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Kultūros kongresą telydi 
santarvė ir gera valia

Šimtai kultūrininkų renkasi 
į II-ąjį šiame žemyne Lietuvių 
Kultūros kongresą. Įvairių sri
čių kūrėjai ir šiųjų kūrybos pri
ėmėjai bei palaikytojai, rašyto
jai ir skaitytojai, dainuotojai 
ir klausytojai, švietėjai ir 
šviečiamieji, — visi jie turi du 
bendrus uždavinius: lietuvių kai 
bos išlaikymą ir lietuviškos kul 
tūros puoselėjimą. Bendri užda
viniai suvedė skirtingų sričių 
darbininkus į vieną pastogę, ku 
rioje per 5 dienas vyks reikš
mingi svarstymai ir bus sten
giamasi pagerinti esamą padė
tį ar bent nutolinti besirodan- 
čią grėsmę.

Įvairių kultūros sričių dar
bininkų santarvė yra būtina są
lyga lietuvybės klestėjimui ir 
ilgesniam jos išsilaikymui. Aš 
nesvyruodamas tikiu, tikėjau ir 
tikėsiu, kad vertingiausias ir iš
kalbingiausias dalykas, kurį 
mes paliksime šioje žemėje, yra 
ir bus lietuviška knyga. Vakar 
ar šiandien išleista, ji pergy
vens mus ir mūsų vaikus, fa
šizmą ir komunizmą, kaip kad 
Donelaitis pergyveno kaizerį, o 

^Maironis ■— carą. O visų kny-' 
gų viršūnėje, be abejonės, spin
dės grožinė literatūra. Todėl 
mūsų visų reikalas kongreso 
metu pasiūlyti tinkamiausius bū 
dus lietuviškos knygos išsilai
kymui.

Knyga, aišku, kitų reikalų 
nepaneigia

Aš pats, sielodamasis knygos 
reikalu, kitiems dalykams anaip 
tol akių neužmerkiu: kaip Lie

Lotynų Amerikos

Beatominės zonos projektas 
padėtas j lentyną

NEW YORKAS. — Prašant 
Brazilijai, Jungtinių Tautų po
litinis komitetas pirmadienį su
tiko padėti į lentyną pasiūlymą, 
kad Lotynų Amerika būtų pa
daryta beatomine zona.

Brazilija buvo plano laiduo
toja kartu su Ekvadoru, Čile 
ir Bolivija. Pasiūlymui daug 
kas pritarė, bet jį ištiko sun
kumai praėjusį pirmadienį, Ku
bai pateikus nepriimtinus prie
dus projekto laiduotojams 
(sponsoriams).

Kubos ambasadorius Carlos

KALENDORIUS
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rijos Aukojimas bažnyčioj, Vy
gantas.

Lapkričio 22 d.: Padėkos die
na, šv. Cecilija, Dainė.

Lapkričio 23 d.: Lietuvos Ka
riuomenės šventė, šv. Klemen
sas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — 
Vėsiau.

Saulė teka 6:45, leidžias 4:27.

tuvoje, taip ir nuo 1945 metų 
ligi šiai dienai be pertraukos 
dirbu lietuviškose mokyklose; 
keliu bekompromisinį lietuvių 
gimnazijos steigimo reikalą; ne
keliu balso nei prieš dailininkus 
(nė vienas raštyojas iš kūrybos 
nepragyvena, tuo tarpu daili
ninkų nemaža verčiasi iš tep
tuko), nei prieš šokėjus, nei 
prieš dainininkus (girdi, tuos 
$15,000, kuriuos čikagiškiai kas 
met išleidžia vienai operai, ver
čiau paskirtų keliems mokslo 
veikalams).

Rašytojas džiaugiasi, kad 
bent jo brolis dailininkas turi 
sąlygas kurti ir tuo būdu 1. ug
dyti lietuvių dailę ir kartu 2. 
meniškai prusinti savos bend
ruomenės narius. O kas gali 
nesidžiaugti, regėdamas penkių 
tūkstančių lietuvių minią, pasi
ilgusią ir išskėstomis širdimis 

| besiveržiančią į lietuviškus ope
ros spektaklius! Ne, tų penkioli- 

■ kos tūkstančių dolerių iš jų ne
atimsi ir kitur neperkelsi, nesgi 

i tuo būdu atimtumei jų džiaugs
mą ir svajonę. Kultūrininkas

i nesiekia ir nesieks lipti per sa
vo kaimyno nugarą.

(Nukelta į 6 psl.)

— Sirenoms rėkiant. Maries- 
tade, Švedijoje, naktį kilo gais
ras, ir kai sirenos pradėjo rėk
ti, daugelis žmonių prabudę gal 
vojo, kad kariaujama dėl Kubos 
ir skambino policijai klausdami, 
ar jau bombarduojamas mies
tas.

Lechuga reikalavo, kad būtų 
panaikintos visos didžiųjų vals
tybių bazės Lotynų Ameriko
je ir Puerto Rico krašte, ir Pa
namos kanalo zonoje, kur yra 
JAV karinės tvirtovės, ir tos 
vietovės būtų įjungtos į bea- 
tominę zoną.

JAV atstovas Arthur H. 
Dean apibūdino Lechugos pasiū 
lymus “vėjavaikiškais”. Jis pa
reiškė, kad Kuba nenori bendra 
darbiauti su kitomis Lotynų 
valstybėmis, kad būtų sudary
ta beatomine zona.

Brazilų ambasadorius Alfon
so Arinos de Mėlio Franco for
maliai atliko žygį, kad 110 Jung 
tinių Tautų politinis komitetas 
atidėtų planą neribotam laikui. 
Neatsirado opozicijos.

— Britų antibombininkn žy
mios veikėjos Pat Arrowsmith 
ir Wendy Butlin buvo pabėgu
sios į Airiją, išsigandusios, kad 
nekiltų karas.

— Prof. Rimpamončio vado
vaujami archeologai netoli Jor
dano sostinės Ammano pira
midėje užtiko kapą, kuriame, 
kaip spėjama, palaidotas Mo
zė.

1VI. K. CIUTIKHUS mciuiyste

Kaip atrodo Kubos reikalai
Svarbesni politiniai įvykiai

Havanos radijo žodis
KEY WEST, Fla. — Hava

nos radijas užvakar pranešė, 
kad kubiečių premjeras Fidel 
Castro pasiuntęs naują raštą 
laikinajam Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui Thantui, 
pasiūlydamas Rusijai atsiimti 
savo 30 bombonešių iš Kubos.

Castro savo pranešime sako, 
kad Rusija galinti atsiimti bom 
bonešius iš Kubos, jei ji norinti. 
Pasak radijo pranešimo, Cast-1 
ro nebenori bombonešių, nes 
jie perseni ir negreiti.

Susitikimas
NEW YORKAS. — Vakar ; 

Jungtinėse Tautose gautas dik
tatoriaus Fidel Castro raštas, 
kuriame jis sutinka, kad So-j 
vietų Sąjunga atsiimtų savo 
bombonešius iš Kubos. Taipgi 
tekste galima išaiškinti, jog, 
Castro sutinkąs įsileisti į Kubą! 
tarptautinę komisiją, kuri pa
tikrintų, ar Kuboje išardytos 
raketų bazės ir ar iš ten išvežti 
ofenzyviniai ginklai.

Vakar JAV ambasadorius 
Stevensonas ir specialūs prezi
dento Kennedžio patarėjai Ku
bos reikalams, Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų viceminis- 
teris Kuznecov ir jo pagelbinin- 
kai susitiko su generaliniu sek-; 
retorium Thantu Jungtinėse j 
Tautose jo įstaigoje apsvarstyti 
Kubos klausimo.

Rusko žodis
WASHINGTON, D.C. — Vals 

tybės sekretorius Dean Rusk 
vakar pareiškė, kad dar pęranks 
ti spręsti, ką reiškia nauji Fi- , 
dėl Castro pasiūlymai.

. I

Spaudos konferencijoje |
WASHINGTON, D.C. — Pre-'i 

zidentas Kennedy vakar turėjo 
spaudos konferenciją, kurioje 
nušvietė, kokioje padėtyje da-1 
bar yra Kubos reikalai.

Rusų raketos Kuboje :
NEW YORKAS. — Laikraš

tis The New York Herald Tri-

bųne vakar pranešė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės su-

r - -
žinojo, jog taktinės raketos, ga 
linčios nešti atomines galvutes, 
yra paslėptos Kuboje rusų, ir 
raketos, galinčios “tiksliai pa
siekti Guantanamo laivyno ba
zę.”

Dr. Jonas Grinius iškilmingame 
Kultūros kongreso atidaryme Či
kagoje Jaunimo Centre XI. 22, 
11:30 skaito pagrindinę paskaitą 
“Lietuvių kultūrinio veikimo gai
rės” ir literatūros sekcijoj, kurios 
darbai prasideda XI. 23, 6 vai. 
vak. Jaunimo Centre tema “Lietu
vių literatūros tematinės proble
mos”.

Juoz. Rajeckas, Lietuvos atstovas 
iVashingtone, pasakys kalbą Kul
tūros kongrese banketo metu.

Dr. Jonas Puzimas, Kultūros ta
rybos pirmininkas, darys platų 
pranešimą “Mūsų kultūriniai už
daviniai ir jų vykdymas” XI, 22, 
12:15 vai. Kultūros kongreso ati
darymo Jaunimo Centre Čikago
je.

PASITRAUKĖ V. VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ
BGNNA. — Ketvirtasis kanc 

lerio Adenauerio ministerių ka
binetas suiro lapkr. 19 d., kai 
pasitraukė penki laisvųjų demo
kratų partijos ministeriai, Aden 
aueriųi atsisakius atleisti iš pa
reigų gynybos ministerį Franz 
Joseph Strauss. Numatoma, kad 
įvyks ministerių kabineto per
tvarkymas, ir naujajame sąs
tate jau nefiguruos Straussas. 
Patys laisvieji demokratai pa
reiškė, kad jų ministerių išėji
mas tebuvo tik vyriausybės per 
organizavimo paruošimas. Ir 
naujajame ministerių kabinete 
jie linkę neardyti dabartinės 
partijų koalicijos. Laisvieji de
mokratai buvo sušaukę savo 
partijos vadų pasitarimą Niurn 
berge, kur buvo nutarta toliau

R. Kinija skelbia 
paliaubas •

NEW YORKAS. — Vakar 
2 valandą (Chicagos laiku) pra 
nešta iš New Yorko, kad rau
donoji Kinija paskelbė visame 
indų - kiniečių pasienyje kari
nes paliaubas, kurios įsigalioja 
trečiadienio vidurnaktį. Raudo
noji Kinija sutinkanti atsitrauk 
ti į 1959 m. pasienio linijas.

Todor Živkov —
Bulgarijos premjeras

‘SOFIJA, Bulgarija. — Todor 
Živkov, komunistų partijos va
das, paskirtas užvakar premje
rų vieton A. Jugovo, kuris buvo 
išstumtas iš valdžios kaip sta- 
linistas. Živkovą paskirus prem
jeru, Bulgarija tapo penktoji 
komunistinė valstybė, kurioje 
komunistų partijos vadas yra 
taipgi prezidentas ar ministeris 
pirmininkas.

Conant sugrįš
BERLYNAS. — James B. 

Conant, buvęs JAV ambasado
rius Vakarų Vokietijoje, pareiš
kė užvakar, jog jis sugrįš į Ber 
lyną sekančiais metais viene-
riems metams patarti miestui vienos jų nepriimsime. Mes tę- 
dėl įsteigimo tarptautinio švie
timo ir kultūros centro.

Alžiras konfiskavo “Le Figaro” 
ALŽIRAS, Alžirija. — Alži

riečių pareigūnai lapkričio 16 d. 
konfiskavo kioskuose Paryžiaus 
laikraščio “Le Figaro” egzem
pliorius. Laikraštis kritikavo 
premjero Ben Bellos vyriausy
bę.

koaliciją palaikyti, nes ji laiko
si “toli įžvelgiančios ir konstruk 

j tyvios užsienio ir vidaus politi- , 
kos”. 1

Laisvųjų demokratų pirminin! 
kas dr. Erich Mende paneigė j 
spaudos atstovams, kad jų par-! 
tijos puolimai esą nukreipti 
prieš patį Adenauerį; tai jis 
pasakė turėdamas minty, kad 
86 m. amžiaus kancleris laiky
sis savo pažado pasitraukti atei
nantį rudenį.

Parlamento pirmininkas dr.
J E. Gerstenmaier pareiškė, kad 
penki laisvųjų demokratų mi
nisteriai turi ir toliau pasilikti 
savo postuose, kol bus parinkti 
ir prisaikdinti jų įpėdiniai. Ta
čiau tai neįmanoma padaryti 
iki gruodžio 5 d., kada vėl su

Naujas Indijos armijos vadas, 
kurio daliniai užėmė Goa

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru va
kar pranešė apie naują savo 
karinį nepasisekimą ir paskyrė 
naują armijos vadą, bandyda
mas sulaikyti Kinijos komunis
tų karinių dalinių žygiavimą į 
šiaurinę Indiją.

Kalbėdamas parlamente, Neh 
ru pranešė, jog kiniečiai paėmė 
antrąją indų tvirtovę Chusul a- 
pylinkėje, Ladakh provincijoje, 
ir pasistūmė “keletą mylių už 
Bomdilijos” šiaurės rytų fron
te, netoli Bhutan pasienio.

Pasak jo pranešimo, kiniečių 
daliniai kai kur esą sulaikyti, 
jiems žygiuojant į Assam lygu
mas iš Walongo, bet jis nesąs 
optimistas dėl tų kiniečių ap- 
stabdymų.

“Mes galime sulaukti bloges
nių dalykų, bet mes esame tam 
pasiruošę,” — pabrėžė jis.

Nehru taipgi pareiškė, kad 
kiniečiai “atsiuntę daug suges
tijų (deryboms), bet mes nė

Naujas vadas
ROMA. — Adm. Stefano Pu-1 

gliere paskirtas šiaurės Atlanto į 

organizacijos (Nato) dalinių Vi- j 

duržemyje vadu. Lapkričio 29 I
d. jis pakeis adm. Aldo Rossi, 
išeinantį atsargon.

sirinks parlamentas. Tai taipgi 
sutampa su grįžimu iš kelionės 
po Aziją Vakarų Vokietijos pre 
zidento Heinrich Luebkė. Jis 
privalo priimti ministerių atsis
tatydinimą, tik tada pasitrau
kimas galios.

Taigi Adenaueris dabar turės 
daugiau laiko vesti derybas to 
sunkiausios iš viso pokario lai
kotarpio ministerių krizės. Kaip 
žinoma, ji susidarė ryšium su 
min. Strauss griežtomis prie
monėmis prieš “Der Spiegei” 
redaktorius, apkaltintus išdavi
mu, skelbiant gynybos paslap
tis. Jeigu krikščionių socialų 
unija (autonomiškas Adenaue
rio krikščionių demokratų par
tijos sparnas Bavarijoje), ku
rios pirmininkas yra Strauss,

sime karą, kol jį laimėsime.”
Generolas Joganto Nath Chau- 

dhuri, 54 metų, indų karinių da
linių vadas, kurie užėmė portu
galų Goa teritoriją praėjusį 
gruodį, pakeičia generolą P. N. 
Thaparą, Indijos armijos vadą.

Pasak Nehru pranešimo, žy
giuojantieji kiniečiai, paėmę 
Bomdilos miestą, yra tik 80 my 
lių nuo lygumų.

Berlyno komanda 
tenka Polkui

WASHINGTON, D.C. — Pre 
zidentas Kennedy užvakar pra
nešė, kad maj. gen. James Polk 
pakeičia sausio mėnesį maj. ge
nerolą Albertą Watsoną II, JAV 
karinių dalinių vadą Berlyne.

Kennedy pagyrė Watsoną dėl 
nepaprastai “gerai atlikto dar
bo” ir jis bus pakeltas į leite
nanto generolo rangą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Diktatorius Chruščiovas 

vakar Maskvoje komunistų par- 
t’jjos centro komiteto posėdyje 
vanojo mirusį Staliną (kažin ką 
šiandien kalbėtų Chruščiovas, 
jei Stalinas būtų gyvas), kad 
jis buvęs didelis ponas — tik 
Kremlių težinojęs ir vasarvie
tę. Va, aš (Chruščiovas) lan
kau fabrikus ir kolchozus. Ge
rai, kad lankai, bet dar geriau 
būtų, kad fabrikų darbininkams 
suteiktum laisvę, o kolchozų 
(Komunistų dvarų) žemes grą
žintum jų buvusiems savinin
kams - žemdirbiams.

— JAV advokatas James Do- 
iiovan., kuris rūpinasi belaisvių 
Kuboje reikalu, vakar pranešė, 
kad belaisviai galima iškeisti už 
maistą ir medicinos reikmenis 
per 10 dienų, jei JAV ir Kubos 
vyriausybės sutartų.

atlaikys savo pozicijas sekma
dienį įvykstančiuose rinkimuo
se, Strauss dar turi galimybių 
pasilikti kabinete. Bavarijos rin 
kimai laikomi barometru, paro
dančiu, kokios įtakos į Strausso 
ir jo partijos populiarumą tu
rėjo įvykiai su “Spiegei” žurna
lu.

Dabar savo atsistatydinimo 
raštus yra įteikę laisvųjų demo 
kratų ministeriai: dr. W. Stamm 
berger — teisingumo, dr. H. 
Starke — finansų, W. Mishnick 
— tremtinių, H. Lenz — fede- 
ralinių turtų, ir Walter — eko
nominio kooperavimo.

Gynybos ministeris Strauss 
sugeba susidaryti sau priešų, 
tačiau apskritai jis yra laiko
mas vienu iš gabiausių respub
likos politikų. Net ir jo politi
niai priešai pripažįsta jo lai- 
mėiimus Vokietijos armiją iš- 
ugdant į galinčią frontan stoti 
iėeą Šiaurės Atlanto Sutarties 
organizacijos (Nato) daliniuo
se.

B'ONNA. — Vakar visas Va
karų Vokietijos ministerių ka
binetas įteikė atsistatydinimą 
kancleriui Adenaueriui. Pirmiau 
atsistatydinimą įteikė penki lais 
vųjų demokratų ministeriai.

Bus perorganizuotas Vakarų 
Vokietijos ministerių kabinetas.
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CHICAGOS ASD IR KORP! VYTIS 
METINĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Kasmet Chieagos akademi
kai skautės ir skautai su filis
teriais kartu ruošia tradicinę 
įsikūrimo šventę, kur pažvelgia 
ma atgal nueitą kelią ir pakarto 
jama pasiryžimas tobulėti tautiš 
kūme ir skautiškoje ideologijo
je. šįmet metinė šventė įvyko 
lapkričio mėn. 11 d. Šventė pra
dėta pamaldomis Jėzuitų kop
lyčioj, kur tėvas Kubilius, S J 
atnašavo šv. mišias ir pasakė 
turiningą, progai pritaikytą pa 
mokslą. ASD ir Korp! akade-

imk

Chieagos A. S. D. ir korp! Vytis metinės šventės metu išnešamos vėliavos iš Jėzuitų koplyčios. 
Prie vėliavų (iš kairės) tikrosios narės: Ž. Pabarčiūtė, S. Krasauskaitė ir A. Pauliutė.

Nut'hrauka Jono Tamulaiičio

mikai skautai su vėliavomis ir sekusi linksmoji dalis. Buvo su- PIRMOS PAGALBOS KURSAI 
spalvonfs, kartu su savo sve- vaidintas humoristinis monta- 
čiais gausiai dalyvavo pamal- žas iš akademikų skautų veik
iose. los, kurį atliko tą dieną visos

Tuojaus po pamaldų visi vy- naujai pakeltosios tikrosios na- 
ko į Battan salę, kur buvo ofi- rėš ir naujai pakelti senjorai, 
cialioji šventės dalis ir banke- Ypač šiltai buvo priimtas Ci
tas. Minėjimui ir banketui va- cero ■ studentų kvartetas vyku- ti, ir padegusiai padėti ir skau- 
dovavo fil. Vytautas Germa- šiai padainavęs smagių daine- VobštaroiSti
nas. Iškilmingoji minėjimo da- kų gitarai pritariant. Kvartetą
lis pradėta kandidatų pakeli- sudarė Vilius Bendikas, Bro
mais į tikriuosius narius. Įžan- n^Us Žukauskas, Antanas Liut- 
ginį žodį pasakė senj. R. Cin- kus ir Edmundas Rimys. 
ka. Į ASD tikrąsias nares bu- Danguole M.
vo pakeltos: Birutė Koncytė,
Irena Paulauskaitė, Jūratė Še- 
putaitė ir Jūratė Zelbaitė. Jų
pakėlimui vadovavo ASD Chi- .... .............................. . , ,, . i • tr-j didžiausioji lietuviško akademi-cagos skyriaus vadove Vida . . . ...nio jaunimo organizacija trem

tyje, išrinko naują A.S.S. va- 
diją, kurią sudaro inž. Vytau-

, 1X. xr L x tas Šliūpas — pirmininkas, inž.
vo pakelti Vytautas Misehs ir Leonag Maskaliūnas _ pirmi. 
Rimas Karaliūnas. Pakėlimą pavaduotojag> Laima Pe_
pravedė Korp! Vytis skyriaus trauskait- _ Akademikių Skau 
pirmininkas senj. B, Grebliu- draugovėg pirmįninkė, Rįm. 
nas, spalvas užrišti buvo pa- yydas cinRa _ Rorp! VYTIg 
kviestas fil. di. šliupas. pirmininkas ir inž. Kęstutis Je- —

Į Filisterių Skautų Sąjungą £įus _ Filisterių 'Skautų sąjun- (c 
buvo priimti Violeta. Pabarčiū- gOS pirmininkas. A.S.S. pirmi- 
tė ir senj. dr. Edvardas Dai- j nįnko adresas: 2735 W. 69th

Kanišauskaitė, spalvas užrišti 
buvo pakviesta fil. dr. Budrie
nė. Į Korp! Vytis senjorus tau

nauskas.
Pakeltuosius sveikino fil. dr. 

Budrienė, ASD centro valdybos 
atstovė Laima Petrauskaitė,
fil. J. Dainauskas ir fil. Kor- reikšmingi mūsų skautiškajam
zonas. Pakeltųjų vardu kalbė
jo Birutė Koncytė ir senj. Vy
tautas Mišelis. Pakėlimo apei
gos buvo labai įspūdingos, ku
rios remiasi senomis, dar Ne
priklausomoje Lietuvoje prakti 
kuotomis tradicijomis.

Buvęs ASS pirmininkas fil.
Korzonas buvo išskirtinai pa- Je dedame JubiUejiniuS .ne
gerbtas už gerą vadovavimą

Chieagos skautės ir skautai 
jubiliejinius metus pradeda iš
kilminga sueiga lapkričio 25 d. 
(sekmadienį) 2 vai. 30 min. Su

jungiant visą akademinį skau
tišką jaunimą. Įteikta jam do
vana.

Oficialiosios minėjimo dalies
pabaigoje buvo perskaityta eiga įvyks MeKinley parko sa- 
sveikinimai, atsiųsti šventės lėje, 39 str. ir VVestern Avė. 
proga Ateitininkų Akademikų Dalyvauja visi ir visos. Čia bus 
centro valdybes ir prof. Kolų- pakelta jubiliejinių metų vėlia- 
pailos, j va. •

Toliau sekė banketas, kur 
prie pačių akademikių skaučių 
paruoštų vaišių visi jaukiai 
svečiavosi. Banketo metu fil. 
Damauskas (vyresnis) skaitė 
paskaitą apie akademikų skau
tų organizacijos tikslus ir įsi
kūrimo istoriją. Prelegentas 
ypač plačiai palietė pagrindinę 
organizacijos įkūrėjų mintį: pa 
skleisti ir ugdyti skautišką ideo 
ligiją akademinio jaunimo tar
pe.

Visus labai smagiai nuteikė

tiškąjį kaklaraištį visur panau
doti. Gerai, kad dr. Dainauskas 
pats skautas. Atsidėkodamos 
daktarui už taip įdomius kur
sus, sesės dovanojo lėlę lietu
vaitę tikėdamos, kad taip didė
jant skaučių eilėms neužilgo 
teks tokius kursus vėl ruošti. 
Gi šį kartą kursus lankė ir bai 

Akademinis Skautų sąjūdis, gė 54 sesės.
Platūs Aušros Vartų tunto 

sesių keliai. Tik baigus pirmos

NAUJA A.S.S. VADIJA

St., Chicago 29, III.
1863—1918—1963

Šie trys skaitmenys labai

gyvenime. Minint lietuvių skau
tų sąjungos 45 metų sukaktį 
prie jos prijungta ir simbolinė 
100 metų sukaktis nuo sukili
mo prieš rusų priespaudą. Tuo 
norime priminti jaunimui, kad 
kova su rusiškuoju imperializ
mu pradėta prieš 100 metų dar 
nėra baigta. Šių sukakčių ženk-

Lietuvių skautų vieneto pa
siuntimui į pasaulinę skautų 
Jamboree, Graikijoj, ir kitiems 
LSB reprezentaciniams žygiams 
finansuoti, Jamboree’s fondo 
skyrius lėšų sutelkimui prieš 
Kalėdų šventes Chicagoje par
davinės Kalėdų eglutes. Eglu
čių pardavimo laikas ir vieta 
bus paskelbta vėliau. Eglutės 
ir pušaitės yra labai gražios, 
nes šiam tikslui buvo specialiai 
augintos priežiūroje, ir bus at
gabentos tiesiog iš miško.

Prašome visus šiais metais 
kalėdines eglutes įsigyti tik iš 
Jamboree’s fondo skyriaus ir 
tuo paremti lietuvius skautus, 
reprezentuojant mūsų tautą ki
tų tautų tarpe.

Būkite malonūs apie tai pa
informuoti ir savo kaimynus.

Jeigu kas turėtų tuo reikalu i 
pageidavimų, dėl informacijos 
prašome kreiptis į JFS iždinin
ką ps. A. Karaliūną — telef. 
LU 5-6123 ir JFS įgal. Chica-1 
goję ps. A. Paužuolį — telef. 
434-5714. • LFS

Pirmos pagalbos kursai Auš
ros Vartų skaučių tunte praėjo 
su pasisekimu. Kursus vedė dr. 
R. Dainauskas. Ir ko tos sesės 
neišmoko? Ir apalpusią gaivin

pagalbos kursus, didžiulis bū

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

KVIEČIAME APLANKYTI MOŠŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nno vasario mėn, 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinnCi PIRM. ir KETV............ .. ................ 9 ▼. r. iki 8 p. p.
VHLHnUUdi ANTRAD. Ir PENKT...................... < ▼. r. lkl 5 p. p.

ŠEŠTAD. t v. r. Iki II t. d. Trečiad. uždaryta.

rys su tuntininkę s. J. Bobinie- 
ne priešakyje išskubėjo į tarp
tautinę mugę Navy Pier. Ten 
jos talkininkavo Lietuvių Ben
druomenės parodoje. O rank
darbius taip kaip skautų Kaziu 
ko mugėms, taip ir dabar pa
ruošė savo sueigose. Vyr. skau 
čių “Gražinos” būrelis išaudė 
juostas, apmezgė nosinaites, 
“Mirgos” būrelis pagamino pa
galvėles, “Gabijos” d-vė paruo
šė kalėdinius šiaudinukus (žais 
lėlius), “Neringos” d-vė medžio 
drožinius, “Žemaitės” — lėles, 
o “Birutės” d-vė — vėliavėles.

D. N.

MIELI TĖVELIAI

Gruodžio 15 d. yra paskuti
nė diena užregistruoti jūsų vai
kučius talentų konkursui. Tai 
galite padaryti per vienetų va
dovus. Ar Jūsų sūnus, ar duk
relė gražiai skaito, dainuoja, 
šoka ar deklamuoja — leiski
me jiems pasirodyti visuome
nei, pakelkime jiems ūpą.

Talentų Konkursui Remti 
komisija

PAVIENIŲ LSB
SKAUTININKŲ

REGISTRACIJA

Naujuoju LiSS statutu re
miantis, inkorporavus Lietuvių 
Skautų sąjungą JAV valdžios 
įstaigose ir tuo priėmus juridi
nes teises ir atsakomybę už są 
jungos sudėtį, yra reika’ingas 
aiškus narių priklausomybės 
nustatymas. Eventualiai LSB, 
kaip Lietuvių Skautų Sąjungos 
dalis, yra atsakinga tik už tuos 
asmenis, kurie yra Brolijoje re 
gistruoti metų bėgyje. LSS ir 
LSB vadovybėje, bei vienetų 
vadijose dirbą skautininkai 
tampa registruoti per metinę 
LSB vienetų registraciją. Pa
vieniai skautininkai, priklausą 
tik skautininkų-ių ramovėms, 
ar niekur nepriklausą, tačiau 
save laiką LSB nariais, prašo
mi betarpiai registruotis LSB 
Skautininkų skyriuje iki 1962 
m. gruodžio' mėn. 1 d. Regis
tracijos žinios, nurodant laips
nį, vardą, pavardę, pilną adre
są, siunčiamos LSB skautinin
kų skyriaus vedėjui s. Pranui 
Nedzinskui, 4065 Archer Avė., 
Chicago, 32, III. U. S. A.

Hamilton, Ont. Canada

DR. IRENA ZELTINŠ
(Latve dantų gydytoja) 

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

Tel. LI 7-3122
Ofiso vai: 9—12; 2—6 

pirm. 9—12; 2—8
ketv. tik 2—S

išskyrus

■ GLOBOJA MOKSLEIVES

Dvi Formozos moksleives, 
13 ir 15 m. amžiaus, pasirinko 
savo globon Chi Beta Alpha 

i korporacija Šv. Jono universi- 
i tete. Mergaitės metams gaus 
! po $100 mokslaipinigių ir su
silauks kitos pagalbos.

— Meilumas mažai kaštuoja, 
o tiek daug už jį galima nupirk
ti. —Tallegrand

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas. 

Aparatai-Protezal. Med. ban-ą dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 1.1.

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDTJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. į 
kasdien, išskyrus trečiad Ir šešta d. '

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llen) uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: I’R 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rez. HE 6-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulaski Rd (Cravvford . i 
Medical Bnildinc). te, LŲ 5 6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinę MT 8-0001.

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

Rezid.: 3241 VVest «61b Place 
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez, VVAIbrook 5-3048

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

Tei. 695-0533 Ęigin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 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 sutarti.
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 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. 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 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. WA K-2O17

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Ave.

Vėžio ir leukemijos chemine tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo S iki 9 

p. p. VVA 5-3388.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 lkl 8;
lošt, nuo 1 kl 4 vai.
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e Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaine* prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINTUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

OR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
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 TR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street
mrmnd antra., ketvirtad lr 

penktad. nuo 1—4 p. p.f 6:30-8*3<» 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso Jr buto OT/vmpic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 Vai. ir 6—8 vai. 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 Avenue
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 We.stern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

________  Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street 

PRospect 8-7773Tel
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad 1-4 p 
intrad lr penktad 6-S v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71»t Street 

(71-os ir Campbell Ave. kam pas 1 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 3-3946

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 ▼. p. p., trečiadieni — uždaryta 

TeL ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniaia uždarvta
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo I iki 8 vai. vak. 
Treč. ir «ekmad. tik «u»itaru«.

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69tb Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REnublio 7-2290.

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

keičia stiklus ir rfmiis 

4455 S. California Avė., Ya 7-7381
VAL.: io ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad, 10 v. r. lkl z p „ 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 8-67S0

Dr. W. Ross Dr. L. Seibu?]$
Inkstų, puslgs jr šlapumo tako 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. VV estern Avo ,
niK te,)0V:n<3U2 E- ,59th St~
Iii., tel. EDison 8-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 
_____ valandos pagal susitarimą

DrTalBONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHTRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel LU v įtik 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest. I1L

Telef. FU 5-2020
■Jžaąg žaaMsra-g-mgy

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

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

Valandos: l-s p. m. Ir 6-S p m
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį,

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

' 8?k.6n„Ke.(VZie, Ave- PR 6-2635 
Vis ml Tr.Hni8 iF Prita,ko akinius
riS.’^o.T. 5T“

( -••’

__________  Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika lr specialioj

,r , , chirurgijaValandos kiekvieną dieną 2 __ 4 ir
«—f, vak- Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nw 2
v. IKI 0 V. ▼.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS bendra praktika ir moteSų

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV 59th St. 

n f -PRo?pect 8-1223 ar PR 6-5577
Val"‘ Plrm- antr., treč. Ir 

Penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 lkl 8
3 2—4 v- PoP‘et ir kitu

laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti tel.; HE 
4-212R nuo 1 iki 8 vai. popet, kas- 
aion. ižakyrua trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
6pecflalyb$: AKUŠFRIJA ir MOTERC 

IjlGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir c iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

IVAŠKAS)
GYYDYTOJA TR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

2420 VVest Marųoette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. ▼.

Treč. lr šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sonth Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6059

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.. 11 v ryto 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.



Svarbių įvykių

DIDŽIOJI SAVAITĖ
-I-

Šią savaitę visai teisingai 
būtų galima pavadinti “didžią
ja savaite”, nes gyvename 
švenčių, jubiliejų ir kongresų 
ženkle.

Rytoj visame krašte yra mi
nima Padėkos diena. Ir tai ne 
vien tik “kalakutinė” — diena 
gerai pavalgyti, net persival
gyti, išsigerti ir net pasigerti. 
Nors daug kas gal tos dienos 
prasmės kitaip ir nesupranta, 
tačiau, kaip praėjusiojo pirma 
dienio vedamajame buvo paša 
kyta, taurieji krašto patriotai, 
vertiną Jungtinių Amerikos 
Valstybių praeitį, visus lig
šiolinius laimėjimus, nugalint 
badą ir kitas kelyje į pažangą 
pasitaikiusias kliūtis, vertiną 
krašte turimas gėrybes ir net 
perteklių, už tą visą dėkoja 
Dievui ir prašo palaimos bei 
pagalbos ateičiai. Prašo ir ap
saugos nuo pavojų, kuriais e- 
same beveik iš visų pusių ap
supti

Tenka galvoti, kad mes lie
tuviai papildomai, jei taip gali
ma pasakyti, turime būti dė
kingi Dievui, kad mums lei
do ir leidžia naudotis šio kraš
to visomis gėrybėmis, o ypač 
demokratine santvarka, kuri 
suteikia mums laisvę nevaržo
mai veikti, išlaikyti savo re
ligines ir tautines vertybes, pa 
dėti bolševikų pavergtai Lie
tuvai išsilaisvinti. Gal mes čia 
jau ir perdaug turime laisvės? 
Dažnai atrodo, kad mes kai 
kada jos nebevertiname. Ne
bevertiname ta prasme, kad ja 
nebepasinaudojame visu pilnu
mu. Dažnai mes joje pasime
tame, nebesusigaudome, pas- 
klindame, kaip anos “žydo bi
tės”, po plačiąsias laisvojo 
krašto jūras ir galvojame, kad 
tuo turime ir pasitenkinti, kad 
į “laisvės turinį” lietuviškieji 
tautiniai reikalai nebeįeina, 
kad juos reikia pamiršti. Ne
manykime, kad Amerika džiau 
giasi taip suprantančiais jos 
laisvę. Anaiptol! Ji ndri, kad 
ateivija nepražudytų atsivež
to turto, kad jį palaikytų, nes 
jis yra reikalingas ir Amerikai 
kultūriniai praturtinti. Šian
dien labiau negu bet kada, jei 
yra reikalingos ir ateivių čia 
atvežtosios kalbos.

-II-
Ypatingu supuolimu yra su

kviestas JAV ir Kanados Lie
tuvių Kultūros kongresas. Jis 
kaip tik prasideda . rytoj 7— 
Padėkos dieną. Labai gražu, 
kad jis prasideda invokacijo- 
mis iškilmingame kongreso a- 
tidarymo posėdyje ir užbaigia
mas pamaldomis bažnyčioje. 
Bus nuoširdžiai padėkota Die
vui, kad Jo Apvaizda iškovo
ta ir išlaikyta laisvė Jungtinė
se Valstybėse, kad sudarytos 
sąlygos ir mums laisvai veikti, 
kad turime galimybes ir šį sa
vo kultūrinį kongresą sušauk

ti ir jame laisvai tartis, jog 
geriau ir tiksliau nusmaigsty- 
tume gaires lietuviškosios kul 
tūros puoselėjimui, lietuvybės 
išlaikymui ir tuo pačiu pozi
tyvesniam prisidėjimui prie pa 
vergtosios Lietuvos išlaisvini
mo. Demokratinė santvarka, 
padėka Dievui už ją teuždega 
kongreso dalyvius didesniu ryž 
tu dar tiksliau ir daugiau pa
sinaudoti turimomis laisvėmis 
ir gerovėmis sutelkti daugiau 
veikėjų, daugiau darbininkų, 
kad išlaikytų lietuvių kultūrą 
ne tik gyvą, bet ir stiprią, kad 
jos pagalba kiltų lietuvių tau
tos vardas į šio krašto ir viso 
laisvojo pasaulio bei kultūrinio 
ir net politinio gyvenimo aukš 
tumas, kas labai daug padės 
ir Lietuvos išlaisvinimo darbus 
dirbti.

-III-
Šią savaitę, ryt ir ateinantį 

sekmadienį, prel. Ignas Alba
vičius mini auksinį kunigystės 
jubiliejų. Jubiliato veiklą jau 
keliais straipsniais esame įver 
tinę. Šioj vietoj norime pa
kartotinai pabrėžti, kad jis, 
gyvendamas Amerikoje jau 48 
metus, mokėjo panaudoti turi
mas laisves lietuvių ir Lietu
vos reikalams, visa siela ir vi
sais laikais atsiduodamas iš- 
laiykti savo brolių tarpe religi
nes ir tautines vertybes, padė
ti Lietuvos žmonėms išsilais
vinti. Jis niekuomet nenukry
po nuo savo tikslo, ir užtat 
lietuvių visuomenė šią savaitę 
jį ypatingu būdu pagerbia, dė
kojant Dievui, kad jam leido 
tiek metų stovėti lietuvių gy
venimo ir veiklos priešakyje.

Taip pat dėkojame Dievui, 
kad savo tarpe ir daugiau tu
rime savo tautiečių, gyvenan- 
č’ų jo dvasia, jo siekimais ir 
idealais.

-IV -
Rytoj, būtent lapkričio 22 

d,, kaip jau esame trumpai 
minėję, mūsų senoji ir didžioji 
organizacija — Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje — mini savo įsi
kūrimo 76 metų sukaktį. At
kreipkime į tai dėmesį. Tūks
tančiai lietuvių, gavę pašalpą 
iš šios krikščioniškojo frater- 
nalizmo organizacijos, šiandien 
nuoširdžiai dėkoja Dievui, kad 
lėista jai tiek daug metų veik
ti, rūpintis savo artimu, pa
dėti lietuviams kultūrininkams, 
talkinti Lietuvos išlaisvinimo 
veiksniams Siekti savo šven
tojo tikslo. Sukakties proga 
sveikiname LRKSA, jo vado
vybę ir narius, skatindami 
juos dar rūpestingiau dirbti, 
kad organizacija augtų ne tik 
savo turtų, bet taip pat narių 
skaičiumi ir tautine bei kul
tūrine veikla.

Taigi ši savaitė, Padėkos 
dienos savaitė, lietuvių gyve
nime yra didelė savaitė.

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVIAMS PANČIAI, RUSAMS - 
MEDALIAI

Okupuotoje Lietuvoje nuolatinis 
šalies gyventojas lietuvis yra su
varžytas, kalinamas, tremiamas. 
Tuo gi tarpu atėjūnai rusai apka- 
binėja.mi medaliais. “Tiesa” Nr. 264 
lapkričio 10 d. paskelbė ilgą sąra
šą milicijos tarnautojų, kurie mili
cijos šventės proga Lietuvoje ap-: 
dovanoti medaliais. Tarp tų, oku-1 
pantų pagerbtųjų, randame ir 
šiuos rusus: papulkininkas Niko
laj Archipov, seržant. David Asa- 
čiov, viršila Aleksandr. Baranov, i 
Įeit. Boleslav Beišin, kapt. Nikolaj 
Beliajev, kapt. Ivan Bočkariov, vyr. 
Įeit. Nikolaj Čumakov, serž. Fio- 
dor Čumakov, maj. Vasilij Fiodo- 
rov, pulk. Aleksandr Glebov, maj. 
Fiodor Glumov, maj. Michail Gu- 
selnikov, maj. Pav.el Jemeljanov, 
Maksim Kabajev, serž, Josif Kil- 
bovski ir daugybė kitų. Sąraše kas 
antras ar net ir dar tirščiau — 
vis rusai.

Panašiai ir tarp apdovanotųjų 
garbės raštais atrandame pavar
des: kapit. Jegor Bylinkin, serž. 
Jaroslav Blaževie, Nikolaj Bori-, 
sov, serž. Pavel Bulaš, pulk. Leiba-

BERLYNO KRIZE, KUBOS KRIZE
Bet ir Nikitai nelengvos dabar dienos

Už geležinės uždangos nėra 
nei spaudos, nei žodžio, nei su
sirinkimų laisvės. Apie įvykius 
raudonajame pasaulyje skelbia
ma ten vien tai, ką to pasaulio 
valdovai randa naudinga. Ir 
jau, žinoma, labai retai užsime
nama apie kylančius raudonie
siems sunkumus. Dėlto apie 
tuos sunkumus laisvasis pasau
lis sužino tik šalimais, pripuo
lamai.

O tų sunkumų raudonie
siems kyla ne mažiau, kaip lais 
vajame pasaulyje. Skirtumas 
čia gal tik tas, kad laisvajam 
pasauliui svarbiausius sunku
mus sukelia įsisiūbavusio rau
donojo imperializmo užmačios, 
o raudonųjų sunkumai kyla 
dažniausiai iš jų netikusios 
valdymo sistemos.

Štai ir dabar jau kelinti me
tai, kai Vakaruose linksniuoja
ma Chruščiovo sukelta Berlyno 
krizė. Greta jos pačioje Ame
rikos pašonėje Sovietams pa
vyko sukelti Kubos krizę, išju
dinusią kone visą pasaulį. O 
mažesnės “krizės” yra pavirtu
sios kasdieniniais įvykiais be
veik ties visomis raudonojo ir 
laisvojo pasaulio sienomis.

Kai laisvasis pasaulis tų kri
zių neslepia, o dažnai jas, nors 
ir nesąmoningai, net išpučia, 
tai apie tas krizes tik ir kalba
ma.

Tuo tarpu ir raudonasis 
pasaulis turi savo nelengvas 

krizes

Bene pirmoje vietoje čia ten 
ka pastatyti ūkinius sunkumus, 
kylančius dėl žemės ūkio kolek- 
tivizavimo. Keturių dešimčių 
metų praktika yra parodžiusi, 
kad ta sistema yra netinkama. 
Nežiūrint derlingos žemės ir 
naujausių mokslo bei techni
kos išradimų pritaikymo, Sovie 
tai nepajėgia aprūpinti savo gy 
ventojų maistu. Jų dauguma 
tefcesimaitina pusbadžiai. Be to 
maistas yra labai brangus ir jo 
kainos kai kam stačiai nepake
liamos. Dėlto šią vasarą, kai 
(Sovietai visu trečdaliu pabran
gino mėsos ir sviesto kainas, 
kilo įvairiose vietose darbinin
kų streikai ir atviros riaušės, 
kurias bolševikai’ įprastu jiems 
būdu žiauriai numalšino.

Tačiau patys Kremliaus šu
lai mato, kad toliau maitinti 
Sovietų gyventojus vienais pa
žadais gali būti pavojinga. Ma
to jie, kad Gomulkos Lenkija 
ir Tito Jugoslavija, kur žemės 
ūkio kotektivizavimas buvo su
laikytas, maisto atžvilgiu jau
čiasi lengviau. O jau visai par-

PRANAS DAILIDE

bloškia juos žemės ūkio kles
tėjimas laisvajame pasaulyje. 
Tačiau atsisakymas nuo žemės 
ūkio kolektivizavimo reikštų 
juk aiškią bolševizmo krizę. O 
kaip to atsisakymo išvengti, 
raudonieji sąliamonai dar ne iš 
rado.

O prie ūkinių sunkumų 
raudinusiems prisideda ir 

grynai ideologiniai

Markso išpranašauto kapita
lizmo žlugimo nė žymių nema
tyti. Priešingai, kapitalistinės 
Europos valstybės paskutiniais 
metais taip susiorganizavo ir 
parodė tokį ūkinį gajumą, kad 
įvarė Kremliui tikrą siaubą. 
Raudonojoje stovykloje kilo 
nepabaigiami ginčai, kurie da
bar jau atvirai žada suskaldyti 
raudonųjų šeimą. Patsai pa
grindinis bolševizmo tikslas — 
Viso pasaulio pavergimas — 
šiandien jau neatrodo taip len
gvai įvykdomas, kaip prieš ke
liolika metų. Laisvas žmogus 
jau gerokai pažino raudonuo
sius ir jų užmačias. Melai ir ap 
gaulės jau neduoda raudonie
siems tų laimėjimų, kuriuos jie 
turėjo prieš dešimtį ir daugiau 
metų. Dafcar jie gali vykdyti 
savo užmačias tik jėga. O tos 
jėgos molinis raudonųjų milži
nas neturi. Kubos krizės metu 
Nikitai teko noroms nenoroms 
tai pripažinti, su visomis to pri 
pažinimo pasekmėmis.

O čia prisidėjo dar politiniai 
Lidijos karo su Kurija siųstai

Juk Kremlius dėjo visokias 
pastangas, kad prisijaukintų 
Indiją, o per ją ir visą Afrikos

— Azijos neutraliųjų bloką. Ir, 
kaip žinome, tos pastangos bu
vo tiek sėkmingos, kad Indija 
net karo lėktuvus užsisakė ne 
Amerikoje, bet Sovietų Sąjun
goje. Dabar Kinijos raudonųjų 
užpuolimas visus tuos Sovetų 
laimėjimus pavertė niekais. 
Mat, Sovietų Sąjunga turi karo 
sąjungos sutartį su Kinijos 
raudonaisiais ir turi teikti 
jiems pagalbą. Atsisakymas 
nuo tos pagalbos teikimo sukel
tų atvirą raudonųjų šeimos ski 
limą. O tos pagalbos teikimas 
gah įvelti Sovietus į karą su 
Amerika ir nustumti Indiją ir 
su ja visą neutraliųjų bloką į 
Vakarų pusę. Tai tikrai spąs
tai, kurie sukelia šiandien Ni
kitai panašų į Kubos galvosū
kį.

Tačiau gera to galvosūkio 
pusė bus bene ta, kad dabar 
mažiau kalbėsime apie Berlyno 
ir kitas laisvojo pasaulio “kri
zes”.

Kun. Žvinį - teisman
■ CKUP. LIETUVA. — Kaip 
lpraneša “Tiesa” (254 nr.) šir
vintuose pradėta smarki akcija 
prieš kun. J. žvinį. Visai akei- 

ijai akstinu buvo “Švyturio” žur 
, nale, 18 n-ry pasirodęs straips
nis apie kun. Žvinio “antivisuo
meninę, amoralią veiklą“.

Vėliau Širvintuose pradėta 
rašyti laiškai vykd. komitetui, 
rengti mitingus, priimtos rezo
liucijos, kuriose reikalauta kun. 
Žvinį patraukti atsakomybėn. 
Kai kurių kalbėtojų priekaištai 
kunigui buvo tokie: jis orga
nizavęs šaulius, neleidęs žmo
nėms melstis bažnyčioje gimtą
ja kalba, persekiojęs naciona
linių mažumų piliečius...
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Reikalinga ne pašalpa,

bet bendradarbiavimas
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JAV marinai budi Guantanamo bazėje Kuboje. Viršuj helikopte
ris taip pat stebi į bazę vedantį kelią.

Pietų Amerika

A.

Tik ką iš Pietų Amerikos su
grįžęs W. R. Grace and Co. vice
prezidentas John Moore pereitą 
savaitę Tarptautinės Prekybos 
klube (International Trade 
Club) Sheraton viešbutyje pa
pasakojo, kaip Pietų Amerikos 
šalys reagavo į JAV prezidento 
J. F. Kennedy spalio 22 d. kal
bą Kubos reikalu.

J. Moore tuo metu buvo Li
moj, Peru. Tuoj po Kennedy 
kalbos, kuri buvo transliuojama 
per radiją ir televiziją, daugelis 

; peruviečių asmeniškai ir tele
fonais sveikino JAV ambasadą 
ir šiaip amerikiečius už jų prezi
dento tvirtą kalbą. Visur buvo 
reiškiamas entuziastiškas prita
rimas Amerikos politikai. Net 
ir Chili valstybėje, kuri yra vie- 

j na iš raudoniausiųjų Pietų A- 
1 mefikoje, visa spauda įdėjo ve
damuosius, pritariančius Ken
nedy kalbai. Pritarimą ir en
tuziazmą reiškė ne tik biznio 
žmonės, su kuriais J. Moore dau 
giausia teko susitikti, bet tokias 
pat nuotaikas jis rado ir val
džios pareigūnų, karių ir šiaip 
gyventojų tarpe. Komunistuo
jantieji studentai Santiago, Chi
li, bandė suruošti protesto de
monstraciją prieš Kennedy pas- 

, kelbtą Kubos blokadą, bet su
sirinko tik kelios dešimtys žmo
nių.

P. Amerika laukė Castro 
nuvertimo

Keliom dienom praslinkus ir 
prasidėjus tarp Kennedy ir 
Chruščiovo susirašinėjimui, po 
kurio paaiškėjo, kad Amerika 
nedarys karinės intervencijos 
Kuboje, nuotaikos pradėjo kris 
ti. Tai buvo jaučiama, J. Moore 
atvykus į Argentiną ir Brazili
ją. Buvo reiškiamas nusivyli
mas ir nepasitenkinimas, kad 
Amerika nesiryžo pašalinti Fi
del Castro režimo Kuboje. Pie
tų Amerikos gyventojų nuomo
ne, Castro režimas, Maskvos re
miamas, yra visų neramumų 
Lotynų Amerikoje šaltinis. Jei 
Amerikos ginkluotos jėgos bū- 

Pašalinusios Fidel Castro, 
f ai tam pritartų 90% visų Pie
tį! Amerikos gyventojų, — pa
reiškė J. Moore. Čia Moore griež 
tai paneigė Adlai Stevensono 
atstovaujamą nuomonę, kad J. 
A. V. prestižas kristų Pietų 
Amerikos šalyse, jei Amerika

ir Kubos krize 
R.

darytų invaziją Kuboje. Šiai A. 
Stevensono nuomonei nėra jo
kio pagrindo.

Daugumas Pietų Amerikos 
šalių gyventojų, su kuriais Mo
re santykiauja jau daugiau kaip 
16 metų, trokšta tik vieno — 
taikos ir tvarkos. Joks biznis, 
jokia ekonominė pažanga neį
manoma, jei krašte viešpatauja 
nuolatiniai neramumai, pervers
mai, kovos. Pietų Amerikos kraš 
tų ekonominę pažangą kliudo 
ne kapitalo stoka ar gyventojų 
analfabetiškumas, bet daugiau
sia nepasitikėjimas ateitimi. Nie 
kas nenori investuoti savo ka
pitalo, plėsti savo įmones, jei 
jis nėra tikras, kad rytoj ne 
atsiras kitas Castro, kuris visą 
tą turtą atims. Daugumas Lo
tynų Amerikos biznierių mano, 
kad, kol nebus pašalintas Cast
ro ir io šalininkų visur kelia
mi neramumai, Kennedy pas
kelbtas Pažangos sąjungos pla
nas vargiai galės būti realizuo
tas. Esamomis sąlygomis eko
nominiai santykiai tarp šiaurės 
ir Pietų Amerikų ne tik nesi
plečia, bet. priešingai, pasta
ruoju metu rodo tendenciją ma 
žėti.
Bendradarbiavimui reikia naujų 

kelių

J. Moore labai kritiškai atsi
liepė ir apie JAV “Alliance for 
Progress” plano vykdymo bū
dą. Washingtonas, atrodo, nori 
visą Pietų Amerikai ekonominės 
paramos programą vykdyti tarp 
vyriausybiniu pagrindu, visai ap 
lenkiant privatų biznį, kuris jau 
dabar yra investavęs tuose kraš 
tuose daugiau kaip 20 bilijonų 
dolerių. P.etų Amerikos biznie
riai į Washingtono nusistatymą 
remti tik tų kraštų valdžios pro 
jektus žiūri su nepasitikėjimu, 
nes tame mato norą primesti 
jų kraštams socialistinę ūkio 
santvarką. P. Amerikos ekono
minė pažanga gali būti pasiek
ta tik privataus ūkio sistemos 
rėmuose.

J. Moore, daugelį metų gyve
nęs P. Amerikoje ir turėjęs tiek 
daug biznio reikalų su visais 
to kontinento kraštais, yra lai
komas vienu žymiausių tų kraš
tų ekonomikos ekspertu. Labai 
įdomi yra jo pastaba, kad Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse per- 

(Nukelta į 7 psl.)

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS

Donskov ir daugybė kitų masko
lių.

Kam reikalingas tas rusų im
portas į Lietuvą ir jų statymas ant 
piedestalo? Lietuviai parodė, kad 
patys moka dar geriau tvarkytis. 
Kodėl lietuviai gabenami j viso
kias Kazakstano plėšynes? Jei jau 
maskoliams reikia iš savo krašto 
išvažiuoti, tegu jie patys važiuo
ja j Kazakstaną ir kitur, o lietu
viai tegu tarnauja savoje tėvynė
je. Vilniuj leidžiamas propagand- 
lapis “Tėvynės Balsas” turėtų bū
ti leidžiamas rusų kalba ir siuntinė 
jamas į Lietuvą atsidanginusiems 
maskoliams, kad juos suagituotų 
greičiau grįžti į savo tėvynę.

J. Žvilbutis

APSPARDĖ DUKTERĮ
Iš Guatcmalos pranešama, 

kad tenai, Saloma mieste, tėvas 
apspardė savo 13 metų dukrą, 
kad ji nesutinka tekėti už jai 
parinkto jaunikio.

ff Išvertė P. Gaučys j|

Pirmoji dalis

— Ak! Buvau užmiršusi, kad taip pat rašo ir 
apie tai. Pasakyk jam, kad mano laukai dar nėra to
kiose sąlygose, kad galėčiau teisti įvykdyti gyvulių 
atrinkimą, bet aš jį įspėsiu, kai tik tai bus galima. 
Tuo gi tarpu tegul kaldina stulpus. Ligi pradėsime 
rišti vielas yra ligi soties laiko jam susirankioti savo 
gyvulius iš čia, o man iš ten. Tai pasakyk. Ir jam per
duok mano linkėjimus.

Vos tik Antanas išėjo, Balbinas Paiba pareiškė 
nelemtą mintį, kuri negalėjo būti svetima ir donjai 
Barborai:

— Tikriausiai daktaras Luzardas nebesuskubs 
užtverti tos tvoros.

— Kodėl ne? — atkirto ji, lankstydama laišką 
ir dėdama jį vėl į voką. — Tai reikalas kelių savai
čių, ne daugiau. Kad tik neapsiriktų ir neužtvertų šio
je pusėje.

Ir grįždama prie savo natūralaus tono, be paty
čių, nes jau nebebuvo prasmės, pasakė:

— Pašauk Mondragonus.
Ir kitą dieną auštant buvo perkeltas ežios stul

pas ir Makanillalio namelis, bet ne į Altamiros pusę, 
kaip anksčiau buvo daroma, o į priešingą, užleidžiant 
plotą, ir į tokią vietą, kurios ženklai negalėjo atitikti 
paskutinei galiojančiai linijai.

1 To ėjimo tiksiąs buvo suklaidinti Luzardą tve
riant tvorą, ir kad jis, prisilaikydamas ryškesnių taš
kų, stulpo ir namelio, neaiškiam ribos nustatymo 
sprendime išeitų iš savo ribų. Paskui buvo lengva įro
dyti, kad namelio perkėlimas buvo atliktas jo, nes ten 
nebuvo kas jam galėtų pasipriešinti, kadangi prieš 
tris dienas Mondragonai, vieninteliai Makanillalio tyr
laukių gyventojai, buvo išsikraustę iš to namelio. Ne 
veltui taip ji buvo patvarkiusi.

Ir netgi Balbinas Paiba, kuris niekam nieko ne
pripažindavo, turėjo sutikti:

— Ką ir bekalbėti! Ši moteris mato kirminą ten, 
kur kitas nepastebi karvės. Nežinau, ar tai bus 

I “Bendrininko” patarimai, bet tikras dalykas, šis pla- 
: nas gerai sugalvotas.

Teisybė gi buvo ta, kad šis įsakymas apleisti 
, Makanillalį ir atstatyti ribą į tą vietą, kur ji buvo 
i nužymėta vykdant paskutinį teismo sprendimą, netu
rėjo jokio ryšio su vėlybesniu gudravimu, nes tada 
donja Barbora nė nesapnavo, kad Santas Luzardas 
panorėtų užtverti tvorą. Bet kadangi jis pasirodė nau
dingas tik ką sugalvotai klastai, ji pati save apgau
dinėjo, jį laikydama savo užmanymo anksčiau numa
tytu žingsniu, lyg jis būtų buvęs numatytas iš karto, j 
įspėjant priešo mintis, stebuklingai numatant būsi
mus įvykius. Ir tuos gabumus tarėsi turinti “Bendri
ninko” tarpininkavimo dėka. Ji visada panašiai elgėsi, 
staigiais paskirais impulsais, kuriuos vėlesnės ir lai
mingos aplinkybės sujungdavo. Kadangi laimė, žiūrint • 
iš šalies, visada būdavo jos pusėje, taip ir ji pati į šį 
reikalą žiūrėjo — tai atrodė tikras ir nepaprastas nu
matymas, Tačiau, žiūrint iš vidaus, donja Barbora 
nesugebėjo sudaryti realaus piano. Jos vienintelis ga

bumas pasireikšdavo mokėjimu tuojau išspausti kuo 
didžiausią naudą iš tų atsitiktinų savo impulsų.

Bet šį kartą aplinkybės neatskubėjo jai pagelbė
ti. Įspėtas Antano baimės, kurią šis pajuto iš tariamo 
moters palankumo ir pamokytas nuotykio su Mr. 
Dangeriu, Santas, prieš pradėdamas kaldinti stulpus, 
rūpestingai išstudijavo bylą. Kai ji pamatė, kad juos 
sukalė tikrai ten, kur turėjo, neįkliūdamas į spąstus, 
jau pradėjo nujausti, kad kažkas nauja šiuo metu 
pradeda vykti jos gyvenime.

To nepaisant, suerzinta nepatogios būklės, kurio
je atsidūrė, pasirinko atvirą smurtą. Ir, kai po kelių 
dienų Luzardas pakartojo savo prašymą leisti susi
rinkti iš jos ūkio savo galvijus, ji griežtai atsisakė.

— Dabar, daktare, — patarė Antanas, — tu
rėsi jai atsimokėti tuo pačiu, užtverdamas tvorą ir 
jai neleisdamas išsivaryti iš čia savo gyvulių. Argi 
ne taip?

— Ne. Tuo tarpu kreipsiuos į tiesioginę valdžios 
įstaigą, kad ją priverstų vykdyti įstatymą. Tuo pačiu 
metu iškviesdinsiu pas apskrities viršininką misterį 
Dangerį, ir tuo būdu iš karto bus nugalėtos dvi kliū
tys.

— Ir tamsta tiki, kad njo Pernaletė duos by
lai eigą? — suabejojo Antanas, paminėdamas teismo 
valdybos viršininką, kurio jurisdikcijai priklausė Al
tamira ir Baimė. Njo Pernalėtė ir donja Barbora 
— tai vieno nagas suaugęs su kitos pirštu.

— Pažiūrėsime, ar atsisakys teisingai išspręsti 
reikalą — baigė Santas. Ir kitą dieną išvyko į apskri
ties centrą.

■X-

(Bul daugiau)
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PARODOS
JAUNIMO CENTRE Atidaromos XI. 21 d. 6:30
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BANKETAS
SU LITERATŪROS VALANDA

JAUNIMO CENTRE XI. 22 d. 7 vai. — 5 dol.
. ............ "---5* —........... i -Į-

LIETUVIŠKOS MUZIKOS
SIMFONINIS KONCERTAS

Dirig. JER, KAČINSKO su sol. J. VAZNELIU ir operos choru

MARIJOS AUKŠTESN. MOKYKLOJE XI. 26 d. 3:30. 2-5 dol.
--------  «. ■ m ............... -b... r

LIETUVYBĖS JSIPILIETINIMAS 
MOKYKLOJE

Tieskime lietuvybei kelią į mokyklas

M. KRUPAVIČIUS

Įkurdinti ir jpilietinti lietu
vybę mokykloje šiuo metu 
mums svarbiausias ir opiausias 
reikalas. Tuo reikalu kalbame 
daug ir karštai. Kaltinam kle
bonus ir mokytojas - vienuo
les, kaltinam kiekvieną, kas tik 
pasisuka mums po kojų. Bet 
pro svarbiausią kaltininką pra
einam patylomis. O tas svar
biausias — tai mes, lietuvių1 
vaikų tėvai, mūsų kultūrinio 
gyvenimo vadovai. Paurzgiame 
savo pastogėse, pobūviuose prie 
stikliuko ir tuo baigiame.

Turi rūpintis lietuviškos 
institucijos

Negirdėjau, kad tuo reikalu 
būtų kreipiamas mūsų balsas 
reikiamu adresu, kad prabiltų 
autoritetą ir jėgą turį organai j 
ir telkiniai, kad stotų į kovą I 
už ta i teises, kurias mums su-1 
teikė prigimtoji teisė, Dievas 
ir Bažnyčia — visi, kam dar iš 
širdžių neišgaravo tėvynės ir 
lietuvybės meilė. Pavienių bal
sų tuo klausimu buvo. Buvo1 
savu laiku tuo klausimu gana 
kietai*'<Kunigų Vienybės organe 
pasisakyta marijono kun. dr. 
J. Vaško, Amerikoje gimusio 
ir mokslus išėjusio vyro. Bene 
du kartu pasisakė už lietuvybės 
grąžinimą į mokyklas Kunigų 
Vienybės seimai. Šiais metais 
bene Pittsburghe tu reikalu kal
bėjo BALFo pirm. kan. dr. J. 
Končius. Buvo nemaža balsų 
spaudoje. Bet tai ne kova, o 
tik bakstelėjimas adata, paer
zinimas, partizaniniai balsai vi
dunakty: pasakė, šūktelėjo, nu
tarė ir tuo baigėsi. Valdžią tu
rį ir girdėti negirdėjo tų šau
kiančių balsų.

Esam Kultūros kongreso iš
vakarėse. Jis būtinai turi tuo 
klausimu pasisakyti aiškiai ir 
kietai, kad išgirstų visi ameri
koniškieji ir lietuviškieji galiū
nai: vyskupai, klebonai, vie

nuolynai, L. Bendruomenė su 
visais savo padaliniais, pagaliau 
visa gyva lietuvija ne tik Ame
rikoje, bet ir už Amerikos, kad 
visus sukeltų ant kojų ir jau 
nebeleistų atsisėsti ir vėl už
snūsti. Laikas nelaukia. Kiek
viena praleista diena lietuviu
kų sielose griuvėsių palieka. 
Kalbu aiškiai ir atvirai, nes bi
jau, kad ir kongresas nepra- 
kinknotų tylomis pro tą degan
čią opą ir kad nevirstų miru
sios, o ne gyvos kultūros kon
gresu. Mirusiąja kultūra pasi
rūpins muziejininkai, kaip pa
sirūpina ir tebesirūpina P. Ame
rikos, Italijos, senovės žydų ir 
graikų kultūromis Mums rei
kalinga kultūra, kad gyventu- 
mėm, o ne karste sukrauta 
mūsų tėvų - protėvių sukurtoji 
kultūra, kuri liudytų savo pa
likuonių išsigimimą ir savo pa
nieka badytų jau nebylojančią 
mūsų tautinę sąžinę.

Neužtenka tik šeštadieninių 
mokyklų

Prieš keletą dienų buvau at
sitiktinai susitikęs mūsų kul
tūrininkus. Pasiįdomavau, kas 
bus kalbama kongrese lietuvy
bės reikalais mokyklose. Man 
pradėjo pasakoti apie šeštadie
nines mokyklas. O kai nukrei
piau dėmesį į parapines mokyk
las, gavau atsakymą, kad tas 
klausimas jau esąs išspręstas, 
nes, Vatikano susirinkimui įve
dus tautines kalbas į liturgiją, 
savaime ji įeis ir į parapijų 
mokyklas.

Stambi klaida. Savęs ir kitų 
apgaudinėjimas. šeštadieninės 
mokyklos mums taip pat opus 
ir svarbus klausimas, bet svar
bus kitaip, negu parapinės, šeš
tadieninės mokyklos — tai mū
sų pačių reikalas, kurį spren
džia ir tvarko mūsų pačių “mi
nisterijos ir savivaldybės”. Pa
rapinės — kita byla. Jų patys

nesutvarkysime. Joms sutvar
kyti reikalingi ir “užsieniniai” i 
veiksniai. Jie gi tvarkys tik 
tiek, kiek mes reikalausime. Li
turgija gi su mokykla neturi 
nieko bendro. Mokykla ne šv. 
mišios. Jose gali atsirasti vie
tos ir tautinėms kalboms, bet 
tai bus tik liturgija, o ne mo
kyklai. Tarp liturgijos ir mo
kyklos nėra jokio ryšio — nei 
realaus, nei formalaus. Dėlto 
prie lietuvybės mokykloje rei
kia eiti visai kitais keliais. 

Lietuvybė — tai mūsų kultūra

Kas yra lietuvybė? Visa mū
sų tautinė kultūra. Lietuvybė 
tai ne tik skaitymas ir rašy
mas. Man teko Veiverių moky
tojų seminarijoj mokytis lie
tuvių kalbos. Jos mokė rusų 
kalba. Asmenuoti ir linksniuoti 
išmokau, nors mažlietuvių tar
me — suktumbei, suktumbita 
ir t. t., bet daugiau nieko. Vo
kiečių imperatoriai Mažajai Lie
tuvai nutautinti stvėrėsi net 
lietuvių kalbos. To paties galim 
susilaukti ir šia, jei susirūpin
simi tik lietuvių kalbos įvedimu 
į mokyklas. Mums svarbiausia 
ir reikalingiausia lietuviška 
dvasia. Ji turi trykšti iš kiek
vieno tariamo ar rašomo lie
tuviško žodžio, kad mokinys 
suprastų, jog jis yra lietuvis, 
jo kalba lietuvių kalba, kad už 
savo kalbą ir tėvynę turi ko- 

j voti ir jomis didžiuotis ligi mir
ties ir tą savo tautinį paveldė
jimą palikti nepažeistą savo 
vaikams.

Mes savo mokyklose tos tau
tinės dvasios, deja, neturime. 
Ir kas jos gali duoti, jei moky
tojai nė žodeliu neužkalbina 
savo mokinio lietuviškai, jei 
lietuviški vardai keičiami į 
angliškus, nors nieks neturi tei
sėk to daryti, jei dažnai nei
giamai kalba apie lietuvius ir 
Lietuvą. Tai, va, šičia yra pir
mieji lietuvių perdirbimo fab
rikai. Jei norim gyventi, turi
me ieškoti kitų kelių.

Povilas Gaučys, Kultūros kon
greso rengimo komiteto pirminin- ] 
kas.

tuvybės pagrindus savo šeimo-1 
se. Jie šiemose pramoksta lie
tuviškai skaityti ir melstis bei 
pripratinami prie lietuviškos 
maldaknygės.

5. Baigusius pradžios mokyk
lą kreipti į šeštadieninę lietu
višką.

6. Vesti plačią propagandą ■ 
visų lietuvių — naujų ir senų■ 
— ateivių tarpe, kad leistų sa
vo vaikus lietuvių kalbos mo
kytis. šia proga tenka konsta
tuoti liūdną faktą, kad nema
žas procentas ir naujųjų ateivių 
neleidžia savo vaikų mokytis 
lietuvių kalbos net ten, kur jos 
mokoma.

Laikytis savo tautybės rei
kalauja prigimties, Dievo ir 
Bažnyčios įstatymai. Atsižadė

jimas savo tautybės — nuodė
mė. Katalikų socialiniu mokslu 
remiantis, vaikas pirmiausia 
priklauso Dievui, o paskui tė
vams. Mokykla teisės į vaiką 
neturi. Ji — tik tėvų pavaduo
toja. Ji atlieka tėvų pareigas 
mokymo ir auklėjimo srity, tad 
su tėvų valia čia mokykla tu
ri skaitytis.

Suprantama, niekas iš kata

STIRBIS FUEL DILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETRAS STIRBIS

674] So. Maplevvood Avė. 
Chicago 29, III.

likiškos mokyklos negali reika- 
i lauti, kad jų vaikai nebūtų mo- 
i komi tikybos ar būtų auklėja
mi bedieviškai. Tam jie turi su- 

Į sirasti kitas mokyklas.

ĖLECTROniCS
| TV-RAOIOAI - OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
| ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT, PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam Žemiausios kainos tr garantija

83321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665

GERA PROGA!
Geroje apylinkėje parduodama 

Marąuette Ratu Taisymo dirbtu
ve. Skambinti —

Hllltop 5-6914

W[STWŪOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, Ilk, PR 6-5951
KING’S BANSOM, Scotch Whiskey 

94 proof 4/5 .................................................................................................. . ........... $6.19
VALLOE CHLBKY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75
** CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

*★ Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc 
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . $5.49

AUGSBUBGER, Bavarijos skonio alus
24 būt. dėžė ..............  ..................... $4.70

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute-
liy dėžė ......................................................... $5.10

CRYSTAL ROSE, Portugalijos vynas
4/5 ... . ............. • • ................ .................. $1.05

★★ AQUAVIT-KMYNINE, Švedijos degtinė
O. P. ANDERSON ......................................... $3,95

★★ URQUELL PILSENER, Čekoslovakijos
alus, 24 buteliij dėžė ..........  ........................... $8.50

Prie čia pažymėtu kainu taksai priskaitomi atskirai šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kiek) 
pristatome į namus. AUEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

brėžė, kad mokytojai turi pa-1 
sistengti tėvus įtraukti į veik
lesnį vaidmenį mokykloje. Rei
kia “pralaužti sieną, kuri kliu
do užmegsti artimesnius ryšius 
mokinių tėvams su mokykla”, 
kalba prel. MeManus. Sėkmin
giausia priemonės tam tikslui 
pasiekti, to paties prelato tei
singu manymu, yra “įkurti tė
vų ir mokytojų organizaciją”. 
Mes lietuviai pirmieji turim pa
dėti įgyvendinti to prelato no
rą.

3. Visą rūpestį lietuvybės j 
įvesdinimo į mokyklas turi pa
siimti LB centro valdyba. Jei 
ji dėl bet kurios priežasties tai 
pati negalėtų, turi sudaryti iš 
tinkamų žmonių nuolatinį ko
mitetą. Jos uždavinys būtų ne : 
tik kova, bet ir betarpiška prie-1 
žiūra, kaip mokykla lietuvišką 
programos dalį atlieka ir kaip 
ji stiprina ir ugdo lietuvišką 
dvasią. Pradžios mokyklose ti
kyba, dainavimas ir maldakny
gės turi būti tik lietuviški. Kur 
atsiranda kiek didesnis mokinių 
lietuvių skaičius, jiems rengti 
ir lietuviškas pamaldas.

4. Vaikai gauna stiprius lie

Aluminijaus,
Stainless Steel
ir Stiklo Išdirbiniai

KOMERCINES KRAUTUVIŲ 
DURYS
REZIDENCINĖS ANTROS 
DURYS
STUMIAMOS PATIO DURYS 
STUMIAMOS VONIOS DURYS 
PIRMINIAI IR ANTRINIAI 
ŽIEMINIAI LANGAI 
THERMOPANE LANGAI 
STOGELIAI — (AIVNINGS) 
TVOROS — TUREKLIAI 
KABINETAI — VEIDRODŽAI 
IR KITI NAMAMS 
MODERNINIMO REIKMENYS

KOSTAS BUTKUS
Tek PRospect 8 2781 
ir GRovėhilI 6-1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

PERKI.' IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
PATRIA

6312 S. Westcrn GR 0-0502 
Atdara 11-4 ir 0-8

.10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
S už apdraudą nuo ugnies ir auto-i 
Binobiiio pas ■

■“frank Z A P O L I s $
3208% VVest 05th Street « 

Chicago 42, Illinois a
Tel. GA 1-8054 ir GR. 0-4330 1

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Sunki kova už lietuvybę

Kova už lietutuvybės teises 
mokyklose nelengva. Ji sunki, Į 
paini ir netrumpa. Dėlto prie 
jos reikia labai gerai pasirengti 
ir tik tada pradėti išsirikiavus 
ir susidrausminus žygiuoti. To
dėl ir Kultūros kongresui rei
kia tuo klausimu iš anksto, ne
laukiant paskaitų, parengti ge
rai apgalvotas ir išstudijuotas 
rezoliucijas ir su jomis vykti 
į atitinkamą komisiją, kad ga
lėtų ir su paskaitininku, padis
kutuoti, pakišti minčių, kurios 
jam į galvą neatėjo.

Per daug drąsus būčiau, jei 
aš čia tokius rezoliucijų pro
jektus siūlyčiau, bet vis tik 
minčių pasiūlyti išdrįstu.

1. Kadangi parapijos ir para
pijų mokyklos reikalais turi 
balsą kalbėti tik parapijos na
rys, tad visi ateiviai tais na
riais turėtų tapti.

2. Prie mokyklų veikia tėvų | 
komitetai. Pasistengti į juos j 
įsijungti ir jų susirinkimus są
žiningai lankyti. Savo balsu jie 
ten gali būti labai naudingi lie
tuvybei. Dr. F. Kaunas skun
dėsi, kad ir išrinktieji į komi
tetų posėdžius nesilanką. Tuo 
rūpinamės ne tik mes. Tuo su
sirūpinusios ir mokyklų vado
vybės. Pvz. Chicagos arkivys
kupijos mokyklų vadovas — 
superintendentas prel. Willia- 
mas E. MeManus š. m. spalio 
mėn. mokytojų susirinkime pa-

KAZĮ K FURNITURE CO. 
5905 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chieago 29, III.

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
(Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 

s®8*-’ ^^■SHOLLYWOOD lovos ir kiti moderniški baldai.
| Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir- 
|miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
s kitur.

GAMINAME RAUDI S PAGAL UŽSAKYMUS
Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 

atnaujiname senus baldus.
JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČIAI

- Artesian Reslaurant -
2432 WEST 63rd STREET 

Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi 200 sedimti vietų !

Dedame keletą pavyzdžių:
1961 OLDS. 98, Full Power & Air cond. $2,750.00

KAIP NAUJAS

1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax., 4 dr. Power............ $1,550.00
1959 CAD. Fleetwood, 4 dr. Full Power ....... $ ???

AIR COND.

1960 FALCON, geram stovy, tik............$50 įmokėti
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ................. $2,800.00
1959 PONT. Bonn., 4 dr., H. T. Power . . $1,195.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00
1960 RAMBLER Ambas. 4 dr. Power .... $1,025.00
1958 CHEV. Conv. Stand. trans.....................$995.00
1957 OLDS. 4 Dr. ”98" ............................... $600.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

6516 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

V e i lt s ir Padėkos Dienoje 
(Thanksgiving Day). Užsisaky
kite vietas iš anksto. Gausite 
kalakutą ir kitus šiai šventei 
pritaikintus valgius.

Elektriniai vėsinamas. Palengvinkite sau ir šei
mininkėms. Visa šeima Thanksgiving Day atvy
kite į mūsų jaukų restoraną, kur valgių pasi
rinkimas yra įvairiausias ir kainos prieinamos.

Kad būtumėt užtikrinti dėl vietos, 
patelefonuokite 436-4622 

Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties

. ■ --------- ;—
Kas tik' turi gėrę skonį, 
Viskę perka pats Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsfed St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J- LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

- 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė krautuvė.
...................... ' - ■ ' - ........ ..... ■ . .



Viceprezidento Johnson žmona ruošia 40 svarų kalakutą, kurį Pa
dėkos dieną valgys drauge su prez. Kennedy šeima. Kalakutą do
vanojo Kalakutų Augintojų fondas.

DAUGIAU UGNIES LIETUVIŠKO 
JAUNIMO VEIKLAI

Pranešimas, padarytas 1962 m. lapkričio 10 d. Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto sesijoje New Yorke

nės kovos metodus. Studijuo- DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 21 
jant priešą, neatmestinas ir te
orinis komunizmo pažinimas, 
bet visada pirmon vieton staty
ti praktinį komunizmo (socia-

JUOZAS MIKLOVAS

(Pabaiga)

Jaunosios inteligentijos 
uždaviniai

antisovietinė veikla Lietuvoje ir 
ypač komunistinė ir antikomu- 

jkumų šio krašto lietuvių jau_ nistinė veikla laisvajame pašau 
i nimo sąjūdžiuose yra tai, kad ]yje; taipgi sovietinė tautų pa

vergimo technologija ir kiti iš 
to kilantys antikomunistinės 
veiklos aspektai, ir svarbiausia, 
praktinis tokios veiklos pritai
komumas šiandienai ir rytojui. 
O tokių galimybių apstu šiam

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

KULTŪROS KONGRESAS
lizmo) pažinimo' būtinumą! Be TREČIADIENIS, lapkričio 21, Jannimo Centr 
to, jaunimo organizacijose turi 
būti gvildenama ir partizaninių 
kovų patirtis bei pogrindinė —

6:30 Spaudos, dailės ir architektūros parodų atidarymas. 
Vytauto K. Jonyno paskaita: Lietuvio kūrėjo įnašas.

BOSTONO ŽINIOS
SAVO BAŽNYČIĄ IŠLAIKYTI kime dosnūs ir svarbiausia — joji lietuviška inteligentija yra 

PADEK negalvokime, kad apsieis be ma gausi, nors ir labai išblaškyta,
nęs.

jų įstatuose ir veiklos progra
moje Lietuvos laisvinimas iš
reikštas pačiais bendriausiais 

Anksčiau užsiminiau, kokį di- devizais Organizacijų veiklos 
delį vaidmenį ir dabar tylioje programoje ‘'konkrečiomis ne
laisvės rezistencijoje atlieka duotimis turi figūruoti Lietu-!
Lietuvos jaunimas, studentija vos iaįsvinimo akcija. Jaunimo .. ^q1 tikc
Lietuvoje, reikalui esant, jie veiklai priduoti daugiau ugnies 
išeina ir į gatves demonstruo- yra būtina atsistoti ant sąmo- 
ti, ir ima ginklą į rankas. Tai- ningos’ir veiklios antisovietinės 
gi pabrėžiau, koks didelis lygi
namasis svoris Lietuvos g'yve- mos, ir išdirbti, ir dienotvarken 
nime priklauso naujajai inteli- įvesti aktyvios antikomunisti 
gentijai. Matau, kad ir čia nau- ____________________________

lu būtų antikomunistinis lietu
vių sąjūdis įforminti atskiroje,
su kitais ideologiniais sąjū- 

antikomunistinės platfor- džiaig betarpiškai bendradarbiau

Laisvoj Lietuvoj kunigai ga
vo atlyginimus iš valstybės iž
do. Be to, provincijose parapi
jos dar turėjo savo ūkius, kurie 
irgi prisidėjo prie parapijos iš
laikymo. O gerų žmonių aukos kęsis tarnybos

LANKĖSI KAPITONAS 
LEIMONAS

Ji galėtų, susibūrusi ar pavie
niui, labai daug konkretaus 

i laisvinimo darbe atlikti, gal net ’
j žymiai daugiau negu senoji in
teligentija, nes naujosios pozi- 

Kap. Romas Leimonas, lan- cįjos svoris amerikiečių visuo
menėje diena iš dienos auga.reikalais Wa-

tavo tik priedas prie kasdieni- shingtone, grįždamas į savo Pasaulio lietuvių inteUgentija, 
"klaidų. | dalinį buvo sustojęs ir Bostone. besireiškianti įvairiausiose sri

tyse, ir turėdama svorį ir ry
šius tų kraštų visuomenėje 
įvairiausiais kanalais gali leng
viau pasiekti Lietuvą ir padėti

Lietuvos parapijų išlaidos ir- ^ia aplankė savo ir žmonos tė- 
gi buvo mažesnės. Pirmiausia, ve-ius Leimonus ir Martinkus. 
parapijos neturėjo mokyklų. Kartu su juo buvo ir jo žmona
Mokyklos buvo valdinės, kurio
se buvo privaloma tikyba. Ti
kyba buvo privaloma ir gimna
zijose, kuriose bu'vo kapelionai 
su mokytojo atlyginimu. Čia 
sąlygos kitokios. Bent daugu-

Milda su sūneliu ir dukryte.
Lankymosi proga, lapkričio 

11 d. Leimonų bute artimųjų 
būrelis pagerbė jo pakėlimą į 
kapitonus.

— Šį sekmadienį įvyks kariu

jančioje organizacijoje. Ideolo
giniai klausimai svarbūs, bet 
lietuviams šiandien turi būti 
svarbiausi laisvės klausimai.

' Lietuvybę išlaikyti svarbu, tai 
dalis laisvinimo darbo, bet lie
tuvybę padaryti vieninteliu tiks 

i lu, tikslu sau yra nepakanka- 
i ma. Jaunimui tokia lietuvybė, 
įkyriai kartojant, kaip ir pati 

i organizacija, pasidaro primeta- 
1 ma. Įdomioje ir tikslioje lietu
viškoje organizacijoje lietuvybė 
ir lietuvių kalba turi tapti jau
nimui savaime suprantamu da
lyku.

Manau, kad šitie ir man

ma lietuviškų parapijų turi pra šventė su pamaldomis ir iškil- 
džios mokyklas, parapiečių iš- mingu minėjimu, kuris bus
laikomas. Taigi parapijų išlai
dos yra nepalyginamai dides
nės. Be to, čia parapijos išsilai
ko tik gerų žmonių dosnumu. 
O kas būtų, jeigu visi iš mūsų 
pagalvotume, kad šį kartą ap
sieis be manęs. Bažnyčios rei
kalingos remonto
visi mokyklų pastatai irgi rei
kalingi to paties. Ir mes savo

Liet. Piliečių d-jos salėje 3:30 
vai. Bus graži programa ir pa
skaita. Pelnas skiriamas Lietu
vos kariuomenės karo invali
dams šelpti.

Niels Bohr, 77 metų, vadina- sunkūs žodžiai bus pasaulio lie
jos bylai laisvajame pasaulyje. mas “atominės energijos, tėvu”, tuvių jaunimo suprasti ir viliuo 
Būtinai reikia surasti būdų pri- nes jis atskleidė paslaptingą ato- sį( kad lietuvių tremties jauni- 
eiti, paskatinti, nukreipti, gal f10 sude^- . Hž tai Jam b1uQv,°o su' mas visada laikys save Lietu- 
ir suburti į profesines draugo- Bohr mirė Kopenhagoje. (UPI) vos jaunimo dalimi, 
ves šią svarią sporadišką Lie- i______________________________
tuvos dalį, kad ir jį atiduotų 
valandėlę Lietuvos labui.

Jauniausios kartos pasyvumas
Jaunimo sunkių problemų 

yra ir pas laisvojo pasaulio lie
tuvius. Lietuvos jaunimą (Lie
tuvoje) žudančiai veikia nebuvi-— Ateitininkai sendraugiai

kuro o ir ^ruo’^šio 9 d. 3 vai. šaukia atei Į mas pagrindinių žmogaus lais- 
tininkų sendraugių susirinki- vjų įr įgįgįų, dėl ko beveik 

____ o. _ ____  _ ___ _____Bus paskaitos mokyklų kiekviena, elementari laisvės
vaikus daugumoje leidžiame į ,kiausimais- Kalbės 3-jų kartų kovos forma tampa perdėm už- 

: atstovai. Apie Amerikos mo- dara> pogrindinio charakterio.
Galima Pasidžiaugti tremtinių 
vyresniosios jaunuomenės pat-

parapijų mokyklas, reiškia jų 
reikalingumą pripažįstame.

Šiam reikalui labai reikalin
gi pinigai, kurie turi ateiti iš 
mūsų parapiečių. Prisiminkime 
Vieną įsakymą: Savo Bažnyčią 
išlaikyti padėk.

So. Bostono lietuvių parapija 
turi net dvi dideles mokyklas, 
pilnas vaikučių, kuriose moky
tojauja seselės. Seselės dirba iš 
pasišventimo, bet mokykloms 
reikalingi remontai ir kuras. Be 
to, šiose patalpose randasi ir 
šeštadieninė lituanistikos mo
kykla.

Duodami parapinę duoklę, bū

ateitininkų centro valdybos 
pirm. Apie Amerikos ir Euro
pos aukštąsias mokyklas kal
bės prof. dr. Juozas Navickas, 
kuris yra studijavęs Europos 
ir Amerikos universitetuose ir 
kuris dabar profesoriauja Bos
ton College. Ir apie Lietuvos 
ir Amerikos aukštesniąsias mo
kyklas Kazys Mockus, kuris 
yra mokytojavęs New Yorko 
statė ir dabar mokytojauja vie
noje aukštesnioje mokykloje 
netoli Bostono.

uiiiimiHiiuMnimiiiur

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

— “Mokyklos Draugų’’ pas
tatymas Brooklyne Darbininko 
surengtame vakare sutraukė 
labai daug publikos. Publika 
buvo patenkinta. “Mokyklos 
Draugai” statomi Bostone gruo 
džio 2 d. 3 vai. So. Boston

miiiiiiiiiiiiiingiiiiillllsnillllliiimiimiili | High school salėje. Tikimasi,

riotiškumu ir, atrodo, yra ke
liantis didelį susirūpinimą pa
čios jauniausiosios kartos dau- 
giapusinis pasyvumas, kas man 
leidžia sakyti, kad dabartinis 
Lietuvos jaunimas yra nepaly
ginti mažiau siela atitrūkęs nuo 
senosios kartos, kaip pats jau
niausias Amerikos lietuvių jau
nimas. Norint šį atitrūkimą 
nors dalinai sustabdyti — rei
kia iškelti ir išugdyti pirmiau
sia visuomeninius organizato
rius iš pačios jauniausios kar
tos, kad, vyresniesiems pasi
traukus, neliktų organizacinė 
tuštuma. Apolitiškumo, pasy
vumo bei atšalimo nuo lietu
viškos veiklos, regis, galima 
bus išvengti. Didėjant komu-

SKYLARK MOTORS, INC.

2615 So. Kedzie Avė., Chicago 23, III.
Geros kokybės vartoti automobiliai 
pigiam susisiekimui - transportacijai

'55 BUICK — geras transportacijai, tik .. $165.03
’58 FORD WAG0N ............................... $395.00
’60 CHEV. Belair, 2 Dr., geram stovyje $1,295.00
’58 BUICK $945.00
’57 CHRYSLER ................................... $695.00
’57 PLYMOUTH ................................... $295.00
'56 CADILLAC $695.00

IR DAUGELIIS KITŲ GEROS KOKYBES VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

Tel. " BIshop 7-2236
KLAUSKITE ED ARBA TONY

-/?

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

kad spektaklis turės ir čia pa- cistiniam imperializmo pavojui 
sisekimą, nes Bostone jau se- Pasauhniu mastu, pavojui pa
nai nebuvo vaidinama. čiai Amerikai, tolygiai didės ir

politinis ir antikomunistinis ak- 
— Mišrus choras nevyks į tyvumas. Komunizmo praktine 

New Yorką. Numatytas Vieny-. patirtimi įgytas lietuvių emi- 
bės koncertas New Yorke ati- gracijos sąmoningumas persi- 
dėtas ilgesniam laikui. Kai kie-1 duoda ir į jos jaunimą, kuris, 

i no jis buvo pavadintas kontro- kaip viena sąmoningiausių šio

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis
SUPERMARKET BŪDU

sutaupydami 33% - 40% iki 65% 
ant visų baldų:

kelių dalių sofų, paprastų sofų, fotelių, mieg. baldų, valgom, 
kamb. setų, stalų ir lempų, virtuvių setų, matracų, “hollywood” 
lovų. Viskas namams. Aukšta kokybė — žemos kainos

Lengvas išsitnokėjimas — nemokamas pristatymas 
TAUPYKITE

Stanley Krukas, turįs didelį patyrimą baldų prekyboj'e, bus 
čia ir jums pagelbės išsirinkti visa, ką jūs pageidausite !

SOUTHWEST FURN.CO.
SUPERMARKET baldų krautuvė

6200 So. Western Avė., Chicago, III.
P. V. kampas ant 62-os ir VVestern. RE 7-6221

Atidara sekmad. 1 1 vai. r. iki 5 vai. p. p. Pirmad., ketvirt: 
ir penktad. 9:30 vai. r. iki 9:30 p. p. Antrad., trečiad. ir šeštad. 
9:30 vai. r. iki 5:30 p. p.

Jr

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystes, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

FETTAt"TirTR^liTs
Dažo — Dekoruoja — Taiso — 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda “Plaster” Board”. Visu rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd. Detroit 27, 

Alleii. Tel.: VE 8-4064

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

šeštadienį — 4:30 — 5:30 
Detroito — W.J.L.B. — 1400 k. 

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadtvay 3-2224

veršiniu. Gal rengėjai apsigal
vojo, kad “kultūrinis bendra
darbiavimas”, kurį piršo A. Šal 
čius, gali atstumti publiką.

SKAITORAMA

Pradėdami jubiliejaus metus, 
Bostono skautai-ės ruošia skau- 
toramą, kuri įvyks gruodžio 
1 d. Liet. Pil. auditorijoj, tre
čiame aukšte. Penktą valandą 
p. p. iškilminga visų vienetų 
sueiga, vėliavų šventinimas. 
Paskui laužas, įdomi programa: 
jaun. skautai-ės suvaidins “Ka
tinėlis ir gaidys” ir “Gyvulių 
teismas”.

Palinksminsime ir pavaišinsi-

krašto jaunimo dalis, privalo 
būti aktyviausių antisovietinių I 
ir antikomunistinių kovotojų - 
gretoje, šitas sąmoningas ak
tyvumas ir bus jauniesiems tuo 
natūraliu ryšiu tarp Lietuvos ir 
Amerikos ir kartu paveldėtos 
pareigos duoklė Lietuvos lais
vei.

Jaunimo sąjūdžio įstatu 
trūkumai

Gal vienu iš svarbiausių trū-

orkestras, numatoma programa 
vyresniesiems, bus kalėdinių do
vanų stalas ir t.t. Visi kviečia

me visus mažus ir didelius. Ant m* dalyvauti mūsų jubiliejinėje 
roji dalis — šokiai. Gros geras šventėje. Skautai

KETVIRTADIENIS, lapkr. 22, Jaunimo Centro didžiojoje salėje
9 vai. Registracija
10 vai. Iškilmingas kongreso atidarymas
11:30 dr. Jonas Grinius: Lietuvių kultūrinio veikimo gairės 
12:15 dr. Jonas Puzinas: Mūsų kultūriniai uždaviniai ir jų vykdy
mas.
7 vai. vak. Banketas ir literatūros vakaras./

PENKTADIENIS, lapkr. 23, Jaunimo Centre
5 vai. Fizinio lavinimo sekcija —- vad. B. Keturakis — 204 kamb. 
A. Taenulynas, koref. Br. Keturakis
6 vai. Literatūros sekcija — vad. B. Babrauskas — 6b kamb. Pa
skaitas skaito Jurgis Jankus, Jonas Grinius, Pranas Garšva, Benys 
Babrauskas.
7 vai. Architektūros sekcija — vad. arch. J. Mulokas — 5a kamb. 
Paskaitą skaito inž. dr. Gimbutas.
7 vai. Istorijos sekcija — vad. V. Liulevičius — 6a kamb. Paskai
tai — kun. dr. K. Matulaitis, V. Liulevičius.
7 vai. Spaudos sekcija — vad. kun. dr. J. Prunskis — didžiojoje 
salėje. Kalba J. Kardelis, Neprikl. Lietuvos red., koref. Dirvos red. 
J. Čiuberkis, L. Simutis, Draugo red., J. Miklovas, St. Pieža, Ch. 
American red., koref. V. Zalatorius.
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SKIP’S
Liąuor Store

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
NOVEMBER — LAPKRIČIO 21, 23, 24 D. D.

SELF
SERVICE

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE 
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4.29

DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3-49

IMPERIAL NAPOLEON FRENCH
BRANDY Fifth $2.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

SKAIDRIOJI VODKA 80 PROOF Fifth $2-98
IMPORTED BLACKBERRY, APRICOT, CHERRY 

GREEN or WHITE MENTHE, DARK or 
LITE CACAO Fifth $2-59

GERMAN WINE 1960 WINTAGE 
NIEK STEINER, MAY, RUEDESHEIMER, 
LILBFRAUMILCH Fifth .89«

ARMAND ROUX 1959 VINTAGE 
IMPORTED FRENCH BEAUJOLAIS Fifth $-g .98

CHERRY HEERING LIQUEUR Fifth $6.39
MOET & CHANDON IMPORTED

EXTRA DRY FRENCH CHAMPAGNE
30 o®. Bottle Fifth $3.98

current dividend on investment bonus
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir

dar išmokėsime po *6% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. < 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad,, antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago. III. VIrginia 7-7747

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ . 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą, dieną, 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet

9 ,, 8 „
9 12:80

Ęenktad.
Šeštad.

anticipated dividend 
on investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga 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
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehili 6-7575

Jr



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 21

Kultūros kongresą telydi 

santarvė ir gera valia

VALYMAS

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Budis
Tel. CLiffside 4-1050

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

se, pavyzdžiui: itin gyvas ir 
aktualus teatro reikalas, labai 
svarbus Lietuvių Fondo klausi
mas : juk tas fondas sudarys

(Atkelta iš 1 psl.)
Kultūra, tegul savaime ir di

ferencijuota, trokšta bendrumo
ir santarvės: jeigu bus ugdo- _ ,

x . , . ... , . medžiagini pagrindą musų kulma ir kils viena sritis — ki- ° ‘ 1 &
, , , . i turai (menui, mokslui, svieti-toms sritims nebus blogiau. I _ j

Tas, kuris, besigėrėdamas turi-

M O V I N G
R ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wa 5-8063

rnais paveikslais, pajaus meno 
vertę, pagaliau supras, kad ir 
lietuviška knyga jam ne poduk
ra, bet lygiai reikalinga jo sie
los paguodai. O, parėjęs iš sim
foninės ar kitokios muzikos ar
ba dainų koncerto, atsimins, jog 
ir intelektas privalo maisto bei i 
atsinaujinimo, taigi stversis gi
lesnio straipsnio ar mokslinio 
veikalo.

mui).
Kultūros sričių darbininkai ir 

kūrėjai, kovodami su bėgančiu Į 
laiku ir dėl jo, tirpsta, kaip tas 
neužmirštamai kraupus J. Ais
čio Karavanas tyruose. Tad jų 
vardu Kultūros kongreso pro
ga apeliuojame j lietuvišką bend 
ruomenę, prašydami geros va
lios ir dosnios širdies, spren
džiant ir lemiant lietuviškos kul 
tūros reikalus.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IK 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7.2481 

(Ineorporated) 
EDVARDAS UTIS, «av.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kultūrininkų santarvė laukia 
visuomenės geros valios

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. 

Į 7 vai. vak.
Benys Babrauskas VISOg PROGRAMOS Iš W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM
--------------- Tel. HEmlock 4-2413

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29, I1L

Ant kampo niūras. 2 butai ir 3 
kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

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

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

114 aukšto niūras. 8 metu. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. G.elež. tvora. $24,500

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

10 metu mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32,700.

Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35,000.

Didelis bungalotv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil
dym. $1 9,900._

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

Naujas niūras. 5% kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

6 kamb. biuigalovv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13,700.

2-jų aukštų niūras, šviesūs, dideli 
’■ butai. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. $24,500.

Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jit aukštų 
mūras. Nauja statyba. $31.000.

Mur. bungaloiv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

Biznis ir 3 butai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38.800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18,000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

Naujas S butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5.000 nuomos. Kaina $49.500.

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

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

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

Mur. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų, M. p. Tik $20.600.

Mūr. 2x4 ir 2 1c. rūsy, M. p. Ga
ražas. 30 p. lotas. $19.500.

Mūr. 2x6 Brigbton p. Garažas, 
naujas gazo šild. $26,800.

2 namai ant I loto Marų. pk., ge
ros pajamos. $19,900.

Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
šildymas. M. p. $16,800.

Mūrinis., naujas, 2x5%, Gage p. 2 
šildymai, 5 0 p. lotas. Kaina žema.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 68th St., HE 6-5151
2 butų 6 ii- 6 kamb., gazu šild., ! 2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33

garažas. Bright. Pk. skubiam par- p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- 
i davimui. $19.900. imas. Gera proga giminingai šeimai
| 6 butų mur, po 5 kamb., 60 p. t turėti 2 virtuves pirmame aukšte,
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara- 
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- Zas. Tik $17.900.
ta kaina. $59,900. _ , , - . .„ - - - . . , , . . 7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu-

2 butų mur. 5 ir 5 kamb Arti ,na. Garažas. Arti 66-os ir Maple-
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- Wood Tič $17 000 
ramikos plytelių vonios. Alyva karš- 1 ’ '
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. i 114 aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestų, I Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
$31,900. šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

6 kamb. medinis. Nauja gazu Šilu- ' S but. mūrin. 4—5—S, nauj. at- 
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai, rem„ atskira gazu šiluma, garaž., 
Arti 59-os ir Pulaski. $ 13,900. Skani- arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
binti poniai Jakubėnienei $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

Atsilankę j visas tris — ar-
PAJIEŠKOJIMAS

Jieškomas JONAS UŠACKAS
chitektūros, dailės ir spaudos s- Antano, kilęs iš Zabrukiškio 

kaimo, Kovarsko vals., Ukmergės 
apskr., paskutiniu laiku gyvenęs— parodas, įsitikinsime, kokių 

vertingų kūrinių ir darbų mū
sųjų pateikta; praleidę su ra
šytojais literatūrinę valandą, 
kultūrininkų pobūvyje intymiau 
pasidalysime kultūrinėmis min
timis; pasiklausę itin reto sim
foninio lietuviškos muzikos kon 
ceito, pagal savo supratimą ar 
pajautimą įvertinsime lietuvį 
kompozitorių.

Mažiau ar daugiau aktyviai 
dalyvaudami įvairių sekcijų su
sirinkimuose, patirsime, kokių 
reikšmingų problemų čia kelia
ma: visu atvirumu iškils prieš 
mus lietuvybės išlaikymas mo
kyklose, parapijose ir kitur; is
torikai pareikš, kas darytina 
Amerikos lietuvių veiklos isto-

Kanadoje. Atsiliepti Vytautui Kun- 
čiunui, 706 West Grand Blvd., 
Detroit 16, Michigan.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, .UI-

PADĖKA

LB Chicagos apygardos valdy
bai prašant, Cicero apylinkės val
dyba sutiko reprezentuoti Lietu
vą Chicagos miesto tarptautinėje ] 
mugėje (International Folk Fair), 1 
kuri įvyko Navy Pier 1962 m. 
lapkričio mėn. 10 ir 11 d .d.

Šios mugės suorganizavimu dau
giausia rūpinosi J. Bobinienė — 
švietimo atstovė.

Lietuva buvo atstovaujama tri
jose vietose: pirmoje — paroda, 
labai įdomiais meno drožiniais, au
diniais ir gintaro išdirbiniais; ant
roje — lietuviškų plokštelių, tau
tinių lėlių ir kitų meno dalykėlių, 
trečioje — lietuviškų kepinių gau-

Geriausia kalėdinė dovana 
vaikams

ELEMENTORIUS E

. . .... ,. i • • v įsus pasirinkimas,
rijai užfiksuoti, muzikai ir h- , parodos skyrių dekoravo dail.
teratai nurodys savų sričių pa- | a. Trinkūnas. Suvežime dekoraci- 
dėtį, perspektyvas ir planus; J U pasidarbavo V. Šimkus, C. Grin- 

cevičius, I. Kazlauskas ir K. Doc-

išmokys vaikus lengviausiai 
skaityti

Paruošė žinomas pedagogas 
Ignas Malūnas pačiu naujausiu 
metodu.

Vaikus galima pradėti mokyti 
skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
čiaus spalvotais piešiniais. Iš
leido Ateitis Brooklyne. N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina $2.50. Gaunama 
adr.: ATEITIS, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y, ir pas 
platintojus.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesl 691h Street Tel, RE 7-7200 or RE 7-8534

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE • NOTARY PUBLIC

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

laikraštininkai, sportininkai iš
kels savus trūkumus ir stengsis 
rasti geresnius kelius.

Yra visa eilė sričių, kurios 
stokoja atitinkamų sekcijų, ta
čiau tiems dalykams nagrinėti 
bus progos visumos posėdžiuo-

kus.

Chicagoje
DALYVAUJA KETURIŲ

KAKTŲ DAILININKAI

Šiandien 6:30 v. v. Jaunimo 
Centre atidaroma dailės paro
da, kurioje sutelkta net 54 au
torių kūriniai. Tai iš Europos, 
Australijos, Pietinės ir šiauri
nės Amerikos ir net Afrikos že 
mynų darbai.

Dailės parodoje dalyvauja: 
a. a. J. Akstinas, a. a. P. Au
gius, J. Bagdonas, P. Brazau
skas, V. Balukienė, H. Blyskįs, 
D. Buračas, E. Docienė, Dagys, 
Pr. Domaitis, A. Elskus, A. 
Galdikas, V. K. Jonynas, V. In- Į 
gilevičienė, V. Ignas, A. Kairys,1 
P. Kaupas, V. Kasiulis, a. a. P. 
Kiaulėnas, iV. Krištolaitytė, A. | 
Kurauskas, P. Lapė, R. Moze- 
liauskas, A. Marčiulionis, E. 
Marčiulionienė, J. Mieliulis, A. 
Merker, H. Monkutė - Mares, 
A. Mončys, B. Murinas, M. Nas
vytis, J. Pautienius, J. Paukš
tienė, V. Petravičius, V. Petri-į 
konis, K. Račkus, V. Ratas, V. 
Raulinaitis, J. Rimša, V. Sta- 
nčikaitė - Abraitienė, S. Sma- j 
linskienė, H. Šalkauskas, a. a. 
I. Šlapelis, A. Tamošaitienė, E. 
Urbaitytė, V. Vaičaitis, T. Va
lius, A. Vaikšnoras, V. Vizgir
da, L. Vilimas, R. Viesulas, K. 
Zapkus, H. Žmuidzinienė ir G. 
Žumbakienė.

Kaip iš pavardžių matyti, 
šioje dailės parodoje dalyvau-: 
ja net keturių kartų mūsų me
nininkai. Tai pati jauniausioji 
karta, jaunoji, vidutinioji ir 
pagaliau senoji - veteranai.

LB Cicero apylinkės valdybos 
nariai (S. Ingaunis —- pirm., J. 
Bobinienė, K. Dočkus ir, G. Roč- 
kienė) prižiūrėjo, kad lietuvių 
skyriai būtų tinkamai reprezen
tuojami. Jiems daug pagelbėjo: 
Ingaunienė, Purtulienė, Mileriūtė, 
Naudžiuvienė, Sabalis ir “Aušros 
Vartų” | tunto skautės.

Programą atliko tautinių šokių 
; grupe “Žilvitis”, vad. V. Remei- 
' kytės, Lietuvos Vyčių choras, vad. 
F. Strolios, ir Marąuette Parko 

| lituanistinės mokyklos tautinis an
samblis.

LB Chicagos apygardos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems prisidė- 
jusiems ir tinkamai lietuvius at
stovavusiems mūsų tautinę grupę j 
pasirodyme. Ačiū J. Bobinienei, 
kad taip gražiai reprezentavo Lie
tuvių Bendruomenę.

Gili padėka Chicagos skautėms 
akademikėms filisterams, kurios 
lapkričio 4 d., Z. Juškevičienei va
dovaujant, taip puikiai lietu
vius atstovavo Tautų festivalyje 
YMCOS rūmuose.

Didelis ačiū ir Cicero tautinių 
šokių grupei “Žilvitis” ir vadovei 
V. Remeikytei.

LB Chicagos apyg. valdyba

cfoes itL.«ss£/

SMARTTVBUY!

23" tube (overall d i ag.) 5 
282 sq. in. pieture

RCA VICTOR
7fairUi&ta. TV

• Economy-priced Lowboy 
Console

« Super-powerful “New Vista” 
Tuner

• 22,500 Voks of Pieture Power 
(design average) j g gg

Tokius ir kitus pačių garsiau
sių išdirbysčių TV ir radijo 
aparatus galite gauti

Frank’s TV & Radio, Ine.
3240 So. Halsted Street 
Telef. CAlumet 5-7252

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

2x4J4 beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai, alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

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

Liuksus 7J4 kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, “radiant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. jvaž. Evergreen pk.—geras pir
kinys.

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

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

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

2x6 gražus mur., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu, nauj., elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26,800.

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

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

3 mieg., kelių motų mūr., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.
_6 kamb. mūrus, puikiai įrengtas 

rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

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

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

Mūr. 4 kamb., 80 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 34 kamb.

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

$22,500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
8 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

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

72-ra ir Mozart, Mur. bungalow, 
5 kamb., garažas, $18,700.

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

6 butų mūr. 2 metu Bargenas. 
$62.000.

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

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

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

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

6 kamb. mūrine resid.. šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16.500.

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

P, ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter. Ldiiont, Iii., CL 7-6675

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
134 aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas išsikelia Į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras ff
kamb.. 
galo w. 
Daug 
na.

3 mieg. modernizuotas bun- 
Prie 62-os ir California. 

vertingų priedų. Žema kai-

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5936

WISI FOLKS CALL IT
II

The

HOUSE PAINTJ
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo- Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

PALIKIMAS — turi būti par
duotas mūrinis namas. 2 po 6 
kamb. Rūsys ir pastogė. Apylin
kėje 28-os ir Homan. $20,400; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

134 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

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

10 METŲ MŪR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

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

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

TIK S 18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė- 

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

2\5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.

5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.
10 metų 1% aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema, 
įruoštas rūsys. 2 auto mur. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA 
PAGAL JClSų PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69tb St., Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION G0.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dun>
traukiai Pataisomi, išsmalinami ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. f 
m. garantija. Dedame naujas "ctuj- 
per-alloy” rinas — “gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
lr "galvanized" Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų lr nakti bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
« « . ..................

HEATING CONTRACTORSl

CICERO. Rooming house, paja
mų $290 per mėn., plius 5 kamb. 
butas savininkui. Apylinkėje 22nd 
ir Cicero Avė. $24,900. SVOBODA, 
6013 Cer.mak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162.

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 2% 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. Sav. CL 7-2094.

BftMESIO

GAISRO —• AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBĖS, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
"home owncrs” apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašomo ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Ave.„ PR 8-2233

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. M I G L I N A S
2549 W. 69th St. II a„ PR 6-1063

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAIbrook 5-6015

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

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb.
aukštos paj.. centr. šild. • gazu. Mar
ąuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kamb. tvirtas lių ng.
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas
beism. centr. šild. gar. SIS.700.

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

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

Pajamų nuosavybė — Bridge
porte skerdyklų, už $9,000 parduo
damas apkaltas medinis, 2-jų aukš- 

į tų namas ir krautuvė. 2 butai 
2-me aukšte — 6 ir 4 kamb. Mrs. 
Gard. — Tel. 247-3932 arba TO 
2-7904,

DĖMESIO !

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliky Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS Tt GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKl 

(v leki venų sekmadienį nuo
1:30 tkl 2:00 vat p. p 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Houi
Radio Station WLOA, Braddock 

pennsvlvanl8

uilllllllllllllllilliiillllllllllllllllllllllllllill
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
IIIIililifiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiRiiiiTiiiiiiiiiii

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

Vlenlntėllal iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2481 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

Ofiso ir namų telefonas 
PRospect 8-29 IS

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

REGISTERED NURSES 
3 High Calibcr 

Registered Nurses
Eor 127 Bed General Hospital also 

Lic. Practioal Nurses
Fully ąir-eonditione.d. Eaętension pro
gram now in progrese. Ocean resort 
town. Population 25,000. Eocated in 
heart of Georgia’s Golden įsiės. Met
ropolitan arda nearby. Diffėrential 
pay for evehing and niglit sbįfts. In- 
Sęrviee training. Good personnel po
licies. Salary open. Fringe benefits. 
Assištante inlocating. Write to per- 
sonncl director.

GLYNN BRUNSVVICK
MEMORIAL HOSPITAL 

Brunswick, Georgia

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

r

REGISTERED NURSES
— CALIFORNIA — 

Attractive opportunity for graduate 
available in Southern California, 
near Disneyland.

PALM HARBOR HOSPITAL
A large 250 bed hospital needs R. 
N.’s in all departments and all shifts. 

OPPORTUNITY FOR
CHIEF LABORATORY 

TECHNICLANS
Contrally loeatėd in one of Southern 
Galifornia’s largest resort areas. Op
portunity for advancemont unlimit- 
ed. Liberal saliiryt yearly inereases, 
bonus for sliift, differential, excel- 
lent ivorking eonditions, otber be
nefits. For further Information and 
intarvieiv, apply, ivrite, or call col
lect Mr. Palchikol'f or Jiiss Maiheivs.

JE 7-5160
Palm Harbor Hospital

GARDEN GROVE, CALIFORNIA

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Marąuette Parke išnuatn. dide
lis kamb. su atskiru įėjimu ir vi
sais kitais patogumais. GR 6-3069

Skelbkitės “Drauge”

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniul 

GA 5-6867

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr 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 lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAL 

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

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus



MALONIAI KVIEČIAME VISĄ VISUOMENĘ DALYVAUTI

LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO BALIUJE!
Morrison Hotelio, Terrace Casino saleje, 1962 m., lapkričio 24 d., 8:30 vai. vak.

PROGRAMOJE : CLEVELANDO VYKŲ OKTETAS ŠOKIAMS GROS 15 ŽMONIŲ ORKESTRAS Kviečia — L. S. S. C. V.

ALDONOS VALEIŠAITES ŠOKIO 

STUDIJOS PASIRODYMAS

Jaunimo Centro didžioji salė 
Chicagoje pereito sekmadienio 
popietėje buvo artipilnė publi
kos, kai, prasiskleidus uždan
gai, pajusta jau besiartinančių 
Kalėdų nuotaika. Studijos jau
nosios mokinės, vadovaujant 
angelo rolėje pačiai Aldonai Va 
leišaitei, pirmojoje programos 
dalyje pateikė šokiu paverstą. 
Šeimos Lagerloff kalėdinę no
velę. Šokiui muzika buvo paim
ta Arcangelo Corelli “Concerto 
Grosso”. Angelų ir angeliukų 
būriai, plastiškai pindamiesi ir 
muzikuodami, sukūrė vienas iš 
gražiausių studijos pasirodymo 
scenų.

Antroji programos dalis pa
vadinta “Karnavalu”. Čia pa
naudota Rotoert Schumann mu
zika “Carna'val Opus 3”. Šioje 
programos dalyje spalvingai in 
dividualiai reiškėsi visa eilė stu 
dijos mokinių tik finalinėje sce
noje susijungusių vienan šokan 
čių būrin. Ypač maloniai krito 
akin paprastas, bet labai vykęs 
Vytauto Virkau dekoratyvinis 
eskyzas, puikus ir efektingai

moduliuotas S. Gasiūno apšvie
timas bei įvairūs ir būdingi pa
skirų šokėjų rūbai, siūti B. 
Krono.

Trečioji programos dalis pa
vaizdavo kasdienines studijos 
pamokas. Popietės svečiai aki- 

I vaizdžiai pamatė intensyvų pra 
i timinį studijos darbą, prade
dant pačiomis mažiausiomis šo
kėjomis ir baigiant komplikuo- 
tesniais vyresniųjų numeriais.

Tik ši trečioji programos da
lis, manytume, turėjo būti pa
ti pirmoji. Po blizgančio “Kar
navalo”, ir po užburiančios ka
lėdinės nuotaikos, ir dar po ne
trumpų pertraukų visi tiemank 
štos pratimai publikos patrauk 
ti jau nebeįstengė.

Studijos pasirodyme pasiges
ta taipgi kokio nors tautinio 
bruožo, kurį, manytume, būtų 
nesunku programon įpinti, pa
naudojant kad ir liaudies dai
nos melodiją arba šokiu inter
pretuojant ir vieną kitą lietuvį 
kompozitorių, o ne vien tik sve
timuosius. k. b.

REIKALINGA NE PAŠALPA, BET 
BENDRADARBIAVIMAS

(Atkelta iš 3 psl.) !
daug kalbama apie P. Ameri- j 
kos kraštų atsilikimą, gyvento- ' 
jų skurdą, gyvenamųjų patalpų Į 
stoką ir kt., bet pamirštama 
pažymėti, kad Pietų Amerikos 
šalys savo gamtos turtais yra

2 vienos turtingiausiųjų pasauly
je. Taip pat pamirštama nu
šviesti faktą, kad per pastaruo
sius 10 metų P. Amerikos vals
tybėse ekonominė pažanga žy
giuoja daug spartesniais tem
pais, nei JAV. Tautos ūkio pro
duktas, t. y. visų pagamintų 
produktų ii’ atliktų patarnavi
mų suma, P. Amerikoje auga 
daug didesniu procentu, nei JA 
Valstybėse. Pavyzdžiui, elektros 
energijos produkcija, cemento 
gamyba kai kuriose P. Ameri
kos valstybėse paaugo propor
cingai keleriopai daugiau, nei 
JAV. Tad nuolatinės kalbos a- 
pie skurdą ir analfabetiškumą 
yra perdėtos ir vienašališkos. 
Pietų Amerikos kraštai yra tur
tingi, ir jų ūkis auga gana spar 
čiai. Į Pietų Ameriką mes turi

Kanados laivo kapt. Clark, 61 
m., aiškina, kad jis Havanoje, Ku
boje, vietoj 18 tonų gazolino gavo 
3 tonas gazolino ir 15 tonų van
dens. Šitaip apgautas jo laivas iš
plaukė į Atlantą, ir išsibaigus ga
zolinui, devynias dienas turėjo 
būti audroje, kol atvyko pagalba.

Pirmas dainorėlio “Lėk, sakalėli” egzempliorius įteikiamas pir
mosios Dainų! šventės garbės dirigentui prof. J. Žilevičiui. Iš kai
rės: dainorėlio redaktorius J. Kreivėnas, pirmosios Dainų šven
tės komiteto pirmininkė Alice Stephens ir prof. J. Žilevičius.

Nuotrauka B. Lungio

CHICAGOS ŽINIOS jų, pravedė įstatymų draudžia
mą laimėjimų knygučių parda-

PER 10 METŲ TAKSOS 
PATRIGUBĖJO

Vidutinis Chicagos gyvento
jo taksų mokestis 1960 metais 
buvo apie $817 Apie tai prane
ša JAV darbo departamentas. 
Prieš 10 metų vidutinis taksų 
mokestis buvo $234.

ĮTARTINAS LABDARYBĖS 
VAJUS

Chicagos šiaurinėj daly bu
vo pravestas labdarybės vajus. 
Organizacija, globojanti šį va-

vimą. Kasgi laimėjo pirmą, an
trą ir trečią dovaną, kurios su
darė $1,050 sumą? Nugi pats 
bilietų pardavėjas, čia kas nors 
neaišku.

PAVOGĖ MĖSOS IŠ KALĖJI
MO

Policija areštavo du Cook 
' apskrities kalėjimo darbinin
kus, kurie iš kalėjimo šaldytu
vo pavogė 6 svarus mėsos. Jie 
kaltinami taip pat kitų reikme
nų pavogimu.

«RAI»INSKAS

•K F. ECDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

JAUKUS VAKARAS MUZIKOLOGIJOS 

ARCHYVE

Naujo, parankaus dainorėlio sutiktuvės

Praėjusio šeštadienio vakare sakalėli” egzempliorius čia pat 
Prof. J. Žilevičiaus vardo Lie- buvo įteiktas prof. J. Žilevičiui, 
tuvių Muzikologijos archyvo pirmosios JAV ir Kanados Lie- 
patalpose, Tėvų Jėzuitų namuo tuvių Dainų šventės garbės di-

me eiti kajp biznio partneriai, 
ieškantieji abipusės naudos, o 
ne kaip ponai, šelpiantieji elge
tas. P. Amerikos gyventojai nė
ra vargšai, ir jiems amerikoniš
kų ponų išmalda nereikalinga. 
Jie yra pajėgūs partneriai abi
pusiškai naudingame biznyje.

Patirtis su biznieriais

Visi šie patyrimai gauti, san
tykiaujant ne su teoretikais, 
svajotojais, magišku būdu sie
kiančiais valdžios pagalba pa
daryti visus žmones turtingais, 
bet su eiliniais P. Amerikos biz
nieriais, kurie dabar sudaro tų 
kraštų ekonominės gerovės pa
grindą ir kurie nori tik vieno, 
kad valdžios kuo mažiausiai kiš 
tusi į jų reikalus, o tik, jei gali, 
padėtų plėsti tarpusavio eko
nominius santykius su Šiaurės 
Amerikos biznieriais. Kaip pa
grindinę priežastį nelygaus tur
to paskirstymo tarp Pietų A- 
merikos gyventojų, kur, greta 
beturčių, esama nemaža turtuo
lių, J. Moore aiškina nevykusią 
mokesčių sistemą, kuri labai 
neteisingai paskirsto mokesčių 
naštą.

Šią labai aktualią įdomią pas
kaitą Tarptautiniam Prekybos 
klubui suorganizavo to klubo 
programų, vedėjas inž. Antanas 
Rudis, kuris yra J. Moore as
meniškas draugas, susipažinęs 
su juo lankydamasis P. Ame
rikoje.

se, 2345 W. 56th St., Chicagoj, 
susirinko būrelis muzikų, muzi 
kologų ir lietuviškos dainos my 
lėtojų pasidžiaugti naujo, lie
tuviško dainorėlio “Lėk, saka
lėli” išleidimu. Kišeninio for
mato, su gaidomis dainorėlis iš

rigentui, muzikologijos archy
vo kūrėjui, nepailstamam jo 
plėtėjui bei tvarkytojui. Ir tą 
pačią dieną prof. J. Žilevičius 
muzikologijos archyve jau bu
vo dirbęs nuo 5 vai. ryto, o ry
tojaus dieną jau ruošėsi va-

leistas pirmosios JAV ir Kana-! žiuoti Clevelandan rinkti archy 
dos Lietuvių Dainų šventės, bu 
vusios 1956 metais Chicagoje, 
komiteto lėšomis. Dainas atrin-

vuį papildomos medžiagos.

Ta pačia proga svečiai pa
ko komisija: Sės. M. Bernarda. ties Prof’ J‘ Žilevičiaus buvo su 
SSC., Jer. Ignatonis, J. Kreivė- Pažindinti muzikologijos ur
nas, B. Markaitis, SJ, A. Skri- chVV0 lentynose kruopščiai su- 
dulis. Redagavo J. Kreivėnas, klasifikuota visa mūsų muzi-
Ir redakciniu ir techniškuoju kos istori>' Tai sunklal jkai‘ 
atžvilgiu dainorėlis yra tikrai jojamos vertės turtas mūsų 
pasigėrėtinas. Dainorėly atrink kultūros veiklos srlciai Pazmtk 
ta 85 pačios populiariausios mū
sų dainos. Laikui bėgant, ne
retais atvejais jų žodžiai ir me 
lodijos primirštamos, net iškrai 
pomos. Naujasis dainorėlis ir 
šia prasme bus labai naudingas 
nuo šių negerovių apsidrausti.

Muzikologijos achyvan tą va
karą susirinkusieji direkcijos 
buvo pavaišinti kavute muzi
kinių pokalbių nuotaikoje, k. b. i

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

A. / A.

Frances Lesčiauskas
(Pagal tėvus T.esčiauskaite)
Gyveno 3342 S. Union Avė.

>Tir§ lapkrčio 19 d.. 1902,
11:35 v. r., sulaukus puses am.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kražių parap.. 
Galinių kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Elena Gudaitis. žentas 
Albert, 2 anūkai: Helen ir Al
bert, puseserė Frances Zarem
ba. su šeima, pusbrolis Stan
iui Budreckis, bictuvo.ųe liko 
brolis Petras ir 2 seserys Vik
torija ir Rožė. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė 
Šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų ir Tėvų Marijonų Ben
dradarbi;) d r-jų.

Priklausė Maldos Apaštala
vimo. Gyvojo Rožančiaus ir 
Amžino Rožančiams draugi
joms.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
•Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
lapkr. 23 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės siela. Po pa
maldi) bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas it
anūkai.

Uaid. direkt. Jurgis Rudml- 
nas. Tel. YArds 7-1138.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS "L' į 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

i MA2HMYANS
•845 sa WBSTKRN AVB.

TRYS MODBRN1BKO* 
AIR-CONDlTlONBB KOPLYČIOft

MAJtaNOMi VISTA 
REpuMfc T-M00 REpnUb T-«įM

' * l b A

DAUG STOJA Į MOTERYS
TĖS LUOMĄ

Šiais metais iki spalio pabai
gos Chicagos vedybų biuras iš
davė 34,092 vedyboms leidi
mus.

A. -f- A.
JUOZUI P AUKŠTAIČIUI mirus, 

jo žmonai didelio skausmo valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Henrikas Miliūnas ir šeima

Leidėjai visą “Lėk, sakalėli” 
tiražą paaukojo Muzikologijos 
archyvui. Archyvas dabar jį ir 
platins. Norintieji įsigyti, tesi
kreipia Muzikologijos archyvo 
adresu.

Vakaro sueigos progą susi
rinkusiems nušvietė Lietuvių 
Muzikologijos archyvo direkci
jos vicepirmininkas J. Bertulis, 
nupasakodamas dainorėlio atsi
radimo istoriją ir dėkodamas 
visiems, prie šio darbo prisidė- 
jusiems. Pats pirmasis “Lėk,

t
STELLA PACEWICZ

Pagal pirmą vyrą Abarowiez

Gyveno 1745 W. 44th St. 
Mirė lapkr. 19 d., 1962, 

1:15 vai. popiet.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Theresa, Lenkijoje 
liko broliai ir seserys. 
Priklausė Dzwon Zygmunta 

Kp. No. 1979 Z-N-P.
Kūnas pašarvotas Wolniak 

koplyčioje, 4604 S. Wolcott 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, lapkr. 23 d., iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto bus at
lydėta į Saered Heart parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Resurrection ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdus DUKTĖ
Laidotuvių direkt. L. Wol- 

niak, tel. LA 3-1313.

DVEJERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.

TEKLĖS POŠKIENĖS
Jau suėjo dvejeri mėtai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą motinėlę, kurios netekome 1960 im. lapkr. 
24 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos šv. Mišios lapkričio mėn. 24 d. 6:30 
vai. ryto Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje (Marąuette 
Parke). Taip pat įvyks pamaldos Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir 
Tėvų Saleziečių koplyčioje.

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

Nuliūdę: DUKTĖ IR ŽENTAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W 69th STREET 
2S14 W 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIOHAS
>348 S CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3575

AHTAHAS M PHILLIPS
LITUANICA AVĖ. Tel YArdi 7-3401

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

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

Negailestinga mirtis staigiai nukirto širdies plakimą gra
žiausiam amžiaus laikotarpy ir reikalingume šeimai 1961 m. 
lapkr. 22 d. brangiam vyrui, tėveliui, sūnėnui

A T
JURGIUI PAŠKAUSKUI

Antrojo Pasaulinio karo veteranui
Nors metai gedule praslinko pamažu, bet skausmas ne

sumažėjo ir visuomet mūsų širdyse esate dvasioje gyvas ir 
neužmirštamas. Liūdną atsiskyrimą prisiminus, bus atnašau
jamos trejos šv. Mišios, su egzekvijomis lapkričio 22 d. 8:30 
vai. ryte Gimimo P, švenč. bažnyčioje, Marąuette Parke.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose.

Liūdi žmona, sūnūs ir dėdė prel. J. Paškauskas

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 50tb AVĖ. CICERO, ILL TeL OLympic 2-1003

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-6834

Ii

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių
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X Mirė paskutinė vysk. Bu
čio sesuo Marija Kačarauskie- 
«ė. Gauta žinia, kad velionė 
atsiskyrė su šiuo pasauliu š. 
m. lapkričio 6 d. Ji paskuti
niaisiais metais gyveno Šilu
voj, ten buvo ir palaidota. Ne
priklausomybės laikais ji gyve
no Plokščiuose, Šakių apskr.

X Tėvų Marijonų novena į 
Nekaltai Pradėtąją Mergelę 
Mariją prasideda lapkričio 29 
ir tęsiasi iki gruodžio 8 d. No
rintieji prie jos prisidėti savo 
intencijas prašomi pasiųsti Tė
vams Marijonams adresu: 6336 
So. Kilbourn Avė., Chicago 29, 
m.

X Irena Kriaučeliūnienė su
vaikais lapkričio 17 d. išvyko 
žiemos atostogų j Floridą. Ten 
žada pabuvoti apie dešimt die
nų.

X Komp. Jeronimas Kačins
kas, kuris diriguos simfoniniam 
koncertui, iš Bostono su žmona 
atvyksta j Chicagą šį trečiadie
nį rytą. Dirigentas apsistos sol. 
St. Baro rezidencijoj. Tel. LU 
5-8307.

X šv. Vardo d-jos, Šv. Kry
žiaus parapijoj kalakutų vaka
ras įvykęs lapkričio 17 d. gra
žiai pavyko. Visa puikiai suor
ganizavo d-jos pirm. J. iSprąi- 
nis.

X Mykolo Raueho naujas 
adresas yra 6942 So. Rockwell 
St., Chicago 29, III.

X Sol. Irena Kalėdinskaitė 
gruodžio 8 d. dainuos solo par
tijas Pajacų ir Cavalleria Rus- 
ticana operose, kurias stato A- 
pollo opera Prudential Build
ing auditorijoj. Solistė I. Kale- 
dinskaitė yra ne kartą pasiro
džiusi ir lietuvių ruoštuose pa
rengimuose.

X Linksmą šokių vakarą, 
studentų suvažiavimo proga, 
ruošia studentai ateitininkai šį 
ketvirtadienį 7 v. v. Hollyvvood 
salėj, 2417 W. 43 st. Visi kvie
čiami atvykti linksmai paben
drauti su studentais. (Pr.)

X Kultūros Kongreso ban
keto programoj figūruos, be ki
tų dalykų, ir kalakutas, kad 
kultūrininkų šeimoms nereikė
tų namie vargintis su tuo pauk
ščiu. Į banketą kvietimus dar 
galima gauti trečiadienį ir ket
virtadienį Jaunimo Centre pas 
kongreso komiteto narius.

(Pr.)
x Skautai akademikai š. m. 

lapkričio 22 d. ruošia susipaži
nimo vakarą Pakšto svetainėj, 
2801 W. 38th St., Chicago, UI. 
A. S. S,, nariai ir studijuojan
tis jaunimas yra kviečiamas 
atsilankyti. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. (Pr.)

x Ar nyksta lietuvybė? Dar 
gaji, nes per 10 m. vien “Sparta” 
pardavė apie 1000 raš. mašinėlių 
vien lietuvišku raidynu. O jums? 
Jūsų vaikams? KATALOGUS ir 
informacijas apie rašymo, skai
čiavimo, pinigams priimti ir kt. 
mašinas, — gausite DYKAI, tik 
pranešę apie savo adresą: J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui” žinomas, kaip sąžinin
gas asmuo. (Sk.)

X Dr. Daužvardis, Lietuvos 
konsulas Chicagoje, dalyvavo 
latvių nepriklausomybės šven
tės minėjime, kuris įvyko pra
ėjusį sekmadienį Lane tech. 
mok. patalpose. Savo žody gen. 
Lietuvos konsulas pastebėjo, 
kad abi tautas rišo vienodas li
kimas ir, kad Pabaltijo tautos 
turi būti išlaisvintos iš naujų 
kolonistų vergijos. Taip pat pa 
sidžiaugė, kad JAV vyriausybė 
nepripažįsta okupacijos ir Pa
baltijo valstybės tėra tik laiki
nai okupuotos svetimų jėgų. 
Išreiškė viltį, kad Latvija ir vi
sos pavergtos tautos atgaus lai 
svę. Pagrindinę minėjime kalbą 
pasakė pulk. Vilis Janums. Me
ninėj programoj dalyvavo soli
stai Marta Cakare, Vilma Lan- 
dmane, Dauguvos choras. Ako 
mpanavo Ilze Kolfserga, diriga
vo Eduards Strautmanis. De
koravo Arnold Šimanis.

X Prel. P. Juras, didelis kul 
! tūros mecenatas, Lietuvių R. 
Katalikų Kunigų Vienybės A- 
merikoje pirmininkas, sveikin
damas Kultūros kongresą ir jo 
komitetą šiltais žodžiais, pri
dėjo $100 čekį kongreso išlai
doms sumažinti. Tai gražus pa
vyzdys, kaip rėmėjai lietuviai 
veikėjai pozityviai vertina mū
sų kultūros darbus.

X Marijos Aukštesnės mo
kyklas “Rūtos” ratelis ateina 
talkon banketo ruošime: siun
čia 16 savo narių padėti šeimi
ninkėms.

X Kun. dr. Ign. Urbonas, B. 
Kviklys ir Ant. Skirius (“Liet. 
Dienos”, Los Angeles) sudarys 

j rezoliucijų komisiją Kultūros 
kongreso spaudos posėdyje 
lapkr. 23 d. 7 vai. v. Jiems ga-

i Įima jau iš anksto įteikti pa
siūlymus dėl rezoliucijų.

X L. B. Bridgeporto apylin
kės valdyba, prašo visų apyl. 
narių, galimai artimiausiu lai
ku paskubėti susimokėti meti
nį solidarumo mokestį. Susimo
kėti galima: asmeniškai, ar pri 
siųsti laišku, arba paskambinti 
telef. kada tuo reikalu galima 
pas tamstą užeiti. Kasininko ad 
resas: Pr. Sekmokas, 818 W. 
33 PI., Chicago 8, III. Telef. FR 
6-6846, 1—2 v. d. ir 5—8 v. v.

X Jadvyga Jaselskytė, atvy
kusi iš Sibiro į Ghicagą, sekma 
dienį susituoks su Alfonsu Ei
tučiu. Moterystės apeigos bus 
atliktos Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, šeštadienį, lapkr. 
24 d. 12 vai. dienos, su šv. mi
šiomis.

X Studentų Ateitininkų drau
govė rengia šokių vakarą kuris 
įvyks šį ketvirtadienį, 7:30 v. 
v., Hollyvvood svetainėje, 2417 
W. 47rd St. Rengėjai kviečia 
visus praleisti vakarą studen
tiškoje nuotaikoje. (Pr.)

X H Kultūros Kongreso rė
mėjais maloniai sutiko būti, 
remdami banketą, kuris įvyks 
lapkričio 22 d. 7 vai. Jaunimo 
Centre, malonūs aukotojai: Jo
nas Rimašauskas, Zigmas Mi
kužis, gėlių krautuvės savinin
kai Gužauskai, A. Urbutienė, 
Antanas Kareiva, Valerijonas 
Šimkus — visų kultūrinių rei
kalų rėmėjas. (Pr.)

X “Aukso žąsies” premijuo
to B. Pūkelevičiūtės veikalo, 
spektaklių bilietai jau pas pla
tintojus. ši trijų veiksmų ko
miška pasaka statoma gruo
džio 15—16 d. Jaunimo Centre. 
Bilietus galima gauti Karvelio 
prekyboje, Marginiuose, Terro- 
je. (Pr.)

X šviesos - Santaros kolegi
jos Chicagos skyriaus rengia
mas Naujų Metų sutikimas 
įvyks gražiose Music Hali pa
talpose, 32 W. Randolph St. 
Šokiams gros žinomas Mike 
Kean orkestras. (Pr.)

X Marąuette parko centre 
parduodamas 2 aukštų mūrinis 
namas, tinkąs bet kokiam biz
niui. Kreiptis telef. RE 7-1731.

(Sk.)

J. Gylys — Kultūros kongreso 
lietuvybės parapijose išlaikymo 
sekcijoje šeštadieni, lapkr. 24 d. 
9 vai. 30 min. skaitys paskaitą te
ma: “Kaip žiūri į lietuvybės iš
laikymą parapijoje jos narys pa
saulietis”.

X Poetas Alfonsas Nyka 
Niliūnas atvyko į Kultūros 
Kongresą. Niliūnas dirba Kon
greso bibliotekoj Washingtone 
ir yra vienas iš Aidų redakto
rių. Apsistojo pas K. Bradūną, 
6515 S. Rockvvell St.

X Lituanus žurnalui aukos 
bus renkamos Kultūros kong
reso metu. Tam gautas iš kon
greso rengėjų leidimas.

X Gage Parko Chicagoje — 
Dariaus Girėno šeštadieninės Ii 
tuanistinės mokyklos mokinių 
tėvų susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, lapkričio 25 d. 2 v. 
p. p. Bus aptarti svarbūs nau
josios mokyklos reikalai. Susi
rinkimas įvyks Fieldhouso (55 
— Western gatvių kampas) pa 
talpose. Visi tėvai — motinos 
kviečiami dalyvauti. Drauge 
mokyklos vadovybė praneša, 
kad eilinės mokinių pamokos 
bus ir šį šeštadienį — lapkričio 
24 d.

X Kalėdų eglutė “Christmas 
Around The World” bus šįmet 
Pramonės ir mokslo muziejuje, 
prie 57 ir Michigan ežero. Eg
lutės metu bus įvairių tautų 
pasirodymai. Lietuviai savo pro 
gramą atliks gruodžio 1 d. 2, 
3:30 5, 7 ir 8:30 v. v. Puoselė
jant senas visų tautų tradici
jas tokios Kalėdų eglutės ruo
šiamos jau 21-mi metai. Pasi
rodyme dalyvauja virš dvide
šimt tautų.

X Laikraštininke Z. Juškevi
čienė priiminės svečius, atvyk
stančius penktadienio vakare į 
Kultūros kongreso spaudos sek 
cijos posėdį, ir atitinkamai pa
ruoš sceną prezidiumui.

IŠARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

. —A. a. inž. Kęstutis Jasaitis, 
širdies smūgio ištiktas, mirė 
lapkričio 13 d. New Yorke. Bu 
vo 52 m. amžiaus. Palaidotas

.Flushing kapuose. Liko žmona, 
du sūnūs, brolis Margeris ir 3 
seserys. Lietuvoje velionis dir
bo kaip inžinierius Lietuvos ra
diofone, o Amerikoje — elek
tronikų srityye.

ARGENTINOJ
— Vėlinių metu įvyko žuvu

siųjų pagerbimas Lietuvių pa
rapijos sodnely. Po gedulingų 
pamaldų bažnyčioje visi daly
vavusieji su degančiomis žva
kėmis nuvyko į parapijos so
delį prie lietuviško kryžiaus, 
kur buvo atlaikytos libera už 

; žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Jų pagerbimui buvo padėtas 

' lauko gėlių vainikas ir ta pro- 
i ga Lietuvių B-nės pirm. A. Bal 
čiūnas tarė žodį į visus susirin- 

ikusius. Buvo prisimintas taip 
pat didelis tautos veikėjas gen. 
T. Daukantas, kurio kapą ap
lankė visų organizacijų atsto
vai, padėdami gėlių puokštes.

AUSTRALIJOJE
— Moterų sekcija Lietuvių 

namuose Adelaidėje lapkričio 
24 d. ruošia kartūnų balių. 
Trys suknelės bus premijuotos. 
Groja Songailos orkestras.

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

Konkursinis rašinėlis

PADĖKOS DIENA

Kai kuriems žmonėms Padė
kos diena reiškia iškepti kala- 

! kutą ir skaniai jį suvalgyti. 
, Bet man Padėkos diena reiškia 
eiti į bažnyčią ir padėkoti Die- 

i vui, kad turiu gražų namą, ge
rą maistą, gerus tėvelius ir,

■ kad esu sveikas.
Kada piligrimai atplaukė į 

Ameriką 1630 metais, jie ne
turėjo nei pastogės, nei maisto. 
Turėjo nukirsti daug medžių, 
kad pastatytų tris ar keturis 
namus. Žiemą daug piligrimų 
mirė nuo šalčio ir bado. Vėliau 
indėnai jiems padėjo. Vasarą

jie patarė piligrimams žuvį pa
kasti, o kukurūzus pasodinti., 
Kai kukurūzai išdygs ir pri- 
'noks, tada jie turės maisto.
I

Piligrimai taip ir padarė. 
Rudenį nutarė padėkoti Dievui 
už maistą. Pirmiausiai pasimel- 

I dė, tada vyrai nušovė kelis ka
lakutus ir iškepė juos. Pasi- 
i kvietė indėnus ir visi vaiši
nosi.

Amerikoje iki šiol yra šven
čiama Padėkos diena. Man ta 
šventė patinka ir aš jos laukiu.

Gintautas Šilkelis
Prie Padėkos dienos stalo

Nuotr. V. Maželio
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į

Y
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X Dar viena lituanistinė ino 
kykla, susikūrė ir veikia 3721 
West 65th St. — netoli “Drau
go” spaustuvės (Chicago — 
Lawn). Mokyklos vedėja yra 
D. Petrutytė. Veikia 3 skyriai.

X Elena ir Kazimieras Dau
norai iš Custer, Mich., išvyko 
ilgai kelionei, lankydami savo 
gimines. Buvo Sheboygan, 
Wisc., atvyko į Chicagą, vyks 
j Springfield, III., pas brolį, 
paskiau į Colorado Springs pas 
dukterį ir žentą, o paskiau pas 
pažįstamus į Los Angeles, Ca
lif. Chicagoje sustoję pas A. 
Juškienę, kuri jų garbei suruo
šė šaunią vakarienę su gausiais 
svečiais. Daunorai “Draugą” 
skaito nuo pat šio laikraščio 
pasirodymo.

X Tik keli beliko, tie labai 
atpiginti, bet visiškai nauji te
levizijos aparatai Gradinsko te
levizijų, radijų, hi-fi, stereo, pa
tefonų ir magnetofonų krautu
vėje, 2512 W. 47th St. FR 6- 
1998. (Sk.)

vieną arklį, tik sukrtutėjo vis
kas. Senelis sako:

— Neliesk. Visi arkliai ir ka-I
' reiviai kada nors atsikels, 
į Kareivis išsigando. Bet sene- 
Įlis jį nuramino:

— Tai švento Kazimiero ka
riuomenė. Kai Lietuva bus la
bai priešų prispausta, ji pabus 
ir kariaus, kol Lietuvą išva
duos. Basutė Arbaitė

Akyse — lapė, už akių — 
šernas.

*
Greitas, kaip apatinis girnų 

akmuo.
*

Prie šaukšto pirmutinis, o 
prie darbo paskutinis.

Jonas Minei ga

MALDA

Dievulėli,, mamą, tėtį 
Leisk karštai, karštai įmylėti. 
Ir sesytes, broliukus —
Suk į laimę jų takus!
Mūsų bočių brangią šalį 
Gink ir laimink, Visagali! 
Tegul būna vėl laisva 
Tėviškėlė Lietuva!
Saugok, saugok nuo pavojų, ■ 
O Dievuli, į rytojų 
Veski mus šviesos takais,
Kol jaunyste širdys kais!

N E P A P R A S T A S j V Y K I S L I E T U V I Ų 
KULTŪRINIAME GYVENIME!

SIMFONINIS

Koncertas
Šį sekmad., lapkričio 25 d., 3:30 v. popiet

MARIA HIGH SCHOOL SALĖJE 
67-os ir California kampas 

D i r ii g u o j a : komp. JERONIMAS KAČINSKAS
Dainuoja: Sol. JONAS VAZNELIS

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS

Bile tai gaunami:
MARGINIUOSE, ............................................ 2511 W. 69th St
KARVELIO PREKYBOJE, .................. 3322 S. Halsted St.
STAN GENE ERGO KRAUTUVĖJE ... 15th St. ir 50th Avė.

kampas, Ciceroje.
Koncerto dieną nuo 2-os vai. prie įėjimo į salę.

Kviečiami visi į didžiąją meno šventę!
— ... r-------------- ----l;... g......... : 3a

DVIEJŲ BERNIUKŲ 

NUOTYKIAI
Tai atsitiko gana seniai. Vie

name Lietuvos miestely gyve
no du berniukai Jonas ir Pet
ras. Vieną dieną jie žaidė lau
kuose. Jonas gaudė Petrą. 
Staiga Petras apsisuko, nebe
mato savo draugo. Ogi tas įkri
tęs į didelę duobę. Petras irgi 
įšoko į duobę. Ten buvo labai 
tamsu. Kai jie gerai apsižiūrė- 

! jo, atrado tunelį. Jie pradėjo 
tuo tuneliu šliaužti. Pašliaužę 
kokias penkias minutes, jie ra
do urvą. Ten pamatė šautuvų, 
kulkų ir nemažai kaulų. Jie nu- 

! siėmė kepures. Apsidairę pa
matė kopėčias. Abu išlipo iš 

' tos duobės ir viską papasakojo 
i tėvams. Tėvai apžiūrėjo ir pra
nešė policijai.

Valstybė tą vietą padarė 
Į paminkline vieta, visų žuvusių 
partizanų pagerbimui. Surūdiję 
šautuvai ir kiti dalykai buvo 

, nuvežti į muziejų, o partizanų 
kaulai gražiai palaidoti.

Arimantas Arbas

ŠVENTO KAZIMIERO 
KARIUOMENE

Lietuvoje kartą ėjo kareivis 
ir atsisėdo pailsėti, nes buvo 
pavargęs. Atvažiuoja senelis ir 
klausia:

— Ar tave pavežti?

Kareivis atsakė:

— Gerai.
Senelis jam užrišo akis ir ve

žė, vežė, už kalno sustojo, įve
dė kareivį į kalną ir atrišo 
jam akis. Jie žiūri ir mato ka
reivius miegančius. Įeina į kitą 
kambarį po kalnu, mato arklius 
miegančius. Kareivis palietė

GALVOSŪKIAI

I

Mįslė

Visų amžių aš galiūnas, 
Nieko nėra man lygaus; 
Mano močios didis kūnas, 
Niekas jojo neapgaubs.

Sūnus išdidus ir greitas,
Lyg žirgelis tyrumų.
Dukrai akių nedavė laikas,
Jai vis liūdna—neramu.

(5 taškai)

II
Kada kepėjai yra pikčiausi?

(3 taškai)

in
Mažas, dailus ponaičiukas, 

kai užpyksta—pats pranyksta.
(2 taškai) 

Atsiuntė Pr. Alšėnas 
IV

Tūkstančiai brolių, viena juo
sta sujuosti. (1 taškas)

Atsiuntė Dalia Kavaliūnaitė

Meile tevvi žemei

Aš myliu Lietuvą iš tok.,
Nes ten nuvykt dar negaliu. 
Atitverta nuo savo brolių,
Aš tik svajonėm ten skrendu.
Girdėjau kalbant tėvelius,
Kaip miela buvo jiems tenai. 
Už dainą, pasaką, namelius, 
Kariams supilti ten kapai.

Noriu Imatyti Vilnių - Kauną, 
Bangas putotas Baltijos, 
Nemuną, Šešupę sraunią, 
Skrajot nuo Ventos lig Palangos
Kantriai aš lauksiu tos dienos, 
Kada laisva bus Lietuva.
Kada vėl Vilniuj ‘plevęsuos, 
Mūsų trispalvė vėliava.

Elziutė Nausėdaitė

Galvosūkių atsakymai
I

Puodas, uodas, kuodas, juo
das, nuodas.

II
Žmogus (vaikas ropoja ketu

riom, suaugęs eina dviem ko
jom, pasenęs lazda pasiremda
mas).

Į Tėvų kalba.
III

W
Stalas.

Michigan ežero pakrantėje 1962 ,m. vasarą. (Nuotr. W. Balcho)




