas. RE 7-2646.

1 Moteris jieško moters kartu gy- 
jventi — dirbanti ar nedirbanti. 
Kambarys nemokamai. Skambinti 
YArds 7-9550.

IšM'OM. kambarys naujame na- 
in*. su atskiru (ėjimu ir privačia, vo
nia. Be baldų. RE 7-6848.

X

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama Barbcr Shop—kir
pykla. Dvi kėdės, dviem kirpėjam. 
Specialybė — moterų plaukų kir
pimas. Air-condition ir televizija. 
7505 S. Fęffry Avė. Tel. MU 4-4333 
9 ▼. r. iki 6 vai. v.

HELP WANTED — MOTERYS

For

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8*2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Dlinois

i 
REGISTERED NURSES

3 High Caliber
Registered Nurses

127 Bed General Hospital also 
Lic. Practical Nurses 
air-conditioned. Extension pro- 
now in progress. Ocean resort 
Population 25.000. Located in 

of Georgia’s Golden išles. Met- 
Differential

Pajamų mūrinis, 8 po 4 kamb., 
visi patogumai; pajamų $420 per 
mėnesį, išlaidų apie $430 per me
tus. $23,500. 2214 W. 18 PI. Telef. 
HA 1-1954.

Kuily 
grani 
town. 
heart 
ropolitan area nearby. ________
pav for evening and night shifts. In- 
Service training. Good personnel po- 
licies. Salary op"n. Fringe benefits. 
Assistants inlocating. NVrite to per- 
tonnel director.

GLYNN-BRUNSW1CK
MEMORIAL HOSPITAL

Brunswick, Georgia,

CICEROJE geriausias nebran
gus 3-jų butų mūr. namas. Pilnas 
rūsys. 6—3—3 kamb. 1 blokas nuo 
22nd St. Pajamų $233 per mėn. 
$24,900; įmokėti $5,000. SVOBO- 
DA. 6013 Cermak Road, Cicero. 
OLlympic 2-6710 arba BIshop 
2-2162.

APŽIŪRĖKITE šį gražų 3-jų 
butų mūr. namą. 4 ir 4 kamb. ir 
naujas 3-jų kamb. butas. Pajamų 
$205 per mėn. $15,900; įmokėti 
$3,500. SVOBODA. 3739 W. 26th 
St.. LA 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖTI. 6 kamb. bun- 
galow Ciceroje, arti 25th ir 50th 
Avė. Pilnas rūsys. Nauja apšil
dymo sistema. $16.900 pilna kai
na. SVOBODA. 6013 Cermak Rd.. 
Cicero. OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

REGISTERED NURSES
— CALIFORNIA — 

Attractive opportunity for graduate 
available jn Southern California, 
near Disneyland.

PALM HARBOR HOSPITAL
A large 250
N.'s

bed hospital needz R. 
in all departnients and all shifts.

OPI’ORTI NITY FOR 
CHIEF LABORATORY 

TECHNICIANS
Centrally located in one of Southern 
California’s largest resort areas. Op
portunity for advancenicnt unlimit- 
ed. Ijberal salary. vea.rly inereasea. 
bonus for shift differential. excel- 
lent uorking condltions. other bv- 
nefits. For furthcr information and 
lnterview. apply. write. or call col- 
lect Mr. I’alchikoff or Misa Mathvaa.

JE 7-5160
Palm Harbor Hospital

GARDEN GROVE, CALIFORNIA

Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1 iki
5 vai. i

1940 S. Scovflle Avė., Berwyn
2-jų butų mūrini*, 5 ir 6 kamb. i

2 autom, mūr. garažas.

PARDAVIMUI

Parduodame 4 kambarių baldai 
ir gera, gazinis pečiu*. RE 7-8105.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

HEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamu* pe
čius. vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL 
*431 So. Kedzie Avenoe 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-144* 

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

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui IMkintul

GA J-M47

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

Statome gyvenamus namus tr 
kitokius biznio pastatus

Heating Contractor 
Įrengiu nauju. Ir persta tau 9t- 

nu« visų rūšių namo apšildymo 
pečiu, ir air condttionlng t nau
ju, ir senus namus. Stogų rlnaa 
(ruttera). vandens šildymui boi
leriu*. Turiu leidimu, dirbti 
mieste ir užmlesčiuoM. Darbas 
atliekama, greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS 2UKAU8KAS
HEATING A SHEYT M ET A L 

Telefonas VI 7-3447
4 *44 R. Wrri«rn. Chicago 0. tU.

i Skelbkites “Drauge”

*
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Sv. Antano D-jos Kalakutų Vakaras
Įvyks šeštadienyje, lapkričio 17 dieną, 5 vai. po pietų

Pilnas lietuviškas bufetas^ Šokiams gros p. K. Venckaus 
orkestras! Malonus laikas laukia visų!

MŪSŲ KOLONIJOSE
Aurora, Illinois

Ralfui ir Vasario 16-jai 
gimnazijai pagelbėti

Pareigingi aukų rinkėjai Vy
tautas Vizgirda ir B. Jablonskis 
ir šiais motais surinko 155 doL 
Balfo šelpiamiesiems ir Vasario 
16 gimnazijai pagelbėti

Po $2C aukojo dr. Jonas Mi
leris, Domicėlė ir Juozas Vizgir
dai. Po $10 — dr. Antanas Ky- 
ras, dr. Jonas Gliaudelis, Vy-' 
tautas Vizgirda ir Petras Viz
girda, po $5 — inž. Kazys Ger
manas, inž Antanas Laucius, 
Vytautas Mažeika, Petras Kut- 
ka, Monika Stumbrys, Vladas 
Tomkevičius, Vera Page-Pade- 
ginskas. Jonas Kakšteinas, M ar 
tynas Laurynas ir B. Jablons
kis; po $4 — Romas Norvaišas; 
po $3 — John Cibulskis. Juozas 
Vizgirda ir Francis Daugintis. 
Kiti aukojo po mažiau.

Abi čia paminėtos organizaci
jos gavusios pinigus atsiuntė 
nuoširdžias padėkas rinkėjams 
ir aukotojams. Prašo ir toliau 
napaliauti rinkti aukas, kurių 
yra dar daug reikalingi Balfo 
šelpiamieji ir besimokantis lie
tuviškasis jaunimas Vasario 16, 
g mnazijoj.

Tęsdami jau įsigalėjusią tra
diciją ir ateityje manėme vėl 
aplankyti aukotojus. Nepagailė 
kitę nors ir kuklios aukos, kai 
jau jus aplankys rinkėjai. Įver
tinkite jų pasiaukojimą ir pas
tangas teigiamai, nes yra leng
viau atiduoti doleris, kaip lan
kytis po namus ir prašinėti.

Mes taip pat suprantame tuos 
aukotojus, kurie jau pragyvena 
iš pensijos, kad nėra taip leng
va aukoti iš tos kuklios pensi
jos. Bet tikrai nuoširdžiai pa
nagrinėję rasime daug vargs
tančių tautiečių veik be jokių 
pajamų.

I

Šv Antano Parap. salėj, 15 gatvė ir 49 Ct., Gcero, III.

Visi kviečiame atsilankyti! Moterims bus dovanų. Laukia

me visus atsilankant. ŠV. ANTANO D-JOS VALDYBA

kimo. Visas nario pareigas at
likdavo pavyzdingai.

Jau keli metai nesijausdamas 
gerai, susirūpino, kad jo san
taupos tektų Lietuvoje esamai 
dukrelei, kuri ten irgi sirguliuo
ja. Jis įgaliojo Klemensą Šil- 
kaitį ir Vytautą Vizgirdą ne tik 
pasirūpinti jo laidotuvėmis, bet 
pavedė jiems visas santaupas, 
palikusias nuo laidotuvių, iš
siųsti pakietėliu pavidalu jo dūk 
teriai. Pagal jo pageidavimą jo 
Kūnas buvo palaidotas Chicago- 
je. Šv. Kazimiero kapinėse.

B. Jablonskis

Sioux City, Iowa
Laimėjo betnvių bičiuliai

Kada kancleris Adenaueris tarėsi su prez. Kennedy, kanclerio 
dukra ponia Werhahn turėjo progos pasikalbėti su prez. Kennedy 
žmona.

PARDAVINĖJO CIGARETES 
UŽ DOLERĮ

Chicagos narkotikų skyriaus 
policija areštavo keturis asme-

Vietos klebonas kun. Simo- nis apartamentinių namų 15- 
nas Morkūnas tuojau pasveiki- tame aukšte, 1410 W. 14 gt. 
no laimėjusius telegramomis. Šis narkotikų pardavimo cent- 
Kongresmanas Ch. B. Hoeven ras pardavinėjo “marihuanos” 
atsiuntė kun. S. Morkūnui šiltą cigaretes aukštesnių mokyklų 
padėkos laišką, dėkodamas jam 
ir Sioux City lietuviams už pa
ramą laimėti rinkimus. Jis ir to
liau pažadėjo dirbti lietuviams 
ir pavergtosios Lietuvos nau
dai.

Sioux City lietuviai, ypač 
džiaugiasi senatoriaus B. Hi- 
ckenlooper laimėjimu, kuris da
bar bus antroji didžioji 
nybė komitete 
lams, senate.

Kaip žinoma, minėtas sena-; bei kiti žymūs veikėjai atsiun- 
torius, su savo 
rium Jack Miller, yra įnešę kun. 
S. Morkūno rezoliuciją senate, 
pavergtosios Lietuvos ir kitų 
Pabaltijos valstybių reikalu, o 
kongresmanas Ch. B. Hoeven 
yra tą patį padaręs atstovų 
rūmuose.
Išsiuntinėjo knygą apie Lietuvą 

Kun. S. Morkūnas, savo lė
šomis, išsiuntinėjo senatoriams, 
kongresmanams ir kitiems Io- 
wos valstybės žymesniems as
menims ir viešoms bibliotekoms 
33 egz. L. Valiuko knygos “Li- 
thuania Land of Heroes”. —

užsienio

I

i 

asme- 
reika-

moksleiviams už $1. Kas savai
tę ta ketveriukė uždirbdavo po 
$600 iš narkotikų pardavimo 
jaunamečiams.

GRĄŽINKIME SKOLINTAS 
KNYGAS

Knygų skolintojai dažnai už
simiršta jas grąžinti savininkui 
ar bibliotekai, iš kurios pasi
skolino. Chicagos viešoji biblio-

I

t

teka delsiantiems grąžinti 
gas pasiunčia ypatingą paragi
nimo laišką, skambina telefonu 
ir pagaliau atvyksta (bibliote
kos pasiuntinys. Išlaidas užmo
ka skolintojas. Chicagos mies
to įstatymas negrąžinusius lai
ku bibliotekon knygas baudžia ; 
nuo 1 iki $10. Įstatymo nepra-1 
matyta kalėjimo bausmė. Į

kny- i

Pasikalbėjimas Lietuvių 
Enciklopedijos XV tomo 

reikalu

PAJIESKOJIMAI
Grįžusi iš Sibiro į Lietuvą Pra

ne Stasiūnienė, pagal antrą vyrą 
Repšienė, duktė Jono, jieško savo 

_ , MEČIS
LOVO STASIŪNO, sūnaus Domi
ninko. kilusio iš Pasvalio miesto. 
Biržų apskr. Jieškomasis ar žinan
tieji apie jį prašomi pranešti šiuo 
adresu — Jonas Giedrikas. 1835 
Chatham St., Racine, Wisconsin.

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

LE leidėją J. Kapočių ir ma- ®'^ra,us- Amerikoje, 
ne, Lietuvos tomo redaktorių, 
vienas kitas pasiteirauja, kada 

| tas tomas išeisiąs. Pagrindinė 
priežastis, kad jo išleidimas už 
truko, yra sunkumas sutelkti 
tomui reikalingą medžiagą. Tai 
yra išsamesni apžvalginiai pa
skirų lituanistinių sričių straip
sniai, reikalaują daugiau dabar 
nevisada lengvai gaunamos li
teratūros ir didesnio atsidėji
mo, taigi ir daugiau laiko, ku
rio dažnam LE bendradarbiui 
kaip tik ir pristinga. Be to, kai 
kuriems bendradarbiams vėliau 
atkritus, teko ieškoti naujų, o 

' tai vėl nemažas susitrukdymas. 
į Didesnioji straipsnių dalis bet- 
i gi jau yra atsiųsta redaktoriui, 
o pirmasis tomo skyrius ir 
spaustuvėje surinktas. Vis dėl- 

ito, stinga dar daugelio svarbių 
straipsnių, kurie ir stabdo to
lesnį tomo rengimą ir spausdi- , 
nimą. Naudojuos šia proga dar 
kartą kreiptis į savojo LE to
mo bendradarbius, prašydamas 
ilgai nebenude’sti pažadėtum 
straipsnių. Vincas Maciūnas

I- I
Il 
I 
■,

Jieškoma JONU JAUGOS ŠEI
MA. Turintieji žinių prašomi tuo
jau pranešti šiuo adresu: 
Resettlement Committee, 
La Šalie St., Chicago 1, 
AN 3-7080.

Bishop’s
228 N. 

III. Tel.

SINKE-

I

Jieškomi — JUOZAS
VICIUS. s. Adomo ir VYTAUTAS 
SINKEVIČIUS, s. Adomo. Jieško 
Regina Sinkevičiūtė. Jie patys ar 
apie juos žinantieji prašomi ra
šyti: Regine Sinkevičiūtė, Kaunas, 
Višinskio g-vė 42, butas 1, Lith- 
uania. arba E. Prismontienei, 3448 
Atwater Avė., Los Angeles 39, 
California.

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus I

Antanas Chupribskas
Jau suėjo penkeri metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą, uošvį ir senelį, kurio 
netekome 1957 m. lapkr. 22 
d. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. 
Mišios lapkr. mėn. 21 d. 8:30 
vai. ryto Švenč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje.

Maloniai prašom visus gi
mines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Antano 
Chuprinsko sielą.

Nuliūdę lieka Chuprinskų 
šeima

TAI BENT MILŽINAS SŪRIS
Iš Wisconsino į Mayflower 

maisto parduotuvę, Addison ir 
Centrai, atgabentas milžiniškas 
5,447 svarų Cheddar sūrio ra
tas. Tai didžiausias bet kada į 
Chicagą atvežtas sūris.
PIRKO BRANGŲ DEIMAN

TINĮ ANTKAKLĮ
Harry Levinson, turįs brang

akmenių krautuvę 739 N. Clark, 
varžytinėse nupirko 70.2 kara- į 
tų legendarinį “Idol’s Eye” dei 
mantą, kuris su 93 mažesniais 
deimantais sudaro antkaklį.; 
Už tai sumokėjo $375,000. (

MAŽAI KELIAUJA PIRMA 
KLASE

William Patterson, United 
Air Lines prezidentas, kalbėda
mas Chicagoje, pareiškė, kad 
lėktuvų linijos padarė klaidą, 
kai sprausminiuose įrengė pir
mą ir turistinę klasę, padalin- 
damos talpumą po lygiai vienai 
ir kitai klasei. Patyrimas ro
do, kad pirma klase keliauja 
tiktai 25% keleivių, kiti paten

tinė minėtam tikslui. Rožinio kimi turistine klase.
GREIT IŠSIRINKO PREKES

Community Discount krautu 
vės Chicagoje minėjo savo 16- 
kos metų sukaktį. Ta proga iei- 
do konkursą laimėjusiai melro- 
separkietei Roberto Thon žmo
nai per 16-ką minučių išsirink
ti nemokamai, ką tiktai norės 
ir pajėgs. Per tą trumpą laiką 

i dviejų vaikų motina spėjo pa
sirinkti $287 vertės prekių.

i

draugu senato- i tė kun. S. Morkūnui gražius pa 
dėkos laiškus, džiaugdamiesi ga
vę labai naudingą informacinį, 
puikiai paveiksluotą leidinį apie 
Lietuvą. Būtų labai gerai, kad 
visi senatoriai, kongresmanai. 
žymesni veikėjai, viešos ir pri
vačios bibliotekos, universitetai 
gautų tą puikų informacinį lei- 

idinį.

Ketvirta tūkstantinė mokyklos 
fondui

I

I

IDEAL FI’ND
Beaiitiful

KA1SKK 
Bcfore Mestis” 

Napkins

Reiškiame gilią užuojautą
MARIJAI SUGINTIENEI 

ir artimiesiems, jos mylimai mamytei Lietu
voje mirus.

Juzė Jakubauskienė, 
Eglė ir Jonas Vilučiai

etc. Consideration 
Sroups.
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White Pa per 
Dantask-Pray- 

er in gray & 
crimson: for 

the coining 
holiday.H. lova.-- 

ly <u> gifts. 
entcrtaining;

for fund Raising 
Mailed inirned.

GIFT BOX of 36 t. ppd.
3 BOXES for 32.50. 

UHl.MSIES GIFT MAKT 
Dept. CP 111 So. gili St.

BVR1JNGTON. 1OWA

URŠULA JUCIUS 
PAGAL TĖVUS YUŠKAITE 
Gyveno dratharu, New Jersey

Anksčiau 54 metus gyveno Cicero. III.
Mirė lapkr. 15 d.. 1962, sulaukus 89 m. amžiaus. Gimė 

Lietuvoje; kilo iš Šilalės parap., Jajūrio kaimo. Amerikoje 
išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs r Stephen. marti 
Ann ir Michael, marti Barbara. 2 dukterys: Lucille Wiltrakis, 
žentas Joseph ir Agnės Bartusek. žentas Joseph. 10 anūkų ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė Tėvų Pranciškonų ir Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų Dr-jų. Priklausė Dievo Motinos Sopulingos d-jai.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 7 vai. vak. A. Petkaus 
ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero. III.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkr. 19 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai 
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

IDEAL FUND RAISER
I nst ruct k >na 1 -1 n teresti ng- .M < >t i va t i ng 
Entertaining-Cliallenging-Fiscinating.

“BIBLE QUEST
UNIQUE GIFT! 

in time for Christmas!
H>-re is the Rame you will want 
got for the family. for t'hristnias. 
Also ideal as gifts and incentive 
awards. BIBLE Ql'EST is a fasci- 
nating Kame, available in two siz-s: 
Family size for up to 12 players. 
$1.98 postpaid. SclMtol <ize for 
players. $3.95 postpaid.

Sisters of Saint Dominic 
RACINE DOMINICANS 

Fovvler, Michigan

Šv. Kazimiero parapijos roži
nio draugijos moterys paaukojo 

thuania LanFof’hIZoZs”. Tai $1’000 Parapinės mokyklos fon- 
tikrai labai svarbus ir naudin- dut Tai ?au ketvirte tdkstan- 
gas informacinis leidinys kita
taučiams, labiausiai amerikie- draugijos moterys labai gražiai 
čiams, kurių dauguma mažai ką veikia- Jos Vra daug gražių da- 
žino apie pavergtą Lietuvą ir "upirkusios šv. Kazimiero 
žiaurią komunistų vergiją Lie-: baž|W klebonijai ir labai 

■ daug padeda parapijos veiklo
je. Jos minėtus pinigus, dau- 
giaus’ai, yra gavusios už įvai
rių kepsnių, ypač lietuviškos 
jiiocos ir baltos duonos, su ra- 
zž c komis, pardavimą.

Kalakutų vakarienė
Lapkričio 18 d. įvyks parapi

jos kalakutų vakarienė. Laike 
vakarienės parapijos moterys 
turės didelį išpardavimą lietuviš 
kų kepsnių ir labai turtingą 
lietuvišką kaimo krautuvę. Nu
matoma pamaitinti apie 700 
žmonių. Visi parapiečiai uoliai 
ruošiasi vakarienei. Vietos kle
bonas jau yra pardavęs už $250 
vakarienės bilietų ir gavęs gra
žių, vertingų dovanų iš kitatau
čių. Visas vakarienės pelnas bus 
skiriamas naujos mokyklos fon 
dui. Korespondentas

Mirtis šienauja

Šiais metais čia buvo apsilan
kius mirtis. Netekome kelių Bal 
fo rėmėjų, bet ir LB Auroros1 
apylinkės nario Alfonso Riau
kus. Jis buvo uolus ir pareigin-; 
gas narys. Nėra apleidęs nė tuvoje. 
vieno eilinio ar metinio susirin- Senatoriai ir kongresmanai

t
STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ ĮDĖJIMAS 

(COMPLETE BRUKĘ SERVICE)

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS
<BODV * FENDEK WORK>

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuoto ir sąži

ningu darbu.

CESAS AUTO REBUILDERS
Ž423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GBovebill e-rm
z?

Attention, Property Owners!
W E STOP I C E

from DAMAGING
| GUTTERS and D0WNSP0UTS 

ELECTRIC HEATING CABLES
.. installed in gutters and down 

spouts. Eliminateš costly repairs 
and icing of porches and stairs. 
Low installation cost. Only pen- 
nies a day for operating costa.

Install Now — Before Cold 
VVeather Starts!

SHAM ROCK
ELECTRIC CO.

1702 West Foster Avė.
Free Estimates — I-O. 1-8888 

Licensed and Bonded
♦ ♦♦♦♦M 4 t t t ♦ ♦♦♦♦♦♦♦■»*-»♦
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Tautiečiai, paremkite šalpos darbus, atvykite į Jaunimo Centrą lapkričio mėn. 17 d. šešta
dienį, 7 vai. vak. į Balfo Chicagos apskrities valdybos rengiamą rudeninį 

KONCERTĄ-VAKARIENĘ
PROGRAMA — Sol. R. MaAtienė. Aloyza* Baronas PRAVEDA — V. AIMKUS Anka $3.00

ir prof. Grinius Pradžia 7 vai.
Pakvietimai J koncertą—vakarienę dar bus/ gaunami prie įėjimo.

o
KąEil 

STELLB SKUBRIUS 
(NF.Ml NAITR) 

Gyveno 6937 S Rockwt.ll St
Mir5 lapkr. 15. 1962. 3:15

v. p. p., sulaukus pusės aniž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma

žeikių apskr.. Viekšnių par.. 
Pakalupės kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Velionė buvo našlė a. a. Jo

no Skubaičio.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sesers dukterys: Stella Ja- 
cobs. jos vyras Frank ir šei
ma; Svlvia ŠVilliams. jos vy
ras Anthony Ir šeima; brolio 
duktė Hortense Lusz> k. jos vy
ras John lr šeima, sesers sti- 
nus Joseph Stakas. jo žmona 
Marian ir š<ima. 2 sesers >,<I- 
nus; Joseph l^turin. jo žmo
na S.vlvia Ir šeima: ir Frank 
Ijiurin, jo žmona .Frances ir 
teima. brolienė. Auna Nemu
nas. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

ktšnas bus pašarvotas šeš
tad.. 11 vai. ryto John F. Bu
drikio koplyčioj. 4605 S. Her- 
mitage Avė.

laidotuvės jvyks pirmad., 
lapkr.. 19 d.. Iš koplyčios 8:30 
vai. r>'t° hus atlydėta ) šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurtoje įvyks gasltilingos pa
maldos tiZ vrltonCs sielų. Po 
pamaldai bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldotuvėaa.

Nulia'ialę: filminės.
l-aldot direkt. John F. Ku- 

drlkis. Tel. YArds 7-1741.

M. IR J. SUGINTAMS,
jos mylimai mamytei Lietuvoje mirus, reiš
kiame užuojautą ir kartu liūdime.

0. ir S. Budėjai,
D. ir T. Jurciai,

A. ir G. Krikščiūnai

S

PADĖKA
A. t A. ONA RADAVIČIENĖ

Gyveno 6720 S. Campbel! Avė.
Mirė lapkričio 1 dieną, 1962, palaidota Šv. Kazimiero 

kapinėse lapkr. 5 dieną.
Dėkojame prel. J. Paškauskui už atsilankymą koplyčioje, 

išlydint kūną į bažnyčią, kap. kun. V. Zakarauskui už atsi
lankymą koplyčioje ir sukalbėjimą maldų. Dėkojame kun. 
Dambrauskui ir jo asistentams — kan. Zakarauskui ir kun. 
Juozevičiui už atnašavimą šv. Mišių prie didžiojo altoriaus. 
Prie šoninių altorių šv. Mišias atlaikiusiems prel. J. Paškaus
kui ir kun. Vyšniauskui. Už palydėjimą į kapines ir atlaiky
tas pamaldas dėkojame kun. Juozevičiui. Taip pat dėkojame 
vargonininkui Giedraičiui už giedojimą.

Nuoširdžiai dėkojame už šv. Mišių aukas ir už prisiųstas 
gėles. Dėkojame visiems už skaitlingą atsilankymą į šermenis 
ir už palydėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame grabne- 
šiams: velionės anūkams, proanūkėms ir artimiems giminėms.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Antanui Petkui ir jo 
suntii Donald Petkui už mandagų patarnavimą. Dar kartą 
dėkojame visiems už išreikštas užuojautas vienokiu ar kitokiu 
būdu.

Nuliūdę liekame — Dukterys, žentas Ir kiti giminės
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 17

X Lietuviškos muzikos sim-
Į foniniam koncertui lapkričio 25 
d. kąmp. VI. Jakubėnas patei
kė tris naujas partitūras. Vie
na iš jų: "Intermezzo rustico” 
vien stygininkams, bus atlikta 
pirmą kartą. Dirig. J. Kačin
skas, gavęs šio veikalo partitū
rą išsireiškė, kad veikalas esąs 
labai talentingai parašytas ir, 
kad jis jį mielai atliksiąs jo va 
dovaujamo Melrose Symphony 
orkestro Bostono priemiestyje. 
Kitos dvi partitūros yra dai
nos bosui, kurios, fortepijonui 
palydint buvo jau girdėtos J. 
Vaznelio išpildyme; dabar jas 
išgirsime autoriaus orkestruo- 
tas. Talkininkaudamas koncer
tui, kompozitorius VI. Jakubė
nas pats parašė visus atskirų

New Jersey Rūtos ansamblio valdyba. B k. į d. sėdi ižd. Alicija 
Šalkauskaitė, dir. muz. Algirdas Kačanauskas, sekr. Darata Dut- 
kutė. Stovi — vicepirm. Juozas Balčiūnas, pirm. inž. Valentinas 
Melynis ir adm. Remigijus Mėlynis. Trūksta chormeisterio Liudo 
Stuko ir tvarkdarės Juzės Jurkuvienės.

IŠ ARTI IR TOLI

X Maironio gimimo šimtme
čiui atžymėti Draugo paskelb
tojo poezijos konkurso pirmieji 
rankraščiai jau pasiekė redak
ciją. Tačiau apie juos spaudai 
nebus teikiama jokios informa
cijos. Visi rankraščiai po gruo
džio 1 dienos bus persiųsti ju
ry komisijai Washingtonan. 
Jury komisiją sudaro: A. Vai
čiulaitis (pirmininkas), dr. A. 
Sužiedėlis (sekretorius) ir na
riai — J. Aistis, dr. J. Balys, • 
L. Dambriūnas. Konkurso lai- instrumentų balsus, J. Kreivė- 
mėtojui 1,000 dolerių skiria me nui multiplikavus stygininkus. 
cenatas prof. dr. vet. med. Ka-j 
zys Alminas. 7~ ' ' 
viai rankraščius Draugui turi 
pasiųsti ne vėliau gruodžio 1 
dienos.

X Sol. Romos Mastienės į- 
dainuotų 13 kūrinių plokštelė 
greitu laiku išeina į rinką. Iš
leidžia Jono Karvelio Prekybos 
namai. Solistė įdainavo lietu
vių kompozitorių dainų ir ope
rų arijų.

X J. J. Aukškalnis guli jau 
keturios savaitės Walter klini
koje Michigan City, Ind., ta
čiau tikisi pasveikti ir už poros 
savaičių grįžti į namus. Yra 
dėkingas visiems, kurie aplan
kę ir siunčia visiems sveikini
mus.

( hica£oj ir apylinkėse
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LIETUVIŲ VAIKAMS

J. A. VALSTYBĖSE
— Emilija Naudžiūnienė, So. 

Boston, Mass., “Draugo” skai
tytoja, rašo, kad jos prieš 48- 
ius metus siūta krikšto sukne
lė pralenkia rekordinį 45 metų 
suknelę, apie kurią anksčiau 
buvo “Drauge” rašyta. Nau
džiūnienės gaminta krikšto suk 
nele pakrikštyti jos šeši vaikai 
ir jau vienuolika anūkų. Joje 
bus krikštijami ir proanūkai. 
Tokios suknelės dabar nebūtų 
galima nupirkti.

— Los Angeles vyresniųjų 
skautų židinys pagyvins savo 
veiklą. Tai pareiškė lapkričio 
11 d. Židinio sueigoje išrinktas 
naujas Židinio seniūnas skauti
ninkas Juozas Pažėra. Seniūno 
pavaduotojai: Antanas Mažei
ka. Kazys Prišmantas.

jie lenkiškai meldėsi. Kokia kali ARGENTINOJ
ba žmogus meldžiasi, taip jis — A. a. Liuda Garnelytė - 
mąsto, o kaip jis mąsto, toks Janušienė mirė spalio 19 d.

Jei vaikas meldžiasi Liuda Janušienė būvą internyo- 
ir ta ligoninėn ir tą pačią dieną

mąsto angliškai ar vokiškai. O mirė, sulaukusi 56 metus am- 
jei jis taip mąsto, tai kurį lai- žiaus. Liko vyras Jonas Janu- 
ką dar kalbės kaip pavytęs la- šis, pusbrolis Balys Garnelis 
pelis ant medžio, kol pagaliau Argentinoje ir seserys Lietu- 
visai nukris nuo lietuviško me
džio.

Brangūs tėveliai, jei mes esą 
me lietuviai, tai tokia yra Die
vo valią. Jis mus parinko būti kaulų vėžio ligos. Velionis kili- 
šios, o ne kitos tautos na- mo buvo iš Šiupalių kin^ Gruž
liais.. Nesisielojimas lietuvybe, džių valsč., šaulių apskr. Pali-

. ir dabar rimtai ruošiasi inžinie 
riaus diplomui.

— Vasario 16 d. gimnazijos>Į Holland. Paliko žmoną ir tris j dabar yra kun Br.
vaikus. Buvo kilęs iš Kauno. Į

— 50 metų sukaktis. Šiaisi 
metais suėjo 50 metų, kai da-. 
bartinė Londono lietuvių baž
nyčia buvo pašventinta. Ši auk 
sinė sukaktis bus minima gruo
džio 9 d. Progai paminėti bus 
pamaldos bažnyčioje, o vėliau, 
po pietų, atitinkama akademija 
parapijos salėje.

— Londono šeštadieninė mo
kykla. spalio 20 d. pradėjo 

j darbą, susilaukdama visų savo komitetas praneša, kad 
buvusių mokinių, kurių nemaža 
dalis lanko ją jau apie trejetas 
metų. Mokyklos vedėjo parei
gas eina klebonas dr. S. Matu-

Viešas atitaisymas
“Naujienose” ir kt. pasirodė 

žinia, kad prof. A. Varnas, Ant. 
ir Anast. Tamošaičiai, M. Šilei
kis, Z. Kolba, J. Tričys, A. 
Skupas ir daug kitų nedaly
vauja antrojo Kultūros 
reso dailės parodoje.

Vykdomasis parodai

kong-

j X žurn. VI. Mingėla ir kiti
Konkurso daly-1 spaudos bendradarbiai atvyks

ta iš Detroito dalyvauti Kult, 
kongreso spaudos sekcijoje.

X Dr. Vladas Kaupas paau
kojo Atžalyno teatro pastaty
mams 50 dol. ir taip įsijungė į 
teatro rėmėjų eiles. Atžalynas 
šiuo metu repetavo B. Pūkele- 
vičiūtės trijų veiksmų komišką davo kiekvieną sekmadienį iš 
pasaką “Aukso žąsis”. vaikų krūtinių laisvosios Lie-

X Krepšinio pirmenybės, var- tuvos bažnyčiose ar Vokietijoj,
v • • • .... erz’k'i a.

“Prieš Tavo altorių nuže- 
/mintai klūpom

Ir auką aukojame
/Sūnaus...’’

Tavo

Giesmės žodžiai, kurie aidė-

Guli 618 kamb.

X 
2653 Ohio Avė., St. Louis, Mo., 
amerikiečių parapijos vikaras, 
laisvalaikiu daug piešia ir daly 
vauja tarp 46 kitų dailininkų 
dabar vykstančioje pusmetinė
je Ulinois ir Missouri meninin
kų parodoje. Jo du modernius 4.4334r (pr°

Kun. Antanas Bukauskas.

paveikslus Įsikūnijimas ir Nau 
jasis Izraelis yra įsigijęs St. 
Louis Washington universite
tas. Kun. A. Bukauskas ; 
lankęs St.. Louis Meno akade
miją ir yra priimtas Society of 
The Independent Artists of 
Great St. Louis.

jis yra.
angliškai ar vokiškai, jis

žantis Chicagos vyrų krepšinio vargingoj barako bažnytėlėj, 
komandoms, bus šį sekmadienį reikia, kad aidėtų iš lietuvių 
Marąuette Park sporto salėje, va&U širdžių ir šiame krašte. 
Kedzie ir 67 kampas. Pradžia į Lietuvybės išlaikymui lietu- f
4 v. p. p. Plačiau vakar dienos [ viskas pamokslas, 

'sporto skyriuje. malda ir lietuviškos
X O. Literskienės Delikatesų yra lygiai tokios pat 

krautuvė, 2606 W. 63rd St., 
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai bulvinės 
[dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai-

Iriems parengimams. Tel. HE 11 v- r- Jaunimo Centre,
j skaitys paskaitą. Visi ateitinin-

X L. R. K. Moterų s-gos 20 kai ir svečiai kviečiami į Šią 
ir paskaitą atsilankyti.

_____________ ____ _______ -j X Chicagos skautės ir skau- 
y™ ! 18 d. 8 v. r. Kuopos pirm. EI. tei Jubiliejinius metus prade- 

Širvinskienė prašo nares susi-|J’ ’ ’

kuopos mišios už gyvąsias 
mirusias nares bus lapkričio

prašo nares susi
rinkti prie bažnyčios 7:45 z. 
Visos įeisime kartu. (Pr.)

X Lietuviai prekybininkai 
dosniai remia II Kultūros kon
greso banketą. Savo aukas jau 
skyrė: A. Literskienė, E. Blin- 
strubienė, B. Muliolis, B. Ur
bonas ir Augustis, B. Pakštas, 

j R. Kinderis, A. Bartkus (savi
ninkas restorano “Palanga”), 
J. Jucaitis, Mockus ir Pimpė, 
B. M., Bražionienė, V. Veinho- 
fer, S. Štolc. (Pr.)

X žuvusiems Paminklo sko
loms apmokėti vieno dolerio va
jaus aukotojai kviečiami susi
rinkti š. m. lapkričio m. 17 d., 
6 v. p. p. į Jaunimo Centrą. 
Sueiga įvyks 5b kambaryje I- 
me aukšte. Sueigą kviečia Šau-

X Mėtai ir Kaziui Linkevi
čiams, laimėjusiems Balfo do
vanų paskirstyme žemės skly
pą Floridoje, nuosavybės doku
mentai bus įteikti Balfo banke
to metu. Sklypą Balfui pasky
rė Vertelkai, Floridos gyvento
jai

x Cicero Aukšt. Lituanisti
kos mokyklos tėvų komitetas 
gruodžio 1 d. 7:30 v. v. para
pijos salėje ruošia metinį mo
kyklos koncertą - balių. Pro
gramoje: A. Stephens ansamb
lis, baletas ir kit. Auka už 
kvietimus su vakariene suau
gusiems 2.50 dol., moksleiviams jįų Sąjungos Centro Valdyba ir 
1 dol. r 
ko orkestras. Visi kviečiami at
silankyti. (Pr.)

Šokiams gros Markaus- Paminklo Statymo Komitetas, 
i (Pr.)

X Korp! Vytis ir A. S. D. 
Čikagos skyrius, š. m. lapkri
čio mėn. 22 d., išvakarėse Stu
dentų Sąjungos suvažiavimo, 
ruošia susipažinimo vakarą, 
gražioje Pakšto salėje, 2801W. 
38th Sty Chicago, UI. Visus 
skautus akademikus ir studi
juojantį jaunimą kviečia atsi
lankyti ir linksmai praleisti lai
ką. Pradžia 7:30 vai. vakare.

(Pr.)
X Šiandien visi kviečiami j 

Balfo vakarienę Jaunimo Cent
re 7 v. v. Bus skanios vaišės 
ir nuotaikinga meninė progra
ma, kurią atliks sol. Mastienė, 
muz. Motekaitis, Al. Baronas. 
Trumpą žodį tars dr. J. Gri
nius. Auka tik 3 dol. Kvietimų 
dar galima gauti prie įėjimo. 

(Pr.)
X Labai nupigintai parduo

dami keli televizijos aparatai, 
i Visiškai nauji. Gradinsko tele
vizijų, radijų, magnetofonų ir 
vokiškų hi-fi stereo krautuvė, 
2512 W. 47th St.,

— Gabijos leidykla ir šiemet 
paskelbė metinį knygų išpar
davimą, kuris truks iki metų 
pabaigos. Ypatingai atpigintos 
pačios leidyklos išleistos kny
gos. Jų sąrašą galima gauti pa
rašius šiuo adresu: Gabija, 87- 
85, 95 St., Woodhaven 21, N. 
Y. (Sk.)

X Lietuviškos Simfoninės 
Muzikos koncertas jau čia pat. 
Bilietai sparčiai perkami. Ne- 
suspėjusieji bilietus įsigyti, jų 
gali gauti — Chicagoje: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. ir Ci- 
ceroj — Stangenbergo krautu
vėj, 15th St. ir 50th Av. kamp. 
Simfoninis koncertas įvyksta 
lapkr. 25 d., 3:30 v. p.p. Maria 
H. S. auditorijoj. Koncertą di
riguoja komp. J. Kačinskas iš 
Bostono. Dainuos sol. J. Vaz- 
nelis. Koncertą užbaigs Chica
gos Liet. Operos choras. Kiek
vienas lietuvis jaučia tautinę 
pareigą dalyvauti šioje meno 
šventėje. (Pr.)

FR 6-1998. 
(Sk.)

voje. v
— A. a. Vladas Gricius mirė 

lapkričio 2 d., sulaukęs 60 m. 
amžiaus, po ilgos ir sunkios

ruošti 
Anas

tazija Tamošaitienė parodoje 
dalyvauja ir jau prisiuntė savo 
darbus, gi Ant. Tamošaitis sa
vo kūrinių neatsiuntė ne dėl 

į kokių protestų, o dėl kitų prie
žasčių.

Pasisakymas, kad daug kitų 
dailininkų parodoje nedalyvau
ja turi tikslo ją sumenkinti Iš 
tikrųjų gi net didžiausioje iki 
šiol buvusioje Chicagoje dailės 

j parodoje 1957 m. Morrisono 
viešbutyje tebuvo sutelkta tik
tai 39 autoriai, gi pastaroje da
lyvauja net 54, iš keturių kon- 

Įtinentų, kurių tarpe yra tarp
tautinio masto menininkų. Jau 

J tas faktas, kad šioje dailės pa- 
. D. ,. , , irodoje bus išstatyta net 15 dai-

vėlių autorius, “Tėviškės Žiburių” j linmkų beveik niekad nematy- 
redaktoriaus pavaduotojas, kultu- i tų Chicagos dailės parodoje, 
ros kongrese, lituanistinio švieti-' rojo, kad ji yra nepaprasta, 
mo sekcijoje, lapkr. 24 d. 8 vai. . .. ....

j 30 min. ryto kalbės tema “Litua- iue autoriai.
I o n n U onn/In-iA ” • ____’   _____ ______ _ __

lietuviška būtų ėjimas prieš Dievo valią, ko žmoną Rozaliją Bartuškaitę, 
giesmės! Ir ar mūsų vaikai melsis ir mą sūnų Vytautą, Lietuvoje brolį 
vertės, | stys lietuviškai svetimoj aplin- ir seser. ir J. Amerikos Val- 

kaip ir lietuviškos mokyklos. I koj, priklauso tik nuo mūsų, stybėse vieną brolį. 
Lietuviškas kaimas išliko lietu i Neužtenka, kad namuose lietu- DD IT A kilime
viskas carų valdymo metais,.1 viškai meldžiamės, mums rei- UlUZ. Dnl I ARIJUJE 
nes jis lietuviškai meldėsi. Nu- kia bendros lietuvių vaikų mal- ....... »T............. , 39 m., mirė darbovietei Newtautejo lietuviški dvarai, nes Idos.
___________________________ Ir jei iki šiol Chicagoje nė

ra grynų lietuviškų pamaldų 
X Dr. J. Grinius šį sekma- lietuvių katalikų vaikams, tai 

t______________svarbiausia tik dėl to, kad
mes, turbūt, niekur nuoširdžiai 
ir organizuotai neprašėme. Bet 
jau dabar prašysime, ir esame 
tikri, kad būsime išklausyti 
Bet prieš prašant, reikia nors 
apytikriai žinoti, kiek vaikų 
tokiose pamaldose dalyvautų, į 

Brangūs tėveliai, perskaitę 
šiuos žodžius, skambinkite te
lefonais FR 6-6489 arba VI 7- 
1693 ir užregistruokite savo 
vaikus lietuviškoms sekmadie
nio pamaldoms.

—Organizatoriai 
CICERO ŠV. ANTANO D-JOS

VAKARAS
Cicero Šv. Antano draugija 

rengia gražų vakarą, lapkričio 
17 d., šeštadienį, 5 vai. p. p. 
Šv. Antano parapijos salėje, 
prie 15 gatvės ir 49 Ct., Cice- 
roje. Yra kviečiami ne tik d- 
jos nariai, bet seni bičiuliai ir 
rėmėjai.

P. K. Venckaus orkestras 
gros šokiams. P. Putrimas vi
sus pavaišins skaniais valgiais. 
Adv. J. Strauss prižūrės bufe
tą. O visus svečius priiminės 
Šv. Antano taupymo banko ve
dėjas J. Gribauskas.

Dalyvaus lietuviai biznieriai, 
tėvas Bikulčius, Cicero miesto 
pareigūnai, kaip Nello Lorenzi- 
ni ir Jonas Kimbark. Prez. M. 
Jakubauskas ir valdyba visus 
gražiai pavaišins. Bus galima 
laimėti 
drulio padarytus skanius sū
rius.

J. Gribauskas, Šv.
taupymo banko 
moterims įteiks 
nas. Moterims 
staigmena.

da sueigoje lapkričio 25 d., 
2:30 vai. p. p. McKinley Parko 
salėje, 39 St. ir Westem Avė.

(Pr.)
X Continental Lounge, 2539 

W. 69. st., šį šeštadienį ir sek
madienį švenčia savo metines 
ir kviečia visus draugus ir pa
žįstamus atsilankyti. Sekmadie
nį bus speciali muzika, gitarų 
trio. (Pr.)

X Pianisto A. Smetonos re
čitalis įvyks gruodžio 8 d. 7:30 
v. v. Jaunimo Centre. Korp. 
Gintaras, vienas iš programos 
rengėjų, kviečia visus dalyvau
ti. Auka 2.50 dol., studentams 
ir moksleiviams 1 dol. (Pr.)

X Chicagos Skautininkų Ra
movės kavutė, grojant B. Pak
što orkestrui, įvyks lapkričio 
18 d. 5 v. v. B. Pakšto salėje. 

(Pr.)
X Tėvų Marijonų Rėmėjų 

naujo skyriaus Roselande va
karas įvyks šeštadienį, gruo
džio 1 d., Visų Šventų parapi
jos salėje. Programoje pasiro
dys trys sesutės kanklininkės 
— Jūratė, Aušrelė ir Danutė.

(Pr.)
X Lietūkio ir kitų sričių 

Lietuvoje besitvarkiusių koo- 
peratiškais pagrindais tarnau
tojų ir darbuotojų susirinki
mas - pdbūvis, numatytas lap
kričio 24 d., dėl susidėjusių ap
linkybių neįvyks, šis pobūvis 
nukeliamas po Naujų Metų. Re
gistracija vyksta ir toliau. Ku
rie užsiregistruos ir pareikš 
norą susirinkim e- pobūvyje da
lyvauti, tiems bus išsiuntinėti 
asmeniški pakvietimai, nuro
dant vietą ir laiką. Registruo
tis tose pačiose vietose, kaip 
buvo skelbta anksčiau, t. y. J. 
Karvelio prekyboje pas V. Žu
kauską — YA Z-0677 ir Kazį 
Malinauską — PR 8-8155. Ren
gimo komisija, kooperatinin- 
kua-kes prašo iš anksto gau
siai registruotis. (Pr.)

14 kalakutų ir dar An-

Antano 
dėka, visoms 
gražias dova- 
tai bus didelė 

Reporteris

PRASIDĖJO MEDŽIOKLE

Illinois valstybėje jau prasidė
jo fazanų, triušių, putpelių ir 
kurapkų medžioklės sezonas. 
Medžiotojai turi turėti ne tik 
valstybės leidimus, bet ir suti
kimą savininko, kurio laukuose 
medžioja. Neturint savininko
sutikimo, gresia $100 piniginė kitų autobusų linijomis ir 127,- 
pabauda ar 10 dienų kalėjimo. 925 gelžkeliais.

i V. Ratas, H. Šalkauskas, Pr. 
'Domšaitis, J. Bagdonas, T. Va- 

dv* liūs, Monkutė-Marcs, A. Mer-į lis. Numatoma sudaryti
klases. Mokykloje ne vien mo- ker, V. Nasvytis, E. Urbaity- 
koma lietuviškai skaityti ir ra- tė, P. Lapė, J. Rimša, p. Inge- 
šyti, bet numatomos dar ir tau levičienė, K. Ročkus, H. Žmui- 
tinių šokių ir dainavimo pamo- drinipnė

l kos.

i

t

I

■ Vincas Liulevičius, Kultūros kon- 
| greso Istorijos sekcijos vadovas;
1 lapkr. 23 d. 7 vai. v. Jaunimo
1 centre istorikų posėdyje skaitys 
paskaitą: “šiaurės Amerikos lie-

1 tuvių kultūriniai laimėjimai”.

Visai be reikalo tie protes
tuotojai sielojasi teigdami, kad 
daug dailininkų nedalyvauja. 

Sol. Izabelė šeferytė svei- tuo tarpu faktinė padėtis yra 
Ji vasario mėnesį turėjo visiškai priešinga, nes mums 
avariją, kurioje buvo la- kyla problemų kaip 54 meninin- 

bai nukentėjusi. Net gydytojai kų 100 darbų esamose patalpo- 
nesitikėjo, kad jinai išliks gy-' 
va. Dėka gilaus tikėjimo, ne
paprastos energijos ir noro gy
venti jinai palyginus per labai 
trumpą laiką atsistojo ant ko
jų ir vėl mėgina visą jaunimą 
pavyti visose srityse.

— Helmutas Gulbinskas iš
laikė egzaminus ir gavo atesta
tą, kuris įgalioja jį siekti aukš
tesnio mokslo, šį semestrą ke- radijo stotis jau turi 300 klau- 
tina jis pradėti inžinerijos stu-1 symo punktų Andų kalnų kai- 
dijas Braun-Schweigo Aukšto- mėliuose. Dar trūksta 500 tran 
joje technikos mokykloje. Ten sistorinių priimtuvų, kad būtų 
studijuoja jau gelinti metai ir įvestas radijo švietimas į visas 
Bernardas šikšnius, kuris išlai- tos srities Andų kalnuose esan 
kė priešdiplominius egzaminus čias stambesnes gyvenvietes.

VOKIETIJOJE

CHICAGOJE

ŠVĘS PADĖKOS DIENĄ
Padėkos diena, lapkr. 22 d., 

yra tautinė šventė. Tą dieną 
paštas bus uždarytas ir laiškai 
nebus išnešiojami į namus.
BANKAS TURĖS PASIAIŠ

KINTI
Aetna Statė banko, 2375 N.

Lincoln, 
kimo 
jie ibe
našlei jos dukters $72,000 pali
kimą, 
leido per tris metus.

pareigūnai turės pali- 
teisme pasiaiškinti, kaip 
teismo įsakymo išdavė

Našlė visus pinigus iš-

UNI-SUMOKĖJO $1,500 Už 
JOS NARYSTĘ

James Hogan, 1042 W. 78 
st., per “užpakalines duris” no 
rėjo išgauti eletricistų unijos 
nario kortelę. Jis sumokėjo $1,- 
500 unijos nariui, kad jam pa
darytų tą paslaugą. Negavęs 
nei kortelės, nei įmokėtų pini
gų grąžos, jis patraukė Edgar 
Jacobs, 
teismą.

KIEK

7846 W. Lawrence, į

ATVYKSTĄ Iš UŽ
MIESČIO

Kasdien iš užmiesčio į Chi- 
cagą 400,000 žmonių atvyksta 
automobiliais, 45,000 CTA ir

ksta. 
auto

se eksponuoti.

I

Vykdomasis Parodai Ruošti
Komitetas

RADIJO ŠVIETIMO TARNY
BA BOLIVIJOJE

Maryknoll vienuolių įsteigta 
švietimo reikalams tarnaujanti

PERSPĖJIMAS ŽIEMAI!
Mes turim produktą. Pasiruoškit žiemai su garantuota protekcija, var
todami LIQUID G LA SS prieš gatvių druską, smili, saulę ar orą. Pa
siuskit šiandien $2.50 už vieną skardinę (1 pint) LIQUID GLA8S (pa
kanka 2 mašinoms ar dviem padengimams). Lengva vartoti, tik už
tepti. nušluostyti, ir gaukit informacijas, kaip galima uždirbti daugiau 
pinigų, nei kad jūs galvojot, jog yra jmanoma bet kada jūsų gyveni
me. Jei jūs nebūsit nustebintas ir pilnai patenkintas, grąžinkit tuščią 
me. Jei jūs nebūsit nustebintas ir pilnai patenkintas, grąžinkit tuščią 
jei nežinočiau, kad LIQUID GLASS yra geriausias nuolatinis vaškas ir 
valytojas, kurj galima pirkti bet kokia kaina. Niekad nenusidSvl. ga
lima nuimti tik su stikliniu popierium. DORNER'8 laboratorijos greit 
demonstruos GOLD PLATED LA ROCKET auto, kuris bus naudoja
mas reklaminei agitacijai.

Didesnio kiekio kaina: 2 skardines $3.90 — 6 skardines $10.85. 
12 skardinių dSže $19.85 — vieno galiono skardine $12.85.

IEŠKOMI AGENTAI: Pardavėjai ir pardavėjos, kurie dabar pardavi
nėja iš namų j namus Metropolitan erijoj. ar bet kur J. A. V. D?I 
smulkesnių informacijų rašykit Dept. L.

FISHER SALES COMPANY
LIQUID GLASS WHOLESALE JOBBER

3042 S. Gilpin St.. Denny 10, Cotorado Teief. SK 7-07M

KALĖDINIAI SIUNTINIAI!
Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gimi

nėms ir pažįstamiems Lietuvoje.
Tuo tikslu, dėl smulkių informacijų ir naujų kainoraščių, 

prašome kreiptis į:

BALTIC STORES LT D.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel. SHO 8734

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams jau 
virš 20 metų.

Pasiunčiame: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas mašinas, 
maistą. avalynę ir visa kita, kas yra leidžiama.

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą laike 
4 savaičių.

Mūsų padarytos 
teisę gauti mokesčio 
Tax).

Pakvitavimą su 
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu

sąskaitos, siunčiant per mus, suteiks Jums 
nuo Jūsų uždarbio sumažinimą (Income

siuntinio gavėjo parašu pristatome kiek-
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