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UŽSIRŪSTINUSIŲ STUDENTŲ DEMONSTRAVO 
NEIK DELHI MIESTE

?fBW DELHI. — Tūkstančiai 
universiteto studentų pasipylė 
kei ’irtadienį New Delhi miesto 
gatvėse, reikalaudami nuvyti ki 
niečius komunistus nuo pasienio 
ir padegdami kiniečių krautu
vių iškabas.

Ministeris pirmininkas Neh
ru. ragino studentus nurimti, 
nes “smurtas kenkia tautos gar
bei”.

Per 10,000 studentų vyrų ir 
moterų, kaip pranešė policija, 
žygiavo sostinės gatvėse nuo 
pietų iki vidurnakčio. Studentai 
nuplėšę iškabas kiniečių kalba 
ir sudeginę paveikslus (effigi- 
jas).

Dvi dienas studentai triukš
mavo. Antrąją savo demonstra
cijų dieną studentai užpuolė in
dų komunistų partijos rūmus, 
kur partijos 100 tarybos narių 
posėdžiavo.

Baigus audringus ginčus, ko
munistų taryba priėmė rezoliu
ciją, pasmerkiančią kiniečių ag 
resiją. Ji parėmė Indijos pozi
ciją, kad nebus taikos, kol Pei- 
pingas neatitrauks savo kari
nių dalinių už ginčijamos pa
sienio linijos.

Nehru ragina tautą nepraras
ti galvų ir nepasiduoti pykčiui.

Mrs. Iftdira Gandhi, Nehru 
duktė ir kitos žymios indės mo

terys atidavė savo auksą ir 
brangakmenius gynybos reika
lams.

Salai — Yemeno
prezidentas

ADENAS. — Yemeno minis
teris pirmininkas Salai paskir
tas naujos yemeniečių respubli
kos prezidentu, pasak Sanos 
radijo pranešimo.

Pasikeičia vadai — Gen. Lyman L. Lemnitzer (dešinėje), naujas 
JAV karinių dalinių Europoje vyr. vadas, atiduoda karinę pagar
bą, grojant Amerikos himną, kartu su, atsargan išeinančiu gene
rolu Lauris Norstad. Gen. Norstad, norėjęs išeiti atsargon lapkri
čio 1 dieną, pasiliks Šiaurės Atlanto organizacijos (Nato) karinių 
dalinių .Europoje vyr. vadu dar trims mėnesiams, nes pablogėjusi 
Karaibų situacija. (UPI)

Koks sovietų 
ugniaviečių

JAV ginklai iš Europos į Indiją
Jungtinių Amerikos Valstybių kariniai transporto 

lėktuvai veš ginklus į Indiją

— Rusai vakar sulaikė Jung
tinių Amerikos Valstybių kon
vojų, važiuojantį į Vakarų Ber
lyną.

— Pietų Korėjos karinės vy
riausybės vadas gen. Chung Be© 
Park vakar įsakė areštuoti 278 
buvusius politikus, vyriausybės 
pareigūnus ir namų kontrakto- 
rius ryšium su korupcija.

Tikisi, kad rusai sukils

VVASHINGTON, D.C. — Pir
mosios Jungtinių Amerikos Vai 
stybių karinės siuntos Indijai 
dėl jos kovų prieš Kinijos rau
donuosius išvežtos lėktuvais iš 
Europos užvakar, pasak vals
tybės departamento pranešimo.

Valstybės departamento pa
reigūnas pareiškė, kad kariniai 
daiktai, iškaitant lengvus pės- 

■ ninku ginklus, bus vežami JA 
Valstybių kariniais transporto 
’ėįituvtis iš Vakarų Vokietijos.

Šios savaitės pradžioje vals
tybės departamentas pranešė, 
kad į JAV karinę pagalbą In
dijai gali būti įjungtos trans
porto ir komunikacijos priemo
nės.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės dabar derasi su Indija dėl 
atsilyginimo už ginklus.

Pakistano vyriausybė gali už 
sirūstinti, kad Amerika duoda

karinę pagalbą Indijai. Tačiau
! VVashingtonas įsitikinęs, kad in
dai nepanaudos amerikiečių gin 
klų prieš pakistaniečius. Indi
ja ir Pakistanas jau kuris lai
kas ginčijasi dėl Kašmiro.

OKUP. LIETUVOJ
— Bulgarijoje gastroliavo Vii 

niaus operos ir baleto teatro 
šokėjai Genė Sabaliauskaitė ir 
Henrikas Banys.

— Kauno Muzikinio teatro 
dailininko Mykolo Labucko 50 
metų sukakties proga teatro fo- 

; je suruošta jo kūrybos — de- 
I koracijų ir kostiumų eskizų — 
J paroda. Dailininkas yra nupie- 
šęs dekoracijas “Fausto”, “Ri
goleto”, “Bohemos” ir kitoms 
operoms.

— Už lietuviškus odos ir ke
ramikos dirbinius, išstatytus 
Briuselio parodoje, Lietuvos Dai 
lės fondui paskirtas parodos 
aukso medalis bei diplomas.

Mao Tze-fung esąs prieš diktatorių 
Nikitą Chruščiovą

Tai atskleidė kinietis diplomatas, pabėgęs į Vakarus
MIUNCHENAS, Vokietija. — 

Mao Tze-tung tikisi, jog rusai 
vieną dieną sukils prieš minis
terį pirmininką Nikitą Chruščio 
vą. Tai pasakė buvęs komu
nistų kiniečių pasiuntinybės na
rys.

Chao Fu, 27 metų, buvęs rau
donųjų kiniečių pasiuntinybės 
Stokholme saugumo pareigū
nas, pabėgęs į Vakarus, praė
jusį rugpiūčio mėn.. pareiškė, 
kad Mao Tze-tung tikisi, jog 
rusai Chruščiovo antistalinizmą 
palaikys antikomunizmu.

Kiniečių vadas neseniai pa-
Nobelici chemikas — Dr. Max! brėžė, “kas yra prieš Staliną, 

Perutz, 48 metų, gimusiam Vie- tas yra ir prieš Mao”, — prane- 
noje, išgyvenusiam Anglijoje 20 pu
metų, paskirta chemijos Nobelio .
premija. (UPI) i Fu pateikė pareiškimus spau

dos konferencijoje, suruoštoje 
Vakarų Vokietijos saugumo tar 
nybos pareigūnų. Konferencija 
buvo Miunchene užvakar.

J. T. balsavimo

neprisiminta Kinijoje
TOKIO, Japonija. — Kinijos 

komunistinė propaganda visai 
nepaisė, kad Jungtinių Tautų 
pilnaties susirinkimas šiom die 
Rom nutarė Peipingo režimo ne
priimti į šią tarptautinę orga
nizaciją. Nei Peipingo radijas, 
nei Hsinhua, oficiali kiniečių 
komunistų spaudos įstaiga, vi
sai nepriminė pilnaties susirin
kimo žygio.

— Sovietų Sąjungos viceprem 
jeras Mikojanas remia Kubos 
diktatoriaus Castro reikalavi
mus: Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi evakuoti iš laivyno 
bazės Guantanamoje ir nebe
jausti kubiečių ekonominiai.

— Raudonoji Kinija atmetė 
Egipto prezidento Nasserio pla
ną sutaikinti indus su kinie
čiais dėl pasienio ginčo.

— Naujas Jugoslavijos am
basadorius Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse vakar įteikė savo 
kredencialus prezidentui Kenne
džiui. 7

— Hugh Gaitskell perrinktas 
darbo partijos pirmininku ir 
darbiečių partijos vadu parla
mente 1962 — 1963 m. sesijai.

— Olandijos princesė Beatri
čė vakar baigė 10 dienų oficia
lų vizitą Pakistane ir išskrido 
į New Delhi, Indijoje.

Nasserio planas sutaikinti 
Kiniją su Indija

KAIRAS. — Egipto preziden niai pasiuntęs planą ministeriui 
tas Nasseris pasiūlęs keturių pirmininkui Nehru ir premjerui 
punktų planą, kad būtų išspręs Chou En-lai. 
tas Kinijos - Indijos pasienio gin 
čas. Tai pranešė laikraštis Al 
Ahram spalio 31 dieną.

Prezidentas Nasseris, nese-

Bowles atidarė Lagose 
parodę

LAGOS, Nigerija.’— Chester baigta krizė.

Plane numatyta šie dalykai:
1. Atsitraukti abiejose pusė

se į pirmykščias pozicijas, ku
riose kariai buvo prieš okupuo
jant teritorijas.

2. Sudaryti tarp abiejų vals
tybių buferinę zoną.

3. Pradėti derybas, kad būtų

Ne valstybininko 
laiškas prezidentui

Kennedžiui
VVASHINGTONAS, D.C. - 

Sovietų diktatoriaus Nikitos 
Chruščiovo laiškas, rašytas už- 
praėjusį penktadienį preziden
tui Kennedžiui, neskelbiamas 
Washingtone, nes jame yra ne 
valstybininko žmogaus žodžiai 
ir mintys, bet agitacinė pro
paganda, kai jį ištiko atominio 
karo baimė.

Chruščiovo susijaudinimas 
primena jo išsišokimus Jungti
nėse Tautose New Yorke.

Spalio 26 dienos laiškas, pa
sak keleto pareigūnų VVashing- 
tone, kurie jį skaitė, laikomas 
nauju emocijų mišiniu. Todėl šis 
laiškas ir nespausdinamas. Ja
me esą daug paslapčių.

Pirmame laiške Chruščiovas 
sutikęs panaikinti sviedinių ug
niavietes (bazes) Kuboje, jei 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
atsisakys agresijos prieš minis
terio pirmininko Fidel Castro 
Kubą.

Netrukus iš Maskvos atėjo 
naujas pasiūlymas; Sovietų Są
junga išsiveš sviedinius iš Ku
bos, jei Jungtinės Amerikos Vai 
stybės atsiims savo sviedinius

Tai rodančios JAV nuotraukos
)VASHINGTON, D.C. — Iš 

oro nuotraukos, padarytos virš 
Kubos, patvirtina žinią, kad 
Sovietų sviedinių (raketų) ba
zės išardomos, pasak gynybos 
departamento pranešimo vakar.

Anot gynybos departamento 
pareigūno pranešimo, nuotrau
kos rodančios šiuos dalykus:

1. Raketų iškėlėjai šalinami 
iš ugniaviečių.

2. Daug iššovimo įrankių pa
šalinta.

3. Vielos tarp kontrolės vie
tovių ir iššovimo pagrindo nu
trauktos.

4. Kai kurios sviedinių ug
niaviečių apylinkės išardytos.

— Sovietų Sąjungos pirmasis 
vicepremjeras Mikojanas prieš 
išvykdamas iš Nevv Yorko į Ha
vaną, korespondentams pareiš
kė, kad Rusija ir toliau rems 
Castro, ir jis vykstąs draugiš
kai pasidalinti mintimis su Ku
bos režimo pareigūnais.

— JAV ambasadorius Galb- 
raight perspėjo vakar indus, 
kad jie nesitikėtų stebuklų iš 
Amerikos atsiųstų ginklų.

Valstybės departamentas se
niau teigė, kad Kuboje yra 12 
sovietų sviedinių ugniaviečių, 
iš kurių raketos gali pasiekti 
taikinį 1,200-2,200 mylių nuo
tolyje.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Peru karinė vyriausybė 

(junta) užvakar įsakė La Can- 
tuta Normai mokyklos direk
toriams per 30 dienų išvalyti šią 
mokslo įstaigą nuo “ryškios" ko
munistų įtakos”. La Cantuta 
yra didžiausia Peru mokytojų 
seminarija, statyta su Jungti
nių Amerikos Valstybių pagal
ba.

v
' — Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris atidėjo savo 
kelionę į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jis atvyks į Wash- 
ingtoną lapkričio 14 dieną vie
ton lapkričio 7 d. Kancleris ati
dėjo kelionę, nes jo vyriausybę 
ištiko krizė, pasitraukus tei
singumo ministeriui.

— Alžiriečių premjeras Ben 
Bella vakar pažadėjo Alžirijoje 
statyti užtvankų, kad būtų pa
keltas žemės ūkio našumas.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Vengrai tremtiniai vakar 

New Yorke piketavo Mikojaną, 
diktatoriaus Chruščiovo pagal
bininką, atvykus jam iš Mask
vos. Vakar Mikojanas iš Nevv 

Į Yorko nuskrido į Havaną pas 
diktatorių Castrą.

— Maskvos radijas vakar ne- 
; kreipė dėmesio į diktatoriaus 
Castro pareiškimą, kad užsie-

U Thant, einąs Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus pareigas, 
dvi dienas taręsis Havanoje su dik
tatorium Castro, pareiškė, kad So
vietų sviedinių ugniavietės Kubo
je bus demontuotos. Jo pasikal
bėjimai su Castro buvę labai “vai
singi”, — pasakė jis. (UPI)

KALENDORIUS
Lapkričio 3 d.: šv. Malaki

jas, Vidmantas, Vosgilė.
Lapkričio 4 d.: 21 sekm. po 

Sekminių, šv. Karolis, Vitalis, 
Arūnas.

Lapkričio 5 d.: šv. Zakarijas,
. Elzbieta, Judrė, Buteika.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica-
Je ir jos apylinkėje šiandien 
apie 40 laipsnių, galimas lie- 

s; rytoj — daugiausiai apsi
niaukę, šalta.

Gyvas ar .miręs? — ši nuotrau
ka, paskleista Saudi Arabijoje 
spalio 31 dieną, turi tikslą paro
dyti, jog Yemeno karalius yra 
pas genties vyrus šioje arabų pu
siasalio valstybėje. Tačiau seniau 
buvo pranešta, kad jis buvo už
muštas, revoliucionieriams užpuo
lus jo rūmus rugsėjo 27 dieną.

Bowles antradienį iškėlė vėlia
vą virš Jungtinių Amerikos Vai 
stybių paviljono Amerikos die
ną Nigerijos pirmoje tarptau
tinėje parodoje. Bowles, spe
cialus prezidento Kennedžio pa
tarėjas Afrikos, Azijos ir Lo
tynų Amerikos reikalams, atvy
ko šiom dienom į Lagosą at
stovauti Jungtinių Amerikos 
Valstybių parodoje.

BILIJONAS KRIKŠČIONIŲ

Viso pasaulio krikščionys da- į 
bar jau sudaro apie bilijoną 
žmonių. Be katalikų Bažnyčios 
dar yra apie 200 krikščionių 
sektų. Iš viso pasaulyje gyven
tojų yra apie tris bilijonus.

— Pinigų padirbinėto jai. No
rėdama išaiškinti pinigų padir
binėto jus, Japonijos vyriausybė 
pasižadėjo mokėti po 3,000 je
nų (apie 3 svarus) premijas, 
kas su pagrįstais įrodymais pri 
statys 1,000 jenų blogą bank
notą - padirbinį.

4. Tuojau sudaryti paliaubas, (raketas) iš Turkijos...

CASTRO PRIEŠ INSPEKCIJĄ KUBOJE
Suminėjo nuomonių skirtumus su Sovietais, bet tai nesąs lūžis 

draugiškuose santykiuose
HAVANA. — Kubos dikta- tokią inspekciją priimti laisvu

niniai inspektoriai nebus įsilei
džiami į Kubos žemę patikrin-- 
ti, ar išvežti Sovietų sviediniai. 
Radijas pranešė, jog Castro sa
vo kalboje palietė savo vyriau
sybės poziciją Karaibų krizės 
atžvilgiu. Maskva nutylėjo, kad 
Castro nenori Jungtinių Tautų 
inspekcijos.

— Ambasadorius Adlai Ste- 
venson vakar įteikė Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui 
U Thantui JAV 44 milijonų do
lerių čekį už pirktus J. T. bo
nus,

— Sovietų karinis laikraštis 
Raudonoji žvaigždė pareiškė, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty 
bės privalančios evakuoti savo 
bazę Guantanamoje, Kuboje.

— Raudonoji Kinija ragina 
diktatorių Castro priversti Jung 
tinęs Amerikos Valstybes ap
leisti Guantanamo bazę.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės svarstančios Sovietų Są- 

: jungos pasiūlymą, kad atplau- 
| kiančius laivus į Kubą ir iš ten 
išplaukiančius patikrintų Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius.

— Sovietų iSląjunga užvakar 
iššovė satebtą, kuris apskridęs 
aplink žemę, pasuko į Marsą; 
šio satelito kelionė į Marsą truk 
sianti 7 mėnesius.

torius Castro nakčia į penkta
dienį per radiją ir televiziją 
paskelbė nesutiksiąs įsileisti 
tarptautinės inspekcijos, kuri 
turėtų patikrinti, ar yra nuima
mi sovietiniai raketiniai gink
lai. Castro pareiškė esąs prie
šingas ne tik amerikiečių siū
lomai Jungtinių Tautų sudary-

susitarimu. Per televiziją kal
bėdamas valandą ir 22 min., 
Castro pažymėjo, kad būtų ki
tas reikalas — Raudonojo Kry 
žiaus atliekama atplaukiančiųjų 
laivų inspekcija, bet nesanti pri 
imt'na inspekcija pačiame Ku
bos žemyne .

Savo kalboje Castro pirmą
tai inspekcijai, bet taipgi ir į kartą suminėjo nuomonių skir-
Chruščiovo siūlomai Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus inspek 
ei jai.

Castro pažymėjo, kad nesu
tiks įsileisti tokios inspekcijos,

tumą su Rusija, tačiau plačiau 
jis to reikalo savo kalboje ne
nagrinėjo, pažymėdamas, kad

riausybė, nes mes juk esame 
marksistai-leninistai”, — kal
bėjo Castro, pridėdamas: “Kai 
Sovietų vyriausybė nusprendė 
tuos ginklus atitraukti, o jie gi 
buvo Sovietų, mes tą sprendimą 
priėmėme, nors mes turėjome 
tam tikro pagrindo nepasiten
kinimui.”

Jis taipgi pažymėjo, kad ir 
be tų raketų Kuba turinti eks
traordinarines gynimosi priemo 
nes. Savo kalboje Castro taipgi 
pakartotinai pareikalavo, kad 
JAV atitrauktų savo karius iš

jos savo lėktuvais pažeidžian
čios Kubos erdvės neliečiamy
bę.

tai tik pasitarnautų “Kubos
priešams”. Jis tuos reikalus ap-i Cūantanamo bazės. Taipgi pa

jėga norimos įvesti į Kubą. Kai tarsiąs su Sovietų Sąjungos at- Į žymėjo, kad Kuba niekada ne- 
kurie politikai mano, kad tai stovu, reikalą svarstant “pro- Į būsianti kliūtimi taikiam ginčo 
turėtų reikšti, jog Castro gali i tingai, kaip vyriausybė su vy- sprendimui. Pakaltino JAV, kad

Savo kalboje Castro pabrė- 
, žė, kad “mes esame draugai su 
i Sovietais”, ir salėje jo kalbos 
klausę raudonosios Kubos pa
reigūnai ir komunistai vadai su 
ovacijomis nuplojo tą pareiški
mą. Castro taipgi pabrėžė: “Nė
ra jokio lūžio tarp Kubos ir 
Sovietų Sąjungos. Mes pasitiki
me Sov. Sąjungos principais ir 
jos vadovybe”.

Pagaliau Castro skundėsi, 
kad į Kubą nuolat infiltruoja
mi JAV sabotažninkai ir šni
pai.
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Kristaus Karaliaus šventėje pat atkreipė dėmesį, kad jau kas ir kadangi jis buvo didelis 
spalio 28 d. Marianapolyje įvy- studentams ankšta koplyčioje, tėvų marijonų ir Marianapolio 
ko trisdešimts pirmasis rėmė- valgomajame, mokslo karbariuo, rėmėjas, todėl šis seimelis reiš- 
jų seimelis. Susirinko virš 200 se. Tėvas Juozas Augūnas, na- j kia gilią užuojautą šeimai ir 
rėmėjų. . mo ekonomas, pasidžiaugė ir pa Šv. Kazimiero parapijos para-

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Per šv. iškilmingas mišias, dėkojo skyriams ir valdyboms 
kurias atnašavo tėvų marijonų už didelį pasišventimą ir pagal- 
Marianapolio vienuolyno vyrės- bą Lietuvių dienai, įvykusiai 
nysis tėvas Juozas Dambraus- liepos 4 d.
kas, savo pamoksle priminė, Rėmėjus studentų vardu svei- 
kad Kristus Karalius yra kiek- kino Kazimieras Vaičaitis, So. 
vienos šeimos Karalius, kad rė- Boston, Mass. Padėkojo už su-

pieciams.
5. Kadangi naujas studentų 

bendrabutis jau veikia šiems 
1962-63 mokslo metams ir atsi
žvelgiant, kad lieka didelė sko
la, seimelis užtikrina tėvus ma
rijonus, kad bus dedamos visos
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Spalio men. 7 d. 
viešbutyje, Cleve’and,
vyko gausus L. vyčių centro 
valdybos ir vidurinių valstijų 
suvažiavimas. Apskrities suva
žiavimas buvo pusmetinis, o

Manger jaunųjų vyčių būriu ir scenoje 
Ohio, į- suvaidino vaidinimėlį, pašoko ir

pagrojo akordeonu. Iš tikrųjų, 
seselės vertos nuoširdžios padė
kos ir paramos už tokį didelį 
rūpestį lietuviškuoju jaunimu,

centro valdybos pirmutinis po kuris ateis vyresniųjų pavaduo darbo posėdis, vadovaujant tė 
L. vyčių seimo, kuris šiais me- ti. Baigiantis vaišėms, visi pa-; vtd d- Dambrauskui. Visas sei- 
tais praėjo Newarke, New Jer- dainavo “Blynus”. Gražioje nuo meli° darbas vyko sklandžiai. 

Suvažiavimo šeimininkais taikoje praėję užkandžiai baigti’ Visi dalyviai patenkinti, kad

mėjai sudaro glaudžią šeimą, teiktas galimybes ir pagalbą / pastangos šią skolą greičiausiai 
kuriai rūpi jaunimo gerovė. Ka- siekti reikalingo mokslo marijo atmokėti, 
talikiško jaunimo išauklėjimas' nų globoje. Kunigai marijonai 
yra svarbus, sunkus ir bran- i Jonas Duoba, Antanas Nocku- 
giai kainuojąs, kuris reikalauja nas, Albinas Gurklįs supažin- 
visos visuomenės paramos. dino dalyvius su Marianapolio

Po bendrųjų pietų prasidėjo gyvenimu ir darbuote.

6. Kadangi Marianapolyje, va 
saros metu ruošiamos dvi šven
tės: Lietuvių diena, liepos 4 d.,

: ir Marijos Šiluvos atlaidai, ant- j 
i rą rugsėjo sekmadienį, jau vir-

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

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

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

Skyrių raportuose pasirodė, tradicin4s Sis seimeIis j Kam ir lietuviškam jaunimui j-

dovybė atjaučia reikalą visais esančius skyrius ir pritraukti 
galimais būdais padėti katalikiš jaunas jėgas. AVM

sey.
buvo vyčių 25 kuopa, o ypatin- malda., 
gai paminėtini šie nariai: N.
Aruhskienė, U. Jdnkauskaitė,
J. Susin, G. Kunsaitis. Suvažia
vimą atidarė ir nuoširdžiai pa
sveikino Šv. Jurgio parap. kle
bonas ir vyčių 25 kuopos, o nuo 
dabar ir visos vyčių apskrities 
dvasios vadas kun. B. Ivanaus 
kas. Suvažiavimui vadovauti bu 
vo išrinkta M. Trainauskaitė iš 
Clevelando, o sekretoriauti G.
Graša iš Detroito. Darbai vyko 
sklandžiai. Kuopų atstovai 
glaustai pranešė savo nuveik
tus darbus bei ateities planus.
Į seimelį atsilankęs L. vyčių 
garbės narys J. Sadauskas taip 
pat tarė nuoširdų žodį į dele
gatus, pasidžiaugdamas gausiu
ir darbingu suvažiavimu. i Lietuvos vyčiai, neseniai pa-

, . ,, , [gerbti suteikiant ketvirtą laipsni:
Kitiems metams į valdybą is- 4jejen Daltwas (Woreester), kun. 

rinkti šie vyčiai: dvasios vadas Albert Contons (So. Boston) ir 
kun. B. Ivanauskas, pirm. M. Edmundas Rudis (So. Boston).

Senelis
sena svajonė pastatyti studen-

[ tams naują bendrabutį, jau iš
sipildė ir bendrabutis naudoja-

Trainauskaitė, vicepirmininkais 
— A. Razger ir K. Petkus, nut. 
rašt. R. Graša, ižd. A. Buknis, 
iždo glob. M. Usniūtė. Suvažia
vimas baigtas malda.

Manger viešbutyje vyko ir L. 
vyčių centro valdybos posė
džiai, kuriems vadovavo valdy
bos pirm. Robertas Boris. Ieš
kota kelių, kaip pagyvinti vyčių 
veiklą ir realizuoti visuotinio 
seimo nutarimus.

abeth, N. J.
VYČIAI ŠVENČIA 25 

METINES

Prieš 25 metus, rugsėjo 15 d., 
52 vyčių kucpa buvo atgaivinta 
ir pertvarkyta. Vienas iš pirmų
jų iniciatorių minėtinas prel. M. 
G. Kemėžis. Tada parap. sa’ėn 
susirinko 25 asmenys, vyrai ir 
moterys. Buvo nušviesti gražūs 
vyčių idealai. Dalyviai pritarė

Be to, ateinančiais metais L. iniciatorių mintims. Išrinkta 
vyčių organizacija švenčia 50 valdyba: pirm.Frank Jankūnas, 
metų veiklos Dievui ir tėvynei vicepirm. Genevieve (Dopkus) 
jubiliejų. Tad rūpesčių labai Matuza; sekret. Adolph Dobar;

ižd sekr. Lecodia (Mickievicz) 
Pottd; iždo glob. Anthony Bar-

daug.
Kitas centro valdybos posė

dis įvyks 1983 m sausio mėn.
So. Bostone, Mass., kur bus ir
L. vyčių organizacijos jubilie- , 1
.... ,a i- Q , a,r T,„. Albert Mack; sporto reik. ved. jims seimas. Spalio 8 d. Sv. Jui /h,o
gio parap. bažnyčioj suvažiavi-

cr ; i Vincent Potts; koresp. 
Charles Kakstis ir Anne Mit- 
rJhell; socialinių reikalų vedėjas

mo dalyviams įvyko pamaldos. 
Šv. mišias

Joseph (Dugan) Degutis; dva
sios vadas prel. M. G. Kemėžis.

_ atnašavo klebonas ! Dievui ir tėvynei darbas pradė‘
kun. B. Ivanauskas. Jis pasakė tas džiaugsmingai ir jau nieka-
ir labai įspūdingą vyčiams pa-: do° nesustojo pei uos - me 

tus.

kad visi pasišventusiai dirbo ir r .gyti reikalingą mokslą ir ank.
pasižadėjo toliau kiek jėgos lei- Į +rti;o„ Įėjimą ir tam tikslui teikia ne-
džia tęsti savo gražų darbą.

Seimelio dalyviai ir skyrių at 
stovai prisidėjo prie naujos stu 
dentų bendrabučio paramos sa-

ir toliau ruošiamos ir tinkamai 
pravedamos. ribotą stipendijų skaičių, todėlį

KUBOS VYSKUPAI 
VATIKANE

[.mas. Pranešta, kad dar liko di- vo gausiomis aukomis. Prisimin 
dėlė skola, bet visi pasiryžo sa- tina, kad šie rėmėjai jau ilgus 
vo aukomis ir kitais būdais šią mc'tus nuolat remia savo auko- 
ėkolą atmokėti ir rūpintis kito- m^s darbu marijonų veiklą ir 
mis statybomis. užsimojimus Marianapolyje. Tė-

Tėvas vyresnysis pranešė, kad vas vy^snysis pakartotinai pri 
su Dievo ypatinga palaima ir: minė’ Dievas tikrai §era“’
visų rėmėjų parama, daug šiais 
metais nuveikta. Tėvas Jonas 
Petrauskas, kalbėdamas apie 
mokyklos stovį, priminė, kad 
ha’s metais mokosi virš 160 
'’tud^ntų. 16 stipendininkų Taip

Senkus, Elizabeth (Zemeckis) 
Pado (mirus).

Ann Mitchel’ pakelta į gar
bės narius 1959 m. visuotinio 
vyčių suvažiavimo.

52 kuopa buvo pagerbta 36- 
ojo visuotinio vyčių suvažiavi
mo Elizabethe. Tuo metu įvyko 
ir meno bei tautinių išdirbinių 
paroda. Kuopos vyčiai turi pa
grindo didžiuotis savo veikla, 
ypatingai jaunimo globos srity
je. Nariai priklauso parap. Šv. 
Vardo draugijai, Kolumbo vy
čiams, parap. chorui, veteranų 

! org. ir sporto org., iš kur yra 
parsinešę įvairių atžymėjimų. 
Nariai aktyviai dalyvauja kovo
je už Lietuvos laisvę.

52-ojį vyčių kuopa kasmet ap
dovanoja piniginėmis dovano
mis geriausius parap. mokyklos 
mokinius. Ji padovanojo mokyk 
lai ir paveikslą “Vargo Mokyk
la”. Nariai aktyviai dalyvauja 
ir įvairioje Šv. Petro ir Povilo 
parapijos veikloje. Dvasios va
dais šioje kuopoje buvo: prela
tas M. G. Kemėžis (1937— 
1939), kun. J. Simonaitis, jau 
miręs, (1939—1946), kun. A. 
Kasper (1946 — 1955) ir kun. 
Vladas Karalevičius (1955— 
1962). Nuoširdžiausius linkėji
mus ir sveikinimus siunčia vy-

visuomene yra raginama pasi- I ^ys Kubos vyskupai gavo 
7. Kadangi šiais metais šv. j nau(joti šiomis stipendijomis. ! vyriausV Vlzas išvykti į Va- 

Andriejaus parapija, New Bri- j tikano visuotinį Bažnyčios su-
tain, Conn., švenčia savo gyva- Kadangi rėmėjų skaičius , važiavimą su teise grįžti atgal.

mine,
kad laimina marijonų darbą, su 
teikdamas tokius pasišventusius 
ir uolius rėmėjus.

.'leimelį baigus, koplyčioje į- 
vvko rožančiaus ir Kristaus Ka 
raliauš šventės pamaldos. Die
na baigta bendrais užkandžiais, 
kuriu metu rėmėjai ir tėvai ma
rijonai bičiuliškai pasidalino įs
pūdžiais ir visi išsiskirstė paki
lusia dvasia.

Seimelio rezoliucijų, komisi
ja: kun. Antanas Mažukna ir 
kun. Jonas Duoba paruošė šias 
rezoliucijas, kurios buvo sei
melio vienbalsiai priimtos.

1. Kadangi šiuo metu Romoje 
vyksta svarbus Bažnyčios vi
suotinis susirinkimas, kurio pa
sisekimui popiežius Jonas XXIII 
prašo tikinčiųjų maldų, todėl 
seimelis ragina visus narius-rė- 
mėjus viešomis ir asmeninėmis 
maldomis prisidėti prie šio Vi
suotinio, susirinkimo pasiseki
mo.

2. Kadangi lapkričio 5 d., 
Katalikiškas pasaulis švenčia 
popiežiaus Jono XXIII 4 metų 
karūnacijos ir 81 metų gimimo i

vimo auksinį jubiliejų, ir ka
dangi Marianapolis ir tęvai ma
rijonai yra sulaukę didelės pa
ramos iš šios parapijos klebo
nų, kunigų ir parąpiečių, todėl

mažėja ir yra gyvas reikalas Į Vatikaną išvyko Matancos 
naujas jėgas, ypač jaunimą, pri : vysk. J. M. Dominiąuez y Ro- 
traukti prie Marianapolio parė- ■ driguer, Camaguey vysk. Car- 
mimo, todėl šis seimelis ragina los Riu Angles ir Pinar Del Rio 
Marianapolio rėmėjų valdybą vysk. M. A. Rodriguez Rozas.

šiš seimelis sveikina šią parąpi- J tėvų marijonų vadovybę ras- 
ją ir prisideda prie padėkos mai praktiškus būdus stiprinti 
du.

8. Kadangi Marianapolio va-
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BALSUOKIT UŽ 
REPUBLIK0NUS!

Gręžrn&it dviejų partijų 
sistemų ir amerikoniškų 

gyvenimo būdų!

IšrinkrFė 

ELMER w

GONTI
COOK COUNTY
TREASURER

COOK APSKRITIES 
IŽDININKU

Lietu vių draugas!

Joseph Potempa

Lietuviai, gyvenantieji 5-tam 
Congressional District, į kurį įeina 
Bridgeporto ir Brighton Parko gy
ventojai, balsuokite už lietuvių 
draugą Respublikonų kandidatą į 
Kongresą Joseph Potempa, griežtą 
antikomunistą, gerai susipažinusį 
su lietuvių ir kitų pavergtųjų 
tautų problemomis. Išrinktas 
rems mus kongrese.

o * ❖ o o o O » 4. ♦
G TM H P TfcETREATS 

SPIND iVEEli-EMi VTO'IT BOD
u,p to 40 pcoplc

i only S15 pe.r persėti l'or vvcek-end. 
. Individus! Ttet.reatant also tvelcome.

Ali private Ttooms \vitli putli. Con • 
! venient. location. Write. today for 

information:
RLESSED SAGRAMGYT' 

ruai’REAT itovse 
Dept. C1‘. V.S. 31 Contvay, Mieli.

o » ♦ » ♦ »-»» »

Attention, Property Otvners
SPECTAL

For Ihe First ,time \ve arė offėring 
our Expert Service in Jnteriorand 
Exterior Painting and Deo. to you 
at a Savings Never Pefore possible. 
Tf you are in need of Any type of 
T)ec. thėn Now is the tune to Have 
it done.. This is a Limited offer. 
CALL NOW FOR YOUR FPvEE 
ESTIMATE, City o>r suburbs.

J. V. PETRELI 
Painting & Decorating 

BRunsvvick 8 5137

ĮSIGYKITE D.-MLAK’.

Kaip apsaugoti savo vaikus nuo 
nusižengimų? žinių rasite tik ką 
išėjusioj knygelėj

Nusižengimų išvengimas

Grąžinkit dviejų partijų sistemą ir 
amerikonišką gyvenimo būdą.

Chicago i,r Cook apskrities rajonas 
yra maždaug 300,000 Amerikos lie- 

i tuvių namai.
sukaktį, todėl šis seimelis reiš- Daugumas Amerikos lietuvių, išt.i- 

kiniai seka demokratines partijos
kia Sv. Tėvui sūnišką pagarbą liniją.. .. .v t t Dabar yra laikas paklaustiir meilę ir pasižada savo mai- kodėl?

„„„ji__300,000 Amerikos lietuvių po de-išprašyti sveikatos ir | niokratiška valdžia neturi kas juos 
atstovauja

domis
D'ęvo Apvaizdos palaimos.

3. Kadangi gerbiamoji dva
siškąja uoliai remia visą Tėvų 
Marijonų darbuotę Marianapoly 
je, ypač prisidėjo ir prisideda 
prie naujo studentų bendrabu
čio pastatymo, dėlto šis seime
lis
šo paramos ateityje.

4. Kadangi rugsėjo 13 d

.Mes neturim išrikto komiteto at
stovo nei vienam iš 50-tes . kvarta
lų (wards).

Mes neturi išrinkto miesto valdy
bos nario tuose kvartaluose.

Mes neturim išrinkto atstovo Wa- 
shinglone.

Mes neturim jokio atstovo ar se
natoriaus Springfieldc.

Mes neturim jokių išrinktų pareį- 
i ?ūnų Chicagoj.
s. Mes neturim jokių išrinktų parci- 

reiškia savo padėką ir pra- išrinktų parei
gūnų Illinois.

Mes neturim nieko jokiame 
navimo komitete Chicagoj.

Mes turim neva apylinkes virši-

mokslą. Muziko Ambrazo vado-1 _ igįų vyriausioji taryba, New
vaujamas parap. choras gražiai per tą laikotarpį kuopai vado j Yorko ir New Jersey apyiinkės,
giedojo bažnytines giesmes, vavo astuoni pirmininkai: Newark 29 kuopa ir pats šių'1982 m. mirė Brockton, Mass., i^ką (precinct captain). šiukšlyno 
Gausus vyčių būrys ėjo šv. Ko- Frank Jankūnas (1937-1940); e.luč.ų autoriug. .... laepart. valymo paOTmuS m du

pla-

Šią knygelę paruošė mokytoja 
Pa" į Magdalena šulaitienė ir Pranas 

I šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kritikuoja Pres. Kennedy admi-, Fah buv. Cook apsk. prokuroro 

nistraciją už nuolaidas ir drau- [ Pa<^- Knygelės kaina 35 ct. Pini- 
Igišką politiką komunistų atžvilgiu, ’ §us su užsakymais siųsti:

nvivprln i-rslz-iz^c- no d (A t- Į

"DRAUGI! S"
kas privedė prie tokios padėties, 
kad ne tik daugelis Europos tau
tų neša sunkią komunistų vergiją, 
bet jau betarpiai graso ir visam 
Amerikos kontinentui.

1545 W 63rd St Chicago 29, HL

NEW RESTAURAHT
CIIOTCE BALDAS, TENAS LOCATION 

NEW FINTURES 9 SIGNS « AWN1NGS,
100 SEAT1NG CAPACITY 

Our Investment $48,555 Clear 
Otlicr business interests necessitat.es inimcdiate sacrifice.

TOI'AL CASH PIUCE $35,075 
WTTJ, CAKKY $20,000 NOTE AT 5%

Wr.ite, Wire, or Call Oivner
K(t N. Evlng; Dalias Pilone yiTntehall 3-4541

(Area Gode 214)

Frank Jankūnas (1937—1940); 
Alphonse A. Vaiculevich (1940 
—1945); Helen Pinkin (1945— 

Po pamaldų seimeho dalyviai 1946). Xavier Josephs (1946—! 
buvo pavaišinti parap. salėje, . Vincent Zakarevichj
Vaišėms vadovauti pakviestas (1947_i949). Charles Oskutis 
kun. Ivanauskas. Jis gabiai at-. ^949—1957) • James Štokas 
liko patikėtas pareigas. Vaišės (1957_i958) ir Algirdas Bu- 
praėjo pakilioje nuotaikoje. (reckįg (1958_1959)>
Dar vaišėms tebevykstant, įJ

.... Charles Oskutis,salę atvyko seseles P^ciskie-

mumjos.

tės — Francita ir Valerija su

dabartinis
perrinktas

1959, 1960 ir 1961 metais. Taip 
jis jau 11 metų šiose garbingo
se pareigose, o kuopos valdyboj 
jis dirba net 21 metus.Attention, Property Owners!

ui c STOP IGE
r TyAŪ-ACTMr Daugiausia narių kuopoj bu-frorn DAMAGING 3 -• j-

GUTTERS and DOWNSPOU'TS j vo 1949 m. (103), o šiandieną 
ELECTRIC HEATING CABLES ' 57. Du nariai buvo išrinkti į vy 

• fc.installed in gutters and d°wn i pjausią tarybą: Ann Mitchell —•[ 
spoūts. Eliminates costly repairs; įr gekret _ ir Helen

.. . .depairt., valymo paskyrimus ir
lietuvių parapijos uolusis kle- mažesnių teisėjų postus.

Fraįiik Vaškas bonas prel. Pranas Strakaus-

D R. H. A D A M E
gydytojas ik chirurgas 

BENDRA PRAKTIKA

Praneša kabineto atidarymu
6400 S. KEDZIE AVENUE

VALANDOS: kiekvieną dieną nuo 4 iki 9:30 v. 
pagal susitarimą. Sekmad. uždaryta.

arid ieing of porehes and stairs. 
Low installation cost. Only pen- 
nies a day . for operating costs.

- Install Now — Before Cold 
Weather Starts!

SHAMROCK
ELECTRIC OO.

1 1702 West Foster Avė.
Free Estimates — LO. 1-8888 

• Licensed and Bonded

Pinkin — ižd. glob.
i
i Kuopa turi 12 ketvirto laips
nio vyčių: Josephine Adams, J. 
Degučiai, John Gedman, J. Ma- 

l tuza, Alphonse Naryauskas,! 
Charles Oskutis, Anthony Pa- 

i palis, Helen Pinkin, William

19(12 m. .spalio 20 d. naujas pastatas iškilo 1804 W. !>9 St., moderni 
Jevvel k'raiituvč, kuri aptamaus mūsų rajoną.

MCSŲ naujas adresas yra 1849 W. 59th St., Zone 36
Visi mūsų telefonai tebėra GROVEHILL 6-1000

...mūsų aukšta kokybę, asmeniškas patąrnavimaę ir 
prieinamos kainos nepasikeičia. Mes dėkojame jums 
už paramą praeityje ir tikimės jus pamatyti ateityje.

JCSU ANGLIES IR ALYVOS PARDAVĖJAS 
VIRŠ 48 METU

Tai yra. menkas, atlyginimas už se- 
| kimą demokratines valdžios, kuri, 
į atrodo, galvoja, kad jų pačių tauty- 
I bes ar rasines grupes nariai yra 
j daugiau sugebą.- — Visa tai, nežiū- 
| i-int fakto, kad Amerikos . lietuviai 
i yra pažangūs savo profesijose, biz- 
i niųosę, pramonėj ir, kas daugiau, 
i visi beveik turi nuosavybes — gy- 
i vybinis šaltinis pietiečiams perėjū- 
I nains, veltėdžiams, ir kitiems, kurie 
išnaudoja PAŠALPOS FONDĄ (Re- 
lief F'unds).

Priėjo prie to, kad, atrodo, jei 
pilietis nori pažengti pirmyn. jis, 
trumpai, yra antros eilės pilietis.

. Respublikonų partija parėmė pir
mą Amerikos lietuvį į aukštą, postą 
—Antanas Olis tapo Sanitarinio Dis- 
trikto patikėtinis.

Rcspublikomj partija parinko Jo
ną Bronzą, pirmą Amerikos lietuvį, 
kuris tapo Cook Apskrities. iždinin
ku.

ELMER W. CONTI, kaip Eltnvood 
Parko burmistras, policijos vadu pa
skyrė Amerikos lietuvį.

Galit įsivaizduoti, kad demokra
tas,, turint galvoj praeities veiksnius, 
tai padarytų? (aš negaliu).

Išrinkit ELSMEIt GONTI. — Bal
suokit už REPL'BLIKONUS 
ir padėkit patys sau.

Ačiū!

Nuoširdžiai Jūsų.
EIK BLINST'RIlt,

Narys Illiiiois Litnaniaii - American 
I’olitical Action Society.

KAZE K FURNITURE CO. 
B90S So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

^7 ' '‘1 Specialus išpardavimas matracų — BURTON
(glumber on) restonIC Dr. Fuller, 

| H0LLYW00D lovos ir kiti moderniški baldai. 
| Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir- 

>į:|: miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

JUOZAS IR MARIJA KAZIKAIČIAI

Perskaitę "Draugą", duoki 

te ii kitiems pasiskaityti.

HI-FI STEREO
Moderniškiausias muzikos aparatu sistemas 

parduodam ar įrengiant 

SU NUOLAIDA SKS 30%

Suinteresuoti asmenys prašomi kreiptis į 

Chicago Audio Associates 
2389 W. Garfield Blvd.

Tel. ALGIRDAS JUŠiKYS 436-5228 po 6 vai. vakaro 
arba STASYS DUBAUSKAS TO 3-1371

necessitat.es


Lietuviška spauda r)

VISUOMENINĖJE VEIKLOJE
Išeivių spaudos uždaviniai 

ir apimtis yra platesni negu 
vietinės spaudos. Jei vietinei 
spaudai pakanka žvelgti tik į 
savo krašto reikalus, o tarptau 
tinius įvykius perteikti tik in
formacijai, tai tautinių mažu
mų spauda, be informacijos, 
turi dar apimti ir savus tauti
nius reikalus, visuomeninę ir 
politinę veiklą, tautiečių judė
jimą ir jų interesus. Šiuo me
tu ji stipriau, negu politiniai 
vienetai, turi vesti kovą už lais 
vę, kovoti su blogybėmis, at
sirandančiomis mūsų tarpe, ir 
neatlaidžiai spirtis prieš nu- 
tautimą. Mūsų spauda turi 
ne tik informuoti, bet ir for
muoti lietuvišką charakterį iš
eivijoje, jungti išeivius su tau 
tos kamienu, gilinti jų pasau
lėžiūrą ir stiprinti tautinį są
moningumą.

Ir dar daugiau. Mūsų spau
da, jei nori pilnai atitikti sa
vo paskirčiai, turi stengtis pa
vaizduoti visą lietuvišką gy
venimą. Spauda — tai veidro
dis, kuris betgi neturi būti 
dulkėtas ar sužalotas, kad ir 
lietuviškos visuomenės veidas 
nebūtų iškreiptas. Bet tai jau 
priklauso ne tik nuo paskirų 
laikraščių. Tai priklauso ir nuo 
tų. kurių mintys, darbai ir žo 
džiai pasiekia spaudos pusla
pius. Ne veidrodis yra kaltas, 
bet tie, kurie visuomeninėmis, 
politinėmis ar asmeninėmis dul 
kėmis tą veidrodį iškreipia, kad 
jame atsispindi ir iškreiptas 
visuomenės veidas.

Užtat kiekvieno per laikraš
tį visuomenę informuojančio 
žodis turi būti pilnai teisin
gas, imantis už tai asmeninę 
ir tautinę atsakomybę. Tas at
sakomybės prieš tautą ir isto
riją pajautimas turi būti visiš
kai sveikas, kad kiekviena ži
nia, kuri patenka į spaudos 
skiltis, atlieptų ją skelbiančio
jo sąžinės balsą.

¥
Yra visuomeninių darbų, ku

riuose kartais išsiskiria net 
vadovaujančiųjų nuomonės. Y- 
ra vadovų, kurie jau nebetin
ka užimamai vietai. Todėl nie
kas ir neabejoja, kad vienose 
ar kitose organizacijose pakei
timai yra būtini, kai reikalin
ga veiklą pagyvinti, ją atnau
jinti ir geriau pritaikyti da
barties reikalavimams. Tai ma 
to ne tik asmenys, tiesiogiai 
į darbus įsijungę, bet ir eili
niai nariai, tą veiklą remią ma
terialiniu prisidėjimu ir mora
liniu pritarimu. Tai turi maty
ti ir vadovai, jei nori tarnauti 
bendriems reikalams, o ne sa
vo asmeniniams interesams.

Todėl blogai eina visuome
ninė veikla, kenkdama pagrin
diniams tikslams, kai užima
mai vietai netinkąs asmuo už
sispyrusiai laikosi posto, tar
tum postas būtų sukurtas jam, 
o ne jis postui. Spauda šiuo 
atveju negali tylėti, nes jos 
tylėjimas būtų pritarimas tau
tiniams reikalams daromai ža
lai. Ji turi nurodyti ne tik blo
gybes, bet ir priemones joms 
pataisyti. Rodydama visus po
zityvius darbus, daromus lie

tuvių visuomeninėje ir politi
nėje plotmėje, negali nuslėpti 
faktų, kurie kenkia laisvinimo 
reikalams, kurie silpnina lietu
vybės išlaikymą, skaldo visuo 
menę į smulkius šipulius, kad 
ji virstų tik mase, o ne už sa
vo teises kovojančiu vienetu.
Ji negali tylėti ir tokiais at
vejais, kai, pvz., svarbioj in
stitucijoj ištisus mėnesius ko
vojama ne dėl Lietuvos lais
vės kovai geresnių priemonių 
suradimo, ne dėl lietuvybės iš
laikymo, bet... dėl vieno as
mens poste išsilaikymo.

Lietuviškos spaudos užda
vinys padėti išspręsti įstrigu
sias problemas, kad mūsų vi
suomeninė ir politinė veikla 
negyventų praeitimi, bet kad 
kovos už laisvę reikalai būtų 
statomi pirmoj vietoj, kad rei
kalingoms vietoms būtų ren
kami tinkami asmenys.

¥
Vienybės klausimas dažnai 

linksniuojamas mūsų vadovų 
ir spaudos. Tačiau vienybė ne
ateina savaime. Jos reikia no
rėti ne dėl to, kad kitam leng
viau savo nuomonę įtaigotų, 
bet kad platesniu mastu ga
lėtų tarnauti tautos reikalams. 
Mūsuose apie vienybę garsiau 
šiai kalba tie, kurie labiausiai . 
ją griauna. Įžeidinėjimais dar 
niekas vienybės nėra pasiekęs. 
Vienybės pagrindan reikia su
ręsti išmintingos pakantos bei 
vieno kitam pagarbos rentinį 
ir tikslus pastatyti virš prie
monių.

Vienybės klausimu visuome
ninėje, politinėje ir kultūrinė
je plotmėje spauda turi at
skleisti tiesą, nors kartais ji 
ir nebūtų maloni. Bet ne spau 
dos uždavinys sutaikyti susi
pykusius, ne spaudoj reikalin
ga skirtybes išsiaiškinti. Tai 
turi padaryti paskirų vienetų 
vadovai, išsiaiškindami klaidas, 
jas atitaisydami ir surasdami 
naujų priemonių bendram tiks 
lui siekti. Tai bus pasiekta 
tik tada, kai tautos reikalai 
pasidarys svarbesni už asme
nis ir grupes.

Kaip niekas dar nėra pasi
tarnavęs krikščionybei, kovo
damas už ją nekrikščioniško
mis priemonėmis, taip niekas 
nepasitarnaus savo tautai, nie 
kindamas ir įžeidinėdamas sa
vo brolį. Vieningas darbas tu
ri būti pagrįstas bendrais tiks 
lais, geriausių kelių suradimu 
ir meile bei teisingumu atrem 
tais dėsniais. Lietuviškos spau 
dos uždavinys šiuo atveju yra 
nurodyti kuo daugiau, kas mus 
jungia, o ne kas išskiria, pa
dėti rasti geriausius kelius į 
tikslą ir dabarčiai reikalingiau 
s’as priemones, priminti da
barties reikalavimus ir remti 
tuos, kurie dienos reikalavi
mams sugeba teisingai atsa
kyti. Mūsų spauda neturi leis
ti viešai skalbti savų ar sve
timų marškinių, bet ieškoti ben 
dro kelio visuomeninei veik
lai, kuri yra reikalinga Lietu
vos laisvės kovos vedimui, lie
tuvybės išlaikymui ir savo tau 
tiečių dvasinio lygio kėlimui.

Pr. Gr.

Kai kurios išvados iš aliarmo dėl Kubos
Kodėl tas aliarmas pasibaigė pažadais nepulti Kubos?

PRANAS DAILIDE

Kilęs dėl Kubos įtempimas 
šio krašto santykiuose su So
vietų Sąjunga yra laikomas di
džiausiu ir pavojingiausiu tai
kai po antrojo Pasaulinio karo. 
Mažai trūko, kad tas įtempi
mas pavirstų nauju pasauliniu 
sprogimu. Juk užteko tik įsa
kyti Sovietams savo laivams 
nepaisyti šio krašto paskelbtos 
Kubos blokados ir būtų prasi
dėjęs susirėmimas su visais jo 
nelemtais padariniais.

Tačiau Chruščiovas tokio įsa
kymo nedavė. Priešingai, So
vietų laivai su skirtu Kubai 
ginklų kroviniu gavo iš Krem
liaus instrukcijas į Kubą nesi
veržti ir savo krovinį gabenti 
kitur. Kodėl ? Ar Chruščiovui 
parūpo taikos išsaugojimas, 
kaip mėgina įtikinti kai kurie 
laisvojo pasaulio politikai, ar 
jis čia turėjo kitus, tik jam ži
nomus, • sumetimus ?

Savaime yra aišku, kad pa
sidavimas Amerikos paskelbtai 
blokadai yra didžiulis smūgis 
Sovietų prestižui. Ir jeigu So
vietai tą smūgį prisiėmė, tai 
tam turėjo būti labai svarbios 
priežastys. O tas priežastis ne
sunku yra atspėti, jeigu turė
sime mintyje visas Kubos kri
zės aplinkybes.

Pirmoji ir svarbiausia Sovie
tų “pasitraukimo” priežastis 
buvo nepakankamas pasirengi
mas dideliam ginkluotam susi
rėmimui. Amerikos laivynas 
vargiai leistų Sovietams gaben
ti į Kubą sustiprinimus, o tarp- 
kontinentinių raketų Sovietai 
dar turi permažai, kad kare su 
Amerika galėtų jomis pasi
kliauti.

Antra vertus, Chruščiovui 
nebuvo paslaptis vieningas 
Amerikos visuomenės nusista
tymas neleisti Sovietams įkur
ti savo bazę Kuboje ir admi
nistracijos ryžtumas tą nusi
statymą įvykdyti. Dėlto, jeigu 
Sovietų diktatorius norėjo iš
vengti nieko gero nežadančio 
karo, jis turėjo blokadai pasi
duoti. O raudonoji Lenino dokt
rina tik tokius prieš jėgą bol
ševizmo pasitraukimus numato, 
siūlydama laukti patogesnio 
užsibrėžtiems užsimojimams lai
ko.

Tačiau ar teisingai Sovie
tų pasitraukimas šiame 

krašte suprastas?

Suprantama, kad atominio 
karo niekas nenori. Dėlto nu
matomą taikingą Kubos krizės

likvidavimą visi sveikina. Tik 
dėl to likvidavimo sąlygų vie
nos nuomonės nėra. Plačioji 
šio krašto visuomenė čia yra 
susiskirsčiusi dviem svarbiau
siomis grupėmis. Vienai vado
vauja liberalai, kurie įtaigoja 
dabartinės Kennedy administ
racijos politiką. Antrai priklau
so labiau konservatyvūs visuo
menės elementai, kurie sudaro 
abiejose partijose vyriausybės 
opoziciją.

Liberalų peršama santykiuo
se su Sovietais politika eina 
prie tų santykių tvarkymo su 
šilkinėmis pirštinaitėmis, nes 
jie mano, kad bolševizmas išsi
vystys į priimtiną kultūringam 
pasauliui santvarką ir kad da
bartiniame šaltajame kare lai
kas dirba laisvojo pasaulio nau
dai. Dėlto ir pavergtųjų kraš
tų klausimu liberalai tik gra
žiai pakalba, bet nieko jiems 
išlaisvinti nedaro. Jie lengviau 
susigyvena su mintimi, kad iš
gabenus iš Kubos Sovietų ra
ketas ir bombonešius, ta sala 
vis tik liks Sovietų satelitu, 
kurį nepulti Amerika turės pa
sižadėti.

Tuo tarpu konservatyvūs 
elementai pritaria griežtesnei 
politikai santykiuose su Sovie
tais ir stebisi, kad vyriausybė 
nepasinaudojo šia proga ir ne
likvidavo bolševizmo Kuboje, 
palikdama potencialinj pavojų 
Amerikos žemynui ateityje.

Pasižadėjimas nepulti turė
tų vis tik būti sąlyginis
Vyriausybė likvidavo aliarmą 

dėl Kubos kompromiso keliu:

už Sovietų puolamųjų ginklų 
iš Kubos pašalinimą pasižadėjo 
toleruoti Castro režimą ir Ku
bos nepulti. Castro tą pasiža
dėjimą tuojau savaip išsiaiški
no ir pradėjo per savo agentus 
sabotažo ir teroro veiksmus 
Pietų Amerikoje., Tuo jis, ži
noma, dar labiau sukels prieš 
save Amerikos Valstybių Or
ganizaciją. Bet ar pajėgs ta or
ganizacija nuo castroizmo izo
liuotis, kai kiekvienas žinos, 
kad už Castro subversijos sly
pi Sovietų užmačios? O ar lai
kysis Sovietai savo žodžio dėl 
karinės bazės Kuboje likvida
vimo? Ar bus ten laikoma nuo
latinė J. T. kontrolės komisija, 
kad išgabenti pabūklai vėliau' 
nebūtų į Kubą gražinti?

Tie ir kiti čia nepaminėti 
klausimai iškyla šiandien ry
šium su žiniomis apie Kubos 
krizės taikingą likvidavimą. Iš 
tų klausimų , savaime prašosi 
išvada, kad tikrumoje krizė dar 
nėra likviduota. Ji yra tik su
laikyta nuo sprogimo šiuo me
tu. Ir sulaikyta pačių Sovietų, 
kuriems tas sprogimas dabar 
neišeitų į sveikatą. Tuo ryžtin
gos Kubos blokados reikšmė 
žymiai sumažinta.
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Spaudoje ir gyvenime

SPALIO MENESIO “EGLUTĘ” 
PASKAIČIUS

Įspūdis geras, kaip ir visada. 
Įdomūs rašinėliai, eilėraščiai gra
žiai iliustruoti. Ypatingą dėmesį 
noriu atkreipti į Linvydo Ingos 
“Prie ežero”. Vaizdelis paprastas, 
bet kokia gili mintis. Taip įdomiai 
įjungta Lietuvos istorija, kad-vai
kas be jokių sunkumų ją pasisa
vina. Tai pati įdomiausia Lietuvos 
istorijos pamoka.

Pora religinių dalykų, kurie gra
žiai derinasi su šio mėnesio min
timi (Rožinio mėnuo, Pirmoji ko
munija ir Kristaus Karaliaus 
šventė).

Įžanga į Maironio minėjimą. 
Pažymėta, kad sekančiame nume-' 
ry bus daugiau.

Visas puslapis juokų, toliau gal
vosūkių ir mįslių bei įdomybių. Ar 
nebūtų geriau, kad galvosūkių

į ir mįslių atsakjunai būtų dedami 
sekančiame numeryje? Jei atsa
kymai tame pačiame numery, vai
kai nemėgsta galvoti ir spėti. 
Tuoj atsiverčia atsakymų puslapį.

Paskutiniai 3 puslapiai skirti 
skaitytojams. Čia korespondenci
jų, jaunųjų kūrybos ir fotografi
jų. Tai mieliausias jaunųjų kam
pelis, kuriame gali išmėginti savo
pajėgas.

Būtų gaila, jei atsirastų šeimų 
su prieaugliumi, kurie nėra “Eg
lutės” bendruomenės nariai. Jo- 

l'kia teorija be praktikos, nepras- 
' minga. Veltui vaikas lankys mo- 
ikyklas, jei namuose sėdės rankas 
sudėjęs. ‘Tos šeimos neatliks lie
tuviškos pareigos, jei neįpareiguos 
savo vaikus perskaityti “Eglutę”.

J. Plaoas

Rimties valandėlei

KŪRĖJO MINTIES 
SUSEKEJAI

M. MAU KAS

TECHNIKINĖ IR
EKONOMINĖ PAGALBA
Tarp 87 valstybių, kurios pa

žadėjo savo paramą Jungtinių 
Tautų technikinės ir ekonomi- Į 
nės pagalbos programai, yra ir' 
Vatikanas. Šv. Tėvo atstovas j 
prel. T. Flynn tam reikalui įtei
kė $2,000. Didžiausią auką sky
rė JAV — net $60 milijonų.

Anglikonų bažnyčios Anglijoj galva A. M. Ramsey buvo priimtas I 
prez. Kennedy. A. Ramsey Amerikoje lankosi pirmą kartą.

Dievas neturi istorijos. Jis 
yra. Bet, kas sutverta ir vys
tosi, — nes tvariniai yra ne
tobuli ir turi galimybių nuo
lat žengti pirmyn, — vystytis. 
Šių dienų mokslininkai dar ne
sutaria, ar gamtos vystymasis 
yra suplanuotas ar ne. Tačiau 
kun. Teilhard de Chardin, pra
garsėjusiam paleontologui, tas 
klausimas nekelia jokių abejo
nių ir, anot jo, mokslas anks
čiau ar vėliau turės tai pripa
žinti. Viskas rodo esant tiks
lingą vystymosi plėtrą. Kaip 
gi ji galėtų vykti atsitiktinai? 
Nuo pat pirmosios pradžios 
medžiaga linksta į įvairias su
dėtingas padėtis — nuo atomo 
iki molekulės, nuo molekulės 
iki gyvo narvelio. Taigi medžia
ga vystosi ne tik iki sudėtin
gumo, bet net iki gyvybės pa
sirodymo ir eina toliau net iki 
sąmoningumo.

Mūsų planeta, žemė, tarp 
daugybės paukščių takų bei 
žvaigždynų visatoje yra ne dau
giau, kaip smėlio grūdelis. Bet 
kaip tik čia sąmoningumas ref
lektuodamas tampa protu. Vi
satos augimas baigiasi žmogu
mi. Pasirodžius žmogui, rūšių 
vystymasis staiga pasibaigia. 
Nuo dabar vystymasis vyksta 
tik proto plotmėj. Vystymasis, 
taip stipriai pabrėžtas gamto
je, būtų tik niekai be asmeni
nės sąmonės. O tie asmeniniai 
sąmoningumo centrai, kuriuos 
mes vadiname sielomis, turi 
sau vertą paskirtį. Sielos sieki
mai padaro ją veiklią taip, kad 
ji yra nemirtinga savajame vei
kime.

Taip viskas rodo, kad vysti- 
masis yra protingos Būtybės 
suplanuotas, nes kitaip būtų 
nesąmonė, jeigu protas tebūtų 
vien pranykstantieji garai. Sie
los nemirtingumas, pagal kun. 
Teilhard de Chardin, aiškiai 
įrašytas gamtos prigimtyje ir 
tatai galima išvesti ne tik iš 
metafizinių, bet ir fizinių dės
nių.

Asmenyse, turinčiuose valią 
ir protą, vyksta taip pat vysty
masis į didesnį pažinimą ir di
desnę meilę ir eina net iki 
Kristaus ir Jo Bažnyčios.

Taigi, kaip pirmieji evoliuci
jos puoselėtojai, dažnai rūšių

išsivystymo faktą panaudoda
vo tikėjimui griauti, kun. Char
din mano, kad evoliucija kaip 
tik sąlygoja ne tik tikėjimą 
Dievu, bet ir tikėjimą Jėzumi 
Kristumi. Kitaip sakant, Dievo 
planas, be kurio jokia kūryba 
negalima, matosi kaip pagrin
dinė linija, besitęsianti nuo me
džiagos iki gyvybės, nuo gyvy
bės iki proto, nuo proto iki 
Kristaus, kur Bažnyčia yra 
Kristaus mistinis kūnas.

Kun. Teilhard de Chardin gi
mė Prancūzijoje 1881 m. Greit 
pragarsėjo savo darbais žmogaus 
išsivystymo klausimu. Daug pri
sidėjo prie atradimo sinanthro- 
pus griaučių. Profesoriavo Pary
žiuje bei Pekine. Parašė daug 
veikalų ir straipsnių. Mirė 1955. 
Jo mintys cituojamos bet kuria
me rirrttesnjhme religiniame ar 
moksliniame veikale. Pravartu at
kreipti dėmesį, kad kun. Chardin 
buvo, matyt, Bergsono filosofijos 
įtakoje, tikras vizijonistas. Tai vy
ras grynų teorijų, kurios neturi 
nei mokslinių precizijų, nei atsar
gaus tikrumo teologinėse mintyse. 
Tačiau tenka pripažinti, kad jam 
yra pavykę įrodyti dieviškoji krikš 
čionybės kilmė.

VIENUOLĖ VARGUOLIŲ GLO 
BEJA BRAZILIJOJE

Sausrų išvargintoje Brazili
jos šiaurės rytų daly, Bahijoje, 
yra Salvadoro miestas, turįs 
arti 700,000 gyventojų. Lūšnų 
rajone gyvena apie 80,000 var
gingų žmonių. Nuvykusi ten Ne 
kalto Prasidėjimo Misijonierių 
seserų vienuolyno narė sesuo 
Dulce, įsteigė užeigos namus, 
kuriuose dabar apgyvendinta 
150 berniukų ir priglausta 200 . 
liguistų žmonių. Be to, aptvar
kytuose kaimyniniuose namuo
se dar turima 200 lovų praei
nantiems varguoliams, kurie ta 
me mieste sustoja pakeliui į Rio 
de Janeiro ir kitus miestus, kur 
tikisi rasti darbo. Tame rajone 
augo daugybė jaunuolių be jo
kio mokslo. Dėl to seselė Dulce 
dabar ten pradėjo žemės ūkio 
mokyklą jauniems nusikaltė
liams. Brazilijos žmonės dabar 
vertina šios seselės darbą ir ją 
vadina varguolių angelu.

92% KATALIKŲ
Manilos mieste, Pilipinuose, 

yra 1,138,611 gyventojų, kurių 
net 92 procentai — katalikai.

I
 ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS

Išvertė P. Gančys

Pirmoji dalis

To nepaisant, pasikeitimas Balbinui nepatiko. 
Suraukė antakius ir jam išsprūdo sumišęs murmtelė- 
jimas.

Antras nemalonumas buvo kandus šypsnys, su 
kuriuo jį paklausė, primindama pereito vakaro pasi
gyrimą dėl jo ketinimų prieš Luzardą.

— Su juo susilyginai?
Šito pasityčiojančio priėmimo suerzintas ir su

mišęs, jis šiurkščiai atsakė:
— Iš pusiaukelės grįžau, pasiryžęs laukti, ligi jis 

mane pašauks atsiskaityti. Tegul tik išdrįsta parei
kalauti, tada pamatys, kas turi atsiskaityti.

Ji vis tebežiūrėjo į jį nepaliaudama šypsotis, ir 
jis, du ar triskart pabraukęs per ūsus, tarė:

— Aš ten nuvykau, norėdamas tau įtikti.
Iš moters veido pranyko šypsnys, bet nemalo

nus tylėjimas tebesitęsė.
Balbinas sumišusiai mostelėjo ir pagalvojo: “Tas 

man jau visai nepatinka.”
Ir iš tikrųjų tos moters pranašumas, jos sugebė

jimas sau palenkti kitus, ir baimė, kurią įtaigodavo, 
i atrodė labiausiai glūdi jos mokėjime tylėti ir stebėti. 
Būtų bergždžias darbas mėginti išgauti iš jos paslap
tį. Apie jos ketinimus niekas nežinojo nė žodžio. Jos

tikro jausmo betkuriam asmeniui niekas negalėjo 
įžvelgti. Viskas priklausė nuo jos malonės, įskaitant 
ir amžiną netikrumą jos atsidavimu. Meilužis, priar
tėdamas prie jos, niekada nežinojo, kas jo laukia. Kas 
ją pamilo, kaip buvo pamilęs Laurynas Barkeras, to 
gyvenimas buvo viena kankynė.

Balbinas buvo labai toli nuo tos Barkero aistros, 
tačiau donjos Barboros malonė nebuvo paniekintina 
ir, antra vertus, jį turtino. Legenda apie jos antgam
tinę galią, kuri jai gelbėjusi, kad niekas negalėtų pa
vogti jos raguočio ar arklio, greičiausiai buvo sugal
vota gudriųjų ūkvedžių — meilužių, pralobusių ją ap
vaginėdami, nes, labai prietaringa būdama, iš tikrų
jų tikėjo turinti tokią galią ir todėl ja pasikliaudavo 
ir leidosi apvagiama.

Balbinas pasiryžo pasinaudoti Mondragonais ir 
patirti mįslingos moters nusistatymą.

— Čia yra Mondragonąi, tik ką atvykę iš Ma- 
kanillalio.

— Ko jie čia atvyko ? — paklausė.
— Atrodo, nori su tamsta šnektelėti, — dabar jis 

tarėsi būsią geriau pagarbiai ją vadinti; — nes jie 
nelabai tesutinka niekais paversti visa tai, kas ten 
buvo atlikta.

Donja Barbora staigiu ir griežtu mostu pasuko 
galvą.

— Kaip tai nesutinka ? O kas. juos klausė, kas 
jiems patinka ir kas ne? Pašauk juos čia.

— Tiesą sakant, ne tai, kad nenorėtų įvykdyti, 
kas jiems įsakyta, bet, tebūdami tik trys, negalės per 
vieną naktį išardyti ir perkelti namą kartu su stul
pais.

— Tegul pasiima darbininkų, kiek jiems reikės, 
bet kad, ryt išaušus, viskas būtų, kaip anksčiau buvo.

—, Taip aš jiems pasakysiu — pritarė Balbinas, 
gūžtelėjęs pečiais.

— Tuo turėjai pradėti. Puikiai žinai, jog nepa
kenčiu, kad kas prieštarautų mano įsakymams.

Balbinas išėjo į kiemą, pasišaukė į šalį Mondra- 
gonus ir jiems pasakė:

— Tamstos apsirikote. Tai ne baimė kaimyno, 
kaip vaizdavotės, bet masalas, kurį norime pakišti, 
kad įsidrąsintų ir mus imtų pulti. Grįžkite atgal ir 
viską atlikite, kaip ji paliepė. Pasiimkite kiek reikia 
darbininkų, kad ryt iš ryto namas atsidurtų savo 
pirmykštėje vietoje ir ežios stulpai stovėtų ten, kur 
teisėjas juos paliepė pastatyti.

— Tai visai kita daina — tarė Leopardas. — 
Jeigu taip, mes persikeliame kartu su ežia.

Ir su savo broliais sugrįžo į Makanillalį, kartu 
pasiėmęs darbininkus, reikalingus greit atlikti pa
vestą darbą. Balbinas pasuko pas donją Barborą ir, 
taręs jai keletą žodžių, pasilikusių be atsako, pasiry
žo išaiškinti abejones dėl jos nusistatymo Luzardo 
atžvilgiu, sakydamas:

— Melkijadas, man atrodo, veltui gaišina lai
ką. Vykdamas kartu su juo eldija, galėjo šį tą pa
daryti. Miškinėje Araukos pusėje tiek gerų sustojimo 
vietų, kur lengvai buvo galima nepraleisti dr. Luzar
do. Ir plaukė krokodilais knibždančia upe, kuri susi
doroja su visais, į ją įmestais numirėliais. Dabar rei
kalas daug pavojingesnis, nes, kad ir tuščiam forma
lumui atlikti, teisingumas turėtų pravesti tardymą.

Nepasijudinusi iš vietos ir lėtu bei rūškanu bal
su, donja Barbora į tą nelemtą pakurstymą atrėžė:

— Tegul Dievas gelbsti tą, kuris išdrįstų pakel
ti ranką prieš Santą Luzardą. Tas žmogus man pri
klauso.

(Bus daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
. nybė, Lietuvių Fronto Bičiu
liai, Lietuvos Vyčiai, ALRK Fe 
'deracija, Tauro skautų tuntas, 

Baltimores Lietuvių B-nės a- ; Neringos skaučių tuntas, Lietu- 
pylinkės ruošiamo koncerto pro • vįų Moterų Atstovybė, Liet. 
gramą išpildys Philadelphijos Krikščionių Demokratų S-ga,

Baltimore, Md.

Maironio koncertas

Lietuvių Tautinis ansamblis, va 
dovaujamas Leono Kaulinio.

Am. Liet. Tautinė Sandara, Lie
tuvių Atletų klubas.

Taip pat dainuos ansamblio so- j Demonstracija truks tik vie- 
listė Ona Šalčiūnienė. Ansamb- ; ną valandą. Tad prašome nevė- 
lis ir solistė yra paruošę specia- 1 luoti. Pabaigoje demonstracijos 
lų Maironio dainų repertuarą, bus sugiedoti JAV ir Lietuvos
kurį baltimoriečiai turės progos 
išgirsti.

Akt. J. Palubinskas padekla
muos Maironio raštų.

himnai ir perskaitytos' atitinka
mos rezoliucijos.

Kai kurie lietuviai dailininkai 
specialiai šiai demonstracijai

Baltimorėje susidomėjimas'i ruošia momentui pritaikintus
koncertu jaučiamas nemažas. 
Taip pat laukiama daug sve-

piešinius bei užrašus.
Į demonstraciją yra pakvies-

čių iš Washingtono. Koncertas ti visų didžiųjų New Yorko 
įvyks šeštadienį, lapkričio 3 d., į dienraščių korespondentai - fo-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
2 ankštu rezidencija, 3 mieg., val

gomas, salionas, virtuve. Beveik nau
jas mūras. Arti parko. $21,000.

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
62-os ir California. NašlS parduoda 
už $29,600.

t% ankšto, apie 10 metu mūras. 2
butai, 2 gazu šildymai. Iškelti vamz
džiai. Garažas. 29,400.

Prie parko mūras. 4 butai po 6 
kamb. Platus lotas. 4 auto garažas. 
Kajna — rimtas pasiūlymas.

U butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $50.000.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Miiro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie. 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5.000 nuomos. Kaina $49,500.

Tuščias lotas, 45 p. niuksus rezi
dencijų sekcija. Reikia susitarti. 
$12,300.

Nauja likerių prekyba — taverna 
ir puošnus butas. Kaina nuderėta.

Viskas modern. 1 % aukšto mūras. 
6 ir 4 kamb. $23,500.

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

Pajamų bungalovr, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar- 

l ti parkas, mokyklos. $19,500.
Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū

ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.
Apkaltas medinis 5 kamb., naujas 

šildymas gazu. garaž., prašo $14,000.
Ant kampo 2 butų mūras, ir dar S 

kamb. sausam rūsy, atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

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

Kodėl ilgai Ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus 6 kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,600.

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

Meilinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro 
— tvarkingas namas — dideli butai.

i $20,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69fh Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

> ♦ ♦ ♦ ♦
REAL ESTATE

> ♦ ♦ ♦ »■

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

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy. M./p. Ga
ražas. 30 p. lota.s, $19,500'

Mūr. 1 % a., Gage p.. 6 ir 4 vir
šuj su dviem įėjimais, $21.500.

Mūr. 1% a., 30 p. lotas, 5 ir 3
viršuj. M. p. $17.500.

Med. 2x5. garažas, greta tuščias 
lotas, Brighton p. $16,900.

Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 37% D.
lotas 72 ir Kedzie. $18.600.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth St., HE 6-5151
0 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 

sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

butų mūr. 6 ir 5 kamb. Arti

turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 karu b. Karšto 
vand. šildymas. Alumin. langai. Ga-

55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- ražas. Arti 60.-os ir Fairfield. Til
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestų, 
$31,900.

G kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai.

$24.500.
7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu

ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
\vood. Tič $17,000.

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

Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam- šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.
binti poniai Jakubėnienoi 3 būt. mūrin. 4—6—3, nauj. at-

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeinjai

7:30 vai. v., Lietuvių svetainės 
salėj. Virbelis

New York, N. Y.

New Yorko lietuviai 
demonstruos

Šį sekmadienį, lapkričio 4 d. 
4 vai. prie Jungtinių Tautų pas 
tato New Yorke (43 St. ir 1 
Avė.) yra organizuojama di-

tografai, tad svarbu, kad da
lyvių skaičius būtų gausus. Kaip 
toli mūsų balsas pasieks, dide
le dalimi priklausys nuo mūsų 
skaičiaus šioje demonstracijoje. 
Organizatoriai tikisi tūkstanti
nės lietuvių minios.

Praeityje panašiose demons
tracijose lietuviai dalyvaudavo 
su kitataučiais, ir po to dažnai

Delores Cipparone, 32 m., žiūri 
truputį nustebus Philadelphia, Pa., 
miesto teisme, kadangi jai praneš
ta, jog ji padarė automobiliu . 180 
judėjimo prasižengimų. Už visus 
protokolus neatsargi vairuotoja, 
sumokės 1,164 dol.

džiulė New Yorko lietuvių de- ‘ skųsdavosi, kad lietuviai buvo 
monstracija, kurios tikslas yra Į svetimųjų viršijami. Dabar bus 
išreikšti padėką prez. Kenne- Pr°Sa pademonstruoti, ką vieni 
džiui už jo bekompromisinę lai- ^tuviai sugeba padaryti, šią 
kyseną sovietinių bazių Kuboje : demonstraciją organizuoja vien

ĮSIGYKITE DABAR !

SAV. PARDUODA MARQUET'TE 
PK. mūrinį namą 2 butų: 6 ir 7 
kamb. Telef. PR 8-0005?

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

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

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

Liuksus 7% kamb., 1 aukšt. rezid., 
2% vonios, “radiant" šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas, šo- 
riin. įvaž. Evergreen pk.—geras pir
kinys.

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

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

2x4% mūr., iškelti vamzdž., atslcir- 
šild., tik keliu metu, Brighton Par
ke. $29,500.

2x0 gražus mūr., 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. mūr. garaž. M. parke. 
$32,500.

3 mieg., kelių metų mūr., platus 
sklyp., šild. gazu, alum. langai. Tik 
$18,200.

O kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

visai nauji mūr. modernūs na
riai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
iki $22,600.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par- 
k©

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

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

$22,500.

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

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

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

atžvilgiu, ir priminti, kad to
kių bazių Sovietai turi ir kitose 
šalyse, pav. Lietuvoj ir, kad jos 
turi būti išmestos drauge su

lietuviai, joje dalyvaus vien lie
tuviai, ir plakatų šūkiai akcen- Į 
tuos lietuviškus interesus. Ne- j 
pagailėkime vienos valandos lai-

visu rusų kariniu ir kitokiu per m^sų tautos gyvybiniams 
sonalu interesams propaguoti. Daly-

Šią demonstraciją remia dau 
gelis lietuvių organizacijų įr 
kviečia savo narius kuo gau
siausiai dalyvauti. Iki šiol savo 
formalų parėmimą šiai demons
tracijai yra suteikę šios New 
Yorko organizacijos: Lietuvių 
Bendruoiūenė, Akademinis Skau Į 
tų sąjūdis, Liet. Stud. s-ga, Tau 
tinės s-gos skyriai, Ateitininkų 
Federacija, Korp! Neo-Litua-

vaukime visi šį sekmadienį! Mo
terys kviečiamos dalyvauti tau
tiniuose rūbuose, organizacijos 
— su savo uniformomis ir vė
liavomis.

Maspeth, N. Y.

— Muzikui Antanui Visminui
padaryta akies operacija Bay ] 
Shore Southside ligoninėje Longj 
Island, N. Y. Dr. Avižonio prie-I

nia, Lietuvos Valstiečių Liau- žiūroje dabar gydosi namuose, 
dininkų s-ga, Susivienijimas Lie sveiksta. Greit pradės eiti savo 
tuvių Amerikoje, Moterų Vie- pareigas.

PAJAMŲ NAMAS — $14,900
2-jų aukštų medinis, apkaltas, 4 
vienetai, pajamų $300 per mėn. 
Roselando centre. Mokesčiai tik 
$190. BE 8-7771.

Brighton Parke turi būtinai būti 
parduota biznio nuosavybe. Bet ko
kiam bizniui tinkanti krautuvė ir 
2 dideli Indai, 5 ir (> kamb. Naujas 
šildymas radijatoriais ir gazu. Pot
vynio kontrolė. Naujas 2 aido. gara
žas. Labai jęera vieta. Tik 815.900, 
su mažu įinokėjinui. RE 7-2(140.

10740 S. TRUMBULL
(■ražus mūr. “expandable” na

mas, 3 miegamieji, didelis “wood 
paneled” salionas, V/o vonios, 
įrengtas rūsys, 2 auto. garažas. 
Savininkas turi šį namą išnuomoti, 
parduoti arba mainyti,

ES 9-7771
Marąuette Parke — 7 kamb. rezi

dencija ant 50 ii. sklypo. Kabineti
ne virtuvė. Moderni tilc vonia, šil
dymas gazu. Gražūs kilimai ir daug 
kitų priedų, 2 aido garažas. Pirmos 
eilės vieta. Susidarius aplinkybėms 
parduodama labai nebrangiai. Tik 
815.500. Kreiptis RE 7-2040.

6809 S. ROCKWELL ST.
Medinis, apkaltas namas, su 

pajamom. Tuščias. Nebrangiai.

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
lr gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 

, Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

Kanados žinios
. kaitę. Visiems menininkams a- ’ 
; kompanavo muz. St. Gailevičius,; 
j o programai konferavo A. Kuo- 

Šiemet, kaip ir kitais metais, j laite. (
Kristaus Karaliaus šventė To- , Akademiją surengė Katalikų 
ronte praėjo pastebimo iškilmin * pe(jeracį-:a Prisidėjusiems prie 
gurno ir pasiruošimo ženkle., aka(jemįjOs surengimo, o taip

Toronto, Ont.
Kristus Karalius Toronte

Išnuom. du kambariai su vonia, 
atskiru įėjimu ir garažas. 7150 S. 
Saeramento, telef. RE 7-9303.

HOVSES FOR RENT. Children & 
Pcts Welcome. New, largo 3 bdrm. 
bouses in south Chicago suburbs. 
Gar. att., appliances available. Ront 
may be applicd to purcha.se. VERI 
RKAS. RENT. NO SECURITY DE
POSIT. Cali 881-2433, area code 312

Spalio 28 d. abiejose parapijose 
— Šv Jono ir Prisikėlimo

pat programos išpildytojams pa 
, dėkos žodį tarė Federacijos v- 

ir žmonės buvo nusiteikę pa-, bos atstovas kun. p. Ažubalis, 
garbumu Kristui Karaliui, dau
gis ėjo prie Šv. Sakramentų, ir 
kunigai - pamokslininkai ta te
ma pamokslus pasakė, o Pri
sikėlimo parapijoj — Katalikų 
vyrų d-jos rūpesčiu buvo suruoš 
ta netgi bendri užkandžiai — 
agapė.

Gi 4 vai. p. p. Prisikėlimo 
parapijos erdvioj salėj — įvy
ko Kristaus Karaliaus garbei

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Pr. Alš-nas

RAGINA PRAVESTI 
SOCIALINES REFORMAS

Čilės katalikų vyskupai pas
kelbė bendrą ganytojišką laiš
ką, ragindami katalikus vado
vauti sąjūdžiams, siekiantiems 

akademija, su oficialiąja ir plačiag sccialines> eko.
nine dalimis. jnomines ir pelitines reformas,

Akademiją trumpu žodžiu pra į laikantis popiežių enciklikose pa 
dėjo Biricta, pakviesdamas in- j skelbtų dėsnių. Vyskupai per- 
vokacinę maldą sukalbėti tėvą spėjo prieš komunizmo klaidas
Placidą, OFM.

Puikiai paruoštą paskaitą a-
pie Kristų Karalių ir Jo Kara
lystę, kurioje ir mes gyvename,

ir kapitalizmo piktnaudojimus. 
Jie pasisakė prieš neteisingą 
žemės ir pajamų paskirstymą, 
prieš netinkamus butus, prieš

skaitė svečias iš Vokietijos pro-1 nedarbą, permažą atlyginimą, 
nepakankamas švietimosi gali
mybes, prieš maisto trūkumą 
ir prieš vyriausybės neįstengi- 
mą išspręsti sunkesnių proble
mų. Dabar Čilėje 4 procentai

fesorius dr. J. Grinius.

Meninėj daly pasirodė trys 
muzikinės srities menininkai, iš- 
pildydami po tris religinio turi
nio dalykus. Ta proga pirmą

Išnuom. naujai dekoruotas mieg. 
kamb. su TV ir atskiru įėjimu.

4001 S. Kedzie Avė.

Išnuom. miegamas kambarys, 
Marąuette Parko apyl. Vyrui ar 
moteriai, dirbančiam ar pensinin
kui. VVAIbrook 5-5277.

2-jų butų mūr. — 4 ir 4 kamb., 
pastogė, garažas. Brighton Par
ke. LAfayette 3*3564.

7 metų mūrinis ant 32 p. loto, 
3 mieg., garažas, alumin. langai, 
kilimai ir daug kitų priedų, Mar
ąuette Parke. Mažas įmokėjimas, 
skubiam pardavimui už $20,600.

HE 6-5152

CICERO — 5 butų namas. Pa
jamų $5,784 per metus — 3 po 4 
kamb.; 2 po 3. 3 butai apstatyti 
naujais baldais. Naujas plumbing. 
Mokesčiai tik $298. Gazu apšild. 
2 maš. garažas. Savininkas aplei
džia miestą. $42,400; įmokėti 
$10,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd,, Cicero, OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162. '

PENSININKAMS, KURIE NORI 
PAJAMŲ. Downers Grove specia
lus 2-jų butų narnas — 4 ir 2(4 
kamb. pastogėje, $25 pajamų per 
sav. Sklypas 100x300. Modern. 
Vonios. Įmokėti $4,000. SVOBO
DA, 6013 Cermak Road, Cicero, 
OLypic 2-6710 arba BIshop 2-2162

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $10,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS

5 metų, 1% aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrole. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažintą kaina.

A. Norkus Real Estate

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

2607 VV. 51st St. 778-9051

BEVERLY SHORES, INDIANA, 
išnuom. namas suaugusiems arba 
pensionieriams. Teirautis —

Es 9-4816

DĖKINGAS

Pirkau gerą nuosavybę per Mr. 
Svoboda, Realtor, 3739 W. 26th 

I St., Chicago ir 6013 W. Cermak 
Rd., Cicero. Mano pinigai yra1 iš
mintingai investuoti ir esu labai 
patenkintas nuosavybe1, kurią pir
kau. Aš jį visiems rekomenduoju.

Nikdla Grbic,
2756 S. Komensky Avė., Chicago

DĖMESIO !

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

kartą užgirdome jauna solistą, ^ven^°^ net; purentus 
neseniai pradėjusį studijas To- vipos krašto žemės- Vra
ronto konservatorijoje. Rima 7,o00,00ū gyventojų. Katalikų 
Strimaitį, senokai begirdėtą, I v>’flkuPai Patys Paveda žemės 
bet visad mielai klausomą airiui! ^formą bažnyčios valdomuose 
kininką Stp. Kairį ir iškiliąją i plotuose, nors jie ir nėra gau- 4545 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 
mūsų dainininkę sol. J. Liūsti-1 sūs.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

1% AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lnvn. Gazo 

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

10 METE »IŪ«. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai, ,2 auto garažas. $20,500.
TAVEttN-A IR (i KAMB. BITAS

Mūr. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
de.koru.Ota. Apsauga nuo potvynio. 2 I 
auto garažas. $29,500 arba geriausios 
pasiūlymas.

TIK $18.0110
6 kamb. 16 metų mūr. ant D pė

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

2x5 BRIGHTON I’Ii.
Labai švarus mur. namas prie lie

tuviu mokyklos. 2 naujos gazo karš- J 
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 IR 4 KAMB. MAIIQFETTE PK.

10 metu 1% aukšto aukšto 10 
metu -mūr. Natija šildymo Sistema, 
įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 p.eclu sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

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

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 6 
butu. Geras pirkinys.

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

VAINA REALTY
2617 VV. 7Ist St. RE 7-9515

2742 W. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. VVA 5-5030

Pajamų nuosavybe, jaunas sodas, 
senatve verčia parduoti, įmokėti tik 
$500. Savininkas duos morgičių 5%.

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

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

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

P. ABROMAITIS REALTY 
005 Porter. Lemont, Iii., CL 7-0075

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

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

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

Wooded, High-ground COnr
HOMESITE (įroiiso) ’,033 
on CAROLINA Coastl

$eoeOOWtt *nOHTH A
•€!■«—50 freahwBt-r ?.V.. '...............

• <0 mile* of fln»8hed roads.. A;-'-i
C-hinr. fauntinjr, zolf ’

.. FSSEElitxratur«i 
write,wireor phone Dept.NH 
B0ILIN6 SPRING LAKĘS 
Southport, North Carolina

DĖMESIO !

Ar vargina tarakonai, pelės, 
skruzdės? Kreipkitės į Fore-Some, 
tel. PO 7-8852.

SKELBKTTES “DRAUGE”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69th St.. Chicago

A? AB ALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metas 

Gutters, Dotvnspouts, Stogai, Dm»>
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau, 
nios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-9047, RO 2-8778

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Dlinois

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

ViehintSliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KRAUTUVE
Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite. 

REpublic 7-1672

Attention, IIardware Men! 
Grosses $60,000 Yearly 

Only One in Town 
No Competition

Hardvvare-Plumbing
And Heating Store

Population 3,000. Major industry 
agriculture. One factory, 4 schools, 
5 churches. Two story briek build
ing 25 x 120, conveniently located 
on Route 150. 6 room apartment 
above, all new. New glassed-in 
store front. All modern fixtures. 
Rent only $100 month. Sėli com
plete for $25,000. Illness forces 
sale. Deal direct with owner.

Mrs. Nellie Boyer 
LeROY, ILLINOIS 

Tel.: (309) 962-4041

KAIP NAUJAS NAMAS!!! 2 
butai — 5 ir 5 kamb. Viskas mo
dernu. Plytelių virtuvė. Spalvoti 
įrengimai. $12,500. Nepraleiskite 
neapžiūrėję. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

Savininkas parduoda mūr. na
mą Marąuette Parke. 2 butai po 
6 kamb., plius uždari porčiai ir 
prieky uždari balkonai. Autom, 
gazo-karšto vandens šildymas. Dvi
gubas garažas. Butai išnuomoti 
su sutartim. Teirautis —

E.S 9-4816

$15,500 už gerą 2-j.ų butų na
mą — 2 po 6 kamb., plius 2 kamb. 
rūsy. Apylinkėje 27-os ir 'Tripp. 
Gazu apšild. 2 auto. mūr. garažas. 
50 p. sklypas. Tik $2,500 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. 
LA 1-7038.

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486-5153

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
*

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

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST R-070S OL 7-2094 Chicago, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5807

Apsimoka skelbtis “DRAUGĖ”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
♦ ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦v

purcha.se


LIETUVIU BENDRUOMENES DEAUGAS, šeštadienis, 1982 m, lapkričio mėn, 3 d.

sabotažo veikla
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Jei renkasi vilkaviškiečiai, kas uždraus susirinkti ir buv. SS 
vyrams? Pietvakarių Vokietijoje esama 400 nuo sabotažninkų 

saugomų Įmonių. Kriminaliniai nusikaltimai kyla 
daugiausia didmiesčiuose

V. ALSEIKA, Vokietija

III. P1.11 Kultūros Tarybos 
reikalu

Susipažinęs su PLB Kultūros

' PLB valdybos, Kanados ir J-
AV Lietuvių Bendruomenių va

' dovybių bendro posėdžio, įvy
kusio 1982 m. spalio 27-28 To- Tarybos pianais ir jų vykdy- 

Į ronte. nutarimai.

■ I. Kultūros kongreso reikalu

Kultūros kongresai, telkiu 
lietuvių, išeiviją specialiai litua-Nusikaltimai — viena plačiau žo, špionažo veiksmais. Reikia , vagystės (389). Pagal nusilral- 

siai liečiamų pastarojo meto te-į atminti, kad Vokietijos pietva- timų dažnumą toliau seka: ap-mistinio švietimo ir kultūros rei 
mų. Tik pažvelkite į Lietuvoje karių kampas sudaro nemenką gavystės, dokumentų suklastoji- kalams planuoti .bei svarstyti, 
leidžiamą spaudą — joje mirga vylių vadinamam užsienių ūki- 1 mai, dorovės nusižengimai turi tapti Lietuvių Bendruome- 
buvusių vok. nacių okupacijos niam špionažui vykdyti. Tose: (111), pasisavinimai, pavojingi nės tradicija.
laikmečiu įvykdytų nusikaltimų srityse veikia apie 400 įmonių, ir lengvieji kūno sužalojimai, ‘ posėdis susipažinęs su antro- 
aprašymai, dar paįvairinti men-į įpareigotų išlaikyti paslaptį. Tad ’ kyšininkavimas, netyčios pade-; Kultūros kongreso įvykstan- 

ginėjimai, nužudymai, plėšikavi gio 1962 Maironio m. lapkričio

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

mu, posėdis šios Tarybos įstei
gimą laiko reikšmingu bei po
zityviu reiškiniu ypačiai lietu
vių mokslo, kultūros darbo ir 
lituanistinio švietimo baruose,

IV. Lietuvių laisvės kovos 
reikalu

Posėdis, konstatuodamas PL- 
B reikšmingą įnašą Lietuvos 
laisvės kovai, randa būtinu da
lyku šį darbą koordinuoti ir 
jam vadovauti. To dėliai prašo

kai išėjusiomis, retušuotomis tų čia ypatingai budi tie “saugoto- 
nusikaltimų nuotraukomis. Ta- jai”. Šiose srityse tos “paslap
čiau su nusikaltimais, atrodo, ties šydu” apgaubtos įmonės su aiškūs nužudymai (2 iš 100,000 į grama jr pasirengimais ją vyk- pLB val<iyb„ atlikti studijinius 
nieko bendro neturi nusikaltimų daro visą trečdalį visoje Fed. gyv.), nusižengimai narkotikų dyti, rado, kad jo svorį reikia . . p,,,- PT
vykdytojų suvažiavimai. Apie . Vokietijoje saugumo įstaigos; srity, pagaliau pinigų padirbi- telkti į pagrindinį klausimą, bū g Poųtiniam komitetui steigti

............................. . ..................... ... | Dėjimas bei Platinimas. Dar pri&nt į PLB Kultūros Tarybos , įr klausimą pateikti pLB į.

mui.

mas, nėštumo nutraukimai (7), į22-25 dienomis Chicagoje, pro-

tai rašo vokiečių, ypač šveicarų j stebimų objektų
ir kitų kraštų spauda, praneša : Jau ne kartą skelbta, kad: durtiną 
vokiečių oficialioji DPA agen- šiuo metu vak. Vokietijoje knib nenumato mirties bausmės.

Apie pusė visų nusikaltimų 
— did. miestuose

tūra. žda bent 16,000 svetimų kraštų
Rugsėjo pabaigoje Bavarijo- agentų Ta proga pabrėžiama, 

je, Bad Windsheim vietovėje, į- kad vis dėlto nebūtų tikslu Fed.
vyko buvusių SS vyrų suvažia-

vokiečių įstatymai j formuotų artimiausių kultūri-
nių uždavinių ryškinimą bei pčgėdis atkreipia ypatingą 
vykdymą, sudarant sąlygas šio dėmegį . JAV LB Skirtiną vei 
klausimo diskusijoms tiek kon- Rlos padėtį įr praŠQ JAV LB

STANLEY J. SLAJUS
Mir5 lapkr. 1 d., J 962, 4 v. 

P- P- »
GinjS T.ietuvojo.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona. Nell (Šmikšt), trys se
serys Barbora Vinaualtas, Til- 
lie Da.nta. Ursviia Šlajus, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionies yra mirę 3 broliai: 
Joseph. Gus ir Teddy ir sesuo 
Helen.

Kūnas pašarvotas Hnrsen 
koplyčioje, 5911 W. Madison. 
St. - ■

Laidotuvės įvyks pirmad., 
lapkr. 5 d., iš koplyčios 9 v. 
r. bus. atlydėtas į šv, Antano 
parapijos bažnyčia. Gieeroj, ku 
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaidti 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdus — žmona, 
l.aidot. direkt. Hursen. Tel.

HS

A. A
ONA ČEPAITIENĖ

Jau suėjo vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
seserį, kurios , netekome 1961 
m. lapkr. 5 d. Nors laikas tę
siasi, bet mes jos niekados 
negalėsime užmiršti. Lai. gai
lestingas Dievas suteikia, jai 
amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios lapkr. mėn. 5 d. 7 vai. 
ryto- švenč. P. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Onos Čepai
tienės sielą.

Nuliūdę: Sesuo, sesers vai
kai ir kiti giminės

Visų nusikaltimų bei prasiženVokietiją laikyti “špionažo
džiunglėmis”. Pagal susektas §imiJ 47,4% įvyko didž. vokie- 

ir buvo saugojama, ‘kad šuva- I špionažo aferas, pirmoje eilėje | C1^ gyve'
žiavime nedalyvautų'. “neįgalio- minėtinas Berlynas, po jo seka j ™
ti” asmenys. Buvo dalyvių, at- Žem. Saksonijos, šiaurės Rei-' 
vykusių ne tik iš Austrijos, švei no - Vestfalijos kraštai ir ket- 
carijos, bet ir iš Suomijos, o SS virtoje vietoje — Bodenas - 
vyrai, gyveną Švedijoje, Norve- į Wuerttembergas.

vimas. Atvyko per 1,000 vyrų

Iš 1961 m. suregistruotų 2,12

greso plenume, tiek sekcijose.
Atsižvelgiant į lietuvių išeivi- vos laisvės kovos pastangas ir 

jos rūpesčius ir aspiracijas, a- lėšų telkimą, 
teities kultūros kongresų pla
navimą ir vykdymą pavesti P- V. Bendradarbiavimo su kraštu

organus suintensyvinti Lietu-

mil. nusikaltimų buvo išaiškinta Kultūros Tarybai. Kultūros 
kongresų sėmingumui uztikrm- j 
ti kiekvienu atveju parinkti

reikalu

gijoje prisiuntė raštu sveikini
mus.

yii,sąskrydžiai nieko 
neturėtų stetoinė’

Kriminaliniai nusikaltimai 
pakilo 4,2%

. ‘V • , .4; . .
Palyginus su 1960 m., krimi

nalinių nusikaltimų skaičius
Buvęs SS kainų- divizijas ”• "Ų1 Vokietijoje pakilo

fas Franz Schreitįr, dabar jstĮuo tarpu gyventojų ?ka,
, - ' . , .. . . cius tame laikotarpyje pakilokūręs Austrijoje, savo kalboje y . U.J ; .,. , , c c . i tik 1.1%. Praėjusiais metaisnurodė, kad SS vyrai esą soli- 1 ,AA nnn , ,J ... , „

- • td . . 100,000 gyventojų atiteko 3,7 z 5darus su visa Europa ir su vi- 1 . . %.. , . , . , nusikaltimai. Apie tai rugpiuciosais tais, kurie, esą, “mąstą ka-
rimai bei padoriai”. Toks SS vy
rų suvažiavimas, iš šalies žiū
rint, neturėtų sudaryti jokios 
staigmenos, juoba sensacijos, 
nes juk po daugelio metų suva
žiuoja pasimatyti buv. studen
tai ar Vilkaviškio gimnazijos 
auklėtiniai ir pan. Tai norma
lūs reiškiniai, tačiau viena tikra 
— prieš vak. vokiečius nusiteikę 
elementai ir spauda tokius sąs
krydžius smerks, juos išnaudos.
Nepalanki nelegalių komunistų 

padėtis
Fed. Vokietijoje 1956 m. už

draudus komunistų partijos vei
klą, jos nariai vis vien yra iš
vystę akciją, ir ji daugiau reiš
kiasi įvairiose pramonės įmonė
se. Pagal Baden-Wuerttember- 
go krašto vidaus reik. ministe
rio dr. Filbingerio duomenis, ko
munistai plačiau veikią to kraš
to šiaurinių sričių pramonėje bei 
Mannheimo mieste. Leidžiami ne 
legalūs įmonių laikraštėliai, o 
pastaruoju metu pagyvėjęs pro
pagandinių lapelių, vad. raketų, 
siuntinėjimas. Sprogdinimai kra 
šte sumažėjo. Vis dėlto komu
nistinės grupės įmonėse sudaro 
nuolatinį nerimo šaltinį. Šiaip 
komunistų padėtis nėra šviesi, 
nes pvz iš Badeno - Wuerttem- 
bergo krašte buvusių 8,000 par
tijos narių kontaktą su nartija

l, 37 mil. Tai reiškia, kad išaiš
kinimo procentas siekia 64,8%. 
Mažiausiai pavyksta išaiškinti 
kišenvagių ir dviračių vagių pra 
sižengimus. Išaiškintų nusikal
tėlių tarpe suaugusieji sudarė 
75,3%, paaugliai (pgl. vokiečių 
įstatymus, tai jaunimas 18-21
m. amž.) — 12,7%, jaunuoliai

vieną kurį nors pagrindinį klau 
simą ir kongreso programą 
skelbti iš anksto. Į programos 
vykdymą traukti galima dau
giau jaunosios kartos akademi
kų ir kultūrininkų.

Esamomis sąlygomis bendra
darbiavimas su okupuotąja Lie
tuva, kaip kenkiąs Lietuvos lai
svės kovai, yra smerktinas. Bet 
su dideliu dėmesiu ir džiaugs
mu posėdis sutinka /isus tuos 

i kūrybinius /laimėjimus, kurie pa

Š. m. rugsėjo 28 d. Chicagoje mirė
A. -f A. JONAS ANTANAITIS

Kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias vieną kartą baigiasi ir 
lieka tik jo prisiminimas artimųjų ir draugų širdyse.

Visiems, kurie vienu ar kitu būdu pagerbė velionį ar paly
dėjo jį į amžino poilsio vietą reiškiame nuoširdžią padėką.

ALGIS IR ONA ANTANAIČIAI

į siekia laisvojo pasaulio lietu- 
Posėdis, su apgailestavimu vius, kaip pavergtųjų lietuvių 

8,5% (jų amžius — 14-18 j konstatuodamas žalą daugiau-! kūrybinis pasireiškimas, praši
ni), pagaliau vaikai 3,5%. O | šia asmeninių ginčų, kilusių ry į veržiąs pro okupanto varžtus, 
jei palyginti vyriškos ir mote- šium su antrojo Kultūros kon-1
riškos lyties nusikaltėlius, tai £r®§o rengimu, tačiau atsižvelg 
čia santykis būtų 10:1. Paga- damas į kultūros kongresų reik 
liau, pažvelgę į paauglių kate- šmę lietuvių išeivijos gyveni- 
goriją, pastebėsime, kad kaip kvięčįa..JAV ir Kanados

lietuvius šiame kongrese daly-.

mėn. paskelbė oficialūs vokie
čių šaltiniai.

Pagal paskiras nusikaltimų
rūšis, pirmoje vietoje yra atsi- tik nusikaltimų kilimas žymus 
dūrusios paprastos vagystės į vyresniųjų to amžiaus jaunimo vauti- 
(1,224 vagystės 100,000 gyv. grupėje, taigi apie 20-21 m. am- 
larpeL toliau seka stambiosios žiaus.

Los Angeles lietuvių veikėjų susitikimo su Diek Nixon metu buvo 
įteikta, buv. JAV viceprezidentui dovanėlė — knyga Lithuania — 
Land of Heroes. Nuotraukoje iš kairės dešinėn: studentė Danutė 
Gustaitė, studentė Birutė Lembergaitė, Diek Nixon ir moksleivė 
Giedrė Gustaitė. (L. Kančausko nuotrauka)

Kovos dėl konstitucijos principų 

Mississippi valstybėje

II Pasaulio Li<‘,tuv,įĮįį ,^ę,U(ilrno- 
inenes štamo reikalu

.ciyiDo
Ąpžyęįgęs. PŲB vadybos pa

rengiamuosius , PLB TLjų seimo 
darcu^, posėdis konstatuoja, j 
kad 1963 m. rugpiūčio 30 bei 
rugsėjo 1 d. Toronte, Kanadoj, 
vykstantis seimas apims orga
nizacinius, studijinius, kultūri
nius, finansinius ir politinius 
PLB uždavinius ir prašo visų 
kraštų bendruomenes aktyvia 
ir intensyviai seimui rengtis.

Posėdžio įgalioti:

Dr. J. Sungaila,
PLB valdybos pirmininkas

ti. Jasaitis,
JAV LB Centro v-bos pirm.

Dr. J. Puziuas,
PLB Kultūros T-bos pirm.

Dr. P. Lukoševičius,
Kanados LB Kr. v-bos pirm.

VICTORIA ARTIS
(ARTIŠ AUSKAS)
— Valaitytė —

Gyveno 1 033 McGai-tliy Rd., Lemnnt, III.

Mirė lapkr. 2 d., 1962, S: 15 vai. ryto. sulaukus 65 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Peter, 2 sūnūs: John Ar

tas, marti June ir Peter Kazlauskas, marti Jessie, 9 anūkai, l 
J proanflkas, pusbrolis Pranas Rutkauskas, pusseserė Pranees Gichos

ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lackayvicz koplyčioje, 2424 W. 69t.h St.
I-aidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 5 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta j švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimieno kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.

baidot, dirękt. Steponas Lae,kawicz. Tel. rtĘ 7-.1213.

Ii

mą: Meredith buvo pašauktas 
į universitetą registruotis. Va
kare jis buvo priimtas į bendra 

I būtį, bet naktį kilo riaušės, ku-
i rios privedė prie kraujo pralie
jimo. Teisė yra ginklu parem- 

1 ta: negras, tur būt, galės stu- 
į dijuoti 5,000 baltųjų studentų 
į tarpe.

Dar blogiau, kad Mississippi 
: valstybėje, kur negrų yra apie i
50%, juodieji piliečiai neturi 
balsavimo teisės. Balsavimo tei
sė įgyjama išlaikant egzaminus

Šio krašto vyriausybė turi ‘Oxford tapo kariniu lageriu. Ge'*® vietinės konstitucijos. Šitie 
šiuo metu palaiko nedaugiau rūpesčių ne vien dėl Kubos, Ber į neralinis prokuroras suprato I egzaminai vadinami raštingumo 
kaip 10-15%. Panašiai ir ki- tyno ir bendrai užsienių poli-j būklės rimtumą ir atidėjo bylą egzaminais. Kandidatas į bal
tuose kraštuose. Rytų Vokieti- tikos, bet dažnai sugirgžda jos
joje esant sunkiai ūkinei pade- ratai ir vidaus politikoje, ypač 
čiai, Vak. Vokietijos dalies ko-' vadinamose Dixiland’o valstybė-

ateičiai. 1 su°tojus turi parodyti, kad jis
Mississipiečiai tai suprato, i raštingas. Neužtenka mokėti 

kaip federalinės vyriausybės 1&šyti ir skaityti: reikia raštu
munistai verčiami savo lėšomis I se> kur baltųjų santykiai su neg silpnumo ženklą. Ginčas eina ne Paaiskinti vieną iš konstitucijos 
finansuoti ių atliekamą nfetega- rais dažnai laužo konstituciją, dėl Meredith’o, kuris galėtų sa- Paragrafų, o tai nėra lengva, 
lų darbą, ir tai jų tarpe kelia Štai, neseniai Mississippi valsty vo studijas baigti kitame uni- •nes konstitucijoje daug lotyniš-
nepasitenkinimo.

Sekama špionaže bei sabotažo 
veikla

Šalia nelegaliosios kom. par
tijos, visuomenė domisi ir DFU 
(vokiečių taikos sąjungos) veik
la. Minėtame krašte ji jau tu
ri per 2,000 narių ir deda pas-

bės valdžia buvo sukėlusi maiš- i versitete, bet dėl konstitucijos I žodžių, kurių prasmę ne Vi
tą prieš JAV konstituciją, ir' principų. Todėl Washingtono vy I Juristai supranta, dėlto atei
tai dėl tokio mažmožio, kaip • riausybė pasiuntė stiprų kariuo tinka taip, kad iš 28 negrų, bai- 

menės dalinį Meredith’o teisėms
apsaugoti. Panašių rūpesčių

vieno negro priėmimo į baltųjų 
universitetą. O ypač valstybės
gubernatorius pats atsirado re-: Washingtonas yra turėjęs Ar- 
gistratoriaus rolėje ir pats kansas ir Texas valstybėse, ku- 
pavarė kandidatą negrą Mere- rių gubernatoriai irgi maištavo,
dith, nors federalinė valdžia

tangas su savo itaka įsiskverb- buvo įsakiusi jį priimti. Kai ge- 
ti į studentų sambūrius. O šiaip neralinis P^kuroras pagrasė at
konstitucijai saugoti įstaiga siųsti daugiau federalinės poli

cijos (vad. “marshal’ų”), guber-

grasė ginkluotu pasipriešinimu, 
bet nusileido ir sutiko su mo
kyklų integracija. Gal ir Missi
ssippi valdžiai būtų karštis pra

gūsių universitetą, tik 12 teiš
laiko raštingumo egzaminus ir 
gauna balsavimo teisę. Tačiau,
nors ir pamažu, negrų būklė 
eina geryn, o negrai kantriai 
kovoja dėl savo teisių: prieš 
kiekvienus valdžios rinkimus 
tūkstančiai negrų eina egzami
nų laikyti ir kai kurie iš jų iš
laiko, tad ilgainiui ir Mississippi 
valstybėje negrai išsikovos pi-

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Ačiū spaudos bičiuliams.

Stankus Constr. Co. .. $100.00 
Žirgulis K.,

Lunax Chem. Co..........100.00
Dr. C. K. Bobelis .......... 50.00

J. G. Television Co. . . 50.00
Pakštas B.......................... 10.00
V. L. .................................. 5.00
Bronusienė J....................... 3.00
Vilkas Jonas ....................... 2.00
Takulinskas Juozas .......... 1.00

“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGEI”
“Draugo” sugodos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:

Gailiūnas Petras Dr.......... $4.00
Yurgaitis C. Mrs.................. 4.00
Ramonas Antanas .......... 3.00
Šidlauskas Stasys .............. 1.00
Neverauskas Juozas •. ■ • 1.00
Ačfū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

A. -j- A.
ONA RADAVIČIUS

GAIJKEVieiŪTĖ
Gyveno: 6720 South Rockvvell Street

Mirė lapkr. 1 d., 1962, 2 vai. p. p., sulaukus 99 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskr., Luokės parapijoj; gyveno 
Varnių mieste. Amerikoj išgyveno 57 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Helen Deitzkow, 
gyv. Argonne, Wisconsin, Stefanija Stasiukaitis, žentas Charles, 
ir Benigna: Zalatoris, anūkai: Eva ‘jerome, jos vyras Dr. 
Joseph, Raymond Stasiukaitis, jd žmona Genevieve, advoka
tas Edward Stasiukaitis, jo žmona Ann ir Bernice Christ- 
novieh, jos vyras John, gyv. Argonne, Wis., 15 proanūkų, 
sesers duktė Kazimiera Kalinauskienė su šeiana, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė Šv. Kazimiero Ak. Rėmėjų d-jos.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, lapkr. 3 d., 1 vai. p. p; 

Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st. St.
Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 5 d., iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įyvks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta, į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Donis Vaclovas .......... .. $2.00
Bronusienė J. .......... -. . 2.00
Dėdinas Emilija .......... .. 1.00
Stanaitis Stasys .......... . . 1.00
Ramanauskas Z. ...... . . 1.00
Pakstis Charles .......... . . 1.00
Bartninkaitis A............. ... 1.00
Burba Bronius ............ .. . 1.00
Kulys Kazys ................. .. . 1.00
Raščius Jonas ........... 1.00
Vilinsk-as S...................... 1.00
Ramanauskas Juozas . . . . 1.00
Bindokas Vytautas . .. . .. 1.00
Bichnevičius Mykolas . ... 1.00
Kersnauskas Edvardas .. 1.00
Laurinaitis J- M. ........ .. . 1.00
Gustaitis Baltrus ........ .. . 1.00
Takulinskas Juozas ... ... 1.00
Neverauskas Juozas ... .. . l.oo
Šidlauskas Stasys . ... . . 1.00
Didžbalis Adomas .... . . 1.00
Janavičius P- A............ . . . 0.70

Nuoširdžiai dėkojame visiems
. . „ - ____ _______,,o—-— 'ėjęs ir susiraukę būtų sutikę

(taip vadinamas Fed. Vokieti- naįorjus pasišaukė į pagalbą i Meredith’ą priimti, bet Wash-
jos saugumas) daugiau rūpina- j gavo valstybės gvardiją, ir tuopngtono pasiųstos kariuomenės lietinę laisvę, lygybę ir teisingu- ; mūsų geradariams, 
si komunistų veikla —- sabota- mažas universitetinis miestelis i sukėlė segregacionistų fanatiz- rną. J. Gbs. “Draugo” Administracija ■

PADĖKA
A. t A. STANISLOVAS LETUKAS

Mano mylimas vyras mirė 1962 m. spalio 21 dieną ir bu
vo palaidotas spalio 27 dieną šv. Kazimiero kapinėse. Noriu 
padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo į jo' poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju didž. gerb. kun. J. Vyšniauskui ir ku
nigams asistentams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo 
sielą. Dėkoju kan. V. Zakarauskui už palydėjimą j, kapines.

Dėkoju Petrokų, Aleliūnų, Zagarkaičių, Šurnų, Ačių, 
Vainių, šukių ir Radžiu šeimoms ir kun. B. Sugintui už da
lyvavimą laidotuvėse.

Dėkoju kun. P. Dzegorąičiui (iš Cleveland), kun. K. Simo
naičiui (iš Detroit), Norvilų šeimai bei giminaičiams iš Monroe, 
Wisconsin, kurie dalyvavo gedulingose pamaldose Toledo, Ohio. 
Taip pat dėkoju, kunigams, kurie ten atlaikė ged. pamaldas.

Dėkoju Tolediečiams — Dr. S. Jankauskui su, šeima, Dr. 
P. Juciui su šeima, J, Šukiui su šeima, K. Tukniui ir V. Min- 
gaudui, kurie dalyvavo šermenyse Toledoje ir atvyko į laido- 
ttuves Chicagoje.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. Dėkoju 
A. Giedraičiui, Vargonininkų chorui ir solistui A. Braziui už 
giedojimą. Dėkoju grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė 
man. toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkoju laidotuvių direktoriui Mažeikai-Evans, kurie ma
loniu patarnavimu atėmė rūpesčius tose liūdesio ir skausmo 
valandose. Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturiu galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus! dėkui. ŽMONA
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X “Nusižengimų išvengimas” 
knygutė, paruošta Prano ir 
Magdalenos Šulų, šiomis dieno
mis išėjo iš spaudos. Šioje kny
gelėje, kurią peržiūrėjo adv. 
Charles P- Kai, buv. Cook apsk. 
prokuroro padėjėjas, rašoma 
kaip apsaugoti vaikus nuo pra
sižengimų. Knygelę išleido Pa
baltijo Advokatų - Teisininkų 
Lyga, kalbą žiūrėjo V. Lauru- 
šonis, technišką darbą atliko L. 
Šulaitis. Leidinys turi 16 pusi., 
kainuoja 35 ct., gaunamas 
“Drauge”.

X Teisėjo Alfonso F. Wells 
kandidatūrą į aukštesnįjį Cook 
County teismą užgyrė bei in- 
dorsavo: Chicagos teisininkų 
sąjunga (Bar Association), ge
resnės valdžios (Better Govern
ment) sąjunga, Illinois nepri
klausomų balsuotojų sąjūdis ir 
dienraščiai — Chicago Americ
an, Chicago Daily News, Chica
go Sun-Times, taip pat visa ei
lė vietinių savaitraščių. Mes taip 
pat primename savo skaityto
jams, kad remtų savo tautiečio 
kandidatūrą.

X Jurgio ir Veronikos Janu- 
šaičių, 6915 W. 69 st., antroji 
duktė Rasa, spalio 28 d. Mar
ąuette Parko bažnyčioje ėjo 
prie pirmosios Komunijos. Ta 
proga jos tėvai, jai, krikšto tė
vams ir svečiams, surengė iškil 
mingus pietus, kuriuose dalyva 
vo iš Cicero Mondeikų šeima su 
dukterimis, Ivanauskai, jų sū
nus ir duktė su vaikais, Janu- 
ševičius, Gintneris ir kt. Pasi
džiaugta jaunimu, kurie sveikai 
auga, gerai mokosi ir teikia vil
tį tėvams.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių vakarienėje lapkričio 4 d. 5 
vai. v. Sharko’s restorane pasi
žadėjo dalyvauti Lietuvos Vy
čiai, užimdami vieną stalą. Į 
vakarienę atvyksta ir Vyčių 
centro valdybos pirmininkas 
Robertas Boris iš Detroito, 
Mich. (Pr.)

X Chicagos Lietinių Operos 
rengiamas balius, skirtas mote
rų choro penkmečio paminėji
mui, įvyks lapkričio 10 d., 8 v. 
vak., Western Ballroom salėje, 
3504 So. Western Avė. Koncer
tinėje programos dalyje, kuri 
bus pradėta 9 v. v., dainuos sol. 
J. Vaznelis, pats moterų choras 
su sol. L. Bildušiene, kuriam 
diriguos muz. A. Stephens, ir 
Vyrų choras, diriguojamas Alf. 
Gečo. Mininė dalis yra specia
liai pritaikyta tam vakarui. 
Šokiams gros 10 asmenų orkes
tras. Operos vadovybė kviečia 
visus, kas tik gali, dalyvauti tą 
vakarą Operos baliuje ir tuo 
paremti vieneto kultūrinę veik
lą. Staliukus prašome užsisaky
ti iš anksto A. Barkauskaitės 
telefonu: RE 7-4301. Anksčiau 
užsisakę gaus geresnėse vieto
se staliukus, nes bus laikomasi 
užakymo pirmenybės. (Pr.)

X Kun. dir. A. Juška, Chi
cagos apskrities Balfo pirminin 
kas, spalio 29 d. Jaunimo Cent
re buvo sušaukęs pasitarimą 
Balfo metinės vakarienės rei
kalu. Pasitarime dalyvavo: O. 
Šimkienė, E. Morkūnienė, Dulk- 
snienė Toliušienė, Žilevičienė, 
Petrauskienė, Stravinskienė Le- 
kečinskienė, Norbutienė ir Kriau 
čiūnienė, kurios pasiskirstė pa
reigomis ‘virtuvėje, prie stalų 
ir maisto rinkliavai pravesti.

X Vilniaus dienai minėti ko
miteto posėdis įvyko spalio 30 
d. Jaunimo Centre. Minėjimas 
įvyks lapkričio 10 d. Akademi
nėje daly dalyvaus dr. P. Dauž 
vardis, A. Dundulis ir A. Kau- 
lėnas. Koncertinėj daly—E. Ru- 
kuižienė, D. Stankaitytė, A. Bra

X Kun. J. W. Stanevičius,
.Šv. Antano lietuvių parapijos 

zis, A. Brinką, A. Dikln.s, Vy klebonas, Detroit_ Michpenk.
čių choras, vadovaujamas F. 
Strolios. Solistams akompanuo
ja J. Byanskas. Lapkričio 11 d. 
10 v. pamaldos t. jėzuitų kop
lyčioje, o po to gėlių padėjimas 
prie paminklo žuvusioms.

X Gailestingųjų Seserų s-gos 
narės lapkričio 6 d. 7 vai. vak. 
renkasi pas N. Noreiką, 2418 
W. Marąuette Rd., bendrai fo
tografijai padaryti.

X Marąuette Parko jaunu
čių ateitininkų bendras (I ir II 
grupės) susirinkimas įvyks šian 
dien 2 vai. p. p. Chicago Sav
ings & Loan Assn. salėje, 6239 
S,. VVestern Avė.

X Anna Dorins St. Francis 
ligoninėje pergyvena operaciją. 
Linkime veikėjai sveikatos.

X Juzefą Menkevičiūtė, gyv. 
Pennsylvania valstybėj, pralei
do pusantro mėnesio atostogų 
pas sesutę Marijoną Vaičiūnie
nę, kurios buvo nesimatę 13
metų. Taip pat viešėjo pas Juo- pi visus jo leidinius. Sąlyga: te
žą Vaičiūną Chicagoje ir pas reikia tik įmokėti iš anksto $5
Albertą ir Aleną Stataus, Peo
ria, III.

X Mikalinai Kondrotienei,
6916 S. Maplewood, vakar pa- Naujausi leidiniai laukia jūsų. 
daryta sėkminga tulžies ope- J’3-* laureatės Alės Rūtos Prie 
racija Mt. Sinai ligoninėj (2750 sa-ika ’, kaina $3.25, nariams 
W. 15 PI.). Jos kambarys 887. $2.1.7, dr- J- Griniaus “Gul-

' X Dr. Alg. Vasonio du sū- bės Siesmė”> kaina $3’ nariams 
nūs Gailius ir Arvydas spalio ~ $2- Skubėkite užsisakyti.
28 d. šventė savo gimimo die- i X Donatas Uogintas, kilimo 
ną Chicagoje, 3221 W. 61 st., iš Išdagų kaimo, Sintautų vals.,
pas savo tetą. Dalyvavo daug 
svečių, ypatingai daug jaunimo, 
kurie tą dieną praleido lietuviš
koje aplinkoje. Vasoniai gyve
na Somonauk, UI., apie 60 my
lių nuo Chicagos.

X 400 su viršum svečių da
lyvaus Tėvų Marijanų Bendra
darbių metinėje vakarienėje! 
Tiek bilietų jau parduota. Tai 
bus rytoj, sekmadienį, lapkričio 
4 d., lygiai 5 v., p. p., Sharkos 
valgykloje, 6301 W. 63 st. Visi 
prašomi rinktis punktualiai kad 
būtų galima pradėti skelbtu lai
ku. Garbės svečias ir pagrindi
nis kalbėtojas bus teis. Al. 
Wells. (Pr.)

X Nepadarykit klaidos: jei 
perkant didesnį daiktą, kaip te
leviziją, hi-fi stereo vokišką 
aparatą ar magnetofoną, būti
nai pasižiūrėkit jų ten, kur jų 
yra daugiausia — pas Gradins-
ką, 2512 W. 47th St. FR 6-1998. vern” esanti Bridgeporte, 3356 

(Sk.) S. Halsted St. Tel. VI 7-8621.

Ir jaunimas atvažiuoja pasižiūrėti, kur ir kaip spausdinamas 
Draugas. Iš kairės: Jurgis Bradūnas, Elena Bradūnaitė ir Daiva 
Matulionytė. (Nuotrauka Draugo)

Cicero Aukštesniojoj Lituanistikos mokykloj veikia trys klasės: V, VI ir VII. Mokinių skaičius paau
go iki 36. Šiemet prisijungė Juknelytė ir Rudaity te. Praeitų mokslo metų absolventų skaičius pa
augo iki devynių — Juozas Ališauskas (kairėje) išlaikė istorijos pataisą ir gauna atestatą.

Tėvų komitetas energingai ruošiasi vakarui, kuris bus gruodžio 1 d. Komitetą sudaro Stepas 
Ingaunis — pirm., dr. Gesė Bačinskienė — vicepirm., Vanda Kaunienė — ižd., Pranė Vanagienė — 
sekr. ir Alfonsas Lauraitis.

tadienį atskrido į Chicagą ir 
sekmadienį dalyvaus Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių vakarie
nėje.

X Brighton Park šv. Kazi
miero Seselių Rėmėjų 6 sk. mė
nesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkr. 4 d., 2 v. p. p., 
mokyklos kambary. Prašome 
nares susirinkti, nes reikia ap
tarti eilę svarbių reikalų.

X Pavasaris Dunda, pasira
šytas Masčio slapyvardžiu, yra 
penktas Draugo romano kon
kursui atsiųstas rankraštis.

X Aliciją Rūgytė, žymi Chi
cagos lietuvių veikėja, lankėsi 
“Drauge” ir įstojo į LK klubą, 
palikdama $5. indėlį naujoms 
Lietuviškos Knygos Klubo kny 
goms leisti. Ji sako, kad kiek
vienas kultūringas lietuvis tu
rėtų priklausyti klubui ir įsigy-

ir perkant knygas trečdaliu pi
giau, vis papildyti tą LK klu
bui indėlį iki penkių dolerių.

Šakių apskr., po .14 metų gyve
nimo Londone, Anglijoje, nese
niai atvyko apsigyventi į JAV, 
apsistojo Chicagoje, įsikūrė 
Marąuette Pk. Jis gerai moka 
anglų kalbą, jaunas vyras, to
dėl greitai gavo gerą darbą prie 
mašinų Goodman įmonėje.

X Debatai socialinės gydymo 
apdraudos (Medicare) klausi
mu įvyks šį sekmadienį, lapkri
čio 4 d., 3 v. p. p. Jaunimo Cen 
tre. Debatų dalyviai: dr. Kazys 
Ambrozaitis ir Jonas Šoliūnas. 
Debatų taisyklės: Įvadiniai pre
legentų pasisakymai po 15 min. 
Diskusijos tarp prelegentų; 
klausimai iš publikos ir baigia
mieji prelegentų pasisakymai 
po 5 minutes. Visi kviečiami į 
šiuos debatus atsilankyti.

Už geriausią pasiūlymą par
duodama užeiga — “J. D. Ta

X Amerikiečių skautų gru
pės 678 ir 2678 vakar Šv. Kry
žiaus parapijos salėje, 6545 So. 
Hamlin, turėjo senų daiktų iš
pardavimą.

X Margie ir Frank MeNico- 
las, 10635 S. Harding, spalio 24 
d. šventė savo 3 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ta pro
ga savo gražioje rezidencijoje 
turėjo vaišes. McNicolas augi
na sūnų Frank ir dukrelę Te
resę. Margie McNicolas yra 
dukrelė plačiai žinomų veikėjų 
Jurgio ir Julijos Pūkelių.

X Roselande Balfui į talką 
pasižadėjo ateitį 50 ponių, ku-
rios keps tortus - pyragus šal- Jack Jatis, George Jonikas, 
pos reikalams. Kepsnių išpar- ; Frank Savickas, Chester Aucu-
davimas (bake sale) įvyks šį 
sekmadienį Visų Šventųjų pa
rap. salėje. (Pr.)

X Sol. Jonas Vaznelis dainuos
Operos baliaus koncertinėj pro- gt. Buvo areštuoti 10 tavernos 
gramoj lapkričio 10 d. 8 vai. v. klijentų. Rengiamasi atimti jos 
Western Ballroom salėje. (Pr.) leidimą ir ją uždaryti.

IŠ TEISMO SALES

PASAKOJA “DRAUGO” REDAKCIJOJ O, ANUŠKEVIČIENĖ

Gyvendami tokiame didmies
tyje kaip Chicaga, galime, nors 
ir ito vengdami, patekti į ne
malonią būklę. Prieš keletą mė 
nosių, pasigailėdama trijų ma
žamečių vaikų, išnuomavau bu
tą vienai šeimai. Pasirodė, kad 
tie žmonės yra labai nesąžinin
gi. Nuomos nemokėjo ir dar 
pradėjo gadinti buto įrengi
mus. Nieko kito negalėjau da
ryti, kaip tik kreiptis į teismą.

Teisme niekad nesu buvusi. 
Pilna salė žmonių mane tik jau 
dino, ir baugu darėsi. Teismo 
pareigūnas garsiai paskelbė, 
kad teismas prasideda, teisėjas 
eina. Labai nustebau, kai pama 
čiau, kad tas teisėjas yra Al
fonsas Wells. Žinau, kad jis lie
tuvis. Taip gera pasidarė šir
dyje. Baimė dingo, atgavau pa
sitikėjimą. Sakau, vis kaip nors 
reikalus susitvarkysiu. Kaip ge 
ra ,kad ir teisėjas ir advokatas 
yra lietuviai.

Teisėjas paklausė nuominin
kę, ar ji ką nors man moka 
už butą. ši atsakė, kad ne, ir 
pradėjo mane visokiais žodžiais 
niekinti. Tada teisėjas tik nu
sišypsojo ir paklausė, ar ji lai
kytų ką nors nemokamai savo

PIjEASE open yovb heart. 
HELP NEEDED AT ONCE!

“Dollars for Bricks“, to build St. 
, Patrick’s School in Phenix City. Ala- 

name. Ji atsakė, kad nelaikytų. I bama. send no matte.r how nttie. 

Teisėjas kaip tik panaudojo jos c/o SISTEK mary james
pačios sprendimą ir nutarė, kad

Chicagoje
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 4 d. nuo 2 iki 6 v. 
vyks įvairi programa Marąuet
te Hali, 6908 S. Western avė., 
Marąuette Park.

Lietuviams bus reta proga 
susipažinti su mūsų pačių lie
tuviais demokratais, dabar iš
rinktais į valdiškas vietas. Tai 
Walter S. Baltis, Sanitary Dis- 
trict Trustee, Albert Preibis, 
Alex Kumskis, Jack Jatis, dr. 
Jonas Vaičiulis ir Donna Kamm.

Marąuette Park rajone smar
kiai veikia precinktų kapitonai

nas - Auston, Juozas Skeivys 
ir Bal. Brazdžionis, kad šis mi
tingas pasisektų, nes čia bus 
reta proga sutikti, susipažinti 
ir pasikalbėti su Illinois valsty
bės visais kandidatais demokra 
tų sąraše.

Bus muzikos, dainų, veiks bu 
fetas su lengvais ir smarkiais 
bei stipriais gėrimais ir per vi
sas keturias valandas vyks įvai 
ri, įdomi programa. Visi atsi
lankę susilauks įvairiausių do
vanų. Visiems įėjimas laisvas, 

j Šį mitingą ruošia Lietuvių De
mokratų Lyga. D. K.

APDAUŽĖ POLICININKĄ
Policininkas Charles Du Sha- 

ne, eidamas savo pareigas, bu
vo du kartu apdaužytas ir ap
muštas 51-ame klube, 51 E. Oak

jai reikės iš buto išsikraustyti 
per penkias dienas.

Pamačiau, kad teisėjas A. 
Wells yra išmintingas, teisingas 
ir be galo nuoširdus lietuviams. 
Tik tame teisme labai ryškiai 
supratau, kodėl lietuvis lietuvį 
turi visur ir visada remti. Juo 
daugiau mes turėsime savo žmo 
nių aukštesnėse vietose, tai tuo 
mes būsime saugesni. Tikiu, 
kad ne tik aš, bet ir visi lietu
viai vieningai teisėją A. Wells 
parems lapkričio 6 d. rinkimuo
se.

KAS, KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos 21 kuopos 

svarbus susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkr. 4 d. 1 vai. p. p. Šv. 
Kryžiaus parapijos susirinkimų 
kaimbary. Visos sąjungietės malo
nėkite gausiai atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. — Valdyba

— Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
I sk. svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 4 d. 2 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos susirinkimų 
kambaryje. Rėmėjos kviečiamos 
atsilankyti ir naujų narių atsives
ti. — Valdyba

Rox 168 — Dept. C. P. 
"Won’t you please Help us!”

Antroji JAV ir Kanados Lie
tuvių tautinių šokių šventė į- 
vyks 1963 m. liepos 7 d. Chica
gos International Amfiteatre. 
Šventei pasiruošimai jau pradė
ti ir sudaryta bent 9-netas į- 
vairių komisijų. Sudaryta taip 
pat ir spaudos komisija, kuriai 
pirmininkauja inž. J. Grabaus
kas. Jo ir LB apygardos at
stovo, tautinių šokių šventės 
vyriausio vadovo inž. Br. Nai
nio iniciatyva, buvo praėjusį 
antradienį sukviesti spaudos at 
stovai pasidalinti mintimis.

Pasikalbėjime paaiškėjo, kad 
šokių šventės repertuaro komi
siją sudaro Br. šhotas, Ringai- 
lė Zotovienė, L. Braždienė, I. 
Šilingienė, Br. Jameikienė. Re
pertuaras jau baigiamas spaus
dinti ir manoma, kad šį mėne
sį jau visos šokių grupės jį 
galės gauti. Repertuarą finan
suoja Pirmosios Tautinių Šokių 
šventės rengėjai. Repertuaro 
spausdinama apie 1,000 egzem
pliorių, kad juo būtų galima nau 
dotis ir kitais atvejais. Muziki- 
niems šventės reikalams ir šo
kių instrumentacijai tvarkyti 
pakviestas muz. J. Zdanius.

Lietuvių Bendruomenės 70 
apylinkių išsiuntinėti raštai, at
sakymai gauti iš 47. Oficialiai 
užsiregistravo jau 21 tautinių

Dalis Lietuvių tautinių šokių šventei ruošti informacijos komisi
jos ir LB Chicagos apygardos valdybos narių. Pirmoj eilėj (iš k. 
j deš.) St. Daunys, Br. Nainys, A. Antanaitis. Antroj eilėj — K 
Drunga, Al. Baronas, J. Grabauskas, D. Radvilas.

Nuotr. Vyt. Račkausko

Chicagos žinios
MATO NE ŠIOS ŽEMĖS 

SKRIDIMŲ
Kartais pasitaiko danguje 

matyti skriejant tokių dalykų, 
kurie nėra panašūs į lėktuvus 
ar raketas, šiais laikais daž
niau pranešama apie tokius gai 
“ne iš šios žemės” skridimus. 
Generolas Robert Woodward 
prašo apie tokias skrajojančias 
“lėkštes” pranešti O’Hare Air 
Force bazei, telef. VAnderbilt 
7-1151, Ext. 388. Reikia pasa
kyti vietą, laiką, dydį, spalvą, 
pavidalą, greitumą, aukštumą 
ir kitas aplinkybes, susijusias 
su matytu skridimu.

ŽADA PIRKTI EKSKURSI
NIUS LAIVUS

Penki čikagiečiai bando orga

Lietuvių Amerikiečių Demokratų Lyga 

kviečia visus lietuvius atsilankyti į

Masinį Mitingą
Sekmadienį, lapkr. 4 d., 2 vai. popiet

MARŲUETTE HALL SALEJE 
6908 South VVestern Avenue

paremti Prezidento Kennedy politikų,

paremti Demokratų Kandidatų Surašę

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

Daug gražių dovanų.................Vaišės nemokama

šokių grupė, apie 300 šokėjų, 
neskaitant Chicagos. Taip pat 
dalyvaus Marąuette Parko mok 
sleivių ansamblis ir Donelaičio 
Lituanistinės mokyklos tautinių 
šokių šokėjai.

Šventės ruošėjai yra LB Chi
cagos apygardos valdyba. Re
gistraciją vykdo St. Šiaučiūnas, 
St., Chicago 29, III.

Manoma, kad šventės šo
kėjų grupės bus pakviestos į 
Chicagą specialiu miesto me: <

I raštu. Bus išleistas specialus 
j tautinių šokių šventės leidinys, 
kurį redaguoja inž. D. Bielskus. 
2511 W. 69 St., Chicago 29, III.

Be kitų komisijų sudaryta 5r 
finansų komisija, kurios pirmi
ninku pakviestas Šv. Antano 
Taupymo ir Skolinimo b-vės rei 
kalų vedėjas J. Gribauskas.

Įdomu, kad šokių šventėj įsi 
registravo ir nauja Urbanos lie 
tuvių studentų šokėjų . grupė, 
vadovaujama dr. I. Užgirienė .

Jaunimo Centro studentų ar 
samblis sutiko globoti visus iš 
Kanados atvykstančius tautini į 
šokių šokėjus.

Nors dar iir yra laiko, bet jis 
greit bėga ir Antroji JAV ir 
Kanados Lietuvių Tautinių Šo
kių šventė jau nebe už kalnų, 
atsimenant kiek reikalauja dar
bo tokios šventės suorganizavi
mas. P. Janulis

nizuoti kompaniją nupirkimui 
dviejų ekskursinių laivų, ilgus 
metus plaukusių visuose di
džiuosiuose ežeruose. Chicago, 
Duluth & Georgian Bay laivų 
kompanija nori jūos parduoti. 
Iš jų pelno nebegaunanti.

PALIKO PIRŠTŲ NUOSPAU
DAS

Du vyrai, pavalgę pietus Tof 
fenetti restorane, 65 W. Mon- 
roe, priėjo prie kasininkės. Jai 
valandėlei nusigrįžuš, jie iš ka
sos pavogė' $500. Iš jų ant sta
lo paliktų lėkščių, peilių, šaku
čių ir šaukštų policija nutrau
kė pirštų nuospaudas ir bandys 
vagilius susekti.
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