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PIETŲ VIETNAMO 
DRAMOS UŽKULISIAI

Karas ir politines intrigos
STASYS DAUNYS

SUKILIMAS PIETŲ VIETNAME
Tik 10 savaičių Pietų Vietna

me išbuvęs naujasis Amerikos 
ambasadorius Henry Cabot Lod 
ge iškviestas į Washingtoną (Jis 
iš Saigono trečiadienį turėjo iš
skristi į Wasningtoną, bet kelio
nę atidėjo į savaitgalį). Jo pra
nešimas apie padėtį Pietų Viet
name pagerins ar paaštrins P. 
Vietnamo ir Amerikos santy
kius. Jau vieša paslaptis, jog 
Pietų Vietnamo likimas spern- 
džiamas ne tik kovos lauke, bet 
ir politinių intrigų užkulisiuose. 
VVashintgone nesutaria dvi jė
gos: viena pusė netolimoje atei
tyje mato Pietų Vietnamo per
galę, antroji jos nenori matyti, 
jei Pietų Vietname nepasikeis 
režimas.

Praėjusio mėn. pradžioje A- 
merikos spauda triukšmingai a- 
liarmavo: Pietų Vietname pa
dėtis prasta, karo galo nematy
ti, Amerikai viena karo diena 
kaštuoja per milijoną dolerių, 
jau krito ten 100 Amerikos ka
rių. Padėtis pasikeistų, jei bū
tų pradėtos reformos ir pasibaig 
tų prezidento brolio Nhu intri
gos. Prezidentas Kennedy vie
noje savo kalbų taipgi pareiškė, 
jog greitesnei pergalei pasiekti 
reikia, kad vyriausybė labiau 
suartėtų su tauta ir padarytų 
asmeninių pakeitimų vyriausy
bėje. Pasigirdo siūlymų suma
žinti Pietų Vietnamui pagalbą. 
Atrodė, kad nežionmos jėgos 
laimi, ypač po ČIA viršininko 
Saigone Richardson atšaukimo, 
kuris artimai bendradarbiavęs 
su prezidentu Diem ir jo bro
liu Nhu.

Pietų Vietnamo pažiūra buvo 
kitokia: Amerikos spaudos in
formacijos labai paviršutiniš
kos, amerikiečiai nepažįsta Azi
jos, pergalė jau matyti, o re
formos karo metu sunkiai įma
nomos.

Prezidentas Kennedy padėties 
ištirti į Pietų Vietnamą pasiun
tė gynybos sekretorių ir jung
tinio štabo viršininką. Jų prane
šimas buvo palankus Pietų Viet
namo vyriausybei: karinėje sri
tyje pažanga gera, karas bus 
laimėtas, susikirtimas su budis
tais karo veiksmams įtakos ne
turi. McNamara ir gen. Taylor 
taip pat pareiškė, jog Pietų Viet 
namo kariuomenė gerai paruoš
ta, Amerikos kariai bus ištrauk 
ti po dviejų metų, o 1,000 jau 
šių metų pabaigoje. Tai antroji 
jėga, radusi kitokią padėtį, kaip 
ją pristatė spauda. Prezidentas 
Kennedy pasisakė už pagalbos 
tęsimą.

Bet nenurimo ir nežinomos 
jėgos. Pasigirdo siūlymų nu
traukti paramą tai kariuome
nei, kuri nekariauja su sukilė
liais, bet suiminėja budistus ir
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Saulė teka 6:24, leidžias 6:45.
— Sovietų Rusija, vakar pa

leido satelitą be žmogaus aplink 
žemę.

gina prezidento Diemo režimą. 
Tokio nesutarimo ženkle į Wash 
ingtoną iškviestas Amerikos am 
basadorius Pietų Vietname,
Kas tos nežinomosios jėgos?

Allen - Scott Amerikos spau
doje paskelbė, jog kongresma- 
no Clement Zablocki vadovau
jama Atstovų Rūmų užsienių 
reikalų pakomisija tyrė, kas vyk 
sta Amerikos ambasadoje Sai
gone. Pakomisija radusi, jog A- 
merikos ambasadoje Saigone di
delę galią turi aukštas Valsty
bės departamento pareigūnas 
Trueheart ir John M. Mecklin. 
Jų pranešimai visada nukreipti 
prieš prezidentą Diemą. Abu 
Valstybės departamento parei
gūnai prisidėję prie Richardson 
atšaukimo. Allen - Scott skelbia, 
jog Pietų Vietnamo vyriausy
bė mananti, jog Trueheart ir 
Mecklin prikišo pirštus prie są
mokslininkų Diemo vyriausybei 
nuversti prieš du mėnesius. Kaip 
žinoma, tada kariuomenės dali
niai apsupo budistų pagodas 
(maldyklas), rado jose ginklų, 
suėmė didesnį skaičių budistų. 
Tas įvykis pristatytas budistų 
persekiojimu, bet naujoje švie
soje — tik vyriausybės pastan
gos sutriuškinti ruošiamą gink
luotą sąmokslą.

Dviejų jėgų kova nebaigta
Amerikos ambasadoriaus Lod 

ge į Washingtoną išskridimo iš
vakarėse Amerikos karių Pietų 
Vietname vyriausias vadas gen. 
Paul D. Harkins karių dienraš
tyje “Stars and Stripes” pas
kelbė, jog 1,000 Amerikos karių 
iš Pietų Vietnamo bus išvežta 
dviejų mėnesių bėgyje. Karas 
einąs į pabaigą. “Pergalės pa
rado nebus’’, — pasakė gen. 
Harkins, — nes mažesni susikir
timai dar ilgai truks, bet galiu 
pasakyti, jog karo pabaiga ma
tosi”. Maj. gen. Charles J. Tim- 
mes, antrasis rangu aukštas A- 
merikos karininkas Pietų Viet
name, pareiškė, jog vietnamie
čiai kariai yra gerai paruošti, 
tikri profesionalai. Nors jie iš
gyvena politinę ir religinę ne
santaiką, bet jie ištikimi savo 
vyriausybei, kaip ir Amerikos 
kariai. Savo pareiškimais abu 
generolai stipriai parėmė gyny
bos sekr. McNamaros ir jungti
no štabo viršininko Tayloro pra 
nešimą prezidentui Kennedžiui, 
kad politinės ir religinės nesan
taikos neturi įtakos į karo veik 
smus ir greitą pergalę. Tai ant
rosios jėgos balsas, kuri siekia 
Pietų Vietnamui pergalės ir lais 
vės skirtų pareigų atlikimu, bet 
ne intrigomis.

Red. past. Straipsnis, apibūdi
nantis vietnamiečių situaciją, ra 
šytas išvakarėse sukilimo Pie
tų Vietname.

Kuba gavo iš
JAV pagalbą

MIAMI. — šiaurės Amerikos 
Nepaprastos Pagalbos komite
tas šelpti kubiečiams, nuken- 
tėjusiems uragano “Floros” me
tu, pasiuntė pirmąjį pieno mil
telių ir vaistų krovinį Kubon. 
šie daiktai pasiųsti per Kanadą.

— Baisi nelaimė. Indianopo- 
lyje kolezėjuje ledo spektaklio 
metu įvyko sprogimas. Sprogi
mo metu žuvo 62 asmenys, 385 
sužeisti.

Pavergtoje Lietuvoje 
atsilieka chemijos 

pramone

VILNIUS. — Pagal Maskvos 
gaires ir Lietuvoje vystoma che 
mijos pramonė, statomos che
mijos įmonės. Pavergtos Lietu
vos komunistų partijos centro 
komiteto sekretorius J. Maniu- 
šis “Tiesoje” paskelbtame strai 
psnyje (nr. 242) nurodė, kad 
Lietuvoje chemijos pramonės iš
leidžiama produkcija per ketve
rius metus (1959 — 1962) pa
didėjusi 2.8 karto, tačiau šios 
pramonės augimo tempai komu
nistų negali patenkinti. Atsilie
kama nuo planų ir tai aiškina 
ma dideliais planavimo trūku
mais, dar ir tuo, kad statomi 
objektai laiku neaprūpinami į- 
rengimais ir medžiagomis. Dėl 
šios priežasties buvo žymiai už
sitęsusi viena svarbiausių pa
vergtoje Lietuvoje chemijos pra 
monės statybų — Kėdainių che
mijos kombinatas. Sieros rūgš
tis tegauta 1963 m., tuo tarpu 
jos gamyba turėjusi būti pra
dėta 1962 m.

Egipto ir raudonosios
Kinijos sutartis

KAIRAS. — Jungtinė Arabų 
respublika (Egiptas) įsiveš 10, 
000 tonų cukraus iš komunistų 
valdomos Kinijos. Egiptas ir 
raudonoji Kinija šiom dienom 
pasirašė prekybos sutartį.

Raudonoji Kinija 
numušusi U-2

TOKIO. — Komunistų val
doma Kinija vakar pranešė, jog 
ji numušusi JAV pastatytą U-2 
žvalgybinį lėktuvą, kuris skri
dęs virš Hua Tung, netoli šan- 
ghajaus.

Pasak Peipingo radijo prane
šimo, lėktuvas priklauso nacio
nalinei Kinijai ir jis vykdė žval
gybinę misiją.

— Domininkonų respublikoje 
areštuoti du aviacijos pareigū
nai, kurie ruošėsi nuversti da
bartinę vyriausybę.

Nors Sovietų Rusija ir jos satelitai bandė raudonąją Kiniją paso
dinti Jungtinėse Tautose, liet ji paliko už šios tarptautinės organi
zacijos durų.

Vėliniu dienos mintimis. Prie savo brangaus lietuvio kapo Sibire.

Tik jau ne Sovietu Rusija 
yra taikos vėliavnešis
Kaip Maskva mulkina laisvąjį pasaulį

Lietuviai pagyrūnui nusaky
ti turi labai taiklų posakį: “Kas 
gi šuniui pakels uodegą, jei jis 
pats nepasikels”.

Jeigu jūs skaitysite paverg
tos Lietuvos šių metų “Perga
lės” žurnalo Nr. 9 vedamąjį 
“Didžių vilčių vėliava”, tai tu
rėsite susidaryti įspūdį, kad 
Maskvoje pasiiašyjoji atominius 
bandymus draudžianti (dalinai) 
sutartis yra sovietų nuopelnas. 
Štai “Pergalės” pagyrimo žo
džiai Sovietų Rusijai:

— Štai jau daugiau kaip
mėnuo visos žmonijos akys 
nukreiptos į Maskvą. Rugpiū
čio 5 d. Maskvoje trijų didžių
jų atominių valstybių — TS 
RS, JAV ir Anglijos — vyriau 
sybės pasirašė Sutartį dėl 
branduolinio ginklo bandymų 
uždraudimo atmosferoje, kos 
minėje erdvėje ir vandenyje. 
Ir anaiptol ne paprastas is
torinis atsitiktinumas, kad 
dėl atominio ginklo bandymų 
uždraudimo buvo susitarta ir 
Sutartis pasirašyta Maskvo
je. Nuo pirmosios savo gy
vavimo dienos, nuo pirmųjų 
savo dekretų Tarybų šalis

tapo taikos trokštančios žmo 
nijos vilčių tėvyne, o Mask
va — jos sostine. Per nepilną 
pusę šimtmečio virš Maskvos 
suplazdeno gausybė vėliavų, 
skelbiančių vis naujas ir nau
jas taikingųjų jėgų pergales 
prieš karo kurstytojus. Dabar 
prie anų vėliavų iškilo dar vie 
na vėliava.

Atominis ginklas — siau
bingas blogis. Jį savo įsčiose 
nešiojo vokiečių fašizmas, su 
jo pagalba tikėdamasis prail
ginti merdėjimo valandas. 
Bet, nespėjęs jo pagimdyti, 
fašizmas pats krito po mūsų 
karių kojomis. O blogis išli
ko. Jį atgaivino amerikiečių 
imperializmas. Vos gimęs, šis 
blogis mirties grybu iškilo 
virš Hirosimos ir Nagasakio 
ir šimtams tūkstančių žmonių 
atnešė pražūtį. Paskui jisai 
taip išaugo, jog šiandien gre
sia sunaikinti ne tik didžiu
lius miestus, bet ir ištisas val
stybes, žemynus griuvėsiais 
nusėti visą pasaulį.

Beveik dvidešimt metų sa
vo šešėliu jis užstoja žmoni
jai saulę, dangų, mirtinomis 
dulkėmis teršia orą ir vande
nį. Per visą šį laiką taikioji 
žmonija negailėjo pastangų, 
siekdama sunaikinti šį blogį. 
Tarybų Sąjunga, kaip didysis 
pasaulinės taikos armijos vė
liavnešis, visada žengė pirmo
se gretose, stengdamasi žmo
niją išgelbėti nuo atominės 
mirties. Tarybų Sąjunga nie
kada nė akimirkai nenuleido 
rankų, nes suprato, kad blo
gio nugalėti vienu kirčiu ne
įmanoma, kol jį gina nuo pa
mišimo apakusi atomininkų 
armija. Nepaprastai realiai 
vertindama esamą padėtį, ji 
pasiryžo pergalę išplėšti žings 
nis po žingsnio, atkakliai ir 
nepalūžtamai, —
Tik žiūrėkite, kiek čia daug 

labai didelių žodžių, kurie iš
kelia Sovietų Rusijos dorumą 
ir idealistinį didingumą, o pas
merkia kitus! Kad gi taip iš 
tikrųjų būtų buvę ar dabar bū
tų! Kas gi iš tikro sabotavo 
visą reikalą?

Tarptautinėse komisijose So
vietų Rusija vis būdavo kalbina
ma sutikti nebebandyti atomi
nių ginklų, bet ji vis spurstėda- 
vo. Buvo net paskelbtas bandy
mų moratoriumas, bet jį sulau
žė Sovietų Rusija, pradėjusi di
džiulę bandymų seriją. O dabar 
ta pati Sovietų Rusija apsime-

SAIGONE SUDARYTA 
KARINĖ JUNTA

Radijo pranešimai
SAIGON, Pietų Vietnamas. — 

Vakar Saigone pradėta kova, 
sukilus kai kuriems kariams 
prieš prezidento Ngo Dinh Diem 
vyriausybę.

Didelės kovos vykstančios ap 
link prezidento rūmus.

Pasak Japonijos ambasados 
Saigone pranešimo, sukilėliai su 
daro naują vyriausybę. Mano
ma, kad sukilimą prieš preziden 
tą Diemą suruošę amerikiečių 
šalininkai.

Vietnamiečiai laivyno pėsti
ninkai (marinai) ir kai kurie 
armijos daliniai nugalėję Diemo 
specialius dalinius, saugančius 
prezidento rūmus, po žiaurių ko 
vų gatvėje.

Vakar po pietų radijas skel
bė šias žinias:

1. Prezidentas Ngo Dinh Diem 
nuverstas ir prezidento brolis 
Ngo Dinh Nhu nužudytas Sai
gone.

2. Prezidentas Diem ir jo bro
lis, turįs didelę įtaką Vietnamo 
vyriausybėje, esą apsupti pre
zidento rūmuose. Prie rūmų te- 
bevykstanėios kovos tarp Diemo 
šalininkų ir jo priešų.

3. Ponia Nhu, prezidento Die
mo brolienė, atskleidusi ame-

Gen. James F. Collins , naujas 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas. Jis pakeis generolą Al
fredą Gruentherį. Gen. Collins da
bar yra JAV armijos dalinių Pa- 
cifike vadas. (UPI)

rikiečių intrigas Pietų Vietna
me, vakar buvo Los Angeles 
mieste, Calif.

4. Du įtakingi vietamiečiai ge
nerolai jau valdą Saigono mies 
tą.

5. Choung, buvęs Pietų Viet
namo ambasadorius Washingto- 
ne, ponios Nhu tėvas, vakar iš 
Bostono išskubėjo į Washingto- 
ną. Esą jis numatomas nauju 
Pietų Vietnamo prezidentu.

6. JAV 7-tasis laivynas plau
kia į Pietų Vietnamą apsaugo
ti amerikiečių gyvybių ir inte
resų.

7. JAV kariai neįvelti į viet
namiečių sukilimą.

8. JAV piliečiams Saigone į- 
sakyta nesirodyti gatvėse.

9. Prezidentas Kennedy buvo

ta, jog ne kas kitas, kaip tik ji 
kovojusi už bandymų sustabdy
mą.

pažadintas vakar naktį 3 vai. 
dėl įvykių Pietų Vietname.

10. Ponia Nnu teigia, jog kai 
kurie amerikiečiai būtų kalti, jei 
Diemo vyriausybė nuversta.

11. Saigone sudaryta karinė 
junta, kuri paskelbė krašte ne
paprastą stovį.

— Pietų Vietnamo preziden
tas Diem ir prezidento brolis 
Nhu nusilenkę sukilėliams ir vai 
džią pavedę karinei juntai. Jiem 
įsakyta apleisti savo kraštą.

— Niekada! Ponia Nhu, pa
klausta, ar ji prašysianti politi
nio prieglobsčio Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, atsakė: 
“Niekada, nes šio krašto vyriau 
sybė kurstė nuversti mano vy
riausybę”. Tai ji pareiškė spau
dos konferencijoje vakar Los 
Angeles mieste.

Norstad pasiūlymas

SAN FRANCISCO. — Gen. 
Lauris Norstad, buvęs šiaurės 
Atlanto sąjungos (Nato) vadas, 
vakar pareiškė, kad vykdamasis 
komitetas, sudarytas iš Jungti
nių Amerikos Valstybių, Pran
cūzijos ir Britanijos galvų, tu
rėtų kontroliuoti atominę gy
nybą Europoje.

TRUMPAI
— Sovietų diktatorius Chruš

čiovas vakar pareiškė, jog jis 
nepriešingas Sovietų Rusijos 
bendradarbiavimui su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis žmo 
gaus raketoj pasiuntimui į Mė
nulį.

— Londone numatytas suda
ryti $2,800,090 fondas apsaugo
ti britų meno brangenybių par
davimą pirkėjams iš užsienio, šį 
fondą pasiūlė britų vyriausybės 
komitetas.

— Dekano skundas. — Cam
bridge, Mass., Harvardo univer
siteto profesorius John U. Mun- 
ro nusiskundžia, kad mokslo 
įstaigos studentų miegamuosiuo 
se įvykstančios seksualinės or
gijos.

— Tarp Indijos ir Pakistano
didėja įtampa dėl Kašmiro.

— Laoso princas premjeras 
Souvanna Phouma spalio 30 d. 
atvyko į Maskvą informuoti dik 
tatorių Chruščiovą ir kitus So
vietų Rusijos vadovus, kad jo 
neutraliame krašte reikalai blo
gėja, nes ten nėra nei taikos, 
nei pastovumo. Daugiau kaip 
prieš metus buvo Genevoje pasi
rašyta Laoso sutartis. Tada bu
vo Laosas paskelbtas neutralia 
valstybe ir sudaryta jos koalici
nė vyriausybė.

Britanijai ir Sovietų Rusijai 
pavesta rūpintis Laoso sutarties 
vykdymu, bet Maskva taip ją 
“vykdo”, kad ten vis labiau stip 
rėja komunistai partizanai. Da
bar “neutralus” Phouma ieško 
pagalbos pas diktatorių Chruš
čiovą.

— Kanada spalio 1 d. turėjo 
19,021,000 gyventojų.

AKTUALIOS VILTYS 
Baigdamas vieną savo minis

terių kabineto posėdį De Gaulle 
ištarė: “Turiu viltį, kad tarp 
Jūsų neatsiras tokių, kaip Pro- 
fumo” (kurio nemoralus elge
sys sukrėtė visą Britaniją)
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Spalio 20 d. Švč. Panelės N. 
Pagalbos parap. salėje Cleve- 
lande įvyko vyčių senjorų mė
nesinis susirinkimas, kurį gra
žiai pravedė pirm. Antanas Ma- 
čiokas, o nut. skaitė ir užraši
nėjo J Ruzas. Toliau sekė įvai
rūs pranešimai. Vytė Olesė 
Karklienė gražiai ir p’ačiai pra
nešė apie įvykusį spalio 12—13 
dienomis Detroite, Mich., vidu
rinių valstijų Lietuvos vyčių 
apskrities seimelį. Posėdžiai vy
ko Dievo Apvaizdos parap., kur 
klebonauja Lietuvos vyčių gar
bingas narys ir 79-sios kuopos 
dvasios vadas ir šio seimelio 
globėjas kun. M. Kundrotas. 
Apskrities seimelio tikrais šei- 
nuninkais buvo vyčių 79-oji kuo
pa, kurios nuoširdžiu ir vytiš- 
ku priėmimu visi patenkinti.

Seįipelyje dalyvavo šie kuo
poj senjorai: B. ir O. Karkliai,
M. Tainauskaitė ir Julė Salaše- 
vičienę. Jie visi pripažino, kad 
seimelis buvo gyvas ir darbin
gas, Tarp kitų vyčių veikėjų 
jame dalyvavo vyčių organiza
cijos dvasios vadas kun. VI. 
Stanevičius, kun. M. Kundro
tas, Elena Šaulytė — vyčių org. 
centro pirmininkė, centro narys
R. Boris, garbės nariai Pr. Gu
delis ir Pr. Vaškas. Seimelis nu
tarė paskirti apskrities iš iždo 
Šiluvos koplyčiai VVashingtone 
59 dol. auką.

Delegatai visiems maloniai 
pranešė, kad centro pirm. ir 
garbės narė Elena Šaulytė turi 
didelių užsimojimų. Ji pasiry
žusi raginti visas vyčių kuopas 
ir jų veikėjus, kad visi bendro
mis jėgomis pagyvintų veiklą 
ir padidintų savo organizaciją 
nors tūkstantine naujų narių. 
Vyčių vadovė pažymėjo, jog ji 
kreipsis į visus katalikiškuosius 
laikraščius ir jų redakcijas, kad 
visi įsivestų tokius vyčių veik
los skyrius, kokį turi dienraštis 
“Draugas”. Reikalinga daugiau 
vyriškos dvasios straipsnių Ta 
proga ji pasveikino Juozą Sa
dauską, kaip uolų “Vyčių veik
los’’ skyriaus bendradarbį. J.

Lietuvos vyčių kėklininkų komandų stovis

Laimėjo Pralaimėjo
Chicago Saving & Loan Assn...................... 15 9
Petkus ............................................................ 14 10

St. Anthony Saving & Loan Assn.............. 14 10
Žbellas .... ....................................................... 13 11

‘f?’\ Lounge .................................................... 12 12
Crane Saving & Loan Assn.......................... 12 12
Liths Soccer Club ....................................... 9 15

Evans Funeral Home ............... 7 17Mažeika

Chfcagos Crane Saving lai
mėjo du kartus prieš Liths klu
bą, kuris laimėjo antrą vietą 
18 kėglių persvara. Zbellas su
pliekė Petkaus ratelį du sykius 
iš trįjų mėginimų ir pakilo iš 
penktos į ketvirtą vietą. St. An

PREL. JURO AMERIKOS LIETUVIŲ 

KULTŪROS MUZIEJUS

Įžymusis Amerikos lietuvis 
prel. P. Juras ligi šiol išvarė 
labai didelį religinio, tautinio, 
soeialinio ir kultūrinio darbo 
barą lietuviškuose dirvonuose.

Šalia kitų savo milžiniškų pa
stangų, prel. P. Juras per dau
gel metų sukaupė ištisą Ameri
kos Lietuvių Kultūros muziejų, 
apjungiantį knygas, periodinę 
spaudą, įvairius leidinius, doku
mentus ir daug kitokios istori
nės medžiagos.

Didelę tų rinkinių dalį pri
glaudė lietuvaitės seserys vie
nuolės Brocktone, Mass., kita

Salaševičienė ir A. Mackevičie
nė pageidavo, kad “Vyčių veik
los” skyriuje būtų daugiau ra
šoma vyčių org. reikalais.

Vidurinių vals. vyčių apskri
ties pirm. išrinktas Parnas Za- 
ger, kuris pasižadėjo visomis 
savo jėgomis dirbti.

Sof. Milienė pranešė apie 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą ir apie vyčių org. 50 me-1 
tų veiklos prisiminimą. Šis mi
nėjimas prasidės spalio 27 d. 
Švč. Panelės N. Pagalbos pa
rap. bažnyčioje 10 vai. ryto šv. 
mišiomis. Po pamaldų Smith’s 
svetainėje, Euclid, Ohio, įvyks 
visų bendri pusryčiai, kurių me
tu bus pagerbtas vienas pirmų
jų Lietuvos vyčių 25-sios kuo
pos narių — Jurgis Kuzas. 
Kaip ilgamečiui korespondentui 
ir nut. rašt. bus įteikta rašomo
ji plunksna.

Pranešta apie parengimą, ku
ris įvyko spalio 12 d. Švč. Pa
nelės N. Pagalbos parap salė
je. Šis parengimas buvo skirtas 
padidinti fondui, už kurį bus 
nupirktas parap. koncertinis 
pianinas, šiam fondui vadovau
ja muz. J. Kazėnas, o jam tal
kininkauja vyčiai, platindami 
laimėjimų knygeles. Vyčiai su
aukojo ir įvairių valgių, kurie 
taip pat buvo laimimi. Daugiau
sia šiam reikalui pasidarbavo 
Agota Navickienė ir J. Sadaus
kas. Komisija, kurioje dirba M. 
Tarutienė, A. Mackevičienė ir 
Kaz. Sadauskienė, pranešė apie 
lapkričio 17 d. įvykstantį card 
party. Rengėjos ir visi senjorai 
vyčiai prašo atsilankyti į šį įdo
mų parengimą.

Susirinkimui pasibaigus, bu
vo suvaidinta komedijėlė, kurio
je roles atliko Jonas ir Sof. Mi
lai, Olesė Karklienė ir Agota 
Navickienė. Vaidinimui vadova
vo M. Tranauskaitė. Į šį su
sirinkimą atsilankė ir Antanas 
Buknis, jau besveikstąs uolus 
vyčių veikėjas.

Kitas senjorų vyčių susirin
kimas įvyks lapkričio 24 d.

Senelis

thony Savings nugalėjo Mažei
ką - Evans grupę visus tris kar
tus be jokio sunkumo. Chicago 
Saving komanda laimėjo dvi 
rungtynes su “ ?” Lounge ir užė
mė pirmą vietą.

Agatonas

dalis yra jo paties klebonijoje, 
kita — dar kur nors.

Šiomis dienomis Nek. Pr. M. 
seserų vienuolyno Putname, 
Conn., sodybos pakraštyje išdy
go naujas pastatas — ALKA, 
mūrinis vienaaukštis namas 
prel. P. Juro lietuvybės tur
tams patogiai ir saugiai pri
glausti.

Statybą, savo bičiulių pade
damas, finansavo pats prelatas.

Į užbaigtą namą sukraus sa
vo biblioteką, archyvus, rinki
nius bei muziejines vertybes ir 
namą su tais lietuviškaisiais

Su krintančiais lapais, tar
tum šalnos pakąsta, sustojo 
plakusi vieno iš Kristaus žibin
tą nešusių, jo mokslą misijose 
ir tarp savųjų skelbusio, jo pa
tarimais ir nuostatais gyvenu
sio tėvų marijonų vienuolijos 
nario kun. Kazimiero Vengro 
širdis. Nespėjo jis atsisveikinti 
savo artimųjų ir daugybės jį 
nuoširdžiai mylėjusių, nes mir
ties angelas atėjo staigiai ir ne
lauktai. Jo balsas nutilo. Už jį 
čia ir amžinybėje tekalbės jo 
nuveikti darbai misijų plotuose 
— Pietų Amerikoje, o pastaruo
ju metu — šiame krašte.

Palydint amžinybėn a. a. kun. 
Vengrą, mintys skrenda į tolį, 
į Argentinos lygumas, kur jis 
yra daugiausiai savo brandžiau
sių jaunystės metų paaukojęs, 
išgyvendamas ten daugiau kaip 
šešiolika metų.

Jo negąsdino vargas
Jaunas kunigas, baigęs moks

lus Lietuvos Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos - Filo
sofijos fakultete ir padaręs 
bažnytinės teisės licenciato 
laipsnį, 1937 m. pabaigoje grį
žo Amerikon. Pusantrų metų 
darbavosi prie Laivo administ
racijos ir vesdamas lietuviams 
misijas parapijose. Darbas se
kėsi. Jo iškalba, energija, nuo
širdumas ir mokėjimas su kiek
vienu žmogumi rasti kalbą ro
dė kun. Vengro geras ypatybes 
ir tiesų kelią ateitin.

Bet atsiranda reikalas ir ga
limybė tėvams marijonams siųs
ti keletą kunigų Argentinon 
darbuotis tarp lietuvių, kurių 
ten buvo privažiavusių daugiau 
poros dešimčių tūkstančių, bet 
neturėjusių savo kunigo. Kun. 
Vengras be jokios abejonės pa
siūlymą priėmė ir 1939 m. va
sario mėn. su tuometiniu pro
vincijolu kun. J. Jakaičiu ir A. 
Andriušiu (jau mirusiu) laivu 
išplaukė į tą nežinomą kraštą.

Tačiau jis dar nežinojo, kas 
jo laukė. Pradžioje reikėjo kur-

A. a. kun. Kazimieras Vengras, MIC, Argentinoje su Lietuvos 
pasiuntiniu ir įgaliotu ministerių dr. K. Graužiniu (vidury, jau 
mirusiu), Graužinytėmis ir Ig. Padvalskiu (kairėje) Lietuvių Bend

ruomenės ir Argentinos katalikų visuomenės veikėju.

tis iš nieko. Reikėjo ieškoti po 
plačias Buenos Aires apylinkes 
pasklidusių lietuvių, juos regist
ruoti, jei ne į parapiją, tai bent 
prie lietuviškos bendruomenės. 
Būdavo net taip, kad jam, ku
ris kasdien važinėjo, bet dau
giausia pėsčias vaikščiojo nuo

turtais perduos seserims vie
nuolėms globoti, tvarkyti ir rū
pintu

ALKA — biblioteka, archy
vas ir kultūros muziejus. Pašau 
lio Lietuvių archyvas, kaip 
koks našlaitis, vargsta Chica
goje. O labai svarbi lietuviškoji 
įstaiga.

ALKA nesiruoš atstoti PL 
Archyvo. Ji gali šiuo tuo skir
sis nuo pastarojo. Tačiau ji ga
lės būti geru PLa-vo antrinin
ku.

Naujoji lietuvių kultūros į- 
staiga Putname, Conn., jau 
tampa ilgamečiu paminklu jos 
kūrėjui!

ALKAI linkėtina sulaukti dar 
daug talkos kaupti vis daugiau 
lietuvių kultūros lobių, o jos 
kūrėjui — ilgiausių metų pasi
džiaugti savo didelių pastangų 
vaisiais! Adresas: ALKA, R. F. 
D. 2, Putnam, Conn., 06260.

A. Saulaitis

P. STAKYS

namų prie namų, ieškodamas 
savo tautiečių, jie, pamatę ku
nigą, prieš jo akis užtrenkda
vo duris. Grįždavo vakare su
plukęs, purvinas, nes daugumas 
gatvių negrįstos, pavargęs ir 
alkanas. Bet ne jo būdui skųs
tis. Jis buvo linksmas ir paten
kintas, nes jis mylėjo savo ar
timą, nors suklaidintą ir atšiau
rų. Ir ta jo artimo meilė nuga
lėjo, — vėliau, kai jį pamatyda-

A. a. kun. K. Vengras su viena sesele ir savo giminėmis Putname, 
Connecticut.

vo, tai ne tik lietuviai, bet ir je, bet ypač daug jėgų jis ati- 
kiti priemiesčių gyventojai iš davė dirbdamas su Tėvų Mari- 
tolo jį sveikindavo ir kviesdavo jonų Bendradarbių sąjunga.
užeiti.

Gyveno ilgą laiką name, kurį 
didesnis lietus pusiau apsemda
vo. Būdavo, kad šv. mišias lai
kydavo basi, nes vistiek batus 
prisemdavo. Bet po to jis vėl 
keliaudavo rinkti būsimų para
piečių, kviesti juos į lietuviškas 
pamaldas, ieškojo žemės para
pijos centrui. Tie misijonieriai, 
kurių tarpe buvo ir velionis, 
vargą nugalėjo, įsteigė parapiją, 
pastatė bažnyčią ir vienuolyną, 
vėliau i— mokyklą ir salę. Kai 
atsirado daugiau darbininkų, jo

ir kitų iniciatyva buvo įsteigtas 
katalikams laikraštis “Laikas”.

Ir vėl naujoj vietoj
Argentinoje lietuvių buvo ir 

kituose didesniuose miestuose, 
kaip Rosario, Cordoba, Berisso. 
Jis važinėjo ir ten jų registruo
ti, organizuoti, rengti pamaldų 
bent per didesnes šventes ar 
atitinkamomis progomis — tau
tinių minėjimų. Pagaliau buvo 
nutarta steigti lietuviams ir vie
tiniams parapiją Rosario mies
te. Ten jis vėl vienas iš pirmųjų 
darbininkų, — suranda žemės, 
nuperka, o kun. Jakaičiui va
dovaujant bažnyčios ir vienuo
lyno statybai, jis organizuoja 
parapijon lietuvius iš visų to 
miesto pakraščių. Kiekvienam 
jis sugeba rasti tinkamą žodį, 
kiekvienam turi ką pasakyti, 
apie kiekvieną tik gerai atsilie
pia, todėl jį pamilsta ne tik tie, 
kurių religinis auklėjimas ne
buvo išgaravęs, bet ir tie, ku
rie jau buvo atitolę nuo tikėji
mo praktikos ir nuo pačios Baž
nyčios. Jame visi matė mylintį 
tėvą, bendraujantį brolį ir ar
timui tik gerą linkintį tautietį. 
Ir ten buvo padėti tvirti naujos 
parapijos pagrindai, ant kurių 
nauji misijonieriai stato toli-

mesnį dvasinį pastatą — auklė
ja jaunimą, šviečia suaugusius 
ir jiems padeda įsijungti ir į 
Kristaus Bažnyčią.

Ir vėl savame krašte
Klimato, sunkių darbų ir nuo

latinių rūpesčių pakirstas, 1955 
m. a. a. kun. Vengras grįžta į 
JAV. Čia kurį laiką darbuojasi 
Racine, Wisc., vėliau įvairiuose 
darbuose Marian Hills, III., na
me, pastaruosius kelerius metus 
— Chicagoje. Jo judrumas, nuo
širdumas ir sugebėjimai pasi
reiškė spaudos platinimo srity-

Jam tenka rūpintis ne tik jų su
sirinkimais ar seimais, bet jis 
lanko ligonius, skuba pas kiek
vieną mirusį bendradarbį ati
duoti jam paskutinę pagarbą ir 
savo maldomis palydėti jį am
žinybėn. Anot vienos iš bend
radarbių vadovių, tai buvo žmo
gus, kuris mokėjo kalbėti su se
nu ir jaunu, su religingu ir vi
siškai atšalusiu, nes jo gyveni
mo žymė buvo artimo meilė.

A. a. kun. Kazimieras Veng
ras gimęs Bostone 1910 m. ba
landžio 2 d. Marijonų vienuoli
joje pirmuosius įžadus padarė 
1929 m. liepos 16 d. Kunigu 
įšventintas Lietuvoje 1936 m. 
lapkričio 1 d. Jo kunigystės 27 
metų sukaktis beveik supuola 
su jos laidotuvių diena — jis 
laidojamas šiandien iš Aušros 
Vartų par. bažnyčios. 10 vai. 
bus gedulingos šv. mišios, o po 
to bus palydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Jo liūdi tėvų marijonų vienuo
lija, jo likę du broliai ir trys 
seserys su šeimomis, jo liūdi ir 
lietuviškoji visuomenė, nes jis 
dar daug galėjo padaryti, bet 
Aukščiausiojo valia buvo kito
kia. Mes tegalime tik tarti — 
Amžiną atilsį suteik jam, Vieš
patie.

ATSILIKUSIŲ TAUTŲ 
RŪPESČIAI

Vyskupo Fulton Sheen globo
je leidžiamas misijų laikraštis 
“Mission” primena, kad apie 
600 milijonų pasaulio kūdikių 
negauna mediciniškos pagalbos. 
Nigerijoje tėra tik viena ligoni
nės lova kiekvieniems 3,600 gy
ventojų. Indonezijoje tėra tik 
vienas gydytojas 71,000 gyven
tojų. Tikėjimo Platinimo drau
gija misijų kraštuose turi net 
10,000 ligoninių ir klinikų. Joms 
galima siųsti adresu: The Pro- 
pagation of Faith, 366 Fifth 
Avė., New York 1, N. Y.

THE DISTRICT NATIONAL 
BANK OF CHICAGO

NEW AUTO LOANS 4%
1110 W. 35th Street 

Chicago O, IU., YA 7-6200 
Member of F.D.I.C.

Istorinė, didelio kultūrinio įvykio II-sios DAINŲ ŠVENTĖS ilgo grojimo plokštelė

MYLĖSI LIETUVĄ ĮS TOLO
Plokštelėje jrekorduota 15 giesmių ir dainų, kurias išpildė II-sios JAV-ių ir Kanados Lietuvių 

Dainų Šventės Jungtinis Choras.
STEREO — $5.00 MONAURAL — $4.00

CHICAGOJE galinta įsigyti: Draugo administraci
joje, Marginiuose, Terroje, Dainoje ir J. Karvelio, 
B. Brazdžionio bei J. Gradinsko prekybose.

CLEVELANDE galima įsigyti Baltic Trading House, 
6005 Superior Avenue.

BROOKLYNE — Darbininko administracijoje 
BOSTONE — Baltic Florists, 802 East Broadvvay

LOS ANGELES — Lietuvių Dienų administracijoje 
KOCHESTERYJE — A. Kabulis, 32 Simpson Road 
KANADOJE — A. Kuolas, 30 River Side, Oresoent,

Toronto 3, Ontario
Vžsakymai iš kitų vietovių priimami adr.: K. Ka- 

snkaitis, 4710 South Maplevvood Avenue, Chicago 32, 
Illinois.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Mūsų kolonijose
Lavvrence, Mass.

PARAPIJOS 60 M. SUKAKTIS
Šiais metais šv. Pranciškaus 

parapija, Lavvrence, Mass., mini 
60 metų sukaktį.

Spalio 27 d. parapinėje sve
tainėje buvo suruoštas banke
tas, kuriame dalyvavo gausiai
valdžios pareigūnai ir kitatau- pristatyta gausiai susirinkusiai
čiai.

Vakarienės metu šen. William 
Wall įteikė prel. P. M. Jurui 
gražiai įrašytas ir įrėmintas 
rezoliucijas, atžymint svarbų 
parapijos vaidmenį. Parapija į- 
steigta 1903 m. gegužės 30 d. 
Pirmasis klebonas ibuvo kun. J. 
Šeštokas. Rezoliucija priimta 
Massachusetts valstybės senato 
spalio 24 d. Pasirašė guberna
torius, senato pirm. ir sekreto
rius.

Washington, D. C.

Washingtono Amerikos Lie
tuvių draugija spalio 26 d. su
ruošė Washingtono viešbučio 
salėje akademiją 1863 metų su
kilimui Lietuvoje paminėti. Pa
skaitą skaitė istorikas dr. Kos
tas Jurgėla, Amerikos Balso lie
tuvių skyriaus viršininkas. Apie šieji pavaišinti kavute.

ON
INVESTMENT
SAVINGS
ACCOUNTS

• TURTAS VIRŠ $25,000,000,00
• REZERVAS VIRŠ $2,000,000.00
• 66 SAUGOS METAI
• NAUJA DIDELE AUTOMOBILIAMS 

PASTATYMO AIKŠTE

ALBERT J. AUKERS president

*JFšere people mokė the diflcrenctf*

DISTRICT SAVINGS
3430 SOUTH HALSTED • CHICAGO 8, ILLINOIS 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, 9 - 4;
Thursday, 9-8; Friday, 9 - 6;
Saturday, 9 -1; Wednesday elosed.

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

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

valandą laiko trukusi paskaita 
nušvietė šį Lietuvos istorijos 
laikotarpį mažiau žinomą ypač 
mūsų jaunąjai kartai. Dr. Jur- 
gėla yra surinkęs daug istorinės 
medžiagos ir baigęs rašyti 1,000 
puslapių veikalą šiuo klausimu.

Po paskaitos, draugijos pir
mininkės Barboros Darlys buvo

Washingtono lietuvių visuome
nei viešnios iš Australijos.

Sol. Genė Stanaitytė-Vasi
liauskienė, kilusi iš Šakių, nuo
taikingai padainavo keletą lietu
vių liaudies dainų, Dvariono 
operos Dalia ir Pucini Bohemos 
arijas. Plojimų iškviesta, atsi
sveikindama su vašingtoniečiais 
tarė keletą šiltų žodžių ir su
dainavo dar pora liaudies dai
nų.

Pianistė australe Mrs. D. Old- 
ham, akomponavusi dainininkei, 
pamilusi lietuvišką dainą ir lie
tuvius, paskambino K. čiurlio
nies tris trumpus dalykėlius ir 
moters kompozitorės Chemina- 
de koncertinį etiudą.

(Viešnios menininkės buvo ap
dovanotos gėlėmis ir atsilankiu-

K.



Žmogiškoji buitis

KRYŽIAUS UŽUOVĖJOJE
APIE SOVIETINE UŽSIENIO PREKYBA GRŪDAIS

Is savųjų atimdavo ir perduodavo užsieniui

DRAUGAS, šeštadienis, 1963 n. lapkričio mėn. 2 8.

Užminganti žiemos miegui 
gamta liūdesiu nudažo visą ap 
linką. Rudens spalvose atsis
pindi mirties šešėliai. Apsinuo
ginusios medžių šakos, tartum 
maldai sudėtos rankos, prime
na kažkokį pagalbos šauksmą, 
į kurį atsakymas ateis tik pa
vasario saulei sušvitus. Ir taip 
šie gamtos kasmetiniai pasikei
timai, tos gyvybės ir mirties 
apraiškos kartojasi nustatyta 
tvarka, kuri palaikoma nema
tomos Jėgos, kurios nepermal
daujamiems dėsniams paklūs
ta ir grožiu spindintis gėlės 
žiedas ir paprasčiausia pakelės 
smilga.

Tačiau šie gamtos pasikeiti
mai neša su savim ir tam tik
rą grožį, kuris ne visuomet re
gimas paprastai akiai, bet su
prantamas žmogui, galinčiam 
prie tos tvarkos dėsnių sustoti 
ir susimąstyti. Kai rudens šal
nos nuspalvina medžių lapus 
ir laukų žoleles, žmogus gali 
džiaugtis ir grožėtis nepapras
tu margumu, nors žino, kad 
tas menininkas yra mirtis. Jis 
negalėtų džiaugtis, jeigu nesi- 
viltų, kad, atėjus pavasariui, 
vėl nauju žalumu ir naujomis 
spalvomis nusidažys visa gam
ta, kuri kvepės gyvybe ir bran 
dins naujus vaisius. Ta viltis 
kaip tik ir teikia žmogui ma
lonumą rasti nepaprasto grožio 
atspindžių ir pavasario gyvy
bėje, ir vasaros brandume, ir 
rudens agonijoje ir net žiemos 
sustingime.

Gamtos dėsniai nėra aplen
kę ir paties žmogaus. Ir žmo
gus, žemės valdovas, paklūsta 
tiems nuostatams, eidamas tuo 
pačiu keliu. Tik jis juo eina są
moningai, pažindamas save, ži
nodamas savo paskirtį ir su
vokdamas savo gyvenimo ru
denį bei pavasarį, Nors ir kaip 
jis norėtų tuos dėsnius pakeis
ti, jo pabaiga ir pasikeitimai, 
jo prisikėlimas ir naujas gyve
nimas nepriklauso jo paties va
liai, bet tai Jėgai, kuri nusta
tė kiekvienos gėlelės buvimą, 
kaip ir paties žmogaus tikslus.

*
Dėlto Kat. Bažnyčia miru

siųjų prisiminimui paskyrė ru
dens dieną, kad parodytų žmo
gui jo gyvenimo panašumą su 
nuolatiniais visos gamtos pa
sikeitimais. Žmogaus jaunystės 
pavasaris keičiasi į suaugusio 
brandžią ir vaisingą vasarą. Ru 
deniška senatvė eina savo už- 
baigon į žiemos sustingimą, į 
mirtį ir amžiną poilsį. Tačiau 
mirtis nėra visiška žmogaus pa 
baiga, pilnas sunykimas, — tai 
yra tik persikeitimas ir naujo 
nesibaigiančio gyvenimo pra
džia.

Pomirtinis gyvenimas, kurio 
negalima pajusti kūno pojū
čiais, kurio negalima apčiuopti 
net naujausių išradimų prie
monėmis, yra tas naujasis žmo 
gaus pavasaris, kuris padvel
kia nauja, turinčia pradžią, bet 
neturinčia pabaigos, gyvybe, 
atsirėmusia į dievišką buvimą. 
Mirtis nėra visko sunaikini
mas, kaip žiema nesunaikina 
gamtos gyvybės pradų, bet tik 
slenkstis į prisikėlimą, pilnuti
nę žmogaus buitį ir neišbaigia

Spaudoje ir gyvenime

KAIP OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
“ATSISVEIKINO SU KANCLERIU

ADENAUERIU

-EL OMBU

Lietuvoje pagal Maskvos diktuo 
jamą toną buv. kancleris Adenaue- 
eris nuolat pultas, skelbtos Bui
vydo pieštos vokiečių bei Europos 
didžiojo politiko karikatūros, jį su
gretinančios su Hitleriu ir pan. 
Niekas nesistebi, kad ir kancleriui 
pasitraukus jis ir Lietuvoje paly
dėtas su kandžiais, sarkastiškais, 
nešvankiais žodžiais. “Tiesoje” 
(242 nr. spalio 15) Adenaueris St. 
Šarūno vėl kaltintas, kad po jo 
“sparneliu” buvę susispietę hitle
rininkai ir kad jis daręs viską, kad 
aštrėtų santykiai tarp Rytų ir 
Vakarų. Jis kaltinamas žinomuoju, 
Maskvoje jau senokai keltu melu,

mą gyvastingumą. Tuo ir ski
riasi žmogus nuo visos jį su
pančios gamtos, kad jis ne tik 
savo darbais lieka žemėje, bet 
ir savo pilnutine egzistencija 
amžinybėje.

Vėlinės visu savo dvasiniu 
svoriu ir visa mistika, kurią 
mėginama išreikšti juodomis 
gedulo spalvomis, nori primin
ti žmogui, kad jis ne tik yra, 
bet savo valia turi ir pasilikti 
žemės valdovu, — kai žemėje 
viskas keičiasi su metų laiko
tarpiais, tai jo pasikeitimų lai
kas veda jį į amžiną pastovu
mą, nesikeičiantį gyvenimą, pil 
nutinį pavasarį ir naują buvi
mą su savo Kūrėju. Užtat sa
vo dvasine prigimtimi žmogus 
ir siekia to tikrojo amžinumo, 
kuris jam laiduoja nesibaigian
tį gyvenimą.

Kapinės, kurias mes lanko
me Vėlinių dieną, primena 
mums daugybę mūsų artimųjų, 
gyvenusių šioje žemėje tuo pa
čiu gyvenimu, kaip ir mes, sie
kusių tų pačių tikslų ir ėjusių 
tais pačiais žmogiško likimo ir 
paskirties keliais. Jei žmogiš
kasis jausmas ir artimųjų il
gesys sukelia mumyse tam tik 
rą liūdesį, tai tikėjimas ir vil
tis mus priartina prie iškelia
vusiųjų Anapus, nes jie nesu
grįš į mūsų namus, o mes pas 
juos tikrai nukeliausime ir su 
jais vėl susitiksime. Tai tiesa, 
kurios niekas negali paneigti, 
nes žmogaus gyvenimo pradžia 
yra kartu ir jo prasidedanti 
agonija.

Šiandien mūsų artimųjų ka
pus puošia kryžiai, kurie pri
mena, kad tik kryžiaus užuo
vėjoje mes tegalime laiduoti 
savo tikrą su jais susitikimą. 
Kristus ant kryžiaus sutiko 
mirties pasiuntinį, bet jo mir
tis buvo greitai pakeista regi
mu jo prisikėlimu. Tai galėjo 
įvykti dėl to, kad jis buvo Die
vas ir Žmogus. Gi mūsų grynas 
žmogiškumas tik kryžiaus unk 
smėje įgauna stiprybės nuga
lėti mirties šešėlius ir prisikel
ti su Kristumi naujam palai
mingam gyvenimui. Dėlto, jei 
kryžius primena kape sudū
lėjusius mūsų artimo žmogaus 
palaikus, tai jis kartu prime
na ir mūsų naujo gyvenimo 
pradžią, mūsų buities pratęsi
mą amžinybėn.

Kristaus kryžiaus užuovėjo
je mes taip pat jungiamės vie
ni su kitais, net ir su mirusiais. 
Juk visi gyvename tomis pa
čiomis viltimis, tuo pačiu tikė
jimu ir remiamės to paties 
Kristaus prisikėlimu. Bet tas 
susijungimas neturėtų likti tik 
tuščiu prisiminimu, o tikrai 
nuoširdžiu noru vėl susijungti 
su mylimais asmenimis, jiems 
padedant savo maldomis, už 
juos aukojant savo darbus ir 
gyvenimo dalį, jiems lengvi
nant greičiau nusimesti žemiš
kąsias dulkes ir savo buitį su
jungti su dieviška buitimi. 
Toks krikščioniškas susijungi
mas su amžinybėn iškeliavu
siais įprasmina mūsų žemišką 
gyvenimą ir parodo tikrąją 
jungtį vienų su kitais. Pr. Gr.

kad esą jis stūimęs žmoniją į bran
duolinio karo verpetą. O dabar jis 
esą susilaukęs kracho, ‘monopoli
jos nutarusios Konradą išmesti į 
istorijos šiukšlyną”.

Vis dėlto ir Šarūnas su pasibai
sėjimu pridūrė, kad Adenaueris 
anaiptol nemanąs palikti politinės 
arenos, nes, anot kanclerio, “meine 
Damen u. Herren, jums ir ateity
je teks su manimi susidurti.”

Kaip lietuviai komunistai vertina
L. Erhardą?

Rašydamas apie permainas Fed. 
Vokietijos valdžioje, ypač pasikei
tus kancleriui, Lietuvoje leidžiama

Ankstesniuose svarstymuose 
“Ar Sovietams stinga duonos?” 
buvau pateikęs duomenų apie 
sovietinius grūdinių kultūrų der 
liūs ir jų kiekius, supilamus į 
Kremliaus valstybinius aruodus. 
Ta proga tebuvo priminta, jog 
Sovietai savų grūdų eksportuo
davo į užsienius net ir lieses- 
nių derlių metais, negu šiemet.

Šiuo atveju turima tikslo pa
minėti kai kuriuos Sovietų Są
jungos grūdų eksportus užsie
nin.

Pavyzdžiui, 1959 metais vadi
namieji valstybiniai grūdų su
pirkimai Sovietų Sąjungoje te
sudarė 46,637,000 tonų (tai yra 
maždaug tokį kiekį, koks numa
tomas šiemet supirkti!), o ta
čiau tais metais ne tik nebuvo 
dedama pastangų užsieniuose 
grūdų prisipirkti, bet dargi sa
vųjų Kremlius užsienin pardavė 
7,009,000 tonų. Tad po to par
davimo valstybinių supirkimų iš 
tek’iuose tepaliko 39,628,000 to
nų ir jų pakako gyventojams 
aprūpinti.

Arba, štai, kitas pavyzdys. 
1961 metais vadinamųjų valsty
binių supirkimų keliu į sovieti
nius aruodus buvo supilta 52, 
109,000 tonų ir po to pardavimo 
vadinamuosiuose valstybiniuose 
fonduose gyventojų aprūpinimui 
tepaliko 44,628,000 tonų (tai y- 
ra 1,972,000 tonų mažiau, negu 
šiemet numatoma supirkti!). 
Taip pat ir eilėje kitų metų So
vietų Sąjunga, turėdama gero
kai mažesnius išteklius gyven
tojams aprūpinti, o tačiau dar 
šiek tiek grūdų parduodavo už
sienin.

spauda pvz. “Komjaunimo Tiesa” 
(204 nr. spalio 16) kartoja Bon
noje esančias nuotaikas — esą 
“permainų nelaukite”. Laikraštis 
persispausdino Muenchene leidžia
mo žurnalo “Revue” svarstymus 
apie naująjį kanclerį prof. Erhar
dą — esą naujasis kancleris turė
tų susidoroti su jo galimais prie
šininkais, ambicingais politikais, 
kaip v. Brentano, Schroederis ar 
Straussas. Erhardas nesąs nusista
tęs antirusiškai ir viskas priklau
sysią nuo kanclerio bendradarbių.

“Tiesa” (nr. 245, spalio 18) pla 
čiame C. Juršėno straipsnyje apie
L. Erhardą ir “ekonominį stebuk
lą” aprašo ūkinę dabartinio vo
kiečių kanclerio veiklą, kartoja bol 
ševikinius teiginius apie tariamai 
Vak. Vokietijoje siautėjantį “mo
nopolistinį kapitalą”, primena 
Streikus bei naujojo kanclerio ci
garus ir., jo gaunamus dividen
dus..

Pasak “Tiesos” liaudis (su
prask, komunistai — E.) norėtų, 
kad Vokietijoje keistųsi ir vidaus 
bei užsienio politika. O kadangi 
Erhardas “Tiesos” bendradarbio 
— ir bolševiko akyse tebėra kaip 
ir Adenaueris, artimas “skirtin
goms kapitalistų grupuotėms”, 
tad laikraščiui belieka cituoti Ry
tų Vokietijos diktatoriaus Ulb- 
richto nuomonę apie tai, kad vis
kas priklausysią nuo darbininkų 
klasės ir pareikšta komunistinė 
viltis, kad Erhardas padarysiąs 
išvadas iš savo pirmatako klai
dų... (E.)

VVILLIAM HENRY HUDSON

Išvertė P. Gąučys
Mūsų tarpe buvo vienas senas kareivis-šundak- 

taris. Jis buvo kilęs iš Santa Fe ir buvo pagarsėjęs 
savo pagydymais visoje apylinkėje, bet, nelemtai nu
žudęs žmogų, buvo suimtas ir nuteistas dešimčiai 
metų tarnybos kariuomenėje. Tas žmogelis kažku- 
riems karininkams pasisakė galįs pagydyti generolą, 
ir, tai išgirdęs, Barbosa pasišaukė jį ir klausinėjo 
Šundaktaris jam pasakė, kad jo liga esanti tokia, 
jog daktarai negalį jo pagydyti. Trūkumas esąs tas, 
kad jo kraujas neturįs natūralios šilimos, ir jis te
galįs atgauti sveikatą ne vaistų, bet gyvulio šilimos 
pagalba. Tokiam rimtam atvejy, kaip jo, įprastinis 
būdas sukišti kojas ir blauzdas į kurio dar gyvo gy
vulio kūną nebuvo pakankamas. Reikėjo rasti la
bai didelį gyvulį ir į jį sukišti visą ligonio kūną.

Generolas su tuo sutiko. Daktarai nedrįso įsi
kišti, ir buvo pasiųsti vyrai ieškoti tokio didelio gy
vulio. Mes tada stovyklavome plačioje smėlėtoje ly
gumoje San Luise ir, kadangi neturėjome palapinių,

SIMAS MIGLI NAS, Vokietija

Tačiau prieškarinės Rusijos eks 
porto lygio Kremlius nepasiekė

Carinės Rusijos laikais ne
maža grūdų buvo eksportuoja
ma į įvairias šalis. Antai 1913 
metais Rusijos grūdų ekspor
tas užsienin sudarė daugiau kaip 
9 milijonus tonų. Kremliaus dik
tatūra tokių kiekių grūdų už
sienin nė vienais metais neeks
portavo. Tačiau metai iš metų 
grūdų eksportas buvo didina
mas.

Žvelgiant į tuos sovietinius 
grūdų eksportus ir kas po to 
likdavo gyventojų reikalams, šie 
metinės Kremliaus pastangos už 
sieniuose pirkti mažiausiai 9 mi
lijonus tonų grūdų sudaro sa
votišką kontrastą ligšiolinėje 
Kremliaus praktikoje, sugebant 
gyventojus patenkinti net ir ga
na kukliais grūdinių kultūrų kie 
kiais.

Kapitalistams Kremlius grūdus 
pigiau pardavė, negu komunis

tiniams kraštams!
Tatai įvairiomis progomis bu

vo atkreipę dėmesį sovietinio 
gyvenimo stebėtojai. Pavyz
džiui, 1962 metais Sovietų Są
junga grūdų yra pardavusi šiom 
valstybėm: Austrijai, Japonijai, 
Italijai, Anglijai, Suomijai, Nor
vegijai, Švedijai, Prancūzijai, 
Belgijai, Vakarų Vokietijai, Ry
tų Vokietijai, Čekoslovakijai, 
Vengrijai, Šiaurės Korėjai ir ei
lei kitų. Pasirodo, kad komu
nistinėms valstybėms Kremlius 
grūdus pardvė apie 20% bran
giau, negu vadinamosioms ka
pitalistinėms valstybėms! Pavyz 
džiui, kviečių tona Bulgarijai 
buvo skaitoma 71 rublis ir 6 ka
peikos. Tuo tarpu Italijai, Va
karų Vokietijai ir Anglijai sa
vų kviečių Kremlius tais pačiais 
1962 metais įpiršo už toną te- 
skaitydamas po 55 rublius su 
kapeikomis!

Ir už kukurūzus iš savųjų “bro
lių” daugiau buvo lupama*
Už sovietinių kukurūzų toną 

1962 metais Kremlius iš Rytų

Respublikonas atstovų rūmų narys Bolton, (R. - Ohio) kaltina darbo sekr. Wirtz (dešinėj), kad 
jis panaudojus darbininkų organizacijas telkiant lėšas šen. Williams fondui. Lėšos telkiamos rinki
minei kampanijai. Taip pat kaltina ir buvusį, pašto viršininką Day (žemai, kairėj) kurie esą stengia
si įvairiais neleistinais būdais patraukti įtakingus asmenis.

Vokietijos pareikalavo po 57 rub 
liūs ir 98 kapeikas. Čekoslovaki
ja tais pačiais metais už sovieti
nius kukurūzus tonai turėjo mo
kėti po 58 rublius ir 72 kapei
kas.

Gi Italijai Kremlius savų ku
kurūzų toną 1962 metais tepa- 
skaitė po 46 rublius ir 54 kapei
kas. Anglija dar pigiau mokėjo 
už sovietinius kukurūzus: 44 ru 
blius ir 48 kapeikas už toną!

Ši vadinamųjų “broliškųjų” 
socialistinių šalių diskriminaci
ja Kremliaus buvo vykdoma vi
są pokario laikotarpį. Nestigo 
atvejų, kad Sovietų Sąjunga, mo 
kėdama žemas kainas, pirko grū 
dus iš satelitinių kraštų, o pas
kiau tuos grūdus pardavė užsie
nio šalims žemiau tarptautinės 
rinkos kainų ir dar turėjo ne
blogą uždarbį!

Visa tai galiausiai išvedė iš 
kantrybės Kremliaus sukurtoje 
Savitarpinės Pagalbos taryboje 
dalyvaujančias komunistines vai 
stybes. Jų atstovai toje tarybo
je pradėjo reikalauti, kad būtų 
vadovaujamasi tarptautinės rin
kos kainomis tiek pirkimų, tiek 
ir pardavimų sandėriuose. 1963 
metų birželio mėnesį Varšuvo
je vykstant minėtosios Savitar
pinės Pagalbos tarybos užsienio 
prekybos komisijos posėdžiams, 
buvo sutarta ateityje vadovau
tis tarptautinės rinkos kaino
mis ir tarpusavio prekybos (tai 
yra tarybai priklausančioms ko
munistinėms valstybėms vienai 
iš kitos perkant, ar viena kitai 
parduodant kuriuos nors gami
nius) atvejais.

“PRAVDA”: MASKVOS
RADIJAS NUOBODUS

“Pravda” yra nuomonės, kad 
Sovietų Sąjungos radijų prog
ramos vis dar yra “nuobodžios 
ir monotoniškos” ir kad joms 
trūksta “gyvybės ir veikmės”,. 
Paskutiniu metu šioje srityje 
esąr pasiekta kai kurių laimė
jimų, tačiau esą nebūtų teisin
ga per pažangą neįžvelgti trū
kumų. (E.)

labai kentėjome nuo didelio karščio ir smėlį nešan
čio vėjo. Bet kaip tik šitoje vietoje generolui pasida
rė blogiau, jis jau nebegalėjo sėdėti balne, ir čia mes 
turėjome laukti, ligi jis pagerės.

Reikiamu laiku buvo atvestas labai didelis bu
lius ir pririštas prie kuolo, stovyklos viduryje. Buvo 
nužymėtas kokių penkiasdešimt ar šešiasdešimt 
žingsnių plotas ir apvestas virve, ant jos buvo su
kabinti pončiai ir jie sudarė uždangą, kad kariuome
nė nematytų, kas buvo daroma už jos. Bet didelis 
smalsumas ir nerimas apėmė visus karius. Ir, kai bu
lius buvo parblokštas ant žemės ir pasigirdo skaus
mingi bliovimai, karininkai ir kareiviai iš visų pu
sių pradėjo rinktis į tą nelemtą vietą. Buvo paskli
dęs gandas, kad pagijimas būsiąs akimirksnio da
lykas, ir daugelis ruošėsi sveikinti generolą garsiais 
valiavimais.

Ir tada labai staigiai, beveik pirma, nei bliovi
mai paliovė, pasigirdo iš už uždangos riksmai, ir tą 
akimirką, kai visi stovėjo žiūrėdami ir stebėdamies, 
pasirodė generolas visiškai nuogas, visas raudonas 
nuo šitos karšto kraujo maudynės, rankoje laikyda
mas kardą, kurį paskubom buvo sugriebęs. Peršokęs 
per virvę su pončiais, akimirką stovėjo. Tada, paste
bėjęs priekyje vyrų minią, puolė į ją švytuodamas 
kardu, kuris saulės spinduliuose atrodė kaip stebuk

Rimties valandėlei

DORYBĖS IR AGRESYVUMAS 
DIEVO TARNYBOJ

Plataus katalikų ir nekatali- 
kų mintytojų susidomėjimo su
laukęs filosofas Pierre Teilhard 
de Chardin, S. J., yra atkreipęs 
dėmesį, kad “Dievo karalystė 
turi būti mumyse”. Chardin 
straipsnyje, išspausdintame da
barties katalikų minties anto
logijoje, pavadintoje “Contem- 
porary Catholic Thought” pa
brėžiama, kad trys dorybės ypa
tingu veiksmingumu prisideda 
prie beribio dieviškumo sutel
kimo mūsų gyvenime, tai skais
tumas, tikėjimas ir ištikimumas.

Skaistumas, anot Chardin, tai1 
ne vien tik susilaikymas nuo j 
blogo (tai būtų tik negatyvus 
tos dorybės aspektas), net ne 
vien tik skaistybė ( kuri tėra tik j 
viena, kad ir labai svarbi, tyros 
sielos apraiška). Skaistumas 
tai į mūsų gyvenimą įneštas tie
sumas ir gėrio impulsas, atei
ną iš Dievo meilės, kurios ieš
koma aukščiau visko. Todėl 
žmonių sielų tyrumas, skaistu
mas yra matuojamas tuo per
gyvenamu patraukimo jausmu, 
kuris traukia juos prie Dieviš
kojo centro.

Tikėjimas tai supratimas, in
telektualus krikščioniškų dog
mų priėmimas. Kai mes tikime, 
viskas aplink mus vyksta nau
joj šviesoj ir naujoj tvarkoj: 
pasisekimai sudaro mūsų nega
dinančią pilnumą, kentėjimai 
darosi Dievo aplankymai ir my
lavimai.

Ištikimumu mes išliekame 
Dievo artumos rate. Ištikimumu 
mes perkeliame save į Dievo 
rankas ir laikome save jose, pil
nai į vienumą jungdamiesi su 
jų veikimu.

Pagaliau Chardin primena, 
kad tas artėjimas prie Dievy
bės vyksta palaipsniui: Dievas 
ribotoms būtybėms neduoda sa
vęs, kaip kažko pilno ir paruoš-

to apimti. Mums jis yra amži
nas atradinėjimas ir amžinas 
augimas.

Chardin taip labai vertina 
skaistumo, tikėjimo ir ištikimu
mo dorybes, kad pabrėžia, jog 
jų spinduliuose pasaulis tirpsta 
ir įgauna naujas formas.

Lyg papildymu toms mintims 
minėtoje knygoje eina Philippe 
De La Trinite straipsnis, kuria
me jis išryškina šv. Jono nuo 
Kryžiaus žodžius: “Dievas iš ta
vęs, daug daugiau trokšta aukš
čiausio laipsnio sąžinės skaistu
mo, kaip darbų, kuriuos tu 
įstengtume! padaryti”. Dėlto ir 
šv. Teresė Vaikelio Jėzaus ga
lėjo kalbėti: “Dievui nereikia 
mūsų darbų, jis tik nori mūsų 
meilės.”

Įsijaučiant į tuos posakius, 
reikia suvokti, kad čia yra tik 
perspėjimas prieš tokią tuščią, 
bedvasę akciją, kai paviršutiniš
kas veiklumas nesiriša su dva
sios taurumu. Kaip tik šv. Te
resė iš Avilos savo seseris per
spėjo, jog neigiamą įspūdį daro 
asmenys, tariamai paskendę 
(lūpų) maldoje, kai jie bijo gi
lintis į nuoširdžią aukštesnę 
mintį ir mano, kad tobulybė yra 
tik maldų formulėse. “Ne, se
sutės, — rašė šv. Teresė, — ko 
Viešpats laukia, tai mūsų dir
bu... Jei matai ligonę, kuriai ga
lėtum padėti, niekada nesibijok, 
kad tavo dievotumas dėl to nu
kentės. Jeigu ji kenčia, ir tu 
at jausdama kentėk; jei reikia, 
pasninkauk, kad ji galėtų gau
ti tavo maistą, darydama tai 
ne tiek dėl jos, kiek dėl to, kad 
žinai, jog tai yra mūsų Viešpa
ties valia".

Pagaliau Pierre De LaTrini- 
te skatina prie agresyvumo Die
vo tarnyboje, atmenant, kad 
Dangaus karalystę laimi ne 
drungnieji, bet tie, kurie paro
do energijos kelyje į tobulumą.

J. Pr.

55,000 APLANKE 
PALAIMINTĄJĮ

Apie 55,000 asmenų atsilan
kė į Šv. Petro bažnyčią Phila
delphijoje pamatyti palaikų vys 
kupo John N. Neumann, kuris 
buvo popiežiaus Pauliaus VI pa
skelbtas palaimintuoju. Jo kū
nas vyskupo drabužiuose buvo 
matomas po stiklu kriptoje.

MEDALIS REDAKTORIUI
Peru valstybės vyriausybė nu 

tarė vadinamu Saulės medaliu 
pagerbti kunigą dr. J. Thor- 
ning, žurnalo “World Aff aires” 
redaktoriaus pavaduotoją ir is
torijos profesorių Marymount 
kolegijoje, Arlingtone, už jo nuo 
pelnus Peru valstybės istorijai 
ir kultūrai.

lingas ratas. Vyrai, pamatę jį pamišusį, pasileido 
atgal, o jis juos persekiojo kokį šimtą žingsnių ar 
daugiau. Tada jo antžmogiška jėga išseko, kardas 
iškrito jam iš rankų, jis pasviro ir išsitiesė ant že
mės. Kurį laiką niekas neišdrįso prisiartinti prie jo, 
bet jis nejudėjo, ir, kai pagaliau priėjo ir apžiūrėjo, 
rado negyvą.”

Kareivis baigė savo pasakojimą, ir, nors aš tu
rėjau krūvą klausimų, neklausinėjau, nes mačiau 
Moniką labai nuliūdusią ir pabalusiu ligi pat lūpų 
veidu nuo tų baisių dalykų, kuriuos tas žmogus pa
pasakojo. Bet jis jau baigė ir greit išvyks, nes sau
lė jau buvo žemai.

Jis susisuko ir užsidegė cigaretę ir jau buvo 
besikeliąs nuo suolo, kur sėdėjo. “Aš esu užmiršęs 
paminėti vieną dalyką apie kareivį Brakamontę, ku
ris kėsinosi nužudyti generolą. Kai jį išnešė lauk ir 
išrengė, kad jį karančiai sulestų, rado popierį, pri
siūtą prie jo švarko pamušalo. Pasirodė, kad tai bu
vo jo pasas, nes jame buvo jo aprašymas. Jame bu
vo pažymėta, kad jis esąs iš Časkomus apskričio, ga
limas daiktas, jūs būsite girdėję minint jį. Jo vardas 
buvo Brunas.”

_____ (Bus daugiau)
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LB Kultūros Fondo biudžetas 

-lietuvio mylinti širdis

CLASSIFIED GUIDE E A L ĖST AT
NAMAI IR fcEMfi PARDAVIMUI

Kultūros Fondo uždaviniai y- 
ra kilnūs, garbingi. KF pagrin
dą galime prilyginti mokslinin
ko Archimedo išsireiškimui: 
“Duokite man atramos tašką, 
aš pajudinsiu žemės rutulį”. Fon 
do vadovybė tikisi, kad ji atra
mos tašką turi — tai lietuvio 
mylinčią širdį, nes savo uždavi
niu laiko kėlimą tautinės kultū
ros, kaupimą tiems reikalams 
lėšų, rėmimą kultūrinės reikš
mės darbų.

KF darbų ir uždavinių sėk
mingas įvykdymas priklauso 
nuo lietuvių visuomenės para
mos, lietuvio mylinčios širdies 
sąžinės patikrinimo. Ką KF at
liko ir kokius planus turi atei
čiai, geriausias informacijas tu
ri KF pirmininkas kun. St. Šan
taras. Tai asmuo, kuris savo 
asmeninį poilsį, energiją, širdį 
atidavęs lietuvių tautinės kul
tūros kėlimui, lietuvybės išlai
kymui, lituanistinių mokyklų va 
dovėlių parūpinimui.

Kun. Santarą čiupau Melrose 
Parko ir apylinkės lituanistinės 
mokyklos patalpose pamokų me 
tu. Pasibaigus pamokoms KF 
pirmininko paklausiau:

— Ar tikrai KF biudžetas — 
lietuvio mylinti širdis?

— Tikra tiesa. Su LB Švieti
mo tarybos pagalba ir visuome
nės parama esame išleidę 3 va
dovėlius lituanistinėms mokyk
loms: S. Jonynienės Lietuvos 
laukai, V skyriui ($3), A. Ty- 
ruolio Ten, kur Nemunas ban
guoja, VI skyriui ($3.50), J. Pla 
čo Gintaras, VIII skyriui ($4), 
VI. Jakubėno Liaudies dainos, 
du sąsiuviniu (po $3), V. Petra
vičiaus Gulbė karaliaus pati ($1. 
25). KF neša finansinę naštą 
bendrinės lietuvių kalbos laik
raščio “Gimtosios Kalbos” lei
dimo. Išleidome 2 prof. Vacį. 
Biržiškos Aleksandryno tomus. 
Trečiasis tomas jau bagiamas 
spausdinti. Jis pasirodys prieš 
Kalėdas. “Aleksandryno’* išlei
dimas KF kainuos 15,000 dol. 
Vieno tomo kaina — $7.50. Už
sisakiusiems visus tris tomus — 
$15. A. a. prof. Vacį. Biržiškos 
monumentalus (jo viso gyveni
mo didžiausias darbas) lituanis
tikos mokslo ir lietuvių kultū
ros istorinis veikalas Aleksand
rynas.

— Ar KF darbams tr uždavi
niams rodomas pakankamas lie
tuvių visuomenes dėmesys ir pa
rama?

— Būčiau neteisus atsakyda
mas neigiamai. Visuomenės dė
mesys yra vidutinis. Gauname 
paramos aukomis. Ypatingai 
mus remia Lietuvių Fondas. Fon 
das suteikė apvalią sumą šiais 
metais iš gautų palūkanų. Ohio 
Lietuvių Gydytojų sąjunga pa
aukojo 1,000 dol., kurie pagelbė
jo išleisti V. Biržiškos Aleksan
dryno antrąjį tomą. Kad KF 
galėtų atlikti ne tik tai, kas čia 
paminėta, bet duoti daugiau ir 
greičiau mūsų visuomenei kul
tūrinių vertybių, prašyčiau jį 
visokeriopai remti, ypač auko
mis. Būsiu atviras. Iki šiol gau
toji iš lietuvių visuomenės pa
rama mūsų veikimui buvo per 
maža. Kad galėtų KF vykdyti 
savo darbus ir planus. Tikiuosi 
ateityje nuoširdaus visuomenės 
susidomėjimo KF darbais, ypač 
lietuvio mylinčios širdies dos
numu.

— Ar Kultūros Fondas nėra 
vienos pasaulėžiūros ar politinės 
krypties institucija,?

— Daugiau, kaip nesąmonė: 
Mačiau spaudos tokių prielaidų, 
išvedžiojimų. Sentimentus palie
ku jų autoriams. KF rūpi ne 
politikavimas, vienos pasaulėžiū 
ros “dvasia”, bejt pasitarnavi- 
mas visoms pasaulėžiūroms, įsi
tikinimams. Lietuvybės išlaiky
mas, lietuvių tautinės kultūros 
apraiškos, lietuvių atžalyno tau
tinės dvasios ir tautos meilės 
skiepijimas, lietuvių kalbos to
bulinimas — geriausias KF “po

litikavimas” ar vienos pasaulė
žiūros “pirmavimas”.

— Ko, pirmininke, pageidau
tumėte iš lietuvių visuomenės: 
dėmesio paramos — aukų, bend 
radarbia vimo ?

— Kartoju. Iš lietuvių visuo
menės — įvairiausių įsitikinimų 
ir pasaulėžiūros — prašyčiau pa 
ramos, aukų ir dėmesio KF iš
leistoms knygoms. Jeigu mūsų 
išleisti kūriniai susilauktų nuo
širdaus visuomenės susidomėji
mo — papildytų namų lentynas 
asmenines bibliotekas, KF išly
gintų deficitą, sukauptų lėšų iš
leidimui daugiau kultūrinių ver
tybių, daugiau lituanistinėms 
mokykloms gerų vadovėlių, o 
bendrinės lietuvių kalbos laik
raštį “Gimtąją kalbą” padažnin- 
tų leisti, — baigė pasikalbėjimą 
LB Kultūros Fondo pirmininkas 
kun. Stasys šantaras.

Pirmininko pareikštos mintys 
yra savrbios, joms lietuvių vi
suomenė turėtų skirti atitinka
mą reikšmę ir susidomėjimą. 
Kaip ne privilegija, bet pareiga 
visiems kovoti už pavergtos tė
vynės laisvę, taip pareiga, pagal 
išgales, remti Kultūros Fondo 
darbus ir planus.

Kazys Tautkus

SMEGENŲ TYRIMŲ 
CENTRAS _

Smegenų Tyrimų fondas, mi
nėdamas savo 10 m. veiklos su
kaktį, konstatavo faktą, kad 
Chicaga yra kelyje į pasidary- 
mą nervų - proto tyrimų vado-, 
vaujančiu centru. Numatoma į 
Illinois universitetą Chicagoje 
sutelkti geriausius smegenų ty
rimo specialistus.

30,000 PILIGRIMŲ 
VENGRIJOJE

Į Vengrijos katalikų švento
vę Mariapecs vienu metu šie
met buvo susirinkę net 30,000 
maldininkų. Tai buvo didžiausia 
šiais metais piligrimų kelionė.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veds 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
“Draugas”

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

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

RINKINIS NR. 1
A. Nauji įvairus, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai! paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina 11.50

B. Lietuvių dailininkų: P. Augiaus, 
V. K. Jonyno, P. Kiaulėno, Pau 
tieniaus, J. Steponavičiaus lr T /a 
liaus, seniau Išleistų lfi sveikinime 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. 3
Dali. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių menl- 

ninkų . klasikų Madoną su Kūdikių 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina $2.00.

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

3) Lietuvos miestų herbai. Seniau 
Išleistos. Dėžutėje 8 kortelės. Kaina 
$1.50.

RINKINYS NR. 4
Nauji Įvairūs gražūs religiniai Ka

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

Užsakymus siųsti:

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

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais 

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA 

Projektuojam lr statom įvairius pastatus. Sntvarkom prieš miesto 
nuostatus nusižengimo (violations) problemas.
2301 WEST 69TH STREET. CHICAGO — TEL. RE 7-8949

ISNUOMUOJAMA -- FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas 2-me 
aukšte, Bridgeporte. $45 mėn. 
Mrs. Gard, 3827 S. Emerald, tel. 
247-2534 arba TO 2-7904.

1511 S. 49th Avė. Cicero, iš
nuom. 4 kamb. butas 2-me aukšte. 
Apšild. ir šiltas vanduo. Suaugu
siems. Kreiptis po 4 vai..

1506 S. 49th Avė., Cicero. Iš
nuom. 4 kamb. butas 2-me aukšte. 
Apšildymas ir šiltas vanduo. $80 
mėn. Kreiptis po 4 vai.

Išnuom. gražus kambarys su 
virtuvės pasinaudojimu. Marąuet
te parke. Teirautis tel. 471-2378.

Išnuom. miegamas kambarys ir 
virtuvė, su baldais, rūsy. Suaugu
siam vyrui. Brighton Parke. Tel.
— LA 3-6095.

Išnuom. kambarys su atskiru 
Įėjimu, 2-me aukšte. 5635 W. 22nd 
Place, Cicero, TO 3-1859.

Brighton P-ke luunb. su baldais,
atskiru įėjimu, visais patogumais, 
naujam name ir prie gero susisie
kimo. — LAfayette 3-3384.

IŠNUOIM. GRAŽUS. ŠVIESUS MIE
GAMAS KAMBARYS prie šeimos. 
Graži apylinke, geras susisiekimas. 
Visi patogumai. Tel. — GR <1-2228.

Išnuom. 4 kamb. butas (2 mie
gam.), 2-me aukte iš priekio. 
Kreiptis 1-me aukšte, 7035 S. 
Fairfield Avė.

Išnuom. didelis, šviesus kamba
rys prie 2-jų asmenų šeimos. 6818 
S. Oakley Avė. RE 7-1441.

Marąuette Parke išnuom. 2 kam. 
butas rūsy su baldais. 7034 S. 
Rockvvell St. 471-0078.

4429 S. Fairfield. 4 kamb. butas 
tik suaugusiems. LA 3-9422, šešt. 
ir sekm. iki 2 vai. p.p., kitom die
nom visą dieną.

JIEŠKO BUTO

Reikalingas apšildomas butas su 
dviem miegamais, Marąuette Pko. 
ar Brighton Pko. apyl. Tuojau ra
šykit: DRAUGAS Adv. 1267, 4545 
YV. 63rd St., Chicago, III. 60629.

HELP VVANTED 
Reikalingi Darbininkai

MEDICAL TECHNOLOGIST 
A.S.C.P. NEEDED

New Hospital with latest eąuipment 
and facilities. Excellent starting sa
lary and fringe benefits. Position 
availabie now or after first of year. 
Write—wlre or phone Lester L. 
Lamb, Admlnistrator.

R. J. Reynolds-Patrick 
County Memorial 

Hospital
Stuart, Virginia Phone 694-3154

DfiMESIO !

The Advent Wreath
Marks

The Tradition of the 
Christmas Season

A PERMANENT 
GREEN WREATH
Ūse Year After Year

CANDLES AND 
PRAYER INCLUDED 

Iicautifully Uoved

$298
Mali Order—Postitald. No C.O.D.

DEPT. B

1534 S. Broadway 
Denver 9, Colorado

miiiiiimiimmitmiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiii

Apsimoka skelbtis ‘'DRAUGE’’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.
IIIIIII111II1IIII1II111III1I1I1II1IIIIIIIIII1II1IIIII

MISCELLANBOUS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburgne ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties. 

VAKARŲ PENNSYLVANIJOb 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA 
W E D O

Mckeesport, Pennsylvania 
kas sekmadienį nno 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adre

su: Lithuanian Catholic Hour, 
YV E D O, MoKeesport, Pa.
iiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiii

REAL ESTATE

Parduodamas 3-jų butų namas 
su ofiso vienetu — tinka gydyto
jui, advokatui ar biznieriui. Atda
ras apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 
iki 5 vai.

Federici Construction Co.
6525-27 Š. KEDZIE AVĖ. 

Tel. — YVĄ 5-7272

6 kamb. mūr. bungalow, 3 mie
gami, uždaras apšild. porčius. 
Karštu vand. — “baseboard” — 
gazu apšild. Dvigubas garažas, pa
keliamos j viršų durys. Naujas 
stogas 'ir rinos,1- 6328 S. Artesian, 
RE 7-2326.

BEVERLY HILLS HOMES
Parduodu ir prižiūriu namus
WHITNEY STAPLES, CPM 

Vytautas Stapulionis
BE 8-9820 — BE 9-0691

$9,900 už 2-jų butų bungaloiv. 
Apyl, California ir 22nd St. Lenkų 
-lietuvių rajonas. 5 ir 5 kamb. 
Modern. vonios. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

NAUJAS 8 BUTŲ NAMAS prie
šais Marąuette Parką. Pajamų — 
$12,600. J. V., 6757 So, Rockwell 
Street,

MŪRINIS 4 butų. BARGENAS. 
MODERN. Butai, 5—3—2%—2Į/2 
kamb. Jokių prasižengimų įstaty
mams. 4 modern. vonios. Atskiri 
“baseboard” apšild. Pajamų apie 
$300 mėn. Apyl. 28-os ir Homan. 
Savininkas gyvena kitam mieste, 
turi parduoti. $17,000; įmokėti — 
$2,500. LA 1-7038. SVOBODA, — 
3739 W. 26th St.

8 KAMB. NAMAS. Pastogė. 
Naujas rūsys. 2 maš. garažas. 
$7,900. Jokio įmokėjimo jei turite 
gerą darbą ir gerą “credit”. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. Tel. LA 
1-7038.

CICERO. Mūrinis! 5 būtų — 3 
po 4 kamb. ir 2 po 3. Apyl. 57-os 
ir Cermak. Pajamų $7,180. Kaina 
$49,900, įmokėti 20%. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Cicero. OLym- 
pic 2-6710, Bishop 2-2162.

Parduodu mūr. 8 būtų namą 
Chicago Heights, III. (apie 18 my
lių nuo Chicagos, prie lietuvių pa
rapijos). Visi butai išnuomoti, pa
jamų $800.00 į mėnesį. Galima 
perimti morgičius arba mainys į 
mažesnį namą Chicagoje. Pensi
ninkams gera proga, šaukti telef. 
925-1057.

PARDAVIMUI

Parduodama “Landis” batų tai
symo mašina. Prieinama kaina. — 
CO 4-0217 arba CO 4-5585.

Parduodamas alyva šildomas pe
čius nebrangiai. Skambinti — Tel. 
737-2185.

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS ft HANDLE8 

30 ft 55 gal. Free delivery 
«757 S. Halsted £ 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 434-1113
XKX>0<K)0<KK>0<X>OęO(»0(XW>00'

CONTRACTORS 
Namų statyba ir remontai

V = REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KlTOKl PASTATAII

I
J 2501 VVest 69th Street J HE 4-7482 436-5151

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo lr statv- 
boe darbus, gydytojų ofisų 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso lr namų telefonas: 
PRospeet 8-2013 

7203 S. VVestern Avė. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

STOGAI — KAMINAI — RINOS 
NlTEkAMILII VAMZDŽIAI

Dedame naujas “copper-alloy” ri
nas. Jų nereikia dažyti; garantuotos 
visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, išsmaluojame lr da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus taisom, atnaujina
me arba naujai dengiame. Vartojam 
fiber-asphalt. Garantuota, kad van
duo nepereis.

Kaminai — Murinami, valomi lr 
taisomi. Taip pat Įdedame vamzdžius 
į originalius kaminus: tinka gazo, 
alyvos lr anglies apšildymams. Su
laiko drėgmę.

Dažom Iš lauko Sr vidaus, tlnkuo- 
iam, dekoruojam lr cementuojame.

Pilnai apsidraudę.—Nemokami ap
skaičiavimai.—Žemiausios kainos.

AJdara dienų ir naktį bei sekma
dieniais.
LA 1-0047 arba RO 2-8778 

DIRBAME ŽIEMOS METU

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

Vienintėllai iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

Heating Contractor
įrengiu iaujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning i 
naujus lr senus namus.- Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčfuose. 
Darbas atliekamas greit ir sųžl- 
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern. Chicago D, III.

REAL ESTATE

3230 W. 65th PLACE
7 kamb., 4 miegami, 2 pilnos. vo

nios, Įrengtas rūsys. 2 maš. mūr. ga
ražas. Gazu — karštu vandeniu, 
apšildymas. 40x125 p. sklypas.

MOROV1TZ REAL ESTATE,
5102 So. Westem Avė. .436-5577.

DIDELIS 7 BUTŲ NAMAS
Čia yra nepaprastai gražūs 7 

butai. Dideli kambariai, 3 puikūs 
butai po 4i/2 kamb., 3 gražūs po 
4 kamb. ir gražus 3 kamb. butas. 
$687.50 pajamų per mėn. Laibai 
arti 60-os ir California. Arti prie 
visų baž. Greit praturtėsite. Dėl 
žemų Michaels kainų skambinkite

MICHAELS REAL ESTATE 
Tel. — 254-8500

DĖMESIO! BARGENAS!
Brighton Parke 4Į^ kamb. ge

ras butas ir patalpa bizniui ar 
raštinei. Centralinis šildymas. Ga
ražas. Pirksite tik $700 įmokėję. 
Kaina $11,700. RE 7-9515.
MOTEL irt bargan price of $55,000
Easy terms. 19 unjt, with kitehenette 
arrangements, Office building, ldeal 
for novelty store, also 11 room brick 
home oin 8 aeres ground, also have 
a 14 unit, Motei, modern thru-out, 
svvimming pool, air conditioned, two 
homes, for $85.00. See those both 
now & take over at once.

Mary Menke, 312 N. 12th Ouincy, Tll. 
Phone: 222-5123 — Area Code 217.

CICERO. Palikimas, turi būti 
parduotas 2-jų butų mūrinis po 
5% kamb. 1 blokas nuo Cermak, 
arti 49th Avė. 2 maš. mūr. gara
žas, kaina numažinta nuo $22,900 
iki $19,500. $3,500 įmokėti. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd., Cicero, 
OLympic 2-6710, Bishop 2-2162.

Liuksusinė split-level rezidencija 
daktarui, 79 ir Cicero. $25,000.

Mūr. 2x6. Talman Ir 67-ta. Atski
ri šild. $29,500.

Mūr. 1 kį a. 2 atskiri butai, gara
žas. M. p. $20,500.

Med. 2x5 prie mūsų įstaigos Nau
jas šildymas gazu. $20,000.

Naujas mūr. 3 mieg. 1 % vonios 
arti M. p. Tik $16,900.

Mur. 2 butai lr pajamos rūsy, 8 
m. M. p. $31,500.

Mflr. 4 butai arti mūsų Įstaigos. 
Garažas. $33,000.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 691h Street, Tel. HE 6-5151

63 lr Maplevvood apyl., mūr. 6 di
delių kamb. rezidencija. Kilimai. 
Garažas ir kiti priedai. Tik $16,500

Didelei šeimai ar 2 mažom šei
mom daili nuosavybe netoli mūsų 
įstaigos. Tik $14,000.

4 apartmentų mūras M. pke. At
skiri šildymai gazu. Pirksite nebran
giai.

5 modern. apartmentai ir tuščias 
30 p. sklypas Pulaski ir 63 apyl. 
Tik $34,000.

Netoli M. pko ant plataus sklypo 
8 kamb., 5 didelių miegamųjų mūro 
nuosavybė, 2 modern. vonios, mo
dern. virtuve, naujas šildymas gazu. 
$23,500.

71-os lr California apyl. graži ori
ginali mūro nuosavybė, apsauga nuo 
potvynio, mūr. garažas. Savininkui 
6 didelių kamb. butas lr $80 paja
mų mėn. $22,500.

6 kamb. niūras. Naujas šildymas 
gazu, modern. virtuvės lr vonia. Ga
ražas. M. p. Tik $16,700.

6 butų niūras. Karšto vand. šil
dymas alyva, alum. langai. 4 auto 
mūro garažas. Didelės pajamos. Ge
roj vietoj. Tik $55,000.

12 butų, graži salė pobūviams, 
"cocktall lounge”, atskiros patalpos

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

Mūr. 2x6 kamb. Gerai užlaikytas 
namas, Br. P. Naujas šild. $24,500.

Med. 2x0. Rūsys, centr. šild. 45 lr 
Talman.

Mūr. 154 auk., 4 54 lr 4. tik 8 me
tų, apsauga nuo potvynio, platus

į y
Mūr. 2x4 Br. P. $17,6*0. Gera* 

suslkiekimas.
Mūr. 6 kamb. Moderniška vonia 

ir virtuvė. 2 bl. nuo Maria High 
School. $17,500.

Mūr. 2x6 lr 1 kamb. rūsy. 44 lr 
Spaulding. Namas mokasl pats.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 W. 43rd St. CL 4-2390

žiba gelsvas 3-jų butų gražus, pla
tus mūras. Garažas, dvigubas lotas. 
$33,000.
..Pažymėkit — $5,000 rendos iš 6 
butų 2 aukštų mūro, prie pat M. p- 
ko. $37,000.

Paskubėkit į puikų 2 butų mūro 
namų. Naujas šildymas, karpetai, 
priedai, garažas. $33,400.

Apleistas 2-jų aukštų medinis. 3 
butai po 4 kamb. ir bizniui patalpa. 
Tik $6,000.

Kaip naujas 154 aukšto medinis. 
2 butai, 2 {ėjimai.. 5 ir 3 kamb. 
$14,000.

2-jų butų med. Naujas šildymas, 
platus lotas, arti mūsų. $14,760.

8 metų, 3-jų butų mūras, Šalia 
garažas. Arti parko, $34,900.

50 p. lotas. Marą. p-ke. Prieinama 
kaina.

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

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. IVAlbrook 5-6015

4628 S. Sacramento. 4 54 kamb. ge
ras butas ir "cleaner” biznis. Pirksi
te tik $1,000 įmokėję. $12,200.

Marąuette Parke. Mūr., 4 butai, 
cent. šild. Geroa pajamos. $36,900.

71 ir Rookwell. 2 butai lr taver
nos irengimai. Bargenas. $29,000.

72 ir Maplewood. Mūr. 7 kamb. 
rezidencija. 4 mieg. Gazo šilima. 
$16,000.

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

9 butai po 3y2 kamb. Prieinama 
kaina.

4844 W. Walton Street
Susitarimui apžiūrėti skambinti po 
7 vai vak.

Tel. HI 7-0651
5 kamb. namas. Plytelių virtuvė 

ir vonia. Rūsys. Įrengtas didelis 
kambarys pastogėje. Apyl. 66-os ir 
Artesian. Tel. HE 4-8343.

108th & CALUMET (Roselande)
Savininkas parduoda tvirtą 5 

kamb. mūr. būngalovv. Arti I. C. ir 
autobuso!. Didelis vestibulis, pus
ryčiams valgyti vieta ir 22 x 8 p. 
stiklinis porčius. Plytelių vonia ir 
virtuvė. Gazu apšild. Pilnas švie
sus rūsys. Pastogėje galima įreng
ti kambarius. Skubiam pardavimui 
kiana, nupiginta nuo $19,900 iki — 
$17,700. Tel. PU 5-4737.

Bargenas, Marąuette Parke. — 
Mūr. 4 mieg., karštu vand.-gazo 
šildymas, 35 p. lotas. Galima tuo
jau užimti. Įmokėti $2,000. Tel. 
778-2858.

6 kamb. mūrinis, 3 miegami. Pil
nas rūsys, tinkotos sienos. Mūr. 
garažas. Izoliuota, pastogė, su grin
dim. Karštu vandeniu-gazu apšild. 
6519 S. Campbell Avė. RE 7-2326. 
Įkainuota skubiam pardavimui.

Marąuette Parke savininkas par
duoda 2-jų butų 5Vž ir 4% kamb. 
erdvų namą. Įrengtas rūsys. Dviem 
mašinom garažas. Skambinkit va
karais 47G-1780.

Mūr. 3 luitai ir taverna, sutinka 
keisti į bungalow. $31,500.

Mūr. 3 butai po 4 kamb., B. p-ke.
Garažas. $22,500.

Med. fl kamb. Garažas, rūsys, pa
stogė. M. p-ke. $13,900.

Med. 2x4, garažas. Gražiai išlaiky
tas. B. p-ke. $14.800.

Mūr. 5 kamb. Rūsys lr garažas, 
14 metų. arti M. p. $12,500.

Nauj. mūr. 3 mieg., garažas, daug 
priedų M. p. $18.000.

Mūr. 0 kamb., garažas, naujas šild. 
30 p. lotas M. p. $16,800.

susirinkimams, daug įvairių priedų 
lr Įrengimų. M. p-ke. Teiraukitės.

6 h* 4 kamb. 7 metų mūr. 6 kamb. 
butas savininkui lr $150 nuomos. 2 
auto garažas. M. pke. Tik $81,600.

0 kamb. mūr. Moderni virtuvė lr 
vonia, naujas šildymas gazu. dideli lr 
gražūs kamb., nuo potvynio apsau
gotas rūsys, garažaa M. pke. Labai 
geras pirkinys už $19,60*.

154 aukšto. 2 po 4 54 kamb., 7 me
tų, mūrinis. 2 atskiri šildymai gazu, 
alum. langai, nuo potvynio apsaugo
tas rūsys. Gage pke. Tik $31,000.

Puikus 8 butų namas ant gražaus 
60 p. sklypo, M. pke., didelės paja
mos. Pirksite už $22,000.

2 po 0 mūr. Brigb. Pk. Platus 
Bklypos, garaž., labai gerame stovy
je. Pirksite už $18.500.

Modern. 6 didelių kamb., 2-jų me
tų senumo rezidencija. Įmontuoti vir
tuvės pečiai, 2 puikios vonios. Radi
jo sistema. Platus sklypas. 66-os lr 
Kedzle apyl. Tik $26.600.

Apynauju 7 kamb. rezidencija. Ži
dinys lr 4 dideli mieg., 2 vonios, la
bai modern. virtuvė, centrai, oro vė
sinimas, kilimai ir kiti geri priedai. 
Platus sklypas, garažas. Tik $29.500.

2 po 5 kamb. lr 4 k. mūras, atski- 
rl šildymai gazu, nauja elektra, 
Bridgeporte. $16,600.

$26,000.
Mūr. 6—4—8. 87 54 lotas. Centr. 

šildymas. Blokas nuo Mar. Parko.
Mūr. 6—5—5 ir maisto kraut. Ge

riausia vieta Br. parke.
Mūr. 154 a. 6 Ir 8. Dideli miega

mi, 2 auto mūr. garažas. M. P. — 
$24,000.

Med. 2x4. švarūs kamb.. rūsys, 2 
auto garažas. Br. Parke. Nebrangus.

Mūr. 4 bu tol. 66 p. lotas. Br. Par
ke. $24,000.

Mūr. 10 butų. 7 metų. Marų. Par
ke.

Liuksus 6 kamb. mūras. Marą. 
P-ke. Vyksta i Californių. $25.500.

Brighton P-ke. Biznis, 8 butai. 
Mūras, 60 p. sklypas. $26,000.

Brighton P-ke, Mūras. 4 kamb. 
butas. Naujas frontas bizniui. Dėl 
ligos uždaro. $14,500.

Proga spekuliantui už $20.000 
gauti 2 lotus, tavernų. 6 kamb. butų 
lr gerų mūro namų.
Naujas 2-jų butų mūras, Platus lo
tos, garažas, arti parko. $22,400.
3 butų mūras. Mūro garažas. Di
deli gražūs kamb. Arti ofiso. 
$31,700.
Naujas 4 kamb. mūras, aukšto pa
stogė, 35 p. lotas, garažas. Arti M. 
p-ko. Apsauga nuo potvynio. $18,900. 
3 butų mūras lr biznis. $4,600 nuo
mos metams. Kaina $18,900.

PALIKIMAS
Gage Parke. 2-Jij butų po 5 kamb. 

tvarkingas medinis. Rūsys ir pasto
gė. šildymas gazo pečiais. Nauji 
elektr. laidai. Garažas 2 ekstra skly
pai. Reikalinga tuoj parduoti.

A. Norkus Real Estate
2405 YV. 51st St. YVĄ 5-5030

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
Cicero, Parkholme, 2 aukšt. 3 būt. 

mūr., maži imokėjimal. Savininkas 
duos antrus morgičius. Tik $28,600.

Cicero, 2 aukšt. mūr., 6 būt lr 
valgykla, virš $500.00 mėn. pajamų 
Iš nuomų. Savininkas išsikelia ] 
Arizonų. Tik $42,500.

Cicero, kampinis 1 aukšt. mūr., 
virš 2,000 kv. pėdų, puiki vieta re
storanui ar “Dime store” krautuv 
Artimiausia ‘‘Dlme store” tik už 2 
mylių.

ŠATAS REALTY
4936 YV. 15 St., Cicero 

Tel: OL 0-22SS: OL 1-8*07

Mūr. 1—554 ir 1—5 k. Brighton 
Prk. 83 skl. Viskas modern. $26,800.

Mūr. 2—6, arti mok lr bažn. 
Brighton Prk. Naujas gazo šild. Gar. 
80 pėd. skl. $27,000.

100x134 pėdų skl. prie 162 lr 
Cicero, Oak Forest. IU. $8,600.

2 med. namai, geram stovy. 11 
butų ir taverna. Virš $600 paj. mėn. 
Town of Lake. $26,000.

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254 - 7450 arba 927 - 2046
Prie parko, kampinis, gražus mū

ras, 21 apartmentų ir grožio salio
nas Viskas išnuomota, turim sutar
tis — "leases”. Namas geram stovy, 
naujai apcementuotas. Naujas stogas, 
langai ir užpakaliniai laiptai kaip 
nauji. “Kewanee’ pečius, Nr. 14 su 
naujais vamzdžiais. Metinės pajamos 
$29,160. Įmokėjęs $30,000 galit nu
pirkti. Tel. — CO 1-0523.

2-JŲ BUTŲ NAMAS
58-ta ir S. Artesian. 2 maš. mūr. 

garažas, gazu-karštu vand. apšild. 
Apsauga nuo potvinio. Gera apy
linkė. $23,500. Kreiptis į savininką 
tel. PR 6-7200.

Remkite “Draugę”



East Chicago priešgaisrinės apsaugos savaitės metu buvo raši
nio ir piešinio konkursas. Laimėjusių tarpe buvo ir 2 lietuviai. 
Nuotraukoje matyti inspektorius Eugene Sulicz, Jonas Jasaitis, 
Kęstutis Pocius ir mokyklos vedėja seselė Marija.

MŪSŲ KOLONIJOSE
East Chicago, Ind.

Du lietuviukai laimėjo konkurse

Priešgaisrinės apsaugos sa
vaitės metu, East Chicago, 
Ind., mokyklose, vietos ugniage
sių vadovybė buvo paskelbusi 
konkursą, rašinio ir piešinio, 
tema kaip apsisaugoti nuo ug
nies. Iš kelių tūkstančių moki
nių dalyvavusių konkurse telai- 
mėjo 8, kurių tarpe 2 lietuviai 
iš Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos mokyklos. Jonas Jasai
tis 7 sk. laimėjo už piešinį ir 
Kęstutis Pocius 8 sk. už straips
nį: “Kaip apsisaugoti reikia nuo 
ugnies’’. Vienas ir kitas gavo 
po dovaną, metalinę statulėlę su 
atitinkamu užrašu.

Panašūs konkursai skelbiami 
kasmet, bet tik šiais metais te- 
laimėta. Mokykla prie Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos baž
nyčios įsteigta 1927 m., tuome
tinio klebono kun. Kaz. Bičkaus 
ko, kurioje iš pradžios mokyto
javo pasauliečiai, bet po kurio 
laiko buvo pakviestos vienuolės 
kazimierietės, kurios iki šioliai 
šioje mokykloje temokytojauja. 
Čia pirmuosius ledus pradėjo 
laužti seselės Kristina, Simplici- 
ja ir Magdalena. Joms vadovau
jant mokykla augo, stiprėjo ir 
tobulėjo. Jau kuris laikas kaip 
sėkmingai šiai mokyklai vado
vauja seselė Marijona.

Šioje lietuvių ko’onijoje, ap- 
tilstant lietuvių kalbai, seselės 
pirmosios ėmės žygių neleisti lie 
tuvių kalbai išnykti, mokyklo
je pradėjo mokyti lietuviškai, 
vaikus supažindinti su lietuvių 
kalba, istorija, geografija ir t.t. 
tuos dalykus dėstydamos regu
liarių pamokų metu ir moky- 
damos visus vaikus giedoti lie
tuviškai. Iki šioliai šventadie
niais per pamaldas mokiniai gie 
da lietuviškas giesmes. Be to, 
pėr įvairius minėjimus ar šiaip 
parengimus vaikučiai paruošia
mi programai su lietuviškomis 
dainomis, šokiais ir vaidinimais. 
Su lietuviukais drauge ir kita
taučių vaikai lietuviškai dainuo
ja, deklamuoja, šoka ir vaidina.

J. Ervydis

Hartford, Conn.

Lit. mokyklos vakaras

Praeitais mokslo metais Hart
fordo Lituanis.inė mokykla yra 
surengusi du pa-.įsekusius ba
lius — tai rudens balius, kuria
me dalyvavo A. Gustaitis ir Kau 
kių balius, kuriam programą y- 
ra parengusi ir sėkmingai pra- 
vedusi mokytoja Nina Gailiu- 
šienė.

Šiuos mokslo metus naujasis 
tėvų ko'uiti tas vėl pradeda ba
liumi. Pirmasis šiais mokslo me 
tais Lituanistinės mokyklos tė
vų komiteto rengiamas šokių va 
karas - balius įvyks lapkričio 
30 d. Lietuvių mokyklos salėje, 
339 Capitol Avė., Hartford, 
Conn.

Bus įdomi programa, stalai, 
bufetas, o šokiams gros “Bava
rų orkestras”. Bilietai - pakvieti 
mai jau platinami. Juos galima 
gauti pas tėvų komiteto narius.

J. Bernotas

Philadelphia, Pa.
1863 M. SUKILIMO 

MINĖJIMAS
J. A. V. Lietuvių Bendruome

nės Philadelphijos apylinkė ren- 
! gia 1863 m. sukilimo minėjimą 
lapkričio 17 d., sekmadienį, 4 

1 vai. p. p. Lietuvių Banko pa
talpose (202 Nortn Broad Stre- 
! et). Svečias iš Washingtono, ži- 
j nomas istorikas dr. Kostas R.
: Jurgėla skaitys paskaitą. Bus 
j ir sukilimą liečiančios Iiteratū- 
j ros parodėlė.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama šiame minėjime dalyvau
ti. Valdyba.

LITERATŪROS IR MUZIKOS 
VAKARAS

Literatūros ir Muzikos vaka
rą surengė Lietuvių Moterų Ats
tovybės klubas, kuriam vado
vauja sol. Augaitytė. Tai įvyko 
spalio 26 d. jaukioje Ethical 
Society salėje, susirinkus apie 
pora šimtų lietuviškosios pub
likos. Programą atliko sol. Leo
nas Baltrus, pianistė Aldona 
Kepalaitė ir dailiojo žodžio ats
tovė, rašytoja - aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė.

Leonas Baltrus padainavo 
Sielvartas — A. Kačanausko, 
Pavasaris — K. Kavecko ir Ne 
margi sakalėliai — J. Tallat - 
Kelpšos, La dolcissima Effigie
— A. Cilea, Lanima ho stanca
— A. Cilea ir Zueignung — R. 
Strauss Aldona Kepalaitė pa
skambino Tris preliudus — K. 
Čiurlionio, Variations series
— F. Mendelssohn, Ballade F 
major, op. 38 - F. Šopeno, Ber- 
ceuse, op. 57 - F. Šopeno ir 
Scherzo B. minor, op. 20 - F. Šo
peno. A. Kepaalitė lapkr. 9 d. 
bus simfoninio orkestro daly
vė New Yorke viename pasiro
dyme, o kitais metais balandžio 
24 d. duos savo rečitalį Bosto
ne.

Birutė Pūkelevičiūtė pirmoje 
programos dalyje deklamavo 
Gilšę, V. Krėvės kūrinį, o ant
rojoj — savo kūrybą Raudą, 
skirtą 1863 metų sukilimui pa
minėti. Raudą lydėjo kanklių 
muzika. O ir partizanų kūrybą 
tobulai perdavė. Nežinau, kaip 
kas sugriebė iš susirinkusiųjų 
B. Pūkelevičiūtės eiliuotai dek
lamuotus žodžius, bet man dar 
ir šiandien pirsimenami žodžiai:

Kur krito miško brolis,
Bijūnai ten žydės,
O žuvusį už laisvę 

Graudi daina minės.
Lietuvių Mot. Atstovybės 

Philadelphijos klubas tikrai mo
ka parinkti menininkus. Phila
delphijos lietuvių visuomenė 
joms lieka dėkinga už tokį ver
tingą kultūrinį pobūvį, o jam 
pasibaigus pakvietimą į T. ir A. 
Trau n - Tranauskų svetainę, pa
gerbti menininkus ir pasisve
čiuoti. J. B-is

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Vietos ateitininkai įspūdingai 
paminėjo Kristaus Karaliaus 
šventę. Spalio 27 d. Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje susi
rinko nemažas skaičius žmonių, 
kurių tarpe pasirodė jaunas 
ateitininkų prieauglis su tos or
ganizacijos vėliava. Iškilmingas

pamaldas laikė kun. A. Alaus- 
kas iš Haristown, o bažnytinis 
choras gražiai sugiedojo Kris
taus Karaliaus giesmę. Po pa
maldų didesnė dalis žmonių rin
kosi Šv. Andriejaus parapijos 
salėn išklausyti kun. dr. Širvai
čio paskaitos ir išpildomos jau
nųjų ateitininkų programinės 
meno dailės.

Šventės minėjimo atidaromą
jį žodį tarė dr. Juozapavičius, o 
maldą prie stalo sukalbėjo šios 
parapijos kleb. kun. J. Cepu- 
kaitis. Kun. dr. K. širvaitis 
trumpoje kalboje vaizdžiai iš
ryškino Kristaus Karaliaus 
šventės prasmę. Programinę 
meno dalį išpildė jaunieji atei
tininkai, talkininkaujant šešta
dieninės mokyklos mokiniams 
Progarą vedė Liudytė Bakanai- 
tė. Jaunieji vienas po kito dek
lamavo šventės dienai pritaikin
tus eilėraščius, skaitė ištrau
kas iš kitų kūrybos, skambino 
pianinu ir pagrojo akordeonu. 
Deklamavo — Aušra Kanana- 
vičiūtė, Danutė Juzaitytė, K. 
Ramanauskas, Danutė Bakanai- 
tė ir kt., pianu skambino — Al
dona Šiaučiūnaitė, Glorija Šim
kutė, Petras Vaškys, Romas 
Jasaitis, Vyt. Maciūnas ir R. 
Juzaitis. Ypač du paskutinieji 
turi neabejotiną muzikinį talen
tą. Gražiai su skaitymu pasiro
dė Virgus Volertas, kuris raši
nėlį Raketa paskaitė gana me
niškai. Jo broliukas Vytautas 
Volertas padeklamavo Rudenio 
rytą. Rimas Juzaitis, nedaug 
tepersiritęs per dešimt metų, 
pasigėrėtinai grojo akordeonu. 
Rima Salytė itin pasižymėjo 
kaip dailiojo žodžio atstovė, 
skaitydama ilgoką straipsnį Su
simąstymas prie Kristaus Kry
žiaus. Tai vis mūsų tautos be- 
siskleidžią jauni ir gležnus žie
dai, g’obėjų bei auklėtojų gra
žiai prižiūrimi.

Minėjimas baigtas Ateitinin
kų himnu. Toks gražus Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mas liudija, kad čia ateitininki- 
ja puikiai veikia ir savo darbais 
veda jauną prieauglį tokiu pat 
keliu. J. B-is

Worcester, Mass.
MALONUS VAKARAS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Worcesterio skyrius spa
lio 26 d. Maironio parke suruo
šė menišką vakarą su vakarie
ne ir šokiais. Meninę dalį atli
ko plačiai žinomas dramos ak
torius Vit. Žukauskas iš New 
Yorko ir sol. Ben. Povilavičius, 
akompanujant komp. J. Gaide
liui — abu iš Bostono. Vit. Žu
kausko pasakojimai (čia jau 
149-sis pasirodymas!) labai 
įvairūs ir įdomūs. Ben. Povila
vičius padainavo St. Šimkaus 
Tamsiojoj naktelėj, Kas ant žir
gelio ir Oi, greičiau, greičiau. 
Antru atveju padainavo ariją 
iš Kornevilio varpų, dainą apie 
blusą ir Don Bazilio ariją iš 
Sevilijos kirpėjo.

Vakarienė buvo po meninės 
dalies, o šokiai po vakarienės. 
Bilietų kaina (įėjimas ir vaka
rienė su kava) 3 .dol. vienam 
asmeniui.

Vakaras prasidėjo 7 vai. Sve
čių buvo iš Bostono ir vienas 
kitas iš kitur. Nedidelė Mairo
nio salė buvo pilna (netoli dvie
jų šimtų žmonių prie atskirų 
stalų). Vakaras paliko malonų 
įspūdį. A.

UNIJOS PAREIGŪNAS .
— CASTRO RĖMĖJAS

Senato Vidaus saugumo pa- 
komisija paskelbė duomenis, 
kad vienas iš Chicagos AFL - 
CIO unijos vadovų Sidney Lens 
yra pasirašęs garsinimus Fair 
Play for Cuba komiteto, kuris 
tarnauja Castro reikalavimams. 
Lens teisinasi tai padaręs per 
neapsižiūrėjimą.
MEIGS AERODROMO

PRAPLĖTIMAS ATIDĖTAS
Chicagos miestas atidėjo vyk 

dymą planų praplėsti Meigs 
aerodromą, kam buvo numaty
ta išlesiti $1,375,000. Buvo no
rėta užpilti ežero krantą ir pra 
plėsti lėktuvams statyti aikštę. 
Darbai atidėti, nes lėšoms gau
ti būtų reikėję didinti nuosavy
bių mokesčius, kurie jau ir taip 
Chicagoje aukšti.
VAIKŠČIOJIMAS — ŠIRDIES 

STIPRINIMAS
Širdies ligų specialistas dr. 

Paul Dudley White, 77 m. am
žiaus, buvęs prez. Eisenhowe- 
rio gydytojas, atvykęs į tarp
tautinės sveikatos konferenciją, 
sušauktą JAV Medicinos drau
gijos Chicagoje, koresponden
tams davė interview. Tačiau su 
tiko kalbėtis tik su sąlyga, tai 
bus atlikta vaikštant. Tuo no
rėjo pabrėžti vaikščiojimo svar 
bą sveikatai. Dr. White sakė: 
amerikiečiai dabar, apskritai, 
yra silpnesni už savo protė
vius, nes dabar perdaug kiurk- 
soma automobiliuose. “Mes esa
me ligonys, ir dažnai to nežino
me”. Jis priminė, kad kojose 
yra daugiau muskulų, negu 
rankose ar kur kitur kūne, dėl

įvyks lapkričio 23 d., šeštadie
nį.

Norima, kad minėjimo pro
gramą suprastų ir kitataučiai, 
todėl trumpą žodį tars Lietuvos 
Generalinis konsulas Kanadoje 
J. Žmuidzinas vien tik angliš
kai. Daugiau kalbėtojų nebus.

Meninę programą išpildys To 
ronto “Varpo” choras, diriguo
jamas St. Gailevičiaus ir Ha
miltono tautinių šokių grupė 
“Gyvataras”, vadovaujama G. 
Breichmanienės. Tai yra apylin
kės stipriausi meninių jėgų vie
netai. Vienetai turi paruošę nau 
ją repertuarą.

Kadangi šių metų minėjimo 
iškilmėse rengėjai tikisi turėti 
daug svetimtaučių, tad būtų la
bai nejauku, jei salė nebūtų už
pildyta. Reikia tikėtis, kad ne 
vien vietiniai lietuviai, bet ir 
plačiosios apylinkės parodys lie
tuvišką solidarumą ir reikia ti
kėtis, kad į šias minėjimo iškil
mes atsilankys labai gausiai.

Ramovietis

Kanadoje
St. Catharines, Ont.

Ramoviečiai kreipiasi
Niagaros pusiasalio ramovė- 

nai jau metai iš metų ruošia 
kariuomenės šventės minėjimą.

Šiemet 45-sias Lietuvos ka
riuomenės sukaktį rengėjai ruo
šiasi paminėti visai skirtingai. 
Norima be lietuvių su šia lietu
viams reikšminga diena plačiau 
supažindinti ir svetimtaučius.

Yra nusamdyta erdvi ir gra
ži Kanados legijono salė, viena 
iš miesto reprezentacinių salių, 
pačiam miesto centre, 111 
Church Street, St. Catharines, 
Ontario. Canada. Šios iškilmės

Užsakymus siųskite “Draugo" 
nariai gauna trečdalį nuolaidos.

CHICAGOS ŽINIOS DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. lapkričio mėn. 2 d.

j to visus ragino daugiau ener
gingai vaikščioti. Tai stiprina 
širdį.
NEBUS GAZOLINO

IŠVEŽIOTOJŲ STREIKO
Anksti penktadienį gazolino 

išvežiotojai susitarė su darb
daviais ir grėsusio streiko ne
bus. Iki šiol išvežiotojai gaudavo 
po $3.25 j valandą dienomis ir 
po $3.37 už nakties darbą. Da
bar jų atlyginimas dar bus pa
keltas.
PREZIDENTĄ SAUGOS

1,300 POLICININKŲ
Į Chicagą atvykstančio prezi

dento Kennedy apsaugai pas
kirta 1,300 policininkų. Prezi
dentas atskrenda šiandien 11 
vai. 40 min. į O’Hare aerodro
mą. Tuojau vyks į Conrad Hil
ton viešbutį, o 12 vai. 50 min. 
išvyks į Soldier Field, kur da
lyvaus aviacijos ir armijos ka
detų komandų rungtynėse. Pa
sibaigus rungtynėms, preziden
tas vyks tiesiai į O’Hare aero
dromą. Tomis rungtynėmis yra 
toksai susidomėjimas, kad Bur
lington traukinių linija leidžia 
specialų traukinį iš 21 vagono 
vežti rungtynių stebėtojus iš 
Colorado valstybės.

MIRĖ J. BAYIJS
Chicagos miesto vandens in

žinierius ir tarptautinio garso 
vandens valymo specialistas J. 
R. Baylis mirė sulaukęs 78 m. 
amžiaus. Gyveno 1643 E. 86 
St., Chicagoje. Bus palaidotas 
Misissippi valstybėje.

KODĖL APMIRĖ MIDVV AY 
AERODROMAS?

Chicago majoras Daley ragi
na, kad lėktuvų linijos nukreip
tų dalį savo judėjimo į Midway 
aerodromą, vieton dabar gau
siai naudojamo O’Hare, tačiau 
lėktuvų linijos nelinksta į tai, 
kadangi joms nuomos už Mid- 
way aerodromą reikia mokėti 
$265,426 metams. Nuomos su
tartis baigiasi 1964 m. gruodžio 
31 d. ir jos nelinkusios ją at-, 
naujinti tokia aukšta kaina, 
ypač, kai yra nemaža nuoma ir 
O’Hare aerodrome, tuo gi tar
pu miestas dar nelinkęs nuo
mos mažinti.

PLOKŠTELIŲ KONCERTAI
Centriniuose Chicagos miesto 

bibliotekos rūmuose, antrame 
antrame aukšte (Randolph ir 
Michigan gatvių sankryža) tre 
čiadieniais 12 vai. 15 min. p. p. , 
būna plokštelių koncertai. Ir 
miesto bibliotekų padaliniuose 
žiemos sezone rodomi filmai 'bei 
būna kita kultūrinė programa, 
reikia tik sau artimosiose pasi
teirauti kada kas būna.

Del staigios Lietuvos Kariuomenes Kūrėjo - 
Savanorio ir buvusio Krašto Apsaugos Ministerio

A. -J- A.
Pulk. JONO VARIAKOJO 

mirties, jo šeimai, giminėms bei bičiuliams nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

L. K. Kūrėjų - Savanorių 
Sąjungos Centro Valdyba

ĮSIGIJĘS ŠIUOS TRIS PREMIJUOTUS ROMANUS, 
TURĖSI KELETU MALONIŲ VALANDŲ.

Jurgio Gliaudąs “ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS“, 1960 m. laimėjęs 
"Draugo” premiją., 268 psl., kaina 2.50 dol. Apie Šią Amerikos gyve
nimo knygą “Aidai" rašo: “Pernykštę Draugo romano premiją lai
mėjęs “'šikšnosparnių sostas" yra ne tik tiksliai apgalvotas ir su
planuotas, bet ir iš viso vienas pačių giliųjų bei turiningųjų mūsų 
veikalų”.

Aloyzo Barono “LIEPTAI IR BEDUGNES”, laimėjęs “Draugo" 
premiją 1961 m., 279 psl., kaina 3 dol. Apie šj romaną “Tėviškės 
Aidai”, einą Australijoje, rašo: "Lietuviškos knygos mėgėjas turėtų š) 
romaną jsigyti ir perskaityti. N6 vienas nebus apviltas, nes lietuviško 
romano eilėje šis veikalas išsiskiria ne tik premija, bet ir savo ak
tualumu. minties lakumu, stiliaus sklandumu, netikėtais (vykiais, taik
liais posakiais, žiaurių situacijų keitimuisi su netikėtumais ir linksmais 
reiškiniais“.

Juozo Kralikaujdto “TITNAGO UGNIS”, 1962 m. laimėjęs "Draugo” 
romano konkurso premiją, 206 psl., kaina 2.50 dol. Apie šią knygą 
"Darbininkas“ rašo: "Veikalas labiausiai ir būdingas tuo, kad istori
ni koloritą jis dav6 ir tose srityse, kuriose nemėgino duoti bet kuris 
kitas rašytojas... Romanas parašytas su autoriaus dvasine (tampa lr 
poetiniu polėkiu”.

adresu. Lietuviškos knygos Klubo

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.

FILMAI NEMOKAMAI

Centraliniuose Chicagos mie
sto bibliotekos rūmuose (Michi
gan ir Randolph gatvių sankry 
ža) penktadieniais 12 vai. 15

A. -Į- A.
MAMERTUI PLECHAVIČIUI mirus, 

jo broliams gen. Povilui ir dr. Leonardui Ple- 
chavičiams ir jų šeimoms reiškia giliausią 
užuojautą

Aldona ir Vytautas Taurai

Gen. POVILĄ PLECHAVIČIŲ, 
šeimą ir artimuosius, jo broliui

A. -Į- A.

MAMERTUI PLECHAVIČIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame.

-Savanoriui Kūrėjui, dviejų Vyčio Kryžiaus or
dino kavalieriui, ketvirto pėstininkų Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo pulko (Panevėžio bataliono) or
ganizatoriui ir Laisvės Kovų 1919-1921 m. vadui

-14

A. -j- A.

JONUI VARIAKOJUI mirus, 
jo žmonai, sūnums, broliui ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

L. V. S. S-gos Ramovės 
Centro valdyba

JONAS P. KUZINSKAS
Gyveno 2411 Pearsali Pkwy„ Waukegan, III.

Mirė iapkr. 1 d., 1963. 8 vai. ryto, sulaukęs 72 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Gaurės parap., 

Purviškių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė (Masilionytė), 

sūnus kun. Jonas Kuzinskas. vikaras Šv. Jurgio parap. (Chica
goje). dukterys: Bernice Machak. žentas Al ir Aldona Wright, 
žentas Harvey, 3 anūkai: Peggy, John ir Richard Machak, se
sers vaikai: Gundrum ir Shusis šeimos, švogerka Monika Butkus, 
giminaičiai: Matthevv Bertaah, gyv. Delray, Florida, Stella Slri- 
kol lr Ann Frankltn, gyv. Michigan ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstanti.

Priklausė Šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų. Seselių Pranciškiečlų 
Rėmėjų. Nukryžiuotojo Jėzaus Sės. Rėmėjų ir Tėvų Marijonų 
Rėmėjų draugijoms.

Kūnas pašarvotas Petroshiaus kopi., 316 — lOth St., No.
Chicago. III.

Laidotuvės jvyks antrad.. lapkr. 5 d., iš kopi. 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Baltramiejaus parap. bažnyčią, \Vaukcgan, 
III., kurioje jvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Ascension kapines. Libertyviile, Iii.

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

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai.

Laidot. direkt. J. Petroshius, Tel. DE 6-0966.

min. bus rodomi filmai sociali
niais, politiniais, ekonominiais 
klausimais. Lapkr. 8 d. — apie 
Portoriką, lapkr. 15 — apie Af
riką, lapkr. 22 d. — apie Arti
muosius Rytus.

L.V.S. S-gos Ramovės 
Centro Valdyba

Z
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X Į a. a. kun. Kazimiero 
Vengro, MIC, laidotuves iš Bo
stono, Mass., atvyko velionies 
brolis Juozas Vengras, seserys 
— Ona Fitzpatrick, Marija Mc- 
Carthy, Anelė Amlbrose ir jos 
vyras James Ambrose. Taip pat 
atsilankė Chicagoj gyvenančios 
jo giminaitės — P. Masalskie
nė su dukromis Pranciška ir 
Estelle Nork. A. a. kun. Ven
gro laidotuvės įvyksta šiandien 
iš Aušros Vartų par. bažnyčios. 
Pamaldos bus 10 vai. ryto, o po 
pamaldų bus palydėtas Į Šv. 
Kazimiero kapines.

X Jonas P. Kuzinskas, kun. 
Jono Kuzinsko tėvas, staigiai 
mirė vakar nuvykęs melstis į 
Šv. Baltramiejaus bažnyčią. Ga
vo širdies ataką. Turėjo 72 m. 
amžiaus. Buvo kilęs iš Taura
gės apskr., Gaurės par., Purviš- 
kių kaimo. Amerikoje išgyveno 
55 metus. Dirbo plieno fabrike. 
Laidojamas antradienį 10 vai. 
30 min.

X Chicagos skautininkų Ra
movė partizanams pagerbti per
S. Barčus radiją atliks A. Ei- 
vienės paruoštą .montažą “Ma
no šaliai ir broliui partizanui”. 
Montažą išpildys skt. Eivienė, 
Kasniūnas, Vindašienė ir skau- 
tiįlinkių oktetas, vadovaujamas 
Variakojienės. Oktetą sudaro 
Baukienė, Bobinienė, Dudėnie
nė, Jonikienė, Kliorienė, Kurgo- 
nienė, Mikutaitienė ir Smieliau- 
skienė.

X Irena Bernatavičienė ir 
Jane Mičiulienė atidarė moterų 
rūbų saloną - siuvyklą. Tai bus 
pirmasis Marąuette Parko rūbų 
siuvimo salonas.

X Tėvų Marijonų Bend
radarbių Brighton Park sk. 
susirinkimas įvyksta sekma
dienį, lapkr. 3 d., 1:30 v. p. 
p. parapijos salėje. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes tu
rėsim pasitarti kaip geriau 
pasiruošti pramogai, kuri į- 
vyks lapkričio 10 d. U. Gar- 
lavičienės namuose.

X Solistė Genovaitė Vasiliau
skienė, atvykusi iš Australijos 
ir su dideliu pasisekimu koncer
tuojanti JAV-se, “Dainavos” 
ansamblio koncerte lapkričio 
mėn. 3 d. Maria High School 
salėj 3:30 vai. p. p. pirmą kar
tą išgirs ją ir Chicagos visuo
menė. (Pr.)

X Jaunimo šokiai su progra
ma įvyks š. m. lapkričio mėn. 
2 d. B. Pakšto salėje, 2801 W. 
38th 'St., Chicago. (Pr.)

X Kas yra JUBILATE? O 
gi vardas vokiško radijo, kurį 
Telefunken gamina jau dešimti 
metai. Tą ir kitus vokiškus ra
dijus pamatysite Gradinsko te
levizijų, magnetofonų ir Hi Fi 
Stereo krautuvėj, 2512 W. 47th 
Str., FR 6-1998. (Sk.)

X “Dainavos” ansamblio kon
certui (lapkričio 3 d. 3:30 v. 
p. p. Maria High School salėj) 
bilietai gaunami: “Marginiuo
se”, 2511 W. 69 St., tel. PR 8- 
4585, “Dainoje”, 3321 S. Hals
ted St., tel. CL 4-5665, Royal 
Blue krautuvėje, 4359 S. Camp
beU Ave., tel. BI 7-9475 ir Ci
cero — Stangenbergų krautu- 
6-1096. Sekmad. prie kasos nuo 
2:30 v. p. p. (Pr.)

X šv. Mykolo parapijos baž
nyčioje, North Side, kur klebo
nu yra kun. A. Valančius, lap
kričio 3 d. 9 v. r. Mundelein 
Kolumbo vyčiai užprašė šv. mi
šias, kurių metu jie priims šv. 
Komuniją. Per pamaldas giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas varg. N. Kulio ir solistai 
Felicita Plančiūnas, Genovaitė 
Mačytė ir Vincas Eivins.

X Dr. Juozas ir Barbora Pli- 
kaičiai, 6318 W. Irving Park 
Road, spalio 26 d. atšventė sa
vo vedybinę 10 m. sukaktį, da
lyvaujant profesijos draugams 
ir kitiems pažįstamiems. Buvo 
jaukiai praleistas vakaras jų 
naujai įsigytoje rezidencijoje.

X A. a. pulk. Jonas Varia- 
kojis, gyv. St. Charles, III., nuo 
širdies smūgio mirė savo na
muose spalio 31 d. 7 vai. vak. 
Nepriklausomybės kovų laike 
jis yra suorganizavęs Panevėžio 
batalioną, iš kurio vėliau suda
rė 4 pėstininkų karaliaus Min
daugo pulką. Yra kovojęs su 
savo pulku prieš bolševikus, ber 
montininkus ir lenkus. Parašė 
knygą apie šio pulko įsteigimą 
ir darbus. Liko žmona ir vai
kai.

X Konstancijos ir Antano 
Stankaus 50 m. vedybų sukak
ties minėjimas /įvyksta šį sek
madienį. 12 v. bus šv. mišios 
jubiliatų intencija tėvų jėzuitų 
koplyčioje, o 1 vai. pietūs ir pa 
gerbimas Jaunimo Centro sa
lėje. Bus prisiminta ne tik ves
tuvių sukaktis, bet ir sukaktu
vininkų visuomeninė veikla. Ne 
turį kvietimų, juos galės įsigy
ti prie įėjimo. Pamokslą koply
čioje pasakys kun. B. Markai- 
tis, mišių metu giedos sol. A. 
Brazis ir sol. G. Peškienė. Var
gonuos M. Motekaitis. Meninę 
programos dalį atliks Stephens 
trio: J. Bobinienė, G. Peškienė 
ir G. Mačytė, akt. A. Dikinis ir 
akt. S. Pilka.

X Pranas Kazilionis - Linkus, 
3722 W. Marąuette Rd., Lietu
vių Pensininkų sąjungos valdy
bos sekretorius, mirė spalio 19 
d.. Palaidotas spalio 23 d.

X Richardas ir Laura Doč- 
kai, 12741 Escanaba, susilaukė 
dukrelės Kristinos Marijos. Tė
vai džiaugiasi dukrele, o Mari
jona Dočkienė pirma anūke,

X Julija Pukelienė spalio 25 
d. šventė savo gimimo dieną. 
Šeimos ir artimųjų buvo pasvei
kinta, palinkėta ilgiausių ir svei 
kiaušių metų.

X Moterų sąjungos 21-mos 
kuopos iš Town of Lake svar
bus susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 3 d. 1 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos susirin
kimų kambary. Kviečiamos vi
sos narės gausiai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

X Jonas Simonavičius, 4437 
So Talman ave., skaudžiai šir
dies ligos paliestas, jau kelinta 
savaitė guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Nors ir pamažu, bet kas 
dien ligonis gerėja ir gal neužil
go galės apleisti ligoninę.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų 6 sk. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, lapkričio 
3 d. 2 vai. p. p., mokyklos kam
baryje.. Prašomos narės susi
rinkti, nes turim pasirengti atei 
nančiai skyriaus pramogai gruo 
džio 1 d.
__ X Ona Oksienė, Brighton
Park gyventoja, pergyvenus 
sunkią operaciją, grįžo į namus 
ir džiaugias, kad sveikata kas
dien gerėja.

X “Dainavos” ansamblio va
dovybė, pilnai pritardama J. 
Bachuno spaudoje iškeltai idė
jai, kad laisvojo pasaulio platy
bėse išsimėčiusiems lietuviams 
reikia palaikyti kultūrinius san
tykius ir juos stiprinti bendra
darbiavimu, ėmėsi iniciatyvos 
pristatyti atvykusią iš Austra
lijos dainininkę Genovaitę Vasi
liauskienę Chicagos lietuviams 
šio sekmadienio koncerte Maria 
High School salėje. Sprendžiant 
iš jos pasisekimų kitose J. A. 
Valstybių lietuvių kolonijose, 
tikimasi, kad ir Chicagai ji su
teiks meninio pasigėrėjimo sa
vo puikiai atliekamais dainos 
meno kūriniais. (Pr.)

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų 1 sk. svarbus susirinki
mas įvyks lapkričio 3 d. 2 vai. 
p. p. Šv. Kryžiaus parap. susi
rinkimų kambary. Visos rėmė
jos prašomos atsilankyti ir nau 
jų narių atsivesti.

X Paulius - Kęstutis Dirkis, 
4500 S. Talman, Chicagos res
publikonų yra nominuotas į 12 
wardą GOP komiteto nariu.

X Vėlinių minėjimas. Sekant 
senu, gražiu lietuvių papročiu, 
Moksleivių Ateitininkų sąjun
gos Pr. Dielininkaičio kuopa 
ruošia vėlinių minėjimą. Šią 
proga bus prisiminami visi par
tizanai bei laisvės kovotojai kri 
tę kovoje už laisvę, maldą, gė
rį, tiesą. Ypatingai bus prisi
menami visi ateitininkiškosios 
šeimos nariai, kurie atidavė sa
vo brangią gyvybę Dievui ir tė- 
vybei.

Minėjimas įvyks lapkričio 3 
d. 6:30 v. v. Marąuette Parko 
lietuvių parapijos patalpose. 
Trumpas paminėjimas parapi
jos salėje, žvakių eisena ir mai 
da bažnyčioje. Kuopos nariai, 
uniformuoti, renkasi 6 v. para
pijos salėn. Visi lietuviai, o ypa 
tingai ateitininkai, kviečiami 
šiame paminėjime dalyvauti.

X Kun. B. Sugintas už spa - 
lio mėnesį pasiuntė 1,180 dol. 
Vasario 16 d., saleziečių ir Pun
sko gimnazijoms. Į tą sumą įei
na Chicagos Lietuvių Auditori
jos vedėjo Sigito Astrausko, ir 
J. A. Urbono, Dayton, Ohio, au 
kos. Abu aukojo po 10 dol.

X Balfo vajaus aukos jau 
plaukia, nors vajus dar nepra
dėtas vykdyti. Vienas pirmųjų 
atsiliepė Julius Pakalba, paau
kojo $12. Čia tenka paminėti, 
kad jis ir praeitais metais Bal
fo šalpos reikalui paaukojo 24 
dol. Jeigu atsiras ir daugiau 
tokių geraširdžių ir jautrių lie
tuvių, tai Balfo šalpos darbas 
bus vykdomas be sunkumų. Ka
dangi aukotojai bus aplankomi 
namuose, tai šiuo metu labai 
reikia ir aukų rinkėjų.

X Kun. Kęstutis Balčys, dau
geliui jau žinomas solistas, liet. 
Šv. Kazimiero parapijos val
dytojas, Amsterdame, dalyvaus 
su savo didelio spalvingumo 
balsu Jaunimo Centro vakarie
nės programoje, 1963 m. gruo
džio 1 d.

Organizacijos, kurios dar nė
ra paėmusios platinti bilietus, 
yra nuoširdžiai prašomos tai 
padaryti šį sekmadienį. (Pr.)

X Jonas Kutka ir Klemas 
Jurgėla, turėję gazolino stotį 
ir automobilių taisymą 59th ir 
Winchester Ave., nuo lapkričio 
1 d. perėjo su savo patyrimu ir 
klientais į Česo automobilių tai
symo dirbtuvę, 2423 W. 59th 
St. GR 6-7777. (Sk.)

x Dailininko Prano Gailiaus 
darbų paroda atidaroma Čiurlionio 
Galerijoje lapkričio 8 d. (penkta
dienį) 8 vai. vakare.

Dail. Pranas Gailius nuo 1950 
•m. gyvena Paryžiuje. Ten studija
vo pas pasaulinio garso menininką 
Femand Leger ir lankė Ecole Na
tional dės Beaux Arts.

Nuo 1955 metų dalyvauja meno 
parodose, o šiais metais Paryžiuje 
buvo suruoštos jau net penkios 
jo vjeno parodos. Vokietijoje 1960 
metais su dideliu pasisekimu įvy
ko keturios dail. Prano Gailiaus 
parodos.

Ši paroda yra pirmoji jo paroda 
Amerikoje. Dail. Pranas Gailius 
tik prieš dvi savaites atvyko iš 
Paryžiaus ir dalyvaus parodos ati
daryme. Paroda tęsis tik iki lapk
ričio 14 d. (ketvirtadienio). Paro
dą ruošia Šviesos — Santaros Ko
legijos Chicagos skyrius.

I* .(Pr.)

Mažieji lietuviukai rikiuojasi su 
zano kapo.

žvakėmis prie simbolinio parti-
Nuotr. Alg. Raulinaičio

('hica^oj ir apylinkėse
TAUTŲ FESTIVALYJE

LIETUVIŠKA SEKLYČIA
Kaip jau būvo spaudoj skelb

ta, šį sekmadienį—lapkr. 3 d. 
vyksta Tautų festivalis, kur lie
tuviai parodys savo seklyčią. Be 
kitų reto grožio tautodailės dir
binių, seklyčią puoš ir mūsų dai 
lininkų paveikslai. Dail. A. Rūk 
štelės — rudens kolorito ir nuo 
taikų Lietuvos gamtovaizdis, 
dailininkų P. Augio ir A. Pet
ravičiaus grafika — Lietuvos 
kaimo buitis. Bus nepamiršta 
pastatyti vešlios mirtos ir rū
tos.

Maisto skyriuje, lietuvių val
gius patieks Dalia Talat Kelp
šaitė, jai talkins filisterės D. 
Koklytė, G. Musteikytė ir kitos. 
Seklyčioje reprezentacijai ir bu 
dėjimui vadovaus filisterė A. 
Avižienytė, šiai talkins skautės 
filisterės Jūratė Juškevičiūtė - 
Variakojienė, Aldona Sidzikau- 
skaitė - Kudirkienė ir kitos. 
Seklyčioje, pasikeisdamos mer
gaitės aus ar skambins kanklė
mis. šį uždavinį atliks Tėviškė
lės ansamblio, A. Kirvaitytės 
jaunosios kanklininkės: G. Šti- 
telytė, J. Mačiulytė, R. Kervelai 
tytė ir G. Navickaitė. Scenoje 
šoks Jaunimo Centro Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama L. 
Brazdienės.

Parodų lankytojai turės pro
gos ne tik pamatyti, kaip gy
vena žmonės, kaip įsiruošia 
kambarius, bet ir kokio skonio 
maistą valgo, o taip pat pama
tyti ir įvairių tautų jaunimą 
scenoje.

Visi lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti. Adresas: 1001 N. 
Dearbom St. Z. J.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 
IŽDO TARYBOS VALDYBOS 

POSĖDIS
Posėdis įvyko spalio 22 d. Da 

lyvavo vald. pirm. A. Baliūnas, 
Inst. prez. dr. P. Jonikas, Iždo

X Veronika Gečienė, 2502 
W. 45 Place, žinoma veikėja, 
grįžo iš ligoninės ir baigia na
muose sveikti dr. J. Meškaus
ko priežiūroje. Veronika Gečie
nė yra visiems dėkinga už lan
kymą, o ypač už maldas ir šv. 
mišias. Veroniką galima namuo 
se aplankyti.

X Latvių teisininkų grupė 
kviečia lietuvius teisininkus, 
žurnalistus ir namų sav. drau
gijų atstovus sekmadienį, 3 d. 
2:30 v. p. p. į susirinkimą aptar 
ti Chicagoj išleistą Open ocu- 
pancy potvarkį. Susirinkimas 
įvyks Latvian Community Hou
se patalpose, Elston ir Ham- 
lin g. k. (825 N., 3800 W.). Bus 
pravestos diskusijos dėl komu
nizmo plėtimosi visam pasauly. 
Po susirinkimo—kavutė.

X Namų Savininkų Chicagos 
apskrities taryba posėdžiavo 
spalio 28 d. J. Pakel taupymo 
ir skolinimo įstaigos patalpose. 
Svarstyta aktualieji namų sa
vininkų klausimai. Posėdy daly
vavo St. Kaulakis, J. Kaulakis, 
Al. Adominas, Montvila, Vl. 
Konstantinavičius, A. Liūdžius, 
B. Brazdžionis, J. Mikšis, K. 
Repšys, P. Antanonis, O. Širvin 
skienė ir kt. Po susirinkimo bu
vo kavutė.

Tarybos vald. vicepirm. dr. K. 
Šidlauskas, ižd. inž. A. Semėnas 
ir sekr. K. A. Girvilas.

Posėdyje buvo nutarta kvies
ti kooptavimo teise antruoju 
vicepirm. teisininką istoriką Jo
ną Dainauską, žinomą kultūri
ninką.

Iždo Tarybos pirm. A. Baliū
nas toliau padarė pareiškimą, 
kad, norint sėkmės I-tuto dar
buose, reikalinga sudaryti tiks
liai suderintas veikimas paties 
I-tuto ir Iždo Tarybos, t. y. iž
do rūpintoju, einant dėsniu, kad 
kai asmuo aukoja pinigus, jis 
nori žinoti, kam ir kaip tie pi
nigai bus sunaudoti. Pagal dar
bo sričių derinimo idėją, pripa
žinta reikalas pagyvinti visuo
menės informavimą apie I-tuto 
sudėtį, uždavinius ir darbus. 
Tam reikalui nutarta skubiai iš 
leisti suglaūstą informacinį lei
dinį ir jį paskleisti tarp lietu
vių. Leidinyje numatyta paaiš
kinti Aleksandryno raikšmę ir 
nurodyti, kas toliau numatoma 
atlikti; ibe ko kita, pirmiausia 
būtų pradedama leisti lituanis
tinis žurnalas metraštis.

Ryšium su reikalu informuo
ti apie Lit. Inst., numatoma 
suruošti ir viešas susirinkimas 
akademija, kurios programoje 
galėtų būti didžiųjų lituanistų 
Biržiškų pagerbimas, o kartu ir 
Aleksandryno išleidimo iškil
mės.

Kartu su šiais paruošiamais- 
siais darbais yra šiuo metu ko- 
respondenciniu būdu daromi ir 
Lit. Inst. prezidento rinkimai, 
vykdomi dr. P. Joniko sudary
tos rinkimų komisijos, kurion į- 
eina A. Baliūnas, Vl. Jakubėnas 
ir K. A. Girvilas. K. A. G.

LIETUVAITĖ KARIŪNŲ 
BALIUJE

Ryšium su futbolo rungtynė
mis tarp armijos ir aviacijos 
kariūnų komandų, Chicagoje 
šeštadienį bus jų paradas 12 v. 
15 min. Dalyvaus apie 5,000 
kariūnų su dviemis savo orke
strais. Po futbolo rungtynių 6 
vai. 15 min. Conrad Hilton vieš 
buty bus West Point ir aviaci
jos kariūnų balius, kur jiems 
asistuoti iš Chicagos parinktos 
5,000 merginų. Jų tarpe bus ir 
lietuvaičių. Pvz. jau yra gavusi 
majoro vardu kvietimą dalyvau 
ti “Draugo” platintojo Viršilos

Svečiai sol. A. Stempužienes koncerte, įvykusiam spalio 26 d. Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE OKUPUOTOJE LIETUVOJE

— Inž. Juozas ir Danutė Do- 
veiniai, Detroito gyventojai, 
spalio 26 d. pakrikštijo pirmgi- 
mę dukrą Violetą Kristiną. Kri 
kšto tėvai buvo Stasė Grigely- 
tė iš Toronto ir inž. Vladas Ba- 
jalis. Vaišės įvyko tėvų namuo
se.

— Waukegane tėvų ir LB pa
stangomis yra įsteigta lietuviš
ka šeštadieninė mokykla. Pasi
traukus mok. Staniui dėl tiesio 
ginio darbo šeštadieniais, suti
ko juo būti Bygauskas. Vaikų 
turima apie 15 ar daugiau, nes 
yra dalis atvežama net už 30 
mylių nuo miestelio. Mokyklai 
patalpų negavus Waukegano lie 
tuvių parapijos mokykloje, da
bar pamokos laikinai vyksta a- 
merikiečių Jackson pradžios mo 
kykloje. Pamokos pradedamos 
šeštadieniais 11 vai. Ieškoma 
tinkamesnių ir neapmokamų 
patalpų.
— Birutės ir Vytauto Dabšių, 

Los Angeles, Calif., sūnus Rai
mundas Vytautas pakrikštytas 
spalio 27 d. Krikšto tėvais bu
vo Antanas Polikaitis ir Sigutė 
Abelkienė. Krikštynų vaišėse, 
kurios vyko teis. A. Dabšio na
muose, dalyvavo didelis būrys 
losangeliečių, Rimtauto ir Biru
tės Dabšių draugų ir artimųjų. 
Dabšiai naujos kartos nuošir
dūs veikėjai.

— Dr. B. Radzivanas, Rich- 
mond, N.Y., rašo Rezoliucijoms 
Remti komiteto vadovybei, kad 
jis ir jo pažįstamieji pilniau įsi
jungsią į visą rezoliucijų prave
dimo darbą. Jis ir visa eilė jo 
pažįstamų yra kreipęsi rezoliu
cijų reikalu į šen. J. K. Javits.

— Jadvyga Pomeringaitė ir 
Aleksandras Juchnevičius, čika 
gietis, buvo sutuokti spalio 26 
d. Šv. Kazimiero par. bažnyčioj 
Los Angeles.

— Vincė Zaunienė, buv. Lietu 
vos operos solistė, iš New Yor
ko nuvyko atostogauti į Santa 
Barbara, Calif., pas savo sesu
tę. Spalio 27 d. buvo atvykusi 
į Los Angeles ir dalyvavo Kri
staus Karaliaus šventės pamal
dose ir minėjime.

AUSTRALIJOJE
— A. a. Vladas Savaitis žuvo 

grįždamas iš žūklavimo auto ne
laimėje. Kiti trys lietuviai su
žeisti. Yra buvęs Čiurlionio an
samblio narys. Gyveno Melbour 
ne.

KANADOJ
— Mokytojų dienos įvyks To 

ronte lapkričio 1—2 dienomis. 
Lietuvių mokytojų suvažiavimą 
šaukia Kultūros Fondas, kurio 
pirmininkas yra dr. H. Nagys. 
Suvažiavime numatyta keletas 
paskaitų, o taip pat bus palies
ti daug pedagoginių klausimų, 
liečiančių lietuvių mokyklas iš
eivijoje.

duktė Robertą Viršilaitė, Mun
delein universitete studijuojanti 
dietistės mokslus ir taip pat be 
siruošianti mokytojos profesi
jai. Ji yra baigusi šv. Jurgio 
par. mokyklą, Marijos Aukšt. 
mokyklą, yra veikli sodalietė 
bei 4-H (jaunų ūkininkaičių) 
klube. Jos tėvai turi maisto 
krautuvę Lituanica ir 33 gatvių 
sankryžoje. Čia kasdien gauna
mas ir “Draugas”.

— Kolonizuoto j Lietuvoj daug 
priklauso nuo to, ar prašanty
sis yra “patikimas liaudies sū
nus”, ar sėdi jo palankus as
muo kelialapius duodančioje įs
taigoje. Kas pakliūva į kuror
tus, paaiškina vaizdžiai ta pati 
“Tiesa”. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį kurortuose esą suras
ta 400 žmonių, kurie niekur ne
dirba. O kiek nesurasta?! Kau
no rajono šalėnų kaimo gyven
tojas L. Sčesna gavo kelialapį 
poilsiui Lampėdžiuose net 10 
kartų... Supykusi “Tiesa” klau
sia, kokius nuopelnus turi tas 
pilietis Kauno “Atramos” fab
rikui, jei iš ten jis gavo 6 ke
lialapius, iš “ISilvos” — du, iš 
“Drobės” ir “Kotono” — po 
vieną...

Kurortuose pagal “Tiesą” to
li gražu ne viskas gerai. Palan
goje labai dažnai pasitaiko, kad 
poilsiautojas neturi kur pasidė
ti ir turi mokėti “ilgą rublį pikt 
naudžiotojams”, jei nori gauti 
kambarį. Nidoje restorano pa
tiekalų kokybė prasta, dėl jos 
atėjo skundai net į “Tiesos” re
dakciją. (E.)

Chicagoje
PAGERBTI TRYS BROLIAI 

ŽURNALISTAI
Spalio 31 d. Pick - Congress 

viešbuty šauniu banketu buvo 
pagerbti trys broliai laikrašti
ninkai—Maurice, Leo ir Joseph 
Fisher’iai. Pirmasis Maurice Fi- 
sher yra Chicago Daily News 
redaktorius (City editor), Leo 
dirba Sun-Times redakcijoj, o 
Joseph — Chicago American. 
Jie pagerbti dėl savo sugebėji
mų kaip žurnalistai ir taip pat 
dėl to, kad visi trys daug metų 
pastoviai ir gerai dirba spau
dos darbus. Visi trys broliai ne 
vieną kartą yra parodę palan
kumą lietuvių reikalams. Daily 
News redaktorius Maurice Fi- 
sher yra artimas Antano ir Ma
rijos Rudžių draugas, dalyvau 
jąs, kaip jų svečias, žymesniuo
se lietuvių parengimuose.

Banketą suruošė Chicagos 
Spaudos Veteranų sąjunga, ku
riai pirmininkauja Albert R. 
Madsen. Kalbas pasakė ir pa
gerbtuosius gausiai laikraštinin 
kų publikai pristatė pirminin
kas Madsen, John Carmichael 
ir William A. O’Malley. Po žodį 
kitą pasakė ir broliai Fishe
r’iai.

Bankete dalyvavo ir su dau
gybe laikraštininkų susipažino 
inž. Antanas Rudis ir red. L. 
Šimutis. K.

LIEPIA TEISĖJAMS
DAUGIAU DIRBTI

Naujasis apylinkės teismo 
vyriausias teisėjas John S. Boy 
le iškėlė faktą, kad kai kurie 
taikos teisėjai Chicagoje tedir
ba vieną ar dvi valandi dienoje 
ir kartą savaitėje vakare. Tuo 

, gi tarpu atlyginimo gauna $5,- 
500 metams. Teisėjas Boyle pa
grasino tokiems sulaikyti algą, 
jei jie nepašvęs daugiau laiko 

i spręsti byloms, kurių yra gero- 
I kai atsilikusiu.


