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KONGRESMANAS FEIGHAN PASIŪLĖ, KAD 
BŪTU SUKURTAS ATSTOVU RŪMUOSE 

PAVERGTŲJŲ TAUTU KOMITETAS
Atstovų Rūmų nario Feighan teisybės žodis kongresmanams 

DR. ALBERTAS TARULIS, Washington, D.C.
(CongressionalAtstovų Rūmų užsienių reika

lų komitetas neseniai baigė pa
vergtųjų tautų atstovų apklau
sinėjimą. Jį vykdė Connecticut 
kongresmanas John S. Mona- 
gan.

Jau tada Monaganas buvo pa 
klaustas, ar nevirs visas apklau 
sinėjimas paprastu rankų nusi- 
plovimu, kad tik Valstybės de
partamentas būtų patenkintas 
ir visuomenė perdaug komiteto 
nekritikuotų už pavergtųjų tau
tų užmiršimą. Monaganas tai 
paneigė. iSkiedros, girdi, krisian 
čios kur joms patinka.

Pasirodė tačiau, kad baimė 
buvo pagrįsta. Kritika girdisi 
ne tik iš pavergtųjų tautų at
stovų, bet ir iš pačių kongres
manų tarpo. Leiskime tuo reika
lu pasisakyti Ohio kongresma- 
nui Micrael A. Feighan, demo
kratui.

Pakviestas padaryti pareiški- jam, kodėl liko užmirštos pa- 
mą komitetui, kaip kad buvo vergtos Kaukazo ir Azijos tau-
pakviesti ir visi kiti kongresma- tos Sovietų Sąjungoje ir kodėl mas didelj cigarąj padėkojo Šo
nai, Feighanas nevyniojo žodžių , buvo neapklausinėti nei gudų vietų Sąjungaį už ekonominę pa 
į vatą. Jisai išdrožė visą teisy- į nei ukrainiečių atstovai.

Pasmerkęs komitetą už jo 
keistą laikyseną, Feighanas pa
teikė šiuos klausimus:

1. Argi komitetas nemano, 
kad tiktai keletas jo paties iš-

bę ir pasirūpino, kad jo pareiš- 
kimas neliktų komiteto bylose, 
bet Rėtų pateiktas ir visuome
nės žiniai. Tai jis padarė, pas
kelbdamas pareiškimą “Kongre-

Nauja krizė Argentinoje
BUENOS AIRES, Argentina. Prezidentui Guido pareikala 

— Masinis pasitraukimas iš pa-1 vus ir gavus paramą iš laivyno, 
jėgios admirolų tarybos vakar
sukėlė naują nerimą preziden
tui Jose Maria Guido. Aviacija,
pažadėjusi jam paramą, įsakė 
kariams būti pasiruošusioms 
naujam netikėtumui Argentino
je.

Nepasitenkinimas vyrauja vi
suose kariniuose daliniuose dėl 
naujos karinės vadovybės, kuri 
išspyrė armijos komandą pra
ėjusios savaitės sukilime. Suki
lėliai kaltino armijos vadovybę, 
jog ji laiko Guido belaisviu, 
ruošdamiesi įvesti karinę dikta
tūrą.

*
Brig. gen. Gayo Antonio Alsi

na, aviacijos viršininkas, paskel 
bė aliarmą vidurnaktį. “Yra ki-
tų ginkluotų jėgų, kurios šiuo mų vadovybėje, bet ne vien pas
kartu nepareiškė ištikimybės . mus Aviacija ir armija taipgi

Gen. Juan Carlos Ongania, tUri rūpesčių”
naujas Guido armijos vadas, ...... . •. ........... Kariniuose daliniuose yra ne
vadovavęs sukilimui, sutiko su ■■ , • • j-i o -j • ,Alsina pasitenkinimų dėl Guido ir ka-

. ‘, . ... .. , . riškų vadų, ypač dėl kariniųAtrodo, jog jie turėjo galvoje
laivyną, nors ,r buvęs karo sek-; ; įskaitomas Guido arin
retorius gen. Jose Corneio Sa- , . , . „ „ x. . J kimas atsargos generolo G. Rat-ravia taipgi tebėra prieš naują , , , , .. ,„ J i tenbacho, 66 metų, armijos sek-
Guido vyriausybę. | retorium Rattenbach tvirtai į-

sitikinęs, kad kariai turi būti 
pajungti civiliams.KALENDORIUS

Rugsėjo 26 d.: Jėzuitai kan
kiniai Šiaurės Amerikoje, šv. 
Kiprijonas, Gražina.

Rugsėjo 27 d.: šv. Kozmas ir 
Damijonas, Danutė, JAKARTA, Indonezija. — So 

vietų Sąjunga atidarys pirmąjį 
savo konsulatą indonezų provin 

Oro biuras praneša: Chica- eijose sekantį mėnesį. Konsula- 
goje ir jos apylinkėje šiandien tas bus atidarytas Surabaya ry- , 
— dalinai saulėta, apie 60 laips tinėje Javoje, svarbiausiame 
nių; rytoj — truputį pasikeis j uoste ir laivyno bazėje. Suraba- 
oro temperatūra. ya uostinis miestas yra indone-

Saulė teka 6:41, leidžias 6:45. zų komunistų partijos tvirtovė.

ORAS

so Darbuose”
Record).

Visų pirma Atstovų Rūmų 
narys (kongresmanas) Feighan 
pareiškė didelį nusistebėjimą, 
kad apklausinėjamas tepalietė 
keletą “rinktinių pavergtųjų tau 
tų”, būtent: albanus, bulgarus, 
čekus, estus, latvius, lietuvius, 
lenkus, rumunus ir vengrus. Ji
sai pasmerkė pastangas, apgal
votas ar neapgalvotas, suskal
dyti pavergtąsias tautas ir pa
daryti dvi klases iš jų laisvės 
troškimo.

“Būtų liūdna diena Azijos tau 
toms”, — pareiškė Feighanas, 
— “jeigu jos susidarytų įspū
dį, kad Amerikos vyriausybė te 
sirūpina pavergtomis tautomis 
Europoje, užmiršdamos 600 mi
lijonų kiniečių ir dešimtis mili
jonų tibetiečių, korėjiečių bei 
vietnamiečių.” Nesuprantama

Onagania ir Alsina susirūpino pOįisio vietovėje Čadenabbia. Jų goję einančioje “Ciną”, birže- 
del dvylikos laivyno tarybos ad- pasikalbėjimo tema: Vakarų Vo lio 15 d. ir latvių pabėgėliams 
mirolų, kurie įteikė savo pasi- kįetijos įr Britanijos reikalai. įkirtame
traukimo raštus užpraėjusį va
karą.

Admirolai pareiškė Guido, jog 
jie nori duoti naujam laivyno 
sekretoriui adm. Carlos Kolun- 
gia laisvas rankas veikti. Gui
do nominavo Kolungia pakeisti ! 
adm. Gaston G. Clemcnt.

Laivynas nedalyvavo kovose 
praėjusią savaitę, bet Guldo jį 
kaltino dėl kraujo praliejimo.
Clement prisiėmė atsakomybę.
Laivynas bandė jį pašalinti ir 
sudaryti trijų vyrų karinę vy
riausybę (juntą).

Laivyno šaltinis koresponden 
tui pareiškė, jog “yra nesutari-

Sovietų konsulatas 
Indonezijoje

rinktų tautų Europoje yra ver
tos dėmesio? Argi nėra taip, 
kad visos pavergtos tautos, kur 
jos begyventų, yra vertos vieno 
do susirūpinimo?

2. Ar nebuvo komiteto ran
kos surištos per apklausinėji
mą, kad jisai negalėtų pada
ryti pilnutinio ir atviro ištyri- 
rimo, liečiančio visas nerusiš- 
kas tautas Sovietų Sąjungoje? 
Nejaugi komitetas bijo prasi
žengti Valstybės departamentui, 
kuris tokiam ištyrimui prieši
nasi?

(Nukelta į 6 psl)

Sovietų pagalba 
Kubai

Statys žvejų uostą Atlante.
HAVANA. — Kubos diktato

rius Fidel Castro vakar pasira
šęs sutartį su Sovietų Sąjunga, 
kad ši pastatytų žvejų uostą 
Atlante. Fidel Castro, rūkyda-

galbą. Jis taipgi pabrėžė, kad 
kubiečiai tris kartus geriau val
go nei kitų Pietų Amerikos kraš 
tų žmonės.

Schroederis pas 
Adenauerį

CADENABBIA, Italija. — 
Vakarų Vokietijos kancleris A- 
denaueris priėmė rugsėjo 22 d. 
savo užsienio reikalų ministerį 
dr. Gerhardą Schroederį savo

‘Dzimtenes Balss”

Draugo korespondentė Jungtinėse Tautose dr. Ona Labanauskaitė 
Jungtinių Tautų rūmų fone.

Pavergtųjų Europos Tautų plakatas, pakabintas priešais Jungti
nių Tautų būstinę rūgs. 18 d., kai prasidėjo Jungt. Tautų sesija. 
Praeiviai plakatu labai domisi.

Trumpai iš visur
— Kiti min. Munterio straips 

niai. šių metų balandžio 7 d. 
Maskvos “Izviestijose” paskelb
tas buv. Latvijos užsienio rei
kalų ministerio V. Munterio str. 
turėjo daug atgarsių. Vėliau pa
sirodė dar du jo straipsniai: Ry-

(47 nr.). Šiuose straipsniuose 
Munters dar išryškino savo, 
teigiamu virtusiu, nusistatymą 
sovietinio reižimo požiūriu. Jis 
aiškino, kad laisvosios Latvijos 
vyriausybė ir jis pats nebuvo 
nacių Vokietijos šalininkai ir įgakymams 
priešingai, jie siekę veikti prieš 
Hitlerio laikais darytą įtaką Pa 
baltijo erdvei. Munterio pareiš
kimuose jam draudžiama palies
ti vieną temą, tai — Mooltovo - 
Ribbentropo sutartis.

— Indijos ministeris pirmi
ninkas Nehru pareiškė, kad in
dų vyriausybė pasiūliusi raudo
najai Kinijai paruošiamąsias de 
rybas sušvelninti įtampą prie 
pasienio.

ABU KALBA IIL NUOLAIDU
O. LABANAUSKAITE, 

mūsų korespondentė Jungt. Tautose 
JUNGT. TAUTOS. — Išsirin tos, o kitą metą kada nors po simą spręsti ir prieita prie bal-

kusi, einant nustatyta geografi
ne proporcija, 13 vicepirminin
kų ir sukomplektavusi visų ko
mitetų vadovybes, J. Tautų ge
neralinė asamblėja perėjo prie 
bendrųjų diskusijų, o komitetai 
— prie jiems paskirtų klausi
mų rengimo plenumo balsavi
mui.

Nutarta iš anksto, kad sesi
ja turėtų užsibaigti gruodžio 
21 d. Visi komitetai įpareigoti 
taip tvarkyti savo darbus, kad 
jie būtų laiku užbaigti, nes spe
cialių sesijų kvietimas ar po
sėdžiavimas su pertraukomis be 
reikalo suėda daug pinigų.

Nesukėlė ginčų nė leidimas
generaliniam sekretoriui U i to, liečiančio dekolonizacijos ko-
Thant eiti pareigų, numatytų 
Olandijos - Indonezijos sutarty
je dėl Olandijos V. Gvinėjos per
leidimo Indonezijai. Kaip atsi- sykles ir užvirė ginčai. Pirmi- 
mename, pirma tą teritoriją per i ninkas nemanė esąs nusikaltęs, 
ima keliems mėnesiams J. Tau- ! bet atsisakė pats vienas tą klau

Rusų kariai nepaiso 
Fidel Castro įsakymu

Pasakojo tremtinis iš Havanos
— “Chicago Daily 7. Castro nebegali pasitikėtiMIAMI.

Tribūne” vakar įsidėjo savo ko
respondento Julės Dubois repor 
tažą apie rusų įsigalėjimą Ku
boje ir diktatoriaus Fidel Cast
ro valdžios mažinimą.

Premjeras Fidel Castro ne
gali duoti įsakymų rusų ka
riams, todėl jis savo karjeroje 
išgyvena skaudžiausią krizę, pa
reiškė užvakar pabėgėlis iš Ha
vanos.

Neskelbiama pabėgėlio pavar 
dė, nes norima apsaugoti nuo ko 
munistų keršto jo gimines, ku
rie tebėra Kuboje.

Castro pirmiausiai kenčia dėl 
savo sužeistos akies, pareiškė 
pabėgėlis, bet nemažiau jis iš-

HARTFORD, Conn. — De
mokratų vadai įsitikinę, jog pre 
zidentas Kennedy atvyksiąs į 

gyvena praėjusių metų smūgį, Connecticut, gal būt, spalio 17 
kai jį komunistų aukštoji va- dieną, agituoti už A. Ribicoff, 
dovybė išvertė iš Kubos re- buvusį Sveikatos, švietimo ir ge 
formos instituto pirmininko rovės sekretorių. Ribicoff dabar 
kėdės ir į ją pasodino Carlos yra kandidatas į JAV senatą. 
Rafael Rodriguez, vieną iš žy- ---------------- .
miųjų partijos narių.

Tremtinis pateikė šiuos daly
kus:

1. Kuboje yra trys rusų sto
vyklos, į kurias neįleidžiamas
nė vienas kubietis karininkas nisteris Gromyko vakar tarėsi 
ar kareivis, Havanos ir Mantan-j Kub°s ir Berlyno klausimais.

j zas provincijose. ' Jll pasitarimai buvo New Yor
2. Tiek galima pasakyti apielke Jungtinių Tautų būstinėje, 

rusų karinę jėgą, kad ji esanti
tokia Kuboje, jog puolėjams tek 
tų padaryti daug žalos Kubai,
norint rusus išvyti iš krašto.

3. Castro negali tvarkyti ru
sų karinių dalinių. Rusai tekiau 
so savo karininkų.

4. Jo brolis Raulas, viceprem
jeras ir ginkluotų jėgų ministe
ris, nusilenkia rusų kariniams'

i/bet ji prašys savo laivininkys- 
5. Rusai atgabeno sviedinių t-g susilaikyti nūo teikimo jai 

ant 50 pėdų vilkikų. Tie sviedi- reikmenų
niai gali smogti į taikinus pie-
tinėje Floridoje. Tie vilkikai yra 
naudojami kaip ugniavietės.

5. Mažiausia 80 proc. kubiečių 
yra prieš rusų invaziją į Cast
ro režimą. Tačiau komunistų te
roras toks didelis ir pranešėjų 
(šnipų) tiek gausu, jog žmo
nėms nėra galimybės parodyti 
savo opozicijos.

gegužės 1 d. ji bus perduota 
Indonezijai. Už kelių metų papu- 
asų bus atsiklausta, kaip jie 
nori gyventi — būti nepriklau
somi ar ir toliau pasilikti Indo
nezijos valdžioje. Jungtinės Tau 
tos dar turės rūpintis, kad ple
biscitas būtų pravestas kaip rei
kiant — tvarkingai ir garantuo 
jant balsavimo laisvę.

Naujoms nuotaikoms J. Tau
tose charakteringas buvo atsi
tikimas bendrajame komitete 
(jis tvarko sesijos darbus) se
sijos darbotvarkės priėmimą 
svarstant. Portugalijos atsto
vas paprašė leisti padaryti pa
reiškimą dėl darbotvarkės punk

miteto pranešimą. Pirmininkas 
jau buvo sutikęs, bet išrasta, 
kad jis sulaužęs procedūros tai-

milicija. Rugpiūčio 24 dieną mi
licija, turėjusi ginklų ant sto
gų Havanos pajūryje, neatsi- 
šaudė į studentų jachtą, kuri 
puolė Mirimar apylinkę, bet slė
pėsi už sienų apsiginti nuo puo
lėjų ugnies. Castro įsakė areš
tuoti ginklų įgulą sekančią die
ną. . ’

8. Kuboje yra susirėmimų 
tarp milicijos ir rusų kareivių.

Kennedy paremsiąs 
Ribicoffą

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Valstybės sekretor. Rusk 
ir Sovietų užsienio reikalų mi-

— JAV astronauto Wal,ter M.
•Schirt’a. skridimas raketoje ap
link žemę šešis kartus numaty
tas spalio 3 dieną.

— JAV darbo sekretorius 
Wirtz vakar Baltuosiuose Rū
muose prisiekė ištikimai eiti pa
siimtąsias pareigas.

— Britanijos vyriausybė va
kar konstatavo, jog ji negalinti 
prisidėti prie blokavimo Kubos,

— 165,000 samdomųjų. 1954 
m. Britanija nusistatė iki 1962 
metų galo sudaryti 165,000 sam 
domųjų karių armiją. Tada bu
vo tas projektas kritikuojamas 
ir pasmerktas nepasisekti.

Tačiau tas skaičius jau yra 
dabar — 4 mėnesiais anksčiau 
nei planuota.

savimo, kurio rezultatai įdomūs 
tuo, kad yra klausimų, kurie ga 
Ii būti išspręsti taip, kaip pa
norės Afrikos - Azijos blokas, 
jei jis prisijungs prie Sovietų 
bloko.

Nors klausimas nebuvo esmi
nis, bet balsavimo rezultatai 
charakteringi: už leidimą Por
tugalijai kalbėti balsavo Aust
ralija, Belgija, Kinija, Kolumbi
ja, Prancūzija, Olandija, Bri
tanija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės, prieš — Gvinėja, In
dija, Jordanas, Madagaskaras, 
Lenkija, Rumunija, Sudanas, 
Sov. Rusija, susilaikė Ekvado
ras, Graikija, Gvatemala, Haiti, 
Pakistanas. Įdomiausia yra sek
ti šią pastarąją grupę, kuri sė
di ant tvoros. Jos sąstatas daž
nai keičiasi, todėl ji pavojinga 
visiems — ir dešinei ir kairei.

(Nukelta į 6 psl.)
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AUKSINIS UKRAINIEČIŲ SKAUTUOS 
JUBILIEJUS

2

Mūsų kaimynai ukrainiečiai, 
kurių istorija senovėje rišosi su 
mūsų, šiemet švenčia savo skau 
tijos auksinį jubiliejų. 1911 m., 
vos keleriems metams praslin
kus nuo skautyibės užgimimo 
Anglijoje, Ukrainoje pasirodė 
pirmieji skautų vienetai, pasi
vadinę Plast vardu. Kaip uk
rainiečių tauta, taip ir skautija 
yra perėjusi sunkias bandymų 
stadijas. Atsidūręs pirmojo pa
saulinio karo, o vėliau rusų re
voliucijos, sukūriuose, ukrainie
čiai tapo padalinti Į keturias 
dalis. Sovietai bet koki skautiš
ką judėjimą sustabdė jau 1922 
metais. Negeresnis likimas lau
kė ir rumunų okupuotosios da
lies skautus. Kurį laiką skauty
bė klestėjo lenkų okupuotoje 
dalyje ,tačiau 1930 metais ir 
lenkai uždarę tautinę skautų 
(Plast) organizaciją. Tik Čekos 
lovakijos okupuotoje dalyje iki 
pat 2-rojo Pasaulinio karo uk
rainiečių skautija klestėjo viso
je savo pilnumoje. Nors ir pa
vergta nors ir užguita, tačiau 
nemiršta skau tybės įleistos šak
nys — ukrainiečių tautoje. Ir 
būdama pogrindyje, skautybė 
nežūna, o atvirkščiai stiprėja, į- 
gaudama vis didesnį tautišką at 
spąlvį. Ukrainiečių skautų įkū
rėjas ir pirmūnas dr. O. Ty- 
somsky yra pasakęs “Skautybė 
tai dalis ukrainiečių tautos sie
los.”

Pasibaigus antram Pasauli
niam karui, kaip ir visų kitų 
tautybių, taip ir ukrainiečių 
skautų jubiliejinė stovykla, ku
rioje dalyvavo apie 1200 skau
tų ir skaučių.

JAV-se bei Kanadoje ukrai
niečių skautija giliai įleido savo 
šaknis. Turėdama visapusišką 
paramą savo tautiečių tarpe, 
yra gerai materialiniai susitvar
kiusi. JAV bei Kanadoje ukrai
niečių skautai turi net 6 nuosa
vas stovyklavietes.

Vienoje iš tų stovyklaviečių, 
pavadintoje P LA S T, netoli 
Albany (New Yorko valst.), 
nuo rugp. 28 iki rugsėjo 3 d. 
vyko ukrainiečių tautinė stovyk 
la. Per 2000 Plast narių suva
žiavo švęsti savo skautijos auk
sinio jubiliejaus.

Pakviesti ir lietuvių atstovai 
dalyvauti šioje šventėje. Viene
tas sudarytas iš Atlanto rajono 
skautų ir skaučių, vadovauja
mas s. J. Raškio, ps. V. Dam
brausko ir vyr. sk. A. Dragune- 
vieiūtės. Gaila, kad mūsų viene
tas tegalėjo vos vieną dieną 
(rugsėjo 1) praleisti broliškoje 
ukrainiečių skautų atmosferoje. 
Mus stebino jų didelis susiklau 
syinas, drausmė bei organizuo
tumas. 'Vos atvykę — tuojau 
gavome vadovę, kuri mus glo
bojo'per visą dieną.

,10 vai. ryto vėliavų aikštėje 
įvyko iškilmingas jubiliejinių 
metų minėjimas. Jaunimo ma
sė paradavo pro garbės tribūną. 
Pafbdą priėmė buvęs Ukrainos 
respublikos prezidentas, vyriau 
šieji jų skautininkai bei kvies
tieji kitų tautybių garbės sve
čiai, kurių tarpe matėsi ir mūsų 
V. S. pavaduotojas s. B. Juode
lis su s. V. Pileika. Džiugu, kad 
ir mūsų trispalvė plevėsavo tar 
pe kitų vėliavų, bylodama apie 
mūsų tarpusavį draugiškumą.

Po skautų pietų ėjome lanky
ti ukrainiečių parodos, šalia ku
rios gavome ir savo mažajai at
sivežtai parodėlei vietą. Parodė
lę dailiai sutvarkė ir prižiūrėjo

mūsų mielosios sesės, tautiniuo
se drabužiuose. Joms vadovavo 
sesė Audronė Dragunevičiūtė.

Ukrainiečių parodoje atispin- 
įdėjo ne vien tik skautiškasis, 
bet taip pat ir jų tautinis pro
gresavimas. Gausūs skautiškos 
literatūros eksponatai.

Stovyklavietė — 450 akrų. 
Netoli lentrinio pastato matėsi 
puikus baseinas. Palydovė aiš
kino, kad tai tėvų darbas, kurį 
jie atlikę savaitgaliais, atitrūk
dami nuo savo kasdieninio dar
bo.

Centrinėje aikštėje vyko spor 
to šventė, besanti vyr. skau
tų stovykloje. Paaiškėjo, kad 
keli iš jų dalyvavo mūsų pasku- 

itinėje tautinėje stovykloje (1958 
Į prie Detroito). Suskambo lietu- 
jviška daina, neatsiliko ir ukrai
niečiai, sudainuodami savo.

Reikia pabrėžti jų stovyklinę 
discipliną. Jau nekalbant apie 
skautus, bet taip pat ir svečių 
tarpe nesigirdėjo angliškai kal-

ifiibS'ilIĮB
hfffh

Soliste St. Klimaitė-Pautienienė 
spalio 6 d. Chicagoje, B. Pakšto 
salėje, dainuos skautų tėvų va
kare.

bančių.. Ir taip pat nesimatė rū
kančių stovyklos rajone. Pa
vyzdys mums!

J. Raškys 

MINDAUGO DRAUGOVES
metinis pobūvis — balius įvyks- 

i ta šį šeštadienį, rugsėjo mėn. 29 
: d. 8 v. v. Ciceroje, Šv. Antano 
I par. salėje, 1500 So. 49 Court.
! Pradžia punktualiai 8 Vai. 
vak. Dalyvauja Viktorijos Re-
meikytės vadovaujama tautinių
šokių grupė “Žilvitis”, Ramūnas 
Bigelis paskambins pianinu ir 
psk. J. Prapuoleniui vadovau
jant, jaunesnieji skautai paro
dys vakarą prie lauželio.

Nuo 9 vai. vak. šokiai prie 
puikaus Antano Markausko ve
damo orkestro. Veiks Klemenso 
Žukausko vadovaujamas baras, 
Liudos Bigelienės tvarkomas 
laimės šulinys ir jaunų gražių 
ponių Ambraziejienės, Daukšie
nės, Pračkailienės, Rudzinskie- 
nės, Šmaižienės ir VabąĮaitienės 
skaniausių ir maištingiausių 
produktų bufetas., šokių metu 
bus paruošta ir staigmenų.

Vakaro ruošime bendradar
biauja buvę Lietuvos policistai, 
čia susiorganizavę į Krivūlės 
klubą. Pelnas eis 1963 metų 
skautų vasaros stovyklai.
APDOVANOTA STOVYKLOS 

VADOVYBĖ

Rugsėjo 15 d. vakare gražus 
būrys tėvų susirinko Jaunimo 
centre pasidžiaugti Lituanicos 
skautų tunto vasaros stovyklos 
vadovų nuveiktais darbais. Į po 
būvį taip pat atvyko tuntinin
kas ir stovyklos vadovybė su

Los Angeles lietuvių skautų stovyklos vadovė Pažiūriene egza
minuoja paukštytes. (L. Kančausko nuotr.)

. . v L 4. T, T v. , T, TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAIuniformomis, Ausros Vartų tun v. v. Povilą Jančiauską iš Bos-; pardavimui-taisymai sekm. uždaryta 
to tuntininkė s. J. Bobinienė, tono. “Vėliavos” žymeniu — v. ‘
rajono vadeiva s. V. Tallat Kelp v. Rimą Dūdą iš Los Angeles, 
ša ir rajono vadas s. V. Vijei- “Pažangumo” žymeniu — Rimą 
kis ir t. t. šadeiką iš Detroito.

Šiuo apdovanojimu LSB VS1 
stalo praėjo nejučiomis kelios pagerbs LSB Jūrų skautų ša-
malonios valandos, per kurias kos Veiklos 40 m. jubiliejų ir į-, ^Hoknijos technikos mk 
pasidalinta, padainuota. Čia vertino stovykloje gerai pasi- 2830 w 63rd Sfc> Chica,go 29, III.

Prie gražiai mamų paruošto

pakalbėta, padainuota, o Litua-' reiškusius šios šakos narius, 
nicos skautų tunto tuntininkas 
ps. K. Cijūnėlis drauge su ma
momis Balčiene ir Vaičekonie- 
ne apdovanojo knygomis, gėlė
mis ir kitomis dovanomis visus 
tuos, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie stovyklos sėkmiri 
go pravedimo. šiame pobūvyje 
buvo malonu matyti ir keletą 

j Aušros Vartų tunto sesių bei 
imamų su tuntininkė s. J. Bobi- 
' niene, kurios padėjo vienu ar 
kitu būdu vargti stovyklos var
gus. Atrodo, kad šių metų sto-

LSB Informacija
# *

Naujas Jamboree fondo 
Įgaliotinis

LSB Jamboree fondo sky
riaus vedėjas s. L. Molis pakvie 
tė ir LSB VS patvirtino JF įga
liotinį Grand Rap;ds Mich., ps. 
Praną Turūtą, 2019 Kenning 
Dr. N. W. Grand Rapids 4, 
Mich. Naujas įgaliotinis žino
mas kaip ilgametis LSB vado
vas. darbštus idealistas, pasku-

vykla laibai gerai pasisekė, bu- tiniu metu gražiai pasidarbavęs 
,vo daug stovyklautojų ir daug lėšų sutelkime LSB reprezentst-
įdėto vadovų darbo pasiaukoji
mo, atsisakant atostogų ir be

cijai.
Ryšium su Pasauline Skautų 

atlyginimo pašvenčiant daug lai jamboree 1963 m. Graikijoje,
ko lietuviškam skautiškam jau- kurioje dalyvaus lietuvių skau- Į valandos nagai susitarimą, jei ne- 
nimui. Prie šio pobūvio parengi tų reprezentacinis vienetas ir; Rtsiliepia- skambino mi 3-oool 
mo daug prisidėjo komitetų pir- ryšium su LSB pripažinimu '
mininkai: Vaičekonis, Valinskas tarptautiniame Skautų Biure,
ir Vidžiūnas, o taip pat mamos: ; mus remiant kelių valstybių bro 
Balčienė, Juškienė, Mikutaitie- tfjoms, reikalingos lėšos, kurių 
nė ir Vaičekonienė.

Tėvas

PASIKEITIMAI LSB 
VADIJOJE

Siekiant Lietuvių Skautų Bro 
lijos ir Sąjungos gerovės, ir 
stengiantis tinkamiau dalintis 
organizacinio darbo našta, LSB 
VS padarė keletą pakeitimų bei 
papildymų LSB vadijoje, kurie,
LSS tarybos pirmijai patvirti
nus, skelbiami vadovų žiniai.

1. LSB Australijos rajono va
deivai ps. A. Dūdaičiui pasitrau 
kus išpareigų, nuo 1962. IV.
15., nauju vadeiva pakviestas 
S. Bronius Žalys, 9 Lloyd Ave.
Yagoona, N. S. W. Australia.

: ' 2. LSB Atlanto rajono vadei- ’ Biratė’jasaitė? Dalia Kremeryl 
vos pavaduotoju pakviestas S. U. ir Dalia Reklytė.
Juozas Raškys, 273 Chestnut
st., New Britain, Conn.

3. LSB Jūrų skautų skyriaus' 
vedėjas j. s. E. Vengianskas nu j “Keranvės” tunto vadijos po- 
stojo eiti pareigas nuo 1962. sėdis įvyko š. m. rugsėjo 19 d. 
IX. 12 d. Šios pareigos paves- B. Vindašienės bute. Buvo ap- 
toS laikinai eiti iki bus pakvies- tarta ir ateinančių metų darbo 
tas naujas skyriaus vedėjas Jū
rų skautų skyriaus vedėjo pa
vaduotojui j. ps. L. Slėniui,
6239 So. Wolcott st., Chicago 
36, III.

4. LSB skautininkų skyriaus 
vedėjas v. s. V. Kizlaitis nusto
jo eiti pareigas nuo 1962. IX. 
20. Nauju LSB 'Skautininkų 
Skyriaus vedėju pakviestas s. 
Pranas Nedzinskas, 4065 Ar
cher Ave., Chicago 32, III. ir 
šias pareigas pradėjo eiti nuo . 
1962. IX. 20 d. i

LSB Reikalų vedėjas 
* # *

Apdovanojo jubiliejinės 
stovyklso dalyvius

Lietuvių Skautų Brolijos vyr. į 
skautininkas E. Vilkas, lanky
damas jubiliejinę jūrų skautų 
stovyklą Custer, Mich., LSB 
jūrų skautų skyriaus vedėjo 
pristatymu, apdovanojo tris 
stovyklos dalyvius.

“Tėvynės Sūnaus” ženklu —

neturi patį Lietuvių Skautų 
Brolija.

Jamboree fondo lėšų telkimo 
vajus šiems reikalams pradeda
mas šį rudenį, aukas siunčiant 
JFS iždininkui ps. A. Karaliū
nui, 3717 VVest 70 Place. Chi
cago 29, III. Visi LSB nariai, 
vadovai, rėmėjai ir bičiuliai pra 
šomi prisidėti prie šio vajaus.

LSB Reikalų vedėjas

ANTROJI LAIDA

“Kernavės” skaučių tunto 
vyresniųjų skaučių “Gilandos” 
būrelis širdingai priėmė vyres
niųjų skaučių antrąją laidą, šį 
mėnesį vyr. skaučių įžodį davė 
Dalia Tilindytė, Erika Dilytė,

APGALVOTA

metų metmenys.

SUEIGA

“Kernavės” skaučių tunto su
eiga įvyks š. m. spalio 7 d. 
11 vai. ryto, Jaunimo Centre 
žemutinėje salėje. Visas nares 
ir skautes kviečiame dalyvauti.

Sesė Birutė

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBĖS, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bėi 
“home owners" apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome lr patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BAGEVIČIUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Ave. PK 8-2233

M O VI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto bldu& 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

SOPHIE BARDUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Ave.,

Chicago 29, III.

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 YV. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. 434-4660

GRAIKIŠKAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1998

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba, kojoms

(Arch Supports) lr t.t.
Šeštadieniais 9-1.

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne 
Priima ligonius pagal susitarimų.

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Val.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
iienj uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. YY'Albrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446

Ofisas: 3148 YVest 63rd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 YVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 

i nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 YV. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. YVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rčiite 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr, 1-6, treč., šešt. pagal sutartį,
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr.,' ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.: 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p, p. Ligonius
priima pagal susitarimų.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimų.

4063 Archer Avenne
(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670 
Valandos pagal, susitarimų. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-«867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2787 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. YVĄ 5-2017
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2650 YVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 Iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Ik! 8:
šeftl nuo 1 kl 4 vai

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Va,l.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki n vai Trečiad Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VV'est Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVest 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted)

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court. Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.■

Tel. REUance 5-1811

DR. WALTĖR J. KIRSTUK
( Lietuvis gydytojas ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:,30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel, ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vaL vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenne
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR? IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South YVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Jr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 7 lst Street 

171-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, IU. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-8946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., gešt. 
1-4 v. p. p,, trečiadienį — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 n. p. v 6-8 p.p. 
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.

• Redakcija dirba kasdien ~ 
8:30 — 5:30; 'šeštadieniais = 
8:30 — 12:00. =

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie“ Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmųd., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v. 
šeštad, ttūo '2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keįcia. stiklus ir remtis 
4455 S. Cafifornia Ave., YA 7-73X1 
VAL.: lo ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p, 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. YVestern Ave tei 
GR 6-0091; 392 E. 159th StŲ Harvey 
UI., tel. EDison 8-4383; 80 N MI 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimų

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tei. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Porest, Ui.

Telef. PU 5-2020.
Valandos pagai susitarimų. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. j. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas .4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez; tei. GRovehilI 6-0617

Valandos: t-s p. m; lr 6.8 p m
Penkt. tik 1—3 p p 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. AVAlbrook 5-3090

DR. P. STRIMAITIS
GKL7TS)JAS m CHIRURGAS 

4644 ■ So, Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

ii RO chirurgija
Valandos kiekvienų dienų 2 __ 4 ir
6 ?, v^i- vak- Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama na- 
®al,JusJtarlm^ šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 <v(jv.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA: PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS
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Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2524 VVest 69th Street 
■Į Specialybe: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
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DR. ONA VAŠKEVIČIUS
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Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč, Ir sekm. 
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DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Road
Vai. nuo '2 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v.v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-6257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai,. 11 ’v -byto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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Kauno apylinkėse kukurūzai davė

Praėjusią savaitę prasidėju
si Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesija nedaug težada pasaulio 
taikai. Tiesa, ten išgirstama 
gerų kaišų, tiesių, teisingų ir 
griežtų pasisakymų prieš agre
sorius, tačiau tos kalbos pasi
lieka be ypatingo atgarsio. Jos 
pasilieka tik kalbomis. Gerai 
kalbėjo Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Adlai Stevenso- 
nas sesiją atidarant. Jis ge
rai atsakė Sovietų Rusijos už- 

A sienio reikalų komisarui Gro- 
' mykui, puolusiam Jungtines 

Valstybes dėl laikysenos Ku
bos padėties atžvilgiu, labai
aiškiai pabrėžiant ir dokumen
taliai įrodant, kad ne kas ki
tas, kaip Sovietų Rusija yra 
sudariusi Kuboje tokią padėtį, 
dėl kurios ir Amerika ir visas 
laisvasis pasaulis turi susirū
pinti. Tačiau jis nieko kon
kretaus asamblėjai nepasiūlė, 
kokius žygius turėtų daryti 
Jungtinės Tautos tai padėčiai 
pataisyti.

¥
Ambasadorius Stevensonas 

savo kalba Jungtinėse Tautose 
išdėstė ir Jungtinių Valstybių 
užsienio politiką ryšium su tai 
kos atstatymo ir palaikymo 
klausimu. Ilgiau jis sustojo 
ties nusiginklavimo klausimu, 
kuris Jungtinėms Tautoms tu
ri rūpėti ir, be abejonės, rūpi. 
Karinio apsiginklavimo lenk
tynes jisai pavadino labai 
daug kainuojančiu ir labai pa
vojingu žaidimu. Todėl JAV 
siekiančios nusiginklavimo ben 
dru visų pusių susitarimu ir 
turint atitinkamos kontrolės 
užtikrinimą, nes “mes negali
me remti savo tautinę egzis
tenciją aklu pasitikėjimu”.

Stevensonas priminė, kad JA 
Valstybės nuo 1945 metų iš
sprogdino atominių karinių 
priemonių bei įtaisų tik apie 
140 megatonų, kai Sovietų Ru
sija nuo 1949 m. išsprogdino 
maždaug 250 megatonų. Dau
giausia jų išsprogdino po su
sitarimo tokių bandymų neda
ryti. Vadinas, susitarimą su
laužė. Kitaip juk ir negalėjo 
būti, nes ligšiol Sovietai visus 
tarptautinius susitarimus yra 
sulaužę.

*
JAV ambasadorius priminė, 

kad “mes norime sustabdyti 
bandymus. Mes norime kaip 
prezidentas Kennedy pasakė 
pernai, karinio apsiginklavimo 
lenktynes pakeisti taikos lenk
tynėmis”. Norime siekti visuo 
tinio nusiginklavimo Jungtinių 
Tautų kontrolėje. Stevensonas 
pastatė ir tokį klausimą: “Ar 
nusiginklavimo priežiūra, ir 
kontrolė, kurią darytų Jung
tinės Tautos, yra per aukšta 
kaina saugumui užtikrinti, o 
gal ir žmonijos gyvybei išlai
kyti”. Šiuo klausimu kaip tik 
ir susikertama. Juk ir Sovietų 
Rusija stovi už karinį nusi
ginklavimą. Bet jos nusistaty
mas yra visai kitoks. Ji nori, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir jų sąjungininkai nu
siginkluotų ir ji prižiūrėtų, jog 
tai būtų įvykdyta, tačiau ne
sutinka ir nesileidžia, kad bet 
kas prižiūrėtų ir pakontroliuo
tų Rusijos nusiginklavimo ei

gą Čia juk ir glūdi pati di
džioji nusiginklavimo nesutari
mo kliūtis.

*
Jei šis klausimas, pastebi 

Stevensonas, būtų patenkina
mai išspręstas, ir kiti klausi
mai, su kuriais turi susidurti 
Jungtinės Tautos, būtų leng
viau sprendžiami. Anot jo, kai 
kuriose krizės paliestose vie
tose įtampa yra kiek atslūgu- 
si, padėtis pagerėjusi, tačiau 
Berlyno, Kubos ir Šiaurės Viet 
namo būklė nėra pasikeitusi. 
Ten reikalai eina blogyn. Pa
vojai ne tik nepašalinti, bet 
jie net didėja. Daugelyje pa
saulio kraštų siautėja skurdas, 
kai kur ir badas. Ir nepaisant 
to, Sovietų Rusija daro dide
lius pasiruošimus karui, graso 
pasaulio taikai ir tuo būdu ver 
čia ir Vakarų demokratijas 
skirti kolosalinio didumo su
mas apsiginklavimui, nutrau
kiant duonos kąsnį ir nesirū
pinant skurdo pašalinimu ten, 
kui’ jis yra, kur patys žmo
nės neturi galimybių savimi 
apsirūpinti, savo buitį page
rinti.

¥

Grįžtant prie Stevensono kai 
bos, tenka pastebėti, kad ji 
buvo labai gera. Tik ją gero
kai pagadino jos pabaiga. Jis 
padarė prielaidą, kad Jungti
nės Valstybės neverčiančios 
priimti demokratinę santvar
ką ten, kur ji “nepageidauja
ma” arba kur jos “nenorima”. 
Jos net norinčios taikiai su
gyventi ir su komunistine im
perija, jei ji neišeina iš savo 
sienų. Mes, girdi, esame prieš 
savižudybę — individualinę, 
tautinę ar universalinę. Taip 
kalba Stevensonas vyriausy
bės vardu.

Kokios rūšies savižudybė be
būtų, jos reikia vengti. Kaip 
yra nevalia kitus žudyti, taip 
lygiai nevalia patiems save žu 
dyti. Tačiau, jei Stevensonas 
taip kalba ne tik savo vardu, 
bet ir mūsų vyriausybės, tai jis 
turėtų žinoti, kad bet kokios 
rūšies koegzistencija su komu 
nizmu ir komunistine imperija, 
kaip tik yra ir individualinė, 
ir nacionalinė bei tautinė, ir 
visuotinė savižudybę Kokia 
gali būti koegzistencija ir kaip 
galima taikiai sugyventi su 
komunizmu, kuris jokių sutar
čių nesilaiko, kuris siekia pa
laidoti visas nekomunistines 
santvarkas ir viską užgrobti, 
visą žmoniją pavergti. Nerasi 
komunistinio režimo, kuris bū
tų teisėtas. Jie visi yra dikta
tūriniai. Jie visi paremti poli
cinėmis ir kariuomenės jėgo
mis^ Jie visi persekioja ir kan
kina visus savo žmones, kurie 
nepritaria jų darbams. Jie visi 
siekia kitas tautas bei valsty
bes užgrobti ir pavergti. Taigi 
su tokiais susidėti, bendradar
biauti demokratijoms, laisvie
siems kraštams ne tik nepake
liui, bet ir labai pavojinga. 
Tai savižudybė. Jei atstatyti 
pasaulyje taiką ir gerovę ei
nant tuo keliu — bendradar
biavimu ir “taikiu sugyveni
mu” su komunistiniais kraš
tais, pasirenkamas labai blo
gas, labai pavojingas kelias.

Kas numatoma ūkio augimui paspartinti?

Vienas iš svarbesnių Kennedy 
administracijos uždavinių, ku
riuos ji pasistatė stodama prie 
šio krašto valdžios vairo, buvo 
numatytas ūkio augimo paspar
tinimas. Žinovų manymu, tas 
augimas esąs per lėtas, ir Ame
rikos ūkis nedarąs tos pažan
gos, kuri yra pastebima kituose 
pramonės kraštuose. Amerikoje 
šioje srityje “atsilikimas” ypač 
krito į akis, palyginus su Ben
drosios rinkos ūkiniu augimu, 
kuris pasirodė daugiau kaip du 
kartus didesnis. O kai laisvojo 
pasaulio kovoje su bolševizmu 
eina ir ūkinis dviejų sistemų 
lenktyniavimas, kuriame Ame
rikos pažanga turi lemiamos 
reikšmės, jos ūkio augimo pas
partinimas darosi svarbus ne tik 
ūkiniu, bet ir politiniu požiūriu.

Tačiau lengviau yra apie ūkio 
augimo paspartinimą kalbėti, 
negu to paspartinimo pasiekti. 
Politinės ekonomijos mokslas 
neturi dar magiškos formulės, 
kuri tam tikslui kiekvienu atve
ju tiktų. Dėlto ir Kennedy ad
ministracijos ūkiniai patarėjai 
gavo čia nelengvą uždavinį: nu
rodyti priemones, kurių pagal
ba galima būtų padidinti kraš
to gamybą, sumažinti nedarbą 
iki minimumo ir drauge išlaiky
ti dolerio pastovumą.

Iš siūlomų priemonių iš pradžių 
pa’eista į apyvartą daugiau 

pinigų

Sumetimas čia buvo savaime 
aiškus. Jeigu gyventojų kišenė
se bus daugiau pinigų, jie galės 
daugiau pirkti visokių prekių. O 
prekių didesnis pareikalavimas 
paskatins gamybos plėtimą. Ne
darbas sumažės, o tai savo ke
liu padidins vartotojų perkamą
ją galią, sudarant naujus prekių 
pareikalavimus. Pramonė ir pre 
kybą turės suklestėti, ūkis augs 
sparčiau.

Dėlto, ir benrais ūkiniais su
metimais, ir vykdant duotus 
balsuotojams prieš rinkimus pa 
žadus, Kennedy administracija 
žymiai padidino valstybės išlai
das, atsisakydamas nuo biudže
to balansavimo, kaip nereikš
mingo ir net žalingo šių dienų 
valstybės ūkyje. Antrą vertus, 
buvo tikėtasi, kad pramonei ir 
uždarbiams kylant, augs ir iždo 
pajamos. Tas augimas geresniu 
atveju galėtų susidarantį biu-

PRANAS DAILIDĖ

džete nepriteklių padengti ir vi 
sai neprisidėti prie dolerio in- ( 
fliacijos.

O kad biudžeto deficitas ne
sudaro ūkiui pavojaus, gana 
prikišamai rodė klestinčių Ben
drosios rinkos valstybių biudže
tai. Per eilę metų tos valstybės 
nekre’pė dėmesio į biudžeto ba
lansavimą, o, žiūrėk, jų ūkis dvi 
gubai sparčiau auga kaip Ame
rikos. Kai kas net įrodinėjo, 
kad toks augimas ir pasirodė į- 
manomas tik dėlto, kad nebuvo 
paisoma biudžeto nepriteklių. ( 
Tik dabar ir prezidento Kenne- į 
dy ūkiniams patarėjams ir pla- i 
tesnei visuomenei paaiškėjo, 
kad šio kramto biudžeto nepri
tekliai, nesiskirdami aritmetiš- 
kai, iš pagrindų skiriasi ūkiškai 

į nuo Bendrosos rinkos valstybių 
biudžetinių nepriteklių, nes šia
me krašte tie nepritekliai susi-. 
daro dėl valstybės išlaidų didi
nimo neproduktingiems reika
lams, o Bendrosios rinkos vals- 

i tybėse jie kyla dėlto, kad ten 
į valstybė valdo pramonės ir 
' transporto įmones ir deda į jas 
(didelius kapitalus, kurie ir pri- 
Įsideda prie ūkio augimo. Tam 
| skirtumui paaiškėjus, dabar ieš- 
ikoma ir kitų kelių šio krašto 
ūkiui kelti.

. Tinkamesnė mokėsčių sistema 
yra numatyta, kaip sekantis 

žingsnis
Nuo seniai jau prikišama

Amerikos mokesčių sistemai, 
kad ji ne skatina, bet slegia ūkį, 
beveik konfiskuodama didesnius 

i pelnus. Juk pramoninko intere
sas yra didesnis pelnas. Jeigu

tas pelnas iš jo atimamas, jis 
neturi paskatinimo dėti savo pi 
nigus į pramonės įmones. Didės 
nė da’is Amerikos pramonės 
dėlto dirba su pasenusiomis, nu
sidėvėjusiomis mašinomis. Ame 
rikos prekes greit pradės iš
stumti iš pasaulinės rinkos Eu
ropos kraštai, kurių pramonė 
yra aprūpinta moderniomis ma
šinomis ir įrankiais. Padėtis 
rimta. Ir Kennedy administra
cija rengiasi'ją pataisyti, sutei
kiant Amerikos pramonei kai 
kurias mokesčių lengvatas. 
Drauge numatoma paskatinti ir 
didesnį taupymą susidarymui 
stambesnių kapitalų, kurie galė
tų būti įdėti į pramonę. Ir iš vi
so numatoma siekti tikslesnio 
mokesčių naštos suskirstymo. 
Įstatymo projektas tuo reikalu 
bus patiektas kongresui ateinan 
čiais metais.

Ar tie pakeitimai pasieks sa
vo tikslą, sunku pasakyti. Ūkis 
tokio didelio ir turtingo krašto, 
kaip Amerika, yra labai sudė
tingas dalykas, čia turi reikš
mės ne tik medžiaginiai, bet ir 
psichologiniai veiksniai. Jeigu 
laukiamas mokesčių įstatymas 
gražins pramonės pasitikėjimą, 
kuris keliais atvejais buvo su
drumstas, susidarys pagrindas 
ir šviesesnėms perspektyvoms 
ūkyje.

Spaudoje ir gyvenime

MASKVA SULAUKĖ BLOGŲ 
REZULTATŲ

“Studentų Žodis”, einąs kaip 
“Mūsų Pastogės”, Australijos lie
tuvių laikraščio, priedas, rugpiū
čio 8 d. laidoj išspausdino J. B. 
straipsnelį apie Sydnejaus valsty
binėj galerijoj vykusią Sovietų 
Sąjungos grafikos meno parodą. 
Vėliau ši paroda buvo rodoma 
Melbourne, Adelaidėj ir kitur. Pa
roda buvo norima parodyti, kiek 
sovietai dailėje yra atsiekę.

Degraduotas kūrėjas
Straipsnio autorius rašo:
“Parodos rengėjai Maskvoje 

vargiai supras, kokius liūdnus re
zultatus atneša šis pasirodymas, 
rengtas parodyti “naująjį žmo
gų”, kuriantį “didžiajam tikslui”. 
— komunizmui.

Peržiūrėję parodą atrandame, 
kiek naujasis žmogus yra nau
jas.

i Nauja yra tai, kad niekur kū- 
, rėjas nebuvo taip pavergtas ir de
graduotas, kaip Sovietų Sąjungoj. 
Veltui ieškotum kūrybinio polėkio 

i tarp kelių šimtų realistinių, mokyk 
i linio lygio darbų, kurių daugumą 
sudaro peizažai. Žymią vietą užima 
politinis plakatas, populiarindamas 
kerštą ir neapykantą bei raginda
mas daugiau dirbti.”
Nyki sovietinio žmogaus buitis
Toliau ‘‘Studentų žodis” apie pa

rodą rašo:
“Kokia nyki sovietinio žmogaus

(Nukelta į 4 psl. J

milijoninius nuostolius
SIMAS MIG LINAS, Vokietija

Nežiūrint pavergtoje Lietu
voje jau kelinti metai vedamos 
akcijos už kukurūzus, šis Chruš 
čiovo bruktę brukamas augalas 
ligi šio’ neduoda teigiamų rezul
tatų. O dėl šių metų vasaros lie 
tingumo, atrodo, kad su kuku
rūzų derliumi bus dar bolgiau. 
Tiesa, kai kurių kolchozų vado
vai rugpiūčio mėnesį dar bandė 
pasiguosti kukurūzu išaugusiais 
aukštais stiebais. Galimas daik
tas, kad vienur kitur, ypač už- 
uovėjingose ir gerai įtręštose 
atkalnėlėse galėjo būreliai ku
kurūzų kiek daugiau pasistieb
ti.

Tačiau mažos išimtys negali 
būti laikomos bendra taisykle.

Kauno ir Jonavos rajonų va
dovai apie kukurūzų derlių pra- i 
bilo visai kita kalba. Jie pažy-

— Amerikos katalikų šalpos 
organizacija pasiuntė nuo že
mės drebėjimo nukentėjusiems 
Irano valstybės gyventojams 
50,000 kilogramų rūbų. Šventojo 
Sosto atstovui Irane ji perdavė 
10,000 dolerių, kad jis panau
dotų tą sumą nukentėjusių šel
pimui.

Prez. Kennedy žmona Jacąūelinę kalbasi su Ncw Yorko philhar- 
monijos dirigentu Leonard Bernstein ir jo žmona, Lincoln centro 
atidarymo metu New York mieste.

Žydų tragedija Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje

DR. D. JASAITIS

Kalbos su tokioš perversiškos pažiūros atsto
vu buvo ir neprasmingos ir pavojingos. Norėdamas 
jas neužgaunančiu būdu baigti, pasakiau:

— Nejaugi jūs atsisakysite, jei aš prašysiu, iš
gelbėti vieną gražią žydaitę?

Bucalskis atlyžęs ir nurimęs pasakė:
— Aš jus suprantu, tai padarysime...
Atsisveikinome ir išsiskyrėme. Aš jo daugiau 

nesutikau. Vokiečiai, su kuriais susitikdavau tarny
biniais reikalais pasakodavo, kad jis išvyko į frontą, 
kur vienos kelionės metu sprogusi mina nutraukė 
jam abidvi kojas.

Mūsų reikalui svarbu bus priminti dar vieną pa
sikalbėjimą vokiečių okupacijos pradžioje. Dar ne
priklausomybės laikais aš buvau L.R.Kr. Šiaulių 
skyriaus pirmininkas. Bolševikai nespėjo visiškai su
ardyti L.R.Kr. organizacijos. Karui prasidėjus, jis 
tuojau galėjo atgaivinti savo veiklą — teikti globą 
nukentėjusiems nuo karo veiksmų, rinkti žinias apie 
suareštuotus ir deportuotus.

Vieną dieną gavau kvietimą atvykti į S. D, įs
taigą. Greitai mane priėmė. Pasikalbėjimas buvo 
trumpas.

— Aš esu Šiaulių apygardos Gestapo viršinin
kas Gotschalk. Jūs, tur būt, žinote, kas yra Gestapo. 
Noriu tik pabrėžti, kad mūsų įstaiga veikia visiškai 
savistoviai ir nepriklausomai ir yra atsakinga tik 
prieš Fuehrerį. Dabar vyksta likiminis karas. Jis pa
liečia netik fronto kareivį, bet ir užnugarinių sričių 
žmonių likimą. Aš norėjau jus matyti ir įsakmiai 
pareikšti jums, kad kartas nuo karto jūs, kaip L. R. 
Kr. pirmininkas, gausite su mano arba mano pava-

j mėjo, kad Kauno ir Jonavos ra- 
] jonuose šią vasarą kukurūzais 
(buvę užsėta 3000 hektarų p'o- 
' tas. Tačiau dėl šaltos vasaros 
būsiąs blogas derlius. Vis dėlto 
tikisi gauti apie 30,000 tonų ku 
kurūzų siloso...

Tuo tarpu iš 2000 hektarų mi 
šinio tų pačių rajonų vadovai 
tikisi gauti 40,000 tonų silo
so ..,

i Tad mišinio dvigubai didesnis 
derlius už kukurūzų

Iš to savaguodinio aiškinimo 
matyti, kad Kauno ir Jonavos 
rajonuose kukurūzų hektaras 
šiais metais teduos apie 10 tonų 
siloso. O kadangi tasai augalas 
dėl šaltos vasaros negalėjo nei 
gerai užaugti, nei bent šieji tiek 
subręsti, tai ir tasai silosas bps 
žemos kokybės.

O mišiniais užsėti plotai, kaip 
matyti iš minėto pareiškimo, iš 
kiekvieno hektaro duos dvigu
bai daugiau siloso, negu kuku
rūzų hektarai. Be to, kadangi 
mišiniai beveik pasiekė pilnos 
brandos silosas bus žymiai ver
tingesnis ir maistingesms už ku 
kuruzų silosą.

Apie nuostolius, kuriuos atnešė 
kukurūzų sėja

Pavergtosios Lietuvos Gyvu
lininkystės ir Veterinarijos ins
tituto darbuotojų apskaičiavi
mais, I tona geros kokybės silo- 

( so turi apie 150 pašarinių vie
netų. Melžiama karvė gavusi

vieno pašarinio vieneto silčšo 
kiekį, duoda du kilogramus pie 
no. Arba pieninga' karvei suže
rgs vieną toną vertingo siloso, 
galima gauti 300 kilogramų pie .. 
no.

Vadovaujanti? minėto institu
to darbuotojų apskaičiavimais, 
galima žvilgterėti, kiek buvo 
nuostolinga šiemetinė kukurūzų 
sėja Kauno ir Jonavos rajonuo
se.

Jei 3000 hektarų plotas būtų 
buvęs vietoje kukurūzų užsėtas 
kita kuria kultūra, pavyzdžiui 
mišiniu, tuo atveju būtų apseita 
su mažesne priežiūra, o derlius 
būtų buvęs daugiau kaip dvigu
bai didesnis, negu iš kukurūzų.

V'etoje numatomo gauti 30,- 
000 tonų kukurūzų siloso, iš to 
paties ploto mišinio būtų buvę 
gauta apie 60,000 tonų. Be to, 
mišinio silosas būtų geresnės 
kokybės už kukurūzinį.

30 000 tonų įrišimo silosą pa 
verčiant pašariniais vienetais, jų 
būtų apie 4,500,000. Pagal mi
nėto instituto apskaičiavimus, 
tatai lygu 9,000,000 kilogramų 
pieno.

Sėjant kukurūzus. Kauno ir 
Jonavos rajonai nustojo paša
rų, kurių nustotasis kiekis su
trukdo pagaminti mažiausiai 9 
milijonus litrų pieno. Tai yra 
tolygu nuostoliui apie vieno mi
lijono rublių, nustotą pieną ver 
tinant vadinamosioms paruoši- 
nėmis kainomis, tai yra kolcho
zams mokamomis.

Gi visos Lietuvos mastu ku
kurūzų sėja šiais metais bus da 
vusi kur kas didesnius nuosto- 

į liūs. Jų būtų buvę išvengta,, vie 
toje kukurūzų sėjant šalčiams 
ir drėgmei atsparesnius pasė
lius.

Svarbiausia, kad susidariusių 
nuostolių niekas nepadengs. Nei 
■Sniečkus, reikalavęs vykdyti 
chruščiovines direktyvas, nei 
Kremliaus bosas. Bet kai sovie
tinės diktatūros vykdytojams 
pasiseka dėl gamybinių nuosto
lių pričiupti darbininką ar ku
rios įmonės pareigūną, tokiais 
atvejais, nuostoliai iš kaltina
mųjų pasiskubinama išplėšti net 

' ir tais atvejais, kai kaltinamieji 
išsiunčiami į priverčiamųjų dar
bų stovyklas.

I duotojo parašu raštelius, kuriuose bus pažymėta,
' kad koks nors žmogus išvyko ilgam, nežinomam lai
kui ir kad jo šeima yra reikalinga pašaipos ar glo
bos. Jūsų įstaiga tai padarys.

Aš pareiškiau, kad R. Kr. teikia visiems, pate
kusiems į nelaimę, pašalpas. Pagal turimas galimy
bes bus globojamos ir jūsų rašteliuose išvardinamos 
šeimos. Gotschalk pasitenkino mano atsakymu. Pa
dėkojo ir išėjo.

Visa, kas ankščiau išdėstyta, rodo, kad prieš- 
' žydiškas nusistatymas buvo vienas ;ig< svarbiųjų na
cionalsocialistinės pasaulėžvalgos punktų, kad ilgai
niui jis besąlyginės propagandos priemonėmis buvo 
perteiktas tautos masėms ir padarytas kategoriško 
-imperatyvo rūšies įpareigojimu S.D., S.A., Gestapo 
ir visiems nacių (NSDAP) partijos nariams. Žydų 

' problemai spręsti visi nuostatai buvo formuluoti 
prieš antrojo Pasaulinio karo pradžią. Todėl pagrin
dinė atsakomybė už padarytus toje srityje nusikal
timus yra atsakingas Hitleris ir jo vyriausybė. Oku
pacijos pradžioje pavieniai lietuviai — vieni, keršy- 

į darni už daugelio žydų aktyvų dalyvavimą lietuvių 
(deportacijos operacijos įvykdyme, antri norėdami 
išvengti bausmės už aktyvų bendradarbiavimą su 
bolševikais, treti, būdami asocialūs su įvairiais li
guistais dvasinės būsenos iškrypimais, buvo SD ap
gaulingai įjungti į jos kriminalinių uždavinių vyk
dymą. Bet visa lietuvių visuomenė, bažnytinė hie
rarchija pasiliko ištikimi tauriam lietuvių žmoniš
kumui ir nesulaužė lojalumo žydų bendruomenei. Tie 

i pavieniai pasidavimai S. D. kriminališkai įtakai bu- 
(vo labai trumpalaikiai. Jie greitai mažėjo, o vėliau 
ir visiškai išnyko, kai tik atsikūrė lietuvių visuo- 

i menę varuojančios organizacijos ir savo orumu, savo 
moraline įtaka paraližavo S. D. veikimą. Lietuviai 
greitai ne tik visiškai išsilaisvino iš nacių žaibiškos,

' psichoze dvelkiančios moralinės įtakos, bet ėmėsi 
pavieniai ir kolektyviai priemonių, kurios palengvino ir 
sušvelnino persekiojamų ir naikinamų žydų būklę ir 

! didelį jų skaičių išgelbėjo nuo mirties. Bet nebuvo

pajėgios visų Lietuvos žydų likimą pasukti kita 
kryptimi.

Pokariniai tyrinėjimai, padaryti įvairiuose Hit
lerio okupuotose šalyse, rodo, kad ten, kur Hitlerio 
S. D. tiesioginiai pasiekdavo žydus, niekas jų nega
lėjo išgelbėti. To negalėjo padaryti net didelės tau
tos — prancūzai, italai. Galutinės statistikos rodo, 
kad, imant procentais, gyvų žydų išliko Lietuvoje 
daugiau, nei kai kuriose kitose valstybėse.

Naciai pradėjo vykdyti savo planą žydų proble
mai spręsti jau pirmomis okupacijos dienomis. Šiau-. 
lių miestd žydai .kurių prieš antrą Pasaulinį barą 
buvo apie 6,000, buvo suvaryti į getto. Jis buvo 
įsteigtas karo komendanto įsakymu tarp Frenkelio 
fabrikų ir stoties, vadinamoje “Kaukazo” atšlaitėje 
prie Prūdelio. Lietuviai iš to rajono buvo iškeldinti 
į kitas miesto dalis, Gettas buvo apsuptas aukšta 
spygliuotų vielų tvora. Tur būt, buvo tik vieni įėjimo 
ir išėjimo vartai. Prieiti prie tvoros, kalbėtis arba 
padavinėti bet kokius daiktus buvo griežtai drau
džiama. Pradžioje trumpą laiką getto saugojo mai
šyti daliniai — vokiečių S. A. ir lietuvių policijos, 
vėlesniais metais — ukrainiečių partizanai S.A. prie
žiūroje. Viduje getto tvarkė Senių taryba, pačių žy
dų išrinkta, bet vokiečių patvirtinta. Getto turėjo 
savo policiją. Miesto savivaldybė žydų reikalams 
tvarkyti ir nepasiimto į getto turtui likviduoti pa
skyrė Įgaliotinį žydų reikalams.

Šiaulių apskrities žydai buvo įkurdinti Žagarėje 
įsteigtame gette.

Vokiečių kariška valdžia, o vėliau komendantū
ra įsikūrė Ligonių Kasos rūmuose, civilinė valdžia 
— Gebietskomisaras ir jo visi padaliniai užėmė di
džiulius Apygardos rūmus, o S. D. ir Gestapo įsitai
sė dr. Lunco ligoninėje (Aušros alėja).

Šiaulių miestas buvo užimtas be didesnių mū
šių ir todėl aukų buvo labai nedaug. Bet šiauliečių 
džiaugsmas buvo laikinis, nes jau liepos mėn. pirmo
je pusėje prasidėjo gausūs sušaudymai ir lietuvių ir 
žydų. (Bus daugiau)
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KULTŪROS KONGRESUI ARTĖJANT
Lietuviškųjų reikalų fonas

PRANAS RAZMINAS

Pavojingasis daltonizmas
Mūsų didesnieji kultūriniai už 

simojimai ir darbai, kaip jau 
esame ne kartą patyrę, dažnai 
pątenka į kryžminę ugnį iš tų 
atakuojančiųjų, kurie mažiau
siai yra susirūpinę pačia lietu
viškąja kultūra, kaip apskritai 
ir bet kuria kultūra. Jausdami 
savo silpnumą bet kuriam di
desniam uždaviniui atlikti, nori 
riksmu ir insinuacijomis pasiro
dyti šį tą galį. Kaip pasakoj 
apie dramblį ir šunytį.

Jau ir dabar smogti spaudo
je ir užkulisiuose kirčiai kai ku
riems asmenims, kurie buvo pa
kviesti tarti žodį mūsų lietuviš
kosios kultūros reikalais, rodo, 
kad daugeliui mums rūpi ne lie
tuviškosios kultūros išlaikymas 
už senosios tėvynės sienų, ne 
tautos gyvybė, ne mūsų jaunes
nioji generacija, kuri ateis ar 
jau ką tik atėjo mūsų pavaduo
ti, bet kažkas, ko jie bijo atvi
rai pasakyti. Nežinia, ar kai 
kurie atsi’aikys prieš tą purvi-« 
ną sriautą, ta’p dvokiančiai be
siveržiantį į spaudą ir į žmo
nes?

Suprantama, kad, kaip jau 
dab&r yra ženklų, tam tikra 
mūsjų visuomenės dalis šį kon
gresą ignoruos. Bet tai įprasta. 
Nebūtų ko ir nustelbti. Kurioje 
pasaulio šalyje nerastumėm 
anarchiškos dvasios žmon'ų? 
Jų yra ir mūsuose. Yra žmonių 
daltbnistų ne tik spalvomis. Yra 
daltonistų ir kultūrai, ir mora
lei, /ir kitoms sritims. Kai vie
nas- teigia, kad čia nekultūrin
ga,--tai kitas iš minios pareikš 
visai priešingą nuomonę; kai 
kitas taigia. kad čia nemoralu, 
tai atsiras ir tokių, kurie tik 
nusišypsos. Ši liga nieko neturi 
bendro su patologija. Tačiau 
jiems trūksta kuriam nors rei
kalui dvasinės šviesos, kurios 
jie dėl kokių nors priežasčių ne
sugebėjo išsiugdyti savo vidaus 
pasauly ar dėl kokių nors savo 
k’aidų ją prarado.

Štai, vienas iš Rusijos grįžęs 
daltonistas pasakoja matęs ten 
moteris, kemšančias į burną 
duoną su gausiai apteptu svies
tu. O čia pat ir išvada: dėlto 
ten moterys sveriančios 30 sva
rų daugiau, negu jos normaliai

turėtų sverti. Arba: žinoma va
karų pasauly leidykla leidžia 
enciklopedijas, kur dedamuose 
žemėlapiuose Lietuvos nė vardo 
nėra įrašyta. Negi su tokiais 
daltonistais lietuviui mokslinin
kui vertėtų leistis į ginčus?..

Atsispirk, jei gali, anam mi
lijoniniam tiražui laikraščio, ku 
rio korespondentas — keliauto
jas yra daltonistas. Nenuosta
bu, kad ten užtinkama daltonis
tų. Nuostabiau, kad mūsų tarpe 
tokių vis daugėja.

Žvilgsnis realybėn

Šis kultūros kongresas turėtų 
būti tikrasis žvilgsnis į mūsų 
dabartinę gyvenimo realybę, į 
didžiuosius šių dienų reikalavi
mus, i svarbiausią mūsų rūpes
tį — lietuviškąjį jaunimą.

Bandysiu tai keliomis minti
mis paryškinti. Negali mums 
nerūpėti, ką mes šiandieną vei
kiame lictuviškąjai kultūrai 
puoselėti. Atrodo, kad turėtu
mėm pristabdyti savo džiaugs
mą, prisiminę mūsų tautos lai
mėjimus praeityje, jeigu mūsų 
ateitis tokia tamsi ir netikra.

Mūsų kultūrininkai niekada 
nepasižymėjo atsities įžvalgu
mu, išskyrus vieną kitą atvejį. 
Tas pat ir su mūsų politikais. 
Tad, ar nebūtų tikslu, kad šis 
kongresas pabandytų pažvelgti 
į ateitį ir nusagstyti gairėmis 
kelią, kuriuo mūsų visas kultū
rinis gyvenimas turėtų riedėti. 
Sakytumėm, dar daugiau: vi
suomeninis, bendruomeninis, so- 
cial'nis, politinis gyvenimas taip 
pat neturėtų būti aplenktas.

Kūltūros kongreso gairės tu
rėtų paistyti visas mūsų lietu
viškas kultūrines veiklos insti
tucijas. Ir mokyklos, ir organi
zacijos turėtų ve;kti pagal jo 
autoritetą. Jeigu jis išsiskirstys 
ir nepaliks mums gairių, kaip 
mes turime toliau veikti ir gy
venti, kad išliktumėm ne tik gy
vi, bet ir ga jūs, tai jis nebus at
likęs savo uždavinio ir nebus 
pateisinęs lūkesčių.

Šis kongresas, kaip tenka ste
bėti, vyks lietuviškosios veiklos 
apatijos ženkle. Argi nenusi- 
skundžiama spaudoje organiza
cinės veiklos apmirimu, narių 
sumažėjimu, lietuviškųjų mo-
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kyklų esamomis negerovėmis, 
laisvės kovų stagnacija. Atro
do, kad vienintelis ir geriausias 
ginklas beliko mums — laiškai 
kongresmanams ir senato
riams...

K. k. turinys turėtų grupuo
tis ne apie tai, kokie darbai 

į mums teikia garbės kitataučių 
Į akyse, bet apie tai, kas teikia 
i lietuviška jai sąmonei gyvybės.

Didysis rūpestis — jaunimas
Jau ne taip svarbu, kiek to

mų išleista Lietuviškosios Enci
klopedijos, kiek Aleksandryno,

Į kiek kitokios lituanistinės me
džiagos prispausdinta, — kas 

I galėtų nustebinti net ir kitatau
čius, — kiek meniškų paveiks
iu sukurta ir premijų laimėta. 
Šiuo metu svarbiau sustoti ties 
tuo, kas visa tai skaitys ir kas 
visu tuo grožėsis. Juk 80% jau
nimo nebeskaito ar nebepaskai- 

I to lietuviškosios knygos. Ar to 
■neturėtų pakakti, kad mūsų su
sirūpinimas išgąsčiu pavirstų ? 
Tai, kas išleidžiama romanų, 
apysakų ,eilėraščių ar atsimini
mų pavidalu, mūsų jaunimo 
dauguma nepaima į rankas, nes 
jų nesupranta ar dėl kitų prie
žasčių jos nepatinka.

Ką jau bekalbėti apie tuos 
j veikalus, kurie parašyti pusiau, 
'tarmiškai ar pamėgdžiojant tą 
I istorinių laikų kalbą, kuria kal
bėjo prieš šešis ar septynis 
šimtmečius. Šia kalbine fanta
zija gali susidomėti tik išprusin
tas kalbininkas. Vertingas lite- 

; ratūros veikalas, bet gęstančiai 
lietuviškai gyvybei joks vais
tas. Negalima būtų nuneigti, kad 
tokie ir panašūs veikalai teikia 
garbės lietuvio kūrėjo pajėgu
mui, lietuviškajai kultūrai, bet 
maža kuo teprisideda prie lietu
viškosios gyvybės išlaikymo. O 
kai ji užges, kam betarnaus šie 
garbingi darbai?

K. k. turėtų išspręsti ar bent 
diskutuoti ir prieiti išvadų lietu
viškosios gimnazijos reikalu, pa 
remiant, ar atmetant šią mintį, 
kuri jau laikoma utopiška. O 
gal?

Jis turėtų pažvelgti į visas 
dar vadinamas įvairias lietuviš
kąsias institucijas, kurios gal 
tik iš vardo yra tokios. Jis tu
rėtų aiškiai pasakyti, kas čia 
tarnauja lietuviškajam reikalui 

. ir kas nebetarnauja ir tokiu ibū- 
! du išbrauktina iš lietuviškosios 
kultūros puoselėtųjų sąrašo, 
nes nėra skaudžiau, kai savieji 
saviesiems tampa duobkasiais. 
Jų lietuviškas indiferentizmas 
jau yra perėjęs į aktyvią ken
kėjų grupę. O mes bandome 
švelninti padėtį, net pagirti, jų 
lietuviškais darbais pasidžiaug- 

j ti.
Turime apsčiai medžiagos, į 

kurią verta ir būtina atkreipti 
ypatingas dėmesys. Tik delnus 
trindami ir rinkdami pagarbius 
žodžius, sumaišome pelus su 
grūdais ir iškepame lietuviško
sios sąmonės badmečio ragaišį, 
kurį tegali įkąsti ir nuryti tik 
išbadėjusi burna. Ar veikiame, 
rašome, kuriame tiems, kurie 
greitai mirs, ar tiems, kurie 
ateina gyventi? Ar visa tai da
rome savo garbės ar savo vaikų

' naudai ?

Pagalba tiems, kurie ateina

Bijoma, kad kultūros kongre
sas nebūtų perdaug abstraktus 
ir formalus, susirūpinęs visokiu 
praeinančiu naujumu, madizmu, 
modernizmu. Tada jį reikėtų lai 
kyti neatlikusių savo pareigos, 
nes mes gyvename tokiame 
žiauriai konkrečiame problemų 
sūkury, kad padentiškumas, di- 
lctantiškumas ar kitoks tikro
sios realybės nepajautimas bū
tų prasikaltimas lietuviškajam 
reikalui.

Neaptarti dabartinės mūsų 
kultūrinės veik’os situacijų, ne- 

! paieškoti kelių, kaip išbristi iš 
, dabartinių painiavų, būtų nesu
sipratimas. Maža paguoda, ma
ža nauda kalbėti apie mirštan
čiuosius ir mirusiuosius, bet be 
galo nuostolinga užmiršti tuos,

Dviejų garsių šeimų politinė kova Spaudoj ir Gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.)

buitis! Kokia dvasinė naktis gau
bia žmogų, niekad neužbaigiantį pa 
vasario sėjos ar derliaus nuėmimo; 
niekad neužbaigiantį planų, nors 
darbą atliekant virš plano. Sovieti
nis žmogus, po neapimokėtų virš
valandžių, atsisukęs į meną su vil
timi rasti poilsio ir atsigaivinimo, 
vėl išvysta partijos agitatorių pri
menantį... neužbaigtą planą.”

I VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

| PRECIN PHOTO STUDIO
i 1008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 
! (Incorporated)

EDVARDAS ULIS, Bav.

iDoino ELECTROniCS

“Terorizuojamas dailininkas, ieš
kodamas išeities, bando nusisukti 
į “neutralias” temas, kaip peiza- ; 
žas arba vaikų pasaulis. Bet. ir čia 
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Paroda labai naudinga pamatyti 
visiems, kurie Sovietų Sąjungos ne
pažįsta. Deja, Sydnejuje susidomė
jimas šia paroda buvo labai men
kas. Sydnėjaus meno kritikai davė 
vos kelias eilutes, pabrėždami že
mą parodos lygį; kritikai nustebo 

| radę, kad menas Sovietų Sąjungoj 
degraduotas iki politinio plakato”, 
baigia “Studentų žodis” apie šią 

į skurdžią tūrėjo dalią liudijančią 
parodą.
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• ♦ ♦ ♦ ♦

1916 m. Henry Cabot Lodge (kairėje), 1962 m. respublikonų kan
didato prosenelis, rinkimuose į senatorius iš Massachusetts, nu
galėjo John F. Fitzgerald (dešinėje), demokratų 1962 m. kandi
dato į senatorius, Edward Kennedy, senelį.
1952 m.^Henry Cabot Lodge (kairėje), 1962 m. respublikonų kan
didato tėvas, pralaimėjo rinkimus į senatą John F. Kennedžiui, 
šių metų demokratų kandidato, Edvardo Kennedy broliui.
Šiais metais šios dvi politinės dinastijos ir vėl rungiasi rinkimuo
se į senatą — jauniausi® George Cabot Lodge (kairėje) ir Ed- 
ward M. Kennedy (dešinėje).

TREČIOJO ORDINO KONGRESAS
„ ... .... v. x .. . _ ,. , . 'eis). Į Treciojo Ordino apasta-Per įvairius posėdžius si tema ciojo Ordino taikos medali tai-', . .. .. ., , . . . ■ , .... ................ 4 lavimą šiandien yra įjungtosbus svarstoma naujosios sočia- kos misijoje pasižymėjusiam pa , nnn j-- 4 - T*w tz
lines popiežiaus Jono XXIII en- saulieciui . . . .
cikhkos Mot,na ,r Mokytoja , Kongresas prasidės spalio 25 lljoje ir M|pinuosc/ir 75 Tv 
ir naujųjų Treciojo Ordino kon d. 9 vaL ryte ir ;baigsis iškU. ij^ 
stitucijų šviesoje. mingu posėdžiu ir pasiaukojimo

Pagal šv. 'Sosto potvarkius ir aktu Kristui Valdovui spalio 28 
naująsias tretininkų konstituci- d. 11:30 vai. TJV.
jas Trečiųjų Ordiną norima iš- į Spalio 25-28 dienomis Detroit,
vystyti į religiniai susiprato- Mięh., įvyksta Amerikos Trečio. Mells yra greita, nuoSW1, 5vd. 
šių ir aktyvių katalikų sąjungą. jo Ordino Federacijos penkme- ni, išmintinga, tvirta, kantri, iš- 
Katalikų pasauliečių rolė Baž- tinis kongresas. Kongrese daly- tikima, pastovi, kilniadvasė, nie- 
nyčios gyvenime bus taip pat vaus apie 3,000 įvairių tautų, -d neJieškanti . savęs> nes kaiP 
ypatingai svarstomas ir antra-

RADIO PROGRAMF
Seniausia Lietuvių Kadio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos, veikia sek- 

taip pat ir lietuvių, tretininkų madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
atstovai. P° pietų. Parduodama: Vėliausių

u „ pasaulinių žinių santrauka E ko- Treciojo Ordino Federacijos ^entarai' mnzika dain0P ir lJag. 
[kongresai yra ruošiami norint dutės pasaka Programą veda 
labiau sustiprinti tretininkų dva Steponas J. Minkus. Biznio reika-
sinį gyvenimą ir subendrinti oėliųkbejiPdovanų krautuvę. 502 E. 

į jų veiklą katalikų akcijoje. Dė- Broadway, So. Bostone Telefonas 
; ka kongresuose įvykusių spren- AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
• dimų Amerikos tretininkai savo | Drau&af’
J apaštalavimui vartoja moderniš ■ »»*♦•••
■ klausias priemones — radiją ir 
1 televiziją (The hour of St. Fran VALYMAS

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Šių metų kongreso pagrindi
ne tema bus “Trečiojo Ordino 
misija mūsų dienų Bažnyčioje”.

jame Vatikano susirinkime Ro- , 
moję, kuris prasideda šiais me
tais spalio 11' d. Nuo kongreso 
trečiojo Ordino vadovybę, glo
bojant Pirmojo Ordmo vyrės- !l 
niesiems, perims pasauliečiai.

Kongreso metu bus laikomos 
pritaikintos paskaitos Trečiojo 
Ordino vadovams — kun. direk 
toriams ir tarybų nariams, ir 
taip pat jauniesiems tretinin 
kams. Įvairių tautų tretininkai, 
taip pat ir lietuviai, turės savo 
atskirus posėdžius, kur aptars 
savo provincijos reikalus. (Ame | 
rikos tretininkų kongregacijos 
yra sujungtos į provincijas, ku
rių JAV ir Kanadoje yra 30. 
Visas tretininkų provincijas ap
jungia Trečiojo Ordino Federa
cija, kuriai vadovauja Federaci
jos taryba sudaryta iš Trečiojo 
Ordino direktorių ir pasauliečių 
tretininkų.) Kongrese dalyvaus 
apie 20 tret'ninkų Šv. Kazimie
ro provincijos atstovų.

Kongreso pagrindinę kalbą 
pasakys Amerikos Trečiojo Or
dino globėjas Bostono arkivys
kupas kardinolas Ričardas Cu- 
shing. Jis taip pat įteiks Tre-

tik pradedama jieškoti savęs, nu
stojama mylėti.

Tomas Kempietis

12
'%

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A VILEMAS
1415 8. Lituanica Avė 

Tel FRontier 6-188?

Perskaito “Draugą", duoki
te ii kitiems pasirkaitvti.

5*
current dividend on investment bonną

DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokume 4’/į% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsime ixj Yž % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p: p.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................................ $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ................................ $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandeninis ir dienoms ...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chieago 29, Illinois

=^1
KVIEČIAME APLANKYTI MOŠŲ NAUJAS PATALPAS

kurie ateina gyventi ir mus pa
vaduoti. Atviromis akimis pa
žvelkime į šią problemą, pasi
dairykime po tikrąsias ir taria
mąsias lietuviškas institucijas. 
Nereikalinga nei jų peikti nei 
girti, bet tik konstatuoti. Pyktis 
ir užpuldinėjimai nedaug nau
dos teatneš. Dideliems darbams 
nuveikti reikia laiko, kaip rei
kės laiko ir didžiajai daktaro 
A. Razmos minčiai — milijonui 
sukalti. Laimingu atveju ši su
ma galės būti sukalta per 15— 
20 metų.
Tad didis darbas laukia ir mū

sų kultūrininkų.

ALIUMINTJAUS IR STAINLESS 
STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS Už NEBRANGIAS
KAINAS!

Langi (23 rūšys): aliuminijaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel ruo $15.50

Durys (14 rūšių) ......  nuo $24.50
Įvairių rūšių stogeliai (awnings) 
Virtuvių ir vonių kambarių me
džio ar metalo kabinetai, veid

rodžiai ir prausyklos.
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turėkliai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2781

GR 6-1760

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 ‘M
., _ w

mokėti ant investavimo sąskaitą nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIQAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
MAI AkinnCi PIRM lr KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. D.IHLknUUJ, ANTRAD. Ir PENKT..................... • ▼. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD........... > t. r. iki 11 r. 4. Trečiad. uždaryta.



z

BOSTONO ŽINIOS
VERTINGOS DR. JONO ,
GRINIAUS PASKAITOS

Jaunimo auklėjimas Lietuvoj
Rugsėjo 15 d. Lietuvių Pi

liečių D-jos salėje, So. Bostone, 
dr. J. Grinius skaitė paskaitą: 
Lietuvos jaunimo auklėjimo 
klausimai okupuotoje Lietuvo-1 
je. Pasinaudodamas visomis su
rinktomis žiniomis, net ir pačių 
komunistų laikraščiais, prele-' 
gentas parodė tur būt, apytikrį 
vaizdą minėtu klausimu. 1941 - 
1945 metais Lietuvos jaunimo 
dalyvavimas rezistencijoje, pa- i 
čių rusų daviniais oficialiai pa- • 
skelbtais: 20,000 užmuštų,
10,000 sužeistų ar paimtų į ne-į 
laisvę. O turint galvoje, kad 
bolševikai norėjo sumažinti tą 
skaičių, parodant, kad netiek 
jau daug tų “buržuazinių” sim 
patikų, reikia pridėti dar kele
tą tūkstančių prie to skaičiaus.

Bolševikams viena iš didžių
jų rakščių yra tikėjimas. Kata
likai ten, nors viešai neskelbia
ma, persekiojami esą labai. 1960 
metais švietimo komisaro Ged- 
vilos išleistame įsakyme ragina
ma daug dėmesio kreipti, kad 
jaunimui įskiepytų materializ
mą ir juos padarytų kovingais 
ateistais. Lietuvoje steigiama 
labai daug vaikų darželių ir ten 
jie gerai maitinami. Kadangi 
namuose daug kur trūksta mais 
to, tai norint ar nenorint, tėvai 
leidžia vaikus į tuos darželius. 
Čia daugiausia ir yra vaikai 
mokomi ateizmo. Kas įskiepija
ma kūdikystėje ir vaikystėje, 
tas pasilieka ilgam. Tą žino ir 
bolševikai. Mokyti katekizmo 
ten draudžiama. To negali da
ryti nei kunigai, nes mokymas 
yra valdžios monopolis. Kate
kizmo moko daugiausia senyvos 
moterys, kurios mažiausiai tu
ri kuo rizikuoti.

Į vienintelę kunigų seminari
ją Lietuvoje leidžiama priimti 
kiekvienais metais po 17 kan
didatų klierikų. Nuo praeitų 
metų rudens ir tas jau yra už
drausta.

Jaunimo lankymas bažnyčios 
sekamas. Lankytojai išjuokia
mi sieniniuose laikraštėliuose ir 
kitaip persekiojami. Jiems už
daromos durys į aukštesnias 
mokyklas.

'Sehos auklėjimo knygos labai 
skaitomos, bet jų trūksta. Ru
sinimas vyksta visu smarkumu. 
Mieželaitis gavo premiją pir
miausia už tai, kad jo knyga 
buvo atspausdinta rusiškai. 
Universitetuose vyksta karinis 
apmokymas. Baigęs universite
tą gauną kartu ir atsargos ka
rininko laipsnį. Bet po gavimo 
brandos atestato, kiekvienas 
jaunuolis pirmiau turi atlikti 
2-jų metų darbo prievolę, o 
tik tada gali būti priimamas į 
universitetą.

Tautinis susipratimas gyvas 
ir neišnykęs. Po Stalino “nudie- 
vinimo” studentai su daugybe 
parašų kreipėsi į valdžią, kad 
Stalino gatvė būtų pavadinta 
ne kokio nors bolševiko, o Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino vardu. Panašių pa
vyzdžių esą ir daugiau.

Šį paskaita buvo rengta Lie
tuvių B-nės Bostono apylinkės, 
kurios pirmininku šiais metais 
yra Stasys Griežė-Jurgelevičius.

Mažųjų tautų misija

Sekmadienį, rugsėjo 16 d. dr. 
Grinius kalbėjo ateitininkams 
sendraugiams pp. Leimonų bu
te. Paskaitos tema: Mažųjų 
tautų misija jungtinėje Euro
poje.

Europa būsianti apjungta. 
Apjungimo būdai yra tik du: 
laisvas demokratiškas ir prie
vartinis komunistiškas. Mažo
sios tautos neturėtų bijotis di
džiųjų laisvoje apjungtoje Eu
ropoje. Savo ištekliais ir tur
tingomis laboratorijomis, moks
le jos galės daryti didesnę pa
žangą. Bet daugiau sumechani- 
zuoti ir tempo vejami žmonės 
negalės ir nebus pajėgūs išug
dyti didesnių asmenybių ir pri
mesti savo kultūros mažes
niems. Mažųjų tautų uždavinys 
esąs, rūpintis dvasiniais kultū
ros reikalais, šių dienų tempas, 
radijas, televizija neša pseudo 
kultūrą. Taigi mažųjų tautų 
uždavinys — asmenybių ugdy
mas.
Šeima, bendruomenė yra židiniai 

žmoniškumo ryšiams susidaryti 
ir palaikyti. Šių ryšių ugdymas 
ir palaikymas yra labai svar
bus. Todėl komunizmas ir nai
kina krikščioniškos šeimos po
būdį, kuris sulaiko nuo sume- 
chaninimo žmogaus.

Genijai gimsta, šventieji iš
auga ypatingoje Dievo malonė
je, o talentai išauga tam tikro
je aplinkoje. Pelningus gyveni
mo šakos priaugina daug tos 
srities specialistų, o gana daž
nai ir visai nevykusių gydyto
jų, inžinierių ir pan. Eiti į lenk
tynes dvasiniais lobynais ir ta
lentų išugdyme gali ir mažieji. 
Ir šių dienų Vakarai galingi ka 
riškai ir ekonomiškai, bet ne 
kuhūriniai. Vakarų Vokietijos 
laikysena lietuvių atžvilgiu yra 
labai gera. Tai yra todėl, kad 
lietuvių žmoniškumas išgelbėjo 
nuo bado mirties daug vokiečių, 
kurie dabar gana dažnais at
vejais per spaudą tai primena.

Šis ateitininkų susirinkimas 
buvo labai gausus. Skyrius turi 

i 72 narius, o susirinkime daly- 
I vavo arti šešiasdešimt. Buvo sve 
! čių ir iš toliau: kun. prof. Sta- 
i sys Yla iš Putnam, kun. Jonas 
| Švagždys iš Brockton, kun. Ka
zimieras Kuzmickas iš Bedford, 
filosofijos dr. Juozas Navickas, 

į kuris profesoriauja Boston 
College ir metalurgijos dr. Ri
chardas Kontrimas iš New Yor- 

. ko.
Ateitininkams sendraugiams 

1 Bostone šiais metais pirminin- 
' kauja Jurgis Strazdas.

KRONIKA

— Palaidotas Justinas Plaū- 
šinaitis. Jis buvo Lietuvos ka
riuomenės karininkas, čia Ame
rikoje priklauso karių Ramovės 

j Bostono skyriui. Mirė rugsėjo 
' 15 d., o palaidotas 19 d. Atvy- 
I kęs į Ameriką nekurį laiką gy- 
I veno Bostone, o vėliau persikė- 
! lė į Brocktoną. Paliko liūdinčią 
j žmoną Marcelę ir du vaikučius.

( — Eglė ir Darius Subatkevi-
(čiai šoko ir dainavo Tautos 
; šventės minėjime Bostone, o ne 
i Cibai, kaip buvo parašyta.
I — Lietuvių Bendruomenės vi 
subtilūs susirinkimas šaukia
mas rugsėjo 28 d. penktadienį,

Viršuje matyti du nukritusio j Atlantą lėktuvo įgulos vyrai, tai 
S. T. Nichalson, 32 m. navigatorius, ir kapt. Murray, 44 m. Lėk
tuve buvo 76 keleiviai, daugiausia kariai ir jų šeimos. Išsigelbėjo 
49 asmenys.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 26 5

Kanados žinios
Welland, Ont.

DIDINGAI PRAĖJO TĖVŲ 
PRANCIŠKONŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 15 d. IVellande, St.

“Tėviškės Žiburiams” ir “Nepri 
klausomai Lietuvai” už paren
gimo garsinimą- Nuoširdus ačiū 
Atėjusiems į talką šventės pra- 
Ivedime: P. Meškauskui, J. Ka- 
įlainiui, S. Janušoniui, S. Šetkui,

Stephen salėje, talpinančioje 600 j Dainorąi, A. Gverzdžiui, K. 
žmonių, buvo jau ankšta. Ly- Stankevičiui, A. Stankevičiui, 
giai 7 vai. vakaro S. Šetkus pa- lM> Kuzavui, J. Skeiveliui, A.

zavienėi, M. Jasulionienei, M. 
Čepukienei- Ačiū dirbusioms 
prie dovanų: Skeivelienei, S. 
Galdikienei, N. Žinaitytei ir N. 
Boguševičiūtei.

Nemažesnis ačiū visiems au
kojusiems dovanas r dalyvavu
siems šventėje.

T. B. Mikalauskas, O.F-M.

MEKSIKOJE PRISIMINTA 

LIETUVA

sveikinęs susirinkusius, perskai 
tė Lietuvos generalinio konsu
lo Kanadoje dr. J. Žmuidzino 
laišką, kuriuo apgailestavo, kad ' ~ 
negalėjo atvykti į šventę, nes 
tarnybiniai reikalai vertė išvyk
ti į Kanados sostinę — Ottawą. 
Konsulas, jautriais žodžiais pa
sveikinęs tėvų pranciškonų me
tinę šventę, pasižadėjo atvykti 
sekančią progą.

Po trumpo įvado tuojau pra
sidėjo meninė programa- Nepa
prastu gyvumu ir sutartinumu 
pasirodė scenoje Hamiltono tau i 
tinių šokių grupė “Gyvataras”, ' 
vadovaujamas gabios energin- i 
gos Genovaitės Breichmanienės. 
Už tai ji buvo iškviesta į sceną 
ir pagerbta audringu rankų plo

Pranaičiui, A. Žinaičiui, V- Ži- 
naičiui, K. Jasudavičiui. Didelis 
ačiū šeimininkėms: E. Jasudavi- 
čienei, A. Žinaitienei, A. Daino- 
rienei, M. Gverzdienei, F. Janu 
šonienei, M. Šetkuvienei, O. Ku

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

WESTWOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, Ilk, PR 6-5951

ę

Du seni bičiuliai sveikinasi Buenos Aires mieste, Argentinoje, bai
gus besiginčijančių armijos grupių kovą. Prezidentas Guido paža- j 
dėjęs greitai paskelbti rinkimus. (UPI) ,

Garsiosios Guadalupiškės šyen Juozas Kisielius, salezietis, ta jimu. 
tovės papėdėje — Tolpetlac, kur proga pasakęs jautrų pamoks- Paskui išėjo į sceną Toronto 
įvyko vienas Švč. Marijos apsi- lą. j “Varpo” choras, taip gausus,
reiškimas, susirinko Pavergtųjų ieškota paramos pas valdovus kad Jau buvo sunku sutalpinti 
tautų atstovai drauge su vietos "
žmonių gausia minia tikinčiųjų, 
vadovaujamų dviejų Meksikos 
vyskupų, šių metų rugp. 26 d.
Iš visų ten laikomų už paverg-

„ . .. , T • m x £ana plačioje scenoje: Vado-Besiartinant Jungtinių Tautų, . c. .-... . _ _ „ , ° , . vaujamas muz. St. Gaileviciaus,sesijai New Yorke, Pavergtųjų , . , , , , . „ w-_ d , , ’ “ , . sudainavo keletą damų. Publi-Europos tautų atstovas Meksi- , ... , . ., . .. r . . kos plojimas buvo nesibaigiau-
■ koj Jerzy Skoryna L. Įteikė uz- t)s_ relkėjo ramlntii ba(J galėtu.

sienio reikalų ministeriui Manu- me toliau tęsti programą.
žiaus Keliai. Buvo nešama 14 7" , j Vėliau pasirodė su choru sol.
balty kryžių, primenančių 14 i V- V™kai,ls publika ™ l*-
tautų, kenčiančių religinį per
sekiojimą (tai tik simbolis, ken
čiančių yra daug daugiau!). Bu-

tuosius> ypatingai išsiskyrė Kry,e, Te„0 kuriame> 1Sd4s

padėtį, Lietuvos padėtį apibūdi- §ė daueiau dainų, rodėS; kad ne 
no šiais žodžiais: “Trys Pabalti- bus o.ai0
jo valstybės (Estija, Latvija, Meno vadovams buvo karštai 

vo jau vidudienis, kai minios į*?”“ f? ***> « širdies padėkota ir i^kta
žmonių sustojo tie's IX stotimi P° ‘° ““
skirtai Lietuvai, kur Kristus aneksija smurto ke minimas-

liu. Tos rusies inkorporacija jo- šventės turtingumui ir puoš- 
kiu būdu nėra pateisinama ir numui daug prisidėjo meno pa- 
prieš ją be paliovos net iki šios rodą. Apie 40 paveikslų, daugu 
dienos priešinasi tų narsių tau- moję Lietuvos vaizdai ir portre- 

i tų žmonės. Neturima jokio rim- tai, žavėjo šventės dalyvius. St.
Catharinėje turime gabų meni-

puola trečią kartą ir savo mal
das siuntė šiais žodžiais: “Tave 
maldaujame už mūsų brolius lie
tuvius, kurių tėvynė, neskaitant
žiauraus persekiojimo, yra taip j įo įrodymo> kad Pabalti jo
pazemmta išbraukimu net jostybėg būtų gavQ noru priėmu. ___ _________ ~_________
~ar ° 1S aisvlBll tautų sąra- sįog sav0 neprįkiausomybįs pra. je Jis ngra jankęs jokios meno 
so. uo tos tautos žmonėms radįmą_ Niekad nebuvo praves- i mokyklos, nes iš profesijos yra 
stiprybės ir tikros vienybės, kad tag jokg plebigcitaS) tarptauti- ekonomistas, dabar dirba inži-

ninką Stepono Šetkaus asmeny-

★ * OTARD, prancūz. konjakas . .
/

• $5.00
VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .... •• $1.75
★* CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta. .. $1.15
** Reserve LOUIS PIULLIPPE, V.S.O.P. prane. 

konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49
★★ ALMSTEL, OLANDIJOS ALUS, 24 būt. dėžė $7.25 

» » „ 4 būt. ... $1.30

★★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
liu dėžė .................................................. $5.10

SLI VO VICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof .............................................,... $5.39

★★ AQUAVIT-KMYNINĖ, Švedijos degtinė
O. P. ANDERSON ............... .......................... $3.95

★★ URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėžė ........  . .. ...... • $8.50 1

Prie čia pažymėtų kalnų taksai priskaitoml atskirai. Siame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis nerimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kiekĮ 
pristatome Į namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

ištvertų šventame tikėjime ir 
meilėje mūsų Motinai Aušros 
Vartuose ir 'duok jiems reika
lingos malonės atgauti savo ne
priklausomybę.”

Tose iškilmėse dalyvavo kun.

7 vai. vakare, Tautinės s-go3 
namuose, 484 E. Fourth st. So.

niams ar bešališkiems orga- i nieriaus darbą, bet jis turi ta
nams prižiūrint, kuris leistų Es lentą paišyti. Parapijos šventė- 
tijos, Latvijos ir Lietuvos tau-J e šimtai žmonių matė jo pa- 
toms laisvai ir niekeno nevar- j veikslus, daugelis norėjo nusi- 
žomoms pasisakyti, ar jos nori j pirkti, nes jiems patiko, 
turėti savo nepriklausomybę ar
likti sovietų inkorporuotos. Didelė talka

Pastaba: Būtų gera, kad j Už pasisekimą padėka priklau
Bostone. Svarbesni programos * .lietuvjai’ gyvenantieji, so “Varpo” chorui ir jo vadovui

t MeksikoJe ar kitur, rašytų pra- j muz. S. Gailevičiui, tautinių šo-punktai: Vietinės Lituanistinės 
mokyklos padėtis, Amerikos ir 
Kanados tautinių šokių festiva
lio, kuris įvyks sekančiais me
tais liepos 7 d. Chicagoje, Lietu 
vių Fondo reikalai, Bendruome
nės dienos (šventės) rengimo 
reikalai ir eilė kitų.

— Palik ašaras Maskvoje 
gauta 100 egz. Jas galima gau
ti pas B-nės pirmininką St. Grie 
žę-Jurgelevičių.

— Bostono kariai romuvėnai 
savo metinę šventę švęs gruo
džio 9 d. Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje.

— Inž. Laimis Venckus, ku
ris atlieka karinę prievolę kaip 
Amerikos karininkas, buvo par
vykęs pas tėvus, brolius ir se
serį į Bostoną. Didesnę dalį sa
vo atostogų išvyko praleisti į 
Europą.
— Metinis Balfo banketas 

ruošiamas spalio 7 d. Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje, So. Bosto
ne. Banketo globėju yra Mass. 
vyr. prokuroras Edward McCor- 
mack, jr.

— Lankė St. Kairį. Bostoniš- 
kiai inž. . Vladas Sirutavičius, 
prekybininkas Pranas Šveikaus 
kas ir red. Jackus Sonda aplan- ! 
kė inž. 'Steponą Kairį, gulintį 
Smithtown sanatorijoj. Steponas ' 
Kairys yra Vasario 16-sios ak- ■ 
to dalyvis. Šių signatarų gre- ! 
tos vis stiprėja, labai gražu, kad 
nors jo artimieji jį prisimena. 
Būtų dar gražiau, jeigu ir dau
giau kas galėtų jį aplankyti.

šymus tuo reikalu, adresuoda
mi: Excmo. Sr. Ministro D. Ma
nuel Tello, Seeretaria de Rela- 
eiones Exteriores, Mexico, D.
F. J.

kių grupei “Gyvatarui” ir vado 
Vei poniai G. Breichmanienei, 
solistui V. Verikaičiui, S. Šetkui 
už meno parodą.

Ačiū laikraščiams ‘Draugui”

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
O K GENERAL SALES MANAGER O K 
COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokeriu ir alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ...................... Ofiso: BI 2-1700

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

I.IITIYIĮ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62II S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė 4*

V A L A N DOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. ,, 9 „ 4 ,, „
Trečiad. uždaryta visą. dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. ,, 9 „ 8 .
.Šeštad. „ 9 12:30 ’ ,,

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta ištaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau 
gumas, skubus ir malonus patar 
uavimas.

Taupykite ir skolinkite pinigu* 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkes centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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Visi laukia, kada Castro sprogs

ABU KALBA BE NUOLAIDŲ

(Atkelta iš 1 psl.)

Bendrosiose diskusijose jau 
kalbėjo du didieji — Sovietų 
Gromyko ir JAV ambasadorius 
Stevenson. Žinoma, kad J. Tau
tos negali padaryti narius įpa
reigojančių nutarimų, tačiau jos 
yra svarbiausia diskusijų ir pro 
pagandos vieta, todėl ją visi, y- 
pač didieji, ir išnaudoja.

Šiuo metu įtempimas tarp 
JAV ir Sov. Rusijos yra itin 
didelis dėl Berlyno, su kurio 
likimu surištas visos Europos 
likimas, ir dėl Kubos, kurios 
dabartinė padėtis yra rakštis 
abiejų Amerikų kūne. Abudu 
kalbėtojai tuos abudu klausimus 
palietė. Tik kiekvienas savaip, 
nes kiekvienas čia turi skirtin
gus tikslus.

Gromyko pakartojo jau seniai 
dėstomus pareiškimus: Vokieti
jos taikos sutartis Maskvos są
lygomis arba Maskvos sutartis 
tik su UI briehto valdoma Vokie
tijos dalimi; jei Kuba bus pa
liesta, bus karas ir ne bet koks, 
bet atominis; Sov. Rusija ir jos 
sąjungininkai neduos nė vienos 
kapeikos Jungt. Tautoms vyk
dyti pasiimtus uždavinius Kon
ge ir Izraelio pasieniuose Jungt. 
Tautų; sekretoriatas ir kitų or
ganizmų vadovybės turi būti

pertvarkytos pagal Maskvos 
“troikos” planą.

Diametraliai priešingus pareiš 
kimus tais pat klausimais pada
rė JAV atstovas Stevenson. 
Jam Berlynas yra parako sta
tinė ir vienas iš pačių svarbiau
sių klausimų, kurie šiandien 
graso pasaulio taiką. Gromyko 
kalbos dėl Kubos yra provokaci
ja ir bandymas pridengti savo 
nusikaltimus. Jungt. Tautų fi
nansai turi būti taip sutvarky
ti, kad užtektų pinigų sutar
tiems uždaviniams vykdyti, o 
gen. sekretorius turi būti iš
rinktas pilnam terminui veikti 
be jokių suvaržymų — taip, 
kaip pramatyta chartoje.

Ši sesija tur būt bus pažymė
tina tuo, kad pradės išryškėti 
elgsena ir nuotaikos naujų na
rių, kurių taip daug atsirado 
dekolonizavus beveik visą Afri
ką. Ypač bus įdomu pasekti, 
kaip susigrupuos naujieji na
riai ypač pastaraisiais dviem 
klausimais (finansai ir sekre
torius), nes nuo jų išsprendimo 
priklausys Jungtinių Tautų to
limesnė ateitis. Jos bus paraly
žuotos neturėdamos pakanka
mai pinigų, jos bus visai nepa
jėgios veikti netekusios tokio 
generalinio sekretoriaus, kokį 
yra numačiusi Jungtinių Tautų 
charta.

Sugriuvo mitai apie 
prancūzes

Prancūzai su nepasitenkinimu 
stebi užsieniečių, pirmą kartą 

Atsilankiusių Paryžiuje, reakci
jas, tam tikra apsivylimą. Už
sieniečiai svečiai skundžiasi, 
kad tikrumoj paryžietės nėra to 
kios žavios būtybės, tokios ele
gantiškos ir amžinai linksmos, 
kaip kad apie jas manoma Pran 
elizijos užsienyje. Amerikiečiai 
prikiša prancūzėms, kad jos ne
moka dailiai savo plaukų sušu
kuoti; vokiečiams atrodo, kad 

i prancūzės nepakankamai delika 
čios, o italai prikiša joms, kad 
jos permažai koketuoja vy
rams.

Paryžiaus savaitraštis “Point 
de Vue’’ kelia aliarmą dėl vieno 

! austro turisto laiško redakcijai, 
kuriame sakoma: “Koks apsi
vylimas! Tik kai kuriuose Pa
ryžiaus kvartaluose ir tik tam 
tikru laiku galima sutikti tokių 
paryžiečių, kurias mes įsavaiz- 
duojame. Aplamai imant, Pa
ryžiuj sutinkamos moterys gan 
apsileidusios, kurios nemoka 
dailiai judėti, ekscentriškos, bet 
ne rafinuotos. Argi tuo ir bai- 

Igiasi prancūzų moterų žavumo 
legenda?” Gr.

KUNIGAS — KOMENDANTU
Kūn. Gregory R. Kennedy, 

Natchez - Jackson diecezijos ku
nigas, yra paskirtas JAV lai
vyno kapelionų mokyklos ko
mendantu. Ta mokykla dabar 
iš Fort Elocum perkelta į Fort 
Hamilton, Brooklyne. Joje kas
met paruošiama apie 350 laivy
no kapelionu. Kun. Kennedy tu
ri pulkininko laipsnį.

PAJIEŠKOJIMAS
Kazys Rybelis jieško savo gimi

nių: ALEKSO ir KATERINOS 
RYBELIŲ (tėvai), ir ANTANO 
RYBELIO bei ZOSĖS RYBELY- 
TES. Manoma gyv. Chicagoje. Jie 
patys arba žinantieji apie jieško- 

' muosius prašomi atsiliepti šiuo 
adr.: DRAUGAS, Adv. 5792, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III.

ČLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 butų 7 metu m Oras arti parko, 

dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

S butų mūras arti Maria High, 
naujas gazu šildymas, garažas. 
$34,500.

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

Arti mušt} 4 kamb., 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Moderni režiedncija 7 kamb. ant 
55 pėdų loto prieš parkų — tinka 
žmogui, kurs matė ir lygino gerus

.namus. $35,800.
: Naujas gražus biznio mūras — li
kerio prekyba, taverna ir didelis lū
žūs butas, kaina numušta, matysite 
patys.

Apkaitas medinis 5 kamb., naujas 
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy. atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

, Didelis (1 kamb. mūras, garažas,
I alyva šild., tvirtas namas, gera vie
ta, $19,950.

' Savininkas lietuvis parduos pigiai 
, 15 metų maisto prekybą. 2 aukštų

1 mūrą., du butai — didelis ir mažas, 
j labai ge.ra vieta ir didelė klientūra.
I Savininkas užaugino šeimą ir pada
re atsargai pinigų.

Ne pąloeių, bet gavome puikų mū
ro namą. C kaino, air cond., karpe
tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — 
baras — naujas gazu šildymas, mo
derni vonia ir virtuvė, garažas, daug 
priedų. $18,800.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18.500.

Alga maža — pajamų trūksta —• 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $1 9,950.

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
centro — 9 kamb., 4 mieg. mūro re
zidencija, ant 60 pėdij sklypo, gara
žas, sodas, kaina pavydėtina.

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai. 
$20,000.

Mūrinis 7 metu, 3 miegų kilimai, 
garažas. Bargenas už $20,900.

Mūrinis i y2 a.. 5 ir 4 viršuj su 
dviem įėjimais. M. p. Tik $21.900.

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

Mūrinis 5 kamb.. garažas, naujas 
šildymas. 59-ta ir Mozart. $16,800.

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

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

Mūrinis naujas: butas ir pilnai 
įrengtas grožio salionas. $34,500.

Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal
man, skubiai už $27,900.

Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus 
nuo VVestern, $16,500.

Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, 
įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $.2 2,700.

Mūrius naujas 2x5% su 3 mieg., 
40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p., $39:800.

Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
paiįikio apylinkes. $11,900.

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65th St., HE 6-5151

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7 lst St. Te!. RE 7-7200 arba RE 7-8534

2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 
modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os 
ir Campbell $27,500.

2-jų ankštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “face 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
šildymas. Garažas. Arti 63-čios ir 
Washtenaw. $17,900.

2-jų butų, G metų mūr. 2% vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750. .

4 butų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Kai
nos nuo $49,500.

1 % aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaw. $23,900.

2856 S. Homan Ave. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 lr 
5 kamb.; 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

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

KONGRESMANAS FEIGHAN SIŪLO 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITETĄ

Gražių vizitiniu korteliy
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiut

6 kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,900.

j 2 po 4 kamb. beveik naujas. 30 
p. sklypas. Atskiri šildymai gazu. 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37,400.

Gražus 4 kamb. med. Galima 
įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys. Puiki vieta M. par
ke. $16,800.

Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Tora blo
kų į pietus nuo M. parko. Pamaty
kite, sužavės jus.

2 po 5 kamb. Ir 3 kamb. rūsys. 
Mūras. Pilna apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas, alumin. langai. 2 a. 
garažas. Arti Maria Higli. $31.900.

Prieš M. parką, beveik naujas 5 
kamb. “expandable", 2 a. garažas. 
Tik $22,500.

9 visai nauji mfir. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $2.2,500.

1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

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

7 kamb. mūr. Moderni virtuve, ki
timai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas, M. parke. $18,600.

5 ir 6 kamb. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose. 2 a. garažas. M. 
parke. Tik $26.900.

3 butų mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas $27,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

Turime daug apartmentinių namų, 
senesnių ir naujų. Pora iš jų geri 
pirkiniai. Pasiteiraukite.

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

3—4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900,

3—6 labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros.Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų skl., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
lr gimnazijos. Viši miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen
tinių ir rezidenclbių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susl- 
Biekimas.

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

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

UŽ 819.500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mūr. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TEK $10,500
6 kamb. mur. rezidencija Mar

ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas — vieno huto. 
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio!

GERAS PIRKIMAS
Pietų Vakaruose ant 45_pėdij skly

po 7 metų 5% kamb. mur. namas. 
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

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

sklypas. 2 auto g-aražas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE ■ NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p.
6455 $o. Kedzie Avenue. Te!. PRospect 8-2233

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

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

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

$22,500. ■

CICERO—BEBWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 SMe- 

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
8 butai po 5 kamb. (8 miegamielD 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

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

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

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

Marų. P. 1 % mūr., 0-4k„ gar. $22,900. Gage Parke, arti Jaunimo Centro.
Mur. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. Parko, mokyklų ir bažnyčių už ge- 
Pigiai, nes sav. išvyksta. i liausią pasiūlymą turi būt parduotas

vaikais.
BUDRECKAS

2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St.
A. Norkus Real Estate

VVA 5-5030

CONTRACTORS

(Atkelta iš 1 psl.)
3. Argi komitetas nežino, kad 

Valstybės Departamente yra as
menų, teigiančių, kad su komu
nistinės vyriausybės pasikeiti
mu Maskvoje pavergtųjų tautų 
problema išnyks savaime ? Argi i 
jis nežino istorijos, kad rusiš- i 
kasis imperializmas, ar jis būtų Į 
raudonas, juodas ar baltas, yra 
ir buvo priešingas tautinio ap
sisprendimo idėjai?

4. Kodėl komitetas nepatyri-
nėja nesutarimo dėl “rusiško
sios” politikos pačiame Valsty
bės departamente, kur Adlai Ste 
venson sako viena, o Dean Rusk 
visai kita? Argi nebuvo taip, 
kad Stevensonas viešai Jungtinė 
se Tautose pasmerkė Rusijos 
komunistus už laisvės atėmimą 
iš ukrainiečių, gruzinų ir kitų 
tautų, o Ruskas pareiškė, kad 
Amerikos vyriausybė šias tau
tas laiko “tradicine Rusijos da-! 
limi?” !

5. Kokios yra priežastys, kad
komitetas nenori nustatyti ry
šio tarp raudonosios armijos su- 
bliuškimo paskutiniojo karo pra 
džioje ir ląisvės troškimo tarp t 
ukrainiečių, gudų ir kitų tautų 
vokiečių žygio kelyje? Kas pri
vertė daugiau negu du milijonu, 
raudonųjų karių padėti ginklus? 
Ar jie buvo rusai ar nerašai? 
Kaip sutiko ne kariai vokiečius 
ir kodėl jie pakeitė savo laiky
seną vėliau? Argi mes nedaro-j 
me šaltajame kare tų pačių ide
ologinių klaidų, kurias darė fa- j 
natikai naciai? J'

6. Argi komitetas negirdėjo, 
kad, pavyzdžiui, visos čionykš
tės nerusiškosios emigrantų or
ganizacijos entuziastiškai remia 
Pavergtųjų Tautų savaitės idė
ją, o rusiškosios organizacijos 
ją vosokiais būdais niekina? 
Kodėl komitetas neištiria pažiū
rų panašumo tarp rusiškųjų e- 
migrantų, rusiškųjų komunistų 
ir rusiškosios politikos gynėjų 
Valstybės departamente? Argi 
rusų siekimai prilygsta Šventa
jai Karvei (Sacred Cow) ?

7. Argi komitetas iki šiol ne
žino, kad yra pagrindinių skir
tumų pažiūrose tarp Laisvosios 
Europos komiteto ir Amerikinio 
vadavimo komiteto (Free Euro- 
pe ir American Liberation Com- 
mittees) ? O jeigu žino, tai ko
dėl apklausinėjimo tik pirmojo 
komiteto pirmininką, bet ne
davė žodžio antrajam?

Baigdamas savo karštą pa
reiškimą, kongresmanas Fei- 
ghan pasiūlė, kad būtų sukur
tas Atstovų Rūmuose Paverg
tųjų Tautų komitetas ir, kad tai 
būtų padaryta dar prieš šios 
sesijos pabaigą.

Kongresmanas Feighan ver
tas didelės padėkos už savo tei
sybės žodį. Daug yra kongres- 
manų, galvojančių taip, kaip jis, 
bet tik jis drįso tai pasakyti 
Užsienių reikalų komitetui į a- 
kis. Jam galima rašyti; The 
Honorable Michael A. Feighan, 
M. C., United States Congress, 
Washington 25, D. C.

D E M E S I O I

HELP WANT.ED — MOTERYS

. LABORATORY
TECH N ICI A N

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excel- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

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

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butų. Geras pirkinys.

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

VAINA REALTY
2617 VV. 71st St._______RE 7-9515

16 BUTŲ — GELTONŲ PLYTŲ 
1534-36-38 N. CLAREMONT AVE.

7 po 4 kamb. ir 9 po 3yž kamb. 
Visi su vonia ir miegamuoju. Bu
tai nepakeisti. Puikiam stovy. 
Dienomis skambinti VI 2-4406; 
vakarais ir sekmad. E V7 4-7128

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI C I N O S ir P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

HELP VVANTED — VYRAI
FOR RETIREMENT 
0R INVESTMENT

Beautiful - Scenic
DIAMOND ACRES, INC.

Proudly presents. Lots of value 
in their beautiful Retiremeut 
Homesites.

LOTS
FROM

$1,500 up

Scenic retirement and recreational 
development surrounded on three 
sides by Bake Bull Shoals, heart 
of the Ozarks. Lots are available 
in a variety of sizes. Low cost, 
easy terms. Building costs are low. 
Located 20 miles north of Harri- 
son, Ark., with its hospital and 
medical faciįities, shopping center, 
schools. churches and commercial 
airport. Also 2,600 ft. airstrip on 
premisps. Year round fishing, good 
hunting, Deer, Quail, Small Game.
Bass Fishing Capital of U. S.A. 

We are building Johns-Manville 
Guild Way Homes.

They are 100% electric. 
Includę VVasher and Dryer— 

No Down Payment
(The above homes can be 100% 
financcd).

VVrite for FREE COLORFUL 
BROCHLTRĖS

DIAMOND ACRES, INC.
Dept C P

Leadhill, Arkansas

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką. 
Gyventi vietoj. Atskiras kamb. ir 
vonia. Šiaur. Chicagos priemiesty. 
Rašykite: DRAUGAS, adv. 5802, 
4545 VV. 63rd St., Chicago, Iii.

i IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Marąuette Parke išnuom. dide- 
I lis kambarys su atskiru įėjimu ir 
visais kitais patogumais. Vyrui.

GR 6-3069

Išnuom. mieg. kamb. moteriai. 
Galimybė naudotis virtuve ir vo
nia. Tel, 847-4262.

WOODWORKERS
Skilled Millmen WANTED for All 
Phases of Machining and Assembly 
of Special Millwork.
Union Shop — Group Insurance — 

Vacation and Paid Holidays.

Writę full particulars as to age, 
experience, availability, etc. to:
ROBERT N. STEFFEY. Manager

coHANNIBAL W00D 
VVORKING COMPANY

P. O. Box 471 
Hannibal, Missouri

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WĘST 69th St. 
Chicago 36, Blinois

A. ABALL RGOFING
įsteigta prieš 48 metas 

i Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, B 
m. garantija. Dedame naujas “eop- 
per-alloy" rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. ■ Kaina ta pati kaip 
LL, ' galvanized” Dažymas iš lauko,
Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė 

Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
»♦♦♦♦♦» o«♦♦» «

SEATING CONTRACTORsS
Statome šiitu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. :

Vienintėliai tš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skadė ST 8-9272*

♦ ♦ ♦ ♦ <
ŠILDYMAS

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausiu Amerikos firmų gazu 

I ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

■»♦♦««,

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

80S08S

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

FIRST OFFERING • DIRECTLY FROM PRINCIPAL 
ESTA.BLTSHED AND SUCCESSFUL 

RESTAURANT
TOO MUCH BUSINESS. Near large air base. Have four other thriving 
ventures. Wil sėli RESTAURANT AND GOVERNMENT CONTRACT. 
Two 1959 Ford Vanettes, generators, Ice Cream Freezers, all neces- 
sary eąuipment. Four bicycle carts, freezers, and building. Restaurant 
seats 48, modern eąuipment. Mušt be responsible party to transfer 
contracts.

TOTAL CASH PRTCE $43,975.
Include land and buildings. — Write, Wire or Call Owner

ROilERT MATFORD, BOX 2A, Gwinn, Michigan 
Phone Area Code 900 — DI 0-5746

PRO GOS-- 6 p p 6 RT. UNI T IEŠ

T A V E R N A — ĮSIGYVENĘS, PELNINGAS BIZNIS.
Savannah, III. — Geriausia kampine vieta. Nori tuojau pat par

duoti. Pilni įrengimai ir namas su trimis butais, plius gyv. patalpos 
2-me aukšte. Apačioje taverna ir grožio salionas. Namas 75 procentų 
išnuom. — “leased”. Metinės pajamos $7,600. Pilna kaina už biznį ir 
nuosavybę $52,500, įmokėti $20,000. Skola, pagal sutartį—“contract”.

PAUL HOLSHOUSER, Savininkas
Kūrai Route L, Thomson, Illinois Telefonas 3443

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-S447 
4444 S. Western, Chicago 9, m.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ
ST $-0703 CL 7-2094 Chicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlul 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”
Apsimoka skelbtis "DRAUGE1 

nes jis plačiausiai skaitomas Ejta 
vių dienraštis. GI skelbimų kaino- 
nsiems nrieiuaTnoR

Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s !



Kancleris Adenaueriš apie
>A

lietuvių gimnaziją

Ar nevertėtų jam už tai padėkoti?

TADAS MICKUS, Lbs Angeles

Spaudoje buvo pakartotinai klesti ir bujoja lietuvių gimna-; 
minimas Vak. Vokietijos drau- zija ir pilies Rennhof internatas, 
giškas nusistatymas tenai liku- kur penketos tūkstančių lietuvių ! 
siems mūsų tautiečiams ir nu- 135 vaikai eina mokslą. Valsty-S 
rodoma, kad net ir lietuvių gim bės sekretorius pareiškia, kad 
nazija gauna stamboką piniginę Vokietijos nusistatytas tikslas 
paramą iš vokiečių Kulto mi-i yra palaikyti tarp 200,000 už- 
nisterijos. Tai yra tikrai dėme-1 šiemečių jų tautinę sąmonę, ir J 
šio verta laikysena vokiečių tau toliau pažymi, kad jiems Vokie- 
tos, kuri dažnokai kaltinama na i tijojė bus užtikrinta saugi tei- į 
eistiškomis pažiūromis. j sinė padėtis.

Turėdamas tai galvoje, para- kalJ a_
alau Vak. Vok.et.jos lancel.a- y. s ,alž|te
rijai laišką, kuriame pareiškiau ... ,, . .J . neminėjau, yra atkreiptinas de-savo, kaip Amerikos lietuvio, | . , . . , , . . , ~, , . mesys j tai, jog kancleris Aden-padeką dėl tokios Vak. Vokieti
jos laikysenos lietuvių mažu
mos atžvilgiu ir pažymėjau, kad 
ta vokiečių finansinė parama y- 
ra žinoma Amerikos lietuvių vi
suomenėje.

Prieš kelias dienas pasiekė 
mane laiškas pasirašytas Vokie 
tijos valstybės sekretoriaus (Sta 
atssekretaer), kuriame jis pra
neša, kad kancleris . Adenaueriš 
su “nuoširdžiu pasitenkinimu”
perskaitė mano laišką ir širdin- j kongreso kalbėtojų, temų ir t.t., 
gai dėkoja už pareikštą dėkin- pasiūlydamas pagalvoti ar ne- 
gumą Amerikos lietuvių vardu vertėtų mūsų Kultūros kongre- į 
dėl Vokietijos Federalinės Res- sui nusiųsti kokią nors rezoliū-' 
publikos paramos lietuvių gim- eiją Vokietijos kancleriui dėl jo 
nazijai Vokietijoje. Toliau at- palankaus nusistatymo lietuvių 
sakyme pažymima, kad gerai kultūros išlaikymo pastangoms.

aueris rado reikalo susižinoti 
visus faktus ir pasitikrinti, kad 
lietuvių gimnazijai viskas ge
rai klostosi. Taigi atrodo, kad 
kancleris Adenaueriš optimis
tiškiau žvelgia į mūsų gimna
ziją, negu kai kurie mūsų kul
tūrininkai lietuvių spaudoje.

Tikiuosi neprisidėsiu prie da
bar vyksančios audros arbati
niame šaukštelyje dėl Kultūros

('hiea^oi ir apylinkėse
PASITARIMAS VILNIAUS 

DIENOS REIKALU
Vilniaus Krašto Lietuvių s-

gos Chicagos sk. valdyba, turė- 
kyklos naujasis tėvų komite- dama kad Vilniug p]rf_
tas, vadovaujamas A. Regio, su klaugo tautai> 21
rengė tos mokyklos- mokinių d JaunimQ Centre buvo sušau. 
šventę tėvų marijonų soduose. Chicagoje esančių Iietuviš-
Pasitaikė nuostabiai graži ru- Rų organizacijų atstcyyus pasi. 
dens diena ir todėl j šventę su- Urimui 1§klaugę pirm Dundu. 
važiavo 200 automobilių, atvežę lj() praneširnO) trinkusieji
600—700 vaikučių, tėvų ir sve- Vįanijjaigįąi pritarė ir sudarė Michels atsilaklausė “Naša” 
čių. Mokyklą lankančių moki- vykdomąjį Vilniaus šventei ruo (Amerikos kosminės erdvės įs- 
nių motinos aukojo dovanas ir gt. komįtetą j§ gešių asmenų: taiga), ar jau galėtų užsasaky- 
valgius bufetui, o dr. L. Kriau- dundulio, Dirkio, Eivienės, Rep ! ti rezervaciją erdvės laive ke- 
čeliūnas paaukojo net gyvą avi gjo, yebros, Petrausko ir Mas- lionei į mėnulį, ir gavo tokį pra 
ną, kuris buvo paleistas burtų kaliūno. Komitetas nutarė nu
keliu dovanom ir taipgi stipriai n-jįmą pravegti iapkričio 10 d. 
parėmė lietuvišką ~ lituanistinę Jaunimo Centre su akademine
mokyklą, nors ir užaugęs ame- -r koncertjne dalimis ir prašo 
lakoniškose ganyklose... ! rugsėjo 28 d. 7:30 v. v. Jauni-

Mielą įspūdį padarė mokinių mo Centre susirinkti visų lietu- 
—taut. šokių šokėjų ir daininin viškų organizacijų atstovus, ap- 
kų — spalvingas paradas gel- tarti minėjimo programos vyk-

LIETUVIŠKAS PAVASARIS 
RUDENS SAULĖJE

Rugsėjo 23 d. Donalaičio mo-

Technikos mokslų absolventų 
skaičius amerikinėse mokyklose 
nuolat mažėja: 1950 m. jų buvo 
52,700, 1960 m. — 37,800, pra
ėjusiais metais — 35,000. “En- 
gineering Manpower Commis- 
sion” numato, kad ateinančiame 
10 m. laikotarpyje naujų inži
nierių metinė paklausa būsianti 
81,000.

Dar negalima rezervuotis 
vietos į mėnulį

Koblanzo (Vokietijoj) “Rhein- į 
Zeitung” redaktorius Willi K..

stančių rudens laukų fone. Ten dymą. Komitetas
matei tautiniais kostiumais pa- į --------------------------

siąją lietuvių kartą ' jauniau CHICAGQS Ž£NIQS 

Programoje pasirodė gausus Į
muz. J. Bertulio vedamas mo- VASAROS PARAMA CIIICA- 
kyklos choras, o dainas sekė GOS UNIVERSITETUI 
mokyt. A. Martienės vadovau
jamos taut. šokių grupės šoka- .. „ , . . ■ j skyrė 1,775,000 dol. Chicagosmi šokiai, šokius akordeonu < ’ . , , .. , i

Erdvės tyrimų institutas pa-

palydėjo P. Aleksa. Stebėjus
programą, į akis krito įspūdis,

universitetui, kad jis savo patai 
į pose įsteigtų vieną iš penkių J-

! I AV-ėse steigiamų erdvės tyrikad šie du mokyklos vienetai 
gali greitai tapti reprezentaci
niais ir atstovauti mūsii tauti
nį meną įvairių parengimų sce
nose. Šie du puikūs pedagogai 
ir savo sričių specialistai yra di 
delis ramstis mokyklai.

Donelaičio mokykla šioj šven 
tėj ne tik davė progos vaikams 
parodyti savo sugebėjimus, tė
vams ir svečiams pasidžiaugti, 
bet taip pat bendra talka su
telkti kelis šimtus dolerių, nes, 
persikėlus į kitas patalpas, bus 
brangoka nuoma ir ant tėvų pe
čių guls didesnė finansinė naš
ta.

Visą laiką po gelstančių so
dus skambėjo B. Brazdžionio 
plakštelėmis transliuojamos lie
tuviškos dainos, susiliejančios 
su linksmais vaikų krykštavi
mais, liudijančiais, kad lietuviš
koji dvasia tebėra gyva ir mfl-

mų centrų.

VERSALIO MENO PARODA 
CHICAGOJE

Spalio 6 d. prasidės paroda 
meno kūrinių, atvežtų iš Pran
cūzijos karalių rūmų — Versa
lio. Mokytojai ir mokiniai 5-ių 
vidurinių valst. mokyklų kartu 
su institutu yra parengę prog
ramą, kurią galės pamatyti pa
eiliui tie, kurie atvyks pasižiū
rėti didžiųjų menininkų kūry
bos. Studentai bus nemoka
mai įleidžiami iki 11:45 vai. ry
to. Vėliau reikia mokėti 25 ct., 
o suaugusiems 50 ct.

GRIAUTI DAUG KAINUOJA
Kad padarytų vietos Chica

gos centre naujai statybai, yra į 
griaunami namai ir kt. pastatai, j 
Griovimas miestui kasmet atsei

sų jaunučiuose. VI. Rmj. na milijonas dol.

nešimą: “šuo metu mes prie į 
“Naša” labai esame užsiėmę: 
planuojame erdvės laivo staty
bą, todėl negalim steigti įstai
gos, kuri rūpintųsi vietų rezer
vacijomis. Jei tai pasidarytų 
aktualu, tamsta būsi pirmoj 
laukiančiųjų sąrašo vietoj”.

Trūksta mokykloms patalpų
Nuolat didėjant gyventojų 

skaičiui Toronte, didėja ir mo
kinių skaičius. Mokyklų patal
pos proporcingai nedidėja. Pini
gai išleidžiami keliams taisyti

BAŽNYTINIU PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

Redagavo J. DaužvardienS

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustina.*)

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ............... $3.5t

Parašė Dr. A. Šapokai

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS. S5.0I

Parašė Ig. Šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ............................. $1.2?

Išleido Marlborough

Užsakymus su ninigais prašome siųsti

“ o r a o g a s ” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.
'GDOOŪDŪ<XXX>OGOGO(X>C-OCX>0 0-0» 1

PLB Vokietijos Krašto Taryba. Pirmoje eilėje iš k. į d. J. Stan
kaitis, senj. A. Kelcris, O. Boeh.m-Krutulytė, tėvas A. Bernatonis, 
mok. F. Skėrys, inž. J. Valiūnas ir naujasis Kr. Valdybos pirm. 
Iz. Rugienius. Antroje eilėje iš kairės: dr. J. Norkaitis. kun. dr. 
Aviža, V. Lencrtas, buvęs Kr. Valdybos pirm. kun. B. Liubinas, 
A- Mariūnas ir J. Venckus. Trūksta dr. J. Griniaus (šiuo metu 
JAV) ir kun. V. šarkos.

LAIŠKAI "DRAUGUI'

“TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTĖS” 
METINĖS

Laikas nepaprastai greit bė
ga. Sunku patikėti, kad nuo pir
mo pasirodymo “Drauge” sky
relis “Tėvynės žvaigždutė” šian 
dien jau švenčia savo metinį 
jubiliejų. Stebuklingai jis atsi
rado, greit ir stipriai išaugo’ ir 

įužkariavo sau garbingą vietą 
didžiausiame lietuvių dienrašty 
Amerikoje. Atrodę, kad tas sky 
rius visada ten buvo ir sunku 

i šiandien įsivaizduoti kaip “Drau 
■ gas” galėtų be šio skyrelio ap- 
' seiti.
1 Dėka talentingo J. Plačio re
dagavimo “Tėvynės žvaigždutė” 
paskatino apie pusšimtį jaunų 
skaitytojų įsitraukti į bendra
darbių skaičių. Neabejotina, 
kad bent dalis jų pasiliks busi
mieji lietuvių spaudos darbuo
tojai, kurie pakeis dabartinę su 
augusiems laikraščių bendradar 
bių kartą. Tai yra vienas iš tik 
slų, kodėl atsirado skyrelis “Tė 
vynės žvaigždutė”. Didelė pa
garba ir dėkingumas redakcijai

; ir jos bendradarbiams.
“Tėvynės žvaigždutė” tvar- 

i kingai ir reguliariai pasirodo 
kas savaitę ir yra įdomiai skai
toma. Ji ne tik vilioja jaunus 

' skaitytojus ir skatina juos ak
tyviai joje dalyvauti, ibet ir su
augusiems įdomu sekti vaikų 
pasisekimus ir paties skyriaus 

jVystimąsį ir gerėjimą.
I Nuoširdžiai sveikinu šio jubi- 
iliejaus proga redaktorių J. Pla- 
čą ir jo padėjėjus, kad jie nu
galėję visas kliūtis ir sunku-

PLB Vokietijos kr. Tarybos sesijos, įvykusios Vasario 16 gimna
zijoje, prezidiumo nariai iš dešinės: Iz. Rugienius (jis ir nau
jasis Kr. Valdybos pirmininkas), inž. J. Valiūnas ir mok. Fr. 
Skėrys.

Mažėja technikos absolventų skaičius

ir kt. miesto reikalams. Šiais ' 
metais į pr. mokyklą įstojo 61,- 1 
300 mokinių, pernai 60,682; į 
aukštesnes m-las 26,000, per .
nai 24.426. Pastabioms trūks- mUB “^n'.uodami sj skyreli, 

.. ir jiems visiems linkėtinas toles ta 59 klasių patalpų. Ypatingų . . , . , , -xnis pasisekimas, kad kitame 
sunkumų su patalpomis ir mo- dvįejų metų jutoiliejuje džiaUg- 
kytojais turi katalikiškos mo- J tusi jaunųjų bendradarbių pa- 
kyklos. dvigubėjimu. N. Butkienė
-----'* • : .  ■ .....................

Brangiai ir mielai mūsą sporto klubo narei
A. f A.

SALVINIJAI GEŠTAUTAITEI 
tragiškai žuvus, jos tėveliams ir sesutėms 
didžiojo skausmo valandoje reiškiame gi
liausią užuojautą ir kartu liūdime.

LITUANICA Akademinis Sporto Klubas

Už mūsų mylimą tėvelį
A -J- A

JONĄ BAGDONĄ,
mirusį prieš 30 dienų, Šv. Mišios bus atnašauja
mos š. m. rugsėjo 29 dieną (šeštad.), 7 vai. 30 
min. ryto Švč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje (Marąuette Parke).

Gimines ir draugus prašome pasimelsti už ve
lionies sielą.

Nuliūdę — Sūnūs VACLOVAS ir VALENTINAS

A.. ’ A.

HELEN MOZERIS
(SAKALAUSKAITĖ)

Gyveno Westchester, Illinois 
Anksčiau daugelį metų gyveno Cicero, Illinois

Mirė rugsėjo 23 d., 1962, 10 vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kelmės. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vincent, duktė Stella 
Pilkis, žentas John, anūkė Janet Szpara, jos vyras Paul; 
duktė Helen Bagwell, žentas Edward, anūkas Edward, Jr., 
brolis Antanas Olbikas ir šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko sesuo Domicėlė.

Priklausė Visų Šventų Draugijai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. 50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. An
tano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Sūnus, dukterys, žentai ir anūkai
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. rugsėjo mėli. 26

A. -f- A.

Muzikui STASIUI NAVICKUI mirus, 
jo žmoną K. Navickienę, dukterį Janiną 
Puškorienę su šeima ir sūną Tadą giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Skirpstūny šeima

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

'GUŽAUSKU REVFRLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 6Srd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7 1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM* VISTA 

REpubttf T-8606 REpubUe T-8661

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAOKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
1307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F.^UDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVE., CICERO, ILL TeL OLympic 2-1008
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X Jonas Nevardauskas, para
šęs vertą rimto dėmesio knygą 
“Pajūriais Pamariais”, pergy
veno sunkią vidurių operaciją. 
Knyga spausdinama ofsetu dr. 
Morkūno spaustuvėje ir pasiro
dys lapkričio 15 d. Knygoje, ku 
rioje tilps apie 150 nuotraukų, 
aprašomas Lietuvos pajūris, 
Kuršių Neringa ir ypač vaiz
džiai aprašoma Lietuvos pasie
nio policijos kova su kontraban 
dininkais, Kuršių Neringos žvė 
reliai, paukščiai ir Baltijos jū
roje pagaunamos žuvys.

X Inž. J. Grabauskas, eilės 
įdomių publicistinių straipsnių 
autorius, CAI Mokyklos moki- j 
nių metraščio pradininkas, va- J 
dovaus II Tautinių šokių šven
tės Spaudos ir Informacijos ko
misijai. Jis jau sudarinėja ko
misiją.

X šv. Kazimiero Seserų Rė-
savo atstovais į Balfo direkto- mėjų 1 sk. rugsėjo 30 d. 3 v. 
riatą paskyrė Marija Rudienę, p. p. rengia Pantry Shower vie- 
Stasį Dziką ir dr. A. Skėrį (ne tos seselių naudai. Parengimas 
Sklerį, kaip buvo paskelbta pir- bus kambary virš Kindergarten, 
madienį). 4541 S. Wood St. Sk. pirm. Jad

X Dr. A. Verbickas, J. Paš- įvyga Kuzmickienė ir seselės 
tukas, VI. Būtėnas, V. Kąsniu- kviečia rėmėjas ir geradares 
nas, prof. B. Vitkus, dr. Z. Smi]
ga, A. Smilgevičius, E. Slavins
kas, V. Radžius, A. Trinkūnas,
S. Briedis, J. Smilgienė, J. Pet-

X Draugo romano ir poezi
jos konkurso laimėtojui premi
jos įteikimas įvyks ne kovo 3 
d., bet, sąlygoms pasikeitus, 
kovo 24 d.

X Jonas Kazanauskas, Mu
tual Federal Savings and Loan 
prezidentas, nusipirko 10 bilie
tų į Tėvų Marijonų Bendradar
bių vakarienę, kuri bus' Shar- 
ko’s restorane lapkričio 4 d. 5 
vai. v. J. Kazanauskas yra nuo
širdus lietuvis ir katalikas, vi
sada remiąs lietuviškus reika
lus.

X ALRKF centro valdyba

Teisėjas Alfonsas F. Wells, kandidatas j Cook County aukštes
nįjį teismą, su žmona. Teisėjo pagerbimui ruošiamas šiandien pri
ėmimas 4:00 v. — 7:00 v. p. p. Sherman House viešbutyje, Chi
cagoje.

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas. Medžiagų siųsti: 7045 So.Claremont Avė., Chicago 36, Illinois

GILANDOS EŽERO PADAVIMAS
Šių metų Aušros Vartų tunto vargšelėms plyšo iš skausmo 

skaučių stovyklos vardas buvo širdys. Dievaičiai jų pasikalbė- 
“Gilanda”.. Vieną dieną, virši- jo ir pavertė jas epušėmis. Kry-

IS ARTI IR TOLI

ninkė sušaukė seses ir papasa
kojo Gilandos ežero padavimą.

Labai senai, kai Lietuvoje bu
vo didžiulės nepereinamos gi
rios ir žmonės tikėjo ir garbino

įvykstantį studijuoti stipendinin' senuosius dievus, gyveno tur
ką parašė straipsnelį ir įsidėjo dingas bajoras. . Savo gyvena- 
nuotrauką.

J. A. VALSTYBĖSE
— Prasmingas inž. Žiūro at

minimas. Rugsėjo 18 d. mirė 
inž. Pijus J. Žiūrys, didelis Lie
tuvos patriotas, žinomasis Ame

ITALIJOJ
— Castelnuove šventajam Don 

rikos lietuvių Veikėjas. Iš pagar ^osco Yra statoma didinga šven 
bos jo darbams ir atminimui ki- ^ov® ant j° gimtosios kalvutės, žiuočiai. 
lo gražus sumanymas inž. Žiū- Šventove statoma viso pasaulio Bajoras buvo įsitikinęs, kad 
rio vardu sudėti auką Lietuvių, sale^eci J bendradarbių gerada- ten Rg priešag nepasieks. To- 
Fondui i rių ^ei ^>on Bosco mylėtojų au-

Aukos pradėjo plaukti spon- komis; ,Visi kviečiami prisidėti, 
taniškai, neraginant. Jau gau- Prisidėjimas skelbiamas ply-

žiuočiai labai nustebo, kad vie
toje mergaičių rado keturius 
medžius.

Tos epušės dar ir šiandieną 
ten tebestovi. Kai sušunki prie 
ežero, aidas atsiliepia penkis 
kartus. Tos sesers verkia savo

mąją vietą pasirinko, vidury! *r visos Lietuvos likimo. Nuo 
gražaus ežero esančioje, saloje. I žmonės, ežerą pavadi-
Gerai jis ten buvo įsitvirtinęs
Tada Lietuva turėjo daug prie
šų. Ypatingai pikti buvo kry-

no Gilandos vardu
Pabaigus pasakoti viršininkė

nutilo. Mes valandėlę dar sė
dėjom paskendusios praeityje. 
Grįžus tikrovėn, viršininkė pa
sakė, kad ji turi parašytą vaiz
delį apie Gilandą. Tada mes vi
sos ruošėmės vaidinimui.

dėl apgyvendino ir savo pen
kias dukreles. Tų dukrelių gra
žumas buvo neapsakomas. Jau
niausios ir pačios gražiausios prie laužo po dienos darbų, su- 
vardas buvo Gilanda. ivaidinom Gilandos ežero pada-

. ... ..... Į tą salą buvo galima patek- vimą. Svečiams ir broliams
inž. Žiūrys, dar gyvas būdamas. Į amzįiaus taikomi votyvinej sven vandeng apsemtais keliais, skautams labai patiko. Iš tėve-

ta: iš Puškorių šeimos $25, Ir
mos ir V. Rickų $20, O. Petru-

gausiai atsilankyti ir atsinešti 
ką nors iš valgių dovanų. Visos 
būsite maloniai priimtos ir ka
vute pavaišintos. Lauksime rė- 

rokaitė - Rukuižienė, č. Rukui- mėjų ir motinų, kurių Vaikučiai
ža ir A. Pakalniškis sudaro ko- lanko mokyklą.
mitetą, kuris rengia pirmąjį sol. j x janutis-Juozas Linartas su 
M. Kripkauskienės dainų reči-, Jūrate Navickaite susituokė 
talį gruodžio 9 d. Jaunimo Cen- ; rugsėjo 2 d. Gimimo P-lės Šv. 1 Laidotuvių gėlės suvys. Pasa- 
tre. Komitetui pirmininkauja bažnyčioje ir išvyko trims sa- ■ kytieji žodžiai bus pamiršti. O 
dr. A. Verbickas. ! vaitėms povestuvinei kelionei į mūs sudėti Lietuvių Fondo pa-

X šv. Pranciškaus vienuoly-. Californiją, Arizoną ir kitas vai likimu naudosis letuviška mūsų 
no rėmėjų 2 sk. parengimas su j stybes. Lankys žymesnes vieto- ateitis.
daugybe dovanų įvyks rugsėjo,^. Ke,it>nėje numato i5wti ikij (jr mažąsias)
30 d. 2 vai. p. p. Garalavicienes rugsėjo pabaigos.

tos vajaus” forma: plyta — vie 
nas doleris. Aukotojų vardai, į-

lienės $10. Pradžią padarė pats rašyti i specialias knygas, bus

toves koplytėlėj, kur uz auko _. , .. ,
, . . . ; . , j. . . Tie keliai buvo supilti iš akme-tojus kiekvieną antradieni bus , . . ,. .. „ ... T .. . ’ nų. Vienas tik bajoras ir kelilaikomos sv. misios. Į si sąrašą ..?.
galima įtraukti ir šeimos miru
siuosius, pasiunčiant auką jų 
vardu. Lietuviams, verta užsiti
krinti nuopelnų, kurie amžiams

ištikimi tarnai, žinojo tuos slap
tus kelius.

Atsitiko taip, kad vienas iš
tikimųjų tarnų buvo išdavikas.

Mažoji Los Angeles lietuvių sce- 
m , .... nos deklamuotoja Rasutė ArbaitėTą pati vakarą, susmukusios JspQdingai dekiįmuoja Calif. Lie

tuvių dienoje meninės programos 
metu. (L. Kančausko nuotr.)

lių akių, net kelios ašaros nu
riedėjo. Aušrelė Vaičeliūnaitė, 

Šv. Jurgio parap. Lit. m-los 
absolventė

namuose, 4437 S. Artesian avė. 
Kviečiami visi atsilankyti.

X Kun. dr. P. Celiešius, Dai
navos jaunimo stovyklos admi
nistratorius, rugsėjo 24 d. iš
skrido į Europą vienam mėne-
siui atostogų. Tikisi pamatyti kiai susirgo plaučių uždegimu ir 
spalio mėn. 11 d. visuotino Baž- yra Billings ligoninėje, 950 E. 
nyčios suvažiavimo atidarymo 5ūth St., kamb. I 324. Jos 3 ma 
iškilmes. žus vaikučius prižiūri jos ma-

X Lietuvių Studentų s-gos,, mytė, sesutė A. Snarskienė ir 
Chicagos sk. visuotinis susirin-1 Adelė Kondrotienė. Visi linki 
kimas, kuris įvyks Vyčių salėj,; Teresei sveikatos, kuri jau an- 
2453 W. 47th St., rugsėjo 28 tri metai, kaip serga ir karts 
d., penktadienį, 8 v. v. Progra-. nuo karto turi atsigulti ligoni- 
moje: 1962-63 m. m. valdybos nėn.
rinkimai. Atvykite pasiruošę su j x šv. Kryžiaus ligoninės pa
mokėti nario mokestį naujiems 1 galbinio moterų vieneto susirin 
metams, nes tik tada galėsite kimas - arbatėlė įvyks rugsėjo 
balsuoti. Šiuo pareikšite savo
nuomonę ir išrinksite Studentų 
sąjungai tinkamus žmones. Pra 
šome visus dalyvauti ir pakvie
sti kitus. Be narių sąjunga ne

X šv. Jurgio parapijoj rug- sitarimu tvarko: St. Barzdukas, 
sėjo 26 — 27 d. įvyksta valgių 1309 Melboume Rd., Cleveland 
gaminimo mokyklos pasirody- 12, Ohio.
mas. Pelnas skiriamas sese
lėms.

X Teresė Shiman ir vėl sun-

priima ir ši reikalą bendru su- plauks iš šios šventovės; o taip Kriių paslaptį pasakė kryžiuo-
, ,. ,. . ,, .. eiams. Jiems to tik ir reikėjo,pat pavesti ypatingai Marijos J

Krikščionių Pagalbos ir švento- Vieną tamsią naktį, piktiems 
jo Don Bosco globai savo šei- vėjams pučiant ir ežero ban- 
mas, vaikus, visos Lietuvos jau §’om šniokščiant, priešai užpuo- 
nimą. Lietuvių aukos bus su- miegančius pily. Iš pasalų už
rašytos atskirai, ant tam tiks- Pu^i gyventojai, nors ir drąsiai 
lui skirtų lapų. Aukas galima gynėsi, buvo nugalėti. Bajoras 
siųsti lietuvių saleziečių Italijoj nužudytas. Bajoro dukters, iš- 
adresu: Plytos vajus, Instituto girdusios triukšmą, suprato 
Salesiano Lituano, Castelnuovo kas atsitiko. Ėmė bėgti iš pilies

gali veikti nei likti gyva. Po 
rinkimų — linksmoji dalis. Pra 
šome nesivėluoti.

X Antanas Kardelis, gyv.
7136 S. Mozart St., po operaci
jos gerai sveiksta Billings li
goninėj, 950 E. 59th St., kamb.
A-416. tel. MU 4-6100. Draugai 
ir pažįstami gali ligonį aplan
kyti nuo 1 iki 8 vai. p. p.

X LB Chicagos apygardos Spalio 7_13 yra 18.toji me. 
valdybos pirmininko P. Vėbros įjnį fiziškai nepajėgiųjų savai-

30 d. 2 vai. p. p., naujojo pa
stato 7 aukšte. Kviečiamos vi
sos atvykti, norinčios prisidėti 
savanoriškai prie talkos ligoni-1 — Jonas Šalčius, gyvenančių
nėj. Sesuo Marija Lydie mode-: Manchester, Conn., Antaninos 
ratorė kviečia visus. Arbatėlės ir Motiejaus Šalčių sūnus, gavo 
vadovė J. Shaulis, padėjėja J.
Liepa, ir komitetas pobūviui 
sparčiai ruošiasi.

Don Bosco (Asti) — Italia.

PRANCŪZIJOJE
— Teodora Šlepetienė, nuolat 

gyvenati New Yorke, jau ke
lintas mėnuo vieši Paryžiuj pas 
savo dukterį Birutę šlepetytę - 
Vcnskuvienę. Rugpiūčio mėn. 
drauge su dukra ir žentu A. 
Venskum automobiliu aplankė 
Šveicariją ir Italiją. Romoje T. 
Šlepetienė dalyvavo “Exsul Fa
milia” kongrese. Neužilgo dar 
ruošiasi aplankyti Liurdą, prieš 
grįžtant į JAV.

stipendiją į Georgetown univer- — Arch. A. Vitkus (iš Chica- 
sitetą Washingtone. šalčius Man gos) Fontainebleau lankė tarp-
chester aukštesniojoje mokyk
loje pasižymėjo kaip geras spor

tautinius architektūros kursus. 
Šie kursai žymūs pasaulyje ir

CHIC AGOJE

FIZIŠKAI NEPAJĖGIŲ 
SAVAITĖ

adresas yra 5731 S. Wastenaw 
avė., Chicago 29, III. Tel. 925- 
0693.

X Muz. ,J. Byanskas, plačiai 
pagarsėjęs savo muzikine veik
la Amerikos lietuvių tarpe, yra 
taip pat ir kompozitorius. Jo 
dainą “Romansas”, parašytą

tininkas lengvaatletis. Stud. J. sutraukia nuolat pačius gabiau- 
Šalčius taip pat pasižymėjo ir sius architektus iš įvairių kraš- 
moksle. Vietos laikraštis apie iš ! tų.

ĮDOMUS SPAUDOS BALIUS

tė. Prez. Kennedy paskelbus, ši ’ Praėjusį šeštadienį Liet. Žur- 
savaitė bus minima visam kraš-, nakstų s-gos Chicagos skyrius 

suruošė ketvirtą iš eilės spau-te. Jos tikslas yra padėti fiziš
kai sužalotiems rasti darbus. 
Darbdaviai, darbininkų unijos 
ir kt. organizacijos raginamos 
tą savaitę parodyti visiems, ko
kia yra žmogiška nauda padėti

pagal Mykolaičio - Putino žo- į tikiems susirasti darbus ir in. 
džius, sol. Stasė Klimaitė-Pau- formuoti darbdavius, kad jie ga
tienienė išpildys Skautų Tėvų 
Komiteto vakare š. m. spalio 
mėn. 6 d. Pakšto svetainėje.

(Pr.)
X Sudaroma antroji siuvimo 

kursų grupė, šios grupės pamo
kos bus Jaun. Centro namuose, 
penktadieniais nuo 7—10 v. v. 
Norint į šią grupę užsirašyti, 
arba gauti informacijų prašo
ma teirautis telef. GA 4-9442 
nuo 9—10 v. ryt. ir nuo 9—10 
v. v. Kursų instruktorė J. Ber- 
notavičienė. Mokestis: $20.
Kursus organizuoja vyresn. gie- 
drininkės. (Pr.)

lėtų juos pagal galimybes pa
naudoti. Taip pat bus mokomi 
ir patys paliegėliai, kad suge
bėtų įsijungti į jiems tinkamus 
darbus.

MARINA CITY NELAIMĖ
Mūrininkas W. Jonės, 2103 S. 

Harding, rugsėjo 24 d. nukrito 
nuo 40-to aukšto Marina City 
bokšto rytų pusėje ir užsimu
šė. Jis nukrito prie savo ilga
mečio draugo Lawrence S. John 
kojų. Jonės jau ketvirtas žmo-

dos bahų. B. Pakšto salė spe
cialiai papuošta ,ant sienų prie 
stalų buvo išlipdyti JAV ir Ka
nados lietuviškų laikraščių pir
mųjų puslapių vinjetės. Sk. 
pirm. A. Gintneris pasveikinęs 
gausiai susirinkusius baliaus sve 
čius, programai vadovauti pa
kvietė vieepirm. Vyt. Zalatorių, 
kuris vakarą gražiai pravedė, 
į pertraukas įpindamas humo
ristinių dalykėlių. Pirmam pro
gramos punktui išpildyti V. Za
latorius pakvietė humoristą ra
šyt. Albiną Valentiną, šis links-

RUDENĖLIS
Ir atėjo rudenėlis,
Bus vaikučiams rūpestėlio. 
Laikas žaidimus padėti,
Į mokyklą reik skubėti. 
Sudiev parkai ir medeliai. 
Metas sesti prie knygelės. 
Viskas, kas yra knygelėj, 
Reiks perkelti į galveles.

Marija-Zita Girginaitė, 
11 metų.

Jonas Minelga

MOKINUKAS
Rašo Julius 
Ir Marytė,
Pasakykit,
Ką daryti?
Tuoj mamytės 
Ir tėtuko 
Paprašysiu 
Aš pieštuko.
Tų tėvelių 
Gerumėlis,
To pieštuko 
Gražumėlis!
Reikia bėgti 
Pas Jūratę,
Nupaišiau šiandien 
Jai katę.

miškeliu. Jau buvo pasiekusios 
slaptą kelią, bet ir jas besive
ją kryžiuočiai buvo visai neto
li. Jos labai išsigando, nes žino
jo, kad nuo raitų priešų nepa
bėgs. Gilanda sušuko seserims:
“Geriau mirti, negu priešui į 
rankas patekti”. Pasakiusi sese
rims sudiev ir iki pasimatymo 
dausose (rojuje), šoko į ežero 
gelmes. Tuoj išnyko iš krante 
stovinčių seserų akių. Joms 

'EUDIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIilHllllilIlIlIlIlIlItil

ni Schicėhi, muz. G. Puccini, 
ir bisui “Lakštingalos giesmė”, 
muz, V. Kuprevičiaus. Solistei 
akompanavo ponia Aldona Lu
kas. Solistei publika karštai plo 
jo. Sol. B. Kemežaitės rečita
lis bus kitą pavasarį Chicagoj, ūų).
Jaunimo Centre. 3 Kaš raudona — tai gražu, Eilėraščiai turi būti gražiai

Vėliau V. Zalatorius pristatė Kas saldu — tas gardu. sueiliuoti (nemoderniški), jau-
Povilą Matiuką, pažymėdamas, __o_ Itrūs (išgyventi).
kad šis muzikas jau spėjęs Vasaros prakaitas žiemą šil- J Kas neturi palinkimo prie ei- 
Ipagarsėti su smuiku grodamas do. lėraščių, geriau jų nerašyti,
įvairiuose koncertuose ir baž-, Kas vasarą ponauja, tas žie- 1 Kam kas bus neaišku—klaus- 
nyeiose. Ir ištikrųjų smuikinin-; mą elgetauja. kitę.
|kas P. Matiukas pagrojo tris
gražius muz. kūrinius, ypač
[publikai patiko Rimsko Korsa- 
kovo Indų daina, už ką klausy
tojai garsiai ir ilgai plojo.

., Po muzikinės dalies išpildy- 
' mo vakaro vadovas paskelbė, 

i kad sudaryta spaudos baliaus 
i karalienei rinkti trijų vyrų ko
misija. Neilgai trukus į salės 
vidurį išėjo komisijos pirm. J. 
Jasaitis (LB CV pirm.), kuris 
pranešė, kad karaliene išrinkta

i sol. Birutė Kemežaitė. Publika 
SoL B. Kemežaitė - | entuziastingai plojo, kol praė-

spaudos baliaus karaliene jusiu metų karalienė uždėjo so
listei Birutei karalienės karū-

mai visus nuteikė, paskaitęs fel- plojimu. Po to kapela pagrojo ną.
jetoną apie reporterio ir redak- sPaudos baliaus fadicinį vaisą. | Spaudos balius užsitęsė jau
tariaus darbą, kai reporteris ne .. S°liS‘ė BirU‘ė !Le“i,tž gra’ "ro!t3i P^iaunakčio ir ma- 

v ziai padainavo: ‘Ruduo”, muz. noma, kad gailėsis tie, kurie 
gavęs bilieto parengimą apraše, F Chopin> „0 luna che,fa lu. pra,e|(Jo progą pasit]ausyti ge_

gus, žuvęs prie Marina City pa- kuris faktinai neįvyko. A. Va- me”, muz. V. Davico, “O mio ros programos ir pasilinks-
stato. į lcntiną publika palydėjo ilgu babbino caro”, aria iš op. Gian- , minti. Pr. šulas

Romas su sesute ir broliuku 
rudenį.

GALVOSŪKIAI
1. Kai iš penkių atimi penkis, 

liks penki. Kas tai? (3 taškai)
Atsiuntė Birutė Paliulytė

2. Kada kiškis šokinėja per 
daugiausia skylių? (2 taškai)

3. Yra saulėje, bet nėra žvaig
/ždėje.

Yra Lietuvoje, bet nėra 
/ Amerikoje.
Yra lėlėje, bet nėra kė- 

/dėje. (3 taškai).

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
1. Kelias.
2. Norėdamas parodyti, kad

TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTĖS 
KONKURSO PAAIŠKINIMAI

Gal ne visiems aišku, kas tie 
rašiniai. Prie rašinių priskiria
ma: pergyventų ir matytų įvy
kių, vaizdų aprašymai; girdėtų 
dalykų atpasakojimai (pasakos, 
pasakėčios, tėvų pasakojimai 
apie Lietuvą ir panašūs daly- 

gali giedoti atmintinai (be gai- kai). Pageidautina iš lietuviško 
gyvenimo.

Pierė Rasutė Arbaitė

/J




