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ABI PUSES STIPRINA KARINES 
JĖGAS. INDIJA SIUNČIA 

NAUJUS DALINIUS
NEW DELHI. — Indų ar- kinimas, kad indai neturėtų pri-

mija pasiuntė naujų karinių da
linių į Himalajų frontą, tautai 
laukiant baigiantis įtempto de
vynių dienų paliaubų periodo, 
prieš pradedant raudonajai Ki
nijai vykdyti savo pažadą ati
traukti karinius dalinius Indi
joje.

Kiniečiai, manoma, taipgi tel
kia. ir stiprina savo jėgas, kad 
išlaikytų tai, ką jie yra laimėję 
prie kalnuoto pasienio per 32 
dienas nepaskelbtame kare. Ki
nijos raudonieji karines paliau
bas paskelbė trečiadienį.

Premjeras norėtų tartis su 
raudonosios Kinijos vadais, bet 
indų parlamentas jam priminė, 
jog jis yra nutaręs išvyti kinie
čius įsibrovėlius iš Indijos teri
torijos.

Indijai vis labiau didėja įsiti-

KANADOS

PREMJERO
LAIŠKAS ALTO 

PIRMININKUI
CHICAGO. —/'Amerikos Lie

tuvių Tarybos ir Bendrojo A- 
mtiikos Pabaltiėčrų koimlėLo 
pirmininkas L. Šimutis

imti paskelbtų kiniečių paliau
bų, nes raudonieji turį paslėp
tų tikslų.

Visuotinio Bažnyčios

susirinkimo darbai
VATIKANAS — 19-me bend

rame posėdyje (lapkričio 17 d.) 
Vatikano II susirinkimo daly
viai po iškilmingų mišių, ku
rias atnašavo vysk. Povilas 
Cheng, Kinijos Taipės vyskupi
jos augziliaras, pirmiausia ofi
cialiai užbaigė liturginių pa
tvarkymų studijas ir visuotinu 
balsavimu 2,162 balsų dauguma 
pareikšdami, kad pritaria vi-

Kultūros kongreso dalyvių dalis, su dideliu dėmėsiu besiklausanti atidarymo kalbų. (Nuotr. V. Noreikos)

KULTŪROS KONGRESO PASISEKIMAS 
PRALENKIA VILTIS

SVARBIAUSI DIENOS ĮVYKIAI
Britanijos premjeras Macmillan, gal būt, greitai susitiks 

su prezidentu Kcnnedžiu peržvelgti tarptautinius politinius įvy
kius.

— Indijos premjeras Nehru, atrodo, atmes raudonosios Ki
nijos paliaubų sąlygas.

— Vakarų Vokietijos Aukščiausias teismas parėmė vyriau
sybės žygius prieš žurnalą “Der Spiegei”, kurio leidėjas ir 3 re
daktoriai sulaikyti. Aukščiausias teismas teigia, kad “Der Spie
gei” neturėjo teisės atskleisti karinių paslapčių.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Prezidentas Kennedy va

kar ištisą valandą tarėsi su sa
vo patarėjais Kubos klausimais.

— Jungtinė- Arabų respublika
(Egiptas) ir Ceilonas pasirašė 
ryžių už arbatą prekybos su
tartį 1963 m.

— Baigia nepaprastą stovį
Dr. Razma dėkojo, kad Lie- dytojai idealistai, davė po tūk- į Sirijoje. Vyriausybė pranešė, 

siems iškeltiems pakeitimų pa-Stabus pasisekimas. Kongreso tuvių fondas pasidarė visų rei- stantį. Lenkiame galvas prieš | Sirijoje nepaprastas stovis'
Kultūros kongresas — nuos-

siūlymams, pagal kuriuos Litur
ginė susirinkimo komisija sure
daguos atitinkamą kontituciją, 
nustatančią normas sekančiai 
liturgijos reformai.
z Balsavimu buvo baigta litur-! . ,
ginių klausimų nagrinėjimas ir mis emomis- • emei įs e e 
šio posėdžio pirmininkas kardi- reikal4 daugiau rastais remti 
nolas Tisserant pateikė visuoti- į “Lituanus”. Sesuo Paulė skati
nam Bažnyčios susirinkimui na- no daugiau dėmesio kreipti į 
grinėti antrąjį susirinkimo dar- “Eglutę”, kad visos šeimos ją 
bų punktą — apie apreiškimo prenumeruotų.
šaltinius.

Kardinolas Alfredo Ottaviani,

dalyviai tiek susidomėjo atida- kalas, visi diskutuojame. Re 
rymo paskaitomis, — dviejų ' pilkuodamas į dr. J. Griniaus 
Jonų — dr. Griniaus! ir dr. Pu- mintį apie daktarienes, dakta- 
zino, kad net popietėje gausiai rus, inžinierius, siūlė naudoti 

| susirinko padiskutuoti iškelto- neatstumiančią, neįžeidžiančią 
kritiką, kad visus patrauktume 
ir nieko neatstumtame. Skati
no visus įsijungti į pinigų or
ganizavimą Lietuvių fondui.

Dr. J. Grinius pažymėjo, kad 
Lietuvių fondo klausimas yra 

skatino labai svarbus, ir gerai, kad jis 
diskutuojamas, pk jį reikėtų 
sudaryti per 2—4 metas. Fon- 

pasi-

Mok. Jankauskaitė 
lietuviško , kultuiįqio veikimo

įjuos. Dabar tarnautojas uždir
ba maždaug po 100 dol. savai
tėje. Kur tokių šimtinės? Mes 
plūduriuojame dolerių jūroje. 
Duokit visi iš širdies.

P. Žumbakis siūlė pareikšti 
padėką fondo iniciatoriam dak 
taram ir inžinieriam. Aukoto
jai turi būti specialiai pagerb
ti, gal vas. 16 d. proga. Visi 
turi įsipareigot fondą 
tiek, kiek galim.

paskelbtas 1958 metais, bus bai 
i gtas sausio 1 dieną.

: — Prancūzijos laivynas nu
tarė pasiųsti tris savo laivus, 
į anglų kanalą, kad ten apgintų, 
prancūzų žvejų teises.

— Vakarų Vokietijos kandę-

Nauja Sovietų ir
Kubos sutartis

HAVANA. — Sovietų Sąjun
gos vicepremjeras Mikojanas 
pasirašęs su Kuba trejų metų 
ekonominės pagalbos sutartį. 
Sutartį pasirašė vizituojantis 
Sovietų pareigūnas ir Erenesto 
(Che) Guevara, pramonės mi
nisteris.

Sprogo portugalų
lėktuvas, žuvo 18

LISABONA. — Portugalų a- 
i viacijos transporto lėktuvas va
kar sprogo, kildamas iš St. Tho
mas salos. Nelaimėje žuvo 18

(Nukelta J 4 psl )

ris Adenaueris vakar per radi
ją pasakė kalbą tautai, nušvies- iš 32 asmenų, skridusių lėktuve, 

paremt j damas žurnalo “Der Spiegei” j Keturių motorų lėktuvas C- 
1 bylą. Šis žurnalas beveik nu-, 54 skrido į Lisaboną, veždamas
vertęs vokiečių vyriausybę.

susirinkimo komisijos, kuri na- vadovybėn parinkti energingus,
, ,v, „ , . . r _§avo grinėja krikščionių doktrinos ir patyrusius planuotojus ir judin das negali perdaug ilgai
laišką įs Kanados ministerio pir tikėjim0 klausimus, pirminiu- to,-us. „eslblaškyti, o koncen-,«Mi pradinėje stadijoje, 
mininko, kuris savaime yra aiš- kas, pareiškė, kaip svarbu yra truotis , parlnktus dalykus

Katalikų Bažnyčiai aiškūs prinkus:
“Ačiū už laišką, kuriuo in

formuojate mane apie Amerikos 
Bendrojo Pabaltiečių komiteto 
(Joint Baltie American Com- 
mittee) susirinkime, įvykusiame 
Willard viešbutyje, Washingto- 
ne, priimtą rezoliuciją, liečian
čią Kanados vyriausybės nuo
sprendį Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos atstovus įtraukti į užsie
nių reikalų departamento ofi
cialųjį leidinį.

Aš esu tikras, kad ir mano 
kolega, gerb. Howard Green, 
taip pat bus tuo patenkintas,

cipai tikėjimo klausimuose ir 
kokia didelė jų reikšmė pasto
racijai. Po to Msgr. Salvatore 
Garofalo perskaitė reliaciją apie 
numatomus nagrinėti klausi
mus. Svarbiausi jų yra apreiš
kimo šaltiniai. Iš kur mes žino
me Dievo apreikštas tiesas? Pa
grindinis šaltinis yra Šventasis 
Raštas Senasis ir Naujasis Tes
tamentas. Bažnyčios susirinki
mas tad nori išaiškinti, kaip 
reikia suprasti šv. Rašto žo
džius pagal dabartinio mokslo 
ir tiesos reikalavimus. Prie to 
jųungiąma ir antrasis apreiški
mo šaltinis tai padavimas —

kai aš jį painformuosiu apie tradicija _ &rba pirmųjų Baž. 
šią rezoliuciją. Aš padariau jam nygįos Tėvų ir apaštalų moky-
Tamstos laiško kopiją.

Pakartotinai reikšdamas pa
garbą, liekuos Jus gerbiąs 

John Diefenbaker,
Kanados Minist. Pirmininkas.”

mas gyvu žodžiu, perduotas iš 
kartos į kartą įvairių papročių 
pavidalu. Tų klausimų nagrinė
jimas yra didžiausios svarbos 
Bažnyčios gyvenime ir moksle.

Lietuvių fondo reikalai
Lietuvių fondo vadovybės 

vardu už iškeltas mintis apie 
tą fondą dėkojo p. Blinstrubas. 
Pasidžiaugė, kad šio kongreso 
proga jau į fondą įplaukė 3 
tūkstantinės: kun. Starkaus, 
dr. Vileišio atvežta iš Water- 
bury bendruomenės, trečios tūk 
stantinės aukotojas neleido ske 
lbti pavardės. Fondo sekr. Mi- 
cas, pranešė, kad jau iš dabar 
turimų įnašų priaugo 900 dol.
Vai. Šimkus mano, kad darome 
klaidą, norėdami tik patys vie- j:,-p- . 
ni tą milijoną sukelti. Neuzur
puokime vieni valdžios. Yra A- 
merikos lietuvių šeimų, kurios 
turi vieną kitą milijoną. Reik
tų tuos tikrus 'finansininkus įt
raukti, kurie ir patartų, ir pa
remtų.

Dr. Jonas Grinius ketvirtadienį skaitė 
įžanginę paskaitą: „Lietuvių kultūri
nio veikimo gairės” Kultūros kongrese 

Jaunimo Centre Čikagoje.

karius, in jų šeimų narius.

ARGENTINOJE SUSEKTAS SĄMOKSLAS
Civiliai ir kariai norį sutrukdyti rinkimus
Argen- dus, yra pirmasis tarp areštuo- 

tinos vyriausybė užvakar pra- tųjų. 
nešė, jog ji susekusi civilių ir 
karių sąmokslą sutrukdyti rin
kimus sekantį birželio mėnesį.

BUENOS AIRES.

Areštuoti keli asmenys. Gen. 
Benjamin Menendez (išėjęs at- 
sargon) kaltinamas . vadovavęs 
sąmokslui. Taipgi įsakyta areš
tuoti jį ir du jo sūnus (abu yra 
pulkininkai).

Menendez — vadovavęs ne
pavykusiam perversmui tada 
prieš diktatorių Peroną 1951 me 
tais — ir daug kitų armijos ka
rininkų bijo, kad peronistai vėl 
gali sugrįžti į valdžią 1963 me
tų birželio mėn. rinkimuose.

Menendez, 78 metų, šalinin-

Peronistų atsigavimas patrio
tas pastūmė į karinį perversmą 
praėjusį kovo mėnesį. Peronis- 
tams laimėjus' devynis guberna
torių postas iš 22 ir 47 vietas 
192 narių parlamente, preziden
tas Frondizi buvo nuverstas ir 
pastatytas Guido.

Argentinos ekonominis gyve
nimas tebešlubuoja. Kraštą var 
gina nedarbas ir infliacija.

Pakistanas ieškos

LIETUVIU STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
CHICAGA. — Lietuvių Stu

dentų sąjungos suvažiavimas 
pradėtas vakar Morrison vieš
butyje. Suvažiavimą atidarė A- 
rūnas Udrys, po jo tarė žodį 
CV pirmininkas A. Bartkus, iš
keldamas porą pasiūlymų. Jis 
siūlė, kad Centro Valdyba bū
tų renkama iš vieno miesto ir 
suvažiavimo metu. Taip pat siū-

KALENDORIUS
Lapkričio 24 d.: šv. Jonas 

nuo kryžiaus.
Lapkričio 25 d.: 24 sekm. po 

Sekminių, šv. Kotryna, Germė.
Lapkričio 26 d.: šv. Silvest

ras, Švitrigaila, Žempūtis.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — 
giedra, šilčiau.

Saulė teka 6:50, leidžias 4:25.

lė, kad į naują valdybą įeitų Šmulkštys. Penktadienį ir šeš-
2 senos valdybos nariai.

Mandatų komisijon išrinkta 
R. Karaliūnas, V. Šeputa, E. 
Silbergaitytė, L. Bražėnaitė ir 
J. Senderas. Prezidiuman išrink 
ta — J. Žukauskas ir S. Rudys 
— pirmininkai, sekretoriatan — 
L. Stasaitė, A. Tamulionytė, A. 
Liulevičiūtė ir A. Anužytė.

Rezoliucijų komisiją sudaro 
R. Rudys, A. Saulius, A. Skir- 
muntaitė, S. Grebliūnas ir 
vo daugiau kaip 100 studentų.

Suvažiavimo pradžioj dalyva-

tadienį buvo visa eilė praneši
mų. Sekmadienį 9 vai. pamal
dos ir po to 12:30 uždaromasis 
posėdis.

Japonų vadas vizitavo
popiežių Jonų XXIII
VATIKANAS. — Popiežius

Jer. Ignatonis kritiškai ver- įs įįįj'vyriaimybės * .į Jonas XXIII antradienį priėmė 
Japonijos ministerį pirmininkątinoi paskaitininko pasisakymą rįs pašalinti prezidentą Guido, 

prieš daktarus, inžinierius, da- kurį iškėlė į valdžios viršūnę 
rant priekaištą dėl poibūvių ir j praėjusį kovo mėnesį, 
balinių suknių. Mes negyvena-; Vidaus reikalų ministeris Ma- 
me urvinio amžiaus. Kas gali, riano Grondona koresponden- 
tegu pasipuošia. Nereikia užsi- tams pranešė, jog “buvęs su- 
puldinėti, o ieškoti, kur gąlima sektas sąmokslas, į kurį įvelti 

kariai ir civiliai. Sąmokslo tiks
las — sutrukdyti rinkimus.”

lėšų.

Dr. P. Vileišis kalbėjo — gy-

Silkių skaičiuotojas
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūra Tass vakar pranešė, 
jog naujas povandeninis auto
matinis fotoaparatas įgalina žve 
jus suskaityti visas silkes At
lante.

JAV PREZIDENTAS 
ATSAKĖ ALTO I 

PIRMININKUI !
CHICAGO. — Paaštrėjus Ku

bos krizei, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas L. Šimu
tis pasiuntė telegramą prezi
dentai Kennedžiui, pasveikinant 
jo griežtą laikyseną tos krizės 
atveju. Į telegramą prezidentas 
Alto pirmininkui taip atsakė:

“Aš labai ,esu dėkingas už Jū
sų pareikštą paramą ir pasiti
kėjimą. Jūsų laiškas yra mūsų 
tautinio vieningumo ir mūsų 
siekimų stiprinimas pastarosios 
tarptautinės krizės meta”.

Ikedą, budistą, 30 minučių pri
vačioje audiencijoje.

Po audiencijos Ikeda popie
žių supažindino su savo žmona 
Mitsuko ir jų dukra Noriki.

Iš Romos Ikeda ir jo šeima 
išvyko į Olandiją pasitarti su 
jos pareigūnais prekybos rei
kalais.

RAWALPINDI, Pakistanas. 
— Užsienio reikalų ministeris 
Mahometas Ali lapkričio 22 d. 
parlamentui pareiškė, kad Pa
kistanas eisiąs nauju nepriklau
somu keliu, ieškodamas naujų 
draugų, naujų rinkų ir naujų 
ekonominių sutarčių.

Pradėdamas debatus užsienio 
reikalais, Ali pareiškė :

— Vyriausybė pasiruošusi iš
tirti visas galimybes, kuris kraš 
tas galėtų pagerinti mūsų po
ziciją. Aš užtikrinu parlamen
tą, kad mes turime išnaudoti 
ir ištirti visas galimybes eko
nomijos, komercijos ir kitose 
srityse, kurios daugiausiai at
neštų Pakistanui gerovės.

Ali apkaltino prezidentą Ken- 
nedį, jog jis nesilaikąs pažadų 
painformuoti Pakistaną prieš 
duodant karinę pagalbą Indijai.

Trys JAV U-2 paliko 
Angliją

LONDONAS. — Britų avia
cijos ministerija užvakar pra
nešė, kad Amerikos U-2 lėktu
vai atlikę savo uždavinius Bri
tanijoje ir sugrįžo į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Trys aukštojo skridimo sprau 
sminiai lėktuvai buvo Oxford- 
shire bazėje. Jie atliko atmos
ferinius bandymus.

— Vengrijos lėktuvas vakar 
nukrito netoli Paryžiaus; žuvo 
24 ar 25 asmenys.

Pulk. Carlos Zavalla, kriti 
kavęs vyriausybę ir armijos va

Prel. Igno Albavičiaus kunigystės auksinio jubiliejaus iškilmingų 
pietų .metu lapkr. 22 d. Iš k. į d.: Lietuvos atstovas Washingtone 
J. Kajeckas, prel. I. Albavičius, vysk. R. Hillinger ir prel. J. Bal
kūnas.

Britų ginklai Indijai
LONDONAS. — Britanija šią 

savaitę pasiųs 155 tonas ginklų 
į Indiją. Nepasakyta, kokios 
rūšies ginklų bus pasiųsta į In
diją.

— Dr. Edward Teller, Ven
grijoje gimęs fizikas, suvaidi
nęs pagrindinę rolę kariniams 
ir taikos tikslams atominės e- 
nergijos išvystyme Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, gaus šiais 
metais $50,000 Enrico Fermi 
premiją.

— Alžiriečių premjeras Ben 
Bella susirūpinęs, kad iš Alži
rijos bėga europiečiai ir kartu 
su jais turtai. Ben Bella pasiry
žęs Alžirijoje suvalstybinti tik
tai elektros jėgaines ir kasyk
las, o visas kitas verslas pasi
liks privačiose rankose.
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NAUJI PASIRYŽIMAI 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių apskrities pirmininkė ra
šo savo nariams: Rudens metas 
jau čia, o su juo atgimsta ir 
Lietuvos vyčių veikla. Visos 
vyčių kuopos turi pradėti dar
bą visose veiklos srityse, kaip 
religinėje, socialinėje ir kt. Gra
žu, kai stipresniosios kuopos 
padeda silpnesniosioms.

VYČIU APSKRITIES 
TARYBOS POSĖDIS

Tarybos pareigūnų posėdis 
įvyko spalio mėn. 21 d. Wor- 
eester, Mass. Posėdyje dalyva
vo Walter Wisotsky, Mary Bo- 
roskas, Benedict Coajch, William 
Wisnauskas, Bernice Kvadaras, 
Eleanor Anušauskas, Jerome 
Venis, Walter Pilsavage, Mil- 
dred Lapinskas, Barbara Mažei
ka, Ronald Venis, Sylvia Shu- 
':is Al. Jaritis.

Posėdis, pradėtas malda, pra
ėjo ; darbingoje nuotaikoje. Iš 
rūpesčių ir darbų pažymėtina, 
kad Naujojoje Anglijoje esan
čiose lietuviškose parapijose no
rima steigti, pagal galimybes, 
jaunųjų Lietuvos vyčių kuopas. 
Tuo rūpinasi Eleanor Anušaus
kas, vyčių apskrities vicepirm. 
Puikūs užsimojimas. Tai vyčių 
gyvastingumo ženklas. Kun. 
Zuromskis, vyčių apskrities 
dvasios vadas, rūpinasi vyčių 
apskrities šventąja valanda ir 
pamaldomis. Tai numatoma su-

kiti smulkesni kongreso darbai. į 
Primenama, kad jau dabar pats 
laikas visus darbus planuoti1 
taip, jog kitų metų rugpiūčio 
mėn. 14—18 d. būtų skirtos tik 
vyčių jubiliejiniam kongresui.

VYTIŠKI SVEIKINIMAI
I
4

16 vyčių kuopos vytė Ann į 
Bender ir Mary Jankowski ir 1 
vytis Joseph Sakaitis švenčia 
savo veiklos sidabrinį jubiliejų 
Lietuvos vyčių organizacijoje. 
Naujosios Anglijos apskrities 
vyčiai sveikina savo garbinguo
sius narius ir linki Viešpaties 
palaimos garbingoje tarnyboje 
Dievui ir tėvynei.

VYČIŲ BIULETENIS

Naujosios Anglijos vyčių 
apskrities valdyba leidžia biu
letenį, kurį redaguoja Bernice 
Kvadaras, Barbara Mažeika, 
Jerome Burdulis ir Dorothy 
Sinkavitch.

CLEVELANDO
SENDRAUGIAI

Lapkričio 18 d. įvyko L. Vy
čių Sendraugių susirinkimas 
vytės Balukienės namuose. Su
sirinkimą pravedė pirm. A. Ma
čiokas. Valdybos nariai prane
šė apie savo nuveiktus darbus. 
Veikiančioji komisija, į kurią 
įeina Salasevičius, Salasevičie- 
nė, Navickienė ir Mockevičie
nė, pranešė, kad lapkr. 25 d. 
yra rengiamas kortavimo po
būvis vyčių Salasevičįų reziden-

Chicagos lietuvių krepšinio turnyro nugalėtojai ASK Lituaniea.
Iš k. j d.: Dirvonis, Sabekis, Kamarauskas, Buzniak, Šakalys, 
Kaunas, Kanapackis, Germanas ir Petrauskas. (Nuotr. J. Grigaičio)

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

LITUANICA NUGALĖJO. KĄ?

J. ŠOLIŪNAS

Vyčių atsižymėjimo ženklų įteikimas po Dan Kuraičio pranešimo 
praėjusį sekmadienį Chicagoje Dariaus-Girėno veteranų posto 
salėje. Iš kairės dešinėn: Antanas Juknis, parašęs 250 laiškų 
įvairioms redakcijoms; Martinas Goštautas, Vyčių Chicagos ap
skrities pirmininkas; Irena Senkus, Lietuvos reikalų komisijos 
pirmininkė visai Amerikai; Walter Tenzlinger, parašęs virš šimto 
laiškų Lietuvos reikalu.

ruošti ateinančių metų kovo 
mėn. 24 d. Posėdis baigtas mal
da, kurią atkalbėjo kun. Ta
mulevičius, 116 vyčių kuopos 
dvasios vadas.

L. VYČIŲ VYRIAI SIOS 
TARYBOS ŽINIOS

Vyriausias Lietuvos vyčių 
dvasios vadas kun. Stanevičius 
rūpihasr, kad visi Amerikoje 
lietuviai’ kunigai susipažintų su 
vyčių veikla ir juos paremtų, 
o vyriausias Lietuvos vyčių pir
mininkus stengiasi pagyvinti 
visos organizacijos veiklą. He
len Shicids pranešė, kad “Jau
nųjų /vyčių vadovas” ir jaunų
jų vyčių jubiliejiniame kongre
se pasirodymo planas bus grei
tai išsiuntinėti jaunųjų vyčių 
kuojoms. A. Mažeika rūpinasi 
vyčių senjorų kuopų organiza
vimu. Kultūriniams reikalams 
komitetas išleido lietuvių vai
kams plokštelę, kad jie, jos be
siklausydami, geriau pramok
tų lietuviškai kalbėti. Kaina tik 
trys doleriai. Jau numatyti ir

cijoje. Kviečiami vyčiai ir jų 
draugai į pobūvį ir praleisti 
linksmai laiką.

Nutarta pasveikinti prelatą 
Ig. Albavičių jo 50 m. kunigys
tės jubiliejaus proga, paremti 
“Draugą” ir Padėkos dienos 
proga pasiųsti auką.

Kitas vyčių susirinkimas 
: įvyks gruodžio 30 d. vytės Šu- 
, kienės namuose. Bus renkama 
nauja valdyba.

Susirinkime dalyvavo dvasios 
vadas kun. A. Goldikovskis.

Susirinkimas baigtas malda.
Po susirinkimo buvo kavutė, 

vaišės,. pokalbiai. Vardinių pro
ga pagerbti Buknis, Milienė ir 
Pikturnįenė. Sugiedota Ilgiau
siu metu. . Jaunuolis

2,301), OOP PAVALGYMŲ 
Daugiau kaip 2.300.000 paval

gyniu buvo duotą Katalikų So
cialinėj tarnybos centruose Du 
bline, kur tokių centrų yra 21. 
Be to — buvo į veikimą įtrauk 
ta 10,000 bernaičių ir mergai
čių bei sudaryta 45 siuvimo 
grupės.

Tradicinis Chicagos lietuvių 
krepšinio turnyras dėl Lietuvos 
gen. konsulo P. Daužvardžio 
taurės nepasisekė. Turnyro da
lyviai buvo neverti net ir tos 
negausios publikos, kuri šį tur
nyrą stebėjo.

Lituaniea, be jokio vargo nu
galėjusi Aro ir Neries krepši
ninkus, tapo taurės šeiminin
kai. Jų laimėjimas buvo užtar
nautas, tačiau perdaug nesipūs- 
tina dėl laimėtosios garbės, ka
dangi nė vienas jų priešininkas 
nesugebėjo arba nenorėjo į var
žybas atsiųsti krepšinio koman
dos. Tiesa, tiek Aras, tiek Ne
ris aikštėje pasirodė su reikia
mu skaičiumi žaidėjų, bet vi
sų tų žaidėjų darbas aikštėje 
rodė, kad žaidė ne komanda, 
bet penki paskiri žaidėjai. Kiek 
suprantu, ši sporto šaka reika
lauja ne penkių žaidėjų, bet vie
no bendro vieneto. Gi varžybose 
dažnai vienas žaidėjų nebežino
jo, ką kitas daro. Šis pasaky
mas tiko, su retomis pertrau
komis. ir pačiai Lituanicai

Pateisinama, tik dalinai
Girdėjome pasiteisinimų, kad, 

girdi, šios varžybos tai tik krep
šinio sezono atidarymas. Mes 
tai žinome, ir dalinai komandi
nio žaidimo nebuvo priežastis 
sezono pradžioje atleistina. Ta
čiau, visiškas komandinio žai
dimo nebuvimas — neleistinas, 
nes pagaliau žiūrovai į “sezo
no atidarymus” eina pasižiūrėti 
ne kas yra daugiau susižaidęs, 
bet kas daugiau dirba ir rodo 
pagarbos tiek savo sportinei 
šakai, tiek pačiam žiūrovui.

Kaip ten bebūtų, pirmose tur
nyro rungtynėse matėme visa
dos jauną (nejaugi jie niekada 
nesuaugs?) Arą ir kitados bu
vusius geruosius neriečius. Ži
noma, iš Aro penketuko nega
lima buvo daug ko tikėtis, ka
dangi jie teturėjo tik vieną iš
skirtinos klasės žaidėją. Aro 
Burkauskas buvo šio turnyro 
geriausias. Jis ir tempė visą 
vežimą prieš Neries užgesusias 
žvaigždes, įmesdamas 31 taš
ką. Betgi jo vieno neužteko, 
nes Neris, nors žaisdama tik 
kažkada turėtais prisiminimais, 
dar vistiek buvo perstipri.

Neris sugraibė visą eilę bu
vusių žvaigždžių. Čia buvo sim
patingasis Valaitis, išdidusis 
“solistas” Varnas, kitados gar
sus kovotojas Prapuolenis, buv. 
De Paul un-to pagrindinis žai
dėjas Jakšys ir eilinis krepši
ninkas Bartkus.

Aras pajėgė gana gerai išsi
laikyti per visą pirmąjį puslai
kį, jį teprakišdamas tik ketver
tu taškų (41:37). Tačiau ant
roje rungtynių pusėje arai “iš

bėgo iš gazo” ir turėjo nusi
leisti geriau lentas valdžiusiems 
neriečiams. Neris rungtynes 

'laimėjo 77:66. Šių rungtynių 
geriausias žaidėjas — Burkaus
kas, blogiausias — Augius, ku
rio belikęs tik šešėlis. Laisvas 
rankas turėdamas ir galutinai 
pasekmei laimėjimu nedvejoda
mas, daugiausiai (33) taškų 

i prišaudė Neries Varnas. Bend- 
ras rungtynių vaizdas ■— vos vi
dutinis.

Pirmas žingsnis pergalėn.
Lįtuanieos rungtynės, prieš 

Arą buvo pirmųjų žingsnis ar- 
' čiau pergalės.

Pirmiausia, Aro vaikai buvo 
jau pavargę. Tai liudijo Bur- 
kausko žaidimas. Jo metimai 
pasidarė netikslūs. Be to, jis 
jau ir nebemėtė tiek daug, daž
nai atiduodamas kamuolį ki
tiems. Gi pastarieji prieš fiziš
kai stiprius lituanicus neretai 

I net ir nežinojo, ką su kamuo
liu veikti.

Lituaniea išsiskyrė ir savo 
komandiniu žaidimu. Jų tvir- 

į tybė buvo ne geri mėtymai ar 
pasuolės, bet lentų kontroliavi
mas ir pasitikėjimas vienas ki
tu. Be to, Lituaniea labai jau 
stropiai (dažniausiai dviese) 
saugojo. Burkauskas tepajėgė 
sumedžioti, ir tai dažnai iš be
veik neįmanomų pozicijų, vos 
15 taškų. Rungtynes laimėjo 
Lituaniea gana lengvai 70:55. 
Šiose rungtynėse žvaigždžių ne
buvo. Publiką nustebino Litu
anicos atsarginio Petrausko 
“sugebėjimas” uždirbti tris bau
das dviejų minučių laikotarpy
je.

Burbulas sprogsta

Baigminės rungtynės — bur
bulo sprogimas. Jeigu susirin
kusieji žiūrovai tikėjosi pama
tyti puikų komandinį žaidimą, 
tai buvo žiauriai apvilti. Labai 
abejotina, ar net šios rungty
nės buvo vertos vieno dolerio, 
kurį mokėjome už įėjimą, nes 
tokių rungtynių galima prisi
žiūrėti kiekvienoje parko salė
je kasdien. Ir tai niekas nekai
nuoja.

Lituaniea neprarado galvos 
per visas rungtynes. Darbuo
damiesi kaip vienetas, ji meto
diškai užgesino visas Neries 
žvaigždes. Tik pirmame kėliny
je Neris, švystelėdama vienkar
tiniais praėjimais, sugebėjo 
priešintis Lituąnieoa, apgalvo
tam spaudimui. Lituanicos pu
sėje ypatingai gerai darbavosi 
Šakalys. Kaunas ir Bosnakas, 
Neries pusėje? Visi — kas tik 
norėjo. Čia žaidė ne komanda,

■ bet prisiminimais gyveną pa
vieniai krepšininkai. Po metų 
pertraukos Valaitis — surūdi-

jęs, nebepažįstamas. Prapuole
nis — tik retkarčiais atsiminė 
krepšinį bežaidžiąs. Varnas bu
vo geriausias solistas, nors ne
dainavo, o tik žaidė. Geriausias 
Neries žaidėjas Jakšys buvo ki
tų neriečių užmirštas. Ir taip 
pralaimėjimas šiems ponams 
buvo užtikrintas. Jie, pralaimė
ję pirmąjį puslaikį tik 37:39, 
antroje dalyje pasileido kaip 
kūmo bitės. Gavo skudurais.

Tuo tarpu Lituanicos pusėje 
daug išskirtinų vardų nebuvo, 
bet buvo matyti geresnė ko
mandinio žaidimo orientacija 
ir pasitikėjimas savimi. Tai ir 
pelnė Lituanicai taurę. Tačiau 
nugalėjo jie ne Aro ir Neries 
krepšinio komandas, bet tų klu
bų penkis krepšininkus, pasiro
džiusius vėlų sekmadienio po
pietį Marąuette Parko salėje.

Baigminėse rungtynėse žaidė 
ir taškus pelnė:

Lituaniea — Dirvonas 2, Ger
manas 5, Kaunas 12, Kama
rauskas 13, Bosnakas 18. Ša
kalys 14, Petrauskas 2, Kana
packis 14 ir Sabeekis 5.

Neris: Prapuolenis 5. Valai
tis 5, Žvinakis 22, Jakšys 13, 
Bartkus 1, Varnas 11.

VISUOTINIS S A.L F.A.S.S. 
SUVAŽIAVIMAS

Kaip jau anksčiau buvo skelb 
ta, FASK-tas šaukia visuotinį 
sporto klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų suvažiavimą gruo
džio 1 ir 2 d. Cievelande.

Suvažiavimas vyks Čiurlionio 
ansamblio namuose, 10908 Mag- 
nolia Dr., Cleveland 5, Ohio. 
Telefonas SW 5 5862.

Suvažiavimo pradžia 10 vai. 
r. Registracija 8:30 vai. r. Die-
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e Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik IS anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaino- prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

e Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00
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KANADOS ŽINIOS
Windsor, Ont. naujasis Windsoro klebonas ir 

daro su tikru nuoširdumu.
Kun. Juozui Budzeikai iš Chi 

cagos išvažiuojančiam į Angli
ją, paaukojusiam Windsoro baž

IŠLEIDOME KLEBONĄ
Kunigas Viktoras Kaleckis,

Windsoro lietuvių parapijos kle 
bonas, per neilgą savo buvimą nYčiai savo laimėtus 300 dol., 
Windsore, sugebėjęs nupirkti Windsoro lietuviai nuoširdžiai 
lietuviams bažnyčią, apleido dėkoja, ir linki laimės ir Dievo 
Windsorą išsikeldamas atgal į Palalmos 3° naujam pastoraci- 
JAV. Išvažiuojančiam klebonui n’arn darbe. E. B.
buvo suruoštos išleistuvės, ku
riose dalyvavo senosios ir nau
josios kartos lietuviai windso- 
riečiai, svečiai iš Detroito ir lat 
viai katalikai,* nes kun. V. Ka
leckis buvo laimėjęs ir latvius 
katalikus mūsų parapijai.

Ta proga buvo pasakyta nuo
širdžių kalbų, įvertinant klebo
no asmenį, jo nuveiktus dar
bus, organizuojant bei vykdant 
bažnyčios pirkimą. Įdomu, kad 
ir latviai tarė šiltą žodį ir su 
ašaromis akyse atsisveikino.

Išvažiuojančiam kunigui į- 
teikta dovanų nuo parapiečių 
ir nuo bendruomenės, sugiedo
ta ilgiausių metų. Klebonas 
kun. V. Kaleckis atmintyje liks 
ilgą laiką, ypač kai jis mums 
paliko paminklą — lietuvišką 
bažnyčią.

Su gailesčiu, širdyse ir dauge 
lis su ašaromis akyse atsisvei
kino mylimą kleboną. Visi lin
kime jam sėkmingos kloties jo 
tolimesniam gyvenime bei gau
sios Dievo palaimos.

Kun. V. Kaleckis, apleisda
mas Windsorą, nepaliko para
pijos Dievo valiai, o
savo draugą kun. Domininką 
Lengviną iš New Mexico, per
leisdamas jam savo turėtą pa
rapiją. Palinkėjo naujai atva
žiavusiam kunigui sėkmingai 
tęsti jo pradėtus darbus, ką

Nauji Vatikano pašto 
ženklai

Gruodžio 4 d. Vatikano paš
tas artėjančių Kalėdų proga iš
leis naują pašto ženklų seriją, 
kurią sudarys trys Vatikano 
pašto ženklai po 10, 15 ir 90 
lyrų vertės. Šios Vatikano paš
to ženklų serijos galiojimo lai
kas baigsis 1963 m. gruodžio 
31 d.

KALĖDINĖS KORTELĖS
Christmas Cardu

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

Neries A. Varnas sėkmingai 
prasiveržia pro Lituanicos gyni
mą. Momentas iš ASK Lituanicos- 
Neries rungtynių.

Nuotr. J. Grigaičio

notvarkė ir kitos smulkesnės 
informacijos yra išsiuntinėja
mos visiems sporto klubams.

Suvažiavimo posėdžiuose kaip 
stebėtojai kviečiami dalyvauti 
visi asmenys besidomintieji lie
tuviško sportinio judėjimo pro
blemomis.

NAUJAS F ASK
SEKRETORIATO ADRESAS
Pranešame, kad FASK-to sek 

retorius Algirdas Bielskus, nuo 
lapkričio 10 d. pakeitė savo ad
resą. Naujas adresas: A. Biels
kus, 15321 Lake Shore Blvd.,
Cleveland 10, Ohio. Telefonas 
486-6177.

PABALTIEČIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS VEIKLA

Lapkričio 3 d., Cievelande į- 
vyko Pabaltiečių Sporto Fede
racijos visuotinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo lietuvių, lat
vių ir estų sportinių vadovybių 
atstovai, bei egzistuojančių Pa
baltiečių Sporto Federacijų JA 
Valstybėse ir Kanadoje parei
gūnai.

Pagal ankstyvesnįjį susitari
mą, suvažiavimą pravedė FASK. 11963 m gausio -į. d

Suvažiavimas buvo labai na- į Suvažiavimas nutarė pasiųsti 
šus ir sėkmingas. Pagrindiniai atatinkamas rezoliucijas Tarp- 
suvažiavimo nutarimai yra šie: j tautiniam Olimpiniam komite- 

a. Nutarta įsteigti vieną fe- į tui, JAV-bių ir Kanados AAU 
deraciją visam š. Amerikos kon ! ir pabaltiečių politiniams veiks-
tinentui, ją pavadinant Š, Ame niams.

rikos Pabaltiečių Sporto Fede
racija ir sudarant bendrą vado
vybę.

b. Priimta SAPSF-jos įstatai, 
pagal FASK-to paruoštą pro
jektą.

c. Nustatyta SAPSF veiklos 
gairės bei sudarytas 1963 m. 
pabaltiečių varžybų kalendorius.

Sekančių 2 metų kadencijai 
vadovaus latviai. Pirmininku 
jau paskirtas latvis V. Bauma- 
nis, o sekretorium lietuvis — 
dabartinis FASK-to sekretorius 
A. Bielskus. Kitus k-to narius 
tautybės turi paskirti iki gruo
džio 1 d.

Sudarytas 196,3 ra. pabaltie
čių pirmenybių kalendorius:

RINKINYS NR. 1
A. Nauji Įvairūs, gražūs religiniai 

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

B. Be to, dar galima gauti anks
čiau išleistų įvairių, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija

ialrm'ota švabaitė - Gylienė. Dėžutėje 21 lcor- ifajvvieLe tel- Kaina ?1 50.
C. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus, 

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

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

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

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

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

Užsakymus siųsti;

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

a. Pavasario varžybos:
1963 m. gegužės 4-5 d. 

ronte, Ont. Rengia estai.
To-

b. Vasaros varžybos:
1963 m. liepos 20-21 d. Chi

cagoje, UI. Rengia latviai.
SAPSF-jos įstatus turi ra

tifikuoti kiekviena tautybė iki

As Long z 

As You Live
Žou will receive

IEPENDABLE and 
GOOD INCOME if
rou invest your sav- 
ngs in our 

S.V.D. ANNUITY 
PLAN.

You also share in the 
great work of the Missions 
and lielp in educaling 
Prlests and Brothers for 
the Missions.

• Certaln tas advantages.
• A Lasting Memorlai and , 
remembranees in many ■
Masses and prayers.

WRITE FOR FREE INFORMATION:

SOCIETY OF
THE DIVINE WORD

Annulty Dept. GIRARD, PA.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.



Lietuviškas jaunimas

MŪSŲ KULTŪROS ATEITIS

Be žmogaus visas regimasis 
pasaulis butų ir kurčias ir ak
las. Žmogiškoji mintis atran
da prasmę visuose daiktuose. 
Žmogaus dvasia, ieškodama 
daiktų prasmės, sprendžia taip 
pat ir savosios buities prasmę. 
Dvasinis veikimas, kaip pažini
mas, meilė, laisvosios valios 
apraiškos, prasideda viduje ir 
veržiasi į išorę. To dvasinio 
veikimo išdava vadinama kul
tūra. Kultūriniai kūriniai yra 
žmogiškosios minties apraiš
kos medžiaginiame pasaulyje. 
Visa medžiaga yra žemiausia
me buvimo laipsnyje. Ji yra 
aukštesniosios būties ženklas. 
Žmogus gyvena ženklų pasau
lyje. 'O visi kultūriniai kūri
niai yra žmogiškosios prasmės 
ženklai ir reiškėjai.

*
Prigimta yra kiekvienam kū 

riniui, ypač žmogui, kam nors 
save atskleisti ir parodyti. Jei
gu niekas mūsų neklausytų, 
tai nekalbėtume, jeigu niekas 
neskaitytų, mes nerašytume. 
Visas žmogiškasis veikimas ve
da į tarpusavio bendravimą, 
kuriame vyksta ne tik minčių 
pasikeitimas, jų pasisavini
mas, bet jų ir įvertinimas. Ne
reikia ir neįmanoma viską pri
imti be kritikos. Kultūrinę veik 
lą, kaip žmogiškosios dvasios 
ženklą, kartais reikia priimti, 
o kartais tenka atmesti.

Kultūrinis kongresas, prasi
dėjęs praeitą ketvirtadienį, jau 
pačioje jo organizavimo užuo
mazgoje turėjo pereiti per kar
čios kritikos ugnį. Svarbu bu
vo, kokios dvasios ženkle šis 
kongresas turėjo būti praves
tas. Atrodė, kad ar iš viso 
galės Kultūros kongresas įvyk
ti, nes pakviestųjų žmonių kri
tika buvo išvirtusi į kovą, sie
kiančią tą kongresą sugriauti, 
dar jam neprasidėjus. Mes ne
galime paneigti, kad visai ne
svarbu, kokiuose dvasios ženk
luose kultūrinis kongresas turi 
vykti.

Negalime taip pat neigti, 
kad žmogaus kūrybiniams dar
bams nereikia vertinamosios 
kritikos. Bet negalime užsi
merkti ir prieš tai, kad žmo
gaus darbų visiškas nuvertini
mas ir juose nieko gero ne- 
radimas veda prie kūrybos su
stabdymo.

Neigimai ir visur blogio at
radimai savyje neturi kuria
mosios jėgos. Iš blogo nepa
sidaro gera. Iš gero gali būti 
kas nors gera ir kas nors blo
ga. O mes, praradę savąją tė
vynę, savo gimtuosius namus, 
išgyvename visų emigrantų 
bendrą nuotaiką — nepasiten
kinimą gyvenimu. Todėl visur 
atrandame sopulį. Vieni kitų 
kritika pasiekia aukščiausio 
laipsnio, kai tame nepasiten
kinime yra įjungiama dar ir 
pasaulėžiūra, kurią norime ap
ginti.

CHRUŠČIOVAS NURAMINO SAVO 
LANKYTOJUS

Šių metų lapkričio mėn. 
pradžioje Maskvoje lankėsi visa' 
eilė satelitinių kraštų partinių 
vadovų. Vakarų stebėtojai at
kreipė dėmesį, kad tie apsilan
kymai buvo būdingi: jie vyko 
po Kubos krizės ir raudonajai 
Kinijai pradėjus agresiją Indi
joje.

Tarp lankytojų netrūko nei 
partinių teoretikų, nei propa
gandininkų ir paskirų kraštų 
planavimo įstaigų ekonominių i 
specialistų. Dėl to daryta išva- S 
da, kad Kremliuje buvę spren
džiami du opūs klausimai: kaip 
susidoroti su nepalankia ūkine 
plėtra sovietinės sferos kraštuo 
se ir kaip pasirengti Europos 
bendrosios rinkos iššūkiui. Sie
kiant keisti ūkinį planavimą, 
satelitiniams kraštams tenka da 
ryti rimtus sprendimus.

Tuose pasitarimuose su sa

Todėl Įneš labai pavargstame 
tame mūsų veikime. Prieš pra 
dėdami kokį didelį visuomeninį 
darbą, kuris savo reikalavi
mais neša savaime sunkumus 
ir pasiaukojimą, turime visada 
įeiti į keistą kovą. Toje kovo
je jėgos nusilpsta. Pavargsta
me darbo dar nepradėję.

Visada yra lengviau kriti
kuoti ir parodyti visas neigia
mybes, kurias ir taip matome 
ir negalime pamiršti, kaip nie
kad nepamirštame savo skau
dančios žaizdos. O kam bus 
nauda, kai mes atrandame vi
sas blogybes ir jas iškeliame 
į viešumą? Tai yra tik nepa
sitenkinusios dvasios ženklai 
be kūrybinių apraiškų.

*

Žmogaus kūryba turi būti 
pozityvi, nešanti jo dvasios 
ženklų prasmę. Kai mes pra
radome savąją tėvynę ir kai 
mūsų skaičius mažėja, mes 
negalime abejingai žiūrėti į kul 
tūrinius išeivijos darbus. Tie 
darbai, kurie tėvynėje yra su
stabdyti, turi būti atlikti čia 
laisvėje gyvenančių.

Mūsų lietuviškosios kultūros 
egzistencijai šiame krašte ir 
apskritai emigracijoje gresia 
pavojus, kad ji gali likti tik 
mūsų dvasios negyvas pamink
las. Kai nebeliks jaunimo, ku
ris kalba lietuviškai, praras 
ir visas mūsų kultūrinis veiki
mas su plačiąja spauda, su 
organizacijomis, draugijomis 
buvimo prasmę.

šiame Kultūros kongrese yra 
svarstomi labai įvairūs ir pla
tūs klausimai. Jo diskusijos 
ir nutarimai pastūmės visą mū 
sų kultūrinį veikimą ir duos 
naują impulsą visam mūsų lie
tuviškajam gyvenimui. Bet tų 
veikėjų, kurie visada buvo ir 
yra visų lietuviškųjų darbų 
priešakyje, jis neperkeis. Šis 
kongresas yra kaip tik jų dva 
sios apraiška.

Mes laukiame naujų gairių, 
vedančių lietuvišką kultūrą ir 
jaunimą, kuriam vis labiau ten 
ka užimti vyresniųjų pozicijas. 
Mes norime, kad jaunoji kar
ta augtų lietuviškoje ir krikš
čioniškoje dvasioje ir kad to
je dvasioje kurtų. Jau čia gi
musi ir išaugusi jaunesnioji 
karta neturės savo tarpe tos 
nekūrybingosios kritikos dva
sios. Jai nesuprantama tos vi
sos nesantaikos, kurios prasi
dėjo dar, gal būt, tėvynėje. Bet 
jos didysis pavojus yra, kad 
ji gali prarasti savo tėvų kal
bą ir lietuviškosios kultūros 
dvasinės nuotaikas.

Po Kultūros kongreso, ku
ris sujudino visą mūsų gyve
nimą, reikėtų kreipti dėmesį 
į jaunimą ir aplinką, kurioje 
jis gyvena, meldžiasi, mokosi 
ir žaidžia. Mūsų rūpestis turi 
likti, kad lietuviškoji kultūra 
nežūtų, bet augtų. V. Km.

telitiniais vadais (rytų Vokieti
jos Ulbrichtas išbuvo ilgiausiai) 
daug laiko buvę skirta sovietų 
laikysenai Kubos ir Indijos at
vejais. Pastaruoju metu ir so
vietų spaudoje pastebėtas blaš
kymasis ir kurso keitimas. Kai 
Kubos krizės metu visa sovietų 
spauda buvo įkinkyta visu įžū
lumu pulti Jungtines Amerikos 
Valstybes, jų politiką, tai prieš 
spalio iškilmes (lapkričio 6-8 
d. .) spaudos tonas jau pakito, 
virto santūresnis. Įtaigota, kad ; 
tenka toliau vesti pasitarimus 
su Vakarais, ypač su JAV, nors 
ir neišsižadėta minties “pasira
šyti taikos sutartį su Vokieti-, 
ja’’ bei sutvarkyti Vakarų Ber- ■ 
lyno klausimą. Santūriai pasi
sakė Maskvoje, iškilmių metu 
pagrindinę kalbą pasakęs minis 
terio pirmininko pirmasis pa- 
vad. Kosyginas.

Kultūros kongreso darbo prezidiumas. Iš k j deš.: dr. J. Sungaila (kalba), komp. J. Kačinskas, 
muz. A. Mikulskis, dr. J. -Puzinas, St. Barzdukas. J. Jasaitis, dr. P. Skardžius, dr. P. Lukoševičius 
ir P. Gaučys. Sekretariatas — VI. Būtėnas, Z. Brinkiene ir V. Zalatorius.

“Spiegelinis skandalas” Vokietijoje turi 
dauįį nežinomoji]

Per anksti kalbėti apie spaudos varžymą. Gestapo metodus. Visas skandalas dau
giausia sukasi apie asmenis. Sukeltas triukšmas, kilusios visuomenėje aistros turi 
džiuginti Maskvą ir visus Vak. Vokietijos kritikus.

V. AIJSEIKA, VokietijaDar nenusčiuvus Kubos kri
zės įtampai, Vak. Vakietiją pa
lietusi vadinamoji “Der Spiegei 
afera”, galima drąsiai teigti — 
pats stambiausias visame poka
riniame laikotarpyje ir retas 
reiškinys ne tik Europos, bet ir 
pasaulio valdžios — spaudos 
santykių plotmėje. Nuo spalio 
pabaigos ligi dabar, o gal ir li
gi Naujųjų metų ir po jų nenu
tils balsai, svarstą iš vienos pu 
sės spaudos laisvės varžymą 
Vak. Vokietijoje, silpnai pasi
reiškiantį paskutinės Adenaue
rio vyriausybės aparatą, gal ir 
valdžios organų siautėjimą, pri 
menantį, anot kai kurios, ypač 
užsienio spaudos, — gestapo 
laikus ... Iš kitos pusės, bus į- 
rodinėjama,- kad vokiečių spau
da tikrai laisva — tai itin pa
brėžė kancleris Adenaueris, lap 
kričio 14 d. kalbėdamas Natio
nal Press Club Washingtone, 
kad kiekvienos vyriausybės 
šventa pareiga stabdyti valsty
bės išdavimą, kad aukščiau 
spaudos laisvės tenka statyti 
valstybės apsaugojimą nuo išo
rės pavojų, kad krašto gynyba, 
tai ne objektas, kuri spaudos 
pagalba galima ne tik pajuok
ti, bet ir jo paslaptis perduoti 
priešui.

Sunkiai suvokiamas klausimas
Šių eilučių autorius dvi savai 

tęs sekė įvykius ir jis gali drą
siai prisipažinti: nėra lengvas 
dalykas suvokti, kas vyksta 
“Der Spiegei” bulos ar skanda-

Strauss’ą, o jo šešėlyje ir patį 
kanclerį.

Skandalas su daug nežinomųjų
Kitas reikalas, tai krašto gy 

nyba. Reikalas yra slaptas, 
toks, kur tenka stelbėti daug ne 
aiškumų. Taigi, čia ir spaudos 
laisvės tariamas varžymas ir 
netikę ministeriai, tariamai po
ilsio reikalingas kancleris ir rej 
kalas vengti atominio apgink
lavimo, o gal ir pasukimas į 
Maskvos nekantriai laukiamą 
neutralumo srovę, pagaliau ne 
tik spaudoje, bet ir karių sluok 
sniuose galima opozicija val
džios planams ar net išdavimo 
prielaidos.

Daug nežinomųjų ir gal tik 
netolima ar tolimesnė ateitis 
sugebės nušviesti tikrąją padė
tį. Dėlto ir skaitytojai, tikėti
na, supras, kad nėra lengva 
daryti labiau patikimas išvadas 
ir skubėti su per greitais spren 
dimais. Juo labiau, kad ir įvy
kiai kinta dienomis. Viena tik 
aišku, “spiegelinis skandalas” 
sukėlė tokias aistras, kurios pa 
lengvins kiek įžiūrėti vakarų 
vokiečiuose glūdinčias nuotai
kas, gi jas nepaprastai įdėmiai 
seka, registruoja ne kas kitas, 
kaip pats uoliausias visų tų 
skandalų, valdžios krizių stebė
tojas Kremlius.

Dvi šaknys: opozicija ir 
krašto gynyba

Čia nėra reikalo pasakoti 
(Nukelta j 4 nsl.)

lo užkulisiuose, nėra paprasta 
įžiūrėti tikruosius kaltininkus, 
juo labiau nėra tikslinga ar tei 
singa -trumpai drožti: vokiečiuo 
se siautėja Hitlerio palikimas, 
spaudai dedamas antsnukis, ne 
leidžiama pasireikšti tikrajai 
opozicijai ir pan. Taip gali teig
ti tik tie, ypač užsieniuose' gy
veną, kuriem rūpi kompromi
tuoti jau 13 metų trunkančią 
kanclerio Adenauerio valdžią, 
kas norėtų kuo silpnesnės Vo
kietijos ir kuo daugiau palin
kusios į neutralumo vandenis. 
Tegul ir nesąmoningai, bet tų 
visų kritikų norai labai glau
džiai siejasi su Maskvos inten
cijomis, taigi, su tokiais no- 

J rais, kurie vargiai priimtini lais 
| vojo pasaulio idėjoms.

Tai nereiškia, kad autorius 
jau stoja ginti paskutines vo
kiečių valdžios panaudotas prie 
mones. Tai nereiškią, kad ir 
'tam tariamam vokiškajam “Ti
me” magazinui nereikėtų pri
pažinti racijos išeiti į opoziciją 
prieš netinkamus valdžios veiks 

i mus. Vis dėlto pastarieji įvy- 
Ikiai parodė, kad tiek visuome- 
i nės, tiek jos reiškėjos — spau- 
idos nepaprastas susijaudinimas 
į daugiausia sukosi apie asmenis 
— pirmiausia “Spiegelio” jau 
per metus įžūliausiai puolamą 

■gynybos ministerį Franz Josef

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

— Turėčiau užsidaryti nakvynės namuose. Jeigu 
tik bent vieneri čia yra.

— Esantys nėra labai tinkami, tačiau... Jeigu ne 
tai, kad generolas neturi žinoti mudu esant gerus 
draugus, aš tave pasikviesčiau pas save.

— Ačiū, Muchika.
— Vyruti, Muchikita! Vadink, kaip anksčiau va

dindavai. Visą laiką esu ir būsiu tau tas pats. Neįsi
vaizduoji, kokį malonumą man esi suteikęs. Apie uni
versiteto laikai! O kaip, vyruti, senis Lira? Dar tebe
gyvena? Ir Modestas, vis tebeniurna? Koks geras 
žmogus tasai, Modestas! Ar ne tiesa, vyruti?

— Labai geras. Bet klausyk, Muchikita: aš tau 
esu dėkingas už gerus norus man padėti, bet, kadangi 
tai, ko noriu reikalauti, yra visiškai teisinga, netu
riu reikalo taip dangstytis. Teismo valdybos viršinin
kas, nežinau, ar jis. generolas ar pulkininkas, nes 
vieną kartą jį vadini taip, kitą — kitaip, turės pa
tenkinti mano prašymą...

Tačiau Muchika jam neleido užbaigti.
— Klausyk, Santai: daryk, kaip tau patariu. Tu 

esi teorija, bet aš turiu patyrimą. Neprieštarauk, už
sidaryk nakvynės namuose, ir apsimesk ligoniu ir ne
sirodyk gatvėje, ligi aš tave neįspėsiu.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 21 S

ramties valandėlei

VERTYBĖSE PRASIMUŠĘ
STABAS

M. MATUKAS

Masių medžiaginis neturtas 
nėra joks krikščioniškas gėris. 
Jis pasidaro tada teisėtas, kai 
turtų atsisakoma dėl aukštes
nio tikslo. Bet ir šios pastan
gos tampa legaliomis tik tada, 
kai jos rikiuojasi į visos žmo
nijos pastangas atitinkamai rū
šiuoti vertybes.

Tarp daugybės šių dienų sta
bų ir stabukų patogumo stabas 
yra pats smarkiausias. Jo va
riklis — “gerovės kėlimas”. 
Šiandien joks politikas, ypač 
prieš rinkimus, neišdrįstų šiam 
šūkiui nepritarti ar jo neminė
ti. Masių patogumai tol paken
čia aukštesnįjį gėrį, kol iš jų 
nepareikalaujama aukos. Ar tik 
ne dėl to Vakaruose nepajėgia
ma tinkamai apsiginkluoti prieš 
žmogaus priešą — dialektinį 
materializmą, kad tik nepaken
kus gyvenimo patogumų produk 
cijai. Patogumai, o ne laisvė y- 
ra pagrindinė Vakarų politinė 
linija.

Patogumai praktiškai aukš
tesnių vertybių nepaneigia, bet 
jų ir nemato. Tačiau, be ver
čių rūšiavimo, seka vertybių 
neigimas, ir dėlto žmogiškasis 
veiksmas visai nuvertinamas. 
Tiesa, patogumų dievaitis ver
tina medžiagines bei vegetaty
vines gėrybes, aukštesnes ver
tybes telaikydamas tik įsivaiz
davimu.

Naujasis stabas — patogu- 
| mas remiasi sąžinės sunikimu, 
pirma sušlubavus tikėjimo pa
grindams. Netvarkingas patogu 
mų ieškojimas yra žmogaus nu 
krikščionėjimo paseka. Pažan
gos ir patogumų besivaikyda
mas žmogus pameta doros ir 
aukštesnių dalykų skonį, pato
gumą pastatydamas aukščiau
siuoju tikslu. Žmogus, kuris sa
ve patį pradeda garbinti, tik
rumoje pagerbia vien savo virš 
kinamąjį aparatą. Patogumai — 
tai vegetatyvinių galių sudievi
nimas.

Masių gerovė nežino jokios 
geležinės uždangos. Nepaisant 
užglušinto sovietinio žmogaus, 
riksmas ir ten nuolat garsesnis: 
daugiau šaldytuvų, automobilių, 
televizijos aparatų ir t.t.

Gerovės kėlimas ir noras jau 
čia žemėje sukurti rojų visuo

Jis buvo panašus beveik visiems jo pareigų žmo
nėms, kaip vienas bulius esti panašus to paties plau
ko kitam, nes turėjo nei daugiau, nei mažiau reika
lingas kvalifikacijas būti teismo valdybos viršininku j 
tokiam kaime, kaip šis: visišką ignoranciją, despotinį 
būdą ir karinį laipsnį. Pulkininko laipsnį jis įgijo bū
damas jaunas, bet, nors jo draugai ir tarnai kartais 
mėgindavo jį vadinti generolu, dauguma apskrities 
gyventojų jį vadindavo tiesiog njo Pernaletė.

Kartu su Muchikita peržiūrinėjo raštus, globoja
mas ant sienos kabojusio kardo makštyse, bet su žy
mėmis dažno vartojimo, kurias rodė nudilusi rankena, 
kai gatvėje pasigirdo arklių kanopų dundėjimas.

Staiga pabalęs, nors jau viską buvo paruošęs tai 
akimirkai, Muchikita sušuko:

— Ak, karamba! Užmiršau tamstai pasakyti, ge
nerole! Ir papasakojo reikalą, teisindamasis dėl sku
botumo, su kokiu iškvietė Santo kaimynus, baime, kad 
šis — pagaliau juk Luzardas! — nepradėtų vykdyti 
teisingumo savo paties rankomis, pamatęs valdžią 
neskubant jam pagelbėti.

— Kadangi tamsta išvykai į Las Maporas, nepa
sakęs, kaip ilgai ten išbusi, — užbaigė, — aš tariaus 
būsiant geriau veikti nieko nedelsiant.

Njo Pernaletė permetė jį žvilgsniu nuo galvos 
iki kojų:

— Aš žinojau, kad tamsta, Muchikita, slepi kaž
kokią kiaulystę. Nuo vakar esi kaip kirmėlių apsėstas 
šuo, o šiandieną, jeigu šimtą kartų neiškišai galvos 
pro duris, tai dėl to, kad buvai išlindęs daug dau
giau. Vadinasi, buvo geriau nieko nelaukiant veikti? 
Klausyk, Muchikita, tamsta manai, aš nežinau, kad 
tas daktariukas, tupįs nakvynės namuose, yra tams
tos bičiulis?

. Bet jau prie įstaigos durų sustojo donja Barbo

ra su misteriu Dangeriu, ir njo Pernaletė atidėjo vė
lesniam laikui tai, ką turėjo pasakyti sekretoriui. 
Nepriderėjo, kad iškviestieji asmenys patirtų galint 
čia ką padaryti be jo sutikimo. Jis išėjo pasitikti, 
prisiimdamas Muchikitos jam primestą vaidmenį, bet 
pasiryžęs brangiai jam už tai atmokėti.

— Prašau į vidų, ponia. Karamba! Jeigu ne tai, 
niekad čia tamstos nepamatytum. Sėskitės, donja Bar
bora. Čia bus patogiau. Muchikita pasiimk savo skry
bėlę nuo tos kėdės, kad galėtų atsisėsti misteris Dan- 
geris. Jau ne kartą tamstai esu sakęs nepalikinėti 
skrybėlės ant kėdžių.

Muchikita paslaugiai pakluso. Tokia buvo kaina, 
neišvengiamas įžeidinėjimas, kurį turėjo pakęsti kiek
vieną kartą, kai išdrįsdavo ištiesti gelbstinČią ranką, 
kuriam teisybės prašytojui, jo kančių vainikas, nupin
tas iš užgaulingų viešų pastabų, visa gerkle šaukiant 
galimai labiau jį suniekinti kaip žmogų. Jau jo ausys 
buvo pūslėtos nuo tų pastabų, tačiau to kaimo gyven
tojai net neįtarė, kiek buvo skolingi Muchikai.

— “Kaip ilgai tu vaidinsi išganytojo vaidmenį?” 
— klausdavo jo žmona, pamačiusi grįžtant namo po 
šitų išbarimų nusiminusį, su ašaromis akyse. Bet jis 
visada vienodai atsakydavo:

— Ak, brangioji! Jeigu aš neįsikiščiau, kas pri
laikytų pulkininką?

Ir, gėdos apglušintas, ilgai ieškojo, kur padėti 
skrybėlę.

— Gerai. Esame tamstos dispozicijoje, — prabi
lo misteris Dangeris.

O donja Barbora, neslėpdama dėl to viso savo 
pykčio, pridūrė.

— Nedaug tetrūko, kad sprogtų mūsų arkliai, 
taip varėmės norėdami čia pribūti tamstos nustatytu 
laiku.

(Būt daugiau)

met yra pasibaigęs krauju ir 
ašaromis. Žmogus turi tuos ap- 
žarus griežtai atmesti, ypatin
gai taip išgarsintąjį technokra
tizmą, kuriuo pažadama, jog 
per mašiną ir organizaciją bus 
išgelbėtas žmogus.

Kai kas gali pasakyti, kad 
masių trokštamieji patogumai 
norais ir baigsis, todėl nėra 
pavojingi. Bet iš tikrųjų kaip 
tik čia ir yra jų pavojingumas, 
nes tie turimi ar laukiami pa
togumai žmogų atpratina nuo 
aukos. O be aukos nėra nė do
rybingumo.

Tenka tik pasidžiaugti, kad 
krikščionių dauguma tuos daly
kus permato ir lengva širdimi 
jų vilionėms nepasiduoda. Bet 
žmogui iš viso nederėtų apsi
gauti. Juk visai ne tas pats yra 
vienai religijai priklausyti, o 
visai kitą šipažinti.

Vertybėse ne visada lengva 
susigaudyti. Tas vertybių su
maišymo pavojus yra toks se
nas, kaip ir pati krikščionybė, 
ir net buvo žinomas Sename 
Testamente. Tik mūsų laikais 
jis pasidarė labai agresyvus 
savo naujomis formomis. Žino
ma, mums nėra reikalo dėlto 
perdaug būkštauti. Bažnyčia 
budi ir ji nė šio pavojaus nebus 
pažeista. Tik viena Bažnyčia su 
mokyklų pagalba pajėgi pato
gumų stabą vėl į tvarkingas 
vertybių vėžes įstatyti.

Amžinasis pareikalavimas gė 
rybių, be kurių žmogus negali 
išsiversti, sudūžta jau vien at
simušęs į paties žmogaus laiki
numą. Gi praradus tikrąjį tikė
jimą, atmetus etikos taisykles 
ir pasisotinus politine utopija, 
nebelieka nieko kito — viskas iš 
semta! Bet iš tikrųjų dar pasi
lieka du dalyku. Pirmiausia, tai 
suabejojimas — kaip žingsnis 
į nihilizmą, arba suabejojimas, 
kaip pažinimas tos tuštumos, 
kuri susidarė siekiant iškreiptų 
vertybių. Paskutinysis suabejoij 
mas gali atvesti į gailestį, o kar 
tu ir į sugrįžimą. Tai tas ir yra 
tikrasis krikščionybės kelias į 
Išvalytą nuo stabų pasaulį.

— Kiek deficito? Numatoma, 
jog šiais fiskaliniais metais 
JAV biudžete bus 7 bilijonai 
800 mil. dolerių deficito.
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Kongreso pasisekimas pralenkia 
visas vii

Kongreso entuziazmas REAL ESTATE REAL ESTATE

(Atkelta iš 1 psl.)

Kun. Pr. Garšva skatino mo 
kyklų reikalu atsižvelgti rea
lybės. Negalime neigti dabar 
turimų. “Jei nejosi tokiu ark

Uis
NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

Gausiai lankomos spaudos, 
architektūros, meno parodos. 
Dailės parodą, per pirmas dvi 
dienas atlankė 800 svečių, ge-

, , . .. v . 'ras trečdalis jaunimo. Meno mėlą, kurj prašė vesti per bezvaig J . .
ždę naktį, - apie saulėtekį, kai nupirko uz daug.au kaip
kalnai ir lygumos pakrykšyti' ^1,500 paveikslų: V. Vizgirdos,

r ------------ ------------- o~ — . . . j A. Kurausko, J. Pautieniaus ir, , . , krauiu ir vandeniu.lybes. Negalime neigti dabar . Į kitų. Paroda pratęsiama iki
Aloyzas Baronas, kurį dau- j gruodžio 2 d.

liu, kokį turi, eisi pėsčias”. Dau i giau esame pratę girdėti skai-'
gelis neatliekame savo patrio- tant humoristinius eilėraščius, I Kongreso alyvių etvirta- 

šiuo kartu skaitė novelę apie dieni Jau buvo susidarę per 
grahdirbį Lietuvoje, kuris kar
stus ne gamindavo, o kurdavo, 
nes tik “gyvą, kokį girtuoklį 
gali guldyti į lovį”. Jis padirbo

tinės pareigos — neateiname į 
lietuviškas pamaldas, nesijun- 
giame į parapiją, nedalyvauja
me parapijos veikloje. Reikia 
žiūrėt, ar mes ir vykdom, ar

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

Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12,900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai. Šalia tuščias lo
tas. $19,S00.

1 !4 aukšto niūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

2 butu mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
šildymas. Reikia pigiai parduoti. 
$26,500.

10 metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32,700.

Elegantiškas randi. Arti parko 7
—į f) O km n Imt o ir* liter vakare da .kanib. įrąngti plati, gyventi. $35,000. ouv, oanKere ir mer. vanare aa į Diflelis j)tiuga,„w arti 63.0s ir Ca_ 
lyvavo arti 400
15 šeimininkių ir patarnavo 16

tik reikalaujam. Kai mūsų, lie- karstą ir miesto teisėjui, kuris 
tuvių, darbas parapijoje bus buvo taip sudžiūvęs, kad buvo 
stipresnis, jis bus įtakingesnis. į belikusi lazda ir barzda. Novelė 

V. Šimkus priminė, kad net
Chicagos Aukšt. Lit. mokyklos

— viena iš A. Barono geriau
sių.

Vaišes ruošė ilifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil 
dym, $19,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44,900.

Naujas mūras. 5% kanib. Tuoj ga
lima. užimti. Prašo. SIS,500.

6 kamb. bungalovv. Kėli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13,700.

2-jų aukštų mūras, šviesūs, dideli 
2 butai. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. $24,500.

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

Mūr. bungalovv. 2 butai po 5 kamb. 
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 šildym. -18,000.

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

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo- ! 
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi būtai po 4 
kamb. Parduoda dei 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.

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

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

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

Mur. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų, M. p. Tik $20,600.

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy, M. p. Ga
ražas. 30 p. lotas, $19,500.

Mūr. 2x6 Brighton p. Garažas, 
naujas gazo šild. $26,800.

2 namai ant 1 loto Marą, pk., ge
ros pajamos. $19,900.

Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
šildymas. M. p. $16,800.

Mūrinis, naujas. 2x5%, Gage p. 2 
šildymai, 50 p. lotas. Kaina žema.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 60th St., HE 6-5151

mokiniai savo tarpe kalba ang
liškai. Mes pergreit puolame ka 
zimierietes, neatsižvelgdami į 
realybę. Nepakenčiamas daly
kas, kad kai kurių tremtinių or 
ganizacijų susirinkimuose jau 
posėdžiai 'bandomi pravesti an
gliškai.

Dr. Puzinas skatino visus 
šiuos klausimus svarstyti sek
cijų posėdžiuose.

Tuo Ibaigtos diskusijos.

Tautiniais drabužiais pasipuo 
šusi poetė Gražina Tulauskai- 
tė skaitė eilėraščius apie lieps
nojančius vakarus, perspėjo ne 
tikėti pavasariams, kurie gali 
nebepagydomai sužeist, — pynė 
svajones apie pajūrį.

Marijos Aukšt. mokyklos auk
lėtinių (Rūtos dr-jos). Kai ku
rie vyrai atvykdami atsinešė 
darbo drabužius, rikiavo sta
lus, o paskiau persirengę ėjo į 
banketą, pvz. J. Tamulis, gi P.
Spetyla nepagailėjo $15, už- 3453 West 69th street> Tel, RE 7-7200 Or RE 7-8534
fundydamas” trims mokslei- .........
vėms vakarienę. J. Vaidelys vi
są dieną nevalgęs vedžiojo sve
čius po spaudos parodą.

J. Daugį.

K. VALDIS REAL ESTATE

Literatūros vakaras ir 
banketas

Baigus literatūros valandą B. 
Babrauskas skatino dažniau 
kviesti viešnias į namus — kny 
gas.

Banketo šeimininkė M. Ru- 
į dienė sveikino inteligentiją, su 
sirinkusią spręsti kultūros rei-

Literatūros vakaras ir kong-1 kalų. Tai didžioji savaitė, bet ji 
reso banketas — buvo gausus Į linksma. Džiaugiamės, kad mū- 
žmonėmis, nors Padėkos diena, j sų tauta turtinga inteligentija, 
kaip šeimos šventė, galėjo ne kuri sielojasi kultūros ugdy- 
vieną sulaikyti namuose. j mu.

Pradžioje liter. sekcijos va-1 gveikino ir dėkojo už ryžtą 
dovas Ben. Babrauskas iškėlė , kovoti dėl tautos ir tėvynės.
rašytojo ištikimumą savo pa
šaukimui. Rašytojas, Maironio 
žodžiais tariant, ir tremtyje ne 
gamins svetimų dievų. Kol ra
šytojų tebėra, tauta gyva. Pri
siminė Maironį, apie kurį Ais
tis yra pasakęs — šventvagys
tė yra Maironio vardą minėti 
be reikalo.

Mus čia atbloškė ne karo 
banga, o nusistatymas, kad 
mes negalime nusilenkti Leni
no ir Stalino staJbams. Saugo
kimės numarinti gyvų rašytojų, 
nesudarydami sąlygas išleisti 
jų kūrybos.

Plačiai pamėgtas beletristas, 
eilės intriguojančių, premijuo
tų kūrinių autorius Jurgis Jan 
kus gyvu pasakojimu perteikė 
legendinę iškarpą iš savo ilges
nio veikalo; perdavė vaizdus 
apie žmogaus susitikimą su

Kvietė vakarienės, kurią taip 
gausią suorganizavo energin
goji Alicija Rūgytė su talki
ninkėmis.

HELIKOPTERIS TARP 
TRAUKINIŲ

Skrendąs iš Meigs į O’Hare 
aerodromą helikopteris, suge
dus motorui, saugiai nusileido 
prekinių vagonų išskirstymo 
centre prie 4500 Chicago av.

GRIAUNA DUJŲ TANKĄ

Peoples’ Gas kompanija griau 
na milžinišką 10 milijonų kubi
nių pėdų talpos dujų tanką - 
rezervuarą prie 1241 Division 
st. Jis jau buvo pasenęs ir 
kompanijai nereikalingas

<5 % kamb. visai naujas mūr.. 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450.

5 kamb. mūras, nauja, šiluma ga
zu. plytelių vonia, spsaugotas nuo 
pbtvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
musų įstaigos. Tik $16,400.

2 a., apartmeniinis, nauja Šilima 
gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 
$14,000, M. pke. Tik $89,000,

2 butų po 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj. M. Pke. įmokėti tik $15,000.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
Sklypas. $21,500.

3 mieg.. 3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21,800. _

2 x 5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai 
3 0 p. sklypas. 2 a. garažas, prie 
Maria H. S. Vertas prašomos kainos.

2 butų mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $19,000.

Liuksus 6 kauti)., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mur. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

Gražus butas ir taverna su visais 
įrengimais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,900.

Visai nauji mūr. modernūs na
štai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

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

72-ra ir Mozart, Mūr. būngalotv, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marųufette P-ko naujas bun
galovv, 5% kamb. $17,300.

6 butų mūr. 2 metu Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bungalovv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $1 8,900.

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

PADARĖ NAUJĄ REKORRĄ

su namais25 akrai ąžuolyno,
$7,000, įmokėti $1,000.

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

<! l»e»«.»».!» __ • » V. r _
6 kanib. mūrine resid,, šild. gazu, 

$1,500 .mokėti, už $16.500.
.. T įlietų namus, garažas, sodas, 2 United Air Įmes sprausminis akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj. 

Maldoje prieš valgį kun. V. Boeing 720 lėktuvas atskrido iš ; P- ABROMAITIS REALTY 
Bagdanavičius prabilo: |Seattle, Wash., į Chicagą per 1005 Portftr* Leriiont’ In” 7-°,i75

dvi valandas 38 min.— Viešpatie, suteik reikalin
gos gyvybės lietuviškai kultū
rai, kad ji sklistų pasaulyje su 
domindama visus savo didele 
meile tiesai ir nauju humaniz
mu pasireiškiančiu gilia pagar
ba žmogui.

Ministerio kalba

Vakarienės metu programoj, 
kuriai vadovavo prof. B. Vit
kus, tebuvo viena min. Rajec
ko kalba, kurioje priminė, kad 
anot van Dyke, kultūrėti, tai 
tenkintis tuo, kas yra geriau
sio. Taip aptarta kultūra šlifuo

Kryžių Nešančiuoju, kurs pasi- į Ja *r Pr°tą ir būdą. Ji kultivuo- 
lieka budėti kaimo gale. > skoni Š'Sriui ir grožiui.. Ji

kelias į pažangą.
Jautrius Julijos Švabaitės 

eilėraščius, turinčius tiek švel
naus sentimento, paskaitė Biru 
tė Briedienė, šauliškė artistė.

Premijuotasis poetas Leonar
das Andriekus, skaitė savo eilė 
raščius apie krintančią žvaigž
dę, apie žvilgsnį į kaulus tų, 
kurie nemiršta, — apie našlai
tę, ieškančią brolių, kurie su 
ragana puotauja, — apie ange-

SKONIS IR KOKYBĖ
Aukštos kokybės produktai vi

sad turi pasisekimą. Tai rūšiai 
priklauso taip pat lenkiškas kum
pis, kurio ypatingai geras skonis 
yra plačiai žinomas žmonėms, kilu
siems iš Europos.

Tikras: lenkiškas kumpis yra 
ekonomiškas, neriebus ir parduo
damas šių garsių firmų ATALAN- 
TA, KRAKUS, TALA; be to turi 
GOOD HOUSKEEPING aukštą 
kokybę rodantį ženklą.

Maisto įvairumui galima gauti ir 
tikro importuoto kiaulienos rulia- 
do.

Klauskite šių produktų arti
miausioje savo kaiminystės krau
tuvėje. (sk.)

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

BERWYN. Pajamų rezidencija —
5, 3, 3 kamb. Apylinkėje 35-os ir 
Harlem. 50 p. sklypas. Pajamų 
$125, plius 5 kamb. butas. $19,900, 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Road, Cicero, OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162.

1% AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Layvn. Gazo 

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

IO METŲ MfR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

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

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

TIK $18,000
6 kanib. 16 metu mūr. ant 41 pč«

dos Sklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje. Šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON l’K.
Labai švarus mur. narnas prie lie

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

5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.
10 metų 1% aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdu sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

ŽIŪRĖKITE!!! Tik $500 įmokė
ti. 2 butai — 4 ir 4 kamb. Rūsys. 
Pastogė. Gazu apšild. Apylinkėje 
24-os ir Christiana. Pilna kaina 
tik $8,900. Pasiimkite raktus adr. 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

2 butų G ir 6 kamb., gazu šild., 
garažas Briglit. Pk. skubiam par
davimui. $19,900.

6 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. Arti 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 men. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestų, 
$31,900.

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

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

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

1% aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 5S-os ir Kedzie. $21,500.

3 būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 lr Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po #, geras, Brighton Par
ke.

Mūr, 2 po 4, Brighton Pke. $17,»00. 
Mūr. S metų, 2 po 6 K kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 0 kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

CICERO—BERWYM
2 butai ■— 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,600. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. ČLiffside 4-2390

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $10,000. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,000. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit, parduoti. Geras 6 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun
galovv. Prie 62-cs ir California. 
Daug vertingų priedų, žema kai
na.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-B047, RO 2-8778

Indijcfe ambasadorius VVashing- 
tone B. K. Nehru kalba Spaudos 
klube. Indų pasiuntinys nepasiti
ki, kad, raudonajai Kinijai paskel
bus karines paliaubas, būtų baig
tas karas tarp komunistų valdo
mos Kinijos ir Indijos. (UPI),

Kultūra yra religija ir moks
las, literatūra ir menas, daina 
ir muzika, švietimas ir spauda, 
kalba ir dar daugiau.

Lietuvos okupacijos tautos 
kultūrinėj raidoj padarytą žalą 
bei spragą turės su laiku užpil- 
dyti laisvųjų lietuvių kūriniai.
Tie kūriniai, lygiai kaip šiojo 
Kongreso darbai, turės grįžti į 
Lietuvą.

Lietuvos iasiyinimo nematuo 
kime dienomis, mėnesiais, me
tais. Tai gimdo nusivylimą.
Tenkinkimės tuo, kad, anot 
Maironio, “auštančią dieną mū 
sų nors sūnūs visgi išvyks!”
Kantrybė—būtina. Trisdešimts 
tris kartus ji Naujame Įstaty
me suminėta. Ji nereiškia pa
syvumo. Ji laisvos valios apsi
sprendimo aktas. Jei Lietuvos 
priešui netrūksta ryžto lietuvių 
tautą engti, mums neturi pri- ,
trukti ryžto bei kantrybes ~ ją Į kita pasaka _ BALTOJI LELIJA, 
laisvinti. Kultūra reiškia ryžtis j Viršelį ir iliustracijas piešė Šėa. 
ir ištverti. I Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

i Pinigus su užsakymais siųsti
Šis kongresas vyksta garbin-, 

go sukaktuvininko, Maironio,

Gardaus maisto siuntiniai į visus 
kraštus. Pristatoma per 3-4 sa
vaites. Pilnai garantuota. Prašy
kite sąrašų ii' kainoraščių.

GRAMERCY 
SHIPPING C0.
118 E. 28th Street 

New York 16, N, Y.
Tel. MU 9-0598

TIKRAI GRAŽI, NEBRANGI 
KALĖDINĖ DOVANA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENKS pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

metais. Geriau to didžiojo kul
tūrininko atmintį, kaip šitokiu

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

CICERO. Apartmentinis namas, 
mūr. 7—5—4—2 kamb. Karštu 
vand.-alyva apšild. Pajamų $305 
per mėn. Apylinkėje 16-os ir 50th 
Avė. $30,900; įmokėti $8,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero. OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

5 kamb. mūrin. bungalovv Marą. 
Pk. Dujų šildymas, žiemin. langai, 
uždara užpakalinė verandai, didelis 
2-jų auto garažas su viršum pa
keliamom durim. Daug ekstra, že
mi mokesčiai, WA 5-7507.

Geras med. 2-—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos paj., centr. šild. gazu. Mar
ąuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung. 
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beism. centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 5 5 pėdų sklypo. I.uxus 
butas — geros pajamos. $35.000. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

Pajamų nuosavybė — Bridge
porte skerdyklų, už $9,000 parduo
damas apkaltas medinis, 2-jų aukš
tų namas ir krautuvė. 2 butai 
2-me aukšte —- 6 ir 4 kamb. Mrs. 
Gard. — Tel. 247-3932 arba TO 
2-7904.

DfiMESIO !

72-ra ir Mozart St. Mūr. 5 kamb. 
bungalovv. Naujas šildymas, mo
derni virtuvė ir vonia. Mūr. gara
žas Įmokėti $3.000. Kaina $18,700. 
Tel. 737-9515.

DfiMESIO 1

BOKIME IŠTIKIMI LIEK 
KNYGAI

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Piifsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania

dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nės jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
Illlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draiigą”

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. 8

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSi
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

Marąuette Parke išnuotm, dide
lis kamb. su atskiru įėjimu ir vi
sais kitais patogumais. GR 6-3069

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Išnuom. 3-jU ir 4-rių kamb. bu
tai su apšildymu ir karštu vand. 
$55 ir $60 mėn. 1347 S. 48th Ct., 
Cicero. ES 9-5183.

Išnuom. 2-jų kamb. namai, de
koruotas butas 2-me aukšte, su 
vonia. Gazinis pečius šildymui.

2901 W. 38th St. VI 7 - 8492.

Išnuomojamas kambarys su vir
tuve ir visais patogumais, centrai, 
šildymas; moteriai. VI 7-6918.

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mie
gami. 827 W. 33rd Place.

YArds 7-5031

PRDGOS-OPPORTUNITEES

Išnuom. TAVERNA su visais 
įrengimais. Pigi kaina.

Tel. DA 6-5899

Išnuomavimui arba pardavimui 
rūbų valykla-siuvykla. Gera pro
ga siuvėjui. Biznis įsteigtas prieš 
35 m. Apleidžiam dėl ligos. 1 blo
kas nuo Marąuette Parko — 6550 
S. Kedzie Avė. RE 7-3127.

NEPRALEISKITE PROGOS!
Savininkas priverstas už suma

žintą kainą pa.t'duot.i shopping 
centre likerių biznį. Metinė apy
varta virš $100,000. Teirautis — 
WA 5-5362, J. Stanaitis.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5887

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VT 7-3447 
4444 S. Western, Ohicago », III,

Petrauskas Consfruetion
2523 W. 69th St. PR 8-3792 

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

daug.au


RUSAI GALI PĖSTI PASIEKTI 

JAV ŽEMES

Eskimų patruliai ir radaro sekimo stotys stiprina gynybą

Ryšium su Kubos įtampa ir vietų raketų pavojų ir jaučiasi! 
Sovietų Sąjungos grėsme, pri- : nejaukiai. Pvz. Nome mieste,
simenama, kad yra JAV teri
torijų, kurias rusai gali net pės
ti pasiekti, nekalbant jau apie 
jų raketas. Tokia teritorija — 
tai Aliaska. Tame krašte gyve
nąs lietuvis Antanas Čelkis mū
sų dienraščio redakcijai atsiuntė 
Aliaskos laikraščio iškarpą, iš 
kurios matyti, kad Beringo jū
roje tik pustrečios mylios tar
pas skiria Sovietų Sąjungai pri 
klausančią Tatmanovo (Didžio
sios Diomedės) salą nuo Ame
rikai priklausančios Mažosios 
Diomedės. Žiemos metu tarpas 
tarp tų dviejų salų užšąla, ir 
Sovietų žmonės galėtų pėsti pa
siekti JAV priklausančią salą.
Tačiau dabar jie to nedaro, nes j gynybą, o mes neturime. II Pa- 
Mažosios Diomedės salą 24 va- 1 saulinio karo metu Aliaska bu- 
landas paroje saugo Aliaskos vo vienintelė JAV teritorija, į 

kurią priešas buvo įkėlęs koją.

kuriame yra 2,500 gyventojų 
ir kuris yra už nepilnų 200 my
lių nuo Sovietų teritorijos, ry
šium su Kubos krize piliečiai 
pergyveno įtampą. Vis dėlto — 
to miesto majoras Don Hoover, 
sužinojęs apie Kubos blokadą, 
tam pritarė, tik sakydamas, kad 
ji per vėlai pradėta.

Amerikos užpakalinės durys
Iš savo pusės, Nomės gyven

tojai primena: “Mes esame A- 
merikos užpakalinės durys, į 
kurias taip mažai dėmesio krei
pia JAV karo vadovybė. Mes
esame tas kas Florida Kubai, ŠV. KAZIMIERO SESERŲ . šiai atsilankyti į šį susirinkimą, 
tik Florida turi suorganizuotą LĖMĖJŲ CENTRO SUSIRIN- j kuriame be rinkimų naujos val- 

KIMAS !dybos dar turėsime nustatyti
veiklą sekantiems metams.

Chicagoj ir apylinkėse

nacionalinės gvardijos nariai.

Sustiprintas priešo sekimas

Du Aliaskos nacionalinės gvar 
dijos žvalgų batalijonai nuolat 
seka padanges ir žemę, ar tik 
nepamatys kokio, nors mažiau
sio, priešo judėjimo. Daugiau 
kaip 50 eskimų kaimelių vieti
niai gyventojai suorganizuoti į 
būrelius nuo 4 iki 13 vyrų. Jie 
seka Aliaskos padanges 3,000 
mylių linijoje. Eskimai noriai 
jungiasi į tuos žvalgų batali
jomis, ir kai kuriose vietose yra 
daugiau savanorių, negu reika
linga. Tie žvalgai neturi stebė
jimo įstaigų, bet jie, gyvenda
mi sunkiose šiaurės sąlygose, 
turi labai išlavintą stebėjimo 
instinktą. Jie be kompaso gali 
sniegu ir ledu keliauti į vieną 
pusę 100 mylių, neprarasdami 
krypties. Transportui jie nau
doja šiaurės šunis. Apginkluoti 
mažaisiais ginklais.

Įtampa Nome mieste
Tie eskimų žvalgai nesunkiai 

gali pastebėti bet kokį neįpras
tą vyksmą už šimtų mylių. Bet 
vistiek įtampos laikotarpiais vie

Aliaska stipriai auga. 1960 
m. surašinėjime joje rasta 226, 
000 gyventojų. 1939 metais A- 
liaskoje tebuvo tik 11 karinin
kų ir 286 kariai, o Aliaska turi
586,000 kvadr. mylias ir yra mįckienė, v. Bucnienė, K. Yot- 
didesnė kaip Texas, Californija kįeng) pirm. O. Kazlauskaitė, 
ir Montana drauge. Dabar joje Benevičienė, A. Nausėda, sese- 
yra per dvylika aviacijos ir per lė Vincenta, davė pranešimą, 
spėjimui tarnaujančių dalinių. B KazimieraitiSj M Midsienė, 
Yra paruoštos raketos sutikti E Pauline> M stankiūtė, H. 
priešo lėktuvus. JAV armija A- Kodigj p Liliekigj E Gedwill, 
iiaskoje turi raketų, galinčių j ĮaevinskaS; H stugUs> 0. 
nešti atominius sprogmenis, gi Ivinskaitė) A Pett, A Nodues. 
JAV aviacija Aliaskoje turi F- ! j RumbaUskas, m. Genis, B. 
102 tipo naikintuvus. Strategi- ' Varpucen, Kay Kowalskis.
nės aviacijos komanda Alias-1 Rėmėjos savo skyriuose gra
koje turi įsirengusi dvi bazes. |žįai darbuojasi> gaudamos nau

Rūpestingai įruošta perspė- jų narių, pagerbdamos miru- 
jimo ir kontrolės sistema apjuo sius, rengia parengimus, ieško 
sia labiausiai nutolusias vieto- i amžinų narių.

supa du radijo detektorių žie- dimas gražiai pasisekė. Pelnas 
dai. Radaro sekimo punktų ap- skiriamas stipendijoms.

A. L. B-nės Melrose Park
į apylinkė lapkričio 24 d., šešta- 

ves, kuriose yra įrengti specia-; Moderatorė seselė Vincenta, !diėn|; 3,30 v v rengia AWonos 
lūs nusileidimo takai. Aliaską pranešė, kad metinis Bunco žai /Valeišaitės-Brusokienės auklė-

rūpinimas pareikalauja po 250 | Centras duoda kiekvienais i certą. Sharps Memorial Hali, 
metais stipendijas parapijos 1609 N. 36 Avė. Melrose Park, 

III.
tonų įvairių medžiagų kasdien. 
Jos gabenamos lėktuvais. Ku
bos krizė vertė Aliaskos gyny
bą dar rūpestingiau organizuo-

tiniai gyventojai supranta so- ti. J. Daugi.

SPIEGELINIS SKANDALAS . . .

(Atkelta iš 3 pusi.) 
apie įvykius, sukėlusius neį
prastą visuomenės jaudinimąsi, 
pravedusius prie dviejų vyriau
sybės (kiti sako—valstybės...) 
krizių. Trumpai — spalio 10 d,

U “Der Spiegei”, Hamburge lei
džiamas 500,000 egz. tiražo žur 
nalas tik paviršutiniai mėgdžio
jus “Time” — paskelbė duome
nis apie NATO manevrus, kraš 
to gynybą, kai kuriuos skaičius, 
ir tai palaikyta krašto išdavi
mu. Policija tik spalio 27 d. va
kare ir naktį suėmė žurnalo lei ' 
deją Rudolfą Aūgstein, kelis 
kitus redaktorius. Čia ir prasi
dėjo audra.

Kai kurie spaudos balsai tuoj 
pasisakė, kad, girdi, tas “Der 
Spiegei” tai kanalas, įgalinąs 
pasireikšti opozicijos balsui, 
nes parlamente (Bundestage) 
opozicija negalinti pilnai pasi
rodyti. Taip, tas žurnalas bent 
12 metų nepaprastai kovojo su 
Adenaueriu, o metai su viršum

Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
centro susirinkimas buvo lap
kričio 18 d. Pirmininkavo A. 
Nausėda, sekret. M. Stankiūtė. 
Moderatore išrinkta seselė Vin
centa. Atstovių buvo iš visų 
skyrių, kurios padarė praneši
mus. Atstovavo pirm. J. Kuz-

lyvaus iš visų skyrių. Po pasi
kalbėjimo seselės pavaišino vi
sas geradares rėmėjas, kurios 
per metus pasidarbavo seselių 
naudai.

Buvusi moderatorė seselė 
Lukrecija dar sunkiai tebeser
ga. Centras užprašė šv. mišias.

Aptarus visus dalykus, po 
Kalėdų bus valdybos rinkimas. 
Seselė Vincenta sukalbėjo mal
dą už gyvus ir mirusius na
rius. Ona ivinskaitė

ZARASIŠKIŲ KLUBE

Klubo šiems metams pasku
tinis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 25 d., 1 v. p. 
p. Hollywood svetainėje. Ka
dangi klubo susirinkimai šau
kiami kas antrą mėnesį, to
dėl kito susirinkimo šiemet jau 
nebus ir dėlto reikės išrinkti 
naują valdybą 1963 metams.

Nariai esate kviečiami gau-

Franz Joseph Strauss, Vakarų 
Vokietijos gynybos ministeris, 
traukia cigarą. Dėl Vokietijos, vy
riausybės krizės yra kaltinamas 
ir jis, nes jis, įsakė areštuoti laik
raščio redaktorius už vadinamų 
valstybinių paslapčių išdavimą.

visais viešaisiais ir slaptaisiais 
Maskvos siekimais bei troški
mais. O vienas pagrindinių toje 
kolekcijoje, tai — šalin Ade-

įvairiomis priemonėmis kompro nauerį, šalin galimus atomo
mitavo gynybos ministerį 
Strauss’ą, bene inteligentiškiau 
šią žmogų visoje vokiečių val
džioje ir atkakliai siekiantį vo
kiečių kariuomenei suteikti ato 
rninį apginklavimą. Jei nebūtų 
visos tos kampanijos prieš Ade 
nauerį, prieš krašto efektyvų 
apginklavimą, ypatingai prieš 
Straussą, būtų galima teigti,— 
na, vokiečiuose nėra spaudos 
laisvės, slankioja gestapiniai 
šešėliai... Svarbiausia, visa ta 
opozicija nuostabiai sutapo su

ginklus su Straussu!

Tačiau ar Bonnos valdžia be 
priekaištų?

Neretai kai kuri spauda tai 
valdžiai prikiša, kad ji — pati 
silpniausia visų pokarinių vy
riausybių tarpe. Ir iš tikrųjų, 
kai teko stebėti pastarųjų savai 
čių įvykius, paklausimus parla
mente, ministerių paaiškini
mus, buvo įspūdis — “danų ka 
ralystėje” kažin kas netvarko-

aiškumų, nesiskaitymo, pvz. su 
teisingumo ministerių, atsako
mybės svaidymas vienų ki
tiems ir pan. Ir šiose skiltyse 
anksčiau jau teko dėstyti, kad 
teisingumo srityje dar esama 
nemaža įvairių šešėlių. Tačiau 
esmėje šaknys glūdi kur kitur [ 
ir valdžios trūkumai tik prisi
dėjo aistroms įsisiūbuoti. O tai 
vaunus vanduo malūnui, kurį 
su pomėgiu naudoja visi Vak. 
Vokietijos kritikai tiek krašte,

je. Per daug prieštaravimų, ne-, tiek ir užsieniuose.

Jonas Čiuberkis “Dirvos” redaktorius, su ponia ir dukrele, atvy
kę į Kultūros kongresą Chicagoje ir aplankę “Draugo” redakciją.

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Šį mėnesį didelė plokštelių |tras Clevelande ką tik išleido 
bendrovė New Yorke išleidžia plokštelę, “Grojame jums.” 
dvi ilgo grojimo lietuviškas j Dainavos Ansamblis Chicagoje 
plokšteles: akordeonisto Kazio išleido plokštelę “Dainava”. 
Daubaro, iš Philadelphijos, įgro i Greitu laiku pasirodys solistės 
ti lietuviški šokiai ir dainos, ir Romos Mąstienės įdainuota 
kompoz. Salomėjos Čerienės -! plokštelė, šiais laikais, lietuviš- 
Mulks kuriniai, kuriuos atlieka , koji plokštelė pasidarė tokia

svarbi kaip ir lietuviškoji kny
ga, ir svarbu, kad kiekvienoje 

Končienė ir G. Mačytė, Rūtos į lietuviškoje šeimoje lietuviškų 
ansamblio moterų choras ir mo | plokštelių būtų apsčiai. Be to, 

i terų trejukė iš Alice Stephens
ansamblio.

solistai I. Motekaitienė, V. Ben 
I dorius, L. Stukas, S. Volani-

Ta pati bendrovė apie kovo 
4 d. išleidžia dar dvi lietuviš
kas ilgo grojimo plokšteles: 
Lietuvos Vyčių Choro iš Chica
gos įdainuotą plokštelę, “Te 
žydi vėl Lietuva,” Lietuvos Vy 
čių organizacijos auksiniam

Klubo senoji valdyba,

tuvių liaudies šokių rinkinį, ku 
rių parinkimui talkina taut. šo 
kių mokytoja Jadvyga Matu- 

pade- j laitienė.

bas gražiai išaugo. Šiemet susi
darė nemaža išlaidų gausiai ąu 
kojant labdaros ir kultūros 
tikslams. Pagaliau palaidojom 
8 narius ir vis dėlto klubo tur
tas nesumažėjo. Todėl būkime

kubas Stukasį Šių visų gražių 
plokštelių viršelius atlieka dail. 
Jonas Subačius. Kiekviena 
plokštelė rinkoje kainuos tik 
$4.00. Dėl papildomų informa-

. , . . .„ . , . cijų rašyti J. Stukui, 1264 Whi-pasirengę rinkimam ir išrinki- x ., ,T _,j , , . ■ te St., Hillside, N. J.me valdybą, kuri pasitarnaus 
klubui ir lietuviškai visuome
nei.

MŪS KOLONIJOSE 

Melrose Park, III.

KONCERTAS

Lietuvos Vyčių Kultpros ko- 
J. Tarulis misija, jos pirmininku Jokūbo 

Stuko rūpesčiu, neseniai išleido 
lietuvių kalbos kursą plokšteles 
vaikučiams, pavadintą “Chil- 
dren’s Play Way to Lithua
nian”, su pamokų knygute, ku
rią paruošė dr. Alf. šešplaukis. 
Įkalbėjo Valerija Grigaitytė- 
Leverock. Panašus kursas su
augusiems buvo išleistas perei
tais metais. Abu plokštelių kur 
sai parduodami po $3. Rašyti I 
Pranui Gudeliui, 129 Rita St., j 
Dayton 4, Ohio.

Korp. Neo-Lituania Orkes-.
jarho šokio studijos ir pianisto 
Alvydo Vasaičio vakarą kon-

mokiniams, kurie pasižymi mok 
siu ir veikla. Gauna tos, kurių 
motinos priklauso Šv. Kazimie
ro Rėmėjų skyriam.

Gruodžio 16 d. įvyks kalėdi
nis susirinkimas. Prašomi visų 
skyrių pirmininkai pranešti salės gavimo klausimas, 
mod. seselei Vincentai, kiek da

Visa apylinkės visuomenė yra 
nuoširdžiai kviečiama dalyvau
ti, nes nuo to priklausys mūsų 
tolimesnis veikimas, susiprati
mas, vieningumas ir taip pat

Atsilankiusieji nebus apvilti: 
norintieji šokti, galės pamankš 
tinti savo kaulus prie geros 
muzikos; ištroškusieji — atsi
gaivinti, mažieji turės progos 
pabendrauti prie vaišėmis ap
krauto stalo.

Įėjimui yra platinami nume
ruoti pakvietimai, kurio auka 
yra 1 dol. suaugusiam. Vai
kams įėjimas nemokamas.

Tuo pačiu pakvietimu bus 
galima laimėti daug vertingų 
dovanų.

Neturintieji pakvietimų, pra
šomi kreiptis į kiekvieną valdy 
bos narį arba galima įsigyti 
prie įėjimo.

Valdyba

BERNICE MILKERIS
JOCIŪTft

Gyveno 4033 S. Maplevvood 
Avė.. Chicago, Illinois.

Mirė lapkr. 21 <1., 1 962 m.,
I vai. popiet, sulaukusi 54 m. 
amžiaus.

Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vynas Stanley, 3 sūnūs: Richard 
ir jo žmoną. Jean, Davjd, 
VSAF, jo žmona. Margaret, ir 
James; trys anūkai, sesuo Ęš- 
ther Larson ir. jos vyras Her- 
sche.l ir jų šeima (North įta
kota), brolis Charles Jocius li
jo žmona Koše .ir jų šeima 
(I’ulaaki, Wisc.). pussesere 
Emily Rogalski, ir kiti gimi
nes, draugai bei pažįstami.

Priklausė St. Theręse drau
gijai, Brighton Parke.

Kūnas pašarvotas John E. 
Eudeikio kopi.. 4330 S. Cal.i- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyksta 
pirmad., lapkr. 26 d. Iš kopi. 
S: 45 vai. ryto bus atlydėta. į 
švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks ged. pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. -

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnūs, 
sesuo, brolis ir kiti gimines.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis, Telef. LA 3-04 40.

A. "j" A.

FRANCES ŽOSTAUTIENEI mirus, 
sūnui Jonui ir dukteriai Stellai Abraitienei 
ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Piknikai ir Kašubai

A, A.
JUOZUI PAUKŠTAIČIUI mirus, 

mielą Konstanciją Paukštaitienę nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Jadvyga sr Juozas Sakalai

DRAUGAS, šeštadienis, Į962 m. lapkričio mėn. 24

kiekviena lietuviška plokštelė 
yra vertingas įnašas į mūsų 
kultūrinį lobyną. J. S.

paskelbimo. Pamaldas prie Kon 
cilijo altoriaus laikė kard. Juo
zapas Ferretto, dalyvaujant Šv. 
Tėvui Jonui XXIII, visuotinio 
susirinkimo tėvams, diploma
tams prie Apaštalų sosto ir 
daugeliui kitų aukštų asmeny
bių. Popiežiaus muzikinė kape
la giedojo 4 balsų gedulingas 
mišias, diriguojant pačiam ko- 
mpozitorui prel. Bartolucci.

Ženklai Marijos garbei
Šiomis dienomis Ispanijos 

paštas išleido ypatingą seriją 
penkiolikos pašto ženklų Mari
jos garbei, vaizduojančią šv. 
Rožančiaus 15-ką paslapčių. 
Tai pirmoji tokia garsi Marijos 
ženklų pašto serija visame pa
saulyje. Ispanija ypatingai pa- 

1 sižymi pamaldumu į Mariją ir
Šv. Petro bazilikoje buvo at-| iki šiol yra jau išleidusi 160 

jubiliejui paminėti, taip pat Lie laikytos gedulingos šv. mišios pašto ženklų su Marijos pa- 
už visus pastarųjų metų bėgy
je (nuo 1961. XI. 23) miru
sius kardinolus — jų yra mirę 
šeši — ir vyskupus, mirusius

dant nariam, pasišventusiai | keturį lokštelių išleidi. P° Vatikano II-jo susirinkimo
dirbo per eilę metų ir dėlto klu , L.. ,mu rūpinasi radijo direkt. Jo

Mišios už mirusius 
kardinolus

veiksliukais.

-- Italijoje mokosi kunigų 
seminarijoje apie 400 amerikie
čių.

S
DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. "t a. Povilas Sadauskas
Miręs 1952 m. lapkr. 24 tl.

A. T a. Apolonija Sadauskienė
Mirus 1952 im. rugsėjo 20 tl.

Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš musų tarpo mylimus tėvelius. Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jų niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas Su
teikia jiems amžiną ramybę.

Už jų sielas užprašytos šv. Mišios sekmadienį, lapkričio 
mėn. 25 d. 11:30 vai. ryto Švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Povilo ir Apolonijos Sadauskų sielas.

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAI, ANŪKE IR KITI GIMINES

A. -f A.

GUST NOVAK
Gyveno 6939 S. Washtenaw Avė.

Mirė lapkr. 22 d., 1962, 3:10 vai. popiet, sulaukęs pusės 
amž. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emily (Tuskiewicz), 
duktė Emily Mastri, žentas Lawrence, podukra Helen Rey, 
žentas Charles, posūnis Leonard Kardelis, marti Geraldine, 
9 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 12 vai. dieną Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkr. 26 d., iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėtas į St. Adrian parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
OJV

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, podukra, posūnis, 
žentai, nuarti ir anūkai

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

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.......................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Pefcrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl.............. . ....................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnaim, Conn., 1957 metais, 
150 psl....................................................................................... $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 ra. 226 psl.................. . ................................ .. $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Baronas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr, 20-21, 
1957 m. 558 psl.......................................................................... $3.O0

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl.......................................................................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ................ ,.............................................................. $4,00

m---------------



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 24 IŠ ARTI IR TOLI
k

X Dr. J. Grinius, svečias iš 
Europos, skaitys paskaitą Lie
tuvių Fronto bičiulių susirinki
me šį sekmadienį B. Pakšto sa
lėje, tuoj po simfoninio kon
certo.

X Teisininkui Antanui Rep
šiui padaryta vidurių operaci
ja. Guli Mercy ligoninėje, 2537 
Prairie ave.; kambarys 239. 
Būtų gražu, jei vytautininkai 
bičiuliai ir kiti aplankytų li
gonį.

X šv. Pranciškaus seselių 
rėmėjų 5-to sk. susirinkimas į- 
vyks lapkričio 25 d., sekmadie
nį, 2:30 v. p. p. pas Agotą Se- 
navičienę, 6728 So. Campbell 
aVe. Nariai nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti.

X Simfoninis koncertas rytoj 
bus pradėtas punktualiai. Pavė 
lavusieji į salę nebus leidžiami 
iki pertraukos. Todėl prašomi 
visi atvykti laiku.

X Jonas Kuzinskas, kun. J. 
Kuzinsko tėvas, ketvirtą savai
tę būdamas Šv. Teresės ligo
ninėje Waukegane, pirmadienį 
atšventė savo gimtadienį — tu
ri 72 m. amžiaus.

X Ateities šokėjai dalyvaus 
šį sekmadienį Kalėdų parade 
State gatvėj. Paradas praside
da 1:30 v. p. p. ir bus trans
liuojamas per televiziją. Bus 
viso 78 vežimai, lietuvių para
do vežimas bus 38.

X Pensininkei reikalingas 
kambarys su galimybe naudo
tis virtuve. Pageidaujama ma
žoj šeimoj. Skambinti — PR 8- 
5238. (Pr.)

X Priešmokyklinio’ amžiaus 
vaikučiams klasė Dariaus-Girė 
no mokykloje numatyta atida
ryti po Kalėdų švenčių. Tėvams 
pranešta bus spaudoje. Numa
tytos naujos patalpos.

X Pilypas Gapshis, lankąs 
De La Šalie aukšt. mokyklą, 
Aldonos ir Stasio Gapshio sū
nus, atidarė mažą meniškų se
nienų ir kitų įvairybių “gale
riją” 3251 S. Emerald, kur su 
savo mokslo draugais dažo ir 
remontuoja gautus baldus ir 
kitas įvairenybes.

X šv. Kryžiaus parapijos 
mokiniai, lanką viešas mokyk
las — Public High School — ti
kybos pamokoms privalo rink
tis antradieniais 6:30 v. v. pa
rapijos mažosios mokyklos kla- 
sėn.'

Parapijos mokiniai, lanką vie
šas pradžios mokyklas, tikybos 
pamokoms privalo rinktis tre
čiadieniais 2 vai. p. p. parapi
jos mokyklon.

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

X Roselando Lit. M-los Tė
vų komitetas gruodžio 8 d., 8 
v. v. rengia koncertą naujoje 
parapijos salėje. Programą at
liks sol. St. Baras, sol. D. Stan- 
kaitytė ir pianistas A. Vasai
tis. Bilietus - kvietimus galima 
gauti: Roselando Visų Šventų
jų parar. klebonijoj, K. Petrei- 
kienė, tel 928-1427, pas Karvelį 
tel. 928 -1427, Pas Karvelį 
Bridgeporte, Eicherta, Cicero 
Imp. Jewelry Store, 4847 W. 
14 Ct., Cicero, Marginiuose, 
Marąuette parke. (Pr.)

X Marąuette parko centre 
parduodamas 2 aukštų mūrinis 
namas, tinkąs bet kokiam biz
niui. Kreiptis telef. RE 7-1731.

(Sk.)

X Jaunimui skirtas dainorė- 
Iis “Lėk sakalėli” jau išėjo iš 
spaudos. Jis išleistas I Dainų 
šventės lėšomis. Jo platinimas, 
Liet. Muzikų komiteto nutari
mu ir patarimu, pavestas Žile
vičiaus Lietuvių Muzikos ar
chyvui, 2345 W. 56 St., Chica
go, III. Dainorėlį redagavo ir 
technikinį (paruošimo, spaudos 
ir įrišimo) darbą prižiūrėjo Juo 
zas Kreivėnas.

X Antanas ir Vera Paukščiai, 
6842 So. Talman, sekmadienį, 
lapkričio 25 d. minės sidabrinį 
vedybų jubiliejų. Padėkos mi
šios įvyks Švč. Marijos Gimi
mo par. bažnyčioj 9 v. r. Pa
žymėtina, kad jų sūnus Edvar
das yra priimtas į Anapolio ka
rinę jūrininkų akademiją.

X Marąuette Parko Jaunu
čių ateitininkij bendras susirin
kimas (1-os ir II-os grupės), į- 
vyks šį šeštadienį, lapkričio 24 
d., 2 v. p. p., Chicago Savings 
& Loan Assn. patalpose, 6239 
So. VVestern Ave. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Praneša
ma tėveliams, kad susirinkimai 
vyksta reguliariai kas trečią 
šeštadienį tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj. Informacijai 
skambinti: PR 8-6244.

X Nijolė Martinaitytė, baigų 
si Southern Illinois universite
tą teatro šakoj, dabar ruošia 
magistro laipsnį Illinois univer 
sitete, Urbanoj. Ji yra vaidinu
si 26-se vaidinimuose universi
tetų ir vasaros teatruose ir 
taip pat režisavus penkius pa
statymus. Jos vaidybos reper
tuaras — nuo Medėjos iki La- 
dy Macbeth, nuo Oscar Wildo 
Lady Bracknell iki rolių sukur
tų moderniųjų dramaturgų. Pa 
staruoju metu yra vaidinusi Il
linois universiteto “Roshomon” 
ir “Royal Gambit” pastatymuo 
se. Šiuo laiku ji repetuoja Šek
spyro “Richard H”, kuris bus 
pastatomas sausio mėnesį. Pa
vasarį Nijolė režisuos T. S. El- 
liot — “The Waste Land”.

X Ypatingu dalyvių gau
sumu pasižymi dabar vykstąs 
Kultūros kongresas. Nekalbant 
apie dalyvavimą vadovaujančių 
čikagiečių kultūrininkų, iš to
liau — be anksčiau skelbtųjų 
— yra atvykę: iš Los Angeles 
Ant. Skirius, iš Bostono — 
enciklopedijos leidėjas J. Kapo 
čius, iš Daytono, Ohio, “Lux 
Christi” red. kun. dr. T. Nar
butas, iš Kanados — rašyt. J. 
Kralikauskas su ponia, iš East 
St. Louis apylinkių kun. dr. A. 
Deksnys ir kun. J. Gasiūnas, iš 
South Bend. prof. St. Kolupai 
la, iš Auroros dr. V. Sruogienė, 
iš Detroito dr. V. Majauskas, 
inž. J. Mikaila, inž. Valukonis 
su ponia, dr. Krakaitis, iš Phi
ladelphijos B. Žukauskas ir eilė 
kitų, kurių bent šiuo metu ne
įmanoma išvardinti.

X Europa Inn-užeiga, 3529 
S. Halsted St., (tel. 247-3192), 
naujai pertvarkyta vėl atidaro
ma šį šeštad./ lapkr. 24 d. Sa
vininkė Aleksandra Naujokie- 
nė, po 5 metų, grįžta į biznį, ir 
kviečia visus draugus ir pažįs
tamus atsilankyti, (sk.)

X O. Literskienės Delikatesų 
krautuvėj, 2606 West 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
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I

Prel. Ignas Albavičius atnašauja padėkos šv. mišias kunigystės 
auksinio jubiliejaus sukakties dieną. Jam asistuoja subdiakonas 
kun. B. Grinius (kairėje) ir diakonas kun. E. Abromaitis.

AUKSINIO JUBILĖJAUS IŠKILMES

Prel. I. Albavičiaus auksinės 
kunigystės sukakties minėjimas 
Padėkos dieną pradėtas iškil
mingomis pamaldomis Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Pats 
jubiliatas laikė šv. mišias, gi 
ne eilinį pamokslą, iškeliantį a- 
paštal avimo reikšmę, pasakė 
prel. J. Balkūnas, svečias iš 
New Yorko. Dalyvavo vysk. Hi- 
llinger, kuris ir gražų žodį pa
sakė, daugybė prelatų, kunigų, 
svečių iš kitų kolonijų ir para
piečių.

Ad multos annos

Iškilmingi pietūs kunigams ir j 
svečiams įvyko gražiai išpuoš
toje parapijos salėje, kuriems: 
vadovavo parapijos vikaras ku- ’ 
nigas Makaras. Kun. dr. V. Rim j 
šelis perskaitė kard. Cicognani i 
raštą, kuriame dėkojama prel. ! 
I. Albavičiui už sudarymą pro- į 
gos išleisti šv. Tėvo Jono XXIII: 
enciklaikai Motina ir Mokytoja i 
lietuvių kalba. Jos vienas eg
zempliorius įteiktas Šv. Tėvui. 
Taip pat vienas įrištas egzemp
liorius įteiktas pietų metu ir 
prel. I. Albavičiui.

Jubiliatui buvo sugiedota Ad 
multos annos, o taip pat lie
tuviškai entuziastingai sutrauk-

X Net 606 svečių atsilankė i 
į Šv. Jurgio parapijos vaišes, 
kurios lapkr. 18 d. vyko nuo 12 
vai. dienos iki 6 vai. v. Griežė 
šauni muzika ir visi buvo labai 
patenkinti. Parapijos klebonas 
prel. A. Martinkus džiaugiasi, 
kad susilaukė naujų pajamų se 
selėms mokytojoms namo sta
tymui.

X Jonas Dabin, gyvenantis 
Rockford, III., atvykęs į Chica
gą ir pamatęs kaip sėkmingai 
vyksta statyba namo seselėms 
mokytojoms šv. Jurgio parapi
joje, paaukojo $250. Matydami 
rūpestingą par. klebono prel. A. 
Martinkaus vedamą tvarką, dau 
gelis stambesnėmis aukomis pa 
remia.

X Ne rytoj, bet kitą sekma
dienį ir kiekvieną sekmadienį 
ligi Kalėdų Gradinsko televizi
jų, radijų, vokiškų hi-fi stereo, 
patefonų, magnetofonų ir rink
tinių plokštelių krautuvė bus 
atidara nuo 11 vai. ligi 4 vai. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.

(Sk.)

Meno parodos atidarymo dalyviai Čiurlionio galerijoje. (Nuotr. V. Noreikos)

ta “Ilgiausių metų”. Meninę, 
programos dalį atliko mokinių • 
orkestras ir parapijos mokyk-' 
los mokinės, pavaizduodamos 
žodžiu, giesme ir išraiškos šo
kiu prelato veiklos penkis de
šimtmečius. Be visų gausių gar
bingų svečių, dalyvavo ir pir
masis Šv. Antano parapijos stei 
gėjas kun. A. Ežerskis.

Lietuvybės tvirtovė
Savo sveikinimo žodyje Lie

tuvos atstovas Washintgone mi 
nisteris J. Kajeckas pasidžiau
gė, kad prel. Albavičiaus dar
bas Bažnyčiai buvo darbas ir 
Lietuvai, kad parapija buvo lie
tuvybės tvirtove. Savo gražų 
žodį min. Kajeckas baigė pa
žymėdamas:

“Šiandien Padėkos diena. Pa
dėkos po Jubiliato 50 m. išti
kimos tarnybos Dievui, tėvų že
mei, išeivijai ir antrajai tėvy
nei.

Sakau ir antrajai tėvynei, nes 
ji, iš tiesų, jubiliatui ir visiems 
mums prieglobstis nelaimėje, ku 
ri Lietuvą užgriuvo. Jos palai
mos iš sena buvo palaimos ir 
Lietuvai. Jos tokios ir tebėra. 
Tik reik mokėti jomis naudotis. 
Ar jūs žinote kitą šalį, kuri ti-

Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: prel. A. Martinkus, vysk. R. 
Hillinger, prel. D. Mozeris; antroje eilėje prel; J. Balkūnas (kai
rėje) dalyvauja prel. I. Albavičiaus šv. mišių aukoje lapkričio 
22 dieną.

SE
NEPAPRASTAS ĮVYKIS LIETUVIŲ 

KULTŪRINIAME GYVENIME!

ronui okupavus Lietuvą taip il
gai neužmirštų ir nepripažintų 
tėvų žemei padarytos skriau
dos? Didesnės palaimos išeivijai 
ir paguodos pavergtam lietu
viui jokia kita valstybė nėra to
kiame laipsnyje, taip skaitlingo- 

■ mis progomis ir taip ilgai sutei
kusi. Aš neabejoju, kad toji pa
laima mus lydės iki Lietuvos 

Į laisvės aušros.
Sveikindamas garbingąjį ju-

sus apdovanoti didžiąja palai
ma, laisva nepriklausoma Lietu
va.”

Pietų metu buvo kelių gene
racijų lietuvių gražiai paben
drauta. Tolimesnės prel. I. Al
bavičiaus auksinio jubiliejaus 
iškilmės įvyksta šį sekmadienį, 
kada vakare parapijos salėje į- 
vyks parapiečių vakarienė, ku
rioj dalyvaus šimtai svečių.

L. G.

SIMFONINIS

Koncertas
Šį sekmad., lapkričio 25 d., 3:30 v. popiet

MARIA HIGH SCHOOL SALĖJE 
67-os ir California kampas

NflRp -i « f (L
D i r i g u o j a : komp. JERONIMAS KAČINSKAS
Dainuoja: Sol. 10NAS VAZNELIS

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS

Biletai gaunami:
MARGINIUOSE, ............................................ 2511 W. 69th St
KARVELIO PREKYBOJE, .................. 3322 S. Halsted St.
STANGENBERGO KRAUTUVĖJE .... 15th St. ir 50th Ave.

kampas, Ciceroje.
Koncerto dieną nuo 2-os vai. prie įėjimo į salę.

Kviečiami visi į didžiąją meno šventę!

|s A. VALSTYBĖSE
— Leonardas Valiukas, Los 

Angeles, Calif., gavo laišką iš 
naujai išrinkto Californijos vie
šųjų mokyklų superintėndanto 
dr. Max Rafferty, kuriame dė
koja lietuviams už jam suteik
tą paramą rinkimuose. Califor 
nijos lietuvių dienoje, rugpiū
čio mėnesį, d r. Rafferty buvo 
pareiškęs: “Susikoncentravę į 
išorinę komunistų grėsmę, pa
mirštame komunistinius lizdus, 
susuktus mūsų viešosiose mo
kyklose”. Po rinkimų, pirmame 
oficialiame pareiškime dr. Raf
ferty pabrėžė: “Progresyvi
niam auklėjimui Californijoje 
bus padarytas galas”.

Dr. Rafferty oponentą visom 
išgalėm rėmė Californijos gu
bernatorius, liberalai universi
tetų profesoriai ir eilė kairiųjų 
organizacijų.

— Californijos lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
minės vasario 10 d. Minėjimą 
organizuoja vietos Alto sky
riaus valdyba, vadovaujama 
inž' Juliaus Jodelės. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas ir sa
vo sutikimą atvykti jau davė 
Lietuvos atstovas JAV Juozas 
Kajeckas.

— Rašyt. Jurgis Gliaudą šir
dies smūgius atlaikė ir vėl grį
žo iš ligoninės. Sveiksta rūpes
tingoje šeimos globoje.

— Antanas Skirius, Los An
geles, Calif., LB apylinkės pir
mininkas ir Lietuvių Dienų žur 
nalo leidėjas, dalyvavo Vliko 
suvažiavime New Yorke, o iš 
ten patraukė į Kultūros kong
resą Chicagon. Į Los Angeles 
pramato grįžti šio mėnesio ga-

biliatą, dėkodamas Lietuvos ir 
savo asmenišku vardu už dide
lius nuopelnus Lietuvai ir neš
tas jai aukos gėles, aš iŠ širdies 
linkiu Jam ne tik ilgų mėtų, bet 
kad gerasis Dievulis, dar jo gy
venime teiktųsi jį ir mus vi

le. LB apylinkės valdyba ruo= 
šia Californijos lietuvių centri
nį Naujųjų Metų sutikimą uk
rainiečių kultūros centre.

— Jonas Šiaučiūnas, Kings- 
ton, Pa., pradėjo akciją JAV-ių 
miestų viešuosius knygynus ap 
rūpinti L. Valiuko paruošta 
knyga Lithuania — Land of 
Heroes, kurią išleido Lietuvių 
Dienų leidykla, Los Angeles, 
Calif. Šiaučiūnas tam tikslui 
organizuoja fondą.

— Rašyt. Alės Rūtos pager
bimas ruošiamas Los Angeles 
tautiniuose namuose lapkričio 
24 d.

— Detroite lapkričio 25 d. 
Šv. Antano parapijos bažnyčioj 
minint kariuomenės šventę pa
maldos bus laikomos 11 vai. už 
visus žuvusius kovotojus gi
nant Lietuvos laisVę. Specialų 
pamokslą pasakys kun. dr. Pet 
ras Celiešius. Pamaldose orga
nizuotai dalyvaus visos organi
zacijos su vėliavomis. Laike pa 
maldų giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Alberto 
Mateikos. Po pamaldų Lietuvių 
namuose, 3009 Tihnan, bus ka
riuomenės šventės minėjimo 
oficialoji dalis. Paskaitą skai
tys Aldona Augustinavičienė. 
Po paskaitos birutininkės ruo
šia pietus.

VOKIETIJOJE
— Čiurlionio vakarą Ham

burge labai gražiai pravedė mu 
zikas Valteris Banaitis, atvy
kęs iš Muencheno lėktuvu. Jis 
skaitė labai įdomią paskaitą 
vokiškai. Visiems dalyviams pa 
skaitininkas buvo įdomus - ne
nuobodus. Čiurlionio preliudus 
paskambino pianistė Schumann 
ir dvi dainas lietuviškai padai
navo solistė iš Hamburgo. Po 
paskaitos - koncerto buvo jau- 
ikus lietuviškas pobūvis, kurio 
Įmetu mūsų jaunimas pasišoko,
’ o senesnieji prie stiklo vyno 
j pasikalbėjo aktualiomis temo
mis. Mūsų dain. Izabelė Šefery- 
tė padainavo porą liaudies dai
nų, akompanuojant V. Banai
čiui.

— Stnd. Kęstutis Žemaitis 
baigęs filosofijos studijas Muen 
chene, išvyksta į Romą studi
juoti teologijos ir rimtai pasi
ruošti kunigo pašaukimui.

— Hamburgo universitete 
studijuoja Arvydas Lingė, Jau
nutis Klimaitis, Bernardas Rau 
dys, Kristina šikšniūtė.

fe

KULTŪROS KONGRESAS
SEKMADIENIS, lapkričio 25 d.

8- vai. Pamaldos ŠV. Kryžiaus 
parap. bažnyčioje, 4557 S. Wood 
St. Mišių metu gieda sol. Danutė 
Stankaitytė, Po mišių kongreso 
dalyviams ten pat užkandžiai.

10 vai. Vainiko padėjimas prie 
Laisvės kovų paminklo ir Baigiai- 
masis posėdis Jaunimo centro di
džiojoje salėje: diskusijos, nutari
mai, rezoliucijos, premijų įteiki
mas.

3:30 vai. Marijos aukštesn. mo
kyklos salėje (67 ir California) 
Simfoninis lietuviškos muzikos 
koncertas, dirig. Jeron, Kačinskas, 

I solistas J- Vaznelis ir operos cho
ras.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
šeštadienis, lapkr. 24 d. Terrace

Casino.
10:30 vai. LSS reformų klausi

mai.
12 vai. Pietų pertrauka.
1 vai. Lituanus redakcijos pra

nešimas. Lituanus vajaus komisi
jos pranešimas.

2 vai. “Kaltinimai lietuviui kū- 
1 rėjui” — A. Mackus.

3:15 vai. “Lietuviškos veiklos 
sąžinės sąskaita” — dr. H. Na- 
gys. Simpoziumas ta pačia tema, 
dalyvaujant dr. J. Griniui ir dr. 
V. Vardžiui.

8:30 vai. Iškilmingi šokiai su 
menine programa — Terrace Ca
sino. Meninę programą išpildo — 
Clevelando vyrų oktetas. 
Sekmadienis, lapkričio 25 d.

9:30 vai. pamaldos.
11 vai. “Žmogus dabartinėj Lie

tuvos literatūroj” — dr. A. Šil
bajoris.

12:30 vai. Uždaromasis posėdis.

T0WN OF LAKE NAUJAS 
BIZNIERIUS

Lietuvis jaunikaitis Kazys 
Augustis neseniai įsigijo savo 
nuosavą bizį - svetainę, pava
dintą “Delta”, kuri randasi 1714 
W. 46 St., Town of Lake apy- 
lnikėje, lietuviškoje kolonijoje.

Reikia pažymėti, kad Kazys 
Augustis, gyvendamas tremty
je, Vokietijoje, tarnavo prie 
Amerikiečių kariuomenės, kur 
gerai pramoko anglų kalbos, 
tad jam ir čia Dėdės Šamo 
(USA) šalyje buvo lengviau 
įsikurti.

Amerikoje gyvendamas per 
12 metų dirbo kaip įvairių gė
rimų pardavėjas - salesman, su- 

’Sipažinęs su vietos biznieriais, 
įsigijo praktikos ir prisitaikė 
prie vietos gyvenimo sąlygų, 

j Kazys Augustis veda ibiznį ge
rai. Tad jam linkėtina geros 
sėkmės. J.

I (Sk.)
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