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JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ IR 
SOVIETU SĄJUNGOS DERYBOS
Stevensono ir Kuznecovo pasitarimai neatnešė ryškesnių 

rezultatų. Bolivija, Brazilija ir Čilė reikalauja Lotynų 
Ameriką palikti be atominių ginklų

NEW YORKAS. — Sovietų 
Sąjunga painformavo JAV, kad 
visos rusų raketos pirmadienį, 
lapkričio 12 d., bus baigtos iš
vežti iš Kubos ir po tos datos 
jau nebebūsią reikalo inspektuo
ti iš Kubos plaukiančių Sovietų 
laivų. Pagal susitarimą tarp 
prezidento Kennedžio ir dikta
toriaus Chruščiovo, JAV laivai 
turėjo patikrinti Sovietų laivus, 
gabenančius raketas atgal iš 
Kubos. Aukščiau minėtas infor 
macijas skelbdamas dienraštis 
“Chicago Daily Tribūne” (lap
kričio 9 d.) pažymi, kad dar 
nėra aišku, ar rusai priešinsis 
laivų inspekcijai po lapkričio 
12 d., po pirmadienio.

Ilgi pasitarimai apie neišspręs
tus klausimus

Kubos reikalais JAV amba
sadorius Jungtinėse Tautose Ad 
lai Stevensonas tarėsi su Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotoju Vasiliu 
V. Kuznecovu. Pasitarimai užsi
tęsė 3y2 valandos. Juose, šalia 
Stevensono, dalyvavo dar ir JA 
Valstybių atstovybės narys Jun 
gtinėse Tautose Charles W. 
Yost ir prezidento Kennedžio 
Kubos reikalams sudaryto ko
ordinacinio komiteto pirminin
kas John J. McCloy. Turima 
žinių, kad Sovietai darosi kie
tesni tuo klausimu. Po pasitari
mų Stevensonas laikraštinin
kams pareiškė: “Mes vėl turė
jome ilgą pasikalbėjimą apie 
neišspręstus klausimus. Yra ke
letas tokių svarbių neišspręstų 
klausimų”.

Sprausminių bombonešių 
išgabenimas

Laikraštininkų klausiamas, 
Stevensonas patvirtino, kad bu
vo i ariamasi ir apie išgabenimą

Sovietų turimų Kuboje 30 - 40 
sprausminių bombonešių, galin
čių nešti atomines bombas. Ku
bos ambasadorius Carlos Le- 
chuga tvirtino, kad tie bombo
nešiai priklausą Kubai.

Aukščiau minėtieji pasitari
mai buvo jau antri paskutinių 
trijų dienų laikotarpyje. Nepra
nešta apie kokį nors pasiektą 
susitarimą. Laikraštininkai pa
klausė Stevensoną, ar rusai pa
laiko tuos 5 Castro reikalavi
mus, jų tarpe ir pasitraukimą 
iš Guantanamo bazės. Steven
sonas patvirtino, kad Sovietų 
atstovai nuolat daro spaudimą 
tais punktais.

Jungt. Tautų laikinasis gene
ralinis sekretorius U Thant, iš 
Kubos grįžęs be susitarimo su 
Castro, dabar atskirai tarėsi su 
Kuznecovu ir Lechuga.
Reikalauja Lotynų Ameriką par 

likti be atominių ginklų
Kubos įvykių išgąsdinta Boli

vija, Brazilija ir Čilė įnešė į 
Jungt. Tautų pilnaties susirin
kimą pasiūlymą, kad Lotynų 
Amerika būtų paskelbta zona, 
kur neleidžiami jokie atominiai 
ginklai. Pagal tą siūlomą rezo
liuciją, Lotynų valstybės susi- 
'tartų negaminti, nepriimti, ne
laikyti ir nebandyti atominių gin 
klų ar juos nešančių įtaisų. Jei
gu tokie ginklai turimi, jie būtų 
pašalinti. Reikale, to susitarimo ! 
vykdymas būtų prižiūrimas in
spektavimo keliu.

Šią rezoliuciją pasiūlė Bra
zilijos delegacijos vadovas Ari
nos de Melo Franco. Jis pažy
mėjo, kad Kubos kariniai veiks 
mai parodė, jog nusiginklavimas 
yra dabar didžiausio dėmesio 
reikalaująs uždavinys. Jis pa-. 
brėžė: “Brazilijos piliečiai ir 
vyriausybė yra vieningos min-

ties, kad Lotynų Amerikos kon
tinentas turėtų būti vienas iš 
pirmųjų išsilaisvinančių iš ato
minio teroro vergijos.”

J. B. Godber, Britanijos vals
tybės ministeris užsienio reika
lams, atkreipė dėmesį, kad 
Chruščiovo sutikimas leisti Jun
gtinių Tautų pareigūnams pa
tikrinti raketų išgabenimą duo
da vilties tikėtis naujo sovietų 
požiūrio į inspektavimą nusi
ginklavimo srityje.

Pietų Vietnamas 
nutraukė santykius 

su Laosu
SAIGON, Pietų Vietnamas. — 

Pietų Vietnamas vakar nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Laoso vyriausybe, nes ji pri
pažino Šiaurės Vietnamą.

Pietų Vietnamas yra antrasis 
kraštas nutraukęs santykius su 
Laosu dėl jo pripažinimo komu
nistinių režimų.

Nacionalinė Kinija nutraukė 
santykius, koalicinei vyriausy
bei, vadovaujamai premjero 
princo Phoumos, pripažinus ko
munistinę Kiniją,

Amerikietė pasiuntinė išėjo, 
bulgarui užsipuoius JAV

SOFIJA, Bulgarija. — Minis- 
terė Eugenie Anderson išėjo iš 
Sovietų Sąjungos priėmimo, Bul 
garijos prezidentui D. Ganevui 
apkaltinus Jungtines Amerikos 
Valstybes piratiškais žygiais 
prieš Kubą.

Ganev apkaltino Ameriką sa
vo kalboje, pasakytoje Sovietų 
ambasadoje priėmime, minint 
bolševikų revoliucijos 45 metų 
sukaktį.

Ganev pareiškė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės pažeidė

tarptautinius įstatymus, “užde
damos blokadą aplink mažą, bet 
heroišką Kubą ir atvirai pasi- 
ruošdamos ginkluotam užpuoli
mui prieš revoliucinę Kubą.”

“Aš manau geriau apleisti”, 
— pasakė Mrs. Anderson savo 
amerikiečiui vertėjui. Jie ir iš
ėjo.

Bulgarų vyriausybės pareigū
nai bandė reikalą pataisyti, bet 
Mrs. Anderson išėjo iš priėmi
mo.

Bulgarų spauda ketvirtadienį! 
neminėjo šio įvykio.

KALENDORIUS
Lapkričio 10 d.: šv. Andrie

jus Avėk, Vaišilgas.
Lapkričio 11 d.: 22 sekm. po 

Sekminių, šv. Martynas, vys
kupas.

Lapkričio 12 d.: šv. Marty
nas I, popiežius; Austomas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
daugiausia saulėta, apie 50 laips 
nių; rytoj — giedra, nedaug 
pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 6:33, leidžias 4:36.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių laivai vakar patikrino pen 
kis Sovietų Sąjungos laivus, 
plaukiančius iš Kubos į Rusiją. 
Trijuose laivuose buvo raketos.

— Raudonoji Kinija metų bė
gyje turėsianti eksperimentinę 
atominę bombą. Trejų metų bė
gyje ji turėsianti atominių gink 
lų.

— JAV ambasadorius Sovie
tų Sąjungoje Foy D. Kohler va
kar padėjo vainiką prie vice
premjero Mikojano žmonos kars 
to. Palaidota už Maskvos.

Buvęs prezidentas Harry S. Truman ir jo žmona atvyko į Mrs. 
Eleanor Roosevelt laidotuves Hyde Park, N. Y. šiandien laidoja
ma Mrs. Rooseveįlt. (UPI)

Sovietu Sąjunga neduoda

Partijos patenkintos JAV karine pagalba 
Griežta premjero Nehru kalba

NEW DELHI. *— Indijos šiau, šiaurės rytų fronte, rytiniame 
rėš rytiniame fronte užvakar j pasienio gale. 
pradėtos didelės kovos, minis-Į Ministeris pirmininkas Neh- 
teriui pirmininkui Nehru per-' ru vakar vėl pagyrė Britaniją 
spėjus komunistinę Kiniją, kad ir Jungtines Amerikos Valsty-

Kada bus demontuota diktatoriaus 
Castro vyriausybė?

WASHINGTON, D.C. — A- 
merikoš valstybių organizacijos 
(OAS) posėdyje Venecuelos at
stovas apkaltino diktatoriaus 
Castro režimą, kuris iš Kubos 
plečia subversyvinę veiklą Lo
tynų Amerikoje. Venecuelos vy
riausybė turi duomenų, kad jos 
krašte naftos vamzdžiai ir jėgai 
nės buvo išsprogdintos Castro 
agentų.

1 N.caraguos atstovas pareiškė, 
kad demontavus sovietų Sąjun
gos bazes Kuboje, dabar rei-

Rusę išvarė
ATĖNAI, Graikija. — Grai

kija, gal būt, atsilygindama dėl 
išvarymo vieno jos konsulo iš 
Sovietų Sąjungos, vakar įsakė 
Sovietų ambasados trečiajam 
sekretoriui išvykti iš krašto sa
vaitės bėgyje.

— Raudonoji Kinija ir Nepak
ils nustatė pastovų savo pasie
nį pasirašyta sutartimi 1960 me 
tais, pasak Peipingo praneši
mo.

— Mirė prof. Antanas Pure
nąs. Lapkričio 5 dieną Vilniu
je, okupuotoje Lietuvoje, mi
rė profesorius ir Mokslų akade
mijos narys Antanas Purenąs, 
chemikas, visuomenės veikėjas. 
Jis gimė 1883 metų vasario 16 
dieną. Skapiškio valse., Rokiš
kio apskr.

Jetneno kariai sudavė 
didelį smūgį

KAIRAS, Egiptas. — Jeme- 
niečių respublikos kariniai da
liniai sudavė didelį smūgį, įskai 

1 tant 1,000 Saudi Arabijos ir 
Jordano žuvusių kareivių, “žiau 
rioje kovoje” monarchistų dali
niams Yemene. Tai pranešė pro 

i respubliška Vidurio Rytų žinių 
| agentūra (Menda) vakar. Me- 
nda nesako, kada įvyko kova.

Ketvirtadienio vakare naujo
ji respublikos vyriausybė pa
siuntė aukšto lygio delegaciją 
j Maskvą.

0TTAWA. — Kanada jau 
■ turi 19 milijonų gyventojų, pa
sak statistikos biuro pranešimo.

Pirmoji radaro antena, skirta 
oro spėjimams, virš pastato Chi
cagoje. .(UPI)

ketų tą pat padaryti ir su Cast
ro vyriausybe.

JAV delegatas pabrėžė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
imsis griežtų priemonių užkirs
ti kebą “komunizmo eksportui” 
į Lotynų Ameriką.

— JAV raketa Mariner II, 
skriejanti į Venerą, siunčia že
mėn aiškius ir gerus signalus, 
atnaujinus jos baterijas.

— Nevadoje nusileido ir- ap
sivertė X-15 raketinis lėktuvas. 
Pilotas gyvas ištrauktas iš lėk
tuvo.

— Keturi JAV senatoriai va
kar buvo nuvykę prie nelaisvės 
sienos Berlyne ir kalbėjosi su 
Vakarų Berlyno burmistru 
Brandt.

Taip atrodė Eleanor Roosevelt
Ryšium su Indijos - Kinijos karu 1905 m. savo jungtuvių dieną.

Indija “niekada nepaliks” inva
zijos jėgoms savo teritorijos.

Nehru taipgi atmetė naujau
sią Peipingo pasiūlymą taikin
tis, pasakydamas griežtą kalbą 
nepaprastoje parlamento sesi
joje. Visos opozicinės partijos, 
išskyrus komunistus, pažadėjo 
paramą ministeriui pirmininkui.

Partijos sukėlė ovacijas, jam 
pagirus Jungtines Amerikos 
Valstybes dėl jų greito paten
kinimo Indijos prašymo prista
tyti ginklų indų kariniams da-

bes dėl jų karinės pagalbos In
dijai. Jis taipgi prašė ginklų ir 
iš Sovietų Sąjungos, bet ši at
sisakė duoti.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Rusai pasienio sargybiniai 

vakar sulaikė mažą į Berlyną 
vykstantį JAV armijos konvo
jų, nes rusai įtaigoja, kad iš 
anksto reikia jiems pranešti a- 
pie konvojų žygiavimą.

Pasak armijos kalbėtojo, kon
vojus iš keturiolikos kareivių ir 

liniams ir papeikė Rusiją, kad į septynių sunkvežimių buvo su- 
ji sėdi kartu su raudonąja Ki- laikytas 89 minutes prie Ra- 
nija oficialiai nepaskelbtame pa- i rienborn tikrinimo punkto Ry- 
sienio kare. Į tų-Vakarų Vokietijos pasie-

Atstovai įžengė į parlamento i nio.
rūmus, demonstruojant indams, į — Ispanijoje siaučia smarkus 
nešantiems plakatus ir šau- lietus. Dėl didelių liūčių 4,000
kiant: “Nesiderėkite.” Policija 
uždarė metalinius vartus, kad 
minia neįsibrautų į parlamento 
kiemą.

Besirenkant parlamentarams 
į nepaprastą posėdį, valdžios pa 
reigūnas pareiškė spaudos kon
ferencijoje, kad komunistai ki-
niečiai pradėję dideles kovas i tomą užtvanka.

žmonių liko be pastogės.
— UNESCO vakar Paryžiuje

pradėjo posėdžius, kuriuose da
lyvauja 112 valstybių atstovų. 
Ši organizacija ketina išleisti 
30 milijonų dolerių, kad būtų 
išgelbėtos istorinės šventovės 
Egipte netoli tų vietų, kur sta-

Pakistanas, Indija ir Kinija
Pakistaniečių prezidentas šaukia specialią 

parlamento sesiją

DACCA, Pakistanas. — Pre
zidentas Khan lapkričio 7 d. 
pranešė, kad šaukiama nepapras 
ta parlamento sesija apsvarsty
ti padėtį, kilusią iš Indijos - Ki
nijos pasienio konflikto. Parla
mentas susirinks lapkričio 21 
dieną.

Baigus kabineto posėdį Ra- 
vvalpindi, prezidentas paskelbė 
pareiškimą, pabrėždamas, kad 
Indijos - Kinijos karo veiksmai 
ir dideli kiekiai ginklų, prista
tomi vakariečių valstybių, ke

lia rimtas problemas Pakista
no saugumui.

Pakistaniečių viešoji nuomo
nė per paskutines savaites pa
krypo kiniečių pusėn ir prieš 
Indiją, nes penkiolikos metų 
ginčas su Indija dėl Kašmiro 
ateities dar neišspręstas.

LAISVĖS FRONTASPLECIASI!
O. LABANAUSKAITĖ, 

mūsų korespondentė New Yorke

NEW YORKAS. ’■— Ryšium ir daugiau žmonių pavergti.

Satyrinūs komedijos 
premjera

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Dramos teatro kolektyvas pa
rodė žiūrovams savo naują spėk 
taklį — A. Griciaus satyrinę 
komediją “Ir ūsai nepadėjo”. 
Tai trečia teatro premjera šia
me sezone. Spektaklį, vaizduo
jantį kolūkinį kaimą, pliekiantį 
dar pasitaikančias negeroves, 
režisavo K. Genys, 
atliko aktoriai V.

su naujomis komunistų - impe
rialistų avantiūromis Kuboje ir 
Indijos - Kinijos pasieniuose, Vii 
ko pirm. dr. A. Trimakas buvo 
paprašytas jų galimas pasek
mes pakomentuoti iš mūsų lais
vės kovų fronto žiūrint. Žemiau

Abudu įvykiai patvirtino mū
sų nuomonę, kad laisvieji kraš
tai turėtų būti griežtesni Mask 
vos imperializmo atžvilgiu. Da
bar norėtųsi laukti, kad, ir In
dijos vyriausybės neišskiriant, 
atsirastų Vakaruose daugiau

ir seka jo ta proga pareikštos' ryžto pavergtųjų tautų laisvės
mintys.

— Kubos įvykiai ir raudono
sios Kinijos agresija prieš Indi
ją turėtų atidaryti akis visiems 
komunistų simpatikams. Jų tar 
pe yra buvęs ir Indijos Krishna 
Menon, kuris ne taip seniai yra 
įžeidęs lietuvius, latvius ir estus 
su savo pareiškimu, kad jų že
mės turėtų priklausyti Rusijai, 
nes jos jai priklausiusios ir 
prieš I Pasaulio karą. Juk visos 
pastangos įtikti Maskvai ir Pei- 
pingui nieko nepadėjo — prie
šingai, tik palengvino jiems or
ganizuoti naujus puolimus, sie
kiant pasigrobti daugiau žemių

reikalą paremti, nes juk vadi
namoji lanksčioji politika su
bankrutavo — pasirodė labai 
pragaištinga Vakarams. Dabar 
jie ta kryptimi turėtų gerai or
ganizuotai veikti, naująsias Af
rikos ir Azijos valstybes pasi
telkę, kad J. Tautose priimta 
dekolonizacijos deklaracija bū
tų pritaikyta ir Sov. Rusijos 
pavergtoms tautoms. Praplėtus 
laisvės frontą, padidėtų ir pa
čių Vakarų saugumas.

— Visada buvo aktualus Vli
ko bazės praplėtimo klausimas, ' j. Urmonavičius, S
todėl ir šiemet jis bus liečia
mas, nes juk gal visiem turėtų 
būti aišku, kad šiandien jau ne
bėra tų priežasčių, dėl kurių 
kai kurios grupės yra pasitrau
kusios iš Vliko gretų. Žymiai 
pasikeitė veikimo sąlygos, pasi
keitė ir asmeninė Vliko sudė
tis. Jei Prancūzija su Vokieti
ja surado bendrą kalbą prieš 
bendrą priešą, tai negi mes ga
lėtume amžinai išsiskyrę pasi
likti.

— Juk lengviau atsikvėpti, 
kai Alto vadovybė galop pasida
lino darbus?

— Ką ir besakyti! Juk šios 
(Nukelta į 5 psl.)

— Alžirijos vyriausybė užda
rė alžiriečių mažą, bet veiklią
komunistų partiją. Premjeras 

ties tyrimo, ką dar svarstysite j Ben Bella nori ma.
šių metų Vliko sesijoje? i tyti tik vieną partiją.

Be pasaulio politinės padė-

Vaidmenis
Eidukaitis,
Balandytė,

LTSR liaudies artistas J. Lau
cius, LTSR nusipelnęs artistas 
A. Mackevičius ir kt.

Siuntiniai ir Rentgeno 
aparatai

BERLYNAS. — Geležinkelio 
pašto įstaigoje Rytų Berlyne 
kasdien 6 Rentgeno aparatais 
peršviečiama 48,000 paketų bei 
paketėlių. Tuo būdu patikrina
ma siuntiniai tarp Vakarų ir 
Rytų Vokietijos.

STEIGIA MOKYKLĄ 
THAILANDE

Trys amerikietės Šv. Pran
ciškaus seserys steigia savo pa
dalinį Thailande, kur yra nusis- 
tačiusios įkurti mergaitėms mo
kyklą.
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Įvyks š. m. lapkričio men. 18 dieną, 3 valandą popiet
Programoje bus išpildomi: Areangelo Corelli ir Sehumanrt’o kūriniai ir 

meninės gimnastikos pagrindai. Koreferuos Elzė Vilutienė.

ALDONOS VALESŠAITES ŠOKIŲ STUDIJOS

Jaunimo Centre............ 5620 So. Claremont Avenue
Biletai gaunami pas studijos mokiniu tėvus ir prie jėji'.min. Įėjimas auka 

SI.00 — vaikams 50 c. Veiks bufetas. Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
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Redaguoja Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: Pr, Razminas. 
6432 So. Talman Avė., Chicago 29. III. Tel. WA 5-5964

Elizabeth, N. J.
DAINOS IR POEZIJOS 

KONCERTAS

Vietos visuomenėje išaugę ir 
subrendę jauni menininkai

Jie buvo susirinkę tėvų marijonų patalpose prie “Draugo” tartis 
“Vyčio” reikalais. Pasikalbėjime išryškėjo, kad vyčių veikla di
dėja ir žurnalas “Vytis” tobulėja. Sėdi iš kairės j dešinę: kun. dr. 
V. Andriuška. MIC; Loretta Kassel, “Vyčio” redaktorė; kun. 
V. Stanevičius, Liet. vyčių dvasios vadas; stovi: R. S. Boris, Liet. 
vyčių pirmininkas; Irena Šankus, Chicagos apskr. vicepirmininkė; 
E Kukaitis, buvęs “Vyčio” (1941-42) redaktorius; ir V. Tenclin- 
ger

IŠ CHICAGOS VYČIŲ VEIKLOS

MUSŲ KOLONIJOSE
bėtho parapijos ir Rūtos cho
ruose bei įvairiuose pobūviuose. 
Koncertavo Philadelphijoje, 
Brooklyne, ir Long Island, N. 
Y. Ilgesnį laiką dainavo Mar- 
gherita & Bianchi klube, N. Y. 

kontraltas"'carol Bowe"n," bari- Kontralttl P«tijas dainavo Ai- 
tonas Liudas Stukas ir dėklą- ** c«i Fan Tat-

i muotoja Irena Ve'blaitienė —

ti anglų ir kitoje svetimtaučių 
spaudoje. Taip pat bus svarsto
ma kokiu būdu surinkti dides
nes aukų sumas Lietuvos vada
vimo reikalams. V. T.

THE LITMUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4548 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

ti, kurias statė Arnotti Opera 
New Yorke. Paskutiniu metu 
ji dainavo Dorabellos partiją

ryžosi pateikti savajai visuo
menei tikrą staigmena, t. y. ne-... . .. ' , i Cosi Fan Tutti operoje, pasta-paprastą damos ir poezijos kon-: _ _ __ __

tytoje Oyster Bay, New York.

! Lietuvių Laisvės salėje, Eliza-1 Sev0 d!,inavim0 tebet°-
bulma pas garsiąją mokyto-

, Leila Livian, New Yorke. energija' - ‘

certa gruodžio 9 d. 4:30 vai. v..

beth, N. J. šis koncertas pilnai 
parodys jaunatviška energija i 
spinduliuojančių menininkų pa- Antrasis trejetuko narys Liu 
siekimus ir sugebėjimus. Ant- das Stukas, gerai pažįstamas 
ra, jis skiriamas kaip padėka iš J° koncertų, duotų plačioje 

apylinkėje. Jis gimė, augo, bren 
do ir tebegyvena Hillside, N. J. 
Baigęs New Yorko universitete 
muzikos kursą, šiuo metu dės
to muziką Mountainside High 
School ir eina vargonininko pa
reigas Harrisono parapijos baž
nyčioje. Balsą tebelavina pas 
Leila Livian. Jo energingas reiš 

per radiją, televiziją,

visuomenei, kuri juos rėmė, ste
bėjo. ir skatino, kad visi drau
ge dabar galėtų pasigerėti pa
siektaisiais vaisiais. Tai meninin 
kų ir visuomenės bendra šven
tė bendra demonstracija, turin
ti dilesnę reikšmę ir prasmę 
vietos visuomeninio gyvenimo 
veikloje.

kinidsisPirmasis koncertuojančio tre ,konpprtnstėtuko narvs yra Carol Bowen

Nuoširdi užuojauta E’eono- Chicagos vyčiai kėglininkai 
rai Laurin dėl ios mamytės mir dalyvavo rungtynėse su Keno- 
ties. šos kėglininkais. Kenošoje Chi-

i.— Vyčių choras, vadovauja- cagos kėglininkus magniai glo 
mas muziko F. Strolios, lap- bojo kun. Miciūnas. 
kričio mėn. 14 d. įdainuos
plokštelės antrąją pusę.

— Lapkričio mesi 18 d

Chicagos kėglininkų šv. 
Antano komanda pirmame ra-

. te laimėjo pirmąją vietą. Ko
rijus ir Girėno salėje Don, Riumand,os vyrai yra šie: B. Mika- 
raitis rodys filmą, ir papasakos Įausj5:as
'spūdžius apie savo kelionę po 
pavergtą Lietuvą ir po platųjį 
pasaulį. Visi vyčiai prašomi meška, 
dalyvauti.

Da

W. Žemgulis, IS. 
kas, F. Lukauskas ir V.

Zu
Sa-

V. Samoška

šių apskrities seimelio nuveik
tus darbus kalbėjo, buvę daly
vei: J Sa’aševičienė, P. Glu- 

Lietuvos vyčių choras, vado godienė, A Buknis, J. Sadaus- 
vaujamas muziko Fausto Stro- kas, M. Trainauskaitė ir J. Pik 
lios, įdainuoja lietuviškų dainų turnienė. Visų mintys sukosi 
plokštelę, pavadindami ją “Te- ap:e seimelio nutarimus ir ki- 
žydi vėl Lietuva”. Pirmoji! tus vyčių rūpesčius. Kun. A. 
plokštelės pusė jau įdainuota' Goldikovskis padėkojo vyčiams 
trečiadienio vakarą. Greitai i už jų didelį rūpestį jo ligos me 
bus įdainuota ir antroji jos pu- tu.

Trys vyčių nariai priėmė prie 
saiką: M. Tarutienė, Ag. Na
vickienė, M. Baliukienė. Priešai 
kos aktui vadovavo vyčių dva
sios vadas kun. A. Goldikovs
kis.

Susirinkimas nutarė, kad 
kuopos vyčiai du kartus metuo 
se eitų bendrai šv. Komunijos, 
būtent, šv. Kazimiero ir Kris- 
taus Karaliaus šventėse.

DOVANA DAINOS 
MĖGĖJAMS

sę.
Panelė Loretta Kassel. ir vi

sas komitetas rūpinasi, kad lie 
tuviškų dainų plokštelė grei
čiau pasiektų dainų mėgėjus.

Garbė Lietuvos vyčių cho
rui ir jo vadovui muzikui F. 
Stroliai.

Helen Zimmer

IŠ UŽ GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

Liudytojo pranešimas ir 
filmas sekmadienį, 

lapkričio f 3 d.
RUOŠIA LIETUVOS VYČIAI

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
ezcept Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Forėign.
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50

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

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

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

please open your heart. 
HELP MiiaiRI) AT ONCE!

"liolląrs for Bricks”. to buiid St, 
Patrick’s School in Phenix City. Ala- 
bama. Send no matter how ljttlc.

c/o ŠISTER MARY JAMES 
Box 1(18 — Dept. C. P. 

“Won’t you please Help us!“

BEAUTIFUL HANDMADE

NŪN DOLLS
Malte Lovely

CHRISTMAS GIFTS,
BIRTHDAYS, Too.

Made vvith loving care with parti- 
cniar attention to detali.

Fine irnported materials used to 
produce a. real vvork o f art. The fin- 
ished produet will ’oeeome a Collec- 
tor’s item and one your little giri 
will enjoy and love now.

A full 5 decade rosary hangs from 
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.

Ordai- early for Christmas allovving 
two to three tveeks for delivery—as 

I much hand wonk is entailed in pro- 
' dueing the most beautiful Nl’N 
! DOLL avaitable.

Never sold at this price beforeand 
not sold in Stores.

OMĄ SS.95 for S-Indi doll.
1 ONLV $13.95 for 13-indi doll.

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

Semi chock or moncy order to:

Noriu pirkti tautinius 
rūbus

12 METŲ MERGAITEI 
Skambinti — GR 6-3375Garsus biznierius DAN KURAI

TIS, kuris anksčiau, o taipgi ir 
po rusų okupacija lankėsi Lietu- 

kituose Euro- 
išsamų pra

nešimą apie gyvenimą po komu
nistų valdžia.

Jo dvi kelionės 1930 metais, dvi 
1950 metais ir paskutinioji š. m. 
liepos ir rugpiūčio mėn. davė jam 
gausių ir malonių įspūdžių, daug 
ką paaiškinančių, o taip pat ir

ir jvainą visuomem-
: nę veiklą padarė jį vieną iš po- voje, Vokietijoje ir 
puliariausių dainininkų rytinė- j P0®. kraštuose, duos 
se Amerikos valstybėse.

Trečiasis ir paskutinis šio tre
... lankvdama Newarko \rts jetuko narys ~ Irena Veblai’

Vėliau kain cho- tienė Vra §imusi Lietuvoje. Ant 
ir solistė -dainavo Eliza- r°j° Paulinio karo sūkuriams 

nutraukus pradėtas piano
.............. dramos studijas, ji pasirinko žo Jis yra parašęs tris knygas ir
rinkti n Salaševi-iai A» Na- džio tnėn^ 3- deklamaciją, ku- j padaręs daug 'nuotraukų -kelionių rinkti p. feaiasevuciai, Ag. na ., . . . ... - . . metu. Lankėsi taip pat Azijoj ir
vickienė ir A. Mackevičienė. Po ria sėkmingai pasireiske įvaino-

A. Mačiokas ir jo se šventėse, minėjimuose ir kon

Ji ertmė ir augo Elizabethe. Šiuo 
metu v v vena New Yorke. Jos 
motina tikra lietuvė Pirmuo- 

Hainavimo žingsnius prade

Really Handy 
For The Handyman!

ir : Dauginančių.

susirinkimo 
dukrelė Dorutė dalyvius ska 
niai pavaišino. Mieliems šelmi

Kiekviėnaš, kuriam įdomu, ga- 
certuose. Šiuo metu studijuoja ų pamatyti ir išgirsti p. Kuraitį

ninkams vytiškas ačiū. Kitas sitete.
matematiką, Seton Hali univer-

vyčių susirinkimas nutarta su-; 
šaukti pas vytę M. Baliukienę 
lapkričio 18 d. 3 va1, p. p. Jos 
adresas: 980 E. 79 st. Clev.

sekmadienį, lapkričio 18 d. DA- 
RIAUS-GĮRENO LEGION 'salėje, 
4416 S. Western Avė. Bus du pa
sirodymai: dienos metu 2 vai. ir 
vakare 7 vai. Auka prie įėjimo 
$1.00.

Bilietai gaunami Lietuvos Vyčių 
pastate, 47th ir S. Campbell Avė.,

EDWARD REDMOND & 
ASSOCIATES 

.10 K. 2nd Street, 
Scottsdale. Arizona

Koncerto programa numaty
ta plati ir įvairi. Ji apims reli
ginės, tautinės ir operetinės mu 
zikos sritis su atitinkamos poe-

Visi nariai ir norintieji įstoti zijos kūriniais. Akompanuos ar pas D. Kuraitį, jo biznyje — 
į vyčių eiles, nuoširdžiai prašo-! Wiiliam Snwerwinp I MILDA BUICK, 907 W. 35th St.
mi atsilankyti. Senelis į ‘ ! TaiP Pat kit°se įprastinėse bilietų

Ryždainiesi pateikti visuome- | pardavimo vietose.

tS^ss00' OOW« -'’S&AMOHTH ->/•
2ŲOOO'Mrcs—S0 freahwater lakta T? .*... -__ —-
• ••40 miles of flniahed roada . .

flahmsr, huntinjr, «olf ’

FREE LITERATU RI!

write,wire or phone Dept. N H 
boiling spring lakęs 
Southport, North Caroiina

All-Purpose 
Adjustable Work Horse
Sėt up and take apart 
in minutes. Easy te 
usė . A cinch to 
store. Safety and rigid- 
ity maintained under 
all work conditions.
Sure is the perfect aii- 
a r o u n d handyman’s 
work horse. No compli- 
cated constr uction 
Stays sturdy and steady 
for all your chores. Ūse 
it a thousand different 
ways ai’ound the house 
and the \Vorkshop. lt 
will never outlive its 
usefulness - . and
you’ll never know how 
you did vvithout it!
Complete. follow-in-a- 
minute instructions.
Sėt of 2 work horses.
$6.88 delivered- 
Send check or money 
order to:

C. E. Lutscke, Dept. L.N
1176 W. Front St., Monroe, Mich.

fDEAL FOR: 
Picnič Tables 
Work Bench 

Sales Display 
TableB 

Game Tables 
Boat Storage 
Train Tables 

Carpenter 
Horses 

Builder’s 
Necessity and 

Safety Rai!

Vyčiai pagerbia kongreso atsto
vą J. S. Monagan. Iš kairės: šv. 
Juozapo parap. (Waterbury) kle
bonas kun. A. E. Gradeckas, kon-

joni pirm. rezidencijoje įvyko ir Julės Salaševiėiu rezidencijo;' JapS,kr“o pS
gausus ir darbingas vyčių su- 3e- I šio parengimo komisiją iš Bronė E. Kavadaras. 
sirinkimas. Susirinkimo pra
džioje malda buvo prisimintos 
mirusios vytės: Elena Kuzienė 
ir Viktorija Mačiokienė, senjo
rų pirm. A. Mačioko žmona.

Apie vidurinių valstijų L. vy

SENJORŲ VYČIŲ DARBAI
Lapkričio mėn. 25 d. nutarta 

Cievelande spalio 28 d. šen- surengti card party p. Jurgio

Hamilton, Ont. Canada 

IRENA ZELT1NŠ
(Latve dantų gydytoja) 

praneša savo naują aaresa 
752 Main St., E. Hamilton. Ont. 

Tel. LI 7-3122

Ofiso vai: 9- 
pirjn. 9- 
ketv.

-12:
-12;

tik

2—G 
2—S 
2—S

išskyrus

nei šį nepaprastą koncertą, me- i 
nininkai ateina su atvjra širdį- Į 
mi ir geromis intencijomis, ti- i 
kėdamiesi tokio pat atgarsio ir į 

kuriai šis:

ELEANORE H. LAURIN, pirm.

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus i

(O. S. F.)

Sistors cf tos ThM Order 
of St Francis of MarpilEe

HISTORY: The Sisters of the Third 
Order of St. Francis of Maryville, 
Missouri, were founded in 1S94, and 
were organized as a religious body 
on July 13,, 1S94. The Gommunity 
yvas affįįiated with the Franciscan 
Order, in 1904. In 1931. the Consti- 
tutions were approved by the Sacred 
Congregation of Relig'ious and, on 
July 4, 1939, the ilecree was ap- 
proved and eonfir.med by Pope Pius 
XII. The first. hospita.l opened by 
the Connnunity was St. Prancis Hos- 
pital in Maryville, on Sęptenfber 8, 
1.894. The other hospitals owned and 
opera.ted by this Connnunity are: St. 
Anthony Hosipital. Oklahonia City, 
opened in 1S98; St. Elizabeth’s Hos- 
pital, Hąnnibal, Missouri. opened in 
i915. and St. Mary’s I-Iospital, Ne- 
b.rasita City. opened in 1927. 
PURPOSE: T,he geenral aim of the 
Congregation is the sanctlfication of 
the Sisters through the three-fold 
Vows aceording to the Rule of the 

Į Third Order of St. Francis. The 
t special aim is th.e practice of charity 
! tovvard onc’s neig'hbor by the care

. ui- ____ ■ of the siek in hospitals; by the edu-valdzios ir savivaldybės parei- cation of bovs and girls, especially 
ganų tarpe ir kaip išpopuliarin- -į
___________ ____________________ j ųi.’ALIPICATIONS: Ali candidates
_______________________________________ I mušt possess the foll-oįving ąualifica-

>V ! tions; legitimate birth, go-od repute, 
NI i sound and traetable ntind, and, above 

all, a vocation to the religious life. 
Those with an internal disease oran 
external deforonity shall not be ad- 
mitted.
HABIT: The habit is black, with a 
cape of the .šame material. The coif 
and coliai- aire wbile. The novices 
węar a white veli, and the Sisters 
vvear a black veil - and a small blacx 
oru ei f ix.

J OR PVRTIIER INFORMATION 
PLEASE \VRITK TO: 

MOTHER M. VINCENT1A 
O. S F., DEPT.

MT. ALVĖRNO CONVENT 
MARYVILLE, MISSOURI

:s visuomenes puses, 
koncertas skiriamas.

Lindėti, N. J.

1JV.

PASIRUOŠIMAS VASARIO 
16 D. MINĖJIMUI

ALTo Lindeno skyrius šau
kia valdybos ir visų Lindeno lie 
tuviškų organizacijų atstovus į 
pasitarimą gruodžio 2 d. 4 v. p. 
p. Lietuvių Laisvės Parko salė
je, 340 Mitchell avė., Lindene. 
Pasitarime bus svarstoma kaip 
iškilmingiau atšvęsti vasario 18 
dienos minėjimą, kaip sėkmin
giau išreklamuoti Lietuvos bylą

rf ----------------------------------------------------

VISI TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

VI1NSAUS DIENOS MINĖJIMO AKADEMIJOJE,
kuri bus 1962 m. lapkr. 10 d. (šešt.), 7 vai. 30 min., Jaunimo Centre 
Paskaitę skaitys adv. p. A. Kaulėnas. Meninėje programoje daly
vaus aktoriai ir solistai p. E. Rukuižienė, p. D. Stankaitytė, p. A. 
Brazis, p. A. Brinką, p. A. Bikinis ir “Vyčii^” choras, vadovaujamas 
n» Fausto Strolios. Solistams akompanuos p. J. Byanskas. Prašome 
atvykti laiku.

MINĖJIMO RENGIMO KOMITETAS

-K

KA! ĖDIMAI SIUNTIMAI!
Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gimi

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

prašome kreiptis į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hacltney Rd., London, E. 2, Eiigland. Tel. SHO 8734

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams jau 
virš 20 metų.

Pasiunčiamo: 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.

ĮSIGYKITE DABAR I

il)lllllllllllllllllllllll!llillllllllllllllllilllllllllliillllllli!!l!lllilllllllllll!llllllillllllllllllll
Lietuvių tautos tauriausios aameny- 
h8s Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevičiatis

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

H. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai, išreikšti patarimų,

paraginimų ir paaiškinimų for
moje.

m. Vilniuje. Žvilgsnis į Arki
vyskupo kančias perneštas senoje 
Lietuvos sostinšje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta J kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siuskite-
“DRAUGA S”

4545 W. 63 St, Chicago 29, DL
Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllll



Gedimino miestas

MŪSŲ LAISVĖS SIMBOLIS
“Pono Tado” įžangoje Ado

mas Mickevičius rašė, kreipda
masis į savo tėviškę: Lietuva, 
Tėvyne tu mano, tu esi kaip 
sveikata; kiek tave reikia įver 
tinti, tik tas gali sužinoti, ku
ris tave yra jau praradęs. Ši
tai rašydamas, poetas Micke
vičius skelbė ne tik protu su
voktą tiesą ir gyvenimu patir
tą tikrovę: jis pats gyveno 
tremties dienas ir jautė, kad 
svetimas kraštas neatstoja 
jam savos tėvynės, o praras
tos vertybės visada yra bran
giausios.

Jis kreipėsi iš tolo ir į Dievo 
Motiną Mariją, kuri tik Lietu
voje yra tokia graži ir šviečia 
Vilniaus Aušros Vartuose. Re
liginiai nusiteikimai išsiliejjo 
Mickevičiaus poetiniuose dva- 
sos polėkiuose, kuriems įkvėpi
mą teikė iš tolo pasiilgime ma
toma tėviškės žemė.

*
Šiandien švęsdami Vilniaus 

Dieną Chicagoje, rodos, išgy
vename tuos pačius jausmus, 
kokius anuomet turėjo Ado
mas Mickevičius, kai toli nuo 
savo gimtojo krašto rašė poe
mą. Mums prarastoji tėvynė ir 
atimtoji laisvė gyventi savose 
tėviškėse, taip kaip Mickevi
čiui, pasidarė dvigubai bran
gesnės. Šitų prarastųjų verty
bių neturėjimas betgi duoda 
mūsų veikimui prasmę. Mes ži
nome, kodėl ir už ką mes tu
rime kovoti.

Vilnius visiems lietuviams 
buvo ir liks brangus kaip pati 
Lietuva. Jis yra visos lietuviš
kosios buities simbolis ir cent
ras. Mūsų visa gražiausioji is
torijos dalis yra surišta su 
Vilniumi. Jis mums gražus 
kaip Gedimino sapnas.

Nepriklausomybės metu tu
rėjome laisvę, bet neturėjome 
sostinės. Nepriklausomos Lie
tuvos mokykla ir visas gyve
nimas orientavosi į tos sosti
nės atgavimą. Lietuvos istori
jos raida ėjo ir eina taip, kad 
Vilnius lietuviui nėra atskiria
mas nuo Lietuvos. O lietuvio 
sąmonėje yra susidėję ištisi 
išgyvenimų ir patyrimų klo
dai, nurodą į Vilnių, kaip jo
kia kaina neatstojamą mūsų 
žemėje vertybę.

Lietuvos atgimimo laikais 
Vilnius lietuviškajam veikimui 
buvo įkvėpimo šaltinis. Tai lie
tuviškojo realizmo ir idealiz
mo centras. Vilnius lygiai yra 
brangus ir realistui Basanavi
čiui, ir poetui Maironiui, tau
tos laisvės žadintojams ir kū
rėjams.

*
Gedimino miestas ir sostinė

yra mums 'brangus ne tik tau
tiniu atžvilgiu. Jis yra mūsų 
tautos religinės dvasios cent
ras ir simbolis. Neminint visų 
tų gražiųjų bažnyčių, kurios 
praeiviui ir lankytojui kiekvie
ną kartą akį patraukia ir ma
loniai nuteikia, pakanka pri
minti Aušros Vartų šventovę, 
į kur maldininkai iš toli ir arti 
keliaudavo ir keliauja savo var 
gų išsakyti prieš stebuklingą
jį Dievo Motinos paveikslą.

Jau beveik trys šimtai me
tų, kai kasmet tikintieji tre
čią sekmadienį po Velykų ir 
per Sekmines eina į Vilniaus 
Kalvarijas prie Verkių ir grįž
dami lanko Aušros Vartų Die
vo Motinos stebuklingąjį pa
veikslą. Pro Aušros Vartus 
niekas neidavo nei pravažiuo
davo nenusiėmęs kepurės.

Tos gilios religiškumo ap
raiškos anuomet buvo rišamos 
su lietuviškosios dvasios ir lie
tuvių kalbos išlaikymu. Todėl 
caro žiaurusis diktatorius Mu
ravjovas buvo nutaręs Aušros 
Vartus uždaryti ir stebuklin
gąjį paveikslą išvežti, Murav
jovo sumanymas nebuvo įvyk
dytas tik dėl to, kad jis buvo 
iš Lietuvos atšauktas.

Dabar komuništai paverg
tosios Lietuvos sostinę bando 
padaryti ateizmo centru. Gra
žiosios bažnyčios uždaromos. 
Iš katedros prie Gedimino pi
lies papėdės dabar padarytas 
meno muziejus. Šv. Kazimiero 
palaikai - relikvijos turėjo bū
ti išimtos. Gyvas būdamas šv. 
Kazimieras naktį eidavo mels
tis į katedrą, o dabar visos 
tautos didžiausiame varge ir 
priespaudoje jo kaulams čia 
nėra vietos.

Iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
yra padarytas ateizmo muzie
jus. Komunistinė Lietuvos 
spauda skelbia, kad tas muzie
jus turi būti Lietuvoje bedie
vybės centras. Tokio persekio
jimo ir pasityčiojimo iš aukš
čiausiųjų tautiškumo ir religi
jos vertybių dar nėra buvę.

Gyvenantiems laisvėje lietu
viams yra didžiausia pareiga 
kovoti už tėvynės išlaisvinimą. 
O Vilniaus klausimas nėra tik 
Vilniaus Krašto sąjungos rei
kalas. Tai visos Lietuvos ir vi
sų lietuvių didysis rūpestis. 
Reikia tad sveikinti, kad Chi
cagoje Vilniaus Dienos minė
jimą ruošia ne tik to krašto 
sąjunga, bet ir visos mūsų or
ganizacijos. Mūsų kova už lais
vę ir tėvynę yra taip pat ko
va už Vilnių, Gedimino mies
tą ir Lietuvos sostinę.

V. Rim.

SOVIETŲ PASITRAUKIMAS 
PRIEŠPUOLIUI
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Sovietų ginklų pašalinimas iš Kubos tebesvarstomas slaptuos diplomatų pasitarimuose

JAV kariniai žygiai apsupti 
Kubą dėl užsienio politikos ne
nuoseklumų jau pateko į vilki-; 
nimo srovę. VVashingtono gra
symai rado atgarsį Maskvoje, 
nes Sovietų vyriausybė sutiko 
iš Kubos išvežti savo grėsmin
guosius ginklus.

Valstybės departamentas šia
me įtampos tarpsnyje prarado . 
pusiausvyrą. JAV ir Sovietų 
ginčan leido įsipainioti Kubai, 
Jungtinėms Tautoms ir net 
tarptautiniam Raudonajam kry 
žiui. Ginklų išvežimas įstumtas 
į ilgų pasitarimų akligatvį. 

Castro vaidmuo
VVashingtonas praleido progą 

greitai politiškai veikti, kad 
Sovietų įsipareigojimas būtų 
įgyvendintas. Blokuota Kuba 
tampa trečiuoju veiksniu, Vals
tybės departamentas sudarė są
lygas, kad kariškai blokuota 
Kuba tapo politinių pasitarimų 
dalyviu. J. T. generalinis sek
retorius ir jo 19 asmenų paly
da labai šaltai buvo sutikta 
Havanoje. Castro net nesitei
kė jų pasitikti. Pasitarimo me
tu jis atmetė J. T. delegacijos į 
siūlymus ir pareikalavo, kad

GEDIMINAS GALVA

JAV pasitrauktų iš Guantana- 
mo, užmegztų įprastinius ūki
nius ryšius, liautųsi kiršinti, 
nutrauktų “plėšikiškus” užpuo
limus bei karinį apsupimą ir 
siųsti žvalgybinius lėktuvus. 
Taip baigėsi U Thant “naudin
gas ir vaisingas” pasitarimas.

Castro išskėstomis rankomis 
sutiko Sovietų ministerio pirmi 
ninko pavaduotoją Anastazų 
Mikojaną, kuris, atvykęs į New 
Yorką, paneigė vykstąs į Ku
bą. Jo pareiškimas įsidėmėti
nas: “Castro teisus. Sovietai ir 
Kuba eina ranka rankon. Aš 
tenorėčiau būti Kubos revoliu
ciniu kariu”. Nėra pagrindo ma
nyti, kad Mikojanas perdėjo. 
Kuba savo ėjimais šį kartą Wa- 
shingtoną politiškai nuvedė į 
garsiąją Kiaulių įlanką. Cast
ro ir Mikojano pasitarimai yra 
įtartini, nes per ilgai užtruko. I 
Washingtonui reikėtų atsisaky
ti prieštaravimų politikos ir im
tis nuoseklių veiksmų.

Chruščiovo posūkiai
Įtampos metu dėl Kubos

Vilniaus bokštai — dail. K. Žoromskio

Maskva tyli. Ji neprisimena 
Berlyno. Chruščiovas remia 
kinus, o Indiją įtaigoja daryti 
paliaubas. Pekinas iš seno krei
vai žiūri į Sovietų užsienio po
litiką, o pastaruoju metu atvi
rai Chruščiovui priekaištauja 
dėl nuolaidų Kuboje. Tačiau 
Maskvos ir Pekino nesutarimai 
negali būti perdėti.

JAV spauda (Chicago Daily 
News korespondentas Ghali, 10, 
31 d.) ima spėlioti apie nesuta
rimus tarp Chruščiovo ir kraš
to apsaugos ministerio Rodion 
Malinovskio. Ghali Paryžiuje 
susemtus gandus ima berti, o 
kiti laikraščiai juos laikyti tie
sa, kad Malinovskij pavadinęs 
Chruščiovo sprendimą “kvai
lu” ir drauge su kitais kariais 
padaręs į jį atitinkamą spau
dimą. Betrūko, kad amerikiečiai 
paskelbtų Malinovskį ar kitą 
karį Sovietų diktatoriumi.

Chruščiovą vertė “taiką” gel
bėti JAV karinis žygis, kuris 
galėjo nuvesti į Kubos užėmi
mą, Sovietų karinis nepasiruo
šimas atsakyti jėga, ūkinis 
sunkmetis, ypač dėl nederliaus, 
ir kai kurie politiniai nesklan
dumai su vadinamomis liaudies 
respublikomis. Jis šį kartą pa
sekė Lenino nurodymu: reikia 
prisitaikyti, net pilvu purve 
šliaužti, jei nori būti revoliu
cionieriumi.

Slapti pasitarimai Maskvoje

Šiais metais Chruščiovas ne
laukė 45 metų revoliucinės su-į 
kakties minėjimo, kurio metu I 
daromi ilgi pasitarimai su liau
dies respublikų vadovais ir Va
karų kompartijų sekretoriais. 
Tik ką prasidėjus Kubos apsu
pimui, Chruščiovas išsikviečia 
savo talkininkių kompartijų 
sekretorius ar vadovus. Pirmu
tinis iškviestas čekas Antonin 
Novotny. Bulgaras Todor Živ- 
kov po pasitarimų daro valy
mus. Ilgiausiai užtruko Walter 
Ulbricht, kuris jau nuo 1958 
metų laukia Sovietų stipresnio 
spaudimo į vakarinį Berlyną. 
Šioje procesijoje įsirikiavo ir 
Wladyslaw Gomulka. Reikia 
manyti, kad kiekvienam kraš
tui duoti skirtingi įpareigoji
mai, bet visus komunistinius 
kraštus liečia politinis suveikli-

Rimties valandėlėj

ĮBAUGINTASIS ŽMOGUS
M. MATUKAS

Albertas Camus yra paste
bėjęs, kad septynioliktasis šimt
metis buvo matematikų amžius, 
aštuonioliktasis — fizikų, devy
nioliktasis — biologijos, o da
bartinis dvidešimtasis — bai
mės šimtmetis.

Tokia jau yra mūsų žmogiš
koji prigimtis, kad be baimin
gos nuostabos negalime priimti 
visai naujos padėties. Tik ką 
gimęs kūdikis ir pirmą kartą 
pravėręs akis — išsigąsta. Tai 
savas žmogaus būčiai reiškinys, 
nes susidedame iš kūno ir dva
sios ir galime elgtis laisvai, o 
būdami riboti kūriniai esame 

j labai aprėžti. Visuose mūsų 
■ jausmuose jaučiamas keistas 
neatitiktinumas tarp mūsų ga
lių ir siekių didumo.

Kai tik mūsų sąmoningumas 
visatoje pabunda, greit pastebi
me, kad esame silpni ir trapūs 
ir kad tokios padėties jokiu bū
du negalime išvengti. “Žmogus, 
gimęs iš moteriškės, gyvena 
trumpą laiką, ir yra pilnas dau
gelio nelaimių. Jis išdygsta 
kaip gėlė ir būna sutrinamas; 
bėga kaip šešėlis ir niekados 
nepasilieka tame pat stovyje” 
(Job. 14, 1—2).

Jau vien žvilgsnis į visatos 
begalybę sukelia pagaugais ei
nančių jausmų. Gi juo žmogus 
labiau apvaldo gamtą, juo la-

nimas ir siekimas ūkinės dar
nos.

Jau įprasta, kad Maskvoje 
tylu prieš audrą. Sovietų am
basadorius Nikita Ryžov nie
ko nelaimėjo du kartu pastaro
siomis dienomis grąsęs Turkijos 
užsienio reikalų ministeriui Fe- 
ridun Erlkin, kad tuoj Turkija 
pareikalautų JAV sugriauti jų 
įsitvirtinimus ir išvežti sviedi
nius. Ministeris pirmininkas 
Inonu reikalavimus atmetė.

Sovietų spaudimas į Turkiją 
liko nesėkmingu. Maskva apta
ria vakariečių silpnąsias vietas 

i — Berlyną, Turkiją, Iraną,
! pietryčių Azijos sritis — ir su
derina veiklos būdus keliose 
vietovėse užžiebti mažųjų karų 
liepsnas. Visuotinio karo šiuo 
metu ji vengia, bet kursto ma
žuosius, kurie silpnina vakarie
čius ir sudaro progų jai įsigalė
ti naujose srityse.

biau jis jos bijo. Atradę bega
linę jėgą atomo branduolyje, 
drebame, kad koks neišmanė
lis jos nepanaudotų žmonijai 
sunaikinti. Mūsų akivaizdus lai
kinumas bei dorinis nuolatinis 
nuosmukis nekartą priverčia 
sušukti su šv. Povilu: “Nes aš 
darau ne gerą, kurio noriu, bet 
darau piktą, ko nenoriu... Ne
laimingas aš žmogus!..” (Rom. 
7, 19—24).

Tačiau mums tikintiesiems 
baimė nedaro jau tokios drai- 
kinančios įtakos, kokią yra pa
dariusi Heideggeriui ar Sartrai 
kuriems mūsų buvimas pasauly
je yra neišaiškinamas ir be 
prasmės. Priešingai, mums mū
sų nepasitenkinimas savimi pa
čiais ir baimė kaip tik yra va
riklis, verčiąs sielą ieškoti ant
gamtybės. Baimė — tai malo
nės veikimas Dievo tvariniuose. 
Gi malonė yra gyvybinė jėga, 
kelianti ir pažadinanti žmogaus 
dvasines galias, jo protą, valią 
ir jausmus, uždeganti jame 
naujus aukštesnius siekimus, 
naują tiesos troškimą. Malonė, 
šitaip j nuodėmingą žmogų bels- 
dama ir tarsi paslėptu dygliu 
jį vis aukščiau kilti raginda
ma, iššaukia žmoguje aną ti
kėjimo, baimės ir pasitikėjimo 
dvasios laikyseną, kuri iš žmo
gaus pusės paruošia patį iš
teisinimą.

Tiesa, per gimtąją nuodėmę 
mūsų prigimtis buvo nukreipta 
nuo savo antgamtinio tikslo, 
nuo tikrojo kelio, bet ji nebu
vo sunaikinta. Tad belieka tik 
savyje nuolat kultivuoti gerą
sias jėgas ir rinktis tikruosius 
kelius, nes “Dievas pradžioje 
sutvėrė žmogų ir paliko jį jo 
sumanymo valdžioje. Jis jam 
davė dar savo įsakymų ir pa
liepimų. Jei nori sergėti įsaky
mus ir visuomet laikytis jam 
įtinkančios ištikimybės, jis ta
ve sergės. Jis padėjo ties tavi
mi vandens ir ugnies; ištiesk 
savo ranką, į ką nori. Ties žmo
gum gyvybė ir mirtis, kas gera 
ir kas pikta; kas jam patinka, 
tai jam duodama”. (Ekli. 15, 
14—18).

O žmogaus pajėgumas su
prasti ir apipavidalinti žemes
niųjų gamtą padidėja augant

(Nukelta j 4 psl.)

Spaudoje ir gyvenime

APIE K. VIDIKO ATSIVERTIMĄ
Polemizuodamas su R. Mizara, gyvenimo slenkstį persiritę ma-1' 

“Darbininko” Nr. 74 lapkr. 10 d. no pacientai, be išimties sirgo dėl 
įdomiai rašo Vyt. Sirvydas. Pri- to, kad savo gyvenimo kelyje ne- 
sirnena, kaip jis su K. Vidiku bu-, buvo susidarę religinės pasaulė- 
vo susitikęs J. Tysliavos laidotu- žiūros. Drąsiai manau, kad jie 
vėse. Nepaisant vėžio ligos, K.! visi protiškai sirgo tik dėl to, kad 
Vidikas švietė vidiniu optimizmu, i prarado, ką kiekvieno amžiaus gy 
jo pareiškimai buvo sąmojingi, vas tikėjimas savo sekėjams duo- 
taiklūs. “Jokio protinio susilpnė- da. Nė vienas nepasveiko, kol ne- 
jimo nepastebėjau”, rašo apie jį atgavo savo religinės pažiūros”. 
Vyt. Sirvydas ir toliau dėsto: I Vidiko atveju laikysimės žy-

“ Airių rašytojas Jame3 Joyce, maus psichologo Jungo, ne Miza- 
pats atšalėlis, savo veikale — ros sprendimo. Tikėjimas, kaip 
“Portrait of a Young Man as an mūsų dienų filosofas A. N. White 
Artist” — tiksliai pastebi: “Keis- ;head sykį sakė, yra “dalykas, ku
tą... tavo protas kažkaip permir- ris žmogaus vidaus gyvenimui 
kęs tikėjimu, kuriuo sakaisi dau- duoda pagrindą (theory) ir gro
siu nebetiki”. Gi airių tikėjimą žį (art)” Jei žodžiai “evoliucija” 
ir bedievybę galima lyginti su lie ir “pažanga” ką nors reiškia —
tuvių. Taigi, ir pa3 Vidiką atbu
do tai, kuo mes visi permirkę, kuo 
tauta pradėjo mirkti nuo Mindau
go laikų, būtent katalikų tikėjimu.
Tiesa, vieni skelbiasi, esą “išdžiū
vę”, kiti pradžiūvę, treti apdžiū- 
vę. Tačiau nė vienas iš mūsų nėra 
visai sausas, nes esame lietuviai, 
kurie per amžius išaugom kata
likų tikėjimo srovėje. Tad Vidi
kas (ir ne vien Vidikas) sugrįžo, 
galima sakyti, panašiai, kaip sa
koma apie mūsų tautą, kad ji 
tautiškai atbudo.

Žymus psichologas C. G. Jung 
savo “Modern Man in Search of

a God” sako: “Per 30 metų pas Melagis pradeda tuo, kad ne
manė kųeipesj patarimų žmonės tiesą bando rodyti panašią į tiesą, 
beveik visų civilizuotų kraštų, o baigia tuo, kad pas jį patį tiesa 
Įdomu, beveik visi per 35 metų j atrodo melu. — VV. Slienstone

be abejojimo, reiškia — tai žmo
nija vystosi ir pirmyn žygiuoja 
pasidaryti ne didesniais gyvuliais, 
bet didesniais žmonėmis.

Į gyvenimo galą Vidikas, maty
ti, dideliu stiprumu, nepaisydamas 
jį supusios aplinkos, pasuko evo
liucinės pažangos keliu į religinę 
pasaulėžiūrą, be kurios žmogus 
dvasinės sveikatos neturi ir be ku
rios jo viduje taip tuščia, taip stin
ga grožio ir vaizdingumo. Vidikas 
pasuko iš gyvuliškumo į žmonišku
mą.”

J. žvilb.

Užteko trumpos akimirkos, kad Santo akys į- 
žvelgtų grožio švystelėjimą.

— Vaikeli, kokia tu esi graži! — sušuko ir žiū
rėjo į ją su visai kitokia užuojauta, tuo tarpu ji, jau 

! nebe storžieviška, o sušvelnėjusi, sužmoniškėjusi nuo 
| pirmo blykstelėjimo savimi pačia susijaudinimo, kurį 
j tas sušukimas joje sužadino, meiliu ir prašančiu bal- 

: i su tarė:
— Dabar jok.
— Dar ne viskas — atkirto Santas. — Tu man 

neparodei savo akių. Leisk jas pamatyti! Na, taip! 
Dabar suprantu, kodėl neišdrįsti jas atmerkti mano 
akivaizdoje. Tu esi žvaira, tikriausia. Jos, tur būt, 
labai negražios.

— Aš — žvaira? Tad, žiūrėk.
Ir, ryžtingai pakildama, atmerkė gražias akis, 

kurios buvo pats dailiausias dalykas jos veide, ir ne
mirksėdama žiūrėjo į jį. Tuo tarpu jis vėl sušuko:

— Kokia daili mergaitė!
— Dabar jok — pakartojo Mariselė, paraudusi po 

veido pluta, bet taip pat bežiūrėdama į jį.
— Palauk. Tuojau aš tau duosiu pirmąją tų pa

mokų, už kurias tu man iš anksto atsilyginai.
Nušoko nuo arklio, prisiartino prie merginos, ku

rios juodos akys reiškė maldaujančią baimę, ir ją pri
vertė atsistoti, traukdamas už rankos ir sakydamas:

— Eik šen, sesele. Aš tau parodysiu, kas dary
tina su vandeniu. Esi daili, bet būtum dar gražesnė,

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalia

— Pliurpalas! — ji sušuko. — Aš neturiu kitų 
giminių, išskyrus mano tėvelį, nes netgi negaliu pa
sakyti pažįstanti savo motiną.

Motinos vardo paminėjimas išsklaidė linksmą 
Santo nuotaiką, kuri -buvo susidariusi per pokalbį, ir 
ji, lyg bijodama, iš tikrųjų jam nepatikusi, iš padilbų 
į jį pažiūrėjusi per alkūnę, kuria dengė veidą, atkirto:

— Matai, kad nesi mano giminaitis, kaip kad sa
kai? Jeigu juo būtum, nespoksotum tylėdamas.

— Taip, vaikeli, patvirtino jis, vėl pavartoda
mas užuojautos žodį. — Esu Santas Luzardas, tavo 
tėvo pusbrolis. Jeigu nori įsitikinti, klausk jo. Ir vėl 
nepalaikyk blogu šį žodį.

— Gerai. Jeigu tiesa, kad esi mano pusbrolis... 
Nors aš tau netikiu, žinai?.. Et! Ir dar sakoma, kad 
moterys smalsios. Nagi, pažiūrėk, ir pagaliau eik 
sau sveikas.

Ir Santui nebeprašant parodyti veido, pakėlė ir 
tuč tuojau nuleido galvą, bet užmerktom akim ir su
čiaupusi burną, kad neprasiveržtų juokas, kuris reiškė 
koketišką sumišimą ir naivumą.

Ji buvo kokių penkiolikos metų. Ir, nors menkas 
maistas ir blogas vanduo, apsileidimas ir laukinišku
mas skurdino jos jaunystę, po tuo nešvariu apdangalu 
ir susivėlusiais plaukais buvo galima įspėti tobulų 
bruožų veidą.

jeigu taip neapsileistum.

Atsipeikėjusi nuo savo instinktyvinės baimės 
nejausdama jokios pašaipos jai kalbėjusio žmogai 
balse, kuris priklausė kitam, visiškai skirtingam p: 
šauliui, leidosi vedama prie liūno pakraštyje tūno ji 

i sios tyro vandens akies, laisvąja ranka slėpdama ve 
dą ir besijuokdama ne tai susigėdusi, ne tai patei 

. kinta.
Kartu priėjus prie akies, Santas ją palenkė i

rieškučiomis semdamas vandenį, pradėjo plauti jos 
rankas, o paskui prausti veidą, kaip tai daroma vai
kams, sakydamas:

— Taip, išmok naudotis ir pamėk vandenį, kuris 
tave padarys dar gražesne. Blogai daro tavo tėvas, 
nesirūpindamas tavimi, kaip to esi verta, bet yra ir 
nuodėmė prieš gamtą, kuri tave sukūrė gražia, kad 
taip esi apsileidusi. Bent visada būki švari, nes žemė 
nesigaili tau vandens. Pasistengsiu, kad tau atgabentų 
padorius drabužius, jog galėtum pakeisti šituos, vos 
vos tave dengiančius, ir šukas, kad galėtum susišu
kuoti plaukus, ir batukus, kad nevaikščiotum basa. 
Taip! Šitaip! Kaip seniai jau nebesiprausi veido?

Mariselė atkišo veidą vandens vėsumui, sučiaup- 
tom lūpom, užmerktom akim, nekaltam kūnui virpant 
nuo vyriškų rankų prisilietimo. Baigęs prausti ir ne
turėdamas rankšluoščio, išsitraukė nosinę ir ja nu
šluostė veidą. Tai padaręs paėmė už pasmakrės, pakė
lė jos galvą. Ji atmerkė akis ir ilgai, ilgai žiūrėjo į jį, 
kol pradėjo lašėti ašaros.

— Gerai — tarė Santas. — Dabar tu grįši namo. 
Aš tave palydėsiu, nes būtų neišmintinga, kad tokiu 
laiku viena eitum tokiomis vietomis.

— Ne. Aš grįšiu pati vieną — atkirto ji. — 
Tamsta jok pirmas.

Ir dabar buvo visai kitas balsas, kuriuo kalbėjo.
$ *

*
Jo rankos nuplovė jos veidą, o jo žodžiai paža

dino užmigusią sielą. Ji pastebėjo, kad visa staiga 
pasikeitė. Kad ji pati jau kitokia.

Ji jaučia savo odos švarumą ir girdi sakant: “Ko
kia tu daili mergaitė”, ir ją apninka noras save pa
žinti, kokios jos akys ir lūpos, ir kaip atrodo jos veido 
bruožai? Pirštais čiupinėja skruostus, save glosto ir 
lyti, kad jie pasakytų, kokia yra Mariselė.

(Bus daugiau)
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
MŪSŲ KOLONIJOSE

Baltimore, Md.

MAIRONIS BALTIMORĖJE

Lapkričio 3 d. 7:30 vai. v. 
Lietuvių svetainės salėje Lietu
vių Bendruomenės valdyba su
rengė koncertą mūsų didžiojo 
poeto garbei.

Pirmojoj koncerto daly buvo 
rodomi ekrane vaizdai, turį ry
šį su Maironio gyvenimu ir kū
ryba. Vaizdų paaiškinimai, įkal 
bėti į magnetofono juostelę, su
darė gražią iliustruotą paskai
tą apie Maironį, šie vaizdai bu
vo gauti iš “Darbininko” redak
cijos.

Antrąją dalį pradėjo aktorius 
J. Palubinskas, padeklamuoda
mas monologą iš Maironio dra 
mos “Kęstučio mirtis”. Akt. J. 
Palubinskas, pakaitomis su cho
ro dainomis, įspūdingai padek
lamavo “Išnyksiu kaip dūmas”, 
“Aš norėčiau prikelti bent vie
ną senelį”, “Vakaro mintys”, 
“Seniai aš laukiau” ir kitus Mai 
ronio eilėraščius.

Pagrindinę koncerto dalį su
darė Philadelphijos Lietuvių 
Tautinio ansamblio mišrus cho
ras, vadovaujamas Leono Kau
linio. Čia choras skambiai atli
ko Č. Sasnausko “Marija, Ma
rija”, “Jau slavai sukilo”, “Kur 
bėga Šešupė”, J. Naujalio “Jau
nimo giesmę”, ir “Graži tu ma
no”, L. Kaulinio harmonizuotas 
“Eina garsas nuo rubežiaus” ir 
“Už Raseinių”. Pabaigai padai
navo J. Gudavičiaus “Kur gi
rios žaliuoja”, ši pastaroji dai
na buvo vienintelė visoje kon
certo programoje, kurios žo
džius parašė ne Maironis, o phi- 
ladelphietis Adolfas Gaigalas.

Smagiai visus nuteikė ansamb 
lio solistė Ona Šalčiūnienė, pa
dainavusi J. Naujalio “Kad šir
dį man skausmas”, Andrulio 
“Ar skauda man širdį” ir A. | 
Kačanausko “Mano gimtinę”. 
Solistei akomponavo Anelė Kau 
linytė.

Programai pasibaigus, solis
tei Onai Šalčiūnienei buvo' įteik

ta gėlių. Be to, L. B-nės pirmi
ninkas J. Šilgalis, trumpu žo
džiu išreikšdamas padėką sce
nos menininkams, apdovanojo 
dirigentą Leoną Kaulinį ir akto 
rių Juozą Palubinską knygomis 
apie lietuviškąjį meną (“Lithu
anian Art in Exile”).

Scena buvo papuošta jaunos 
baltimorietės menininkės Vidos 
Misiūnaitės. Programos prane
šėja buvo Birutė Dulytė.

Po programos įvyko smagūs 
šokiai.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Tradicinė Baltimorės ateiti
ninkų šventė — Kristaus Ka
raliaus diena — šiemet buvo 
atšvęsta spalio 28 d. Šv. mi- 

; šiose, kurias laikė svečias iš 
Romos kun. A. Bačkis, ateiti
ninkai dalyvavo su savo vėlia
va ir visi priėmė Švč. Sakra
mentą. Po mišių rinkosi į pa
rapijos salę, kur įvyko bendri 

' pusryčiai, vadovaujant sendrau 
! gių pirmininkui Surdokui.

Kun. A. Baškis skaitė ypač 
jaunimui naudingą paskaitą a- 
pie šių dienų laicizmą. Paskai
ta buvo patraukli, įdomi ir labai 
aktuali. Visi su dideliu įdomu
mu ją išklausė.

Meninėj daly pasirodė Balti
morės bei Washingtono moks
leiviai ateitininkai su deklama
cijomis bei dainomis. Meninę 
dalį pravedė stud. Eugenijus 
Šilgalis.

SAV. PARDUODA MARQUETTE 
PK. mūrinį namą 2 butų: 6 ir 7 
kamb. Telef. PR 8-0005.

VERTAS PIRKINYS
Kaina, numažinta nuo $38,500 

iki $34,500 už šią puikią 6įA kamb. 
(3 mieg.) English Tudor mūrinę 
rezidenciją. Platus šoninis priva
žiavimas. 2 maš. mūr, garažas. 
Naujas gazu apšild., 2 židiniai, 
$6,000 vertės vaismedžio virtuve- 
dinette. Įrengtas rūsy, l’/į vonios,' 
plius daug priedų. Apžiūrėkite 
šešt. ir sekm. Savininkas. 9111 S. 
Bell Avė. Hl 5-3792.

7 kamb. mūr. bungalotv, nau
jas gazo šildymas, 2 auto. gara
žas. 3 miegamieji. 30 p. lotas. 
Mažytis įmokėjimas. Pačiame Mar
ąuette pk. Skubiai tik $16,900.

HE, 6-5151

5’/> kamb. namas, 3 metų senu
mo. Ąžuoliniai papuošimai bei grin
dys. Žiem. langai ir alumin. du
rys. Apsodinta. Palikimas, nebran- 

| giai. Pietvakarių miesto daly.
LU 5-5396

B E A L ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 

kamb. boišmcnte. Gazu šild. Garažas. 
$27.600.

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

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai. šalia tuščias lo
tas. $19,800.

Į 1)6 aukšto mūras. S metų. 4 ir 3 
, kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

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

10 metu mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Peršti nuo $32.700.

Elegantiškas raneh. Arti parko 7 
kamb. įrengti piač. gyventi. $35,000.

Didelis bungalotv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsvs. Alvva šil- 
dym. $1 9,900.

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

Naujas mūras. 5% kamb. Tuoj ga
ilimu užimti. Prašo. $18,500.

6 kamb. bungalotv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13.700.

2-jii aukštu mūras, šviesūs, dideli 
. 2 butai. Naujas gazu šildymas. Ga- 
I ražas. $24,500.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. miegamas kamb. tvar
kingam vyrui privačiuose namuo
se. Arti 63-čios ir Western Avė.
PR 6-1810.

Išnuom. kambarys ir virtuvė, 
3-čiam aukšte, atskiras įėjimas.

2607 VV. 51st St. 778-9051

Išnuom. 4 kamb. butas Marąuet
te Parke, šiluma ir karštas van
duo, Tel. VVA 5-9881.

Tuojau išnuom. 3% kamb. butas 
angliškam beismente. Atremontuo- 
taš. Suaugusiems. HE 4-7334.

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mieg. 
Brighton Parke, su šiluma ir ga
ražu, pirmas aukštas, labai pato- 
gus suaugusiems. FR 6-1598.

Mergina gyvenanti su motina 
gražiame 6 kamb. bute jieško mo
ters gyventi kartu arba išnuomos 
kambarį tvarkingam vyrui.

VI 7-7574

IŠNUOM. ideali vieta pensinin
kams, arti Harrison, Arkansas 
ant kelio — Route 7, įA akro gra
žiai apsodintas sklypas, su moder
nišku 5 kamb. namu. Gazo kros
nis, šaldytuvas, gazu apšildymas,

Metinis šeštadienio mokyklos ! garažas. ' $65 mėn. Kreiptis adr.: 
mokinių tėvų susirinkimas įvy- Draugas, Adv. 6541, 4545 W. 63rd

ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS 
MOKINIŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

ko sekmadienį, lapkričio 4 d. 
po mokinių mišių šv. Alfonso 
parapinės mokyklos patalpose. 
Mokyklos reikalus pranešė ve
dėjas K. Pažemėnas, o tėvų ko
miteto vardu kalbėjo pirm. Draz 
dienė. Išdiskutavus visas iškel
tas problemas ir mokyklos veik
lą, tėvų susirinkimas išreiškė 
padėką nenuilstamam mokyk-

St., Chicago 29, III.

Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 psl.) 
dvasiškai. Šv. Tomas Akvinie- 
tis yra išsireiškęs, kad visi 
daiktai tam tikru būdu yra 
žmoguje, ir jis juos tvarko tiek, 
kiek pajėgia save sutvarkyti.

Tad, siekiant pilnojo žmo
gaus sveikatos, dinamiškumo 
ir ramybės, belieka neleisti kū
nui užgožti sielos ir būti visuo
met mandagiuose santykiuose 
su savo Kūrėju. Teisingai Dan
tė pastebėjo, kad “Dievo valia 
— tai mūsų ramybė”.

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

Mūr. bungalotv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

Biznis ir 3 luitai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 Imtu medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildyrn. 18.000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio .atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, i 
duoda. 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20.000 a.r mažiau, i

6 buty mūras. .Apie $7,000 nuo- ; 
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda, dėl ligos už $49,500. t

Naujas 3 butp modernus mūras. 1 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500. |

2 būti} 7 metę mūras arti parko, I 
dideli modernūs kamb,, alum. lan
gai, garažas. $41,000.

Pajamę bungalotv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar-

j tl parkas, mokyklos. $19,500.
Alga maža — pajamų trūksta — 

štai Jums apie $5,000 nuomos Iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

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

Mūr, 2X4 ir 2 k, rūsy. M. p. Ga
ražas. 30 p. lotas, $19,500.

Mūr. 1)£ a., 30 p. iotas, 6 ir S 
viršuj, M. p. $17,500,

Med. 2x5, garažas, greta tuščias 
lotas, Brlg’hton p. $16,900.

Mūr. I )<> a., Gage p., 6 ir 4 vir- Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37 įį p, 
šuj su dviem įėjimais. $21.500. 1 lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sfh SL, HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild,, 

garažas, Bright. Pk. skubiam par
davimui. $19,900.

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan 
gai. Ma.rque.tte pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 men. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 
$31.900.

<1 kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam
binti poniai Ja.kubėnienei.

j 2 butų ritedinis, 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas, AJyva-kaštu vand. šildy-

| mas. Gera proga giminingai šeimai 
! turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

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

1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 

i šildyrn. Arti 5S-os ir Kedzie,. $21,500.
3 būt, mūriu. 4—5—S, nauj. at- 

i rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
' arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina, 
, $24,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

2x4)4 beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

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

niuksus 7)ž kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, “radiant" šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. jvaž. 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)4 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 p., tik $26,800.

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

Labai gražus 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
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $28,000.

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.#00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5)4 kamb.

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

$22,500.

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

lima 2-jii 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.

j Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

■Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galoiv, 5% kamb. $17,300.

6 butu mūr. 2 metu Bargenas. 
$621000. '

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

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

Išnuomojamas naujai atremon
tuotas, saulėtas, 3 kamb. butas. 
4513 S. Wood St. Gali būti su bal- . 
dais ar be. Telef. 254-5219.

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

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

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

7 metų namas, garažas, sodas. 2 
akraį, ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY 
1605 Porter, Lemont, III., CL 7-6675

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

Tik 2 blokai nuo paties Marąuet
te Parko — daktaras parduoda te- 
vhi. rezidencijų• 7 kamb. ii’ dai- 2 
kamb. • su atskiru Įėjimu. Platus 
37*4 p. sklypas. Moderni vonia. 
Naujas šildymas. Potvynio kontrolė. 
Garažas. Tuojau galima užimti. 
315.000, arba pasiūlymas. 1116 7-
2646.

Marą. pk. išnuom. gražus, erd
vus, šviesus kamb. Skamb, darbo 

los vedėjui K. Pažemėnui ir dien. po 8:30 v. vak, P!R 6-6697
visiems mokyktojams už jų sėk 
mingą darbą mokykloje ir tė
vų komitetui už energingą veik- 

[lą. Taip pat padėkota mokyklos 
didiesiems mecenatams: para
pijos klebonui prel. dr. L. Men- 
deliui, kurs jau 13-ti metai ,kaip 
noriai leidžia nemokamai nau
dotis parapinės mokyklos pa
talpomis, ir dr. S. Ankudui, kurs 
pereitiems mokslo metams sky 
re 300 dol. premijų mokiniams, 
jų mokslo pažangumui skatin-
t1- . . . Dėl ligos skubiai parduodamas

Į naują tėvų komitetą išrinkti geras tavernos biznis dirbtuvių ra-
Drazdienė, S. Vitkauskas, J. , jone. Sekmadieniais uždaryta.

IŠNUOMOJAMI OFISAI
Daktarams, dantistams, vaisti

nėm arba bet kuriam kitam biz- 
I niui. Septynios patalpos su laukia
muoju, naujame name, priešais Sv. 
Kryžiaus ligoninę. VVA 5-6015.

IEŠKO NUOMOTI
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Marąuette Parke reikalingas vy
rui atskiras kambarys. Skambinti 
nuo 8 iki 11 v. v. PR 8-7135.

Gražioje vietoje prie parko, neto
li .launimo Centro parduodami 2 
namai — mūrinis 2-jų butų, 5 lr 6 
kamb. ii“ med. 2-jų butų po 3)jį 
karrtb. Pajamų apie 8300 per mėn. 
Nedidelės išlaidos. Labai gerame 
stovyje. Tik $17.500. Kreiptis RE 
7-2646,________________________________

$3,000 ĮMOKĖTI. 4 butų namas 
Ciceroje, 4 po 4 kamb. Gazu apšil. 
Pažiūrėkite iš lauko — 5321 \V. 
25th Place. Raktas mūsų raštinėje, 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero. OLympic 2-6710 arba 
2-2162.

PROGOS-OPPOBTUNITIES

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18.900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
t)a aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $t6,900. 
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 sumažintų kaina.

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

Buivys ir A. Radžius. Senąjį 
komitetą sudarė Drazdienė, S. 
Vitkauskas ir Poderis.

Virbelis

SU KUKLIA SUKNELE Į 
GARBĖS VIRŠŪNĘ

Šiais metais “Miss Europa” 
titulą laimėjo ispanė Maruja 
Garcia Nicolau. Iki to laiko ji

i buvo pardavėja mažoje krautu
vėje ir mažai uždirbdavo. Jos 
draugės įkalbėjo ją surizikuoti 
ir stoti į kontestą “Miss Hispa- 
nia” titului gauti. Maruja pasi
rodė kasdienine suknele apsiren 
gusi, nes neturėjo pinigų atitin 
karnai aprangai nusipirkti. Vis 
dėlto įveikė savo konkurentes 
ir po to stojo į varžybas “Miss 
Europa” titului gauti. Laimėjo 
ir čia. Tačiau ta garbė yra trum 
palaikė, nes tuo titulu tesinau-

VVEbster 9-9283

HELP WANTED — MOTERYS

Klebonijai reikalinga virėja. 
Gyventi vietoje — 3 atskiri kam.

ir vonia. Lengvas namų ruošos 
darbas. Geras atlyginimas. HOp-
kins 9-0404.

HELP M ANTED VYRAI

MACHINISTS
CLASS A REPAIRS 

MACHINISTS
For rebuilding and general main- 
tenance o£ high-speed automatic 
produetion mac-hines. Mušt be a. 
trouble sbooting mechanic as well 
as a top noteh machinist. Open- 
ings on 2nd shift 3:15 to 11:45'. 
Steady, clean modern shop. Uxoel- 
lcnt benefits. Mušt spėąk and un- 
derstand Ėnglish.

ADPT.Y
W. H, Hufchinson & Sons

1031 No. Cicero Avenue

Užvakar mirusi Eleanora Roose
velt su savo 1945 m. mirusiu vy
ru prez. F. Roosevelt.

♦ ♦ »*««♦«♦♦>»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
dojama tik vienerius metus. Se- ’ nes jis plačiausiai skaitomas lie
kančiais metais “Miss Hispa- tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
nia” ir “Miss Europa” bus ki- nos prieinanios.
t°s- 1 »■»»».

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 5 vai.

4549 Forest Avė., Brookfield 
3-jų miegamų bungalovv. Gazu

apšild. Sklypas 90 x 160. Įmokėti 
$3,000.

GRAŽUS MŪR. 2-JŲ BUTŲ. 2 
po 5 kamb. (3 mieg.), 2 ekstra 
kamb. pastogėje. Gazu apšild. (sie
nose). Skalbimui kam. Palikimas, 
turi būti parduotas. Apylinkėje 
28-os ir Hcman. $2,500. $15,900. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 5 vai.

2504 S. 59th Ct., Cicero
6 kamb. mūr. bungalow, mūr. 

garažas. Turi būti parduotas. 
$4,000 įmokėti.

Cicero. 4 miegamų rezidencija, 
2^ vonios. Apylinkėje 22nd ir 
53rd Avė., gazu apšild. 1 blokas 
iki “L” ir autobuso. Arti mokyk
los. $19,600; įmokėti $4,000. Ge
ras pirkinys. SVOBODA, 6013 
Cermak Road, Cicero. OLympic 
2-6710 arba Blshop .2-2162.

Dėl ligos parduodamas namas — 
taverna, salė ir gyvenimui patal
pos. 2700 S. Christiana Avenue. 
476-4559. Apžiūrėti sekmad. po
piet.

DĖKINGI PIRKĘ NUOSABYBĘ
.Per Mr. Svobodą, Realtor, 3739

W. 26th St., ir 6013 W. Cermak 
Rd.„ Ciecro, pirkome nuosavybę ir 
jaim. dėkojame. Esame labai pa
tenkinti nuosavybe ir kaina. Jei 
kas jieško gero pirkinio, mes re
komenduojame Mr. Svobodos tei
singą patarnavimą.

Mr. & Mrs. Riha, 
2850 S. Homan. Avė.

1)4, AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13metų namas Oak T.aXvn. Gazo 

šiluma. . Garažas.. 6.0 pėdų sklypas. 
Galima turėti is pajamų ■—-. šiuo me
tų 2..% kamb. išnuomota už $80.00 į 
men. Kaina $10,000,

10 METU GUl'R. NAMAS
5 kamb. Marąuette Fk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai.. ,2- auto garpžaa. ..$4įĮ<5l>0.
TAVERNA IR 6 KAMB. BITAS

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

TTK 818,000
6 kambv 16 metų mūr. ant 41 pS- 

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

2x5 BRIGHTON PK.
Dabai švarus mūr. namas prie. lie- j 

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens Šildymo-Sistemos. $26,500. -

5 IR 4 KAMB. MARQUBT'FE PK.
10 meili 1-tž aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdu sklypas. $35.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Reikia greitai parduoti. 32 metų 
tvarkingas, stiprus ir labai gerai už
laikytas mūras. 22 Įv. dydžio butai. 
$2,400 pajamų mėn. Viskas moder
niška. geroj vietoj, prie gražaus par
ko. Kaina tik 6 kart met. nuoma. 
Pamatyk, tuoj duok pasiūlymą. lr 
būsi laimingas pirkęs.

Mūr. 2—6, 1—4 Brighton Park
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

Gražus 6 kamb. mūr. namas, 3 
mieg., 2 vonios. 40 p. sklypas. Iį4 
auto garažas. Nauji: centr. apšild., 
vand. šildytuvas, stogas. Gazu miš. 
Iškelti vamzd. Kilimai. Arti 6a ir 
Lawndale. Sav. $19,900. LU 5-0346

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

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

, siekimas.

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

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

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

SĄRAŠĄ.
BELL - VARPA REAL ESTATE 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

Brighton Parke. —Gražus mūr. 
2-jų butų namas, vienas 7 kamb. su 
4 miegamais, kitas 8-jų kamb. Mo
derni vonia. Dideli šviestis kamba
riai. Naujas šildymas alyva. .Maži 
taksai. Tik $18,006. Nedaug įmo
kėti. RE 6-2646.

Skelbkites “Drauge”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J0SU PAGEIDAVIMA,

REpublic 7-8949 
2301 W. 69tb 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 metas 

Gutters, Dovznsponts, Stogai, linui-
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, B 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalt 
Ir “galvanized”. Dažymas 1S laukų 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

BA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
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 
Victor Skade ST 8-9272

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

CONSTRUCTION
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR

3 KITOKĮ PASTATAU

DĖMESIO 1

Graži y vizitinių korteiiy
reikia

DRA U G A £ 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63r<3 Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

BAŽNYTINIU PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
68rd St.. Chicago 29. Iii

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JtJSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2004 Chicago, IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatas

Perskaitę "Draugą", duoki
te ii kitiems pasiskaityti.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge"



lllinois-lndiana Apskr. Liet. Vyčiai kviečia visus pasiklausyti Dan Kuraičio ir pamatyti filmus
iŠ jo kelionių j Vilnių, Kaimų, Rytų ir Vak. Berlynu bei kitas pasaulio dalis, sekm. lapkr. 18 d., 1962, 2 v. p.p. ir 7 v. p.p. Dariaus-Girėno saleje 4416 S. Westem Avė.

Bilietus galima įsigyti: 907 W. 35th St., Vyčių salėje — 2453 W. 47th St. — Bilietų kaina $1.00

=^s

BOLŠEVIKAI LIKVIDUOJA 

SPECIALIUS ŽURNALUS

Ar tai paruošimas likviduoti "Mūšų Girių" žurnalą? 
J. KUPR IONIS

“Mūsų Girios” yra mėnesinis uždarytos. Autorius rašo, kad 
miškininkystės žurnalas 'Lietu-' dabar Lietuvoje daugely rajo- 
voje, einantis nuo 1929 metų. nų veikianti Gamtos Apsaugos 
Spausdinamas 64 psl., žaliais vir, dr-ja, tampanti savarankišku 
šeliais, ant gero popierio, gau- • rimtu gamtos tvarkytoju. Net,

ziastų darbas. Visuomenė, ar 
tai pavieniai ar organizuotai, 
kaip Gamtos Apsaugos dr-ja, 
gali atlikti gražų ir naudingų 
pagelbinį patarnavimą. Bet ar
gi galima galvoti, kad specia
listai ir valdžios atlyginami tar 
nautojai galėtų būti subordinuo 
ti, nors ir spaudos srity, priva- 
čiai visuomeninei draugijai?

“IVI. G.” žurnalas Maskvos 
akimis

.‘‘Tiesos” bendradarbio miiu
, tys -yra tiek dirbtinės ir neį-; 

šiai iliustruotas gamtos vaiz-ir plačioji visuomenė ima <W-Uikinančį0£^ kad yerčia manyti> 
dais- ivauti §amtos tva^yme, i jog yra surežisuotos pagal

Nepriklausomybės laikotarpy “M. G.”, nors pripažįstama Įsakymą iš aukščiau. Kai vilkas 
jį leido Liet. Miškininkų s-ga. nuopelnų, bet jos siaurai teapi- kori ėriuką sudraskyti, tai sa-'
Žurnalas, kaip ir pati sąjunga, mančios gamtos apsaugos, me- jko, kad jis jam vandenį drums-
buvo be jokių politinių ar par- džioklės ir žūklės klausimus, o j čia. Taip ir “M. G.”, atrodo,į(
tinių priemaišų ir tarnavo gry-! plačiau nagrinėjančios miškų x>
nai ir specialiai miškų sričiai.! klausimus. Autorius mano, kad
Lietuvos miškų ūkio progrese į miškininkystė, medžioklė ir žūk 
jis suvaidino svarbų vaidmenį, lė tesudarančios tik nedidelę 

gamtos apsaugos klausimų da
lį. Nors toliau prieštaraujančiai!

-

McNitt (dešinėje), Central Press steigėjas, žinomas spaudos dar
buotojas, gavo atžymėjimą iš Michigan universiteto už puikų dar
bą savo profesijoj. Jis čia matyti su universiteto rektorium 
Niehuss Ann Arbor mieste.

LAISVES FRONTAS PLEČIASI

/Atkelta iš 1 psl.) grąžinti, nes Sov. Rusija smur-
Tn., ... : tu mums ją atėmė,pagrindines Vilko rėmėjos ne-' J

— Kokie planai dėl naujų 
darbininkų jliejimo? — buvo pa
skutinis klausimas.

— Daug kartų tas klausimas 
buvo keltas, bet ikšiol nesusi-

Net specialus žurnalas yra. 
partinis

Nepaisant jo nepolitiškumo, 
atėjus bolševikams “M. G.” bu
vo uždarytos kartu su visa spau 
da. Vokiečių okupacija visus bol
ševikų padarytus uždraudimus sančios masinis žurnalas. Jis 
ir nusavinimus patvirtino, nes turįs 10,500 tiražą, o reikalin 
ir vokiečiai lietuvių atžvilgiu gas populiarus 50,000 tįražo žui 
gerų intencijų neturėjo. Bet miš nalas. Dėl to vietoj “M. G.” tu- 
kininkams stipriai kovojant, iš rįs būti išleistas naujas žurna

drumsčia vandenį vyresniam 
broliui. Tiek komunizmas, tiek 
gamtos apsauga čia greičiausiai 
yra tik, dėl paprastų žmonių 
akių. “M. G.” žurnalas išsiver
čia iš savo prenumeratos, tar-

Mūsų kolonijose
New Haven, Conn,

sau rašo, kad, esą, kasdien vis/ nauja specialiai sričiai ir dėlto, 
aktualesni darosi gyvosios (?.į atrodo, niekam neturėtų užkliū- 
J.K.) ir negyvosios gamtos, vani ti.
dens ir oro, landšafto apsaugos, ■ Bet reikia žiūrėti 
dirvos erozijos, vandens rezer
vuarų klausimai. “M.G.” ne-

vyresnio

sutarimai padarė žymių medžią 
ginių nuostolių ir skaudžiai pa- 

; lietė jos orumą.
— Kaip dabar su varžybo

mis, kurios reiškiasi iš PUS pu
sės? I kristalizavo mintis, kaip moks-

— Tebesu nuomonės, kad kai lūs baigiantį jaunimą suburti 
kurių PLB sluoksnių iniciatyva' į didžiuosius centrus, kur yra 
varžytis su politiniais veiksniais! oiūsų pagrindinių organizacijų 
galų gale gali privesti prie ža- vadovybės (New Yorkas, Chi- 
lingų rezultatų. Varžytinės vien caga). Jei to nebus galima pa- 
dėl pirmavimo, publikuojant dar daryti, sunyks mūsų veržlumas, 
bus ir skaldant jėgas bei lėšas, — baigė pokalbį dr. A. Trima- 
nieko gero nežada. Tuo keliu kas, besirengiąs Vliko sesijai, 
pasukus, gali nukentėti tik lais-;
vinimo darbas; nemanau, kad 
tai išeitų į sveikatą ir pačiai 
PLB, kuri pirmiausia turėtų 
rūpintis, kad neišnyktų lietu
viai.ras. Taip pat veiks turtingas!

ir nebrangus bufetas, tvarko-i Nepamirština ir tai, kad, lais-
I mas prityrusių šeimininkių. Vi-! vinimo darbą pervedus į grynai 
j sa tai įvyks šeštadienį, lapkri- į emigrantines rankas, mes turė- 

Lietųvių Bendruomenės New čio 17 d., 7 vai. vakare, Lietu- i sime išsijungti iš tų politinių 
Haveno apylinkė sparčiai ruo- vių Šv. Kazimiero parapijos sa- veiksnių, kurie bent jau is va-

Maironio minėjimas

brolio akimis. Tikras. akiplėsiš- 
j|kunias iš “M. G.” pusės! Mask
voje rusų kalba yra leidžiamas 
mėnesinis miškų žurnalas “Les-]! jų dalių.
noje Choziajstvo” — Miškų u- 
kis. Tiražas 32,000. Jo visai

šiasi Maironio minėjimui - vaka- ^je, 339 Greene str., New Ha 
rut Jau sudaryta plati ir įdomi ven, Conn- Malonūs svečiai pra- 
programa, kuri susidės iš dvie- šomi nesivėlinti, nes programa

Oficialioje dalyje da.il. V. Jo
nynas skaitys trumpą paskaitą

„„ , . „ , Tj SSSR teritorijai turėtų pakakti|tema “Maironis nemirė”, o Pau
vokicciij leidimas leisti IvI. Gr. las, kaip Gamtos Apsaugos dr-t jp visi turėti! skaityti... Ir, štai, 
buvo išgautas ir karo metu dar jos organas. Miškų žinybai, esą, U vigų 16 sovietinių respublikų
4 numeriai buvo išleisti. Antru pakaktų Miškų Tyrimo instituto i ;Vįįnįntelis liliputas, okupuotos
atėjimu bolševikai 1944 m. “M. neperiodiškai išeinančių Darbų 'Lietuvos miškininkai, šalia Mas.
G.” vėl uždarė ir nebeleido leis- (lig šiol išėjo 4 tomai, — J.K.).|kyos leidžiamo žurnalo išdrįsta \Iyvautl waterbuno vyrų kvar-
ti net 13 metų. Bet Liet. Miškų Bėgamiesiems miškų ūkio reika Į leisti atskirą savo kraštui įr HtetaS’ vadovaujamas muziko
Ūkio ir Miškų Pramonės minis- ]amg miškų administracija ga- • netgi sava lietuviška kalba miš.-1 Aleksio, Bridgeporto meno 
terijai 1957 metais vėl pavyko j lėtų leisti biuletenius. Visuome-į^Į/ žurnalą !
atgauti teisę turėti savo spau- niniū požiūriu tokia reforma e- 
dą. Žurnalą paėmė leisti minė- gahti labai' reikalinga. Toks nau

™ I« t r. on ! -" - '"..'.....1   .J...,  X———.I- i

liūs Jurkus parodys garsinį fil- 
i mą iš‘Maironio gyvenimo.

Meninėje dalyje pasižadėjo da

‘ ansamblis, vadova ujamas p. Ras
. iBSSoj padėty esantieji lat- ito ir »“«jwrišKy aktorius 2e- 

viai ir estai, kurie nepriklauso- ma^a*,lh> <uriC išpildys po ke- 
mvbės laikotarpy taip pat tu- letą Maironio kfninilJ‘ Vietos 
rėjo gražiai leidžiamus miškų !tau1inių šokių vadovau-
Žurnalus - “Meža Dzive” ir Rma Lmos Mikalavičiūtės, pa-

prasidės punktualiai.
šio parengimo pelnas skiria

mas Maironio vardo fondui, ku
rį įsteigė L. B. apylinkės va

dovaujančių asmenų reikalauja 
pavergtųjų tautų pilietybės. Pa
našių į PLB organizacijų turi 
ukrainiečiai, rusai ir kai kurios 
kitos tautybės, bet jos yra iš
jungtos iš Europos Tautų sei
mo. Jos laikosi prisiglaudusics

dovybė ir iš kurio numatoma JAV centrinių veiksnių,
skirti stipendiją aukštojo moks- kurie rūpinasi vadinamomis So
lo siekiančiam jaunuoliui lietu- vietų Rusij°s tautomis- Jei lai- 
vįuj j metų PLB nuomonė, Lietuvos

Kviečiame vietos ir apylin- laisvės byla bŪtų nustumta nuo 
kių lietuvius į šį minėjimą gau- va'STyDimo kovos pagrindo į
šiai atsilankyti. ' Rengėjai ■ DŪrį tų valstVbilJ- kurios turi 

įrodinėti, kad ir joms priklau- 
! so laisvo apsisprendimo teisė. 
1 Mes gi esame tokie, kurie rei
kalaujame tą teisę mums su-

KATALIKŲ LIGONINES IR 
MOKYKLOStoji ministerija sutartinai su į jag žurnalas ugdytų tarybinį 

Gamtos Apsaugos komitetu j patriotizmą ir komunistinį po- 
prie LTSR ministrų tai-ybos. žiūrį į gamtą (mano pabr.). žurnalus — “Meža Dzive” ir 7ama Ljlb°s Mikalavičiūtės, pa- JAV katalikai turi 816 ligo-
Taigi dabar tas žurnalas leidžia „ “Eesti Mets”. dabar patenkinti šoks tautini^ šokių. Po progra- ninių, 278 kolegijas ir universi-
na, valdžios įstaigų. Ir dabar neugao i ir gal bQt dį]m1a partijai, kad w bus pasilinksminimas - šo- tetos, 2,453 aukšt. mokyklas ir
jis jau nebėra nepartinis. Vietoj komunistiškos O iš' > vra laisvi nuo tokių žurna- k,a1' kur,ems Sros «eraB °rkest- 10’630 Pradžlos ™'*lK
miškininkystės klausimų, veda- ių leidimo... . 1___ ________________________________________________________

jos jau perdaug komunistiškos: Berods, pernai “Lesnoj Žur-
‘ nai” įdėjo bibliografiją visų nuo 
senųjų laikų caro Rusijos ir da-

LUDVIGA VAIČKUS
Po tėvais ANTįjšAS

Gyveno 4440 So. Wood St.
Mirė lapkričio 8 d., 1962,

7:40 v. iš ryto, sulaukus se
natvės.

Gimė T.ietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Laukuvos parap.

Amerikoje išgyveno 4 9 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

trys sūnūs: Joseph, marti Mol- 
ly, Louis, marti Ann, Franik, 
marti Helen ir duktė VaJerie 
Sutor, jos vyras Walter; ketu
riolika. anūkų ir devyni pro- 
anukai. Kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Garsaus Vardo 
Lietuvaitės D-jai ir Amerik. 
Liet. Katal. Moterų S-gai. 
kuopai 21.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage _Ave.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
lapkričio 12 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta i 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių,, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
namaldų bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nulindo: Sunūs, duktė, mar
čios, žentas, antikai ir pro
anūkai.

Laidot. direkt. John F, Eu
deikis. Tel. YA 7-1741.

mieji dažnai nagrinėja partijos 
nutarimus, ir daugelio straips
nių autoriai garbina partijos, 
Markso ir Lenino autoritetus

kai beržo augimas skatinamas 
ar vilkų medžioklė palydima 
komunistiškais šūkiais, jau juo

leisti

Tačiau, rašant apie gamtą, nors ......................... _ .
ir raudonų rašalu, pušis ir eglė kas ima ‘r Sa'la a.urotių propa 
vistiek pasilieka žalios, o Mete- profanuojančius savo
lių ežero gulbės visada baltos, 'dejų.
Tad ir nepartinis skaitytojas 
dar randa ko “M. G.” pasiskai
tyti ir daugelio yra mėgiamos.

Miškas — Lietuvos turtas

Bendrai, straipsnio mintys ir 
! argumentai labai savotiški. Jei 

ną savo krašto kampelį, miš- j.aį n£ra pagal užsakymą iš auk 
kus, žvėris, kas tuose plotuose ggįaUj taj <jabartiniams “M. G.”
vyksta, kas daroma. leidėjams nesunku bus paaiškin

Bet tai tik viena medalio pu- y, -įog mįnįyS pagrindų 
s®- klaidingos ir “M. G.” uždary-

Ypač, kad jos aprašo kiekvie-

“Tiesos” bendradarbis apie 
“M. G.”.

Š. m. rugsėjo 18 d. Vilniuje 
leidžiama “Tiesa” įdėjo R. Bud
rio ilgą “Laišką redakcijai”, pa-

mas krašto miškų ūkiui būtų 
žalingas.. Miškai Lietuvoje uži-

tai kitas klausimas. “Kas lei-\ 
bartinės SSSR teritorijos leistų ūžiama Jupiteriui, tai nereiš- ■ 
ir leidžiamų periodinių miškinin

(tik rečiau išeinantis), ; tą daryti patys savo rankomis, i 
Dabar jau kuris nors brolis lie- ;
tuvis, žinoma, nebe rusiškosios

kystės leidinių sąrašą. Ir tik 
pamanyk! Mėnesinių dabar lei
džiamų visai SSSR teritorijai 
sąraše tėra du žurnalai: “Les- 
noje Choziajstvo” ir “Mūsų Gi
rios”. Ir dabar kas. Kai greta 
sudedi tuos abu žurnalus, kurių 
abiejų eilės metų komplektus 
čia rašantis turi po ranka, tai 
maskvinis, žinoma, storesnis — 
96 puslapių, o “M. G.” — 64,

kia, kad tą gali leistis jautis”, pravoslavijos, bet “tarybinio 
sako lotynų patarlė. patriotizmo” ar “komunistiškos

’ pažiūros į gamtą” vardu planuo

A. + A.
JUZEFAI VENCLAVAVIČIENEI 

mirus, dukrai Jadvygai Juknevičienei, 
Mackų ir Plechavičių šeimom reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Vanda ir Gediminas Batukai

Kai okupuotos Lietuvos da
bartiniai miškininkai turi savo 
kraštui skiriamą ir net savo

ja ir padeda griauti lietuvišką
sias institucijas, kad jų vietą METINE MIRTIES SUKAKTIS

bet formatas vienodas. O kai pams dar jis leidžia veikti Lie-

kalboj miškų spaudą, savo pe- lengviau galėtų užimti rusiška. į 
riodinį žurnalą, tai jų tvarkoma Šiuo kartu, vietoj “Mūsų Gi- 
sritis turi lyg didesnį orumą, rių”, būtų “Lesnoje Chaziajst-‘| 
lyg daugiau savistovumo, dau- į vo”.
giau pasitikėjimo savimi. Bet!
juk tai nesiderina su “vyr. bro- “M- G.” pertvarKymo “reika- 
lia” siekimais. Vidaus reika- i las” iškeliamas metų pabaigo-

atverti vidų, tai “M. G.” ant 
gero popierio, gaminamo Petra-

ma apie 1.6 milijonus ha arba šiūnų fabrike, gražios, geros

tuvos miškininkams, bet Lie
tuvos miškų tvarkymas priklau 
30 tiesiog Maskvai. Lietuvoj

apie 24% visos teritorijos. Tai klišės, gamtos vaizdų, miško (tėra miškotvarkos kontora - 
didžiausias ir svarbiausias kraš žvėrių bei paukščių iliustraci- ipadalinys rusų miškotvarkos.

je, reiškia, kad Nauji Metai ga- j 
Ii būti pradedami naujais pa
tvarkymais. Tad neilgai belie- I 
ka laukti ir matysime, ar čia į Į 
minimas “M. G.” pertvarkymo jg 
projektas yra tik privati “Tie- {I

to turtas. Miškai su jų vande- jos daro leidinį gana patrauk- t Moderniais laikais ir priemo- £ 
nimis ir gyvuliai - žvėrys, paukščių. O kai paimi į rankas “vy-'

sos” korespondento nuomonė, '

vadintą: “Mūsų Girios” reikia j čiai, žuvys, — tai ir yra pagrin-' resniojo brolio” kūrinį, tai jų 
pertvarkyti. Pertvarkymas siū- i dinis miškininkystės bei gam- žurnalas labai prasto popieriaus,
lomas toks, kad “M. G.” būtų'tos apsaugos objektas. Miškai 

į reguliuoja ir vandenų režimą
------------—- -------------------------- krašte: upių potvynius, vandens

rezervuarus, net patį krašto 
klimatą. Taip pat yra pagrin
dinis krašto grožis. Išimk šią 
sritį, tai gamtos apsaugai kito; 
beveik nieko nebelieka.

Ši sritis yra speciali. Net ir 
pati bolševikinė vyriausybė iš
laiko ž. ū. a.kad. miškų fakul
tetą, miškų mokyklą, eigulių mo 
kyklą. Jaunuoliai tose mokyk
lose ištisą eilę metų semia ži
nias ir praktikuojasi, kaip nau- 

! dingiau aną visą sudėtingą sritį
Anton Jugov, Bulgarijos komu- i tvarkyti. Ši sritis, kokį jos as- 

nistinis premjeras, . pašalintas iš! pėkt nėra mėgėjų ar kaitaliojimo prieš keletą metų ■ 
savo posto ir centrinio komiteto. L , v. ,
Esą jis buvęs stalinistas 1 laikinai susnnteresavusių entu- vei pradėtas tuo pačiu vardu,

kokį čia naudoja mūsų dienraš
čiai, klišės menkos, jas atpa
žinti dažnai tik parašai po jom1 
padeda. Dėl to iliustracijų ma- ’ 
ža, daugiausia veidai visokių | 
spartuolių bei brigadininkų, daž! 
niausiai moterų. Tai įeik dabar | 
i vyresnio brolio savijautą.

Nusikaltimas, kad “M, G.” 
seniai leidžiamos

Be to, “M. G.” eina nuo 1929 i 
metų. Argi tai nenusikaltimas i 
turėti tuo pačiu vardu žurna- i 
lą, kuris buvo leistas ir buržu-! 
aziniais laikais? Kad rusų cari- I
nių laikų “Lesnoj Žurnal” —į 
Miškų žurnalas po ilgo vardų i

. (< j • „ . . ,ir tuo atveju žurnalas ir toliaunes “modernios”. Caro metais, . v ,, . . . , , .... . . : eis, ar tai rašoma pagal gau-;kai rusai, siekdami lietuvių tau . , , ,...... . tas instrukcijas įs vyresnio bro-
tos išnaikinimo, bandė įvesti . . , v, -j, , . ,■ lio ir “M. G.” bus sulikviduo/Įgraždanką bei rusų praktikuo- j _ff

' jamą pravoslaviją, tai jie turėjo? tos:z

ALFREDAS UKRINAS
Mirė 1961 m. lapkričio 13 dieną, sulaukęs 65 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje.
Liko nuliūdę: žmona Ida, sūnus Eugenijus, sūnus Alexas 

ir šeima, gyv. Vokietijoj, duktė Lilija Kvečas, žentas Albertas, 
anūkai Genovaitė ir Albertas ir gimines Lietuvoje-

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis lapkričio 
13 d. 7:30 vai. ryto šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus draugus i,r pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Alfredo 
Ukrino sielą.

Prabėgo liūdni vieni metai, kai mus palikai,
Kai Tave priglaudė šie šalti kapai.
Daug vilties turėjai su mumis dar gyventi,
Bet ankstyvos mirties negalėjai išvengti.
Likom mes nuliūdę tik Tavęs liūdėt 
Ir ant Tavo kapo gėleles palieti.

NULIŪDUSI ŠICTOIA. ,

PADĖKA
A T A

PETER j. PETRAITIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1962 m. spalio mėn. 25 d. 

ir buvo palaidotas spalio mėn. 29 d. Chicagoje. Mes norime pa
dėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. p. M. Vaidylai už paguodos 
žodžius koplyčioje. Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. 
Mišias už jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
gėlių bei pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dė
kojame grabnešiams — Chieagos Lietuvių D-jos nariams.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių direkt. 
Petkui ir Sūnui už malonų patarnavimą. Visiems nuoširdus dėkui!

ŽMONA IR SŪNŪS

DVEJERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. “I“ A.
BRUNO SHUKIS

Jau suėjo dvejeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1960 m. 
lapkr. 13 d. Nora laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios lapkr. mėn. 13 d. 8 vai. 
ryto švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

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

Nuliūdę: ŽMONA IR VAIKAI



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 10

X Prel. Jonas Balkūitas iš
Maspeth, N. Y., atvyksta į 
Chicagą ir lapkričio 22 d. 10:30 
vai. pasakys pamokslą prel. I. 
Aibavičiui minint kunigystės 
50-ties metų sukaktį. Iškilmin
gos padėkos šv. mišios bus Šv. 
Antano par. bažnyčioje Cicero, 
Iii. Parapiečiai ir gausi lietuvių 
visuomenė iš Chicagos ta pro
ga žada šį didįjį sukaktuvinin
ką pagerbti savo dalyvavimu 
iškilmėse.

X Rašytojas Jurgis Jankus 
atvyksta iš Rochesterio į Kul
tūros kongresą ir Literatūros 
sekcijoje skaito paskaitą “Grū
das, nukritęs į akmenis”. Taip 
pat skaitys savo kūrybos lite
ratūros vakare, įvyksiančiam 
banketo rėmuose.

X Inž. Eugenijus Vilkas, iš 
Chicago paskutinę spalio mėn. 
savaitę praleido New Yorke, 
kur New Yorko Coliseume de
monstravo saVo išrastas elekt
ronines lydinimo mašinas. Inž. 
Vilkas jau eilę metų pasižymi

Solistė E. Rūkštelienė su prof. J. Žilevičium dail. Ant. Rūkštelės 
parodos atidarymo metu Jaunimo Centre, Chicagoje, lapkr. 3 d.

Nuotrauka V. Noreikos

thieagoj ir apylinkėse
DARIAUS IR GIRĖNO LITU

ANISTINĖ MOKYKLA

Mokyklos vadovybės ir tėvų 
įsivėlė 'savo darbovietėje kaip išradę- komiteto bendras posėdis įvyko 

jas - mokslininkas ir dažnai sa lapkričio 1 d. ponų Kazėnų bu-

X Alto pirmininkas L. ši
mutis vakar išskrido į Wa- 
shingtoną dalyvauti metiniame 
Bendrojo Pabaltiečių komiteto 
(The Joint Baltic American 
Committee) susirinkime, kuris 
vyksta šiandien ir rytoj. Taip 
pat dalyvaus ir Latvijos lais
vinimo veiksnių, suvažiavusių 
iš visų laisvųjų kraštų, konfe
rencijoje. Šį vakarą dalyvaus 
priėmime Latvijos pasiuntiny
bėje, kur turės progos susitik
ti ir su kitų tautų Veikėjais 
bei Valstybės departamento 
pareigūnais. Yra numatęs pa
sitarimą su Lietuvos atstovu 
Ji. Kajecku.

X Apie sol. Danutę Stankai- 
tytę aprašyme, tilpusiame Drau 
go lapkr. 7 d. laidoje,
nemaloni korektūros klaida.
Buvo atspausdinta: “Dana
Stankaitytė pasirodė brilianti
niai tituliarinėje rolėje, dainuo
dama su aistra ir ugnimi, pa
rodydama neperprastą balso 
grynumą...” Turi būti: nepa
prastą balso grynumą. Už šią 
klaidą solistės atsiprašome.

X Kultūros kongreso Dailės 
parodos atidarymo metu dail.
V. Jonynas skaitys paskaitą 
tema “Lietuvos kūrėjo įnašas 
emigracijoje ir kūrybos patva
rumas nutautėjimui sustabdy
ti.”

X Stasys Goštautas su savo 
tėvais Liucija ir Vaclovu Goš
tautais apsigyveno naujame 
(bute 1455 W. 68 St., Chicago j,
tel.: 776-9414 . . ...

’ . įgavo iš Vyresniųjų Giedrinki-i Svarbiausia norime priminti,
„.'T.fOnSalBrinka ’r kių, Chicagoje, pranešimą, kad kad mes stengiamės gaminti

Birute Briediene, Vatikano ra- giedrininkės> minėdamos “Gie- vis ką nors naujo ir dar nera-
dijo lietuvių skyriaus vedėjui I dros„ įsikūrimo 35 metų su. gauto.
kun dr. V. Kaziunui kviečiant, j kaktį> spalio 7 d gusirinkime( Viskas šviežia, sveika ir
ideklamavo į magnetofono juo- nutarė įsijungti į Lietuvių Fon skanu.
s as aironio, Brazdžionio, An d narįus vieno tūkstančio do- MAROUETTE DELICATESSEN 
dnekaus M. Gustaičio ir kitų ,eri|) jnašu Kart|J su WSku M'',iULLI 
poetų eilerascių. Deklamacijos gautas 100 dol čekig> j likusi 
bus transliuojamos į Lietuvą guma pažadgta įmokėti dali_

vo kompaniją atstovauja pa
našiomis programomis. Vokie
tijoje studijavo Dormstadto 
aukšt. teCh. mokykloje. Gyve
no Hanau stovykloje.

te. Dalyvavo mokyklos vedėjas 
mok. J. Kavaliūnas, mok. M. 
Pėteraitienė, tėv. k-to pirm. V. 
Markevičius, kasin. L. Kazėnie- 
nė ir sekr. D. Kuranskienė. Bu-

X Petras Mikolaitis, 12242 vo išsamiai aptarta mokyklos
S. Peoria, senas West Pullman 
gyventojas, parapijos ir drau
gijų darbuotojas, sunkiai ser
ga ir guli Illinois Central ligo
ninėje 5800 So. Stony Island.

X Lietuvių Fronto Bičiulių 
Chicagos apygardos susirinki
mas įvyks rytoj, sekmadienį, 5 
v. p. p. B. Pakšto salėj. Tema 
“Komunistų kultūrinis pogrin
dis Amerikos lietuvių tarpe”, 
kalbės St. Daunys, V. Radžius, 
J. Miklovas ir Al. Baronas.

padėtis ir numatytieji darbai. 
Apskaičiuotas biudžetas. Padidė 
jus mokinių skaičiui, nutarta 
kviesti daugiau mokytojų. Tė-

NIEKADA NEPAMIRŠKITE 
MUSŲ!

Žiema visus laiko namuose. 
Ir jeigu Jus užguls vardadie
nio, gimtadienio, krikštynų ar 
kitokių progų vaišių rūpesčiai, 
— visada kreipkitės į mus ir

X Lietuvių Fondo valdyba niekada nebūsite apvilti

Vatikano radijo lietuviškose va 
landėlėse. Užrašymą savo apa
ratais atliko inž. Juozas Brie
dis.

X Moterų sąjungos 21 kp. 
gausus susirinkimas įvyko lap
kričio 4 d. Šv. Kryžiaus- parap. 
svetainėje. Rašt. S. Bartkaitė 
skaitė kvietimą į Labdarių sei
mą, kuris priimtas. Atsto'vaus 
P. Turskienė ir B. Cicėnienė. 
Paskirta 11 dol. auka. Nutar
ta rengti parapijos naudai pa
rengimą, sudėta ir paaukota 
šv. mišios už naują kleboną 
kun. E. Abromaitį, prašant Die 
vo malonės. Nutarta ruošti Ka 
ledinį pobūvį parap. svetainėje 
gruodžio 30 d.

X Sol. A. Brazis, nuoširdžiai 
įvertindamas Vilniaus reikšmę

mis. Taip veikliosios giedrinin- 
kės dėmesio vertu pavyzdžiu 
prasmingai mini saVo organi
zacijos 35 metų sukaktį. Vy
resniosioms Giedrininkėms va
dovauja Elena Juknevičienė — 
pirm., Adelė Sadūnienė—sekr., 
Emilija Vilimaitė—ižd.

X Povilas Dirkis skaitys pa
skaitą vyčių senjorų rengiama
me Maironio minėjime. Minėji
mas įvyks antradienį, lapkri
čio 20 d., Vyčių salėje, 2451 
W. 47th St.

X Lietuviai daktarai, rėmė
jai visų lietuviškų kultūrinių 
reikalų, vertindami II Kult. 
kongr. reikšmę, savo aukomis 
parėmė kongreso banketą. Sa-

2553 W. 71st St., Chicago 29, III. 
Telef. PK 6-2717

Savininkės:
L. Žvynienė ir S. Urbonienė (Sk.)

III1IIII. I ■ III I...... ■■■■■.-.1———^'
X Benediktas ir Emilija -Na

vickai, 5836 S. Artesian avė., ir 
jų dukrelė Sophie Wards, stam 
būs gerų darbų rėmėjai, amži
ni nariai visų vienuolynų, be to 
įrengę kambarį Labdarių viloj, 
negalėdami dalyvauti Labdarių 
seime, paaukojo 15 dol. Meti
nis seimas įvyks lapkričio 11 d. 
senelių prieglaudoje, Šv. šei
mos viloj. Šv. mišios 10:30 v. 
r., pietūs 12:30 v. Seimo posė
dis 2 v. p. p. Kviečiami visuo
menė gausiai atsilankyti.

X Jadvyga ir Petras Gruo
džiai, neseniai sukūrę šeimą, 
persikėlė į nuosavus namus,

vo aukas skyrė dr. Leonas ir
lietuvių tautai, mielai sutiko Irena Kriaučeliūnai, dr. B. Va- cago 36) In tel pR 8-1870. 
nemokamai dainuoti Vilniaus ^a^a> dr. V. Tumasonienė, A. j 
dienos minėjime, kuris bus šį, Lipskienė, dr. Ruibienė, dr. A. '

Taurienė, dr. J. Reinys, dr. B.
Gaižiūnas. (Pr.)

7228 S. Claremont Avė., Chi-

šeštadienį Jaunimo Centre. 
(Pr.)

X Simfoninis koncertas, ku
ris rengiamas lapkr. 25 d., yra 
labai retas įvykis lietuvių kul
tūriniame gyvenime, o šis pir
mas tokio pobūdžio, kuriame 
būtų atliekami lietuvių kompo
zitorių kūriniai. Koncerto pra
džia 3:30 v. p. p. Marijos mo
kyklos salėj. Simfoninio kon
certo bilietai gaunami: .Chica
goje — Marginių krautuvėje, 
2511 W. 69 St. ir Ciceroje — 
Stangenbergo krautuvėj 51 St. 
ir 50 Avė., kampas (toj. prieš 
parap. baž.). (Pr.)

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

X Cicero Aukšt. Lituanisti
kos mokyklos tėvų komitetas 
gruodžio 1 d. 7:30 v. V. para
pijos salėje ruošia metinį mo
kyklos koncertą - balių. Pro
gramoje: A. Stephens ansamb
lis, baletas ir kit. Auka už 
kvietimus su vakariene suau
gusiems 2.50 dol., moksleiviams 
1 dol. Šokiams gros Markaus
ko orkestras. Kvietimus gali
ma gauti ir stalus rezervuoti 
pas V. Kaunienę tel. OL 2- 
9458. Mokyklos vadovybė kvie
čia visą lietuvišką Visuomenę 
atsilankyti. (Pr.)

X Ir tamstai labiausiai pa
tiks išsirinkti televiziją, radiją 
ar hi-fi stereo aparatą ten, kur 
jų yra daug — pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., PR 6-1998.

(Sk.)

klausimai. Atsiklausus ir suti
kus tėvams, reikiamam mokinių 
skaičiui bus kviečiami mokyto
jai. Mokslo metų bėgyje numa
tyta mokinius paruošti: Kalėdų 
eglutei, Vasario 16-ios minėji
mui, Motinos dienai ir mokslo 
metų užbaigimui Trumpai susi
pažinta su veikaliuku, parašytu 
Alės Sidabraitės - Dineikienės, 
kuris šiais mokslo metais bus 
pastatytas. Tai įdomi, vaikams 
pritaikyta ir vaizdi 4 veiksmų 
eiliuota pasaka, su 30 vaidinto
jų. Šis vaikučių scenoje pasiro
dymas reikalaus daug intensy
vaus darbo ir pasišventimo. Vai 
dinimui jau ruošiamasi.

Toliau sekė, tarp visų svar
bių ir pats svarbiausias spren
dimas, tai mokyklos vardo pa
rinkimas. Pasiūlius keletą var
dų, buvo vienbalsiai priimtas 
“Dariaus ir Girėno” vardas, tai!

IS ARTI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE i lietuviškoje veikloje. Jie SLA

| ilgamečiai veikėjai, abu daug
Lietuvos atstovas min. J. 'rašę spaudoje, vaikus išauklė-

simboliškas vardas rišąs visų 
kraštų ir visus lietuvius į vie- 

vų pageidavimu steigiamas prie ną lietuvių šeimą su mintimi

Rajeckas spalio 25 d. įteikė no 
tą JAV valstybės sekr. Dean 
Rusk, ryšium su JAV laikyse
na Sovietų ekspansijos Kubos 
klausimu. Joje, tarp kitko, pa
sakyta: “Šiuo istoriniu Sovietų 
ofenzyvinių grėsmių momentu 
pasaulio taikai, saugumui ir 
laisvei, aš noriu pareikšti ma
no gilų naujos akcijos įvertini
mą, kurios Jungtinės Valstybės 
ėmėsi prieš klastingus tarptau 
tinio komunizmo įsiveržimus. 
Tvirta ir nepalaužiama Jungti
nių Valstybių laikysena susti
prins ryžtą ir viltį Lietuvių 
Tautos, Sovietų agresijos au
kos, atgauti savo laisvę bei ne- 

' priklausomybę”.

Pastarųjų savaičių eigoje 
Lietuvos atstovas ir ponia O. 

šmokyklinio amžiaus vaikučiams “Ten toli už okeano, Lietuva tė- Kajeckienė dalyvavo naujojo
skyrius, tose pat patalpose ir vyne mano”.
tuo pat laiku, su jiems tinka- Pasiskirstę numatytais dar
niomis sąlygomis ir reikiama ,baig; padėkoję p Kazėnams už
programa. Į šią klasę priimami 
vaikučiai nuo 4 ligi 6 m. amž. 
Tuo reikalu pirma suregistruoja 
mas mokinių skaičius, o po to 
bus pradėtas darbas. Suintere
suotieji tėvai prašomi neatidė
liojant registruoti vaikučius se
kančiais telefonais: L. Kazėnie 
nė — HE 4-7165, D. Kurauskie- 
nė—585-8905 ir mok. M. Pėte
raitienė—LU 5-7933.

I Svarstyta tikybos dėstymo 
'lietuvių kalba ir tautinių šokių

vaišes, vykome į namus su min
timis, kad tau Jaunoji Lietuva, 
aukosime jėgas ir laiką, kaip 
tie du didvyriai, atidavę gyvy
bę už tėvynę.

Dariaus ir Girėno Lituanisti
kos mokykloje (Western Avė. 
ir 55 st. kampas), priimami 
dar ir nauji mokiniai, pamokos 
vyksta kiekvieną šeštadienį 
nuo 10 v. r. ligi 2 v. p. p.

M. Pėteraitienė

Ramintos Lamsaitytės portretas ir šalia jo stovinti ji pati dail. 
Ant. Rūkštelės kūrinių parodoje Chicagoje. Jaunimo Centre.

Nuotrauka V. Noreikos

JAV ambasadoriaus Foy Da- 
vid Kohler ir jo žmonos išleis
tuvėse Valstybės Departamen
to patalpose.

Jis taip pat dalyvavo penkių 
Centralinės Amerikos valsty
bių, be to, Tuniso, Leibanono, 
Kuwait, Gvinėjos, Kinijos, Li
berijos, Ispanijos, Viet-Namo 
ir Saudi-Arabijos ambasadorių 
bei Latvijos ministerio ir ge
nerolo Rutherford priėmimuo
se.

KANADOJ
— Jonas Yokubytnas, toron- 

tietis, senesnės lietuvių ateivių 
Kanadon laidos imigrantas, pla 
čiai žinomas Kanados lietuvių 
veikėjas, buvo smarkiai susir
gęs — gydėsi namuose ir li

goninėj, šiuo metu sveiksta.

ję lietuviškoje dvasioje. Čiapri 
simintinas Yokubynų sūnus, 
Kanados armijos kapitonas, 
kuriam, įstojus į kanadišką ka
ro mokyklą, pirmiausia buvę 
pasiūlyta sutrumpinti pavardę. 
Deja, jis nesutiko, o už tai iš 
karo mokyklos, visdėlto, nepa
šalino ir jis dabar yra atsar
goj, kaip Kanados armijos kpt.* 
Yokubynas.

— Pr. Alšėnas, kanadietis 
plunksnos darbininkas, Austrą 
lijos lietuvių laikraštyje, “Tė
viškės Aiduose” atkarpoj spau 
sdina ilgesnę laikraštinę studi
ją apie Kanados lietuviškąsias 
parapijas. Besitęsiąs atkarpoje 
darbas — užvardintas “Žvilgs
nis į lietuviškas parap. Kana
doj’’ su antrine antrašte — 
“Lietuviškosios oazės Kana
doje”.

Kodėl šitokį ilgesnį darbą už 
išimojo spausdinti — autorius 
priežastį taip pateisina: “Gy
vendami išeivijoj — nors nebe
turime savosios tėviškės laukų 
—tačiau darbo dirvą — Visvien 
turime. Ton dirvon įskaitytini 
įvairių sričių rėžiai, kaip tėvy
nės vadavimo, taip kultūrinis, 
visuomeninis, religinis ir lietu
vybės išlaikymo.

“Taigi, tenežūva turimi vie
noki ar kitoki užrašėliai apie 
Kanados lietuvių gyvenimą, 
ypač apie parapijas, kurie ku
rias ir bazuojasi daugelis tau
tinio, religinio ir kultūrinio 
darbo”.

OKUP. LIETUVOJE
— Rūpinasi ateistų nioksli-

jJo pagerėjimui daug pagelbėjo ninku” paruošimu. “Filosofijos 
itin kruopščiai ligonį prižiurę- mokslų kandidatai” J. Barzdai- 
jusi žmona Marija. +js įr Gaidys “Komunisto” 9

Abu Yokubynai Kanadoj la- nr- paskelbė straipsnį apie rei- 
bai daug ir gražiai yra Veikę kalą ruošti kvalifikuotus ’ atei 
ir pasidarbavę visuomeninėje kadrus. Dabartiniai ateiz

mu Lietuvoje propagatoriai ir 
agitatoriai nesą pakankamai 
pasiruošę, kad galėtų paveikiai 

GRASĖ SUSPROGDINTI atremti tikinčiųjų argumentus. 
PIENINĘ

Policija areštavo du Vyrus, 
kurie grasė susprogdinti Gould 
pieninę, 2606 Elston av., jei 
jos savininkas DeForest Gould 
jiems nesumokės $30,000.

ŽUVO PLIENO VIRINIMO 
KATILE

Frank Vrlich, 10709 Avenue

CHICAGOS ŽINIOS
PALIKO 26 MIL. DOLERIŲ

Buvęs taksi vairuotojas, 83 
metų, Walden Shaw, 179 E. 
Lake Shore dr., mirė ir paliko 
$26,500,000 turtą. Didžiausia 
palikimo dalis susideda iš IBM 
kompanijos akcijų.

ATĖMĖ NEUŽBAIGTĄ 
ROMANĄ

PAVOGĖ KAILINIUS IŠ 
RESTORANO

Kailinių pardavėjas Charles 
Galler, 6200 N. Kenmore, užė
jo į Nankin restoraną, 230 N. 
Dearborn, pavalgyti vakarie
nės. Prie kasininkės paliko dė
žę su keturiais kailiniais. Įbė
gęs jaunas vyras pagrobė dėžę 
ir pabėgo. Kailinių vertė sie-

Jo'hn ikiaChicagos rašytojas 
Schultz grįžo iš Meksikos į Į 
Chicagą. Prie pasienio Ameri- Į 
kos pareigūnai iš jo atėmė 450 

! puslapių neužbaigto romano

DEGĖ PARAPINĖ MO
KYKLA

Vyrai klystkeliuose
Šiuo pavadinimu nauja knyga 

tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vu, patraukliu stiliumi. Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni
mo klystkeliuose ir pergyventas 
džiaugsmas, atradus tikrąją gyve-

H. mirė, įkritęs į plieno virini- nimo prasmę. Knyga apima ke
rno katilą Valley Mould & Iron 
komp. liejykloje prie 108-tos ir 
Calumet upės.

VIENUOLIS
ARCHITEKTAS

liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų, karių, v 
laikraštininkų, muzikų, gydytojų, 
architektų, psichiatrų ir kitų gar
siųjų, kurie čia perteikiamuose 
savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai 
istorinės tikrovės, psichologinės 
įtampos ir skaidraus pasiekto 
džiaugsmo knyga. Knygos auto
rius Juozas Prunskis, kalbėdamas 

lyg ekrane
Vienas iš labiau pasižyminčių 

JAV architektų yra pranciško- ‘faktais ir vaizdais 
Įvykęs gaisras Šv. Mato pa- į nas broliukas C a j e t o n as duoda intriguojančią besiblaškau

X Fashion Show rengia; rankraštį ir kitus rankraščius, rapinėje mokykloje, 3033 Fui- : Baumann. Neseniai jisai buvo I™} ir ieškančių sielų pergyvenimų
Town of Lake Moterų draugi- Pareigūnai tuo laiku manė, kad ton st., padarė $25,000 nuosto-i priimtas nariu į Amerikos Ar-įpynę' Knyga kainuo3a $300' Gau' 

-i a /i s.. __ i__ __ • ,, i (narna “DRAUGE”ja lapkričio 14 d. šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Kviečia
me dalyvauti. “Ladies Club” 
daug darbuojasi parapijos ir 
mokyklos naudai. (Pr.)

X Chicagos Lietuvių Opera 
praneša, kad Pajacų ir Caval- 
lerijos Rusticanos operų spek
takliai įvyks kovo mėn. 30 ir 
31 dienomis ir balandžio mėn. 
7 d. Operos spektakliai vyks 
Studebaker teatre, kuris yra 
Fine Arts rūmų patalpose, 
410 So. Michigan Avė. Plačiau 
apie naują vietą bus pranešta 
vėliau. (Pr.)

X Už a. a. Onos Mintautie- 
nės sielą 7-rių m. mirties su
kaktį prisiminti šv. Mišios bus 
atlaikytos š. m. lapkr. 11 d., 11 
vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Prašomi artimieji dalyvauti pa
maldose. (Pr.)

rankraštyje yra nešvarios me- , lio 
džiagos, kurios įvežimą drau
džia 1930 m. muito įstatymas.

SAUGUMO DIRŽAS IŠGEL
BĖJO

William Van Asten, langų 
valytojas, išsigelbėjo nuo mir
ties, kai stvėrė trukusio sau
gumo diržo galą. Diržas trūko 
jam bevalant langus 7-ame 
aukšte senelių prieglaudoje,
909 Foster av.

ILGA ARFOS KELIONĖ

Chicagos Lyon & Healy mu
zikos kompanija išsiuntė arfą į 
Izraelį. Arfa buvo pirma premi
ja tarptautiniame Izraelio arti
stų konkurse. Konkursą laimė
jo Yynne Turner, antrą — Chi
cagos simfonijos artistė. Arfa 
grąžinama į Chicagą.

chitektų institutą.
DRAUGE’

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

47-tas SEIMAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 11 DIENĄ 

LIOLY FAMILY VILLA, Lemont, Illinois

1 — Mišios — 10:30 valandą ryto.

2 — Pietūs — 12:30 valandą

3 — Seimo posėdis

Kviečiame jus asmeniškai ir kaipo 
jūsų organizacijos atstovą dalyvauti 
seime.

2 vai. popiet Seimo vedėjas bus Juozas Kamin.

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ S-GOS VALDYBA




