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Neseniai pabėgės latvis pasakoja apie padėti krašte
NUŠOKO NUO SOVIETU 

LAIVO ŠVEDIJOJE
Latviai "savanoriškai" važiuoja į Rusijos gilumą. 

Bet pabandyk nevažiuoti. Sovietai skaldo 
latvių tautą
ERIK TOMTE, 

musiji bendradarbis Švedijoje

Gruodžio 1 d. Latvių tautinio 
fronto patalpose Stokholme jau
nas 22 metų latvis jūrininkaš 
Maris Krusts iš Valmieros pa
pasakojo susirinkusiems spau
dos atstovams, kaip jis lapkri
čio 18 nušoko nuo sovietų laivo 
Goteburgo uoste.

Jau seniai Krusts planavo 
bėgti iš Latvijos, tam jis ir jū
rininku pasidarė. Tačiau gavęs 
šaukimą stoti j raudonąją ar
miją atlikti ketverių metų ka
rinę prievolę, jis tą planą sku
biai ir įvykdė. Jau sovietų-latvių 
laivui “‘Ogre” apsistojus Krite- 
nehamno uoste, jis buvo pasi
ryžęs bėgti, bet buvo budriai 
saugomas. Bet kai laivas ėmė

Pagerbtas lietuviu 
bičiulis

ROMA. — Romos Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijos viešbu
tyje visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo metu gyvenąs Melbour- 
no arkivyskupas Simmons lap
kričio 29 d. iškilmingai šventė 
dvigubą sukaktį: 50 metų ku
nigystės ir 25 metų vyskupavi
mo jubiliejų. Buvo išreikšta 
daug linkėjimų iš vyskupų ir 
vadovaujančių lietuvių.

Arkiv. Simmons yra didelis 
lietuvių draugas ir labai akty
vus krikščioniškos meilės dar
buose. Pavyzdžiui, kelerius me
tus specialiai yra vykęs į Ge
nevą pabėgėlių reikalu ir pasi
rūpinęs, kad nemažas skaičius 
našlaičių ir nukentėjusių gale- 
tų įvažiuoti Australijon; kaip 
Australijos delegatas tuo tiks
lu arkiv. Simmons yra vykęs 
ir į Jungtinių Tautų centrą New 
Yorke.

slinkti Gota alv (upė) Gote- 
borgo link, jis nutarė žūt būt 
šokti į vandenį. Tačiau šokti į 
vandenį jam nereikėjo — kai 
tik laivas savo šonu prisiartino 
prie uosto krantinės, jis nušoko 
ir galvatrūkčiais pasileido bėg
ti. Pabėgėjęs kokį kilometrą, o 
bėgti nebuvo lengva — jis buvo 
apsirengęs darbo drabužiais ir 
avėjo ilgais guminiais batais, 
pribėgo prie pirmojo sutikto 
policininko ir paprašė pagalbos. 

(Nukelta 1 4 psl '
Bažnyčios parodtje (lapkričio 18 d. — gruodžio 9 d.) Vatikane Marijonų vienuolijos paviljonas.

VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO DARBAI

ADENAUERIS PASITRAUKS RUDENI

TRUMPAI TS VTSUR
— Visuotinio Bažnyčios susi

rinkimo Vatikane pirmoji sesi
ja baigiama šiandien.

— Nauja Argentinoje vyriau
sybės krizė stato į pavojų pre
zidentą Guidą. Atrodo, kad ka
riai gali paimti valdžią.

— Marokiečiai vakar priėmė 
naują konstituciją, pirmą kar
tą balsavimuose dalyvavo maro
kietės moterys. Dabar Marokas 
turės konstitucinę monarchiją.

KALENDORIUS
Gruodžio 8 d.: Švč. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo šventė, 
Žemberis.

Gruodžio 9 d.: II Advento

mas į tai, kad daugelis susirin
kimo tėvų gyvena toli nuo Ro
mos ir užimti savo diecezijų 
tvarkymu, antrąją Visuotinio 
susirinkimo darbų sesiją nutarė

Maris Krusts

Nauji šventieji
ROMA. — Rytoj Vatikane 

Šv. Petro bazilikoje bus nepap
rasta trijų naujų šventųjų ka
nonizacijos šventė. Kaip lapkri-

Svarstomi vienybės klausimai 
Mūsų korespondentas Italijoje

VATIKANAS. — Visuotinio čiančios 'schemą apie Rytų Baž- šiom R. Bažnyčiom, negu kūne 
Bažnyčios susirinkimo 28-asis nyčios vienybę. Pats schemos skiria. Ypatingai reikia at- 
pilnaties posėdis buvo lapkričio pavadinimas “Ut omnes unum sižvelgti į rytiečių apeigas ir 
27 d. Jo pradžioje visuotinio sint”, kai kam pageidaujant, tradicijas, kurios yra senos ir 

sekreto- bus išreikštas kitais žodžiais, garbingos. Temą svarstant, rei-
Šventasis Tė- būtent, apie kri. iščionių vieny-; kia didžiausio apdairumo, rei- — Pietvakarių Pennsylvani- 

vas Jonas XXIII, atsižvelgda-1 bę. Norima išreikšti, kad sche- kia nesuprastinti problemos. Jos anglių kasykloje užgriuvo 
' ma liečia tik atsiskyrusius ry-, Pilnaties posėdžio pabaigoje

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris pasi
trauks iš šio posto sekantį ru
denį ir ekonomijos ministeris 
L. Erhardas, gal būt, pakeis 
ji-

Nutarimas, kuriam 86 metų 
Adenaueris ilgai priešinosi, duo 
da galimybę greičiau išspręsti 
Vakarų Vokietijos užtrukusią 
vyriausybės krizę.

Laisvųjų demokratų partija 
pareikalavo Adenauerio nutari
mo pasitraukti, jei jis nori ko
alicinės krikščionių demokratų 
ir laisvųjų demokratų koalici
nės vyriausybės.

*
Krikščionių demokratų sąjun 

gos kalbėtojas pareiškė, kad 
Adenaueris užvakar pareiškęs

Naujausios 
i žinios
; — Popiežius Jorias XXIII,
[sirgęs keletą dienų, vakar ap
lankė Šv. Petro baziliką, kur 
jis pasimeldė.

— Prezidentas Kennedy šį 
savaitgalį vizituoja JAV atomi
nius įrengimus.

partijos vadams, jog jis pasi
trauks iš kanclerio pareigų, par
lamentui sugrįžus iš sekančios 
vasaros atostogų.

Pasak krikščionių demokratų 
pareiškimo, “visiškai aišku”, 
jog Adenauerig pasitrauks iš 
kanclerio posto sekantį rugsėjo 
mėn.

tiečius brolius, o ne protestan
tus. Pasisakyta dėl schemos pir
mosios dalies, pageidaujant, kad 
mažiau būtų kalbama apie teo-

pradėti ne 1963 m. gegužės 12 loginius Bažnyčios įkūrimo pa- 
d. (kaip anksčiau buvo skelb- grindus, kiek realias situacijas,

i ta), bet 1963 m. rugsėjo 8 d. 
Toliau posėdyje buvo balsuo-

! jama dėl kai kurių paragrafų, 
liečiančių anksčiau svarstytą 
klausimą apie socialinio bendra 
vimo priemones; jų tarpe, pvz. 
vienas paragrafas pažymi susi

kurtos susidarė Rytų krikščio- 
n;ms atsiskiriant.

Susirinkimo tėvai savo pasi
sakymuose pripažino, kad sche
moje dalykai išdėstyti puikiai 
ir priimtinai. Tik pageidauta 
kai kurias vietas išsamiau pa-

rinkimo tėvų pageidavimą, kad brėžti kai kuriuos teologinius iš 
ateityje ir spaudos bei spektak- dreiškimus sušvelninti. Siekiant 

či° 15 dienos konsistorijoje po- reįkaĮą tvarkytų Popiežiško- vienybės, nėra reikalo nutylėti 
piezius Jonas XXIII pranešė, .. komisiiaj skirta radijO( kin0 ar praeiti pro kai kurias dog-

ir televizijos reikalams. natines tiesas = katalikl* moks’
. , , . , i h reikia išdėstyti blaiviai irTą klausimą baigus svarsty-’

ti, atidarytos diskusijos, lie-

bus paskelbta šventaisiais pa
laiminti Antanas Pucci, Pran
ciškus Eymarde ir Marija da 
Camporosso.

Izraelio teismas katalikui 
nedavė pilietybės
Savo geradariui atsilygino

JERUZALE. — Aukščiausias bėjo didžiąją dalį Mir miesto 
Izraelio teismas gruodžio 6 d. 
nusprendė, kad žydas, priėmęs 
kitą tikybą, nustoja būti žydu 
ir negali pasinaudoti įstatymo
teikiamomis privilegijomis įgy
ti Izraelio pilietybę. Sprendimas 
buvo paskelbtas ryšium su žy
dų kilmės vienuolio tėvo Da- 
nieliaus-Oswaldo Rufeisen byla. 
Jis yra karmelitų vienuolyno

sekmadienis, šv. Leokadija ir narys, priklauso Mt. Carmel na-
Valerija.

Gruodžio 10 d.: šv. Julija,
Žydrė, Spinduolė, Vasaris.

ORAS

mui netoli Haifos. Išaugęs žy
dų tradicijų šeimoje Lenkijoje, 
buvo aktyvus sionistas. Naciams 
užplūdus Lenkiją, jisai pasislė
pė viename vienuolyne,

žydų, įspėdamas juos apie ar
tėjantį pavojų.

Įsikūrus Izraelio valstybei, ji
sai atsisakė Lenkijos pilietybės 
ir išvyko1 į žydų valstybę. Su 
Vatikano leidimu, jis pradėjo 
ieškoti Izraelio pilietybės. Izra
elio įstatymas, išleistas 1950 
m. liepos 5 d., dveji metai po 
Izraelio įsikūrimo, sako: “Kiek 
vienas žydas turi teisę atvykti 
į šį kraštą kaip imigrantas.” 
Tačiau Izraelio vidaus reikalų 
ministeris atsisakė jam duoti

aiškiai, be polemikos. Iš isto
rinio taško svarstydami, kai ku 
rie Visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo tėvai pažymėjo, kad 
schemoje labiau reikia išryš
kinti abiejų pusių atsakomybę 
ieškant vienybės amžių būvyje; 
ir vienur ir kitur būto apsilei
dimo .Gerų vaisių gali duoti 
katalikų hierarchų dažnesni su
sitikimai su nekatalikų atsto
vais. Kiti pažymėjo, kad vieny
bės problema su rytiečiais bro
liais yra visai kito pobūdžio, ne 
gu su protestantais. Daug dau
giau pradų yra, kurie jungia Ka 
talikų Bažnyčią su atsiskyru-

siame Izraelio tribunole, kur 
irgi. sprendimas tėvui Danieliui 
buvo neigiamas.

Pasaulyje jaučiamas pasipik
tinimas dėl tokio Izraelio valsty 
bės siauro fanatizmo.

VARŠUVA. — Dešimt asme- 
piiietybę. Tada tėv. Danielius nų žuvo ir dvidešimt sužeista, 

kur 1 pradėjo teisme bylą, keldamas kai kurie sunkiai, Maskva - Ber
Oro biuras praneša: Chicago- 1942 m. perėjo į katalikybę. Ta-' klausimą, kodėl negali būti jam 

suteikta pilietybė, jeigu jo doje ir jos apylinkėje šiandien — da ir patsai okupuotoje Lenki- 
apie 30 laipsnių; rytoj — šai- joje išgelbėjo daug žydų. Kar
čiau, galimas sniegas. [ tą, nuduodamas ne žydą, jis

Saulė teka 7:04, leidžias 4:20. 'pabuvo policijos vertėju ir išgel-

lynas greitajam traukiniui smo-

kumentuose buvo atžymėta, kad 
jisai yra “katalikas žydų tau
tybės”. Byla atsidūrė vyriau-

paaiškėjo balsavimo rezultatai 
dėl socialinių bendravimo prie
monių klausimo. Iš esančių 2, 
160 susirinkimo tėvų, 2,138 bal
savo už schemą, 15 prieš, 7 bal

37 darbininkus; Vakar po pietų 
gelbėtojai dar nebuvo susisie
kę.

— Indų premjeras Nehru va
kar davė suprasti, jog Indija 
greitai paskelbs laikinas paliau- 

sai negaliojantys. 28-jam pilna- bas su raudonąja Kinija, 
ties posėdžiui pirmininkavo Li- _ dė] rQk()
lio vysk. kard. Achilas Lienart. 
Klausimą apie Bažnyčios vieny-

(smogo) siautimo nuo pirma
dienio mirė daugiau kaip 110

bę svarstant, kalbėjo vienas kar asmenų; 1,000 londoniečių dėl 
dinolas ir 14 vyskupų. to smogo atsidūrė ligoninėse.

Bažnyčios parodoje Vatikane Marijonų vienuolijos leidinių (pa
viljone) detalės — nuotrauka.

Emigrantų diena 
Italijoje

ROMA. — Kaip kasmet, taip 
ir šiemet pirmasis Advento sek 
madienis visoje Italijoje buvo 
švenčiamas kaip tautinė emi
grantų diena, kurioje tėvynėje 
gyvenantys malda ir aukomis 
jungias su savo broliais, išvy
kusiais ieškoti darbo ir pragy
venimo svetimuose kraštuose.

Kaip žinoma, Italijos kraštas 
yra permažas išmaitinti gausius 
gyventojus ir beveik 6 milijo
nai italų yra priversti vykti 
darbams į Europą ir užjūrio 
kraštus. Emigranto gyvenimas 
svetur yra sunkus ir neša gau
sių problemų. Katalikų Bažny
čia visomis priemonėmis sten
giasi padėti emigrantams, rūpin 
damosi jų dvasiniais reikalais. 
Tuo tikslu .emigrantus visur 
lydi specialūs tam skirti kape
lionai, rengiamos specialios e- 
migrantų pamaldos gimtąja kai 
ba, kuriama susirinkimų na
mai ir visaig būdais stengiama
si išlaikyti tautinius papročius 
bei kultūrines apraiškas. Emi
grantų pastoraciją ypatingai su 
tvarkė popiežius Pijus XII, iš
leisdamas specialiai tam encik
liką “Exul Familia”, kuri tvar
ko taip pat ir viso pasaulio 
tremtinių dvasinį aptarnavimą.

Kaip prisimename, šiemet 
rugpiūčio 3-7 dienomis Romoje 
įvyko tarptautinis emigrantų ir 
tremtinių kongresas, kuris iš
kilmingai paminėjo' dešimties 
metų sukaktį nuo minėtos en
ciklikos “Exul Familia” pasi
rodymo. Ir Lietuvos tremtiniai 
iš viso pasaulio kraštų gausiai 
dalyvavo minėtame kongrese ir 
graž’ai atstovavo Lietuvos Baž
nyčią tarptautiniame tremtinių 
kongrese.

Konfrarevoliucionieriai užpuolė 
džypą Kuboje

Važiuojant skleisti komunistinės propagandos

HAVANA. — Kubiečių pa
reigūnai užvakar atskleidė, kad 
kontrarevoliucionieriai užpuolė 
milicijos džypą trečiadienio nak 
tį kaimo kelyje netoli Jaguey

limą įvykdžiusi JAV centro žval 
gybos įstaiga (ČIA), kuri esą 
linkusi į priešvyriausybinę veik 
lą.

Užpuolikai, atrodo, pabėgo,
Grande, Matanzas provincijoje, j nes komunikatas nieko nekalba
užmušdami vairuotoją ir sužeis-

gus į autobusą 35 mylios rytuo- Į darni vieną iš trijų bendradar- 
se nuo Varšuvos trečiadienio, bių.
naktį. Tai pranešė lenkų spau-i Pasak ginkluotų dalinių mi-
dos agentūra užvakar. nisterijos komunikato, šį užpuo-

apie areštus. Milicininkai važia
vo kaimiečiams parodyti komu
nistinės propagandos filmų.

Kubos vyriausybė pasiuntė 
Jungtinių Tautų generaliniam

— Prancūzijos ministeris pir
mininkas Georgės Pompidou su
darė naują vyriausybę. Svar
biausius postus gavo buvusios 
vyriausybės nariai. Maurice 
Couve de Murville pasilieka už
sienio reikalų ministerių ir Va- 
lery Giscard D’Estaing vėl yra 
finansų ministeris. Roger Fery 
valdys vidaus reikalų ministeri
ją ir Pierre Messmer — gyny
bos.

— Rytų Vokietijos majoras, 
seniau neleidęs pabėgti vokie
čiams sargybiniams į Vakarų 
Vokietiją — laisvę, dabar jis 
pats ir jo šeima atbėgo į Va
karus.

— James W. Riddleberger, 
naujas JAV ambasadorius Aust 
rijai, atvyko užimti posto.

sekretoriui U Thantui notą, kad 
neatpažintas laivas antradienį 
puolė San Francisco paplūdimį 
šiauriniame Las Vilias provin
cijos pajūryje. Žvejai ir jų šei
mos, kurios buvusios apšaudy
tos, nesužeistos, — sakoma no
toje.



VYČIŲ GYVENIMO ŽINIOS
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Prieteliai — pažįstami, prašau atvykti 
ir su manim pasimatyti. Turiu nepapras
tus nupiginimus Jūsų pasirinktoms pre
kėms1, mūsų krautuvėje

Duodame Nuolaida

iki
Nežiūrint kad visos prekės parduoda

mos su tokia didele nuolaida už Jūsų 
mainomus daiktus atskaitome aukštas 
kainas. Būtinai pamatykite mane.

Augie BeSausiu^

MARK 8 COLOR TV

Model 213-F-10-M

The FRASER MARK 8 Special
RCA Security-Sealed “Space 
Age" circuits eliminate old- 
fashioned hand vviring. Easy color 
keyed Controls....a chiid can 
tune. 260 sq. in. picture.

$49500

Enjoy the Ouality Difference 
RCA Experience makes!

The WAYLAND 233 C 84M
RCA Security-Sealed “Space 
Age" circuits make servicing 
easier...save you money. High- 
est ąuality style and value ieader, 
23-inch tube (overail diagonal).

Nuo gruodžio 10 d. krautuve atidaryta kiek
vieną vakarą iki Kalėdų.

9 v. r. iki 9:30 v. v. Šešt. nuo 9 v. iki 6 v.

Arbets, Ine.
1746 - 48 - 50 W. 47th Street 

o, Illinois 

Tek Vlrginia 7-3377
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Lietuvos vyčių choras Chicagoje įdainuoja plokštelę

priklausomybės pask ei b i m o
Į šventę 1963 m. vasario mėn. 16

., . New York ir New Jersey Lie d.choras Chicagoje jdamavo pir- , .... . ., , tuvos vyčių apylinkes susinn-mają savo plokštelę, pavadintą , . . .„ ? , v, kimas įvyks gruodžio men. 26“Težydi vėl Lietuva Plokšte- _ . , ,J . . . ... d. 3 vai. p. p. Sv. Mykolo para-lė pagaminta minint auksini

VYČIŲ CHORO PLOKŠTELĖ STAMBUS SUSIRINKIMAS

Atnaujintas Lietuvos vyčių
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a Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik i# anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaino' prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

H metų
$7.00
$6.00

3 mfin. 1 m6n. 
$4.00 $1.75
$3.50 $1.50

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00
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tyvaus žmogaus, nors tie akty- i kituose kraštuose, Balfo 117 sk.
vieji labai reti. Ar ne laikas 
skelbti privalomą tautinės prie
volės tarnybą, kaip kitados lap 
kričio dvidešimt trečiąją? Ar 
nepriėjome ribos, kur mobiliza- 

i ei ja neišvengiama?”
Minėjimas įvyks Šv. Jurgio! Minėjimui pasibaigus pasi- 

parapijos salėj, 180-2 New York linksminta, pasibičiuliauta, sklin
». ...... . pijos salėj, 15 East 23 rd St., i Avenue Šventės rengimo komi- , ..v. ,Lietuvos vyčių jubiliejų, kuris J’ . . . . „ -j avenue. šventes rengimo koiiu , dant havajiecių orkestro gar

i Bayonne. Susirinkimą šaukia j teto pirmininku išrinktas Va- įbus švenčiamas 1963 m. Plokš-, . ,, „ ,.x . v „ j . T „ pirm. Dorothy Dutkus.telen įrašyta 17 dainų. Įrašant
chorui dirigavo Faustas Stro- RUOŠIASI VASARIO 16
Iia, o fortepionu palydėjo Jonas jIMU! NEVVARKE, N. J.
Bijanskas. Plokštelė pagaminta
RCA studijoje. Jis bus rinkoje 29 Lietuvos vyčių kuopa pra- 
vasario mėnesį. neša, kad ji minės Lietuvos Ne- Į Newark, N. J.

lentinas Melinis. Į šventę kvie 
čiamos visos lietuvių Newark j 
organizacijos. Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis į V. Melinį. 
Jo adresas: 33 Norwood St.,

sams. Minėjime dalyvavo apie
i porą šimtų žmonių.

Juozas Kubelis

F. Vaškas

MŪSŲ

Philadelphia, Pa.

KOLONIJOSE

skelbė piniginį vajų nuo lapkr. 
1 d. iki gruodžio 1 d.

Jau aukojo: po 10 dol. — dr. 
K. Jablonskis, A. L. Piliečių 
klubas. Po 5 dol. — A. Krau- 
čenka, I. Bilaišis, J. F. Urbe- 
liai, M. Šimanskis, A. Lingis, 
Otto Mejeris, Paugiai, Puodžiū
nai, Linartai, Mr. & Mrs. A. 
Joncha, S.L.A. 125 kuopa. Po 
4 dol. — V. Andrijauskas. Kiti 
po mažiau. Viso surinkta 95 dol.

Kadangi dar daug mūsų tau
tiečių nespėjo savo aukos įteik
ti, todėl Balfo vajus pratęsia
mas iki gruodžio 20 d.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Balfo valdyba tikisi,

Hartford, Co,nn.

PRAPLĖSTA LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Iki šiol Hartforde lituanisti
niai dalykai, lietuvių kalba, tė- nebks n® vieno lietuvio, ku 
vynės pažinimas, Lietuvos isto- ris bent nors_ ku0 . mažiausia 
rija ir kt., buvo dėstomi tik auka neprisidėtų prie šio va- 
šeštadienąis. Bet nuo šių moks- Jaus pravedimo.

tas jų pamena, kaip tėvai skver 1 mikų organizacijos pirmininku,
nais dangstė nuo rudens lietaus, bet vis tiek kas antrą savaitga- ...
vidurnakčiais vilko į rūsius, į lį praleidžia su vienos mūsų lo metų pradžios, atsiradus rei- Aukas galima įteikti fin. sek- 
slėptuves, saugodami nuo bom- organizacijos jaunimu. 'O Litu- ! kiamam mokinių skaičiui, kurie retorei A. Jarienei, 1409 N. 36

-r : bų, maitino geriausiu už korte- anus? O lietuviškosios tautodai-i šeštadieniais lituanistinių pamo Ave. M p- arba kitiems valdy-
. . ,................ les gaunamu maistu, patys kęs- lės parodos universitetuose? Va kų lankyti negali, tėvams pa- bos nariams: J. Urbeliui, K.

nuomenes šventes minėjimą su , . šičia negausus mūsų ateities geidaujant, šie dalykai pradėta Jukneliui, G. Lazauskui, VI.

MERGIŠKA PRAEITIS IR 
DABARTIS

Philadelphijos ramovėnai

rengė gruodžio 1 d., kurią iš 
ryto pradėjo gedulingomis pa 
ma

darni formalų badą. Šių įvykių 
jie jau nepamena. Bet nei vie-

ldomis šv. Andriejaus baž- nas dar negalėjo pamiršti, kaip 
nyčioje skiriant intencijas už Amerikoje į kolegijas ir uni-
žuvusius karius dėl Lietuvos lais versitetus jie ėjo tik dėl to, kad

ir tėvo ir mamos rankos nuo- vės. _ v.
vargiu ilso, galvos rupesem svai

lietuviško gyvenimo generalinis dėstyti penktadieniais vaka- Žilėnui, 
štabas, kurio pulkai diena die- re. Pamokos pradedamos 6:30 Negalint aukos įteikti, pra- 
non mažėja. Ne tik jaunieji mus v. šias pamokas suorganizuoti šome paskambinti telef. FI 3- 
gąsdina. iniciatorius yra visuomeninin-' 4610, bus paimta iš namų.

Besižvalgydami ir besiklausi- kas Antanas Mockus. Jis nei Už iūsų paramą bus dėkingi 
nedarni kas dedasi, vyksta mū- savo darbo, nei lėšų nesigailėjo, tūkstančiai lietuvių. Valdyba

Vakare Šv. Andriejaus para
pijos saleje įvyko įskilmmgas išvilkus. retai matome didelę, -dalį niai dalykai būtų dėstomi.
minėjimas su menine a a imi, is-■ - ............. ! tų mūsų vyresniųjų kaimynų,! Tėvams pageidaujant šalia
tisai nuspalvinta Maironio ku- ■ Nauji inžinieriai, chemikai,..^ u įsikurti iituanistiaiu d’aRku Nešta r
ryba, kurią išpildė Philadelphi- mokytojai, ekonomistai, muzi-| .^ g St U dėjo mul Jurą s
jos Liet. Tautinis ansamblis, kai, dailininkai, — visi atsišto-i, • Tviirū«5 narpno-imė a, kur ą dėsto muz. Jurgis
vadovaujamas muz. L. Kaulinio, ję tinkamose vietose stebisi, ko- | £1 tildomi Tu" PetkaitlS‘ Dabar tenkinamasi
sol. Ona šalčiūnienė ir dėklą- dėl jų tėvai, dažnai taip pat tXs XvkZ varas"

J r;ų motinos siuvyklose vargs- dėstomi lituanistiniai dalykai,

darbininko da- -U pasaulyje stebėsimės, kodėl kad penktadieniais lituanisti- į

matorius V. Šalčiūnas. Jaunas aukštuosius mokslus baigę, šian 
Liet. Taut. ansamblio choras d.ien taip toli nuo jų atsilikę.
jau yra pasiekęs nežemų dainos 
viršūnių. Labai linkėtina, kad 
jaunuoliai gausiau įsijungtų į 
šio choro gretas.

Išdidumas ir sąžinė
Ypač gilų įspūdį paliko inž.

Vyt. Volerto kalba. Jo pareikš
tos mintys yra didžiai vertin
gos.

“Vaikai, kuriuos susukę tem- ką, pareigą, 
pėme ant rankų iš despotizmo 
į laisvę, — kalbėjo prelegentas,
— jau baigė universitetus. Re-

Stebisi ir, deja, net gėdinasi, 
vengia jų artumos socialiniame 
bei organizaciniame gyvenime. 
Laisvėn tėvu išnešti turi šian
dien laisvę lietuviškame gyve
nime nedalyvauti, gailėti jam 
centų atiduoti, įvairiai išsisuki
nėti, kad ir melo nevengiant. 
Išdidumas nusveria sąžinę, eti-

Naujas siųstuvas Vatikane

Vatikano radijo siunčiamoje 
stotyje Santa Marija di Gale- 
ria vietovėje pastatytas naujas 
Vatikano radijo trumpų bangų 
siųstuvas, kurį padovanojo Va
tikanui Australijos ir Naujo
sios Zelandijos vyskupai ir ti-

ta, naktimis įstaigas valo, vy- het po Kalėdų muzikai ir dai
rai drožia, tekina metalą, duo- noms viena pamoka bus pridė-
ną kala raumenimis ir kūju. Šie įa> nes nenorima skriausti litu- . . .. . . ...
žmonės eina ir eina, dolerį prie anistinių dalykų. Po kalėdų kintieJL NaajaS1® Vatlkano SUI- 
durų atiduoda, sumoka Bend- Hartfordo lituanistinėje mo- stuvas yra 100 kll°V„atU, Stip5.U_ 
ruomenės solidarumo duoklę, į- kykioje pamokos prasidės, kaip Telefunken fir-
meta Balfui. Tačiau šiuose pa- įr daifcar> 9;30 v r< 0 baigsis

1:20 v. p. p. Pamoka tęsiasi 50 
minučių. J. B-tas

I i,

Rofeert Dišchlcr atnešė į banką 
pinigus .Elizabcth, N. J., ir tuo 

j laiku plėšikai pagrobę 60,000 dol. 
bandė išbėgti, bet Dischler išplėšė

rengimuose retai sutiksime 
tuos, kuriuos tituluojame. Ir ne 
t'k čia. Visur tas pats. Phila- 
dfjphijoje nėra gydytojų, bet 

ji yra., lietuviškuose susi
būrimuose jie nesirodo. O kaip 
tVashintgonas? Visa kolonija — 
inteligentų palata, bet ar gir
dėjome apie Washingtono Lietu 
vių Bendruomenės apylinkę ? 

‘Gal nebus ne vietoje pridėti,

mos, ir yra paskirtas perduoti 
Vatikano programas trumpo
mis bangomis į Australiją, O- 
keaniją ir tolimuosius Rytus.

Nesvarbu, kurion kolonijom 
bevyksime, kokiais žodžiais be- 
teisinsime, šalia energingų jau
nų žmonių visur atrasime bū- 

• rius šios jaunosios kartos in
teligentijos nuo lietuviškojo ka- 
niieno savanoriškai atsiskyru- ka(j Kariuomenės šventės mi- 

i sios. Kartais dėl apsileidimo, , nėjime dera prijungti ir šian- 
kartais dėl tinginio, o dažnai I dieninius lietuviškų dirvų sava- 
ir dėl išdidumo. Taigi, ir suge- (norius, atiduodančius auką ir
bėk atsakyti: kam viskas, dėl 
ko, jei vistiek lipame tan pačian 
rnaišan? Ten rūpestis vienas — 
patogus gyvenimas. Už tai šio 
krašto kongresan renkami tik 
tie, kurie gerbūvį žada ir šalin 
stumiami griežčiau prieš sovie
tus pasisaką.”

Iš kitos pusės, šioje vyrau
jančioje atmosferoje, prišvinku 
šioje rezignacija, sulepšėjimu, 
sudribimu, svetimų dievų gar
binimu, tėvų kalbos ir papro
čių atsižadėjimu užtiksime nuo
stabių dalykų.

Žemyno viduryje advokatas, 
vos suskubęs užsidirbti pirmuo
sius centus, išėjęs iš universite
to, nesigaili suvažiavimuose da
lyvauti ir štai šiandien yra Liet.

iš vieno bandito ginklą ir pradėjo Bendruomenės Centro Valdybos 
’ narys. Rytuose sociologijos dak 

taras tapo tarptautinės akade-
šaudyti. Banditai be pinigų pabė
go. Bešaudant 
banko sargas.

sužeistas vienas

Melrose Park, III.

Balfo vajus vyksta

Artėjant Kalėdų šventėms su- 
šelpimui lietuvių, esančių Vo
kietijoje, Lenkijoje, Sibire ir

Iš tikrųjų mylime tada, kai ne
žinome ir neturime drąsos pasa
kyti, kad jaučiame savyje meilę; 
kada suprantame mylimosios mo
ters mintis jos besiklausydami, 
net jai nepažvelgę į akis; tai yra 
meile ir dėl tokios meilės miršta
ma. — Gena. Dias

dirbančius panašiose sąlygose 
kaip prieš pusšimtį, nes aušros 
nesimato, o talkininkai mažėja. 
Įterpiant šiuos savanorius, šven 
tė sujungs heroišką praeitį su 
dabartimi. Laikotarpių suglau
dinimas pakels kovojančių mo
ralę ir gal sumažins negalvo
jančių ir sąmoningų dezertyrų 
skaičių,”

“Visuose darbuose reikia ak-

MOT ĮOOH 
(onoofnNi

if' o-*-,

X—

Promisc niade by t.he BLESSED VIRGIN 
MARY l.o St. Doininic: “Tho.se wlio will 
recite ni.v į-osstry piously, considei'iną its 
mysteries, shall not be ovcrwlielmed by 
misfortune nor die a bad death. The sin- 
ner. shall be eonverted, the just sliall groiv 
in ą-i-ace and beeome ivortliy of cternal

THE SYMBOLIC ROSARY
The Simbolio Rosarv is a beautiful new 
Rosary made with beads of firo polished 
crystai, wltli a th.rilling color tone glo\v- 
ing from vvithin . . . BŪT MORE IMPOR

TAM’ it is a new heart warnting Rosary that includes witli cach decade 
SYMBOT.S OK THE F1ETEEN MYSTEKIES OF THE CATHOT.1C 
ČHURČI-I. These symbols can belp blol out all distractions. THERE’S 
N,O OTHER ROSARY IN THE WORED ETKE IT! Now for the first 
time you have a special reminder of which mystery on vhich to medi- 
tate \vhile sayiftg vour HA.IE MARYS. The Symbolic Rosarv enjoys full 
Bcclesiastica.1 Approbatlon. Satisfaction Guaranteed.
Tu Clear Blue—Aųua—Brown Coca Bean—Black .................. only $2.98
Velvet lined Rosary pouch ......................................................................... only 98e.
Available Post paid from W. N. Oonitors, Ilept. CP. 156 Collo^c I’laee, 
l airlield, Oonn. Please indieate color desircd with order.

THRILL1NG TO RECEIVE!
VVASHINGTON

DELICIOUS APPLES

$750
A FUEE HALE BUSHEL 

Į4 Btisbcl GOLDEN riFJdC'IOl.iS and

Write, wire or phone Bept N1I 
PREČISION FKUIT CB. — KOTJTE, 1 BOX 645

l/į Bushel RBBY REJS DEL1CIO! S 
cards Enclosed

Prepaid in the Continental 
United States 

(Order 12—SAVE 10%)

GL 7-5963 (Area Gode 509) 
YAKIMA, WASHINGTON

%25e2%2580%259cTho.se


žmogaus kilnumas

DIEVO KŪRYBOS VAINIKE
Minčių ir iričjų surižgimas 

nūdieniam pasauly yra toks 
didelis, kad jame dažnai už
mirštama tikroji žmogaus ver
tė. Dabarties žmogus yra pa
sinešęs į gamtos paslaptis, 
stengdamasis jas ištirti iki 
mažiausios jos sudedamosios 
dalies ar mėgindamas pra- 
skrosti erdvių platybes. Savo 
laimėjimų jis yra taip apsvai
gintas, kad jau nebepajėgia 
pažvelgti j savo vidų, kuris 
yra taip arti, bet kartu ir taip 
toli, jog net didieji protai ja
me paklysta. Argi reikia di
desnio paklydimo, kaip gam
tos valdovą - žmogų nuvertin
ti iki mažutės jos dalelės?

Perdaug nūdienis žmogus 
yra nugrimzdęs naujų paslap
čių atidengime ir ieškojime 
dėl paties ieškojimo. Jis ieš
ko neretai net to, kas jau se
niai atrasta, nepasitikėdamas 
nei savim, nei savo pranokėjų 
patirtimi ir išgyvenimais. Da
barties kūryba jau nebepasi- 
tenkina dvasiniais laimėjimais, 
bet vis nori sukurti naujų ma
terialinių pagerinimų ir šio 
gyvenimo patogumu.

Būtų geri visi tie mėgini
mai atidengti daugiau gamtos 
paslapčių ir pasiekti didesnių 
laimėjimų, nugalint daiktų 
inertiškumą ir įsiskverbiant į 
visatos gelmes, jei tai padėtų 
žmogaus dvasiai ir kūnui su
kurti pilnesnį gyvenimą. Ta
čiau, kai iš visatos centro iš
jungiamas Dievas, kai tyri
mais ir laimėjimais nuvaini
kuojamas žmogaus kilnumas, 
tai sumaišomos vertybės. Ir 
tada pralaimi tiktai žmogus.

Užtat mums reikia šiuo me
tu mėginti giliau įžvelgti į 
save, savo kilnumą ir paskirtį 
bei išsiaiškinti laikinojo gyve
nimo prasmę, kad savo ver
tės neprarastume ir iš savo 
kelių neiškryptume.

Gruodžio 8-toji — Šve. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventė. Ši šventė kaip tik yra 
proga geriau įsimąstyti į sa
vo kilnumo paslaptį. Kaip tik 
šios šventės prasmėj mes tu
rime atrasti tuos giliausius pa
grindus, kuriais /atsiremia mū
sų pašaukimas, tūriuose leng
viau regima vadovaujanti Kū
rėjo valia ir žmogaus vieta kū
rinijoje.

Nekaltumu buvo apdovano
ta Jieva, pirmoji žmonijos mo
tina. Bet ji, pasipriešindama 
Dievo įsakymams, pirmapra
dį nekaltumą prarado, už
traukdama nuodėmės padari
nius visai savo ainijai. Be Jie- 
vos nusikaltimo mes nesupras- 
tume ir antrosios žmonių Mo
tinos Marijos išimtinės padė
ties. Ji, kaip viena iš žmonių, 
turėjo taip pat turėti savo 
sieloje prakeikimo žymę ir pa
veldėti visą žmonijos nedalią. 
Tačiau Dievas, vykdydamas 
pirmiesiems tėvams duotą pa
žadą atsiųsti Išgelbėtoją, su
teikė jai specialią dovaną — 
leido ateiti į šį pasaulį be pa
veldimojo nuodėmės sutepimo.

Marija buvo tikra Jievos 
ainė, tikra moteris. Bet ji iš 
visos kūrinijos išsiskyrė šia 
ypatinga išimtimi, nes ji am
žinuoju Dievo planu buvo pra

matyta tapti Dievo Sūnaus 
Motina. Ir kaip tik šis pasky
rimas yra pirmoji privilegija, 
kuri buvo priežastis ir šios 
antrosios privilegijos — būti 
nepaliestai paveldimosios žmo
nijos sutepties, prasidėjusios 
nuo pirmosios motinos, kuri 
savo nekaltume neištesėjo.

Ši ypatingoji Dievo suteik
ta žmogui privilegija ir paro
do Dievo plano vyksmą Jo kū
ryboje. Dievas tartum iš nau
jo įsijungia į žmogaus atkūri
mą, tuo atžymėdamas jo kil
numą.

Marijoje susitiko dievybė ir 
žmogyne. Kristus, iš jos gim
damas, žemės moterį padarė 
Dievo Motina. Ją kartu pada
rė ir antrąja žmonijos Motina, 
nes ji tobulai atsiliepė į Die
vo valios pasireiškimą kūrini
joje. Joje susijungė žemė su 
dangumi, per ją žmogus tapo 
Dievo Sūnaus broliu, Dievo 
vaiku. Šis žmogaus kilnumo 
iškėlimas nėra žmogaus pel
nytas, bet tik Dievo meilės 
pagimdytas amžinasis planas, 
kuriame Jo kūrinys - žmogus 
yra sudievinamas, jo laikina
sis gyvenimas įprasminamas, 
kad jo paskirtis būtų atbaigia
ma susijungimu su Kūrėju 
amžinybėje.

* # *
Likiminis žmonijos kelias, 

prasidėjęs su pirmųjų tėvų nu
sikaltimu, yra atžymėtas ko
vos, svyravimų, nerimo, ieš
kojimo, smukimo ir kilimo 
ženklais. Niekas nūnai nėra 
taip tvirtas savo kelyje, kad 
galėtų nurimti žmogiškoje bū
senoje. Net Kristaus kebais 
žengiantieji krikščionys su ne
rimu žvelgia į tą kelią, kuris 
vingiuoja tarp žmogaus silp
nybių, Kristaus nustatytų dės
nių ir aukštumų ieškojimo. 
Tačiau kiekvienas gali būti ra
mus, kad jis, laikydamas sa
vo žvilgsnį įsmeigęs į dvasi
nės Motinos kilnumą ir sek
damas jos gyvenimo nueitu 
keliu, savo paskirtin žengia 
tikruoju keliu.

Išnarplioti susipynusias ir 
surizgusias mūsų mintis, ne
paklysti dabarties vingiuose 
mums geriausiai padės teisin
gas žmogaus vertės ir jo kil
naus pašaukimo supratimas. 
Į šias neaprėpiamas dvasines 
erdves turi krypti mūsų žvilgs
nis. Gi visa kita, ką mes lai
mime gamtos nugalėjimu, vi
satos užvaldymu, naujų pato
gumų sukūrimu, yra tik prie
das, kuris yra tiek vertas, kiek 
padeda įprasminti žmogaus 
gyvenimą ir jo pastangas že
mėje, kiek mėgina žmogų su
kilninti ir jį atstatyti į Dievo 
kūrybos vainiką.

Nekaltas Marijos Prasidėji
mas, nuo kurio prasidėjo tie
sioginis pasiruošimas nusikal
tusio žmogaus atpirkimui, tu
ri priminti mūsų vertę, ištie
sinti mūsų kelius ir įprasminti 
mūsų žemiškąjį gyvenimą. 
Žmogiškojo kilnumo pirma
vaizdis yra Švč. M. Marija, 
kurios tobulumas turi būti 
mums paskata išsilaisvinti iš 
netikrumo bei nerimo ir siek
ti savo tikrosios paskirties.

Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

APIE MONOPOLIUS IR HUMANIZMĄ
JAV-se lankėsi Sov. Sąjungos so akinius ir neįstengdami įžvelgti 

plikos tikrovės.žemes ūkio ministeris K. Pysin, 
ūkiško laikraščio “Selskaja žizn” 
redaktorius V. Poliakov, Sovietų 
žemės ūkio akademijos preziden
tas M. Olšanski ir Altajaus moks
linio tyrimo instituto direktorius 
G. Nalivaiko. Jie važinėjo skersai 
ir išilgai JAV, stebėdami žemės 
ūkio kultūrą. Maskoliai ir vie
naip, ir kitaip stengiasi su tais 
savo kolchozais, o. kaimiečiai vis 
tiek turi vaikščioti suveržę diržus 
ir Rusija, net caro laikais ekspor
tavusi javus, vis dar turi sunkumų 
su maistu. Kolchozinės sistemos 
kūrėjai atvažiavo pasimokyti iš 
laisvojo ūkio-, tik gaila, kad ūkius 
lankė į viską žiūrėdami pro' Mark

iuos lydėjo Sovietų pasiuntiny
bes tarnautojas Albertas Laurin
čiukas. Savo įspūdžius jis spaus
dina Vilniuje leidžiamoje “Tieso
je”. To dienraščio spalio 20 d. nu
meryje tūpusiame savo straipsny
je ir jis turi pripažinti ne eilinius 
Amerikos ūkio laimėjimus. Tačiau 
Laurinčiukas neiškenčia nepabaks
nojęs amerikinio gyvenimo. Anot 
jo, amerikiečiai įpratę gerbti mo
nopolius. Na ir prašovė žmogelis. 
Amerikoje veikia įstatymai, tram
dantieji monopolius, ir vyriausy
bė randa galimu sudrausti net di
džiuosius gamybos magnatus, kaip 
tai padarė su Du Pont, su plieno

Europos Bendroji rinka ir Sovietai
Ba liti. kurių Sovietai yra priversti tartis rimtai 

PRANAS DAILIDE

Europos bendroji rinka kelia kontrolę, Sovietai, tai padidin- 
Sovietams susirūpinimą ideolo- darni, tai staiga nutraukdami 
giniu, politiniu ir ūkiniu požiū- užpirkimus mažesniuose laisvo-

ropos marksistų pasitarimuose 
vieningo pasmerkimo Europos 
bendrajai rinkai nebuvo pasiek-

riu. Pirmiausiai tos ūkinės Eu- jo pasaulio kraštuose, sukelia j ta. Buvo atkreiptas dėmesys į 
ropos bendruomenės klestėji- jiems ūkinius ir politinius sun- i tai, kad tos rinkos klestėjimas

žymiai pagerino darbo žmonių 
būvi.

Dėlto Chruščiovas pasiūlė 
“koegzistenciją” su bendrąja

mas griauja Markso pranašavi- kumus, o prekybą su didesniais 
mus apie greitą kapitalizmo žiu laisvojo pasaulio kraštais pa- 
gimą. Ir kai Sovietų planuoja- naudoja daugiausia apsirūpini
mas ūkis nuo’at susiduria su ne mui strateginėmis medžiago-
nugalimais sunkumais, minėtas mis. j rinka, sudarant bolševikinį CO-
klestėjimas paneigia bolševiz- j Kai bolševikų imperija siekia MECON’ą iš bolševikų valdomų 
mo doktriną, iškeliančią planuo turėti nepriklausomą nuo lais- kraštų, kurs rivalizuotų su Eu- 
jamo ūkio pranašumą. Tuo tar- Vojo pasaulio ūkį, jos prekyba , ropos ūkine bendruomene. Ta- 
pu Europos bendros rinkos puo su laisvuoju pasauliu iš viso čiau Kremlius gerai supranta, 
selėjimai politinio Europos ap-, yra nedidelė. Ir tik ketvirta tos I kuo tas kvepia. Jgigu būtų duo-
jungimo planai taip pat nežada prekybos dalis atitenka ben- ' ta didesnė laisvė užsienių pre- 
Sovietams nieko gero. Politiš- droš Europos rinkos kraštams: kyboje satelitiniams kraštams, j įkaista. i mių buvo paskelbtas Pijaus IX-
kai susicementavusi Europa pa- Prancūzijai, Vakarų Vokietijai, pradėtų braškėti geležinė už-' Savo dieviškąja motinyste -^854 m.'Nekalto Prasidėjimo 
virs tokia jėga, kuri ne tik už- Italijai, Belgijai ir Olandijai. , danga. O centralizuota po se- ! Marija buvo artimiausia Švč. į Pa£r’nd4 supratimui mes turė-
kirs tolesnius Sovietų užsimoji- įSovietai parduoda šiems kraš- novei Sovietų užsienių prekyba ' Trejybei. Tą prasmę turi ir šv. tume sugrįžti į pirminį sutvė-
mus Europoje, bet ir sukels ne- tams daugiausia žibalą (aly- kilusius su bendrąja rinka pre- Jono vizija Apokalipsėje: “Dan-
tikrumą-dėl Sovietų jau užgrob Vą), 0 įg jų perkasi beveik iš- kybos sunkumus gali išlyginti guje pasirodė didelis ženklas:
tų kraštų Europoje. O šiais me
tais iškilo aikštėn, kad ir už
sienių prekybos srityje Sovie
tai negalės įprastais jiems me-

imtinai įvairias reikalingas pra- tik susitarimo keliu. Kai prie i Saule apsiausta moteriškė, mė- 
monei mašinas ir įrankius. Tie bendros rinkos ateityje gali pri ' nulis po jos kojomis, ir ant jos 
prekybos santykiai buvo ligi sidėti Anglija ir visa eilė kitų galvos dvylikos žvaigždžių vai-
paskutinio laiko tvarkomi su- Europos kraštų, Maskvos izo- 

todais tvarkyti savo santykius tartimis, pagrįstomis didžiau- į liacija prekyboje gali būti dar 
su bendros rinkos kraštais, o sįo palankumo dėsniu. Pagal tą skaudesnė, štai dėl ko reikia 
turės rūpintis rimtai su jais su- dėsnį susitariančios valstybės manyti, kad Maskva netrukus 
sitarti. Įtaiko viena kitai visas preky- sieks rimtų derybų su Europos
Nemaloni stoigmma, užklupusi »os lengvatas, kurias jos yra ! fcendrąja rinka. To reikalauja 

suteikusios bet kuriam trečiam dabartiniai Sovietų Sąjungos 
kraštui. Dėlto Sovietai tikėjo- ūkiniai sunkumai.

Sovietus praėjusią, vasarą 
Kaip jau iš Baltijos valsty

bių prekybos santykių su So
vietais yra gerai žinoma, Mas
kva panaudoja savo prekybą su 
laisvojo pasaulio kraštais dau
giausia politiniams tikslams.

si, kad, panaikinus Europos1 
bendros rinkos kraštams įveža
muosius muitus tarp savęs, tas 
panaikinimas bus taikomas ir 
prekybai su Sovietais. Tačiau, , 
kai praėjusią vasarą prasidėjo

Turėdami pilną tos prekybos govietų deryfcos prancūzija

----------—— “ dėl prekybos sutarties atnauji-
bendrovėmis ir kt. Kodėl Laurin- nimQ> Krem1ius tirti
ciukas tyli, kad nėra pasaulyje 6 F.
kitos tokios valstybės, kur mono- kad bendros rinkos sutartis da- 
polinis ūkis taip išaukštintas, kaip ro išimtį iš didžiausio palanku-
tai yra Sovietijoje? ! mo dėsnio toms lengvatoms, 

Toliau Laurinčiukas neiškenčia rfnk kragtai taįko
nepabrežęs, kad “Tarybų Sąjungo- Į , . . . v
je klesti tikras humanizmas”. Kur ! savo tarpe, taigi ir įvežamųjų 
gi tas humanizmas? Ar kad kol- muitų jų tarpe panaikinimas 
chozininkas padarytas prirakintu | Sovietams negali būti taikomas, 
raudonojo dvaro vergu? Ar kad _ . ,
Sovietų Sąjunga pralenkia kitas j Tai buvo nemažas nusivylimas 
pasaulio valstybes savo kalėjimais Sovietams. Jie protestavo, de- 
ir darbo vergų stovyklomis ? Ar j rybos nutrūko, bet Maskva nie
kad Sovietų Sąjunga tampa vie- |
nintele valstybe pasaulyje, kuri . " ■
taip plačiai praktikuoja kolonia- Negelbėjo čia ir plačiai 

išvystyta Sovietų propaganda 
prieš rinką

lizmą? Sovieti.įa yra vienintelė pa
sauly valstybė, iš kurios šeimų na
riams beveik neįmanoma išvykti 
pas savuosius užsienyje. Tik dide
liais vargais susilaukiama negau- Kai Sovietai daugiausia pri 
šių išimčių. Ar tai humanizmas? sibijo atkutusios Vokietijos, tai 
Sovietų valstybe vienintelis kras- ir Maskvos propagandos svar- 
tas, kurio negali pasiekti laisvojo .
pasaulio spauda. Ar tai humaniz- blausiu arkliuku prieš Europos 
mas? Sovietinis Berlynas turi iš- bendrąją rinką pasidarė pūti- 
vesti .mūro sieną, kaip kalėjime. į mas pavojaus bendrai taikai 
kad sulaikytų diktatūriniu režimu' , . __ ,
nepatenkintus piliečius, o bėgan- tariamų Vakarų Vokieti-

jos revanšo siekimų. Girdi, Va
karų Vokietija drauge su Pran
cūzija turi Europos bendroje 
rinkoje vadovaujamą vaidmenį. 
Tos šalys panaudos bendrąją

čius šaudo' kaip žvėris. Ar tai hu
manizmas? Tokio kruvino, mono
polinio režimo žmonijos istorija 
nežino. Jis pralenkia ir nacių, ir 
totorių laikus. Ar gal Laurinčiu
kas sakys, kad ir dešimtys tūks
tančių nekaltų lietuvių buvo į j rinką Vakarų Europos karo ma 
Sibirą išvežta humanizmo vardan?! . . . ~ 1

J. žvilb. ! smai ugdytu Tačiau Rytų Eu-

I ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaudys B

Antroji dalis

Balbinas Paiba nusišypsojo ir paglostė ūsus, bet, 
nors ir ilgą laiką ją stebėjo žvairomis, nepamatė ta
me veide suraukiamų ir vėl greitai išlyginamų anta
kių, pykčio priepuolio ženklų, o kažkokią jam nežino
mą išraišką, kažkokį gilų susimąstymą.

Tuo gi tarpu kumečių sukelti galvijai pradėjo 
užpildyti ir pagyvinti stepę, tariamai ligi šiol tuš
čią. Gausios kaimenės lindo iš krūmų ir iš tolimų ko
pų; labiau pripratintų karvių būriai bėgo linksmai 
pasišokinėdami, su buliais vadovais priešakyje. Moti
noms iš paskos strimpinėjo žinduoliai veršiukai, kiti, 
bailesnieji, netvarkingai veržėsi pirmyn ir bliovė iš 
baimės.

Buvo girdimi kumečių šūkavimai. Iš visų pusių 
bėgo senosios karvės, mėgindamos pasprukti iš apsu
pimo, kurį vis siaurino arkliai. Šen ir ten laukiniai 
buliai stojosi piestu, besiruošdami pulti, bet kartais 
paniška baimė pavirsdavo nesulaikoma ir priversdavo 
prijaukintųjų būrius netvarkingai bėgti pirmyn. Ir šie, 
atsidūrę priešakyje laukinių, mėginusių dar priešintis, 
jų įniršimą paversdavo baime.

Jau kai kurie būreliai pradėjo rinktis ten, kur 
buvo prijaukinti jautukai, bet kiti priešinosi. Raite- 

i liai sekę iš paskos, turėjo išsisklaidyti ir juos versti

iš atstesnių vietų bėgti į vieną tašką, greitai pasuk-1 
darni arklius, šuoliais lekiančius, staigiai stabdydami! 
ir tupdydami ant užpakalinių kojų.

Surinkimas kiekvieną akimirką vis smarkėjo, pa- j 
sireikšdamas laukinių gyvulių griūtimis, kurios iš' 
visų pusių liejosi į vidurį. Kilo dulkių stulpai, siautė
jo kumečių šauksmai:

— Klausyk! Klausyk! Laikyk ten! Spustelėk! 
Spustelėk!

Luzardas žiūrėjo į gyvą vaizdą žvilgsniais, liep
snojusiais vaikystės prisiminimais, kai greta tėvo, 
kartu su kumečiais pergyvendavo gyvulių surinkimo 
pavojus. Jo nervai, jau buvę užmiršę laukinį susijau
dinimą, ir vėl įsitempė pritariamai virpėdami kartu su 
drebinančiu nirtuliu raitelių ir gyvulių, drebinusių 
lygumą. Ir ji jam atrodė platesnė, impozantiškesnė 
ir gražesnė labiau, nei bet kada anksčiau, nes jos 
beribiuose plotuose žmogus tramdė gyvulį ir visiems 
buvo erdvės per akis.

Gaudymas jau buvo sustojęs. Ten buvo suvary
ta šimtai gyvulių. Darbas buvo sunkus, arkliai sun
kiai alsavo, skęsdami prakaite, padengti putom, su
kruvintais paslėpsniais. Daugelis jų buvo sužeisti bu
lių ragais. Bet dar nebuvo baigta, nes daug buvo 
laukinių gyvulių, ir jie laikėsi neramiai, bėgiojo pa
lei prijaukintųjų būrius arba, nirtulingai puldami, 
prasiskindavo sau kelią tarp jų, uostydami laisvą ste
pę ir pasinešę išsiblaškyti, neduodami poilsio varo
vams. Kurtinantys šūkavimai pripildė lygumos erd
vę, — karvių bliovimas, bešaukiančių savo paklydu
sius veršiukus, ir šių gailingas baubimas motinų be- 

Į ieškant sąmyšyje, maurojimas bulių, praradusių savo 
kaimenių vadovystę ir šių pastarųjų išgąstingi my
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Rimties valandėlei

M. MATUKAS

Bernanos yra išsireiškęs, kad gelbsti mus nuo likiminių pir
“viskas yra malonė”. Ir tai tie
sa. Bet, jeigu viskas yra malo
nė, tai viskas tuo pačiu yra Ma
rijos įtakingumu, kuris siekia 
labai toli.

Šv. Tomas Akvinietis prime
na mums vieną filosofinį dėsnį, 
būtent, kad kas labiau prisiar-

mapradės nuodėmės pasekmių 
ir atstato dieviškąją draugystę, 
tas pats išganymas išgelbsti ir 
Mariją nuo Viešpaties nedrau
gystės, ir busimojo Išganytojo 
auka bei Jo nuopelnais Marija 
sutveriama malonėje. Pagal 
Bažnyčios išsireiškimą — “Ma

lina prie kokios tikrovės, tas; rria išganyta prakilnesniu bū- 
daugiau dalyvauja ir tog tikro- du”.
vės išdavose. Kitaip tariant,1 Tas Marijos išimtinumas iš 
kas arčiau ugnies, tas labiau ir pirmapradės nuodėmės pasek-

nikas”. (Apr. 12,1.) Marija yra 
tikrai ta moteriškė, apsiausta 
saule, nes jos šventumas an- 
gamtiniame pasaulyje yra švie
sesnis ir už saulę. Už tai ir die
viškasis epitetas “Šventoji” ei
na prieš Marijos vardą

rimo planą. Šv. Povilas sako: 
“Jis mus išrinko jame pirm pa
saulio įkūrimo, kad būtume jo 
akivaizdoje šventi ir nesutepti 
meilėje” (Efez. 1,4). Nuodėme 
žmogus šį planą pavertė nie
kais. Tačiau Viešpats nė negal
vojo pakeisti savo pirminį pla
ną ir panorėjo savo apgadintą
jį veikalą iš naujo ir pagrindi
nai pataisyti. Tai ir buvo įvyk
dyta per Mariją. Dėlto Ji Die-

Nekaltai Pradėtoji — Rože Paslaptingoji

Tuo tarpu, kai išganymas iš- Į vo neapsakomos meilės ir dos
numo žmogui buvo sutverta be 
pirmosios nuodėmės.

Taigi Dievo Sūnaus nuopel
nai buvo kaip tik priežastis 
pirmeinančio Motinos pašventi
mo, lygiai taip, kaip saulė, pirm 
pasirodydama, apšviečia padan
ges. Marijos motiniškumas yra 
svarbiausias jos gyvenimo 
tarpsnis. Tai buvo neapsakomai 
aukšta paskirtis pradėti Kristų, 

l Jį pagimdyti, motiniškai juo 
rūpintis ir sn septyniais kala
vijais širdyje Jį palaidoti. 

Marijos į Dangų paėmimo 
i dogmą 1950 m. paskelbus, bu

vo apimtas visas Marijos gy
venimas — Jos nekalto kūno 
sutvėrimas ir to kūno nepapras
tas išaukštinimas.

Reikia tad mums pavesti Ma
rijos globai save pačius, visą 
krikščionybę, Bažnyčios susi
rinkimą, mūsų kenčiantį kraš
tą ir kartu maldauti: “O Švč. 
Marija, suteik ir mums savo 
malonių dalį!”, nes, kaip šv. 
Liudvikas Grinion de Monfort 
yra išsireiškęs, “dėl Jos malo
nių pilnybės visi žmonės būna 
pasotinti”.

Marija yra visuomet pasiruo
šusi padėti žmogiškoje istori
joje savo vaikams, nes Ji nori 
dalyvauti mūsų gyvenime, ir 
dėlto Jos dvasinė motinystė vi- 

i suomet yra veikli.

kimai, kuriais atsakinėjo, ragų susidūrimai, tvirtų 
šonkaulių girgždėjimas, užkimusių varovų šūkavimai.

Jau atrodė, kad gyvuliai pradeda nurimti. Įvai
rių kaimenių senieji buliai pradėjo pažinti savuosius 
ir pagal tai, kaip pastarieji pradėjo rinktis apie 
anuos, likusieji gyvuliai ėmė rimti, kitų bliovimas ti
lo, leisdamas girdėti raitelių raminančias dainas. Jau 
šie buvo sustoję savo vietose, sudarydami platų ra
tilą aplink gyvulius. Tie varovai, kurių arkliai buvo 
sužeisti, vedė juos į artimiausią miškelį pakeisti at
sarginiais, ir jau Antanas ruošėsi įsakyti išvesti pri
jaukintus bulius ir pradėti atskyrimą, kai staiga ap
sileidimas vieno raitelio, kuris buvo nušokęs nuo žir
go suveržti balno pajuostę kaip tik tuo metu, kai 
vienas bulius nirtulingu puolimu prasiveržė per pri
jaukintą būrį ir davė progą visuotinam išsilakstymui.

-— Laikyk — vienu balsu sušuko visi tie, kurie 
matė gresiantį pavojų, ir daugelis varovų urmu pasi
leido sulaikyti begręsiantį išsibėgiojimą.

Bet jau buvo per vėlu. Pašėlusiu spaudimu galvi
jai metėsi į prasivėrusią spragą įkandin ją atidariu
siam buliui, ir būreliais pasipylė po lygumą.

— Prakeikta ragana! — sušuko Altamiros kume
čiai, priskirdami įvykį donjos Barboros burtams. Bet 
Antanas vis tik pastebėjo, kad tariamas apsileidimas 
raitelio, kuriuo buvo Mondragonas, pravardžiuojamas 
Leopardu, buvo tyčios darbas.

Ir iš tikrųjų Leopardas, pamatęs daugelį Alta
miros karvių, kurių žinduokliai veršiukai jau buvo 
neteisėtai atžymėti “Baimės” geležim, pasinaudojo ta
riamu reikalu patempti balno juostą kaip tik tuo' 
metu, kai bulius, prasiskindamas kelią per prijau
kintuosius, grasė patraukti juos paskui save.

(.Bus daugiau)
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Nušoko nuo Sovietų laivo Švedijoje
30 laivų, įgula didžiausia dalimi 
yra rusai. Tas pats yra ir su 
žvejų laivais, nors ten kiek dau 
giau latvių. Rusai Latvijoje 
labai nepopuliarūs, nors žmo
nės yra labai atsargūs savo 
jausmams pareikšti. Dedamos 
didžiausios pastangos suskaldy
ti tautą, ypač jaunimą. Jauni
mas surenkamas į grupes ir 
siunčiamas kokiems ketveriems 
metams toliau mokytis ir prak
tikuotis kur nors labai toli nuo 
savo krašto, giliai į Rusiją, net 
į Sibirą. Sutartis padaroma ket 
veriemg metams, tačiau niekas 
negarantuoja, kad atlikę tą 
“praktiką” jie galės grįžti na
mo. Biurokratizmas taip viską 
sujaukia, kad dauguma nebega
li grįžti, o vietoje jų į Latviją 
prisiunčiama rusų. Formaliai 
šitas išvykimas praktikuotis yra 
“laisvanoriškas”. Bet mėgink 
nevykti! Tada užsitrauksi nelai
mę visam gyvenimui — tave 
vienaip ar kitaip ims spausti, 
neleis toliau mokytis, sunku bus 
gauti darbą. Todėl niekas ir nė 
nemėgina atsisakyti.

Tūkstančiai latvių 
stoja į komunistines

(Atkelta iš 1 psl.)

Švedų policija pasiėmė jj savo 
globon. Užsieniečių komisija 
jam suteikė politinio prieglobs
čio teisę ir leido apsigyventi 
krašte. Žinoma, sovietų atsto
vai Švedijoje nedavė jam ra
mybės. 'Atvykę ambasados tar
nautojai, raginę grįžti, juodžiau 
siomis spalvomis ėmė tepti šve 
diją, kaip čia esą sunku esą 
gauti darbą, o dar sunkiau to
liau mokytis. Ėmė net grasyti, 
kad jam gali žiauriai atsirūgti 
nepaklausius jų patarimo grįž
ti. Tačiau jaunasis latvis savo 
žygiu džiaugėsi ir grįžti nė ne
manė.

Šaltai ir iš lėto pasakojo jis 
susirinkusiems žurnalistams, 
kad jis tebuvo vos šešerių me
tų, kai sovietai okupavo jo kraš 
tą. Jis augo ir buvo auklėja
mas rusiško rėžimo dvasioje.
Nesvarbu, ko latvių jaunimas 
mokyklose ir yra mokomas, jau 
najai latvių kartai aišku, kad 
rusai yra Latvijos okupantai.
Kaip jūrininkas jis yra matęs 
šiek tiek ir Vakarų pasaulio.
Jis priėjo išvadą, kad sovietų 
propaganda visai neatitinka tik
rovei. Tatai atvėrė jam akis 
politiniai.

Krusts papasakojo ir iš savo 
darbo srities. Laivas, nuo ku
rio jis nušoko, buvo tanklaivis, 
plaukęs su aliejumi iš Klaipė
dos į Švediją. Latvijos prekybi
nio laivyno, kurį sudaro apie if ruošis būti inžinieriumi.
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NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 butų mūras. 4 ir .3 kamb. Nau

jas gazu Šildymas. Mūro garažas. 
$ 25.000.

Dėl senatvės parduoda gera niiiro 
narna. $400 nuomos mėn. įmokėti 
$5.000.

.Mūro namus. 6 kamli. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Keikia 
gerų rankų. $17.900.

Rezidencija pagal madų. G kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. IG metų 
statyba. Verta $32.000

.Mažas, Svarus namelis. Labai gra
žioj gatvėj. Platus lotas. $12.700.

5 nuomos naujame name. Pasto
viai duoda $500 mėn. Taksai ir iš
laidos mažos. Vieta gera. Įmokėti 
$15,000.

It kamb. mūras. Arti 66-os ir <’a- 
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500.

8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich
mond. 1 % vonios. įrengtas rūsys. Pi
gus už $18.800.

>■♦ ♦ ♦ ♦
REAL ESTATE
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jaunimo
jaunimo

organizacijas, nes tai vieninte-
1 lis kelias mokytis ir paskui kiek 
žmoniškiau gyventi. Tačiau tie 
jaunieji latviai yra blogi ir ne
patikimi komunistai, “štai, žiū
rėkite ir į mane, juk ir aš toks 
buvau”, — gražiai nusišypsojo 
Krusts, kurs dabar pasilieka 
Švedijoje, ims mokytis švediškai

Walter H. Rauf areštuotas San- 
tiago, Čilėje, kad jis karo metu 
dalyvavo 90.000 žydų likvidavime. 
Rauf teisinasi, kad jis karo metu 
buvo jūrininkas ir nieko bendro 

' su gestapu neturėjo.

į Pajieškojimas
Ona Pletaitė. Mateušo Pietos 

i duktė, jieško savo sesers EMILI- 
IJOS PLETAITES, kilusios iš Lie
tuvos, Pašilių kaimo, Subačiaus 
parapijos, Panevėžio rajono, j 
Ameriką atvykusi 1909 arba 1910 
m. Prašomai atsiliepti arba apie 
ją žinantieji prašomi pranešti, bū
siu labai dėkingas. Kazimieras D. 
Urbonas, 505 So. Haines Avenue, 
Alliance, Ohio.

DĖMESIO!
Kas iš Chicagos važiuoja 

į Los Angeles, yra gera vieta 
sustoti — 4501 Marmion Way, 
Los Angeles 65, California.

liiiiiiiiimiiii n i

•-♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦
I NEKO SOME IIELP TO MAKE 

CHRISTMAS A HAI’PY ONE
for the boys and girls at the 

Kocky Boy Indlan Reservation.
\\'ould You Please Help?

Make donation payable to -—
i KOCKY BOY CATHOLIC MISSIONS

Fr. Raymond J. \vquist,
! Bo v 3(111. HepLCP. Big Sandy, .Mont.

Nepaprastai perkama knyga (Jf-ji laida)

Lietuvės Sibiro tremtinės 
smerkiantis kaltinimas 
Sovietu priespaudai

BARBOROS ARMONIENĖS
Papasakota A. L. Nasv.včiui

LEAVE YOUR TEARS IN M0SC0W
Skaitytojai pnpažjsta. kad tai viena iš Įspūdingiausių 
Knygų apie komunizmų. Tai geriausia Kalėdų dovana 
Jūsų draugams, kuriuos norite supažindinti su paverg
tos Lietuvos kančiomis.

$3.95. gaunama knygynuose, Karvelio Prekybos namuose 
ir "Drauge”.

Magnetlznd 
UOBBY 

pin ovp V

The Ideal gift for Ibe wife, sister, 
niotlier or frlend. The ladies love 
this h and v bobb.v pin cup. lfs 
deeorative. yet verv usefui. Send 
SI.50 (2 for S2.50) to

K, A. M1LLER. INDUSTRIES 
1525 MARI,ON, GRAND HAVEN. 

M i C HIG A N

Something CAN be done
FOR ARTHRITIS

The next sixty seconds 
can change your life!

Ves, now you CAN get help- 
ful relief from the moderate 
pains of chronic arthritis 
whenever they occur. Ad- 
ults, suffering from the 
minor pa,in of chronic rheu- 
matoid arthritis, have en- 
joyed IMMEDIATE bene
fits from this ųuick, simple 
treatment. Get all the f acts 
today.

Call 2-444 or Write

PARDAVIMUI

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
DVIRAČIAI MERGAITĖMS nt 

BERNIUKAMS
triračiai mažiems —- nuo 
12” iki 26”. Visi gerai per
taisyti, gražiai atrodo, bė
ga gerai. Parduodami pi
giai.

_ 3508 VV. (ilsi St. (iš kiemo)

NIAGARA THERAPY CORPORATION
f" ADAMSVILLE, FENSNYLVANIA

I MILLIONS OF PEOPLE . . .
THOUSANDS OF OOCTORS . . .
have discovered this dynamic eoneopt of body care. You can get 
this Information FREE.

I

i GRABAI

■ Parduodam pačių rinktus gar
džius grybus iš šiaurės. Kvorta $1.

! RE 7-8983, 6015 Sb. Ashland Avė. 
I 2 aukštas.

Nam.

Addresi -

City -----

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

-Zona -State-

MAKE SOMEONE COMFORTABLE 
WITH THE PERFECT GIFT

A H.ssock deslgned and construct.d by fumiture 
crsftsman of Scandinavian descent. lt is fashioned 
of wood and metai; padded with rubberized hair 
and cotton; covered with washable, colorful 
Naugahydc in Red, Green, Tan, Brown, and Black, 
all with White piping.

20” dia. 12” h.............. .........$14.95
17” dia. 10” h.......................$13.95

NO C.O.D.
Spectal Consideraiion lo CHurch Groups, Schopls, Clubs, Eic. 

Wrii© for Discount Price* on Guanlity Ordors.
WRITE TO DEPT. C P

THE UPHOLSTERY SHOP
128 N. Main Lindsborg, Kansas

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

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

HELP VVANTED — MOTERYS

Ieškoma moteris gyventi geruo
se namuose su vyresn. amžiaus 
moterim kaip kom panijone. Gaus 
nemokamą kambarį ir išlaikymą 
už lengvą namų ruošos darbą. 
Brighton Parke. Skambinti dieną 
ar vakare savaitės bėgyje.

- BRuiiMvitli 8-0803

Trys butai. Geras namas, vieta ir 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės 
pamatyti. $17,800.

Neregėta proga. Liuksus raiteli mū
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas, 
arti parko. $35,000.

Biznis ii- 6 kamb. butas. 12 metų. 
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas. 
Arti parko. $31,500.

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėti. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44.400.

Arti Jaunimo Centro 2-jų butų 
mūras, gazu šildymas. Alumin. lan
gai. Mūro garažas. $18.800.

Brighton Parke. 2 butai Ir biznis. 
2-ju aukštu apkaltas med. Reikia 
pataisyti. Prašo $15,800.

ti Imtų mūras. Dideli butai, pla
tus sklypas. Geras namas, mūro ga
ražas. $4G,000.

Kitur. Rooming liouse. 3 aukštų 
mūras, virš 20 kamb. ir didelė ta
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$1 1,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

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

O jį kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450.

5 kninlt. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, apsaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16,400.

2 a. apartmentinis. nauja šilima 
gazu. 2 a. garažas, pajamų apie 
$14,000, M. pke. Tilt $89.000.

2 butų po 3 nieig. niūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

5 butai Ir biznis. Labai geroj vie
toj. M. Pke. Įmokėti tik $15.000.

Graži (I kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 n. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

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

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

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

Liuksus fl kumb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 ti vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas polis, rūsys. 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

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

Visai nauji mūr. modernūs na
mai po 3 Ir 4 mieg. Nuo $17,000 
(ki $22,500.

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

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

Prie M»rquette P-ko naujas bun- 
galow, 5 14 kamb. $17,300,

« butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62,000.

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

VAINA REALTY
2617 W. 7 Ist St. KE 7-9515

Atidaryta sekmadienį 1—5 vai. 
3 nauji 3 mieg. mūr. namai parduo
dami už savikainą. Įmokėti $1,500. 
3622 W. 67th PI., Chicago.

Lapkus Builders, RE 7-8630

72 ir Mozart mūrin. 5 kambar. 
bungalovv, naujas šildymas, mo
derni virtuvė ir vonia. Mūrinis ga
ražas. Kaina $18,200. RE 7-9515

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
■*> i 11 11 ■■ ■" 11 11 n ■'

Išnuom. naujai atremontuotas 
6 kamb. apšild. butas 2-me aukš
te. Apžiūrėti po 5 v. v. 1521 So. 
49th Avė., Ciceroje.

f K AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

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

10 METŲ MtR. NAMAS
5 kamb. "Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS

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

TIK $18.000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

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

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

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE I’K.

10 metų 1% aukšto aukšto 10 
metu mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Mur. 4 kamb., 10 metų, garažas, Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo 
30 p. lotas. M. p. $18,500. .šildymas, M. p. $10,250.

Mūr. ti kamb., 4 mieg., 10 metų, i Mūr. 3 mieg, 7 m., garažas, daug 
garažas, 71 ir California. $20.800. priedų. M. d. Tik $20,600.

Mūr. (1 kumb.. 3 dideli mieg. Ga- l Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
ražas, G5 Ir Fairfield. I šildymas. M. p. $16.800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 68th St., HE 6*5151
Su mažu įimtkejimu modernus 

5% knmb.. 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild. 
Automob. pastatyti "eorport”. Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

3 butų mūr.. G—5- 3 kamb. Mūr. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30.500.

Modernus ti kamb. mūrinis. Varai- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra- 
mento. $18,900.

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

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, aiuinln. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59.900-

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

į
7 kainb. mūrinis. Nauja gazu šlltt- 

I ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
| wood. Tič $17.000-

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

Parke. $ll,00(»b” ” p G““ CICERO—BERIKTU
Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 2 butui — 4 ir 2 kamb. Gazo Sl- 

ke- įima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
Mur. 2 po 4, Brighton Pke. $17,800. i 3 butai ir ekstra lotas. $26,500. 
Mūr. S metų, 2 po 6 H kamb. Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

Marąuette Parke. : seboard šilima. Apsauga nuo potvy-
Mūr. 5 Ir 6 kamb. Brighton Parke. nl°- $21,500.

$22,500. | Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $10,900. 
l$0 aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,000.
Turime gerų bargenu, patikrinkite.

BUDRECKAS , „.ritus Real Estate
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit, parduoti. Geras 6 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. Prie 62-os ir California. 
Duug vertingų priedų, žema kai- 

1 nu.

CONTRACTORS

Išnuom. atskiras namukas — 3 
kamb. ir virtuvė. Pageidaujama 
viengungis. Skambinti 523-5291.

Išnuom. 6 kambarių butas. 
4602 S, Rockwell St.

Marą. Pke. išnuom. didelis kamb. 
vyrui. Atskiras įėjimas ir visi pa
togumai. GR 6-3069.

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

SĄRAŠĄ.
BELL- VARPA REAL ESTATE 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Išnuom. atskiru įėjimu miega
masis kamb. naujame name. 6658 
S. Rockwell. Skambinti PR 8-8868

Išnuom. ramus kambarys tvar
kingam vyrui. Nebrangiai.

WA 5-5903

Išnuomojamas apšild. 2 asm. 
4 kamb. butas. Telef. —

REpublic 7-7083

Išnuom. 4 kaimb. apšildomas bu
tas, nuosavas termostatas.
4445 S. Campbell Avė. RE 7-1816

Brighton Parke išnuom. pirmam 
aukšte 4 kamb. butas. Šiluma ir 
šiltas vanduo. Skambinti šeštad. 
nuo 4 vai. p.p. Kitomis dienomis 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

VI 7-1948

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mie
gamieji, 1-as aukštas, su šilima ir 
garažu. 2451 W. 45th St. FR 6- 
1598.

Išnuomuojami atskiri miegami 
kamb. viengungiams. Galima nau
dotis virtuve. Skambinti VI 7-2640 
iki 3 v. popiet, šešt. ir sekm. visą 
dieną.

HELP VVANTED — VYRAI

REIKALINGAS DUONOS 
IŠVEŽIOTOJAS

Kreiptis telefonais: LA 3-1510 
arba FR 6-0656

REIKALINGAS vyras prižiūrėti 
naimą. Pensininkas arba dirbantis. 
Gali gyventi vietoje. Tel. 733-3018

Geras med . 2—4 ir 1—3 k n m b.
aukštos paj.. centr. ftlld . gazu. Mar-
ąuette parke. $17.800.

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

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

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

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

MĖSOS ir maisto krautuvė — ant 
63-ėios St.. labai geras biznis.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 95-408 St.

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7,000. Įmokėti $1.000.

Naujas 3 mieg. mūr. platus skly
pas. šild. gazu, $300 Įmokėti.

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter. Lemont, III., CL 7-0675

Cicero, švarus 3 būtų, 4—4—3 
kamb. Pajamų $180 mėn., karšto 
vand.-dujų šildymas, $19,900. Įmo
kėti $4,500. Bl 2-2162.

BRIGHTON PARKE
3-jų aukštų medinis namas 

krautuvė ir 4 kambariai užpakaly 
ir 6 kamb. butas 2-me aukšte. 
Rūstis. Karštu vandeniu-gazu ap
šild. 4602 S. Rockwell St.

LA 3-1083

PAJAMŲ MOKINIS
8 butai po 4 kamb. Visi patogu
mai. Pajamų $420 per mėnesį. 
$23,500. 2214 VV. 18th Place.

HAymarket 1-1954

80-ta ir Marshl'iebl 2-jų butų 
pastatas. 5x5, uždara veranda, 
3-jų mašinų garažas, dujų-karšto 
vandens šildymas, moderni virtu
vė ir vonia. Savininkas HU 3-9499

CICERO. Mūrinis 3-jų butų na
mas arti 22nd St. 6—3—3 kamb. 
Pajamų $333 per men. Karštu 
vand.-gazu apšild. 2 auto. gara
žas. Mokesčiai tik $210. Įmokėti 
$5,000. SVOBODA. 6013 Cermak 
Rd. Cicero, OLympic 2-6710 arba 
Blshop 2-2162. ‘

1 butai, Į pietus nuo 26th ir 
Keeier. 4 po 4 kamb., gazu apšild. 
Spintelės virtuvėje. Mokesšiai tik 
$160. Gyventojai patys apsišildo. 
Pajamų $2,220. Įmokėti $3,000. 
SVOBODA, 3739 West 2Gth St. 
LA 1-7038.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

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 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Cbicago 36, Illinois

NORI PIRKTI

NORIM PIRKTI
senų kristalinių bliūdų, vazų, lėkš
čių, puodukų, vynui stiklų ir kit. 
Senų laikrodžių, šautuvų, pinigų, 
gintarinių karolių ir senų žiedų. 
“China cabinets” su apskritu stik
lu. Skambinti prieš pietus kas
dien ST 8-0669. J. Strazis.

PROGOS-OPPORTUNITIES

• FOR SALE OR LEASE •

SHOPPING CENTER
GOING Bl SINESS 

listablišhcd and Succiessful
Ideally Litcat. In The Heart of tlie 

BEAITIICL AVH1TE 
M OU MAI5S

Lorated 200 Milcs Northeast of
.Plioenix and 40 Milcs Vest of. 
Springcrvillc — (Pine County)

This is unqucstlonably the fastest 
groiving Sunnner Resort in Arizo
na. Hunting • Fisbing • Golf 
elose by.

15,500 Sq. Ft.
Ineludes: llardivare, Bnilding Sup- 
ply. Variet.y Store. Su per Markei, 
Avith Fountain and Ilry Goods 
Dept. I’lent\ room for Expansinn. 

Entire Inventory I{cquires 
$80.000 Gašli.

Viii Sėli or Lease Buiiding 
and Fixturc».

Particulars Avilį be sent to 
interested parties.

Vrite. Virė ar Call Owner Dircct

Dept. C. L.
E. VV . HENNING 

1’. O. Box 428 
I’hietop, Arizona 

Phone Arėa Uode 602— 
336-4018

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, I>ownspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmaiinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu. f 
m. garantija. Dedame naujas ‘‘cop- 
per-alioy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
Ir "galvanized” Dažymas 15 lauko 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudg. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktj bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiitu oru pučiamus ps. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vlenlntėliai 15 lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Clticago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
436 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlkinlul 

GA 5-5867

Heating Contractor
[rengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air condltloning 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 A SPEUT METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. Western. Chicago 0, UI.

» ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦♦♦-!
Apsimoka skelbtis ''DRAUGE”, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Skelbkites “Drauge”



MŪSŲ KOLONIJOSE
► Linden, N. J. energija užkrėtė ir savo gyve- , advento ir Kalėdų papročius, 

nimo draugę, žmoną, Agotą!Vakare dr. J. Grinius, kviestas 
Liudvinaitienę, kuri irgi be at- j LB apylinkės valdybos, skaitė 
vangos dirba lietuvišką darbą į paskaitą, kurion atsilankė apie

MIKĖ DIDELIS LIETUVIŲ 
VEIKĖJAS

Lapkričio 30 d. mirė plačiai 
žinomas , New Jersey ir Nevv 
Yorke didelis lietuvių patriotas 
Jonas Liudvinaitis, 69 m.

Velionį galima drąsiai pava
dinti pionieriumi — steigėju 
lietuviškų šeštadieninių mo-! 
kyklų Amerikoje. Jis prieš 35 
metus, pamatęs, kad lietuvių į 
vaikai Lindene pamiršta ir ne- J 
bekalba lietuviškai, tuojaus sa
vo jėgomis įsteigia lietuvišką 

> mokyklą, suranda mokytoją ir 
po namus vaikščiodamas ir ra
gindamas tėvus, surenka virš 
40 vaikų. Lankiusieji šitą mo
kyklą lietuviukai ir šiandien į 
gražiai tebekalba lietuviškai. 
Jiems buvo įskiepyta stipri lie
tuviška dvasia.

Kai atstatytai nepriklauso
mai Lietuvai reikalinga Ameri
kos pripažinimas de jure, velio
nis nedelsdamas pirmas Nevv 
Jersey organizuoja eisenas — 
mitingus, renka parašus ne tik 
lietuvių bet ir svetimtaučių 
tarpe ir su peticijomis eina pas 
įtakingus valdžios pareigūnus, 
reikalaudamas pripažinti Lietu
vą de jure. Lietuvai prašant 

'paskolos jis buvo vienas di
džiausių organizatorių — inicia 
torių Nevv Jersey.

Skrendant Dariui Girėnui, o 
vėliau Vaitkui per Atlantą, 
Liudvinaitis organizuoja Nevv 
Jersey ir Nevv Yorke finansinę 
paramą ir iškilmingai su dide
liu būriu lietuvių išlydi juos iš 
Nevv Yorko aerodromo Lietu
von.

Vėliau, kai atėjo reikalas 
paremti užjūryje esančius lietu
vius tremtinius, Lindene įstei
gia Balfo skyrių ir per jį gau
siai remia tremtinius pinigais, 
drabužiais ir maistu. Prireikus 
lėšų Lietuvos atstatymo dar- 

, bams, jis Lindene įsteigė Alto 
■ skyrių ir būdamas ilgus metus 
jo pirmininku, uoliai dirba ir 
gausiomis piniginėmis aukomis 
remia Alto centrą, o valdžios ir 
savivaldybės pareigūnus užver
čia rezoliucijomis, kuriose rei
kalauja panaikinti Lietuvos oku 
paciją.

Vėliau pamatęs, kad atvy-1 
kusiems dabartiniams lietu-! 
viams tremtiniams Lindene su
daro daug sunkumų gauti ge
resnį darbą nežinojimas anglų 
kalbos, jis būdamas įtakingas 
Lindeno savivaldybės pareigū
nas, išrūpina lietuviams cent. 
miesto bibliotekoje patalpas ir 
suorganizuoja nemokamus ang
lų kalbos kursus. O kiek per jį 
lietuviai gavo geresnį darbą, 
kįek jis jiems padėjo įsigyti tin
kamą nejudomą tūrtą ir t. t. 
Neveltui Lindene ir jo apylin
kėse jis buvo vadinamas lietu
vių tėvu. Jis savo darbštumu ir

organizacijose, choruose ir kt. 
ir yra žinoma kaip didelė ląb- 
darė.

A. A. ‘Jonas Liudvinaitis 
prieš 4 metus pakėlęs skaudžią 
nelaimę, kada žuvo jo sūnus la
kūnas lėktuvo katastrofoje, po 
truputį pradėjo sekti — nykti. 
Daktarų patariamas išėjo pen
sijon ir nustojo aktyviai veikęs 
lietuviškoje veikloje. Liūdna,

40 klausytojų. Tą pačią dieną 
savus reikalus susirinkime svar 
stė studentai ateitininkai.

Trumpai
— Naujų Metų sutikimas nu

matomas Moyamensing Avė. e- 
sančiame lietuvių klube. Juo 
rūpinasi ansamblis.

— Kalėdų pirmą dieną stu
dentai ateitininkai rengia šo
kius Allegheny Avė. esančiame

kad pasitraukė toks patriotas, ; klube. Pradžia 8 vai. Grieš Bal- 
kuris visad sakydavo: “Vyrai timorės jaunųjų lietuvių orkest- 
dirbkime visi, nes darbo labai ras. Šokėjams bus parūpinta 
daug ir jis nesumažės tol kol1 užkandžių.
mes maskolio iš Lietuvos neiš- — Bendruomenės Balsas va- 
vysime.’’ V. T. sario mėnesy praplečia savo ra

dio programas iki vienos va
landos. yoKenoshą. Wis.

MINĖJO KARIUOMENĖS 
ŠVENTĘ

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
suruošė Liet. Kariuomenės šven 
tės minėjimą, kuris įvyko lap
kričio 25 d., Šv. Petro parapi
jos svetainėje.

Priešpiet buvo atlaikytos pa
maldos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės Šv. Petro bažnyčio
je, o po pietų pravesta iškil
mingoji dalis.

Minėjimą atidarė kuopos 
pirm. Br. Juška, pareikšdamas, 
kad minėjimas skiriamas pa
gerbti ir prisiminti nepriklau
somybės kovų dalyvius, 1941 m. 
sukilėlius ir antrosios bolševikų 
okupacijos partizanus bei rezis
tentus.

Garbės prezidiumą sudarė: 
LŠST CV pirmininkas J. Gied- 
rikas, Šv. Petro parapijos kle-

New York, N. Y.
Operetės choras naujose 

patalpose

choras savo repeticijas turėda
vo Brooklyne, Liet. Piliečių klu 
bo patalpose, kur buvo pato
gu ,nes dauguma dainininkų gy 
veno toje apylinkėje. Dabar, pa 
sikeitus aplinkybėms, dauguma 
lietuvių gyvena Woodhąvene. 
Dėlto Oper. choras nutarė repe 
ticijas perkelti Woodhaven į Pra 
no Bručo svetainę, kuri yra: 
86 -16 Jamaica Avė., Woodha- 
ven, N. Y. Čia repeticijos prasi
deda nuo gruodžio 7 d. 8 vai. v.

Prano Bručo rūpesčiu yra jau kad būtų sudarytas šio wardo 
nupirktas labai geras fortepio- komitetas, kuris turėsiąs svar- 
nas Woodhavene ir apylinkėje styti kandidatų kvalifikacijas, 
gyveną lietuviai, kurie gali pri- juos apklausinėti ir parinktą 
sidėti prie dainos meno, yra mie kandidatą pristatyti centriniam 

miesto demokratų partijos kolai kviečiami, padėti skleisti lie- 
bonas kun. Ant. Miciūnas, MIC, > tuvišką dainą Ne,w Yorke ir jo mitetui užgirti. Padarius pir- 
ats. pik. ltn. J. Kazitėnas ir apylinkėse, o tuo pačiu paJidin- muosius žygius Juozaičio kan- 
agr. Ant. Šantaras, svečias iš bį Operetės choro eiles, kuris didatūros reikalui ,bus dirbama 
Chicagos, kuris buvo pagrindi- į pPr vjSą eįię mctų buvo ir yra ir toliau. Svarbu kiek galima
nis kalbėtojas, Minėjimas pra
dėtas Amerikos himnu, kurį su-

visiems labai reikalingas. daugiau parašų po peticija su-
Esame dėkingi Liet. Piliečių rinkti. Taip pat svarbu, kad 13- 

giedojo Ida Tamulėnienė. Kun. kjubui ir jo vedėjui Kostui Vai- tojo wardo draugijos SeT orga
nizacijos siųstų savo prašy-Ant. Miciūnas perskaitė invo- Haičiui už globą ir leidimą pasi- 

kaciją. Žuvę dėl Lietuvos lais- naudoti salėmis, kuriose paruoš 
vės pagerbti tylos minute. Po daVome dainas minėjimams, kon 
to trumpai ir įdomiai kalbėjo ; certams, dainų šventėms ir į- 
agr. Šantaras. įvairioms kitoms programos. Ti-

Meninėje dalyje daugumoje 
pasirodė vaikučiai ir jaunimas. 
Dienai pritaikytus eilėraščius 
deklamavo Rima Kažemėkaity- 
tė, Laima Lukauskaitė, Ant. Mi 
lisauskas ir Ona Milišauskaitė. 
Pianinu skambino: R. Kažemė- 
kaitytė, Neringa Vindašiūtė ir 
Bronė Pliūraitė. Jauna, vos 
apie 12 metų Bronė Pliūraitė 
turi neelinius sugebėjimus šio
je srityje. Ji groja vargonais 
laike lietuviškų

kimės, kad naujoje vietoje at
siras daugiau dainos mylėtojų.

M. C.

CHICAGOS ŽINIOS

GYDYTOJAI PATARNAUJA
Chicagos Gydytojų draugija 

per pirmininką dr. Robert Mus- 
tell praneša, kad ne tiesa, jog 
daugelį kartų negalima reikalui 
esant prisišaukti gydytoją į na-

pamaldų Šv. ’ mus. Tos draugijos 294 gydy-
tojai pernai atsakė į 13,000 
pagalbos šauksmų.

NENORI TARNAUTI KA
RIUOMENĖJE

Chicagoje federalinė policija 
areštavo VVilliam Zauner, 25 
metų, 6239 Massasoit av., ir

Kažimiero bažnyčioje Racine, 
Wis.

St. Petrušaitienė ir Ida Ta
mulėnienė padainavo tris liau
dies dainas, o pabaigai tautinių 
šokių grupė “Bijūnas”, vado- J 
vaujama Stasio Milašiaus, pa
šoko kubilą, žiogelį ir jonkelį.

Mrs. Linda HilI, 23 m., Los An
geles, Calif., kaltinama, kad kan
kino savo 8 men. berniuką, kuris 
atgabentas j ligoninę, mirė. Ber
niukas turėjo kojų apdegintus.

, . , , . Melvin Dortch, 23 metų, 6436
Minėjimas baigtas tautos h.m Drexel ay gje vyrukaj atgisats.|

nu. Himnams ir dainoms akom
panavo Genovaitė Klevickas. 
Programą pravedė Vikt. Kaže- 
mėkaitis.

LŠST CV H vicepirmininkas 
VI. Skirmuntas buvo paruošęs 
Liet. kariuomenę liečiančių kny 
gų parodą. Taip pat buvo išsta
tyta surinkta medžiaga apie 
liet. kariuomenę iš dabartinės 
JAV lietuvių periodinės spau
dos nuo maždaug 1950 m. Tai 
gana gausus straipsnių rinki
nys, gražiai suklijuotas į spe
cialius sąsiuvinius. P. P.

Philadelphia, Pa.

Perpildytas savaitgalis
Gruodžio 1-2 d. savaitgalis

paklusti kvietimui stoti į kari
nę tarnybą.

GRIEBĖ 20,000 NEPADORIŲ 
KNYGŲ

Illinois valstybės prokuroro 
policija čiupo 20,000 nepadorių 
knygų iš All States News kom
panijos parduotuvės, 1922 
Green Bay st., Evanstone. Tą 
skaičių sudaro 55 knygų titu
lai. Pardavėjai bus traukiami 
teisman už nusikaltimą krimi
naliniam įstatymui draudžian
čiam pardavinėti pornografiš- 
kas knygas.

VAGIA PUŠIS IR EGLES 
KALĖDOMS

Chicagoje ir priemiesčiuose
Philadelphijojė buvo itin per-.prie puošnių rezidencijų auga 
pildytas. Po šeštadienį vykusio Į gražių eglių ir pušaičių. Šiomis į | 
Kariuomenės šventės minėjimo, | dienomis nakties metu medeliai I 
sekmadienį buvo susirinkusios buvo nukapoti, ir turbūt pa- j 
moterys ir išklausė Romanaus-, puoš kieno namus Kalėdų pro- 
kienės paskaitos apie lietuvių ' ga.

Londoną kankina su dūmais, susimaišęs rūkas. Kas valanda dėl 
to miršta žmogus. Tegalima matyti tik per tris pėdas.

Chicagoje ir apylinkėse
JUOZAIČIO RĖMĖJAI PAS 

DEMOKRATŲ VADĄ
Dirkio svetainėje) įvyko Liet.
Nuosavybių Susivienijimo Brigh
ton Pk. mėnesinis susirinkimas 

-Jack Jatis - Jono Juozaičio gu jdomia ady R Savickaus 
draugai ir rėmėjai, teisininko < paskaita apie nekiinojamo tur- 
A. Preibio vadovaujami, praė- , fco mokesčius Adv K Savic. 
jusį antradienį aplankė 13-jo kaug paskaįįą skaitė mūsų sek- 
Wardo demokratų partijos va-, retorįus Liūdžius, mat advoka-

Per ilga eile metu Oneretės McDermott’ kad Paprašytų t&g prisiuntė paskaitos turinį 
Per ilgą eilę metų, Uperetes įn(dorsUoti lietuvių ir demokra-' -ir

daugiau būsią. Todėl reikėsią,

raštu ir paaiškinimą, kad jis 
tų partijos veikėją Jack Jatį tafpybos reikalaig išvykęs is 
13-jo wardo aldermanu (Chica-1 Chicagog Iš pateikto mero R. 
gos miesto tarybos nariu). Pa- paįey biudžeto matyti, kad mie 
sikalbėjimas užsitęsė apie va- gtag sutaupyg 48,000,000 dol., 
landą. Delegacijos nariai labai taį mokegčiai galėtų sumažž. 
efektingai pristatė Jatis kandi- tJ vignu doleriu $10000 nuoga. 
datūrą ir prašė ją paremti bei vybėg vertgg Bet abejotina> 
indorsuoti. Aiškaus atsakymo'^ mokesčiai sumažėsią, nes 
negauta, tačiau ir nepasakyta, vaidįnįnkaį gino kaip pinigus iš 
kad jisai mūsų tautiečio kan- Įeigti; bet nesutaupyti. Chica- 
didatūros nerems. Esą jau net gog mokesčiai mažesni, stovi 
penki kandidatai, gal jų ii 24-toj vietoj. Dabar gatvės švie 

sesnės, geresni keliai, progre
sas visur matyti. ,

Po paskaitos įvyko diskusi
jos, kuriose dalyvavo daugelis 
narių, teigdami, . jog reikia ką 
nors daryti, kad mokesčiai ma
žėtų ,anba sulaikyti, kad nedi
dėtų. Meras Daley norįs per 
trumpą laiką padaryti visus pa 
gerinimus Chicagos mieste, o 
reikėtų per 10- 15 metų viską 
išdėstyti, tada nekiltų taip štai 
giai mokesčiai. Reikia, išsiaiš
kinti, kaip paduoti skundus dėl 
neteisingai uždėtų, mokesčių. — 
Sekančiam susirinkimui valdy
ba pažadėjo išaiškinti visus iš
keltus klausimus. Po to . pirm. 
Pr. šulas valdybos vardu pa
sveikino visus narius su artė
jančiomis Kalėdų šventėmis. Į

mus McDermott’ui paremti mū
sų tautiečio kandidatūrą.

PASKAITA APIE MOKES
ČIUS

Lapkričio 29 d. buv. Venge
liausko salėje (dabartinėje K.

Mūsų brangiam sponsoriui 
A i“ fl

JULIUI DAINELIUI mirus, 
jo dukteris Seselę M. Patriciją, kazimierietę, ir p. 
Agnės Petkienę, jos vyrą Antaną ir jų šeimą ir sūnų 
Joną su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Aldona, Juozas ir Oalia šulaičiai

A. A.

JULIUSDAINE LIS
Gyveno Mt. Prospcct, III. Ankščiau gyvenęs Cicero; III.
Mirė gruodžio 5 d., 1962, 9:30 vai. vak., sulaukęs senat

vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš Šakių apskr.. Baliubių apyl., Šed- 
vygų kaimo. Amerikoje išgyveno 68 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, marti Blanche,. | 
2 dukterys — Seselė M. Patricia, kazimierietė, ir Agnės Pet
kus, žentas Antanas, 4 anūkai Richard ir Dennis Dainelis ir 
Donald Petkus, jo žmona Barbora, Gerald Petkus, jo žmona 
Susan, 4 proanūkai, 2 seserys Connecticut valstybėje -— Mar
celis Kasper ir šeima ir Agota Zimitr’avičius ir šeima, švoge- 
ris Petras Balnius su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko sesuo Natalija Kasčionienė su šeima ir 
kiti giminės.

Velionis buvo amžinas narys šv. Kazimiero Sės. Vienuo
lyno Rėmėjų, Šv. Pranciškaus Sės. Vienuolyno Rėmėjų, La,b- 
darjų S-gos, Tėvų Marijonų Rėmėjų ir Tėvų Jėzuitų Rėmėjų 
Draugijų. Priklausė Šv. Antano Draugijai, Ciceroje, Šv. Vardo 
Dr-jai ir Kęstučio Klubui.

Kūnas bus pašarvotas pirmad. 10 vai. ryto Antano Pet
kaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, III,

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 12 d., iš koplyčios 
S:30 vai, ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už Velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, ir kt. gimines

Tel. TO 3-2108

susivienijimą įstojo 5 nauji na
riai. Dalyvavo virš 30 narių ir 
svečių. Sekantis susirinkimas 
bus gruodžio mėn. 28 d. toj pat 
salėj. Fab.

DEGĖ MOKYKLA
Kilo gaisras Hillside pradinėj 

mokykloj prie Harrison gt. ir 
Wolf rd. Visi 578 studentai ir 
33 mokytojai saugiai išbėgo. 
Nuostolių padaryta apie $250,- 
000.

NEKALTAS IŠBUVO KALĖ
JIME 6 MĖNESIUS

John Gregory, 408 E. 51 gt., 
išbuvo kalėjime 6 mėnesius, kai 
negalėjo sudėti $5,000 užstatą. 
Jis buvo kaltinamas pavogimu 
$2.35. Pagaliau jis buvo palei- i 
stas, kai 8 pažįstami liudijo, Į 
kad kaip tik vagystės laiku jis j 
dalyvavo savo vestuvių priėmi- į 
me.

AUTOBUSAS ĮVAŽIAVO Į 
KRAUTUVĘ

CTA susisiekimo linijos au
tobusas įvažiavo į drabužių va
lymo įstaigą prie Clark ir Wil- 
son av. Sužeistųjų nebuvo, iš
skyrus patį vairuotoją.

A. A
MYKOLAS SAČAUSKAS
Gyveno 6525 S. WasHtenaw Av. 

Tel. GR 6-8992.

Mirė gruod.. 6 d., 1962, 3:45 
v. r., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoj. Kilo i.š Tau
ragės apskr.. Žvingių parapi
jos, Didkiemiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (SlarzyK). duktė 
Josephine Juzėnas, žentas Pet
ras, sūnus Kazimieras, marti 
Adeline. 11 anūkų ir i proanū
ke. brolio sūnus Mykolas Sa- 
causkas. jo žmona Mary ir šei
ma, pussesere Petronėlė, Jan
kauskiene su šeima, pusprolio 
žmona Julia Sacauskienė, dėdė 
Stanislovas Shimkus, jo žmona 
Mary ir šeima, giminaitis Dan 
Yakės ir šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. •

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioj, 68 45 S. VVes
tern A ve.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
gruodžio 10 d., iš koplyčios 10 
v. r. bus atlydėtas j švenč. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. ?

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nus, marti, žentas, anūkai ir 
•proanūkai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Kvans. Tel. RE 7-8600.

A. f A.

JUOZAS LITWINAS
Gyveno 3225 S. Haisted St.
Mirė gruodžio 6 d., 1962, 7:10 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno rd. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Stanley, marti Laura, 

ir Joseph L. Litwin, 4 dukterys: Nathalie Kotil, žentas Jerry, Berthe 
Templer, žentas Irvin, Genevieve Litwin ir Helen Mazonas, žentas 
Frank, 3 anūkai: Diane, Donald, Jerrold ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 6 v. popiet Ridiko koplyčioje, 
3354 S. Haisted St.

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 10 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArd 7-1911.

PADĖKA
A. t A. KAZIMIERAS BALIAUSKAS

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1 962 m. lapkričio nien. 25 
<1. ir buvo palaidotas lapkričio men. 28 d. šv. Kazimiero kapi
nėse. Chicagoje.

. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimų ir palydėjo į amžino poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb.- prel. 
A. D. įMozeriui, kun. Gilbert, kuu. Kelpšai, kun. Ju'knevičiui ir 
kitiems kunigams, kurie lankė velionį koplyčioje; šv. Vardo 
D-jos nariams už atkalbėjimų rožančiaus koplyčioje: Dariaus Gi
rėno Amen I .egi o n Post 271 už apeigos koplyčioje ir kapinėse,

Dėkojame 'kun. Gilbert, kun. Juknevičui, kun. Kelpšai ir ki
tiems kunigams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielų. 
Dėkojame kun. Joseph Gilbert, kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdūs dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo šie- - 
la. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiš
kė mums toje liūdesio valandoje užuojautų.

Dėkojame grabnešiams.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski

rai neturime galimybių padėkoti.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už malonų 

patarnavimų. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona, duktė, sūnus ir kiti giminės

A. A.
Barbora Pepper

(PIPIRIENĖ)
— Vaškaite —

Gyveno 6925 S. Talman Avė.

Mirė gruodžio 5 d., 1962, 8:55 vai. vak., sulaukus pusės 
amž. Gimė Lietuvojec, kilo iš Kretingos apsk. ir kaimo. Ame
rikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Pranas ir Povilas, 
marti Zofija, 4 dukterys: Juozapina Bertash, žentas Motiejus, 
Seselė M. Michael (kazimierietė), Salome Kelpšas, žentas Ka
zimieras, Stepanija O’Connor, žentas Edvardas, 8 anūkai ir 
proanūkas, brolienė Helen Marks, jos vyras ir šeima, pusbrolis 
Jonas Jurkus) su šeima, Gabrielius Idzal su žmona ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami Amerikoje, o Lietuvoje liko sesuo 
ir kiti giminės.

Velionė buvo amžina narė šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Dr-jos. Priklausė Marijonų Kolegijos Rėmėjų dr-jai, Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildai ir šv. Petronėlės dr-jai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home kop
lyčioje, 2533 W, 71st Street.

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 10 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentai, anūkai ir proanūkas
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, tel. G R 6-2345



DRAUGAS,, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn, 8 d. IŠ ARTI IR TOLI
X Liek, KsiygG© iduban įsi

jungė nemaža nau jų narių. Aig. 
Žemaitis iš Chicagos, Angelė 
Nelsienė, A, Mačys iš Kanados 
ir kiti Kalėdų proga užsisakė 
naujausių leidinių ne tik sau, 
bet ir dovanų draugams. Siųs
kite užsakymus knygoms, kad 
suspėtumėte Kalėdų šventėms!

X A. Valeškos Meno studi
joje praeitą savaitę lankėsi 
Centrinės Aukštesniosios Mo
kyklos Meno klubo (Art Club 
of Central High School), South 
Bend, Ind., virš 40 studentų. 
Jie buvo supažindinti su mozai
kos, keramikos, tradicinio (štai 
ned glass) ir storo skaldyto 
stiklo (faceted slab glass) vit
ražų istorija, pavyzdžiais ir 
studijoje vykdomais darbais. 
Direktorė Wilma H. Rabe savo 
laiške rašo: “Mes labai dėkoja
me jums už mūsų studentams 
suteiktą galimybę patirti tokių 
svarbių žinių, kurios jiems bu
vo įpatingai Įdomios ir reikš
mingos. Jie tikrai yra jums dė
kingi”.

X Kristijono Donelaičio mo
kyklos Kalėdų eglutės repeti
cijos vyks šeštadieniais nuo 12 
—2:30 v. p. p. Marąuette Park 
Fieldhouse.

X Lietuvių Studentų Santa
ros Chicagos skyriaus valdybą 
sudaro Albinas Kurkulis, pir
mininkas, Vida .Janulevičiūtė, 
susirašinėjimų sekretorė, Da
nutė Parokaitė, protokolų sek
retorė, ir Mindaugas Balčiaus- 
kas, iždininkas bei socialinių 
reikalų vedėjas. Naujoji valdy
ba jau spėjo pasireikšti savo 
gyva veikla.

X šv. Kryžiaus parap. Litu
anistikos mokyklos Kalėdų eg
lutės programa, kurią išpildys 
mokyklos mokiniai, įvyks gruo
džio 23 d. 5 v. p. p. parapijos 
salėje.

X Kalėdų sezono metu ame
rikiečių kai kurios krautuvės 

i parduoda apie 20% visų metų 
parduodamų knygų. Kalėdų do
vanoms neužmirškime knygų ir 

įmes lietuviai. . šakiečiai ir visi 
tie, kurie nori žinoti kas antra
jam Pasauliniam karui baigian
tis ištiko eilę pagautų darbams 
lietuvių, gali užsisakyti Al. Ba
rono Lieptus ir bedugnes, be- 
sidomį mokslininkais gali įsi
gyti J. Prunskio Vyrai klystke
liuose, patinkantiems religinė 
lektūra siūloma M. Krupavi
čiaus Kunigas Dievo ir žmonių 
tarnyboje.

X Jonas Sliekus, gyv. 1620 
S. 51 avė., guli Gottlieb Memo- 
ria.1 ligoninėj, kamb. 334, 8700 
W. North avė., Melrose Park, 
UI.

X Esami ir busimieji slidinin
kai renkasi į Jaunimo Centrą, 
5620' S. Claremont Avė., penk
tad. gruod. 14 d., 8 v. v. kamb. 
3-B. Programoje filmas iš sli
dinėjimo ir aptarimas ateities 
planų. (Pr.)

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

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

X Inž. Antanas Rudis, vado
vaudamas savo .plieno apdirbi
mo įmonei, taip pat daug dėme 
šio kreipia ir į bendruosius šio 
krašto prekybos reikalus ir į 
santykius su bendrąja Europos 
rinka, kuri šiuo metu yra visų 
amerikiečių prekybininkų bei 
valdžios žmonių dienos tema. 
Šia pagrindine tema inžinierius 
kalbėjo neseniai pakviestas Sir- 
thioma klubo vadovybės gau
siems klubo nariams ir sve
čiams. Praeitą penktadienį jis 
buvo išvykęs į Omahą, Nebras- 
koje, kur Creighton universite
te turėjo paskaitą Common 
Market tema, ir stipriai suįdo
mino ten susirinkusius ameri
kiečius profesionalus. Jo klau
sėsi gausi auditorija su visa 
universiteto profesūra. Tenka 
pažymėti, kad inž. A. Rudis 
šiais metais yra daug kur kvie
čiamas su paskaitomis ameri
kiečiams.

X Prel. D. Mozeris paaukojo 
plotkelių lietuviams ligonims 
Oak Forest prieglaudoje ir pri
sidėjo savo auka prie jiems ski 
riamų Kalėdinių dovanėlių.

Plotkeles ir aukas jiems da
lins Liet. Dukterys. Jos išvyk
sta ateinantį sekmadienį, gruo
džio 9 d., 10:30 v. r. nuo Jau
nimo Centro.

X Cicero šv. Antano parap. 
salėje advento susikaupimo va
karą gruodžio 8 d. praves tėv. 
K. Trimakas, SJ. Jaunimui skir 
tos dvi trumpos konferencijos 
prasidės 5 v. v., suaugusiems 
— 7:30 v. v.

Sekmadienį po 10:30 v. r. mi
šių, konferencijų dalyviai rink
sis bendriems pusryčiams, ku
rie baigsis menine programa. 
Joje dalyvaus sol. R. Mastienė 
ir rašyt. A. Raronas. Susikau
pimo vakaru ir pusryčiais rūpi
nasi Vysk. Valančiaus kuopa, 
kuri kviečia visus atsilankyti, 
ypač jaunimą.

X Don Varnas veteranų po
sto vaikų Kalėdų eglutė bus 
posto būstinėj gruodžio' 16 d., 
direktorių tarybos susirinki
mas gruodžio 26 d., o visų na
rių susirinkimas sausio 4 d.

X Partizanai, J. Daumanto, 
antra laida, papildyta įdomiais 
faktais iš partizanų grįžimo į 
Lietuvą, yra geriausia Kalėdų 
dovana. Užsakymus su pinigais 
siųsti į LAISVĘ FONDUI, 7238 
S. Francisco Avė., Chicago 29, 
III. Platintojams duodama nuo
laida. Kaina $4.50. Knyga įriš
ta į kietus viršelius, skoningas 
dail. P. Lapės aplankas. (Sk.)

X Buvusioji Vengeliausko 
svetainė su sale 4500 S. Tal
man Avė. perėjo Kęstučio Dir- 
kio žinion, kurios atidarymas 
įvyks gruod. 7, 8, 9 d. d. Bus 
linksma muzika ir skanūs val
giai. Kviečiami visi draugai, 
kaimynai, pažįstami ir bičiuliai 
atsilankyti. (Sk.)

X O. Literskienės Delikatesų 
krautuvėj, 2606 West 63rd St.,
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai, bulvinės 
dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

IŠNUOMUOJAMOS LIETU
VIŲ AUDITORIJOS SALĖS
Tinka įvairiems parengimams- 

koncertams, šokiams, vestu
vėms, mitingams ir kt.

Nebrangi nuoma ir geros są
lygos. Kreiptis —

Sigitas Astrauskas,
3137 S. Halsted St., DA 6-1345

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
Vargonininkas galintis vesti 

chorą, ieško vietos. Rašyti: 
Draugas, Adv. No. 6730, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III.

(Pr.)
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Jubiliatų Paukščių šeima. Iš k. j d. sūnus Edvardas. Paukštienės .mamytė Uršulė Macikas, Anta
nas Paukštis, Veronika Paukštienė, sūnus Jonas, duktė Ann Marie Juraitis ir žentas Leonas Jurai- 
tis.

X August Saldukas, Midland 
Savings and Loan Association 
prezidentas, minėdamas savo 
80-tą gimtadienį, kviečia visus 
lietuvius atlankyti jį Midland 

i Savings bendrovėje. Nuo gruo
džio 15 ligi sausio 15 dienos 
visi kas atsilankys bendrovėje į 
bus vaišinami kava ir pyragai- i 
čiais, o taupytojai pasidėję į1 
taupymo sąskaitą nemažiau 
$100.00 dar gaus ir dovanų: 
indų komplektą, medinius bliude 
liūs salotams ar odinę pinigi
nę. Midland Savings and Loan 
Association adresas: 4040 So. 
Archer Avenue, Chicago 32, 
Illinois. (Sk.)

X B. Liškus pirmininkauja L. 
F. Bičiulių komisijai, kuri ren
gia didelį Naujųjų Metų suti
kimą Šarkos restorane. Bus i 
humoristinė programa, bendros į 
dainos. Kiti komisijos nariai1 
yra E. Kungienė, Vyt. Galvy
dis, dr. K. Razutis, A. Sodo- 
nienė, J. Ambrizas, K. Bružas. 
Sutikime kviečiami visi daly- ■ 
vauti. (Pr.)

X Tikrai apsimokės pama
tyti naujuosius vokiškus Nord-1 
mende radijus bei hi-fi stereo 
aparatus. Taip pat kitokių fab
rikų televizijos, radijai, pate
fonai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., FR 6- 1998. Dabar atda
ras ir sekm. nuo 11 v. iki 4 v.

(Sk.)
X Europa Imi - užeiga, 3529 

S. Halsted St., naujai išdeko- 
ruota ir atnaujinta (tel. 247-

1 3192), sav. A. Naujokienė kvie- 
čia buvusius ir naujus klientus 
apsilankyti. (Pr.)

X Š. m. gruodžio 13 d. L. 
Griauzdienė — S. šagamogieuė 
atidaro Cicero Delikatesų Cent
rą, 1904 S. Cicero Avė. Čia bus 
galima gauti svarbiausių vieti
nių prekių, natūralių sveikatos 
ir importuotų maisto produk
tų. Lietuviškas ir amerikoniš
kas maistas, pagamintas iš ge
riausių šviežių produktų, bus 
duodamas valgyti vietoje ir iš
sinešti. Virime ir kepime nebus 
naudojami gyvuliniai riebalai, 
bet augaliniai. Maisto paruoši
mą atlieka agronomės ir paty
rusios kulinarės, kurių tarpe 
yra ir L. Brazdienė. Atidarymo 
proga, gruodžio 13, 14 ir 15 d. 
d. lankytojai bus pavaišinti.

(Sk.)
X šv. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų 2 skyrius rengia 
Bunco Party su daugybe dova
nų sausio 13 d. 2 vai. p. p. U. 
Garalavičienės namuose, 4437 
So. Artesian Avė. Kviečiami { 
visi atsilankyti. (Pr.)

X Moterų s-gos 20 kp. pa- j 
rengimas įvyks gruodžio 16 d.
2 v. p. p. U. Garalavičienės na
muose, 4437 S. Artesian avė. 
Kviečiami visi gausiai atsilan
kyti pas sąjungietes. Pirm. He
len Širvinskienė ir komisija 
darbuojasi pavykinau. Sąjungie- 
tės visus maloniai priims ir pa
vaišins kavute ir pyragaičiais.

(Pr.)
X Sol. M. Kripkauskienės 

rečitalis šį sekmadienį Jauni
mo Centre prasideda punktua
liai 3:30 v. p. p. (Pr.)

SIDABRINE VESTUVIŲ SUKAKTIS

rys, Šv. Vardo draugystės na
rys ir eilės kitų klubų narys. 
Veronika taip pat labai darbšti 

j veikėja parapijoj ir organizaci- 
. jose. Buvo mokyklos Motinų 
į klubo pirmininkė, Šv. Teresės 
d-jos pirm., dabar pirminin
kauja Šv. Kazimiero Seserų d- 
gijoj 8 sk. ir vicepirm. Centro 
Valdyboj, narė Šv. Kryžiaus 
ligoninės rėmėjų, Kolumbo Vy
čių Moterų kp., Brother Rice 
Mothers klubui. Sukaktuvinin
kus sveikino prel. D. A. Moze
ris, kun. S. Petrauskas, kun. V. 
Urba, dr. P. Brazis,- A. Aukers, 
(Dist. Savings pirm.), A. Mil- 

Jer, Jr. (Atlantic Polish ham 
pirm.), Steponas Lackavičius 
(Laekawicz), A. Adomaitis (K. 
of C. Grand Knight), W. Pahn- 
ke (pirm. šv. Kryžiaus Moterų 
rėmėjų), F. Simonavičius (sek
retorė Mutual Savings b-vės). 
B. Rozmenas (4th Degree 
pirm.). Jie visi linkėjo ilgiau 
šių metų! Abu Paūkščiai padė-

• ■

▲ ▲▲
J. Karveli, 3322 So. Halsted St. 
Marginiuose, 2511 W G9th St. 
Terroje 3237 W. G3rd St.

Antano ir Veronikos Paukš
čių šeimyna, giminės ir draugai 
susirinko lapkričio 25 d. Gimi
mo Panelės švenč. parapijos 
bažnyčioj dalyvauti pamaldose, 
minint jų 25 m. vedybinę su
kaktį. Šv. mišias atlaikė kun. 
V. Urba. Puikiai sugiedojo Al
bina Giedraitienė.

Po mišių giminės buvo pakvie 
sti į Paukščių namus,. 6842 S. 
Talman pusryčiam, kuriuos pa
ruošė duktė Ann Marie ir žen
tas Leonas Juraitis.

Vakare, West Lane Club sa
lėj, 5350 S. Kedzie, susirinko 
virš 200 svečių į vakarienę. 
Vakarą vedė inž. A. Rudis ir 
Marija Rudienė. Vakaro vedėjas 
trumpai apibudino Antano ir 
Veronikos Paukščių visuomeni
nius darbus ir veiklą. Antanas 
buvo organizuotojas Cardinal 
Mundelein kuopos 3024 ir Grand 
Knight 1948 — 1950 metais, 
taip pat Kolumbo vyčių pirmi
ninkas — ketvirto laipsnio na

J, A. VALSTYBĖSE
- Lietuvos pasiuntinybes Wa 

shingtone žinios. Pastaruoju 
metu Lietuvos atstovas ir po
nia O. Kajeckienė dalyvavo pa
maldose Washingtone Episko- 
palų katedroj, velionės E. Roos 
veltienės mirties proga. Jie taip 
pat dalyvavo Katalikų univer
siteto suruoštose pamaldose po 
piežiaus gimimo sukakties pro
ga Nekalto Prasidėjimo šven
tovėje.

Liet. atst. J. Rajeckas ir žmo 
na dalyvavo Dulles aerodromo 
iškilmingame atidaryme. Jį ati
darė kalba JAV prezidentas. At 
stovas kalbėjo Latvių Neprik
lausomybės šventės minėjime 
Washingtone, o gruodžio 1 d. 
p. p. Rajeckai dalyvavo Centri
nės Afrikos Respublikos amba 
sadoriaus priėmime jos neprik
lausomybės šventės proga, 

j Gruodžio 10 d. jie dalyvaus 
Guatemalos ambasadoriaus pri- 

i ėmime, kurio proga bus įteikią- 
jmi tos šalies ordenai Diploma
tinio korpuso dekanui, Pennsyl- 
vanijos senatoriui Hugh Scott 
ir kitiems. Groudžio 17 d. p. p.

kojo už atsilankymą, sveikini
mus ir už puikias dovanas.

Antanas yra gimęs ir augęs 
West Sidėj — Aušros Vartų pa 
rapijoj, kur gyvena tėvelis An
tanas ir brolis Vincas.

Veronika gimusi Brighton 
parke, bet jau 40 metų kaip 
gyvena Marąuette Parko ko
lonijoj. Taip pat turi savo ma
mytę Uršulę Macikas ir tris se
seris: Stella, vyras Frank Ma
lone ir šeima, Adeline ir Ray- 
mond Rochkes ir 2 dukros, Ele
onora ir John Cocco ir šeima, 
kurie gyvena Gobies, Mich. ir 
buvo at vykę į šventę. Paukščiai 
užaugino puikią dukterį Ann 
Marie, du sūnus Edwardą ir 
Joną, kurie abu lanko Bro. Ri
ce Aukšt. mok. Duktė ištekė
jo už Leono Juraičio ir jau au
gina dukterį Ritą.

Visi linki Paukščiams Dievo 
palaimos ir ilgiausių metų!

1962 m. gruodžio mėn. 15, 7:30 vai. v. 

ir gruodžio mėn. 16, 1:00 vai. p. p.

JAUNIMO CENTRE, 5620 So. Claremont Avė.

LIUTERONAS APIE
VATIKANO SUVAŽIAVIMO 

LAIMĖJIMUS
1 Prof. Oscar Cullman, liutero- 
i nų teologas, dėstąs Paryžiaus 
, ir Bazelio universitetuose, pa
reiškė, kad Vatikano suvažiavi
me jau pasiekti keturi svarbūs 
laimėjimai: 1. Įsteigtas sekre
toriatas, kuris rūpinasi krikš
čionių vienybe.

2. Nekatalikų tikybų atstovai 
dalyvauja suvažiavime.

3. Jaučiamas tarpusavis pasi
tikėjimas tarp nekatalikų ste
bėtojų ir tarp katalikų suvažia
vimo dalyvių.

4. Nekatalikai stebėtojai vi
diniu būdu dalyvauja suvažiavi
mo diskusijose.

B 1 R U r ES R U K E L E VI ClU T E S

Režisorius: BIRUTE P 0 K F. L E V I C I C T Ė

Dailininkas: TELESFORAS VALIUS

Jonas Jasaitis ir žmona, gyv. 103 S. Popleton st., Baltimore, Md., 
atšventė 60 m. vedybinio gyvenimo sukaktį lapkričio 25 d. Tą die
ną įvyko šv. mišios Šv. Alfonso parap. bažnyčioje, kurias atna
šavo prel. J. Mendelis. Pora yra vedusi dar Lietuvoje ir prieš 50 
m. atvyko į šį kraštą. Baltimorej gyvena jau 41 metai. Jasaitis 
yra siuvėjas pensininkas. Sukaktuvininkai išaugino keturis vaikus, 
turi 8 vaikaičius. Porai sukaktuvių proga šv. Tėvo palaiminimą 
išrūpino prel. J. Mendelis.
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Vaidina: VIDA JANULEVIČIŪTE • STASE KIELAITE 
BIRUTĖ PŪKELEVICIOTE • VILTIS VAIČIŪNAITE 

EGLE VILUTIENE • KAZYS ALMENAS • LEONAS BARAUSKAS 
VYTAUTAS JUODKA • JONAS KELEčlUS • VACLOVAS MACIEŽA 

ROMAS STAKAUSKAS • KAZYS VESELKA

BILETAI GAUNAMI PAS:

j Kajeekai dalyvaus prez,, Ken
nedy Kalėdų eglutes Baltųjų 
Rūmų parke uždegimo ceremo
nijoje.

— Lietuvių Religiniam kong
resui rengti komitetas praplės
tas naujais darbininkais. Į ko
mitetą įėjo dr. V. Vygantas, 
LRK Federacijos atstovas, P. 
Montvilas, LRK Susivieniji
mo atstovas, ir Jonas Račkaus
kas, moksleivių ateitininkų at
stovas. Laukiama atstovų iš 
visų kitų centrinių lietuvių ka
talikų draugijų. Kaip tik jie vi
si bus paskirti, bus susitarta 
kaip sėkmingai bendradarbiau
ti, kad šis milžiniškas lietuvių 
katalikų kongresas pavyktų. Į 
Religinio kongreso rengimo dar 
bus jungiasi ir visos lietuvių 
vyrų ir moterų vienuolijos.

Religinio kongreso metu jau 
rengiasi dalyvauti savo ypatin
gu dalyvavimu Vargonininkų 
sąjunga savo seimu, ARK Fede 
racija savo didingu kongresu ir 
Šv. Pranciškaus tretininkai sa
vo kongresu, kurį rengia treti
ninkų moderatorius kun. Justi
nas Vaškys, OFM. Jų ir visų 
kitų programos yra derinamos, 
kad kongresas pavyktų.

VOKIETIJOJE
— Baltų Draugijos suvažia

vimas Vokietijoje įvyko lapkri
čio 23-25 dienomis Koenigstei- 
ne, prie Frankfurto.

Į Pagrindinė tema buvo klau
simas apie Vakarų kultūros į- 
taką į kultūrinį gyvenimą ko
munizmo pavergtuose rytų pa
jūrio kraštuose. Todėl be Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos buvo 
paliesta ir Lenkija.

Iš paskaitų bei referatų pa
aiškėjo, kad Kremlius okupa
cijos metu daug padarė savo 
naudai, bet uždarytieji raudo
najame pragare vistiek sten- 
Igiasi nors kiek pamatyti Vaka 
irus ir iš jų pasimokyti. Ypač 
į jaunimas kur tik gali ir kiek 
gali, seka Vakarus.

Buvo iškeltas klausimas ir 
apie vakariečių pareigas ry
tams.

Be suvažiavimų, yra rengia
mos ir kultūrinės dienos. Iki 
dabar jų buvo apie dešimt. Per 
tokias dienas Vokietijos visuo
menė supažindinama su Pabal
tiečių menu, muzika ir kt.

Prie draugijos yra ir teisi
ninkų skyrius. Jis kelia klausi
mus, surištus su seniau Balti
joje veikusia teise, ir daro kri
tiškus įvertinimus sovietinės 
okup. metu įvestos teisės. Šįmet 
skyrius pradėjo leisti savo or
ganą — Baltisches Recht.

Baltijos draugijoje stipriau
siai reiškiasi estai ir latviai.' 
Jei ne Banaičio ir Rėklaičio ak
tyvus įsijungimas, lietuviai bū
tų dar toliau atsilikę. (J. Kai
rys).




