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Šaltasis karas namie:

arYra konfliktas tarp prezidento
KENNEDŽIO IR SPAUDOS

Prezidentas Kennedy rinkimų agitacijoje stipriai paryškino save kaip kovotoją — veržlų, be ato
dairos pasiryžusį laimėti Kongresą, kuris būtų jo valios rėmėjas. Jo siekimas paveikti savo įtaka 
ne tik Kongresą, bet visas gyvenimo sritis apima ir spaudą. Kokis pastarojo siekimo rezultatas?

Spaudos ir prezidento santy
kiuose ne taip regimas preziden 
to veidas kaip rinkimų kovoje. 
Bet ir šioje srityje įdomiai jį 
paryškino Look žurnalas, su
rinkdamas informacijas apie 
Baltųjų Rūmų ir laikraštinin
kų santykius.
Pradžioj: abipusė bičiulystė

Tie prezidento Kennedžio ir 
laikraštininkų santykiai kitoki 
nei laikais Eisenhowerio, kuris 
mažiau dėmesio kreipė į spaudą 
ir net pataręs savo įpėdiniui 
Kennedy mažiau jos skaityti. 
Prezidentas Kennedy priešingai 
— yra spaudos žmogus. Suge
ba nepaprastai greitai skaityti. 
Mėgsta laikraštininkus. Pats y- 
ra buvęs laikraštininkas. Jau 
inauguracijos iškilmių vakarą 
jis lankėsi pas kai kuriuos spau 
dos “bigus”. Spaudos* atstovam 
Baltųjų Rūmų durys buvo pla
čiai atvertos.

Ir spaudos žmonės mėgo Ken
nedį. Jį rėmė. R. Nixonas po 
rinkimų aiškino, kad ta maža 
balsų persvara rinkimuose tai 
buvusi laikraštininkų dovana 
Kennedžiui. Po rinkimų į Ken
nedį palinko ir toki kaip George

Sokolsky, Journal American pa 
grindinis kolumnistas.

Po pusantrų metų: abipusis 
nusivylimas?

Santykiai tarp prezidento ir 
spaudos dalies netrukus pasi
keitė. Prezidento poziciją paro
dė jo pareiškimas spaudos kon
ferencijoje: esą jis daugiau skai 
tąs, bet iš to mažiau turįs pasi
tenkinimo. Jis ėmėsi ir reaguoti 
į spaudos atsiliepimus. Reaguo
ti neigiamai ir teigiamai, kai 
kuriuos laikraštininkus papeik
damas, kai kuriuos pagirdamas. 
Tai darė arba pats tiesiog tele
fonu arba per savo spaudos še
fą Salingerį. Look apžvalginin- , 
kas suregistravo skaičiais: esą 
prezidentas asmeniškai skambi
nęs šešiem laikraštininkam, 
juos paspausdamas; trys Ken
nedy vyriausybės žmonės grasi
nę laikraštininkams; R. Kenne 
— du keturis kartus taip daręs; 
netgi FBI apklausinėjo 6 laik- 

j raštininkus, stengdamiesi patir
ti jų žinių šaltinius. Viešai bu
vo iškilusi istorija, kaip Bal
tieji Rūmai nutraukė Herald 
Tribūne prenumeratą. Netgi W.

Lippmannui prezidentas sykį nu 
rodinėjęs, ką jis neteisingai in
formavęs apie vyriausybės po
litiką dėl Berlyno. 'Ogi Lippman 
nas yra didelis autoritetas Bal
tuosiuose Rūmuose. Sakosi, su 
juo pasitariama net dėl kai ku
rių paskyrimų.

Tiesa, buvo žinomas ir bu
vusio prezidento Trumano kon
fliktas su laikraštininnku Pear- 
sonu, kurį prezidentas išvadinęs 
S.O.B. Eisenhowerio laikais į 
ČIA surengtą priėmimą nebuvo 
pakviesti Joseph ir Stewart Al- 
sopai, nes prezidentas Eisenho- 
weris buvo įpykęs už jų straips 
nio jam prikišamą neveiklumą. 
Tačiau Kennedy daug toliau nu
ėjo nei jo pirmtakai. Jo pasta
bos ištiko ne tik H. Tribūne, 
bet net ir Times, ir Time, ir 
Newsweek, U.S. News & World 
Report, Evening Star ir kt.

(Nukelta J 4 nusi.)

Prezidentas Kennedy vakar Chi
cagoje pasakė rinkiminę kalbą.

TIESA" VERKŠLENA, KAD BLOGI REIKALAI 
SU ŽIEMKENČIŲ SĖJA

OKUP. LIETUVA. — Paverg kų, ir sėjamųjų, bet nėra šeimi- rie vadovai “atleido” vadžias, 
tos Lietuvos komunistų partijos ninko rankos”. Ką gi jis dirba? nesistengia suburti žmonių, kad 
“Tiesa” spalio 11 dieną (nr. “Tiesa” atsako: būtų kuo sėkmingiausiai užbaig-
240) ragina žiemkenčius sėti I Pirmininkas suranda trakto- ta sėja. Dėl to kai kuriuose ū- 
sparčiau. riams įvairių darbų — tai suar- kiuose ir per kelias dienas ne-

Laikraštis plaka Biržų rajono ti mažyčius mokyklos sklype- : pasėjama nė hektaro” 
“Gaižiūnų” kolchozo pirminin- liūs, tai pasiunčia vežti elekt-

FF

ką J. Kazakevičių, kad jo va
dovaujamame kolchoze žiemken 
čių pasėta labai nedaug, kaltin
damas, jog “yra ir sausų lau-

Nepripažinsime status quo 
Rytų Europoje

JAV prezidento pareiškimas Buffalo lenkams

BUFFALO, N. Y. — Spalio suminėjo ir Čenstakavą, ir Jan 
14 d. prezidentas John F. Ken- Sobieskį, ir generolą Pulaskį,

Kodėl vadovai “atleido va
ros laidams stulpų. Bet ar tai džias” ir nesistengia suburti 
patys svarbiausi darbai, dėl ku- žmonių sėjai. Paprastas daly- 
rių aukojamos sėjos dienos?! kas, nes nenori dirbti Maskvos

Šitiems darbeliams netrūksta 
arklių. Pirmininkas, matyti, ma
žai galvoja apie ūkio ekonomi
ką.

“Tiesa” ragina, kad visi ūkiai 
įvykdytų sėjos užduotis. Bet 
laikraštis turi pripažinti, kad 
pasiryžimo dar vis trūksta kai 
kuriems Radviliškio gamybinės 
valdybos ūkiams. “Neries” kol-

ponams. Tai aiški gyvenimo kal
ba, kad žemė, iš kurios suda
ryti komunistų dvarai, būtų grą 
žinta jos savininkams. Tada bus 
laiku užsėta žemė, nes lietuvis 
dirbs sau ir savo tautos gero
vei, o ne Kremliui.

Sovietų agentas Stašinskis nuteistas 
kalėti 8 metam, nužudęs 2 ukrainiečius

Diktatorius turėtų stoti prieš tarptautinį teismą 
kaip žudikas viršininkas

KARLSRUHE, Vokietija. — , du ukrainiečių vadus 
Vokietijos Aukštasis teismas bu ir Banderą.

Rebetą

Meksikiečiai pardavę
ginklų kubiečiams

tremtiniams
MEXIC0 CITY. — Laikraštis 

Diario de la Trade spalio 18 d. 
pranešė, jog du meksikiečių ar
mijos kapitonai areštuoti, nes 
jie pardavę 117 kulkosvaidžių, 
milijono dolerių vertės, kubie
čiams tremtiniams, Fidel Castro 
priešams.

Pasak laikraščio pranešimo, 
kapitonai užsakę 45 kalibro au
tomatinių ginklų pagaminti ar
mijos dirbtuvėje.

vusį Sovietų slaptosios policijos 
agentą Bogdaną Stašinskį va
kar nuteisė sunkiųjų darbų ka
lėjiman aštuoneriems metams, 
nes jis nužudė Miunchene, Vo
kietijoje, du antikomunistų uk
rainiečių vadus — profesorių 
Levą Rebetą, ir Stefaną Bande
rą.

Levą Rebetą, rašytoją ir in
telektualą Stašinskis nužudė 
1957 metais, o Banderą, pogrin
džio kovų vadą, 1959 m.

Stašinskis, pajutęs, jog jo vir 
šininkai nori jį likviduoti, 1961 
metų rugpiūčio 12 d. pabėgo su 
savo žmona vokiete iš Rytų Ber 
lyno į Vakarų Berlyną, ir pasi
davė JAV armijos pareigūnams.

Tardymo metu ir teisme Sta-

Buvęs JAV Atstovų Rūmų 
narys advokatas Charles Kers- 
ten atstovavo Stašinskio byloje 
Banderos našlei. Jis ketina 
Chruščiovą traukti į tarptautinį 
teismą kaip žudiko viršininką.

Seato karinių
patarėjų konferencija
BANGKOK, Thailandas. — 

Pietryčių Azijos Sutarties orga
nizacijos (Seato) kariniai pa
tarėjai baigė pusmetinę konfe
renciją spalio 7 dieną, vieną 
dieną anksčiau. Pasak pirminin
ko pranešimo, tai esąs ženklas, 
kad darbotvarkė vykusi sklan
džiai.

Pakistano aviacijos viršinin
kas Asghar Khan, pirmininka-

šinskis prisipažino, kad du uk- į Vęg susirinkimui, atsisakė kal- 
rainiečius nužudęs specialiai pa bėti Laogo ar Pietų Vietnamo 

klausimais.
Anot komunikato. Seato ka-

JAV atominis 
bandymas

WASHINGTON, D.C. — Jung 
tinės Amerikos Valstybės užva
kar atliko kitą atominių bandy
mą virš Johnston salos Ramia
jame vandenyne (Pacifike), iš
mesdamos kelių megatonų ato
minę bombą Ramiajame vande
nyne (Pacifike).

— Prezidentas Kennedy už
vakar Baltuosiuose Rūmuose 
kalbėjosi su Sovietų 'Sąjungos 

ehoze planuota sėti 400 hekta- užsienio reikalų ministerių Gro- 
nedy kalbėjo Buffalo lenkams, ir lenkų karių kapus Cassino. ri3 žiemkenčių, o perkopta iki myko, kuris įtikinėjęs, kad va- 

! Jis iškėlė klausimą, ką gali da- Petruko net “Jeszcze Polska nie vOS Per Pusantro šimto. kariečiai išvestų savo karinius
ryti Amerikos vyriausybė, kad zginela”. Pagaliau Tiesa konstatuoja dalinius iš Vakarų, V. lyno.
“laisvės liga”, kaip ją kadaise

i pavadino Thomas Jefferson, plis 
| tų už Geležinės udžangos. Neuž- 
| tenka kalbų apie išvadavimą, jis 
pareiškė, Amerikos vyriausybė 
turi laikytis tokios politikos, ku 
ri žada laisvę žmonėms Rytų 
Europoje.

Didžiausių plojimų susilaukė 
prezidento užtikrinimas, kad A- 
merika visuomet neturi pripa
žinti nei žodžiu, nei raštu, jog 
sovietinis viešpatavimas Rytų 
Europoje yra nuolatinis. Jis taip 
pat pabrėžė, kad prieš metus, 
kalbėdamas Jungtinėse Tauto
se, buvo pasiūlęs išnagrinėti ko
lonializmą iš visų pusių ir pra
dėti taikyti apsisprendimo bei 
plebiscito laisvę visuose pasau
lio kampuose, tiek Rytų Euro
poje, tiek Afrikoje.

Prezidentas nepasiūlė jokių 
naujų kelių savo sumanymams 
įgyvendinti. Jisai norėtų laisvų 
rankų plėsti prekybiniams ir kul 
tūriniams ryšiams su lenkais.
Jisai mano, kad tai padėtų bu
joti laisvės daigams. Lenkai tu
ri turėti nuolatinių įrodymų, 
kad Amerika jų neapleido. “Bu

„ , v • , m n fHktą’ kad “Vi6ni SkUba’ Pasak vaistyto' ^įrtamen-
Maskvos reakcija j. kalbą bu- kenčins nasėio ar barnia oėti nvo nepalanki Tass pasakė kad , , P 3 8 , to pareigūno White pranešimo,

vo nepalanku Tass pasakė, kad kltl ne neipuse3o, - gausu kiek B nQ fronte nieko naujo: 
prezidentas Kennedy turi psicho viename rajone. Čia jau nebe dir
patišką komunizmo baimę. 1 vų ar drėgmės reikalas. Kai ku-

Rytų Vokietijos tremtinių 

susirinkimas'
BAD GODESBERG, Vokieti- , mais bei švilpimais. Dažniausiai 

ja. — Bad Godesberge neseniai klausytojai rėkė: “Gelbėkite Ry 
buvo iš rytų sovietinės zonos tų Vokietijos ūkininkiją nuo pra 
pabėgusių ar ištremtų ūkininkų žūties”, arba “mes reikalaujame
diena, kurioje pasirodė juodos 
vėliavos ir Vakarų Vokietijos 
vyriausybei priešiški šūkiai. To
je “dienoje” dalyvavo apie 8,000 
ūkininkų; susirinkimas buvo po 
atviru dangum.

Susirinkime susidarė grupės, 
kurios protestavo prieš Vokie
tijos pagalbą atsilikusiems kraš 
tams, prieš reparacijas ir prieš 
kanclerį Adenauerį. Federalinės 
vyriausybės ministeriai Schwarz 
ir Mischnick su koalicinės lais-

Kremlius nori, kad Vakarai iš
eitų iš Berlyno, o vakariečiai 
sako, jog jie gins gavo teises 
padalintame mieste.

— Atstovų Rūmų pirminin
kas John W. McCormack spa
lio 17 dieną apkaltino respub
likonus, jog jie pagelbėję Cast- 

. 7 : ' '•’ . ■■■ ldžią.
Massachusetts demokratas pa 

reiškė, kad “duomenys rodo, 
kad Castro nebūtų galėjęs įkop
ti į valdžią be tiesioginės ar ne
tiesioginės pagalbos mūsų vy
riausybės Eisenhowerio admi
nistracijos metu”.

—- Prezidentas Kennedy va
kar pasakė rinkimines kalbas 
Clevelande, Ohio, Springfielde, 
III., ir Chicagoje. Šiandien jis 
kalba Milwaukee, Wis.

teisybės”. Šie šūkiai vyravo su
sirinkime. Vienas tremtinys ūki
ninkas sušuko: “Jei norite že
mės sklypus parduoti svetimie
siems spekuliantams, o ne tik
riesiems savo žmonėms iš Rytų 
Vokietijos, tad turite tai atvi
rai ir viešai prisipažinti”.

Ministeris Schwarz pareiškė,
kad federalinė vyriausybė nuo Socialistų partijos pirminiu. 
1949 metų nupirko tremtiniams ^as °IlenhaUe5x 
žemės sklypų už dideles sumas

— dujiniudirbtu revolveriu 
purkštumu.

Nustatyta, kad diktatoriaus ainiai viršininkai “peržvelgė įvy- 
Chruščiovo vyriausybė paskyrė kius pietryčių Azijos apylinkė-
Stašinskiui uždavinį nužudyti

KALENDORIUS

Spalio 20 d.: šv. Jonas Kan- 
tietis, Gedainis, Saulė.

Spalio 21 d.: 19 sekm. po 
Sekminių, šv. Uršulė, Gilanda.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausia apsiniaukę, apie 
60 laipsnių, galimas lietus; ry
toj — apsiniaukę, vėsiau.

je nuo praėjusio gegužės mėn. 
ir patvirtino reikalą nuolat bu
dėti ir būti pasiruošusiems ko
voti ir atlikti ryžtingus žygius”.

2 rusų naikintuvai 
vizituoja V. Vokietiją

BERLYNAS. — Du rusų nai
kintuvai spalio 18 dieną įplaukė 
į Rostoko uostą pirmą kartą 
oficialaus vizito Rytų Vokietijo
je. Rusų naikintuvai revizituo- 
ja Rytų Vokietijos laivyną, ku
rios laivų vienetas vizitavo Le-

Jungtinės Amerikds Valstybės 
iš Cape Canaveral, Fla., ketvirta
dienį paleido raketą Ranger V į 
mėnulį. Pradžioje raketa gerai 
veikė, bet vėliau jos baterijos su
gedo. Pasak JAV erdvės įstaigos 
mokslininkų pranešimo, raketa 
Ranger V “negalės atlikti skirtų 
uždavinių”. (UPI)

markių ir juose įkurdino, kad 
daugiau žemės ir nebėra pirki
mui. Schivarzo kalba buvo nuo
lat riksmais trukdoma. Misch- 

. ... ,, . ! niek išėjo savo kolegos ginti ir
_ .. ' ! pareiškė, kad ne visi tremtinių
Prezidentas Kennedy nepagai kyti tinkamoje rimtyje, bet jų I ir pabėgėliu pageidavimai gali 

Įėjo prabilti į lenkų širdis. Jisai kalbos buvo trukdomos šauks, būti patenkinti.

vųjų demokratų partijos atsto- 
vau kalėjime ir mane aplankė- i va*s *r su tremtinių sąjungos 
te”, — turėtų būti patarimas pirmininku Kruegeriu savo kal- 
amerikiečiams.

SVARBI SPAUDOS KONFERENCIJA
Pirmą kartą dalyvavo ir lietuviškoji spauda 

DR, ALBERTAS TARŲ LIS, Washingtoib D.C.

Saulė teka 7:07, leidžias 6:04. ningradą šių metų pradžioje.

WASHINGTON, D.C. — Šio 
mėnesio 15 ir 16 dienomis Vals
tybės departamentas buvo su
kvietęs per 500 laikraščių re
daktorių bei radijo ir televizijos 
pranešėjų į konferenciją užsie
nių reikalų politikos klausimais. 
“Drauge” jau buvo paminėta, 
kad pranešėjų sąrašas chrono
logiškai prasidėjo valstybės sek
retoriumi Rusku ir baigėsi pre
zidentu Kennedžių. Kiti pranešė
jai susidėjo iš valstybės depar
tamento skyrių viršininkų ir 
aukštų krašto gynybos, nusi
ginklavimo, erdvės užkariavimo 
programos, tarptautinio susiži
nojimo, tarptautinės pagalbos 
ir Jungtinių Tautų pareigūnų. 
Visi pranešimai buvo padaryti 
su sąlyga, kad nebūtų rašoma 
ar kalbama, kas ką pasakė.

Konferencijoje šiais metaią 
pirmą kartą dalyvavo ir neang-

liškos spaudos atstovai. Viso 
dalyvių buvo per 500. Už tai 
nemažas nuopelnas, priklauso 
New Yorko kongresmanui John 
J. Rooney. Jisai rugsėjo 20 d. 
buvo parašęs valstybės sekre
toriui laišką, siūlydamas pakvies 
ti į konferenciją ir neanglišką- 
ją spaudą. Sekretorius rado su
manymą esant labai gerą. Kvie
timai į kitą konferenciją, kuri 
numatoma pavasarį, jau bus iš
siųsti automatiškai.

Lietuviškąją spaudą atstova
vo “Draugas”, “Naujienos” ir 
“Vienybė”. Malonu pažymėti, 
kad vienas aukštas valstybės 
departamento pareigūnas, pama 
tęs “Draugo” atstovą (visiems 
buvo išduoti prisikabinami pa
žymėjimai su pavarde ir laikraš 
čio pavadinimu), pasakė; “O, 
tai svarbiausias (principai) lie
tuvių dienraštis”. Patenkintas

“Draugo” atstovas kukliai nu
tylėjo.

Amerikos Balso lietuviškasis 
skyrius ir Amerikos Lietuvių 
Informacijos biuras taip pat bu 
vo atstovaujami.

Valstybės sekretorius buvo su 
ruošęs puikų priėmimą konfe
rencijos dalyviams Departamen 
to bankietų salėje. “Draugo” 
atstovas turėjo progos pasisvei
kinti su Rusku ir iškelti vieną 
klausimą. Susitarimas neleidžia 
paskelbti, kas buvo kalbėta.

— Čekoslovakijos diplomatas 
Karei Zizka, 40 metų,, tarnau
jąs Jungtinėse Tautose New 
Yorke, nužudė užvakar savo 
žmoną, o vėliau pats bandė nu
sižudyti, suvarydamas sau kul 
ką galvon. Vėliau jis mirė Beth 
lehem ligoninėje (Pa.), pabėgęs 
iš New Yorko.

kams savo partijos paramą, bet 
ir jo kalba dažnai buvo pertrau
kiama šauksmu: “Tai vis tik 
propaganda”. Krikščionių demo 
kratų partijos (CDU) reikalų 
vedėjas Dufhues taipgi užtikri
no, jog jo partija norinti teisė
tus tremtinių reikalavimus pa
tenkinti, ir pabrėžė: “Jūs esa
te patekę į radikalizmą ir klau
sote atskirų rėksnių, tuo savo 
likimo nepagerinsite.”

Britai saugos savo 
laivus, plaukiančius

į Kubą
LONDONAS. — Britanijos 

admiralitetas spalio 18 dieną 
perspėjo, kad britų laivynas 
gins britų prekinius laivus, jei 
jie bus užpulti vežant prekes 
į Kubą.

Admiralitetas komentavo Lon 
dono Daily Mail laikraščio pra
nešimą, kad kubiečių tremtinių 
grupė Alpha 66 graso užpulti 
britų prekinius laivus, plaukian
čius į Kubą.

Kanada apkarpys
savo biudžetą

OTTAWA, Kanada. — Finan
sų ministeris George Nowlan 
spalio 18 d. pranešė, kad Ka
nados vyriausybės departamen
tuose išlaidos bus sumažintos 
228 mil. dol. fiskaliniais metais, 
kurie baigiasi 1963 metų kovo 
31 d.



šeštadienį, Western Ballroom 3504 So. Western Avė., tradicinęLietuvių Scenos Darbuotojai Chicagoj rengia š. m. s

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

RE 7-1697; vakare — pas J. Cijūnelienę, tel. PO 7-4174.

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

Redaguoja Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: Pr. Razminas, 
6432 So. Talman Avė., Chicago 29, III. Tel. WA 5-5964

EUROPOS BENDROJI RINKA

Naujosios Anglijos Lietuvos vyčių apskrities valdyba. Sėdi iš kai
rės: dvasios vaaas kun. J. Zurcznskis, pirmininkė Bernice Kava- 

■ (Jaras protokolų sekretorė Sylvia Shukis; antroj eilėj: susirašinė
jimų kretore Mary Ber* akas, antras vicep. Eleanora Anusaus-

Spalio 11 d. Sherman viešbu
tyje įvyko Chicagos Tarptauti
nės Prekybos klubo (Interna
tional Trade Club) narių. susi
rinkimas, kuriame buvo svar
stomi Europos Bendrosios rin
kos klausimai. Programai vado 
vavo mūsų tautietis inž. Anta
nas Rudis, Rockwell Engineer- 
ing Co. prezidentas.

Išsamų pranešimą apie Ame
rikos užsienio prekybos politi
ką padarė dr. L. K. Richardson. 
Jis nurodė, kad Amerika, tradi
ciniai buvusi aukštų protekci
nių muitų šalis, pastaraisiais lai 
kais laisviausiai atidarė duris 
svetimų kraštų prekėms. Jei 
prieš 1-mą pasaulinį karą Ame
rikos muitai Vidutin škai suda
rė 60% prekės vertės, tai da
bar šis vidurkis siekia tik 12%. 
Šiomis dienomis kongresas pri
ėmė įstatymą (The Trade Ex- 
pansion Act), kuris suteikia J. 

iAV prezidentui galią dar suma
žinti muito tarifus 50%, o kai 
kur'as prekes visai atleisti nuo 
muito. Aišku, kad neribotas sve 
timų prekių įvežimas gali pa

kenkti kai kurių Amerikos pra
monės įmonių veiklai. Įstaty
mas numato kompensacijas įmo 
nių savininkams ir darbinin
kams.

Amerika darydama nuolaidas 
savo muitų politikoje tuomi sie
kia glaudesnio ekonominio ben
dradarbiavimo su Europos Ben
drąja rinka. Vakarų Europos 
Valstybės Prancūzija, Vokietija, 
Italija, Belgija, Liuksemburgas 
pradžioje sudarę bendrą plieno 
gaminiams rinką, vėliau įvedę 
tarpusavio mokėjimų sistemą, 
1957 metais pasirašė sutartį Eu 
ropos Bendrajai r ukai įkurti. 
Bendroji rinka (Common Mar- 
ket) savo esmėje yra ją suda
rančių valstybių muitų unija. 
Į Bendrąją rinką įeinančios vai 
stybės tuoj sumažino 20% mui
tus visoms prekėms tarpusavio 
prekyboje. Ateity, palaipsniui 
numatoma visai panaikinti mui
tus į rinką įeinanč ų valstybių 
tarpe. Visoms kitoms valsty
bėms bus taikomas bendras eu- 
ropėjinis muitų tarifas. Spėja
ma, kad Europos Bendrosios

rinkos įsteigimas turės įtakos į 
viso pasaulio užsienio prekybą.

Diskusijose dalyvavęs North- 
western universiteto prof. F. 
W. Mueller, Jr., pareiškė, kad 
jis laiko Bendrosios rinkos įstei 
girną vienu svarbiausiu įvykiu 
šiame šimtmetyje. Bendrosios 
rinkos sutartis panaikina amži
nas varžybas tarp Europos val
stybių ir veda į jų politinę vie
nybę. Atskirų valstybių gami
niams rinkos praplečiamos kele
riopai. Pavyzdžiui, Vokietijos 

i pramonės gaminių rinka padidė 
ja 4 kartus, Prancūzijos — 8 
kartus, Belgijos — net 32 kar
tus ir t.t. Ekonomiškai apjung
ta Europa užims antrą vietą pa 
šaulyje po JAV nustumdama, So 
vietų Sąjungą į trečią vietą.

Kai kurie kalbėtojai nurodė, 
kad vien muitais pasaulio pre- 

i kybos negalima sutvarkyti. Čia 
veikia ir kiti veiksniai, k. t. pre 

i kių kainos, uždarbių dydis, dar 
l'bo našumas, piniginio vieneto 
vertės svyravimai ir t.t. Šiuos 
klausimus numatoma tvarkyti 
tarpusavio susitarimais.

Ad. Ba’iūnas
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

.'ką.?, ir 
vicen. 
Cca'h

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

1 E prašymus.

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

S
• Administracija dirba kas- E 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00. S

UKRAINIEČIŲ KATEDRA

j Rytų apeigų ukrainiečiai ka- 
; talikai Philadelphijoje statys 
sau katedrą. Tuo rūpinasi veik
lus jų arkivyskupas Ambrose 
Senyšyn, parodęs gražaus prie
lankumo lietuviams.

%

LEARN IBM I
KEY PUNCH IN 3 VVEEKS
Morning—Afte.rnoon—Evening 

and Sat. Classes
Gali 644—9603

Km. 7)34 Merchandise Mart 
4150 N. MlHvaukee, Chicago

6233 S. YVestern Avė., Ciiicago 
5217 Holiman, Hammond, Ind.
228 N. Genesee, \Vaukegan, III.

COMPTOMETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp.

Activity.)

KALĖDINIAI SIUNTINIAI!
Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gilti

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

prašome kreiptis i:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackaey Rtl., London, E. 2, England. Tel. SHO 8734
Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams jau 

virš 20 metų.
Pasiunčiame: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas mašinas, 

maistą, avalynę ir visa kita, kasi yra leidžiama.
Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą laike 

4 savaičių.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant per mus, suteiks Jums 

teisę gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą (Income 
Tax).

Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu pristatome kiek
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu.
... .. .........

kun. F. Norbutas dviem atve
jais čia vikaravo.

Pareigas parapijos perėmė 
spalio 2 d. ir parapijai prisis
tatė, sakydamas pamokslą, spa 
lio 7 d.

Čia atvyko iš Norwood, Mass., 
Šv. /Jurgio parapijoj klebona
vęs 15 m., kur neseniai atšven 
tė anos parapijos įkūrimo 50 
metų sukaktį.

Savo pirmajam pamoksle nu
sakė savo kunigavimo džiaugs
mingąją, sopulingąją dalį ir pra 
šė parapiečių maldų ir pagal
bos, kad ši trečioji fazė būtų 
garbingoji. Paskelbė misijas ir 
prašė misijų metu melstis už 
sielą buvusio klebono, o taip 
pat ir už dabartinius parapijos 
vadovus.
Iškeltas kun. Alb. Abračinskas

Kun. A. Abračinskas, 9 me
tus vikaravęs Šv. Kazimiero pa
rapijoj Brocktone, spalio 2 d., 
išvyko Norwoodan užimti kle
bono pareigas Šv. Jurgio lietu
vių parapijoj.

Jis broektoniečiams liko, kaip 
tylus, veiklus kunigo pavyzdys 
— ypatingai atkreipęs dėmesį į 
Šv. Dievo Motinos garbinimą ir 
į dvasinį lavinimą. Gražiai va
dovavo Šv. Vardo vyrų dvasi
niam augimui.

Atidavė ir medžiaginę duok
lę lietuvybei. Per visą Brock
tone buvimo laiką, priklausė 
Vasario 18 gimn. 121 rėmėjų 
būriui.

Parapija, vadovaujant kun. 
A. Kneižiui, rugsėjo 30 d. su
ruošė atsisveikintuves ir įteik
ta dovana nuo visų parapijos 
draugijų.

Kun. A. Abračinskas gimęs 
Brocktone prieš 50 metų. Ku
nigu įšvęstas 1940 m. gegužės 
3 d. Brocktone gyvena jo ma
mytė Uršulė. K. Keblinskienė

mėjo Vladislovas Kuzborskis, 
gerų darbų rėmėjas. Ir šiuos 
laimėtus 100 dol. paskyrė vie
nuolyno statybos fondui.

: > •• -
Moterų sąjungos 15 kp.

Trys lietuvaitės dėsto 
gimnazijoj

Nuo šių mokslo metų pradžios 
gimnazijoj dėsto Nijolė Kucinai- 

vyč ų choras surengė šokius, tė - prancūzų ir anglų kalbas, ruoštį parengimą seselių vienuo- 
Vakaro pelnas paskirtas išlei- Aušra Giedraitytė - Kasperaitė lyno skolyį. sumažinimui, 
dimui plokštelės, kurią choras — anglų kalbą ir Sandra Little- 
greitai įdainuos. Lauksime.

c..d;ninke-j VVilliam Wisnauskas. Nuotraukoje nėra pirmos
b&p<- .-.jį.: veika.dr . patjketinių (trustistų) 

’Rodski. '
Benedikto

Kuopa spalio 14 d. nutarė

Spalio mėn. 13 d. 38 kuopa 
(Brighton Park) išpuošė meniš-

NAUJOJI anglija

Rudeninis Naujosios Anglijos 
apskrities seimelis įvyko rugsė
jo mėn. 29-30 d. Waterbury,
Conn. Jame dalyvavo iš dešim
ties kuopų 125 delegatai ir gau
sia1 sv-č'ų šeštadįęn o vakarą kai salę. Trys vyrai ir būrys 
parapijos salėj ' uvo šokiau ku- mergaičių nepagailėjo laiko ir 
riuose dalyvavo daug jaurnmo parodė savo gabumus. Dabar 
ir miesto burmistras Edward rengsi s šokiams Dariaus ir Gi- 
D. Bergen su žmona. M esto rėno salėje vasario mėn. 15 d. 
vyresnysis susipažino su dels- Gros du orkestrai ir veiks kiti 
gatais. malonumai.

Sįekm?dien:, rugsėjo 30 d., iš- Kėglininkų rungtynės dar te- 
kilmingos nršios buvo atnašau- besitęsia. Lauksime galutinių 
tos kun Alberto Karaimus šv rezultatų.
Juozapo parap'ios hažnyč o^ 
Pamoks^ pasakė k "n Turg:s 
Vil'iauskas.

Į Lietuvos vyčių 4-tąiį laips
nį pakelti kun. A. Contons, E. 
Rudis ir Ė.. Deltuvaitė. Seime-

V. Samoška

Illinois ir Indianos Vyčių biu- 
’etenis rašo:

— Vyčių choras pasirodys
“Folk Fair & Harvest Festi-

.... ~ , ... - 'vai” š. m. lapkričio mėn. 11 d.liui pirmininkavo apskrities pir- 1 ..
: . Tjr , c. i i 'Navy Pier. Įėjimas bus nemo-.mm. Bernice Kavadaras. Sukai- , ,., . , ,. , . . . karnas. Chorui dabar pirmmin-beta malda, sugiedoti himnai iri . „ „ ,1 kau j a Zeną Savokaitis.

Kuopa yra atlikusi daug ge
rų darbų. Šiemet per jų rankas 

Visos trys šių metų pavasarį perėjo 714 dol., kad atiduotų 
įsigijusios bakalaureatus. kitiems. Nutarė pasiųsti siunti-

Misijos nių Punsko lietuviams. Kuopai
Tėvas Benediktas Bagdonas pirmininkauja Marija Čiužienė, 

iš Green, Maine, vedė Šv. Ka- sekretoriauja Bronė Meižienė.
zimiero parapijoj misijas lietu- .Aktyviai ligi šiol reiskesi bu- viskai visą savaitę nuo spalio . •. ;vusi pirmininke Sofija Stasai- 

tienė, Julija Stankienė. Bet šie-

feldaitė — biologiją.

8-14.
Spalio 15 - 21 d. vyko misijos 

angliškai.
Parapijos karnavalas 

Karnavalas įvyko spalio 3 - 6
d. Šimto dol. vertės dovana lai-

Lietuvos gyvenimo. Pokario me 
tais jis jau aplankė ją du kar
tus.

met kuopa nustojo trijų narių: 
Uršulės Petkienės, Agotos Stra- 
kauskienės ir Onos Debsienės. 
Laukiama įstojant naujų narių. 

Trys dalys

Rugsėjo 13 d. mirus Šv. Ka

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

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

Families interested are urged to contact agency for Informa
tion. Board, clothing and medical expenses paid. Write or Phctne:

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

zimiero parapijos klebonui prel.
P. W. Strakauskui, paskirtas

i naujas klebonas kun. Feliksas 
- Nuoširdžiai užjaučiame vy Norbutas> kurįs jau trečiu at. 

čių choro dalyvę Joaną Pns- „ ,
mantienę, kuri neseniai į amži- veJ" «» ,JM Prles Prel-

Š. m. lapkričio 18 d. Danjnatvę išlydėjo savo mylimą vy-|p- Strakauską, čia klebo
naujant kun. Jonui Švagždžiui,

išklausyti sveikinimai.
, Kongreso pavergtųjų tautų. . .j . .7 , Kuraitis rodys vyčiams filmą is rą Kazimierą,komisijos narys kongresmanas j j **

John S. Monagan ypatingai N._______________ ___________________________
Anglijos apskrities pagerbtas
už darbus Lietuvos ir kitų pa- 

.vergtų tautų labui. Centro lie- 
tuvių reikalų organizatorius ; Č 
kun, J. Jutkevičius pranešė ko- ; 
fnisijos darbus ir įteikė atžymė J 
jimūs tiems, kurie praeitais mc 
tais parašė daugiau kaip šimtą 
laiškų.

Naująją apskrities valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun. Jo
nas Žuromskis; pirm. Bernice 
Kavadaras.

Kompozitorius Aleksis prave
dė pasilinksminimo ir kultūros 
Valandėlę. Seimelis praėjo dar
bingai ir sklandžiai.

Miela pažymėti, kad seimely
je dalyvavo keliolika lietuvių 
kunigų.

Jonas A. Stoškus Alfonse F. Wolls, žymus Lietuvos vytis teisėjas, kandidatuoja į aukštesnį teismą. Gausiai vyčių da
lyvavo jo priėmime Sherman viešbuty, Chicagoje, rugsėjo mėn. 26 d. Iš kairės j dešinę pirmoje 
eilėje sėdi ponia ir p. Juozas Gribauskai, Eleonorą Laurin, teisėjas Alfonse F. Wells, iEst. Rogers; 
antroje eilėje: kun. K. Juršėnas, J. Evans, Balys Brazdžionis, Al. Manst, kun. Ant. Miciūnas, Leo
nardas Šimutis, Dolores Rupp, Algirdas ir Aldona Brazis, Gen. Gedraitis, Irene Šankus, Julia Za
karka, Loretta Macekonis, Dolores Yuknis, St. Lackavicz, V. Samoška, Peter Gagle, Albert Za
karka, AI Plienaitis, Radvilas.

, ... CHICAGO

Vyčių salėje įvyko du gražūs 
vyčių pasirodymai. Spalio 6 d.

lllllll(liirūr;77?UHl||!ligitlll!llE!9llI!g)|||Į);
Dabai- atvykęs iš Europos lie

tuvis nori susipažinti su lietuvai
te vedybų tikslu. Aukšto ūgio, 
šviesiaplaukis, 42 m. amž. Išsila
vinęs specialistas — inteligentas. 
Turi nuosavą, savarankišką vers
lą. Rašvkite adresu: DRAUGAS, 
Adv. 6152, 4545 VVest 63rd St., 
Chicago 29, III.

1 fliilllllllillliiillillitlliilliifllllilililiiisiilil

Užduokite Sau
šiuos klausimus apie firmą, per kurią būtų 

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

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

dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias dežas?
5. Ar ši firma veikia ilgiau negu 25 metus?
6. Ar tai yra oficialiai ĮGALIOTA firma?

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street, Philadelphia 6, Pa. Phone: WAlnut 5-3455
4Sį/2 EAST 7th STREET 
KEW YORK 3, N. Y. 
l’HONE: GRamercv 3-1785

263 MARKET STREET 
NEAVARK 2. N. J. 
PHONE: NIArket 3-1968

L

730 LIBERTY STREET 
TRENTON, N. J. 
PIIONE: LY 9-9t63

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, TLL. 
PHONE: FRontier 6-6399

390 ĮVEST BROADVVAY 
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 8-8764

346 THIRD AVENUE’ 
T’VrTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

3216 SUNSET BLVD.
LOS ANGELES 26. CAIJF. 
PHONE: NO 5-9887

217 EAST TTENNEPIN AVĖ, 
MINNEAl’OLIS 14, MINN. 
PHONE; FE 2-1908

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

6460 MICHIGAN AVENUE 
DETROIT 10. MICH. 
PITONE: TAshmoo 5-7560

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923.

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3. OHIO 
PHONE; UTah 1-0807.
913 ELIZABETH AVĖ., 
ELIZABETH. N. 4. 
PHONE EL 1-7608

1236—9th AVENUE
SĄ.N FRANCISCO 22, CALIF

SKUBIAI PRISIŲSKITE SIUNTINIUS MUMS, O MES JUOS 
KUO SKUBIAUSIAI PERSIUSIME!



Tautiniai tikslai DIPLOMATŲ ŠOKIS APLINK BERLYNĄ DRAUGAS, šeštadienis, 1902 spalio men. 20 S. 8

MŪSŲ VEIKLOS PAGRINDAS Washingtono išgarsinta įtampa dėl Berlyno Rimties valandėlei

Šiuo metu lietuvių bendruo
menę galima suprasti dvejopai: 
kaip lietuviškos kilmės žmonių 
santalką, kurion įeina tiek pa
vieniai asmenys, tiek ir bet 
kuri organizacija, ir kaip or
ganizuotą lietuvių visumą, sie
kiančią lietuvybės išlaikymo, 
savo kultūros plėtimo ir tautai 
laisvės atkovojimo. Iš vienu 
ar antru būdu suprastos lietu
vių bendruomenės išsiskiria tik 
tie, kurie sąmoningai jungiasi 
prie tautos, priešo arba kovoja 
prieš dabartinės Lietuvos tiks
lus. Jie nesunaikina savyje lie
tuviškos kilmės, bet sunaikina 
priklausomumą lietuvybei sa
vo nusigręžimu nuo bendruo
meniškumo idėjos ir tautinių 
tikslų.

Tačiau dauguma lietuvių vie 
nokiu ar kitokiu būdu gyvena 
ta tautinio bendruomeniškumo 
idėja. Vieni ja sąmoningai grin 
džia savo santykius su kitais 
tos pačios bendruomenės na
riais, kiti — tik pasyviai prisi
deda prie skaičiaus padidinimo, 
nors savo gyvenmu ir darbais 
tiesioginiu būdu tautinių tiks
lų nesiekia. Bet mūsų tautos 
tikslui yra svarbūs vieni ir 
antri, nors jų reikšmė ir ne 
tuo pačiu saiku gali būti ma
tuojama.

šiuo mūsų žūtbūtinės kovos 
metu yra reikalingi visi, ku
rie tik yra pasiženklinę lietu
višku ženklu, kurie drįsta pri
sipažinti esą tos skriaudžiamos 
tautos vaikai, kurie bent savo 
kasdienybe prisijungia prie 
bendrųjų tikslų siekimo.

Užtat visi mūsų asmeniniai 
ir tarporganizaciniai santykiai 
turėtų būti grindžiami šia lie
tuviško bendruomeniškumo i- 
dėja, jei mes norime būti bent 
kiek naudingi savo tautai ir 
jos tikslų siekimui. Kiekvienas 
lietuviškas vardas yra. šiuo me 
tu didelės reikšmės, nes nūdie
nėj politikoj skaičius ir balso 
garsumas daugiau reiškia ne
gu pavieniai iššūkiai ar maži 
pasireiškimai.

*
Dideliam tikslui reikalingos 

ir didelės priemonės. Keičiasi 
ir sensta vadai, visuomenės vei 
kėjai, keičiasi ir priemonės, 
nes gyvename laikinumu. Ta
čiau nesensta ir nesikeičia tiks 
las, kol jis nėra pasiektas. Ne
sikeičia ir mūsų tautos dabar
tinis tikslas — iškovoti laisvę 
ir nepriklausomybę, atitaisyti 
komunizmo didžiąją mūsų tau
tai padarytą skriaudą. Ir tas 
tikslas nesikeis, kol jo nepa
sieksime, nes tiek krašte gy
venąs lietuvis, tiek išeivijoje 
esąs tautos skriaudos liudinin
kas turi tą pačią pareigą, ku
rios negali išsižadėti, neišsiža
dėdamas savo tautiškumo ir 
savo priklausomumo lietuviš
kai bendruomenei.

Betgi gyvenimo pakaitų mar 
gumyne kiekvienas laikas atei
na su savo reikalavimais, kiek

Spaudoje ir gyvenime

ŽYDŲ TRAGEDIJA SOVIETUOSE
“The Milwaukee Journal” spa

lio 1 d. įsidėjo “Manchester Guar
dian News Service” atstovo Ema
nuelio Litvinoff vedamąjį, pavadin 
tą “Russ Firing Squads Write Fi
nai Chapter of a Jewish Tragedy”. 
Straipsnį pradeda informacija, 
kad Sovietuose vasario 10 d. pir
mą kartą po Stalino mirties buvo 
pasmerkta mirti žydė moteris Ba- 
tia Reznitsky — už valiutų spe
kuliaciją ji buvo pasmerkta sušau
dyti.

Čia būtų galima pastebėti, kad 
autorius yra nepilnai informuotas. 
Net ir moterų žudymai, ypač lėtes 
ne mirtimi darbo vergų stovyklo
se, Sovietijoje vyksta nuolatos.

“Mihvaukee Journal” pažymi, 
kad Batia Reznitsky buvo gimusi 
Marijampolėje. Jos trys seserys 
yra atvykusios į JAV, o du broliai 
yra išvykę į Izraelį, kur dirba 
bendrame ūkyje. Batia 1932 m. 
ištekėjo už Aarono Reznitskio ir 
apsigyveno Vilkavišky, o paskiau 
persikėlė į Šiaulius. 1942 metais 
-naciai nužudė abudu Reznitskių 
vaikus. Patys Reznitskiai, matyda

vienas gyvenamasis metas pa
reikalauja atitinkamų veiklos 
būdų ir tikslo siekimo primo- 
nių. Kas prie to neprisitaiko 
ir nesugeba surasti naujų prie
monių, atitinkančių laiko dva
siai, tas praranda veiklos efek 
tyvumą, nepakankamai siekia 
ir tautos tikslų. Sugebėjimas 
įžvelgti į aukščiausią tikslą ir 
jį pastatyti virš įprastinių veik 
los būdų ir priemonių yra tik
ro vado savybė. Tačiau, kas 
mano, kad tai, kas buvo varto
jama anksčiau, yra gera ir 
dabar, tas kenkia savo tautai 
ir trukdo siekti didžiųjų jos 
tikslų.

Sugebėti bendruomeniškumo 
idėja pagrįsti visų mūsų lietu
višką — kultūrinę, visuomeni
nę ir politinę — veiklą reiš
kia siekti geresnės savo tautai 
ateities. Šioje, srityje kartais 
reikia išsižadėti ir savo asme
ninės nuomonės, ir savo me
ninių bei kultūrinių pažiūrų ir 
kartais net nusilenkti daugu
mos sprendimams, kada jie y- 
ra reikalingi tautai.

¥

Kai mes nesugebame susi
tarti meno srityje, kai mūsų 
kultūros reikalai grindžiami tik 
asmenine plotme, kai auklėji
mas padaromas paskirų asme
nų energijos pertekliaus išda
va, -— tai jau parodo, kad 
lietuviško bendruomeniškumo 
idėja nėra mūsų veiklos pa
grindas. Niekas neturi teisės 
reikalauti išsižadėti savo idė
jinio pasaulio, savo pažiūros 
į meną ar jo stilių, niekas ne
gali atimti turimų nuopelnų, 
bet sugebėti pripažinti ir ki
tam turėti teisę savaip žvelg
ti į pasaulį ir jo reiškinius reiš 
kia sugebėti atskirti priemo
nes nuo tikslo.

Tautiniai tikslai — šiuo me
tu lietuvybė ir Lietuvos laisvė 
— mums yra aiškūs. Bet užsi
darymas savo kiaute priemonių 
ir kelių pasirinkimo atžvilgiu 
yra neleistinas nusikaltimas 
patiems tikslams. Kada stato
mas tautinės kultūros rūmas, 
kada norima savu menu at
kreipti ne tik savųjų, bet ir 
svetimųjų dėmesį, reikalinga 
sąmoningai atsiremti bendruo
meniškumo idėja ir žinoti, kad 
tai yra būtina mūsų tautai ir 
mums patiems.

Mums šiuo metu reikalinga 
gilesnio įžvalgumo į bendruo
sius riekalus ir jų pastatymo 
aukščiau už tuos, kurie tar
nauja tik priemonėmis tikslui 
siekti. Lietuviškas solidaru
mas, siekiant didžiųjų tikslų, 
yra bet kurioje mūsų veiklos 
srityje lietuviško bendruome
niškumo atspindys ir vienybės 
pagrindas. Kito kelio šiuo me
tu, kada mes vedame žūtbūti
nę kovą, nėra. Nesugebėjimas 
susiklausyti daugely mūsų vei 
klos sričių yra skaudi opa, 
kuri reikalinga gydymo.

Pr. Gr.

i mi mirtiną pavojų, įstengė pabėg
ti į miškus, kur ju’os globojo ge- 
rajširdžiai lietuviai, paslėpdami 
juos bunkeryje, maitindami nak
timis.

Taip jie požemyje išbuvo metus 
laiko. Reznitskienės motina su bro 
liu nacių buvo nužudyti; taipgi 
buvo nužudyti ir keli Reznitskio 
giminaičiai. Atėjus Sovietų oku
pantams į Lietuvą, Reznitskiams 
gyvenimas vistiek buvo nepake
liamas ir jie drauge su kitais 45 
žydais bandė sunkvežimiu pabėgti 
į Lenkiją, bet buvo sugauti ir nu
teisti: Reznitskiene 3 metams iš
trėmimui į Sibirą, o Reznitskis 
— 5 m.

Atlikusi bausmę. Rezrį'tskienė 
atvyko į Vilnių ir dvejus metus 
dirbo tarnaite, kol grįžo ir jos 
vyras. Jie norėjo išemigruoti Iz- 
raelin, bet jų neišleido. Paskiau 
jų vardas iškilo viešumon, Jcai 
po Klaipėdos- lietuvių kunigų by
los iškelta Lietuvoje byla prieš 
8 žydus: 6 vyrus ir dvi moteris. 
Visi kaltinamieji pasmerkti: Rez-

(Nukelta 1 4 psl.)

Iki šio meto politikai patylo-, 
mis bandė numatomą pavojų' 
pašalinti ar bent jo išdavas su- j 
švelninti. VVashingtonas pasi-, 
rinko priešingą būdą, kurio pra
eityje buvo vengiama. Chruščio
vo pareiškimas, kad Sovietai 
imsis priemonių po JAV rinki
mų, t. y. po lapkričio 6 d., Ber- ’ 
lyno klausimą spręsti, sukėlė 
VVashingtone ligą, kuri pasižy
mi pusiausvyros netekimu. 
Valstybės gynėjas Robert Ken
nedy Las Vegas mieste ėmė 
skelbti atslenkančias juodas 
dienas. Valstybės departamento 
sekretorius David D. Rusk kiek
vieną progą išnaudoja priminti 
Berlyno nedalią. Didžiausią ne
nuosaikumą parodė Gynybos 
departamento sekretorius Ro
bert McNamara, ėmęs švaisty
tis branduolinėmis sprogmeno- 
mis. Atstovas James E. Van 
Zandt, dalyvavęs slaptame pa
sitarime, spalio 14 d. paskelbė, 
kad jo metu McNamara pareiš
kęs: “Dėl Berlyno karas neiš
vengiamas”. Gynybos sekreto
rius vėliau ėmė aiškintis, kad 
tekalbėjęs apie pačią didžiausią 
įtampą šiuo metu nuo Korėjos 
karo.

Politiniai mainai

Jungtinių Tautų užkulisiuose 
pasklido gandas, kaip liepsnos 
prerijoje, kad Maskva pasiūliu
si Washingtonui padaryti kai 
kurių nuolaidų Kuboje, jei va
kariečiai nusileisią Berlyne. 
Valstybės departamentas pa
neigė tokio siūlymo buvimą, ta
čiau netiesiogiai, atydžiai skai
tant pareiškimo žodžius, pa
tvirtino jį buvus. Paneigimui 
sustiprinti prisimenami David 
D. Rusk žodžiai, tarti rugsėjo 
30 d.: “Negalima ginti laisvės 
vienoje vietoje, kai kitoje ji iš
duodama”. Ar šis pareiškimas 
yra istorinės pamokos išdava, 
kai buvo išduota Lietuva ir vi
sas Pabaltijis, vidurinė Europa 
ir Balkanai, Kinija ir Tibetas, 
pusė Korėjos, pusė Vietnamo, 
pusė Berlyno... ?

Diplomatu šokis

Vokiečiai — Berlyno miesto 
galva Willy Brandt ir vakarinės 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris Gerhard Schroeder — 
padarė ganėtinai karingus pa
reiškimus, išvykdami iš Wa- 
shingtono. Brandt skatino pa-

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

Dideli iš krėsto molio ir šakų namai, iškrypusiom 
sienom, prakiurusiu stogu. Juos supusios galerijos 
buvo dengtos skarda, su priešakyje aptverta tvora, 
ginančia nuo galvijų įsibrovimo, ir vadinamam kieme, 
užpakalyje, keletas medžių, nelabai aukštų, nes lygu- 
mietis jų nenori prie gyvenviečių, bijodamas žaibo. 
Pačiam gale — virtuvė ir patalpos sukrauti mandio- 
kai, pupoms ir žirniams, kurie buvo auginami daržuo
se šeimynos maitinimui; dešinėje — pakinktų pašiūrė 
ir kitos, kuriose miegojo kumečiai; tarp šitų ir anos 
— džiovykla, kur ore ir saulėje buvo džiovinama sū
dyta mėsa, musių grobis; kairėje — sandėliai, ku
riuose buvo sukraunami kukurūzai ankštyse, totu- 
rao1) vaisiai ir kartys vadelėms tempti, džiovintas 
karvamėšlis, avidės ir pagaliau kiaulidės. Visa tai 
sudarė Altamiros ūkį tokį, kokį jį buvo įsteigęs don 
Evaristas jau prieš daugelį metų, išskyrus čerpes ir 
gyvenamo namo stogo skardą, — pagerinimai, atlikti 
Santo tėvo. Tai buvo primityvus ūkis, centras pradi
nės pramonės ir vidury dykumos pusiau laukinio gy
venimo priegloba.

Dvi moterys, išsikišusios per virtuvės duris žvilg
terėti, kaip atrodo šeimininkas, ir trys kumečiai, atė
ję jo pasitikti, sudarė visą ūkio šeimyną.

Antanas juos pristatė vardais, suminėdamas už
siėmimus ir padėtį. Vieną gelsvos spalvos ir trim ar 

: keturiais nutysusiais plaukais ūsų vietoje, šitokiais
i žodžiais:

— Venancijus, tramdytojas. Sūrininko Njo Ve- 
? nancijaus sūnus. Ar tamsta prisimeni Njo Venanci- 
j jų?

— Kur neprisiminsi! — atsakė Santas. — Nuo 
neatmenamų laikų šeimynos narys.

— Tad neturiu ką bepridėti — pareiškė pristato
masis; tačiau Santas tame veide pamatė tą pačią ne
pasitikėjimo išraišką, kurią anksčiau buvo pastebėjęs 
pas Karmelitą.

— Vyresnysis piemuo Marija Nieves — tęsė An
tanas, pristatydamas antrąjį, šviesiaplaukį riebulį.- — 
Akylas lygumietis netgi ir iš vardo, kuris atrodo mo
teriškas. Tamsta pamatysi, kas tai per žmogus. Aš te
galiu vien gera apie jį pasakyti.

— Ačiū už gerą žodį, Antanai, — tarė pastarasis 
ir, kreipdamasis į Luzardą, pridūrė: —■ Nors ir ne 
kažinkam tinkamas, bet pasiryžęs pasitarnauti.

— Trečiojo, cambo1, patenkinto, ilgakojo ir apsi
leidėlio, kuris visas krutėjo, Antanas neturėjo laiko 
jam pristatyti.

— Atsiprašau, daktare. Aš prisistatysiu pats, ir 
dėl to, kad mano bičiulis Antanas apie mane nesu- 

! teiktų blogų žinių, nes jo akyse jau matau išdavi
kišką liepsnelę. Aš esu Jonas Palacios, bet visi mane 

^pravardžiuoja Pacharote2), ir taip tamsta gali mane 
vadinti. Nesu čia nuo neatmenamų laikų, kaip tamsta 
tik esi pasakęs, bet manim gali pasitikėti bet kuriam 
reikale, nes aš esu visiškai atviras. Tad jeigu tai ne 
akiplėšiškumas, aš tamstai įteikiu cambą Pacharotę.

Ir, tai sakydamas, jam ištiesė dešinę, kurią San
tas paspaudė gerai nuteiktas to šiurkštaus, taip pat 
lygumietiško atvirumo.

*) P. A. medis, iš kurio vaisių kaimiečiai daro indus valgyti 
ir gerti. Vert.

') Žambo — indėnes ir negro, ar atbulai, vaikas. Vert.
-) Pacharote — didelis paukštis, paukštapalaikis. Vert.

— Tai bent kalba, Pacharote — prašnabždėjo 
Antanas su dėkingumu.

— Taip, taip! žodžiai tam ir yra, kad juos saky
tum.

Santas, kiek pasikalbėjęs su savo kumečiais, nu
ėjo į namus, ir tada Antanas juos paklausė, nes jam 
atrodė neišmintinga tai padaryti šeimininko akivaiz
doje:

— Kodėl čia taip tylu? Kur dingo kiti vyrukai?
— Išvyko, — atsakė Venancijus. — Vos tik 

tamstos patraukėte į Brastą, pasibalnojo arklius ir 
išjojo į “Baimę“.

— O Balbinas? Ar jo čia nebuvo?
— Ne. Bet tai yra jo sugalvotas planas. Aš jau 

seniai įtariu jį prikalbinėjant vaikinus.
— Ne kažinką praradome, nes jie visi buvo Bal- 

bino šalininkai, niekam tikę ir tinginiai, — kiek pa
galvojęs, užbaigė Antanas.

Tuo tarpu pastyrusiu kūnu nuo ilgos kelionės 
nepatogumų, bet sujaudinta dvasia tos lemtingos są- 
vo gyvenimo dienos įspūdžiais, Santas Luzardas atsi
lošė hamake, kurį rado jau paruoštą viename kamba
rių, ir analizavo savo jausmus.

Tai buvo prieštaringos dvi srovės: norai ir aksti
nai, pasiryžimai ir nuogastavimai.

Iš vienos pusės, tai, kas buvo lygumų vaizdo aki
vaizdoje galvojimo išdava: noras pasiaukoti patrioti
niam darbui, kovai su viešpataujančiu blogiu, su gam
ta ir žmogum, ieškoti išganingų priemonių: ligi tam 
tikro laipsnio ne savanaudiškas pasiryžimas, nes ma
žiausia jame buvo troškimo atgauti prarastą turtą 
atsidedant ūkio pakėlimui.

Bet tame pasiryžime taip pat buvo daug inteli
gento impulsyvinių minčių, susidūrus su palankiom 
sąlygom: pusiau laukinė lyguma, “vyrų patinų žemė’, 
kaip sakydavo jo tėvas, nes užteko laivininkui pa
brėžti pavojų, grėsusį tam, kas mėgins pasipriešinti 
donjai Barborai, kad jis pakeistų nusistatymą par

aduoti ūkį.
(Bus daugiau)

GEDIMINAS GALVA

miršti rytinį Berlyną ir imtis , 
ginti vakarinį. Jis piršo mintį, 
kad Berlyne turi būti ’ skelbia
mas gyventojų atsiklausimas 
pasisakyti dėl glaudesnių san
tykių su Vakarų Vokietija ir 
dėl vakariečių kariuomenės pa
silikimo mieste.

Šis siūlymas lyg ir rodo va-1 
kariečių norą pasitraukti, skel-! 
biant neatlaidžius žodžius: gin- \ 
sime berlyniečių laisvę iki prieš
paskutinio kraujo lašo. Kancle-: 
ris Adenaueris atmetė Brandto 
gyventojų atsikl aušimo mintį 
ir piršimą Vakarinei Vokietijai 
pasiųsti karių dalinį į Berlyną.

Schroeder parinko tinkamus 
sakinius paslėpti dalį tikrovės. 
Jis dėkojo JAV už tesėjimą įsi
pareigojimuose. Jis paminėjo 
net karines priemones ginti 
Berlyną, nors ir žinodamas, kad 
šiuo klausimu nėra vienos nuo
monės ne tik europiečiai, bet 
ir patys vokiečiai, jei reiktų 
įsakyti 375,000 karių pradėti 
žygi-

VVashingtonas ir Maskva 
apie kažką šneka

JAV ir Sovietų užsienio rei

JAV pagalba Jungtinėms Tautoms — Stebint viceprezidentui 
Johnsonui ir JAV ambasadoriui Jungtinėse Tautose Stevensonui 
ir kitiems, prezidentas Kennedy pasirašo įstatymo projektą! pirkti 
Jungtinių Tautų 100 milijonų dolerių vertės bonų. J. T. išleido 
200 mil. dolerių paskolos bonų. Kiti- grupėje yra Atstovų Rūmų 
narys Thomas E. Morgan (D., Pa.) ir Atstovų Rūmų narys Cor- 
nelius ,E. Gallagher (D., N. J.) dešinėje. (UPI)

MUS MOKO ISTORIJA
P. P. CINIKAS, MIC

kalą ministeriai jau seniai veda 
pasitarimui. Težinoma, kad šne
kos liko bergždžios. Vėliau jas 
tęsė minėtų valstybių ambasa
doriai paskyrimo sostinėse. Spa
lio 16 d. JAV ambasadorius 
Foy D. Kohler tris valandas 
tarėsi su N. Chruščiovu. Spalio 
18 d. Baltuosiuose rūmuose ruo
štas ypatingas priėmimas Gro- 
mykui. Lapkričio pradžioje į 
Washingtoną atvyks ne tik 
vokiečių kancleris K. Adenaue
ris, bet ir Anglijos ministeris 
pirmininkas Harold Macmillan. 
VVashingtonas daro žygių, kad 
Chruščiovas atvyktų į J. T. ir 
rastų progos pasimatyti su 
Kennedy.

Šie ilgi pasitarimai, kurie pas
taruoju metu ypatingai paspar
tinti, siekia sprendimo atitolin
ti Sovietų atskiros sutarties pa
sirašymą su Rytine Vokietija. 
Washingtonas kelia siaubą, bet 
nė žodeliu neprisimena apie siū
lomąsias nuolaidas Sovietams. 
Jo vyrai nori įvaryti baimę gy
ventojams, kuriems lieka pa
slaptis, kodėl jie turi baimintis, 
jei dar tik tariamasi dėl kainos 
parduoti Berlyną.

Jau šešis šimtų metų rožan
čius yra ginklas prieš vieną ar 
kitą krikščionybės priešą. Nuo 
šv. Domininko laikų (14 šimt.) 
rožančius gavo formą, kurią jis 
turi, ir tas šventasis ragino, bū
tent, kad krikščionys, kalbėda
mi rožančių, mąstytų tikėjimo 
paslaptis. Tuo metu rožančiaus 
kalbėjimą jis ragino, nes reikėjo 
kovoti prieš albigensų platinamą 

{ ereziją. Ir ta erezija buvo nu
galėta, kaip vėliau buvo nuga
lėti ir kiti priešai.

Lepantos laimėjimas prieš 
turkus 1571 metais buvo lai
mėtas tą valandą, kai krikščio
nys ėjo procesijoje, kalbėdami 
rožančių. Panašus laimėjimas 
buvo 1716 metais kovoje prieš 
musulmonus. Ir šis laimėjimas 
įvyko, kai popiežius Klementas 
XI ragino melstis pavojaus 
metu.

Kiek vėliau (1888) popiežius 
Leonas XIII įsakė pamaldumą 
visai Bažnyčiai, įsteigė šv. Ro
žančiaus šventę (spalio 7 d.) ir 
įterpė į Švč. Marijos litaniją: 
“Karaliene š. Rožančiaus, mels
kis už mus”.

Amerikos išeivijoj

Amerikos krikščionys gali 
pažvelgti į netolimą šio kraš
to praeitį ir matys, kaip Mari
ja artimai yra susijusi su svar
biaisiais įvykiais.

Dieną prieš Švč. Marijos Ne
kaltą Prasidėjimą (1941 m.) 
japonai numetė bombas į J. 
Valstybių laivyną, o rytojaus 
dieną kongresas paskelbė karą 
Japonijai. 1945 m. rugpiūčio 15 
d.. Marijos dangun paėmimo 
šventėje, Japonija buvo nugalė
ta ir po keturių dienų, kai vi
sas pasaulis mini vieną iš šešių 
Marijos pasirodymų Fatimoje, 
Amerikos prezidentas paskelbė 
oficialią laimėįimo dieną. Švč. 
Marijos gimimo dieną buvo pa
sirašyta sutartis su japonais, 
ir J. Valstvbių vėliava plevėsa
vo virš Tokijo miesto, Japoni
joje.

Amerika pasirinko gegužės 
mėnesį Motinos Dienai. Nors 
ši šventė nėra katalikiška, bet 
jos populiarumas ir reikšmė nu
gali visų širdis. Beveik visi

krikščionys mini šią dieną Ma
rijos mėnesį. Dažnai ir Marijos 
dvasia vyrauja jos minėjime. 

Marijos raginimai
Švenčiausios Marijos pasiro

dymas Fatimoje 1917 metais 
yra labai artimai susijęs su is
toriniais įvykiais pasaulyje.

1917 m. liepos 13 d. Marija, 
pasirodžiusi Fatimos vaiku
čiams, pranešė jiems žinią: 
“Karas baigiasi, bet, jei žmonės 
nesiliaus Dievo įžeidinėti, ne
trukus prasidės kitas karas, 
dar baisesnis. Kai vieną naktį 
išvysite ant dangaus nepapras
tą šviesą, žinokite — tai ženk
las, kad Dievas rengiasi bausti 
žmoniją dėl jos nuodėmių. Baus 
gi ją karu, badu ir Bažnyčios 
persekiojimu... Kad tai neįvyk
tų, aš ateinu prašyti paaukoti 
pasaulį mano Nekalčiausiai Šir
džiai... Jei mano troškimai bus 
įvykdyti, Rusija atsivers ir bus 
taika. Jei ne, ji (Rusija) pasės 
žmonėse klaidų sėklą, kils karų 
ir Bažnyčios persekiojimų. Žus 
daug nekaltų žmonių. Šv. Tė
vas daug kentės. Kai kurios 
tautos bus sunaikintos. Bet ga
liausiai mano Nekaleiausioji 
Širdis triumfuos”.

Reikia tik nuoširdžiai įsiskai- 
, tyti į Marijos žodį, ir pamatysi
me, kaip tiksliai tas pranašavi
mas įvyko ir tebevyksta.

Įspėjimas yra aiškus: žmonės 
turi pataisyti kasdieninį gyveni
mą ir kalbėti rožančių.. Pasau
lio įvykiai yra surišti rožančiaus 
kalbėjimu. Krikščionys ' turi 
maldauti Dievą, kad tokių ne
laimių neįvyktų. Krikšičonims 
reikia melstis, aukotis arba su
silaukti nelaimių.

Mums reikia mokytis iš isto- 
riios — kalbėdami rožančių su
silauksime Marijos pagalbos.

SENEGALMOS 
PREZIDENTAS VATIKANE

Leopoldas Senghor, Senaga- 
lijos (vakarų Afrikoje) prezi
dentas, dar prieš visuotinį Baž
nyčios susirinkimą Vatikane bu 
vo priimtas popiežiaus Jono 
XXIII. Prezidentas Senghor yra 
katalikas. Audiencijoje pas po
piežių jį lydėjo užsienio reika
lų ministeris Doudou.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 spalio mėn. 20 d.
<<

Ar yra konfliktas tarp 

prezidento ir spaudos?

(Atkelta iš 1 psl.) 
Laikraštininkų pozicija nevie

spauda pasitarnauja tiesai — 
pavyzdys, spauda pirmoji iškė-

noda. Kai kurie gavo įsakymą lė aikštėn Estes afer^' 
iš savo bosų prisiderinti, ir dėl Prieš jj betgi nukrypsta kita 
to kandusis ir tulžies visada pil įįesos pusė: siekdama sensaci- 
nas Pegler pasitraukė iš sindi- joS; spauda per anksti paskel- 
kato, skusdamasis, kad jo straip bja įįeSą įr pakenkia valstybi- 
snius cenzūruoją su įspėjimu nįam įr žmoniškajam reikalui 
nieko nerašyti prieš Baltuosius _ pavyzdys, šiom dienom per 
Rūmus ar jų aplinką. Kiti pa- ankstyvi aikštėn iškilę užkuli- 
sidarė išvadą, kad Baltieji Rū- sjaį sukliudė Kubos invazijos

ĮSIGYK1IE DABAR

SAV. PARDUODA MARQUET'TE 
PK. mūrinį namą 2 butų:1 6 ir 7 
kamb. Telef. PR 8-0005.

CICERO. 5 kamb. med. bunga- 
low, 1 kamb. pastogėje. Pilnas rū
sys. 2 auto. garažas. Tuoj pat ga
lite užimti. Pilna kaina tik $15,500. 
Tel. OL 6-2233 arba OL 2-8907.

CICERO. Mūrinis — 5 butai ir 
valgykla (restoranas), $500 paja
mų per mėn. Visas geram stovy. 
Pilnas rūsys ir 2 maš. garažas. 
Savininkas išsikelia iš miesto, dėl
to pilna kaina. $42,500. Tel. OL 6- 
2233 arba OL 2-8907.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E A L ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 aukštų rezidencija. 3 mieg., val

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

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir California. Našlė parduoda 
už 529,500.

1% aukšto, apie 10 metų mūras. 2 j

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

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

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mtt-
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz- | ras, aukštas stogas, garažas, $18,800. 
džiai. Garažas, 29,400. Apkaltas medinis 5 kamb,, naujas

Prie parko mūras. 4 butai po 5 I šildymas gazu. garaž., prašo $14,000. 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 1 Ant kampo 2 butų mūras, ir dar S 

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

Kaina — rimtas pasiūlymas.
6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo

mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50,000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p.

Mur. 3 mieg. 8 metu, garažas. M. 
p. $22,S00.

Mur. 5 kamb., rūsys, garažas1. 13 
mėtų, arti AI. p. $12,400.

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

Mūr. 4 miegi 59 ir Kedzie rajone, 
garažas, kilimai. Tik $1 7,500.

Med. 2x5, garažas, greta tuščias
lotas. Brigllton p. $16.900.

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

Mūr. 5 kamb. prie Maria High, ga
ražas, nauj. šildymas. $19.500.

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

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

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

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

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

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65th Si., HE 6-5151Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
matysite.

, . . „ . , , . .. . , i Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū-
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria Higb. Sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
Virš §5,000 nuomos. Kaina $49,500. įr 2 auto mūro garažas už $18,500.

Tuščias lotas, 45 p. Liuksus rezi- Alga maža —- pajamų trūksta — 
dencljų sekcija. Reikia susitarti, štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- 
$12,300. | ro namo, kurio kaina tik $19,950.

Nauja likerių prekyba — taverna j Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
ir puošnus butas. Kaina nuderėta, tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. ; — tvarkingas namas — dideli butai. 
6 ir 4 kamb. $23,500. ] $20,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

2-jų aukštu mūr. 5 Ir 6 kamb 5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis, 
modern. virtuvės, atskiros gazu šil- Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa- 
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os . jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.
Ir Campbell $27,500. j 3 bnt. mūrln. 4—5—3, nauj. at-

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

2-jų aukštų med. su moder. "face ! „ Arti Marąuette Parke. bažnyčios
8tnnp” nriokin 4 ir 4 kamh eazu naujas 2-jy aukštu mui mis po 5%stone priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu Ramb 3 miėg»mieji. 2 vonios kiek

viename bute. Ąžuolo medžio visi ap-

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

mai norį padaryti spaudą gar
bintojų grupe ir valdžios vyk
domuoju organu. “Kennedžio Prezidentas, siekdamas la-
režimas labiau susirūpinęs savo biau centralizuoti visas gyve- auk§tej 924 N. California Avenue.

nimo sritis ir jas kreipti, jo I Butą galima naudoti kaip du bu
tus — yra 2 vonios ir 2 virtuvės. 
Informacijai skambinti — 378-9338

:elaisvių išpirkimą.
Washtenaw. $17,900. dirbimai. Baseboard karštu vand.

Išnuom. 6" kamb. butas 3-čiam
2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo- apšild. sistemos. Galima nupirkti su

veidu nei bet kuris kitas Wash- 
ingtono režimas naujaisiais lai- žodžiais betariant, pažangos ke- 
kais” liu, nori to ir spaudai. Dėl to

' tiesioginiu būdu ir per kitus as- 
Katra pusė teisi? j menis paskatinimo ar įtikinėji-

Prezidentas, sakydamas netu mo keliu siekia paveikti spau- 
rįs didelio pasitenkinimo iš spau kad ji derintųsi į tą pačią
dos, daug sykių minėjo ir pa
grindinius spaudos nusikaltimus

liniją.

Laikraštininkas ir čia ras sa-
neteisingai nušviestus fak- \ vo “nepriklausomumui” argu-

tus; išvadas padarytas iš ne
tikrų faktų. Nors Amerikos 
spauda turi ne tik didžiausią 
laisvę, bet laikoma ir geriausiai

mos. Alyva šildymas, garažas, Mar 
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai

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

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

1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 1 ir Francisco. $18,250.
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu, nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų. tik S22.000.

2x4% beveik nauj,, atskir. karšto 
1 vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a, garažas, 
$36,000.

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

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

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

5 ir 6 kamb. mūr., platus sklyp., 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $26,500.

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

2x6 gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton pL, tik $26.800.

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

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

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

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

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

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

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12.500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Pąr-
k©

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,600. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

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

$22,500.

Brighton Parke parduodamas
2-jų butų mūr. po 4% kamb., 5 
metų senumo. Po 6 v. v. skam
binkite 254-8382.

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

4001 S. Kedzie Avė.

mentą: ne visada iš šalies pa- houses for rent. chiiaren &
diriguotos idėjos spaudai ir vals ""south®c’h/Sgo Lburt£

Gar. att., appllances available. Bent 
may be applied to purchase. VERT 
REAS. RENT. NO SECURITY DE- 
POSIT. CalI 681-2433, are» code 312

tybei išėjo į naudą — pavyz
dys, Kinijos ir Kubos atidavi-

informuota, tačiau prezidento mas į komunistų rankas. O šios
kaltinimą spaudai galėtų pa
remti ir William J. Lederer kny 
gėlės A Nation of Sheep pareiš 
kimas: “Nėra malonu sieti spau 
dą su tais, kurie padeda klai
dinti Jungtines Valstybes”. Ir 
pavyzdžiais ima nurodinėti, kaip 
laikraštininkai rūpinosi patirti 
ne tiesą įvykiuose, bet padaryti 
iš įvykių sensaciją.

iš šalies padiriguojamos idėjos, 
kurios pakeičia Amerikos masių 
opiniją ne Amerikos naudai, y- 
ra pavojingesnės nei sensacijos.

Argumentų suras abidvi pu
sės. Tačiau argumentai už ir 
prieš gali būti netiesiogiai nau
dingi Amerikos spaudai — pri
vers ne vieną sąmoningai su

Išnuom. Marą. pk. šviesus erd
vus kamb. Skamb. darbo dienom 
po 8:30 v. v. PR 6-6697.

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

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais.

Išnuom. kambarys vyrui ar mo- Į Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
teriai angliškam beismente.

3239 S. Einerald Avė.
stoti prie klausimo — kokia y- 

Laikraštininkas galėtų čia ra spaudos paskirtis, 
aiškintis paradoksais : jei Ame- j
rika toleruoja Maskvos spaudą, 
kuri iškraipo faktus vardan pro 
pagandos, kodėl negali būti to
leruojamas fakto iškreipimas

Išnuom. 4 kamb. apšildytas bu- 
J. B. i tas. 885 mėn. Suaugusiems.

6829 S. Maplevrood. RE 7-5436

tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam Investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

vardan sensacijos? Antra ver
tus, ir sensacijos siekdama,

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
nitskiai mirti, o kiti — ilgalai
kiam kalėjimui. Bal. 4 d. “So- 
vietskaja Litva” pranešė, l^ad 
Reznitskis su dviem kitais sušau-

50 MJETŲ VYSKUPU
Melbourno, Australijoje,

Išnuomuojama 5 kambarių gra
sus butas.

LAfayette 3-4086

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

(1-as ūkis j vak, nuo State g-vės) mas!
CL 7-7388

8 METŲ MŪR. NAMAS 
Į vakarus nuo Gage Pk. 41/> kamb.

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

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

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

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

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

2 BUTŲ 5 METŲ MŪR. 
Marąuette Pk. Karšto vandens ši

luma. Kilimai. Aluminaus langai. 
$3 8,500 — arba geriausias pasiūly-

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 4936 W. 15th St., Cicero
Tel. CLiffside 4-2390 Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

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

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 Įmokėti, už $16,500.

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

ar-
kivyskupas Daniel Mannix at- įšnucmojami. 4 kamb. namas 

J 1 845 men.; ir 5 kamb. namas ant
šventė auksini savo vyskupavi-■ dviejų sklypų, $45 mėn. Tinka
mo jubiliejų. Arkivyskupas Man pensininkams. Kreiptis —

Lithuanian Real Estate Co. 
Spring Valley, III. TeL 22811

Marąuette Parke — 14 butų. Pa
jamų virš $21,000 per metus. Tik 
6 % karto nuomos.

Marąuette p-ke. 4 butų, 2x5 ir 
2x4 li„ šildymas alyva. Tik $51,000. 

Gage p-ke. 2x6 k., 3 mieg. $23,500.
1% a. mūr. 6 ir 3 kamb., šild. aly

va, 37% p. sklypas. Tik $23,500. 
BAUS REAL ESTATE. HE 6-4343

nix dabar turi 98 m. amžiaus. 
Vyskupu buvo konsekruotas 
1912 m. Dubline. Jaunatvėje jis 
yra buvęs geras sportininkas — 
jojikas. Melbourne kas rytas iš 
savo rezidencijos pėsčias eidavo 
4 mylias ten ir atgal į Šv. Pat
riko katedrą; taip darė iki pa-

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

Sav. parduoda 6 kamb. bunga- 
low. Gazu apšild. Plytelių virtuvė 
ir vonia.

Tel. HE 4-6575, po 6 v. v.

TIK $16,750 
Oak Lawn 5 kamb. 1 1 metų mūr. 

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

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

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18.900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,000. 
1 % aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

CONTRACTORS

IEŠKO NUOMOTI

Pastoviai gyventojai reikalingas22? ličhį SSSST* W*'Pw* 90 ”>• gijoje dviejų Ar“ trijų ”k™b.' tatai

“Milwaukee Journal” pažymi, 
kad panašūs teismai prieš 
žydus buvo pravesti Leningrade,

besidarbuojantiems 
kunigams parodo gražaus prie
lankumo.

S.

. Netoli Marąuette Parko rajono par
duodamas 2-jų butų—6 ir 4 kamb. 
mūras. Viskas naujai modernizuota. 
Naujas šildymas. Rūsy beaugtas po
ilsio kamb. su baru, kainavd $5,000. 
Dvigubas garažas. Savininkas mirė. 
Palikimo pasidalinimas. Tik $14,000. 
Kreiptis RE 7-2646.

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

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

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

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

Maskvoj, Kirgizijoj, Georgijoj, 
Baltgudijoj ir Ukrainoj. Jei kur 
Muvusi teisiama tautiniu atžvil
giu maišyta grupė, žydai buvę iš
skiriami kaip didieji nusikaltėliai, 
vadinant juos piktžolėmis, para
zitais, dėlėmis, pabaisomis, suk
čiais. Laikraštis klausia, ar šiurpi 
bausmė Reznitskienei kartais ne
atsirado dėl jos bandymo pabėgti 
iš Sovietų Sąjungos? “Ar jos bai
sūs kentėjimai nacių laikais, ne
kalbant, kad ji juk yra moteris, 
civilizuotame teisme nebūtų atne
šę jai pasigailėjimo?”

J. Žv.

lietuviams i California ir 42-os — 55-os g-vės j Roselande. — Gražių ir brangiųjų 
raione. CL 4-5143 j namų apylinkėje (IVallaee ir lllth

i St.) parduodamas 2-jų butų mūras 
ant plataus Sklypo. 18 metų seniūno. 
Modernios vonios ir virtuves, 2-jų 
auto. garažas, šildymas gazu. HauįHELP WANTED — MOTERYS

DAVĖ VISIEMS: PROGĄ Reikalinga moteris lengvam na
mų ruosos darbui ir prižiūrėti vai-

Kai prieš 75 m. Arroyo Gran- > Gyventi vietoj. Atskiras kamb.
ir vonia. Siaur. Chicagos priemies-

BEAUTIFUL HANDMADE

NŪN DOLLS
Make Lovely

de, Calif., piliečiai ruošė žem
dirbystės ir sodininkystės paro
dą, buvo iškeltas sumanymas, 
kartu suruošti ir kūdikių paro
dą. Kad visos šeimos joje ga- 
Jėtų dalyvauti, buvo nuspręsta, 
kad apie tokią parodą turi būti 
paskelbta prieš metus laiko, ir 
taip kūdikių paroda buvo atidė
ta metams.

priedų. Ypatingos aplinkybės verčia 
parduoti su dideliais nuostoliais. Tik 
$21,800. Kreiptis RE 7-2646._________

PAJAMŲ MŪRINIS 
8 po 4 kamb. Visi patogumai' Pa
jamų $420 per mėn. Išlaidų apie

Reikia greitai parduoti. 3 2 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 2 2 Įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. Vislias moder
niška. geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mūr. 2—6, 1—4 Brighton Park
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus Skl. $26,500,
REAJj ESTATE. NOTARY PURLIO

ŠIMKUS& SS’ į Mr- Farre“ te,efonu S 2214 W «59 So. Maplevrood flve
BRYAN MEMORIAL 

HOSPITAL
in

DURANT, OKLAHOMA
has excellent 

imni.edia.te openings for
REGISTERED NURSES 

Salary upėn.

CHRISTMAS GIFTS, 
BIRTHDAYS, Too.

— JAV raketos Kaūgeir V iš- 
šovimas į mėnulį nepavykęs, gal 
būt, dėl spinduliavimo, kilusio 
iš didelėje aukštumoje atomi-

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

Brighton Parke savininkas par-
All shifts, general duty and supor- m,-,r n.,mn   ? nn 5 kambvisors, salaries comm.ensurate with duoda mur namą z po O KamD.
ąualifications paid annual vacation, Garažas. 4432 S. Talman Avė. 
six paid soiidaya per year, coliege
town near beautiful lake Texoma.

Wir.e. write, or eall. Dept L, N.
Mr, R. M. Mull, Administrator 

Durant, Oklahoma 
or eall WA 4-3080

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Savininkas parduoda, 35 p. skly
pą rezidencijai — 2538 W. 109th 
Place. Už geriausią pasiūlymą.
_____________ LU 5-8757___________

$15,500 už gerą 2-jų butų na
mą. 2 po 6 kamb. ir 2 kamb. rū-' 
sy. Pajamų $110 plius savininkui 
6 kamb. butas. Apylinkėj 26-os 
ir S. Tripp Avė. $2,500 įmokėti. 
Gazu karštu vand. apšild., 2 maš. 
gar. 50 p. sklypas. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIU8 
M E Dl C INOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

>-»♦♦♦<

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dum,
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas'—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko 
‘'Tuckpointing”. Pilnai apaidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktĮ bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

NEATING CONTRACTORSI
Statome šiltu oru-.pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

Made \vith loving care witli par 
cular attention to detali.

Fine irnported mateliais used to 
produce a real \vork of art. The fin- 
ished produet wil.l become a Collec- 
tor’ą item and One your little giri 
will enjoy and love now.

A 1'uli 5 decade rosary hangs Erom 
the waist and a beautiful crucifix 
irom the neck.

Habit is hand pleated. Uoli has 
beautiful faee and is unbreakable. 
Arms, head and eyes movė.

Orde.r early for Christmas alloiving 
t.wo to three \vecks for delivciy—as 
mueh hand wonk is entailed in pro- 
dueing the most beautiful NŪN 
DOLL available.

Never sold at this price before and 
not sold in Stores.

ONLY' $8.95 for 8-incli doll. 
ONLY $13.95 for IJ-iiKli doll.

Three liabit colors to choosc from: 
Black, White, or Brown.

Sciid check or nioney order to:

EDWARD REDMOND & 
ASSOCIATES 

10 E. 2nd Street, 
Scottsdule, Arizona

Reikalinga lietuvė virėja 
Central Commuitity HospitaI

, , m . i • i Geras atlyginimas. Geros darboaru- j mų bandymų. Taip galvoja kai sąlygog Kr^ptis ■ Miss Bag(lon,
kurie ekspertai. 5701 S. VVoGl St. RE 7-4600

PRJOGOS-OPPOKTUNITIES— Valstybės sekretorius Dean __
Rusk vakar informavo Britani-j„ .. , . . MOTEL FOR SALE —
jos ir Prancūzijos ambasadorius , DAYTONA BEACH, FLA. 
Washingtone apie prezidento įRooms and apts. air-conditioned.
Kennedžio pasikalbėjimus su mi Swimming P o o 1; Shuffleboard.

. . . ^ , iRoom for expansion. Price $86,000.
msteriu Gromyko. įMortgage can be inereased. Con

tact owners — 818 S. Maple, Glen
Rock, N. J.

DRAUGIŠKA REKOMENDACIJA Savininkas geromis sąlygomis 
parduoda restoraną ir taverną 

už-Nuoširdžiai mums patarnavo Mr. įfabri^ "a;ionTeTT Sekmadieniais 
Svoboda, 3739 W. 26th St.. Ghi-1 iarVta- Tel- Lu 14Q26- 
cago ir 6013 West Ccrmak Road,
Cicero. Mes pirkome gerą nuosa
vybę su mažu įmokejimu ir esame 
patenkinti. Mes jį mielai rekomen- i . , .
duojame. 1 Ar var£lna tarakonai, peles,

Mr. & Mrs. Stanislav Trzos skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 
4172 W. 25th St- Chicago tel. PO 7-8852.

DftMESIO !

$17,900. ,6 kamb. bungalow. 5200 
į pietus, ant Christiana Avė. Karš
tu vand. apšild. 2 maš. garažas. 
33 p. sklypas. $2,000 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 VVest 26th St. 
LA 1-7038.

sekmad.Atdaras apžiūrėjimui 
nuo I iki 5 vai

1940 S, Scoville Avė., Bervvyli

' CICERO. Tik pagalvokite, 2-jų 
butų mūrinis namas, po 4 kamb. 
Apylinkėje 56-os ir 22nd St. Ga
zu apšild. $17,900: $4,000 įmokėti. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, i 
Cicero. OLympic 2-6710 arba1 
BIshop 2-2162.

šildymas
A. Sfcančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
K1TOKI PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

CICERO. Mūr. 5 butų, 2 po 3 
kamb., 2 po 4 ir 2 kamb. Karštu 

2 butai — 5 ir 6 kamb. Tuojau jvand.-alyva apšild. Pajamų $325 
galima užimti. ;per men. Apylinkėje 16 ir 59th
~ : —————— Avė. $32,000; įmokėti $8,000. SVO-

Savininkas parduoda mur. na- BOda, 6013 Cermak Rd.. Cicero, 
mą Marąuette Parke — 2 butai po ; OLympic 2-6710 arba BIshop 
6 kamb. Automat. gazo-karšto
vand. šildymas. Dvigubas gara
žas. Butai išnuomoti su sutartim.
Teirautis ES 9-4816.

2-2162.

CONTRACTORS

BEVERLY HILLS — puikioje vie
toje, tik blokas nuo \Vestcrn Avė., 
dėl mirties bankininko šeimoje par
duodamas beveik naujas 2-jų Imtų 
— 6 ir 5 kamb. modernus mūras. 
Garažas. Kilimai. Daug priedų. 10 
p. sklypas. Ketas bangenas už 
$41,000. Kreiptis RE 7-2616.

Remkite “Draugę”

Petrauskas Gonstruction Co.
2523 W. 69fch St, PR 8-3792 

Statome gyvenamas namas ir 
kitokius biznio pastatus

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditibning 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 n 7-3447 
4444 S. Westem, Chicago 9, Dl.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2094 Ckicago, (U.

MASTER DEC0RAT1NG
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklniul 

GA 5-5867

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

SKELBKITES “DRAUGE’’

K A R P E NIEKIS 
• Visokį namų pataisymai 

* Prieinaitna kaina
IGNAS

TeL HE 4-5570



Laiškas iš Europos

AVARAI, VINDBONA-VAKAR IR ŠIANDIEN
fi S 'S ■ K ... s? .

DR. G. VALANČIUS
I

Pirmykščių Austrijos gyven- kranto šaudoma. Šaudoma ne į vinai malšinti Kossutos sukeltų i 
tojų avarų tikroji kilmė, atro- paukščius, o į žmones, norin- vengrų su rusų kazokų pagalba, 
do, nė etnologams nėra pilnai , čius “Dievo paukšteliais” pasi- 1867 metais Hambsburgų Pran- 
aiški. Vieni juos laiko vokiška daryti. ciškus Juozapas I-masis skel- J
gentimi, kiti slaviška, treti net Dešimtį valandų vaikščiotos biamas dvigubu imperato-
magijarams (vengrams) bei ug- kojOSj nors ir pastiprintos vie- rium — austrų ir vengrų. į
rams gimininga.

Palikime tai atviru klausimu, 
abejodami, kad austrai yra gry
na vokiška gentis. Neabejotina, 
kad juose, be vokiškojo, yra apš 
čiai slaviško ir romėniško krau-

nišku šniceliu su “Erdaepfel” ir 1914 m. laidojamas serbų Sara-
“Kaiserschmarrn” (bulvės, de- jeve nužudytas kronprincas 
sertas) “Reginoje”, paskaudo. Pranciškus Ferdinandas, mobi- 
Vistiek ryžausi pereiti ir apeiti lizuojamas keršto žygis prieš 

į miesto centrą, pirmąjį “Bezir- Serbiją, išsiplėtęs į I-ją Pasau-
k’ą”, išaugusį senosios Vindobo- Hnį karą. 1918 m. pralaimėto

jo. Danubia buvo labai anksty- nQg šįrdyje lg.j0 pa. karo pasėkoje griūva išdidžioji
™ romėnų pro^ncija jau prieš miesto mūri. Dunojaus imperija, nuverčia-■
2000 metų tirštai jų apgyventa. I 6 . Dask,ltini„ Habe. i
Jos centras Vindobona (dabar-! siemi retoje atslrado »ar' T
tinė Viena) nebuvo vien tik Ro-1susis Vienos “vainikas’-Ring- burgąs Karolis I, atsiskiria ce- 
mos legijonų stovykla, kaip daž ' strasse- APlink vainiką, nuo- kai, vengrai Galicijos lenkai ir
nai teigiama. Romėnų ir slavis- jtabiai simetrišku lanku išdėsty- kroatai su slovėnais. Is didelio
kų sarmatų čia turėjo būti gau- ! pereitame šimtmetyje išdygo Tau^ puodo mažos skeveld-1
su dar prieš germanų atsiradi- kao ne visi imperatoriškos Vie- ros Ds 51 l 7 mil gyv.)
mą prie Dunojaus tautų kilnoji- uos didybės paminklai: Opera, varganai lipdoma maža Alpių ir 
mosi metu, nekalbant apie kel- Meno ir gamtos muziejai su Dunojaus respublika — Austn- j 
tus ir magijarus. 180 metais
po Kristaus čia mirė ir Romos

Ruth Redmond (dešinėje), gyv. Yonkers, N. Y., lydima E. Mar- 
shall. Britų Raudonojo Kryžiaus pareigūnės, išvyksta iš Hong 
Kong į komunistinę Kiniją, kur ji nori išvaduoti savo sūnų Hugh, 
42 m., kuris ten suimtas už tariamą šnipinėjimą kartu su kitais 
trimis amerikiečiais.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 spalio mėn. 20 d.

CHICAGOS ŽINIOS

imperatorius filosofas Marcus 
Aurelius. 10-to šimtm. Babon- 
bergų dokumentuose minimi Os

bronzos - marmuro Marija Te- 4a‘ 4934 m. naciai nužudo kanc- 
rezija tarp jų, klasiškai leng- ^eri Dolfusą. 1938 m. kovo 13 
vas, Vilniaus katedrą primenąs, d- metus ir 10 dienų prieš 
baltas Parlamentas, didžiulė Klaipėdą) Hitleris su kariuome- 
grynos gotikos Rotušė, masy- n®s divizijomis ir rudmarškinių

. . . . ... - niillzoir, rLRo nnYv-ic,” nv-itarrichi, greičiausia teturi tiek , viai rimtas universitetas, eie. Pulkais “grįžta namo” pri-
etnologinio bendrumo su vokiš
ku “Ostmark” arba “Oester- 
reich”, kiek ir estai su aiščiais,
Tacito aprašytais “aestiorum 
gentes — aesti”.

Vienos Įdomybėse

Nuo lietaus sušlapusiais skver 
nais iš po lietsargio keliskart 
užėjau į Vienos kavines, kurių 
čia per 700. Ir visos kuo ne pil
nos. Stebint ir klausant, besi
kalbant su vieniečiais, man jie
kažkaip visai kitokie, negu vo- gi barokines Nationalbiblioteką

gantiškai Burgtheater ir dviem 
tuzinais šarvuotų riterių apsta
tytas majestotiškas naujasis Mos- 4945 metais ateina 
Hoffburg. O jeigu dar ant Volk turi išlaisvintojai, su Rytų 
spar’o paviljono kolonų palypė- 4vanu priešakyje 1954 metais 
jęs pažvelgsi į šių didžiųjų už
pakaly seną miestą, su gotiška
puikybe dominuojantį Stephans

LAIMĖJO DALĮ NOBELIO 
PREMIJOS

Chicagoje gimęs ir augęs dr. 
James Watson, pasidalindamas 
su dviem kitais mokslininkais, 
laimėjo 1982 m. Nobelio premi
ją medicinos ir fiziologijos sri
tyse. Jie pasidalins $49,656. Dr. 
Watson yra Harvardo universi- 

i teto biologijos profesorius.
UŽMYNĖ ŠUNĮ IR MIRĖ 

į Louise Klein, 75 metų, 7303 
N. California, aplankė savo 
draugę, kurios namuose užmy- 

i nė šunį, pavirto, susilaužė šlau
nį ir vėliau mirė Edgewater li
goninėje.

SPAUSTUVĖS IR LEIDYK
LOS

Chicagos spaustuvės ir leidy- 
•! klos sudaro miesto didžiausią 
įmonę. Iš 10,900 Chicagos fab
rikų ir kitų įmonių apie 2,225 
užsiima spausdinimu ir leidimu 
knygų, žurnalų ir laikraščių. 

IŠPARDAVĖ BILIETUS

remia sąjūdį suvienyti visas 
krikščioniškas bažnyčias.

NEGRAS PAGYRĖ BAŽNY
ČIOS SUSIRINKIMĄ

Chicagos dvasiškis Joseph 
Jackson, vadovaująs 5 milijo
nams Amerikos negrų baptistų, 
dabar Vatikane lankąsis stebė
toju visuotiniame Bažnyčios su
sirinkime, pareiškė, kad susirin
kimas “pajėgus atlikti daug ge
ro pasaulyje”.

KOKIA YRA KVIEČIŲ 
ATSARGA

Chicagos Board of Trade pra 
neša, kad Amerikos kviečių at
sarga šiuo metu siekia 473,403,- 
000 bušelių.

PAVAGIA DAUG AUTOMO
BILIŲ

Chicagos policijos galva O. 
Wilson su kitais aukštais poli
cijos pareigūnais svarsto, kaip 
sumažinti automobilių pavogi
mus. Chicagoj kasmet pavagia-SU NUOSTOLIU

Lyric Opera, kuri Chicagoje ,ma apie 30,000 automobilių 
( prieš savaitę pradėjo septynių 
; savaičių sezoną, praneša, kad 
daugiau 90% visų bilietų jau Attention, Property Owners

jungia Austriją prie savo “tūk-
stantm etinės^ ^germamj^im peri gQ Wolff’ą. Visa Viena su pre- stovi. Steponas atstatytas, nors džiasi, kad, nepa:sant bilietų iš- 
^°S" mG aiS 3 61na G zidentu dr. Schaerf ir kitais iš- kaip ir .Karolis, dar nenusiėmęs pardavimo, už kiekvieną operos

ms’ą, Haydn’ą, Bruckner’į ir Hu savo auksiniais obuoliais tebe- ! išparduota. Administracija skun

pagaliau ir pastarasis deda pa
rašą po neutralizuotos Austri
jos taikos sutartimi, gavęs

dom, į Vieną prašmatniausių pa stambl4 austrišku žibalu ir 
šauly Schwarzenberg’o fontaną, amerikoniškais doleriais. Jei ne- 
į Savojos princo Eugenijaus bačiau P^itinės istorijos mėgė- 
statytą barokinę Belvederio pi- 4as’ Praeičiau per Baliaus Rū- 
lį su labai puikiu parku, į taip- aikšt? nesustojęs.

kiliausiais sugužėjo į naujai at- karo žaizdų operacijos rūbo, pastatymą turi $12,000 nuosto- 
statytą Teater an der Wien, Eu medinių rėmų. Kaertnerstrasse U- 
ropos teatrų seną garsuolį pa-1 savo elegancijoje dar labiau pa
ties Karajano diriguojamą Mo- sitempusi, Marijos pagalbos 
carto “Zauberfloete”, švenčių (Mariahilferstr.) gatvės puoš- 
savaites atidarant prieš porą niose krautuvėse pilna nepigių

kiečiai ir gana. Tegu sau ir kal
ba ta pačia kalba, savaip Ištęs
ta vieniečių tarme.

Viešbučio ieškojimas visą die
ną buvo ir naudingas. Perėjau
pažįstamas 18, 9, ir 8-to rajo- i įr prisiminimų sentimentų pa-

ir gražuolę Karlskirche — tu 
tikrai pasakysi: Viena — labai 
gražus miestas!

Pustuzinį “audrų ir varžto” 
metų čia kadaise praleidęs, gal

Garsioji Vienos muzika

dienų. Kaip tu žmogus ten pa
kliūsi, jei, jau 8 dienas prieš 
man atvykstant, bilietai buvo 
grobte išgrobti, šis teatras sta
tė premjeras visų šiandien žino-

prekių ir labai elegantiškai ap
sirengusių žmonių. Čia sutiksi 
ir senus pažįstamus “Herzman- 
sky”, “Gerngross”, “Sehvvecha- 
ter”, “Wiener Molkerei”, “An- 
ker” ir “Hammerbrot”. Ir vir-

LANKĖSI ANGLIJOS PRE
LATAS

Anglijos episkopalų bažnyčios 
primatas, 100-asis Canterbury 
arkivyskupas Arthur Ramsey 
su žmona apsilankė Chicagoje, 
kur episkopalų Šv. Jokūbo ka
tedroje pasakė pamokslą. Jis

SPĖČIAU
For the First time we are offering 
otir Expert Service in Jnterior and 
Exterior Painting- and Dee. to you 
at. a Savings Never before possible. 
lt’ .von are in necd of Anj type of 
liec. then Now is tlie time lo Have 
it done. This is a Limited offer. 
CALL NOW FOR YOUR FREE 
EST1MATE, City or suburbs.

J. V. PETRELI 
Painting & Deeorating 

BRunsivick 8-5137

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

no gatves, skersgatvius ir aikš
tes, net savo laiku paties gy
ventas. Buvusiame “mano” Lie
tuvos konsulate, Parcelano gat
vėje, kažkokia modistė itališka 
pavarde įsitaisiusi. Kalno gatvė 
spalvą pakeitusi, išgražėjusi. 
Ligoninės gatvėje dangoraižiai 
statomi. Prie Schottentor buvu
sio tramvajų susikimšimo nebė
ra, jie į naują požemį lenda ir 
išlenda. Votivo parke, dabar Ro

žadintas, birželio žalumo suža 
vėtąs ir aš sau tariau: man 
čia taip gražu, aš niekur iš čia 
nebenoriu eiti. Jei skubini ir 
laiko neturi, tai tik čia ateik, 
keliskart apsisukęs pasigėrėk 
ir galėsi sakyti: mačiau Vieną. 
O jeigu aplankysi Praterį su 
garsiuoju milžinračiu (Riesen- 
rad), užmiesty “Gražiojo Šuli
nio” (Schoenbrunn) karališką 

i pilį su baroko fontanais, par-
zevelto aikštė, didžiuliai pože- ku ir skulptūromis, Plikakalnį
miniai garažai statomi. 

Vėlyvosios gotikos deiman
čiukas Votivkirche — žymios 
dalies savo brangių vitražų per 
karą netekusi. Atstatyta, bet 
viduje jau ne be tas įspūdis. 
Paprastų stiklų šviesa per lan
gus sumažino didingumą šios 
paminklinės bažnyčios, statytos 
prieš 90 metų įvykusiam pasi
kėsinimui prieš imperatoriaus 
Pr. J. gyvybę atminti.

(Kahlenberg) su Jono Sobies
kio paminkline koplyčia, prie to 
dar Rotušės pilies rūsiuose ar 
pačiame Grinzing’e “šiemeti
nio” (Heuriger) vyno išgersi— 
būsi pilnai patenkintas.

Didžiosios pasaulio istorijos 
dramos

Jojimo sporto mėgėjai, žino
ma, neišvažiuos neaplankę gar
siosios /Vienos “Spanische Reit- 
schule” ir nepasižiūrėję baltų 
lipicijanų, pagal Strauso muzi 

Nors lietus aprimo, saulutė ką baletą šokančių. Meno mė-

Alpės susitinka su Karintais

pro debesį prasimušė, bet šalti 
vėjai siautė. Viena — garsi sa
vo negailestingais vėjais. Sako, 
čia susitinka per Dunojaus slė
nius pralindusios stiprios Alpų 
oro srovės su tokiom pat Kar
patų srovėm iš slovakų Bratis
lavos pusės rytuose. O kai dar 
pietryčių Balkanų Vėjas, per 
(Vengrijos puštą ir Naujakurio 
(Neusiedler) ežerą atėjęs, pa
pučia, tai virsta iš kojų net ge

gėjai, aišku, ištisą dieną sėdės 
viename iš 10-ties didžiųjų pa
saulio paveikslų galerijų ir neiš 
eis nepamatę astekų karaliaus 
Montezumo egzotiškos plunks
nų karūnos. Politikai ir istori
kai atydžiai klausysis vadovų 
pasakojimų “Baliaus Rūmų aik
štėje”. Čia suvaidintos pačios 
didžiosios Austrijos istorijos 
dramos, pilies viduje ir lauke. 
Chronologiška eile išvardinsi-

miausių klasikinių operų ir ope 
Muzikai ir teatralai sustos I rečių, pradedant Beethoveno tinęs “Talak Trafik” būdelių. 

Vienoje ilgiau, kaip visi kiti. “Fidelio” prieš pusantro šimto 1 Bet žinot ko aš pasigedau?
Vienos, kaip muzikos, teatrų, 
ypač operečių centro, garsas 
platus. Čia kiekvienam žingsny 
susidursi kuo ne su visais muzi
kos didžiaisiais, ne tik 150 metų 
jubiliejų švenčiančio “Musikve-

metų ir baigiant Lehar’o “Link ' Mūsų tradicinės valgyklos Wae- 
smąja Našle” 1905 metais, hringerstr., kurioje valgėme ir 
Kaip į kokią muzikos Meką su- pirmukart svetur Vasario 16- | 
gūžėjo šias dienas į Vieną so- tąją šventėme, užrioglinta Ste- 1 
listai, dirigentai, filharmonijos yr, Fiat automobiliais ir NSU 
orkestrai bene šeši. Net iš Chi- motociklais. Čia nei gurkšnio

rein koncertų salėje, ne tik tri cagos kvartetas skelbiasi pla- begausi, nei mergaitės su plo
ju operų ir pustuzinio operečių katuose, Varšuva ir Maskva iš niausiom pasauly kojom ir odi- 
teatrų scenose, bet ir parkuose, po “uždangos’’ atsiuntė trupes, niu maišeliu per pečius persime 
aikštėse, gatvėse, net centrinė- neminint reklamuojamų koncer- tusios bepamatysi. Užtat mūsų 
se kapinėse, St. Mara o priemie tų iš Madrido, Milano, Londono tradicinė “Residenz” kavinė prie 
sty, sutiksi gyvus ir nemirštan- ir Berlyno. “Vienos Kongresas” “juostos” (Waehringerguertel) 
čius visus tris Strausus, šuber- šoka ir dainuoja, muzikuoja, tebeveikia, tik šeimininkas ir 
tą, Beethoveną, Mocartą, Brah- Maro stulpas prie “griovio” su abu kelneriai, Ferdinandas su

________________  Oskaru, jau mirę. Šeimininkau-
' “ ja jau pražilę vaikai. Tebestovi

ir dailioji šv. (Jono kop I
IV A N A D O S ŽINIOS lytėlė prie tos pat “juostos”, !

j netoli Liaudies operos, čia isto- | 
nuo Fordo fabrikų iškėlimo, j rikas kun. dr. Juoz. Stakaus- 
Kun. V. Rudzinsko pastangų dė-! kas mums pamaldas laikydavo, 
ka, Windsore daug lietuvių ga-' Alfonsui K. patarnaujant. Pas- 
vo darbus. Greta savo tiesiogi- tarasis, taipgi Juozas, Bladas, 
nių pareigų Windsore, kun. V. Henrikas ir bene dar kuris iš 

lietuvių buv. klebonas kun. V.; Kudzinskas nuolatos talkininką-, mūsų didelio būrio tuomet (38 j 
Rudzinskas serga ir gydosi. Pa-Į Y® Detroito Šv. Antano parapi-! vyrai ir 4 mergaitės), jau am- 
sigenda Windsoro lietuviai sa- į 4a*’ dalyvavo Detroito lietuvių žinybėje.

Wiindsor, Ont.
KUN. V. RUDZINSKAS 

SVEIKSTA

Jau aštuntas mėnuo Windsor

vo mylimo dvasios vado, nema- Į organizacijose. Kiekvienas liet. 
u žiau juo rūpinasi ir kaimyninio ' organizacijos žingsnis, kur tik ~ 

Detroito 'lietuviai. Tai nepapras ! yra reiltalas^jo su nuošii .luinu 
tų gabumų ir energijos žmogus. ;reIniamas. Už tai ir organizaci- 
1927 metais baigęs Vytauto jos dabar visuomet gerb. kun. 
Didžiojo universitetą gaudamas V. Rudzinską prisimena. Gražų 
dipl. teologo teises. Dar Lietu- pavyzdį parodė Detroito A.L.B. 
voje būdamas, Aliejuose netoli Radio klubag) paskirdamas ig
Raseinių, pastatė gražią mūri-

Sutemo. Išvargau. Pagaliau 
ir nakvynėlę rkdau. Pas... lie-

nę, gotiško stiliaus Šv. Trejy
bės bažnyčią. Su pasisekimu or 
ganizavo ir vadovavo pavasari-

ANTIKOMUNISTINIO 
SĄJŪDŽIO VADOVAS

JAV-se energingai reiškiasi 
kasos kuklią auką, o klubo vai- įdr Fred Schwarzi važinėdamas
dybos nariai ją dar 
savomis aukomis.

padidino po didesnius šio krašto miestus, 
ruošdamas antikomunistines pa- į 
skaitąs, organizuodamas trum
pus tos rūšies kursus — paskai 
tas. Raudonųjų bendrakeleiviai

ninkams, angelaičiams, skau- Run y Rudzinskas u anį 
tams, moterų draugijoms. Už laįką buyo gydomag gt Mafy p
natinės8vyresnybės^buvo teigia-jFv0“neje sudarinėja 4am visokiaM kliūtis.

pučia, lai virsta is koju net ge- . t^nrunuiugisKa ene įsvaruuusi- mai įvertintas. Greta jaunimo ' i, noPvdv Jis įtariam&S antisem^^u, į-
ležinis riteris ant Rotužės bokš-lme. 1806 metais Habsburgų nrj?«njj,apjį„ bnVft vilniui Va ^r' Ant- Kavecko žinioje. Gydy skundus valdžios agentai tikri- 

r,.z. j,___ !n______ :x,„„ tt organizacijų buvo vilniui va . SDeciaiistu teisimu kun. V. ,___ .. .to. Beje, seklus Neusiedler eže-! Pranciškus 
ras prie austrų ir vengrų sie
nos Burgenlande, kaip ir 'Gua- 
daląuivir ištaka Ispanijoj, yra 
išgarsėjęs rojus Europoje. Tik

H

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame: Vysk. V. Brizgiui už atlaikomą 

šv. Mišių už

a. i" a. Kun. Jurgio Riaubos
sielą, kan. F. Kapočiui už palydėjimą j kapus ir atsisveikini
mo žodi. Prel. J. Paškui už visas laidotuves jo bažnyčioje ir 
kunigų priėmimą. Kun. J. Domeikai už pamokslą. Kun. J. 
Vyšniauskui už kun. Jurgio pašarvojimą. Mišių asistai: kun. 
Totoraičiui, kun. A. Kardui, kun. E. Abromaičiui ir kun. V. 
Kaleckiui. Vargonininkų chorui, p. V. Micui-Micevičiui už 
budėjimą koplyčioje. Visiems aukojusiems šv. Mišias ir gėles. 
P-nui Petkui už gražų patarnavimą. Gerb. kunigams, seselėms 
ir visiems už skaitlingą dalyvavimą kun. Jurgio laidotuvėse. 

KUN. J. RIAUBOS BROLIAI, GIMINĖS IR DRAUGAI

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

BARBORA POCIUS
Jau suėjo keturiolika metų, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios neteko
me 1948 m., spalio 21 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos nie
kados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną ramybę.

Už jes sielą užprašytos 2-jos šv. Mišios spalio mėn. 22 d. 
7 vai. ir spalio 23 d. 6:30 vai. ryto Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Barboros Pocius sielą.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, žentai ir anūkai

Su giliu skausmu primename giminėms ir pažįstamiems, 
kad spalio 21 d. sueina vieneri metai, kai netekome brangaus 
vyro ir tėvo

A. + A.

JUOZO BAKUCKO
Už jo vėlę 1962 m. spalio 27 d., šeštadienį, 8 vai. 30 min. 

Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčioje (Philadelphia, Pa.) bus 
atlaikytos gedulingos šv. mišios. Po mišių šv. Petro kapinėse 
(Rivcrside, N. J.) šventinamas paminklas.

Šiose ninnis skaudžiose iškilmėse prašome dalyvauti visus 
gimines ir pažįstamus ir po jų atsilankyti mūsų namuose 
(436 Areli St., Riverside, N. J.) pusryčiams.

Genovaitė Bakuckienė, dukterys ir sūnūs

na jo pajamas ir išlaidas, tačiau | 
jis, visų tų sunkumų neboda
mas, atkakliai kovoja prieš rau 
donųjų diktatūrą.

nusiėmė _ ir į duoti sąjungos narys, ir Lietu- p , mncz cvoitac 
Schatzkammer padėjo Švento vos šaulių sąjungos garbės na

rys. Praėjusio karo audrų iš sa 
vo mylimo gimtojo krašto buvo 
priverstas pasitraukti ir 1947

sios Romos Imperijos karūną 
tuo metu, kai Bonapartas Pary
žiuje užsidėjo kitą, popiežiaus

ne žmonių, bet paukščių. Jų čia1 Pijaus VH-jo ranką atsūmęs.

Windsore jis per 9 metus sėk
mingai darbavosi, savo padėti
mi ir patirtimi lietuviams daug

— Buvęs senatorius Green y- i 
ra 85 metų. Buvęs senatorius | 
Theodore Francis Green, ilgai

L r , dirbęs Senate, paminėjo spalio I
West Lorne ir Rodney, o nuo f PprcV^lto rlimlri. '__... PersKaite Draugą , auoKi- į2 dieną savo 95 gl]Tltadienį sa

li kitiems pasirk.aitvti. vo namuose Providence, R. I. J 
' Jis gavo daug sveikinimų.

m. emigravo Kanadon. Nuo i padėjo,
tūkstantiniai pulkai, spalvin- 1815 metais Vienos kongresas, Į1948 metų dirbo Londono vys P. J.
ginusių ir prašmatniausių, po-1 Mettcrnicho diriguojamas, abso 
zuoja gamtininkams ir gamtos! liūtiniams “Šventosios Sąjun- 
mėgėjams. Šio rojaus lankytojų i gos” monarchams Europą val- 
skaičius esąs smarkiai sumažė- dyti atidavė, Napoleoną į toli- 
jęs po kruvinos 1956 metų veng mas salas ištrėmęs.
rų revoliucijos, nes iš rytų L 1848 metais žygiuojama kru-

kųpijoje. Suorganizavo lietu
viams pamaldas London, Ont.,

1952 metų apaštalavo Windso- 
re. Windsore darbą gauti nelen
gva, nes didelis nedarbas tęsiasi i



6 DRAUGAS, geštadienis, 1962 spalio mėn. 20 d. IŠ ARTI IR TOLI

X Chicagos Lietuvių Tary
bos konferencija įvyksta lapkri
čio 18 d. 2 v. p. p. Jaunimo 
Centre, Il-to aukšto salėje. Or
ganizacijos prašomos atsiųsti 
savo atstovus. Kviečiama daly
vauti visuomenė.

X Antram Kultūros kongre
sui šaukti komitetas kviečia 
specialų posėdį spalio 21 d. 10 
vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
Pagrindinis, klausimas—apsvar
styti L. B. Centro Valdybos pa
siūlymą kongresą atidaryti tik 
šeštadienį, lapkr. 24 d. Posėdy
je tuo reikalu darys pranešimą 
L. B. Centro Vald. pirm. J. Ja
saitis.

X Marijona ir Vladas Mei
liai savo gražioje rezidencijo
je, 3248 So. Green St., spalio 
14 d. buvo pakvietę šv. Pran
ciškaus vienuolyno rėmėjų sei
mo dalyvius ir iškėlė šaunią 
puotą. Pas vaišinguosius Mel- 
kus dalyvavo seimo vedėjas kun. 
Jonas Kuzinskas, seselės Mari
ja Leoną ir Marija Joyce iš 
Pittsburgho, Pa., ir daugiau 
svečių. Melkai yra stambūs pa
rapijos ir draugijų veikėjai ir 
rėmėjai.

X Anna Kanapack, 7231 S. 
Whipplę st., paslydo ir susižei
dė koją. A. Kanapack yra stam
bi gerų darbų rėmėja.

X Vytautas Medeisis, 817 W. 
34 St. pergyvenęs dvi operaci
jas jau eina geryn, bet dar po
ra savaičių negalės dirbti. Mede 
sis yra Draugo skaitytojas.

X Kotryna ir Antanas Jau
čius, 3531 W. 66th St., buvo iš
vykę į Kanadą keliomis savai
tėmis su dukra Adeline ir žen
tu William Wieckstrom, gyve
nančiu Detroit, Mich.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų Centras rengia Bunco par- 
ty su daugybe brangių dovanų 
šį sekmadienį, spalio 21, 2:30 
v. p. p. Marijos Aukšt. mok. 
patalpose, prie 67 ir Marąuette 
Rd. Bus ir bazarelis, gardžių 
namie gamintų kepsnių, gero 
kugelio. Maloniai kviečiame vi
suomenę atsilankyti ir linksmai 
praleisti popietę su seselėmis ir 
rėmėjomis. Jūsų visų gausus at
silankymas bus įvertintas.

(Pr.)

X Visi kviečiami į tradicinę 
Montessori dr-jos madų parodą, 
kuri bus rytoj 3:30 vai. p. p. 
Jaunimo Centre. Čia bus gali
ma laimėti mūsų žymiųjų dai
lininkų paveikslų, pasistiprinti 
kavute ir skaniais užkandžiais. 
Laukiami visi. (Pr.)

Tradicinis ateitininkų rudens 
vakaras jau čia. Vakaro progra
mą išpildys sol. Birutė Kemėžaitė 
ir dr. S. Aliūnas. Gros Br. Mar
kausko orkestras. Veiks bufetas, 
bus dovanų. Visi kviečiami daly
vauti. Vakaro pradžia 7:30 vai. 
Jaunimo Centre. (Pr.)

X Maloniai kviečiame drau
gus ir pažįstamus praleisti kar
tu mano gimtadienį spalio mėn. 
20 ir 21 d. d. Marąuette Inn., 
2656 W. 69th St., J. ir M. Juš
kai, savininkai. (Sk.)

X Gage parko lituanistinėje 
mokykloje pamokos prasidės 
spalio 20 d., šeštadienį, 10 vai. 
(ne 9:30, kaip buvo paskelbta) 
ryto. Mokyklai vadovauja mo
kyt. J. Kavaliūnas. Visi tėvai, 
toj apylinkėj gyvenantieji, pra
šomi tą dieną atvesti savo vai
kus į šią mokyklą.

X Loretos Civins ir Jono Po- 
lezos sutuoktuvės įvyko spalio 
13 d. Oak Park, III., katalikų 
parapijos bažnyčioj. Pusryčiai 
įvyko Red Fox restorane, kur 
dalyvavo artimieji. Kun. Malley 
atkalbėjo maldą. /Vakare vaišės 
įvyko Terrace salėje, 6330 W. 
Irving Park Rd., kuriose daly
vavo 270 svečių ir kurias mal
da pradėjo kun. A. Valančius. 
Povestuvinėn kelionėn jaunieji 
išvyko į Philadephia, Pa.

X Dr. Antanas Montvidas 
Čiurlionio galerijai padovanojo 
dail. a. a. Jono Šileikos rašyto
jos Julės Žemaitės portretą. Že
maitės portretas ligi šiol buvo 
Čiurlionio galerijoje paskolin
tas. Dabar jis yra galerijos nuo 
savybė. Šį portretą Šileika nu
tapė, kai Žemaitė buvo atvyku
si į Chicagą. Galerijos vadovy
bė už šį paveikslą daktarui yra 
labai dėkinga.

X Chicagos Aukšt. Lituanis
tikos mokyklos Motinų Klubas 
kviečia motinas į labai svarbų 

! susirinkimą šį sekmadienį, spa
lio 21 d., 3 v. p. p. Jaunimo 
Centre. Prasidėjus mokslo me
tams atsirado daug svarbių rei
kalų, kurių viena valdyba nega
li išspręsti.

X Jadvygą Ravinskienė šven 
tė vardo dieną ir buvo savo šei
mos artimųjų pasveikinta, palin 
keta jai ilgiausių ir sveikiausių 

Įmetu. Jadvyga Ravinskienė gy- 
Įvena su dukra ir žentu dr. A. 
Ražėnu, 2946 VVest Marąuette 
Rd.

X Vaikų teatro, Alvudo glo
bojamo, akt. A. Brinkos vado
vaujamo dalyviai kviečiami šį 
sekmadienį, spalio 21 d. atvyk
ti į Gage parko valdines patal
pas, kur visi pasirodymai bus 
įrašyti į juostelę, iš kurios per 
Sofijos Barčus šeimos valandė
lę pirmadienį, spalio 22 d. bus 
transliuojama. Vaikučiai prašo
mi atvykti lygiai 2 vai. p. p. 
Pažymėtina, kad į Vaikų teatrą 
jau įsirašė 42 “vaikai. Teatran 
priimami vaikai nuo 3—12 me
tų amžiaus Gage parko patal
pose nuo 2 iki 4 vai. p. p. kiek
vieną sekmadienį.

X Jaunimo Centro Studentų 
ansamblis spalio 7 d. koncerta
vo St. Joseph kolegijoj, Renes- 
selaer, Ind. Šokėjai 700 asmenų 
auditorijai pašoko keturis šo
kius ir buvo studentų tiesiog 
entuziastingai sutikti. Ansamb
lį pasveikino dramos mokyto
jas ir pasidžiaugė gražiai sušok 
tais šokiais ir spalvingais lietu
vių tautiniais drabužiais. Pra
nešėja Ramūnė Jurkūnaitė, gra 
žiai šokėjus pristatė papasako
dama apie Lietuvą. Vakarienės 
metu ansamblio dalyviai buvo 
klausinėjami apie Lietuvą ir lie
tuvius. Kolegijoj studijuoja 2 
lietuviai, bet gražiai pasitarna
vo sudarydami sąlygas atvykti 
ansambliui. Daug pasidarbavo 
stud. Bubnys. Jaunimas, nepai
sant kelių šimtų mylių ke’ionės, 
džiaugiasi, kad taip gražiai ga
lėjo pasitarnauti Lietuvai, 

j X Operos Balius, kurio me
ninę programą atliks sol. J. Vaz- 
nelis ir pats Chicagos L;etuvių 
Operos Choras, įvyks lapkr. 10 
d., 8 v. v. YVestern Ballroom 
salėje. Gros specialiai padidin
tas orkestras. Staliukus iš ank
sto prašoma užsisakyti Aldonos 
Barkauskaitės tel. RE 7-4301.

(Pr.)
X Smagus šokiai šiandien 

6:30 v. v. Noreikų svetainėje, 
1820 W. 46 g. V.K.L.S. Šalpos 
sekcija kviečia ir nešokančius 
linksmai praleisti vakarą su vil
niečiais. (Pr.)

X ALRK Moterų Sąjungos 
46 kp. rengia savo tradicinę su- 

1 kaktuvių vakarienę su stipria 
i menine programa, “Carmen” 
i operos dvasioje. Programos iš- 
■pildytojos bus pačios sąjungie- 
itės: Elena Gedutis, Jewel BIo- 
žis, ir kitos. Programą praves 
46 kp. garbės pirm. ir organiza- 

, tore Maria šrupša. Vakarienė 
’ įvyks penktadienį, spalio 26 d.,
! Šarkos restorane, 7:30 vai. vak. 
| Joj sutiko dalyvauti ir ALRK 
Moterų są-gos centro raštininkė 
Viktoria Leone, kuri nuolatos 
duoda patarimus ir nurodo kuo
pos veiklos kelius. (Pr.)

X Lietuvių Demokratų Lyga 
ruošia kokteilį šį sekmadienį, 
spalio 21 d., nuo 4 vai. iki 6:30 
p. p. Marąuette Club salėj, 6908 
S. Western Avė., pagerbimui vi
sų demokratų kandidatų. Ruo
šiama visų rūšių užkandžių ir 
gėrimų. Bus proga susipažinti 
su visais lietuviais politikais ir 
kandidatais, kurie, mums juos 
išrinkus, tvarkys valstybės, 
apygardos arba mūsų miesto 
reikalus. Bus meninė programa, 
dainos ir šokiai. (Pr.)

X Ar Petrauską, ar Stonkie
nę ar Lanzą — ką bemėgintum, 
visų plokštelės skamba puikiau
siai, perduodamos vokišku hi-fi 
stereo patefonu Telefunken. Pa- 
siklausykit Gradinsko televizijų, 
radijų ir patefonų krautuvėje, 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.

(Sk.)

Pakili nuotaika Jaunųjų dailininkų meno parodos atidaryme Čiurlionio galerijoj, Chicagoje.
Nuotrauka V. Noreikos

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO ŠV. ANTANO TAU
PYMO IR SKOLINIMO B-VĖS 

SUKAKTIS
Įdomūs dalykai šiuo metu 

vyksta Cicero lietuvių centre. 
Juozo F. Gribausko vadovau
jama Šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo bendrovė visą spalio 

. mėnesį yra sukakties minėjimo 
ženkle.

Su mirguliuojančiom vėlia
vom iš tolo šviečia puošnus 
bendrovės pastatas. Viduje ne
įprastas vaizdas. Frank Lang, 
kuris anksčiau dėvėjo paprastą 

Į policininko uniformą, dabar at
rodo, kaip koks generolas. Prie 
langelių ir kitur patarnaujan
čios moterys ir mergaitės dėvi 
senovinius drabužius. Bendro
vės kontrolierė Elena Rukuižie- 
nė ir kitos pareigūnės atrodo 
tarsi princesės su puošniom anų 
laikų sukniom.

Dažnai čia pasirodo ir ben
drovės prezidentas Povilas Put
rimas, Adomas Bernadišius ir 
kiti direktoriai, taip pat pasirė
dę įdomiais senoviniais drabu
žiais.

Bendrovės vedėjas Juozas J. 
Gribauskas pakils net ir į auk
štybes ir iš helikopterio pabers 
4,000 baltų sviedinukų su cen
tais, o iš apačios į viršų paleis 
500 balionų su doleriais mūsų 
malonioji cicerįetė Miss Lithua- 
nia Dalia šulaitytė.

Visą tai įvyks šį šeštadienį, 
spalio 20 dieną 12 vai. Ciceroj, 
1447 S. 49th Court.

MOTERŲ KLUBO ŠVENTĖ
Šv. Jurgio par. Moterų klu

bas trečiadienio vakarą šventė 
savo 27 gimtadienį. Ta proga 
par. salėj turėjo šaunią puotą 
su programa, ką suorganizavo 
specialus komitetas, vadovau
jamas M. Kincienės. Buvo su
rinkta dovanų seselėms moky
tojoms $116. Narės, išbuvusios 
10 m., gavo po dailų rožančių. 
Buvo įvesdinti naujos valdybos 
nariai. Pirmininkės pareigas iš 
Stellos Perutis (jai įteikta do
vana) perėmė Viktorija Šilan- 
skienė. Klubo vardu statybai na 

i mo seselėms mokytojoms Br. 
[Gulli par. klebonui prel A. Mar 
tinkui įteikė $3,600. Prelatas sa 
vo kalboje nuoširdžiai padėkojo 
veikliam moterų klubui.

Scenoje buvo sudaryta sma
gi programa — humoristiniai 
vaidinimėliai.

Programą pravedė dvasios va 
das kun. J. Kuzinskas. Klubą 
sveikino ir buvusieji dvasios 
vadai kunigas A. Zakarau- 

' skas, kun. Pr. Kelpšas, taipgi
1 kun. L. Vaišvilas ir kun. dr. J.
Prunskis. Griežų orkestras ir 
narės smagiai pasišoko bei 
traukė bendras dainas. P.

BALFO RINKLIAVA 
BRIDGEPORTE

Balfo 3-čio sk. valdyba rug
sėjo 30 d. pravedė piniginę rink 
liavą prie Šv. Jurgio bažnyčios 
ir surinko 293 dol. Skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja pa
rapijos kelb. prel. A. C. Martin- 
kui už leidimą tą rinkliavą pra
vesti ir visiems maloniems au
kotojams, mūsų rinkliavą taip 
gausiai parėmusiems.

Norėtume atskriai padėką pa 
reikšti Frank Beleckiui, 3644 S. 
Union av., kuris pats būdamas 
invalidas, supranta šalpos reikš 
mę ir kasmet su savo auka mū
sų rinkliavą paremia. Jau ant
ri metai, kai našlaitės Jūratė 

į ir Audronė šopytės įteikia savo 
auką lietuviukams šelpti, šios 
mergytės ištisus metus taupo 

' centus, kuriuos įteikia Balfui 
rinkliavos dieną. Norėčiau tuo 
pavyzdžiu atkreipti ir kitų tė
vų dėmesį, kad paskatintų sa
vo vaikus prie tokio gražaus ir 
kilnaus įpročio.

Aukojo po $15: Vytautas Pet 
rauskas, po 10 dol. Frank Bele- 
ckis ir Kazys Vilkas, 7 dol. M. 
Graužinytė, po $5 C. Ambrose,
M. ir Ad. Bagdonai, Julija Bi
čiūnas, Ona Genčius, Sofija 
Graužinienė, Nora Gugienė, J. 
Neverauskas, Ant. Ragauskas, 
Ant. Stakėnas, Mrs. B. Stane- 
vich, Jūratė ir Audronė Šopy
tės, Ig. Vaičeliūnas, A. W. Ven- 
skus ir Gr. ir V. Žukauskai. Po 
$4 — A. Ohodeckas, J. S. Kau
nas. Po $3 — Vincas Avižius, 
Gaukis, K. Genčius, A. Grigo
nis, Angelė Paškaitienė. Kiti po
2 dol. ir mažiau. Valdyba

MOKESČIŲ REIKALAI
Adv. Charles P. Kai neseniai 

įvykusiame Nuosavybių Savinin

i kų Susivienijimo susirinkime 
| Brighton Parke skaitė įdomią 
(paskaitą tema — Pakalbėkime 
I apie mokesčius. Prelegentas 
j tarp kitko pabrėžė, kad JAV- 
j bės buvo įtrauktos į tris pasau
linius karus, kuriuose neteko 
keleto milijonų žmonių užmuš
tų ir sužeistų. I Pasaulinis ka
ras kainavo $22 bil., II — $330 
bil., Korėjos karas — $18 bil. 
Šias skolas reikėjo apmokėti 
mokesčiais. Šiandien JAV val
džia turi skolų 300 bil. dol, kas 
proporcingai kiekvienam gyven
tojui tenka po $1,600, kurie tu
ri ateiti į iždą įvairių mokesčių 
forma. Vien tik Illinois valsty
bė federalinei valdžiai moka 
$7,556,673,000 (už 1961 m. 
tokia suma sumokėta). Jeigu 
federalinė valdžia reikalautų tik 
pusės šių mokesčių, tuomet už
tektų apmokėti visoms išlaidom 
Chicagos miestui ir -Illinois val
stybei. Augant miestui didėja 
ir išlaidos, o tuo pačiu ir mo
kesčiai. Chicaga dabar turi apie 
4 mil. gyventojų. Turime 10,000 
policininkų ir 7,000 ugniagesių, 
kuriems apmokėti išleidžiama di 
dėlės sumos. Prieš 25 metus na
mukas kaštavo $7-8,000, už ku
rį reikėjo mokėti $100 mokes
čių. Šiandien tas pats namas 
kaštuoja $20,000 ir už jį mo
kesčių reikia mokėti $300. Padi
dėjus miestui padidėjo ir išlai
dos, o kartu ir mokesčiai. Baig
damas adv. Kai pasakė, kad 
reikia ieškoti pajamų šaltinių, 
siekti vienybės, duoti daugiau 
respekto mūsų vyriausybei ir 
vietos valdžiai. Turime supras
ti, kad gyventojams augant, mo 
kesčiai yra būtini sveikam ir 
ekonomiškam gyvenimui, jeigu 
siekiama progreso. Bet mokes
čiai turi būti teisingai paskir
styti visiems gyventojams, bet 
ne vien namų savininkams krau 
narni. Pr. šul.

J. A. VALSTYBĖSE
— Kan. dr. J. Končius Pitts

burghe per lietuvių radiją pa
sakė žodį, kuriame be kitko pa
žymėjo: “Mes lietuviai, gyveną 
laisvame pasaulyje, privalome 
susirūpinti lietuvių tautos liki
mu ir su didžiausiu uolumu ir 
pasiaukojimu vieningai darbuo
tis švento tikėjimo ir lietuvy
bės išlaikymui. Pirmiausiai jūs, 
tėvai, motinos įkvėpkite į savo 
kūdikių sielas Dievo ir lietuvy
bės meilę ir kalbėkite su jais lie 
tuviškai. Mes privalome didžiuo 
tis mokėdami šią seniausią ir 
gražiausią pasaulyje kalbą; net 
kitataučiai, žymūs profesoriai, 

i mokosi lietuvių kalbos ir di- 
! džiuojasi ją mokėdami. Čia pri
minsiu prof. Eretą, šveicarą, 
prof. Kantą, vokietį, Princeton 
universiteto prof. Bender, Penn 

| sylvanijos universiteto prof. 
Senn. Puikiai jie yra išmokę lie 
tuvių kalbą. Kodėl gi mes taip 
lengvai norime išsižadėti tos 
gražios lietuvių kalbos.

Reikia stebėtis, kodėl Jūsų pa 
rapinėse mokyklose Pittsburgbe 
nebemoko nei lietuvių kalbos, 
nei dainų, nei giesmių, nei po
terėlių lietuvių kalba. Net ir Lie 
tuvos himno nemoka sugiedoti. 
Jūsų gi tėvai ir protėviai kru
vinu prakaitu dirbdami aukojo 
savo paskutinius dolerius tų 

“ gražių bažnyčių, vienuolynų, mo 
kyklų ir salių statymui. Jie au
kojo ir pasišventė noriai tam, 
kad jų vaikų vaikai tose mokyk 
lose iš seselių išmoktų lietuvių 
kalbos, kad lietuvių dainos jų

PADĖKA BALFUI
Chicagos Balfo apskrities val

dyba nuoširdžiai dėkoja už dova
nas prekybininkams, verslinin
kams ir visiems asmenims, kurie 
prisidėjo prie gegužinės pasiseki
mo Bučo darže: Vertelkams Flo
ridoje, už žemės sklypą, J. Liepo- 
niui — Liet. Prek. namai — už 

■miegamąjį, dail. J. Paukštienei už 
“paveikslą, TV Daina — Semenams, 
B. Brazdžioniui, J. Gradinskui, 

i Frank TV Shop už radijus ir ki
tas dovanas, Kaunams, A. Tverui, 

i J. Motiejūnui, Klub. Žemaitija, 
Lietuvių krautuvei, Kuraičiui, M. 
Bajorūnui, A. Šimkūnui, A. Pie
niui, Market delikates,, Balniui, 
Jasėnui, VI. Civinskui — Terrai, 

[Petrauskui, B, Paukštui, Pr. Rum- 
;šai, P. Vengeliauskui, J. Jakubkai, 
Pr. Nedzinskui, Paniuškui, Club 
Aldona, J. Leonauskui, B. Mulio- 
liui, I. Bražioniui. A, Valavičiui, J. 
Mikelaičiui, P. Klimkevičiui, P. Be- 
nešiui, P. Jaraminui, K. Eringiui, B. 
Siliūnui, J. Budrikui, Bieiūnienei, 
Stančienei, Dankevičienei, Dubaus
kui ir kitiems. Be to inž, J. Miklo- 

I vui už kalbą, K. Bružui už talką, 
į barų, kavinės, valgyklos, įvažiavi
mų tvarkytojams ir darbininkams,

• laimėjimų platintojams ir pirkė
jams bei visiems dalyviams, talki- 
1 ninkams, kurie tiktai sudarė ir 
[parėmė Balfo šalpos darbus. Ačiū. 
J Valdyba

Chicagoįe
IŠ VANDENS PARDAVIMO 

BUS PELNO
1 Iš Chicagos Oak Lawn mies
telis perka vandenį, už kurio 1,- 
000 galionų moka Chicagai 22 
centus. Oak Lawn miestelis da
bar žada parduoti vandenį Chi
cago Ridge miesteliui, bet iš jo 
reikalaus 37% cento už 1,000 
galionų.

AUKŠČIAUSIAS MIESTO 
BOKŠTAS

Chicagos televizijos stotis W- 
BKB įrengs naują transliavimo 
bokštą “virš vakarinio Marina 
City apartamentinių namų dan
goraižio. Tai bus aukščiausias 

j pastatas Chicagoje, siekiąs 969 
pėdas nuo žemės, 426 pėdas auk 

i ščiau stogo ir 1,549 pėdas virš 
jūros lygio.

PATARIA DABAR SKIE
PYTIS

Šią žiemą, gruodžio ir sausio 
mėnesiais, Chicagoje smarkiai 
praplis aziatiškos influenzos li
ga. Gydytojai pataria skiepytis, 
ypač sulaukusiems virš 40 me- 

I tų. Chicagos pašto 20,000 dar
bininkų davė pavyzdį kitiems 

1 gyventojams ir jau buvo įskie
pyti.
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I LITHUANIAN DEMOCRATIC | 
I LEAGUE I

BALIUS J
i Š. M. SPALIO (OCTOBER) 21 — SEKMADIENI 1
= — Rengiamas —

Lithuanian Democratic League Balius 
su šokiais ir išgėrimais

| MOQUETTE CLUB HALL, 6908 S0. WESTERN AVĖ. g 

Dalyvaus daug įžymių politinių asmenybių
| Būtų malonu, kad lietuvių blokas parodytų politinį = 

subrendimą gausiai dalyvaudami
= BILIETUS DAR GALIMA UŽSISAKYTI ADV. CHARLES KAL = 
= RAŠTINĖJE, 6322 SO. AVESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILL. = 

Tel. PR 6-5162
K. G. ŽIRGULIS. President
CHARLES P. KAL, Chairman of the Board of Directors. = 
JACK JATIS, Exec. Secretary AL. PREIBIS, Director 
DONNA KAMM, Secretary AL. KUMSKIS, Director
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tarpe skambėtų, kad lietuvių 
[giesmes bažnyčiose giedotų. Ko 
dėl jūs, lietuviai, taip greitai 

[nublukote? Juk niekas jūsų ne
varžo, nei Amerikos valdžia, 

[nei Bažnyčios vyriausybė. Nie- 
i kas nedraudžia, kad jūsų vai- 
l kučiai būtų lietuviškai mokomi 
ir kad bažnyčiose būtų laiko
mos lietuvių kalba pamaldos. 
Priešingai, Amerikos vyriausy
bė nori, kad jūsų jaunimas mo
kytųsi lietuvių kalbos, nes auk
štesnėse mokyklose už lietuvių 
kalbos pamokas užskaito kredi
tus.

Grįžkite prie savo tėvų-pro- 
tėvių kilnios dvasios, tegul 
skamba lietuviškos giesmės jū
sų bažnyčiose, tegul jūsų jau
nimas traukia gražias lietuviš
kas dainas. Nedaleiskite, kad 
kas mėgintų atitraukti jūsų vai 
kučius nuo lietuvybės meilės. 
Lai gyvuoja mūsų gražus jauni 
mas su gražiais lietuviškais pa
pročiais, malda ir daina”.

OKUP. LIETUVOJE
— Nestatykite kryžių kapi

nėse — siūloma Lietuvoje. Ko
munistiniai pareigūnai staiga su 
skato smerkti apleistą kapinių 
puošimą Lietuvoje. Apie tai per 
Vilniaus radiją pabrėžta, kad 
daugelyje Lietuvos rajonų esą 
pavyzdingai tvarkomi karių ka
pai. Tačiau daugumas kapinių 
Lietuvoje.... palikta likimo va-' 
liai. Esą, kai seniau kapinėmis 
rūpinosi religinio kulto bendruo 
menės (suprask, bažnyčia.—E.) 
ir kai tos kapinės buvusios dva 
siškių pasipelnymo šaltiniu, tai 
šiandien tokia tvarka, girdi, jau 
nebegali būti toleruojama. Rei
kalaujama, kad kapinės turi 
būti meniškai apipavidalinamos 
ir pan. Nepatinka ir patys pa
minklai, negeri ir antkapiai ir... 
blogiausia, kad akis rėžią kry
žiai ir kitos “katalikų kulto em
blemos”. Esą labai geras reiš
kinys, jei žmonės nenori staty
ti kryžiaus ant mirusių kapų. 
Užtat dabar reikią galvoti, ko
kiais skoningais paminklais bū
tų galima papuošti antkapius. 
Siūloma kapinių puošimu susi
domėti menininkams. (E.)

1>E KASK OPEN YOUR HEART. 
HKKK NEEDED AT ONCE!

“Dollars for Bricks”, to build St. 
l’atrick’s School i n Phenix City, A'la- 
bama. Send no mattcr how little.

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

"Won’t you please Help us!”
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TELEVIZIJAS
paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtu vSs darbą—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslinBs lempos.

I. MIGLINAS
2540 W. OOth St. H a. PR 6-1003
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SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus 

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




