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INDIJA GULA ILGAS
AR KOMUNISTAI UŽGROBS LIETUVIO 

STATOMAS MOKYKLAS
Kinai veržiasi prie žibalo versmių ir ryžių laukų. — Ar Indija 

atsilaikys prieš du didžiuosius Azijos agresorius?
Raudonųjų kinų agresija Hi

malajuose, atrodo, išsivystys į 
ilgą, daug kainuosiantį gyvy
bėmis ir lėšomis karą. Patys 
indai tų susirėmimų jau nebelai
ko tik pasienio konfliktu. Ge
rai ginkluoti raudonosios Kini
jos daliniai jau telkiami ata
kai Assamo provincijos, šiau
rės rytų Indijoje, kur yra ke
lias į Indijos pramonės sritis, 
ryžių ūkius, žibalo laukus ir 
mineralų kasyklas krašto ly
gumose. Assamo provincija y- 
pač artima lietuviams, nes ten, 
daugiausia lietuvių lėšomis, lie
tuvis mision. kun. J. Svirnelis 
yra pastatęs kelias bažnyčias, ke 
lias mokyklas ir protarpiais net 
leidžia lietuvišką laikraštį mi
sijų bendradarbiams.

Šiaurės vakaruose kinai brau 
naši į šiaurinį Kašmirą, siek
dami užimti Indijos įsitvirtini
mus pirma negu žiemos šalčiai 
ir gausus tose srityse sniegas 
šiam sezonui sustabdys karo 
žygius.

Indijai tenka susidurti su 
priešu, kuris turi persvarą sa
vo skaičiumi, ginklais ir pasiruo 
Šimu. Susikoncentravusi į savo 
krašto kultūrinio, ūkinio, sočia 
linio lygio pakėlimą ir pasitikė

INDIJA APLEIDO BAZE
NEW DELHI. — Indija už

vakar pranešė, jog ji pasitrau
kė iš svarbiausios sargybinių 
stovyklos, saugojančios 18,550 
pėdų Karakoram perėjimą, be-

Indijos studentai
WASHINGTON, D.C. — Am

basadorius B. K. Nehru ragi
na Indijos studentus iš Jungti
nių Amerikos Valstybių grįžti 
„namo, kaip galima greičiau bai
gus studijas. Indijai trūksta iš
lavintų žmonių.

Indija gauna šešis
Kanados lėktuvus

0TTAWA. — Kanada siunčia 
šešis Dakota (DC-3) transpor
tinius lėktuvus Indijai. Tai yra 
Kanados dalis karinės pagalbos 
Indijai, kovojančiai prieš Kini
jos komunistus įsibrovėlius į 
jos teritoriją.

— Pietų Vietname jau žuvo 
37 amerikiečiai kariai, kovoju
sieji ten prieš komunistus par
tizanus.

KALENDORIUS
Lapkričio 7 d.: šv. Florencas, 

Kvietė.
Lapkričio 8 d.: šv. Severas, 

Svirbutas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apsiniaukę, apie 40 laipsnių, 
galimas lietus; rytoj — dali
nai apsiniaukę, vėsiau.

Saulė teka 6:30, leidžias 4:39.

dama savo neutralumu, Indija 
nepramato tokio komunistų 
grobuoniško agresyvumo ir jam 
reikiamai nepasiruošė. JAV, 
D. Britanija skuba, praregėju
sio Nehru pakviestos, gabenti 
automatinius šautuvus, artileri
ją ir transporto priemones, ta
čiau dėl didelių nuotolių ir blo
gų kelių tegali tai daryti lėk
tuvais, ir tuo būdu aprūpinti 
didesnę armiją yra gana sunku. 
Kinai sutraukė 100,000 karių

Tuo gi tarpu priešiškai agre
sijai nuo seniau ruošęsi kinų 
komunistai Himalajuose, kaip 
spėja “U.S. Nevvs & World Re- 
port”, turi apie 100,000 karių. 
Jiems irgi sunku savo dalinius 
aprūpinti per kalnų viršūnes, 
siekiančias iki 15,000 pėdų, bet 
jie jau puola ne tik automati
niais šautuvais, bet ir su patran 
komis. Kinų vergų darbo bata
lionai pasiųsti atlikti sunkaus 
transporto uždavinius. Faktai 
išblaškė Indijos iliuziją, kad 
Himalajai apsaugos juos nuo 
raudonųjų kinų agresijos.

Iš anksto pasiruošę, kinų ag
resoriai jau įstengė paimti Wa- 
longo miestą, kuris oro keliu 
yra tik už 80 mylių nuo žibalo 
laukų Digbojuje. Kinų agreso-

sitęsiantį per Himalajus iš rau
donosios Kinijos į Kašmiro slė
nį ir indų subkontinentą.

Indai apleido Dault Beg Oldi 
vietovę, didelę karinę bazę La- 
dakho Chip Chap slėnyje, šiau
riniame Kašmire, tolimuose va
karuose prie ginčijamo kinų - 
indų pasienio. Bazė buvusi dvi 
mylios nuo kalno perėjimo ir į 
tą apylinkę kinai dar nereiškia 
pretenzijų.

Pasak vyriausybės pareigūno 
pranešimo, bazė buvusi apleista 
“prieš kelias dienas kaip buvo 
numatyta pasitraukti”.

W. VVilLard VVirtz, JAV darbo 
sekretorius, išeina iš New Yorko 
leidėjų draugijos įstaigų News rū
mų, kur jis bandė išspręsti darbi
ninkų ir darbdavių ginčą, kuris 
privertė sustabdyti laikraščio New 
York Daily News spausdinimą. 
Streikuoja laikraščio gildą. .(UPI)

rius ypač vilioja jau minėta As- 
samo provincija. Čia yra vieni 
iš nedaugelio derlingų ryžių lau 

(Nukelta į 7 psl.)
__________

Sovietai sveikina 
Turkiją

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga, kuri nori, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės išsivežtų 
savo sviedinius (raketas) iš Tur 
kijos, pasveikino Turkiją,, mi
ninčią savo 39 metų respublikos 
sukaktį.

Prezidentas Breznev pasiun
tė sveikinimo telegramą Turki
jos prezidentui Gurseliui. Tur
kijos 39 metų respublikos su
kaktis buvo spalio 29 dieną.

Breznev pareiškė viltį, kad 
Turkijos ir Sovietų Sąjungos 
santykiai išsivystys draugišku
mo dvasioje.

Kanada nori pasitarti
dėl JAV žygių

TORONTO. — Ministeris pir
mininkas J. Diefenbakeris už
vakar perspėjo, kad tegu Jung
tinės Amerikos Valstybės ne
laukia Kanados įsivėlimo į tarp
tautinę krizę be pasitarimo iš 
anksto abiem kraštam.

Diefenbakeris pareišKe, kad 
Kanada aiškiai ir neabejotinai 
remia Jungtinių Amerikos Vals
tybių poziciją prieš Sovietų Są
jungos statymą sviedinių ug
niaviečių Kuboje.

Tačiau jis pridėjo, kad Jung
tinėms Amerikos Valstybėms ir 
Kanadai reikia pasitarti svar
besniais tarptautiniais klausi
mais prieš darant kokį žygį.

Diefenbakeris kalbėjo Kana
dos sionistų organizacijai.

Pašalintas bulgarų 
premjeras ir kiti 

pareigūnai
SOFIJA, Bulgarija. — Bul

garijos ministeris pirmininkas 
Anton Jugov, gal būt įsakius ( 
Kremliui, pirmadienį buvo pa- į 
šalintas iš tų pareigų. Jis esąs ■ 
stalinistas.

58 metų Jugov buvo apkal
tintas frakcionalizmu bulgarų 
komunistų partijos suvažiavi
me, kuriame dalyvauja 1,055 
atstovų. Jis taipgi buvo išmes
tas iš komunistų partijos cent
ro komiteto.

Penkiom valandom praslin
kus po bulgarų komunistų par
tijos vado T. Zivkovo sugrįži-' 
mo iš Maskvos, prieš premjerą 
Jugovą buvo paleista “artile
rija”. Tačiau jis nebuvo išmes
tas iš partijos.

Atrodo, kad Zivkov taikosi 
į ministerio pirmininko postą.

Taipgi keli kiti vyriausybės 
pareigūnai buvo pašalinti iš pa
reigų.

— Indija atšaukia savo 7,000 
kareivių iš Gazos ruožo, stovin
čius prie Egipto - Izraelio pa
sienio.

MASKVA. — Apsileidimai so 
vietiniame žemės ūkyje privedė 
prie bulvių stokos daugelyje So
vietų Sąjungos miestų.

Gudijoje, “Pravdos” praneši
mu, reikia laukti menko bul
vių derliaus, nes jų kasimas 
sovchozuose ir kolchozuose e- 
sąs blogai organizuojamas, ka
simo mašinos tik iš dalies at
remontuotos, be to, trūksta dar 
bo jėgos.

Į Gudijos sostinę Minską esą 
iki šiol bulvių pristatyta tik

Austrai pamokė 
sovietų diplomatų

KLAGENFURT, Austrija. — 
Demonstrantai, šaukdami “nu
griauk Berlyno sieną” ir “va
žiuok į savo koncentracijos sto
vyklą” nutraukė pirmadienį so
vietų diplomato paskaitą Ber
lyno klausimu.

Policija palydėjo A. I. Popo
vą, trečiąjį Sovietų Sąjungos 
ambasados Vienoje sekretorių, 
iš susirinkimo, kurį buvo su- 

• ruošusi Austrų - Sovietų drau
giškumo organizacija.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Dėl popiežiaus ir katafikų 

valstybininkų. Užsienių laikraš
čiams skirtose žiniose Sovietų 
žinių agentūra Tass palankiai 
pasisakė popiežiaus Jono XXIII 
atžvilgiu. Popiežius esąs už tai
ką, prieš atominių ginklų lenk
tynes, už nesusipratimų aiškini- 
mąsi pasitarimais. Tačiau, gir
di, valstybininkai katalikai, ku
rie valdo Ameriką, Prancūziją, 
Vokietiją, toli gražu ne visada 
klauso popiežiaus nurodymų.

Visi žino, kad popiežius yra 
už taiką, teisingumą, laisvę, 
žmogaus teisių ir pareigų pai
symą. Tai paneigia Kremliaus 
valdovai. Tai joks komplimen
tas žmogui iš Maskvos žinių a- 
gentūros, kuri pagelbsti Sovie
tų diktatoriui Chruščiovui engti 
žmogų.

— Kuba sutinka, kad Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius pa
tikrintų komunistų laivus, plau
kiančius į Kubą. Norima užkirs
ti ofenzyvinių ginklų gabenimą 
į Kubą.

IR SUNKUS KARAS

Štai kaip Kinijos komunistų vadas doro ja savo draugą. Jau ir 
Nikita dreba.

Blogai su bulvių nukastam 
visoje Sovietų Sąjungoje

trečdalis nustatyto kiekio. Vi
tebsko ir Mogilevo gamybinėse 
valdybose bulvių derlius pasie
kęs tik šeštą dalį to, ko buvo 
laukta pagal planą; Leningra
do apylinkėje bulvių prikasta 
tik pusė planuoto kiekio.

Rehabilituotas
Bucharinas

MASKVA. — Komunistų par 
tijos sluoksniuose Maskvoje pa
tvirtinta, kad jugoslavų laikraš 
čio “Politika” paskelbta žinia 
apie buv. sovietinių vadų Bu- 
charino, Rykovo ir Radeko “tei
sinį rehabilitavimą” yra tei
singa.

Visi trys buvo 1938 m. sta
lininių valymų metu likviduoti. 
Rehabilitacija tereiškianti, jog 
pasmerkiamas Bucharino ir ki
tų nuteisimas ir nužudymas, ta
čiau priekaištai jiems dėl “nu
krypimo dešinėn” nuo partijos 
limios palieką ir toliau galioti.

— Sovietų Sąjungos viceprem 
jeras Mikojanas vakar vėl ta
rėsi su kubiečių diktatorium 
Castro dėl patikrinimo sovietų 
bazių Kuboje demontavimo.

CUKRINIAI RUNKELIAI, VALSTYBĖ IR 
KOMUNISTU DVARAI - KOLCHOZAI

Ragina cukrinius runkelius vežti į fabrikus 
Nevykusi komunistų ūkinė sistema

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Pavergtos Lietuvos komunistų 
laikraštis “Tiesa” lapkričio 1 d. 
(nr. 258) rašo, kad “pastaro
siomis dienomis prie Kapsuko 
cukraus fabriko galima matyti 
vis daugiau sunkvežimių: rajo
no žemdirbiai sparčiai kasa run 
kelius ir skuba kuo greičiau at
likti savo pareigą valstybei.”

Vis valstybei ir valstybei, o 
kur pačiam žmogui darbinin
kui. Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
žmogus išlaisvintas nuo verga
vimo valstybei, kitaip tariant 
lietuvis bus išlaisvintas iš ko
munistinės baudžiavos.

Ir toliau “Tiesa” ragina cuk- 
i inius runkelius vežti į fabri
kus, nes kai kurie rajonai ne
skuba. Laikraštis perspėja:

\„----------------------------------- :

Dvi vienuoles sužeistos
automobilio nelaimėje

CHICAGO. — Dvi Marijos 
Aukštesniosios mokyklos kazi
mierietės mokytojos pateko į 
ligoninę, sužeidus jas dviejų 
automobilių nelaimėje prie 6318 
So. California Avė.

Nelaimėje sužeistos seserys 
Estera ir Concetta.

Mrs. Barbara Dorin, 20 me
tų, 5342 S. California Avė., ir 
jos vyras David, 23 metų važia
vo užvakar California Avė., ir 
ji pamatė savo buvusią moky
toją seserį Concetta ir 3 kitas 
vienuoles, stovinčias per lietų 
netoli mokyklos. Ji pasisiūlė pa
vežti vienuoles, kurios įsėdo į 
automobilį.

Dorin pareiškė, kad automo
bilis, vairuojamas Mrs. Ann 
Collins, 45 metų, 7931 So. Troy 
Str., smogė į jo automobilio 
priešakį netoli 63 gatvės ir Ca
lifornia avė. Jo automobilis už
šoko ant šaligatvio ir atsimušė 
į medį.

Filmas apie 1863 metų 
sukilimų

VARŠUVA. — Lenkijos ka
riuomenės kino studija baigia 
filmą apie 1863 metų sukilimą. 
Filme panaudoti istoriniai do
kumentai, piešiniai, sukilimo me 
to dailininkų paveikslai, suki
lėlių dainos, Norvydo ir kitų 
poetų — sukilimo amžininkų — 
eilėraščiai. Scenarijaus autoriai 
—- J. Kucharskis ir S. Ozime- 
kas, režisierius — J. Stefanovs- 
kis.

— Sovietų Sąjunga šiandien 
mini rusų revoliucijos 45 metų 
sukaktį. Rusija jau 45 metai 
yra bolševikinėje vergijoje.

— Gvatemala vakar nutarusi 
apleisti Vidurio Amerikos vals

tybių organizaciją.
— Tarptautinio Raudonojo 

Kryžiaus atstovai atvyko į 
New Yorką susitarti su Jungti
nių Tautų organizacijos parei
gūnais dėl smulkmenų, kaip pa
tikrinti Sovietų Sąjungos lai
vus, plaukiančius į Kubą.

— Spartinant darbus lau
kuose, reikia rimtai susirū- 
p:nti ir cukrinių runkelių iš
vežimui į fabrikus. Susidariu
si padėtis kelia didelį nerimą. 
Štai Kalvarijos rajonas, nors 
runkelius nuima neblogai, 
valstybei pristatė dar tik 
pirmuosius šimtus tonų cuk
rinių runkelių. Panaši padėtis 
Vilkaviškyje. Akmenės rajo
no kolūkiai — vieni iš spar
čiausiai nuimančių cukrinius 
runkelius respublikos šiaurė
je, dar prieš savaitę į valsty
binius punktus nebuvo prista
tę nė vieno centnerio cukri
nių runkelių. Runkelių staty
mą valstybei taip labai uždel
sia Joniškio, Kelmės, Ramy
galos, Šiaulių ir visa eilė ki

Naujausios
žinios

— Vakar Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse didelis nuošim
tis balsuotojų dalyvavo visuoti
niuose rinkimuose. Rinkimuose 
dalyvavo daugiau kaip 50 mili
jonų balsuotojų. Vakar išrink
ti 39 senatoriai, 435 Atstovų 
Rūmų nariai, 35 gubernatoriai, 
daug teisėjų ir kitų pareigū
nų.

— McCloy, specialus prezi
dento Kennedžio atstovas Ku
bos reikalams, vakar pranešė 
Sovietų Sąjungos Kuznecovui, 
kad rusai turi atsiimti iš Ku
bos ir bombonešius, kurių ten 
esą apie 30.

— Indijoje dar tebevyksta 
kovos prieš Kinijos komunis
tus įsibrovėlius.

— Diktatorius Fidel Castro
neįsileidžia į Kubą tarptautinių 
inspektorių patikrinti ar jau 
demontuotos Sovietų Sąjungos 
sviedinių (raketų) ugniavietės.

Australijos kviečiai
raudonajai Kinijai

CANBERRA, Australija. — 
Australija vėl siunčia raudona
jai Kinijai 25 milijonus bušelių 
kviečių išsimokėtinai. Nuo 1960 
metų ji yra davusi Kinijai jau 
140 milijonų bušelių.

Už pastarąjį kiekį Australija 
turės gauti apie 15 -18 milijo
nų svarų.

Izraelio televizija
JERUZALE, Izraelis. — Vy

riausybė užvakar patvirtino pla 
ną įsteigti pirmąjį Izraelio te
levizijos siųstuvą. Siųstuvą, ku 
ris bus naudojamas švietimo 
reikalams, statys Edmond Ja
mes de Rothschild Memorial 
grupė. Jis kainuos apie vieną 
milijoną dolerių.

— Katalikai mirė Dachau 
koncentracijos stovykloje. Ne 
tik žydai, kaip religinė grupė, 
hukentėjo nuo nacių. Amerikie
čiams išlaisvinus garsiąją Da
chau koncentracijos stovyklą 
Ii Pasaulinio karo metu, ten 
rasta įkalinta 1,800 katalikų 
kunigų.

tų rajonų. Tokia padėtis labai 
nenormali. Toliau delsti jokiu 
būdu negalima. Gamybinės 
valdybos, kolūkiai turi grieb
tis visų priemonių, kad šiam 
vilkinimui būtų padarytas ga
las.
Matyti žmonėms iki gyvo kau 

lo įkyrėjo komunistų ponų dva
rai — kolchozai.

— Pakistanas ir Britanija už
vakar pasirašė sutartį, pasiža
dančią Pakistanui paskolinti 10 
milijonų svarų sterlingų (28 
milijonus dolerių), kad pagel
bėtų pakistaniečiams įvykdyti 
antrąjį penkerių metų planą.

— Etiopija nori, kad užsie
niečiai investuotų pinigus į jos 
antrąjį penkerių metų planą.
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JUBILĖJINIUS METUS PRADEDANT
Prieš šimtą metų, 1863-siais, 

sukilo lietuvių tauta prieš oku
panto jėgą, kalinio pančius ir 
daromas skriaudas. Ji siekė 
laisvės.

Prieš 45 metus, 1918-siais, 
laisvėn išsivadavusios šimtaam 
žės tautos jaunimui įsižiebė lie 
tuviškosios skautybės mintis: 
tarnaujant pilnutinio žmogaus 
auklėjime ir lietuvio kūrime, 
siekti laimės.

Prieš 40 metų, 1923-siais, lie
tuvis skautas savo talkon pla
čiuoju mastu pasitelkė spaudą: 
pradėjo leisti “Skautų Aidą’’.

Savosios tautos laisvinimo ir 
skautiškojo jaunimo auklėjimo 
pastangų sukaktis minėdama, 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tary 
bos Pirmija 1962-jų metų lap
kričio pirmąją dieną skelbia 
jubilėjinius sąjungos metus, ku
riems iš praeities semiamos 
stiprybės simboliu tebūnie 1863 
mėtų sukilimas. Stovint nera
maus rytojaus dienų prieangy
je, šios sukaktys lietuviškąją 
skautybę lai stiprina, o Visos 
lietuvių tautos širdyje broliš
kos ištikimybės ryšio liepsną 
įpučia ir rusena.

Lietuviškosios skautybės tiks 
lų esmė — auklėti geresnį lie
tuvį, kilnesnį žmogų — teneuž- 
leidžia vietos kitiems šūkiams 
ar viliojimams.

Skautybės idealų sintezė — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui — 
tegu būna pilniau įgyvendina
ma ir abejonių rūpesčiuose vis 
stropiau puoselėjama.

Lietuvių tautos didybė ir da
bartinė tėvų žemės tragedija 
lai mus skatina budėjimo rim
čiai ir išsipildansčio laukimo 
džiaugsmui.

Artimo meilė tegu pripildo 
kiekvieno mūsų asmenybę, 
kviesdama rytoj būti geresniais 
negu šiandieną esame ar vakar 
buvome.

Ir nei fizinė, nei dvasinė vie
numa lai nekelia mumyse bai
mės ar pasibaisėjimo jausmų, 
nes niekada nesame vieni; Die 
vas yra čia, su mumis.

Minėdama šią šventę, Tary
bos Pirmija sveikina Lietuvių 
Skautų Sąjungos kūrėjus, vi
sus Sąjungos narius, tėvelius, 
rėmėjus ir plačiąją visuomenę.

Su lietuvišku jausmu, 
Budėkime!

LSS Tarybos Pirmija

PRISIMINKIME A. A. PSKTN. 
VYTAUTĄ TARVAINĮ

Lapkr. 5 d. sukanka 10 metų 
nuo a. a. psktn. Vytauto Tar- 
vainio mirties.

Vytautas buvo išskirtinas 
jaunuolis: labai geras skautas- 
vadovas, nepaprastai pareigin
gas, ypatingai mylįs savo tėvy
nę, šeimą ir visus savus žmo
nes.

Gimęs 1924 m. Nevarėnuose, 
Telšių apskr., kur mokėsi ir 
baigė gimnaziją. Anksti pasi
mirus tėvui ir likus motinai su 
trim mažamečiais vaikais, ne
lengvas buvo jos, o kartu ir Vy 
tauto gyvenimas. Atėjus bolše
vikams, 16 m. gimnazistas-skau 
tas dėl tėvynės meilės kalintas, 
tardytas, kankintas, o vyresnis 
brolis Zenonas Rainių miškely
je nukankintas.

Traukiantis nuo bolševikų, 
sunku buvo jo jautriai sielai pa 
likti savo. tėvynę. Savo mamai 
rašė: “Tu neįsivaizduoji, mama,

kaip sunku buvo apleisti pasku 
tinę savo žemės pėdą ir kaip 
skaudu paskutiniu žvilgsniu pa 
lydėti tolumoj nuskęstančias pu 
šis prie mūsų gimtojo so
džiaus”. Nenujautė, kad jo 
vargšė motina, palydėjus vyrą, į 
sūnų, palikus tėviškę ir jį patį 
neužilgo palydėti turės

Palikęs silpnos fizinės svei
katos, visą laiką stiprus dva
sioje. Vokietijoje studijavo me
diciną, veikė skautų eilėse. 
JAV-se, Detroite, dirbo laborą 
tori joje — Fordo ligoninėje, 
rasė eilėraščius, šoko tautinius ■ 
šokius, dirbo aktyviai su skau
tais. Paskutiniu laiku ėjo Balti
jos tunto adjutanto pareigas. 
Savo pareigas, pasiimtą darbą 
visuomet kuo sąžiningiausiai at
likdavo. Visur pirmutinis ir la

ibai nuoširdus, kiekvienam buvo 
malonu su juo dirbti. Lietuviš
ko nuoširdumo pilni ir visi liku
sieji jo šeimos nariai: motulė ir 
sesutės — švogerio šeima.

Ant Vytauto kapo — kuklus 
paminklas: iškaltas kryžius su 
dobilo ir tulpių raižiniu žydi gė
lės, žaliuoja rūtos ir, rodos, visa 
tai už Vytautą mums kalba ...

Ir 10 metų praėjus, a. a. 
psktn. Vytautas turi būti gyvas 
Detroito skautų-ičų tarpe, kaip 
šviesiausias idealistinio skauto 
pavyzdys. Nuolat prisiminkime 
jį savo karštose maldose ir sten 
kimės eiti jo pėdom, kad labiau 
pajėgtume dėl tų pačių skautiš- į 

kų — lietuviškų idealų aukotis. 
V. s. K. Kodatienė

aušros vartų tunto 
SUEIGA

Saulės ir vėjo išbučiuotais 
veidais, linksmos “Aušros Var
tų” tunto skautės rinkosi Jau
nimo Namuose į sueigą.

Tuntas pravedė sueigą su ati
tinkama programa, kuri buvo 
skirta “Gilandos” stovyklai pri 
siminti. Sueigoje dalyvavo per 
90 skaučių. Po raporto, įnešus 
vėliavas, sueiga pradėta tautos 
himnu.

Stovyklos viršininkės s. A. 
Bąukienė ir psktn. I. Smieliaus- 
kienė pasidžiaugė praėjusios 
stovyklos rezultatais ir primi
nė, kad pareigingos štabo narės 
ir pavyzdingos skiltininkės pa
dėjo realizuoti stovyklos gerą 
pasisekimą, štabo narėms ir 
skiltininkėms šios stovyklos i 
prisiminimui viršininkės įteikė 
po lietuvišką knygą.

Ypatinga padėka išreikš! a 
buvo “Aušros Vartų” tunto tun- 
tininkei s. J. Bobinienei, ėjusiai 
stovykloje ūkio viršininkės pa
reigas. Jai išreiškiant meilę ir 
padėką raudonų rožių pavidale, 
skautės griausmingai plojo.

Kuklia dovanėle tapo apdova
notos taip pat ir stovyklos ad
ministratorė s. R. Kučiauskie- 
nė, pirmosios pagelbos tiekėja ■ 
vyr. sk. O. šilėnienė ir p. Prač- 
kailienė, kuri nuoširdžiai prisi
dėjo savo darbu virtuvėje.

Jaunesniųjų skaučių “Upy
tės” skiltis, stovykloje surin
kusi didžiausį taškų skaičių, 
laimėjo “Gilandos” stovyklos 
garbės gairelę.

Šioje sueigoje be skaučių ir 
tėvelių dalyvavo vidurio rajono 
vadeivė v. s. F. Kurgonienė. Ji 
pasveikino jaunas vadoves ir 
kvietė jas drąsiau žengti skau
tiškuoju keliu. Priminė, kol 

j skautišką darbą dirbsime ben
dromis jėgomis, pakili nuotaika 
lydės kiekvieną skautę, nes ji

Britanijos princesės Marga retos 
ir jos vyro lordo Snowden sūnus 
švenčia 1 m. sukaktį.

duos jėgų dirbti Dievui, tėvynei 
Lietuvai ir artimui.

Įspūdingas momentas buvo, 
kada “Žibučių” dr-vės jaunesnės 
skautės atsisveikinusios savo 
draugovę, perėjo skaučių “Že
maitės” dr-vėn. O “Žemaitės” 
draugovės skautės kiekviena su 
gėle rankose priėjo prie vyr. sk. 
“Gabijos” dr-vėš drUūgininkės 
s. Ą. NUrtnkiėnės.

Irnprovizuoto laužo metu se
sės linksmai uždainavo tradici
nę “Gilandos” stovyklos dainą. 
Vėliau sekė keletas pasirodymų. 
Sesės suvaidino inscenizuotą 
“Gilandos” ežero padavimą ir 
eilėraštį “Aš turėjau dviratu
ką”. Po pasirodymų suskambė
jo dainų garsai, nes Aušros 
Vartų tunto sesės myli dainą. 
Dainos garsai, pasiskleidę po 
salę, susimaišė su sesių minti
mis ir nuskriejo po plačiaša
kiais ąžuolais “Gilandos” sto
vyklos laužavietėm

Užbaigdamos “Aušros Vartų” 
tunto sueigą skautės pakvietė 
mielus svetelius ir tėvelius ben- 
dran ratan sugiedoti “Ateina 
naktis”.

Pilftiį stovyklinių prisiminimų 
skautės ir gražių įspūdžių tėve
liai skirstėsi ilamo.

Sesė Irena

DĖL TALENTŲ VARŽYBŲ

Chicagos skautininkų Ramo
vės talentų varžybų komisija, 
susitarus su tuntininkais, pra
ilgino varžyboms pasirengimo 
laiką. Visi varžybų dalyviai re
gistruojasi ligi gruodžio 15 d., o 
varžybos įvyks sausio mėn. pa
baigoje: Varžybų komisija

SIUNTINIAI UŽJŪRIN

Skaučių Seserijos Vadi ja ju
biliejinių metų proga organizuo
ja pirmą kartą nuo visos Sese
rijos pasiųsti užjūrin, pasiliku
sioms pagelbos reikalingoms se
sėms, Kalėdoms siuntinių. Ieš
koma gerų širdžių šį darbą pa
remti. Visiems vienetams išsiun 
tinėti aukų lapai. Jei kam ne
buvo progos šiam tikslui paau
koti, prašoma savo auką atsiųs
ti tiesiog šiuo reikalu besirūpi
nančiai VS pavaduotojai v. s.
K. Kodatienei. Adresas — Nida 
Resort, Linden, Mich.

Iš tolimiausios vietovės Ra
miojo vandenyno rajono vadas 
s. VI. Pažiūra pirmas grąžino 
aukų lapą, surinkęs iš Los An
geles skautininkų-ių 39 dol.

AKADEMINĖ SKAUTIJA

Akademinio skautų sąjūdžio 
New Yorko skyriaus sueigoje 
Festival salėje spalio 20 d. bu
vo paminėta akademinės skau- 
tijos 38-rių metų gyvavimo su
kaktis. Savo įspūdžių iš Vytau
to Didžiojo universiteto laikų 
papasakojo fil. dr. H. Lukaše- 
vičius. Naujuoju skyriaus pir
mininku buvo išrinktas fil. Jur 
gis Birutis. Fil. Vytautas Stro- 
lia pranešė apie šio skyriaus fi
listerių planuojamą išleisti lietu 
višką dainorėlį. Fil. Vilius Bra
žėnas painformavo apie 1963 m. 
vyksiančią Jubiliejinę stovyklą, 
kuri bus Atlanto pakraštyje 
rugpiūčio mėn. Painformuota, 
kad yra planuojama pakviesti 
Clevelando vyrų oktetą koncer
tui 1963 m. sausio mėn. gale. 
Skyriaus nariai pritarė įdėjai 
rengti organizuotas išvykas į 
koncertus bei teatrus. Sueigoje 
dalyvavo apie 40 studentų bei

filisterių. Pirmininkavo fil. Ro
mas Kęzys. Po sueigos buvo. pa
silinksminta. A. S. S. valdybą 
New Yorke šiuo metu sudaro 
pirm. fil. J. Birutis, A. S. D. 
pirm. t. n. L. Šileikytė, Korp! 
Vytis pirm. senj. V. Kirkyla ir 
F. S. S. pirm. fil. R. Kezys.

ĮDOMI SKAUTŲ VYČIŲ IR
VYK. SKAUČIŲ SUEIGA

Jaunus ir senus sutraukiantis 
Jaunimo Centras sutraukė gra
žų būrį vyr. skaučių ir skautų 
vyčių. Energingieji organizato
riai, visus maloniai pasitikdami, 
dalino klausimų lapus, į kuriuos 
tuoj pasistengėm atsakyti, šalia 
jaunų, energingų “Vinco Kudir
kos” būrelio skautų vyčių, ma
tėsi linksmos jūrų skaučių gin- 
tarės, “Gabijos” d-vės vyr. skau 
tės su gražiu būreliu naujų, dar 
pirmą kartą tarp vyresniųjų da 
lyvaujančių, sesių, na ir “seni
mo” vyčiaujančio jau gražią ei- j 
lę metų.

Sueigą pradėjo s. P. Nedzins
kas, pakviesdamas pagal skau
tų ženklelį šypsotis, tuo nėduo-1 
dant vietos pykčiui, tinginystei 
ar nusivylimui. Š. V. Stasiškis 
buvo pakviestas papasakoti 
apie skautus vyčius Liėtuvojė, 
s. M. Jonikienė papasakojo apie 
vyr. skaučių veikimą. Prie stip
rios kavos išgirdome gana stip
rių pasisakymų dėl skautų vy-. 
čių ar vyr. skaučių veiklos. Bro- i 
lis Stropus ir sesė Lesniauskai-! 
tė pravedė dainas. Po Lietuvos 
himno, skautų vakarinė giesmė 
“Ateina naktis” sujungė visų 
mintis bendriem darbam'.

Vyresnioji skautė

SKAUTININKAMS IR 
SKAUTININKĖMS

Pranešama, kad anksčiau 
skelbta Chicagos skautinirtkų- 
kių Ramovės arbatėlė, iš lapkri
čio 22 dienos atkeliama į lapkri
čio 18 d. B. Pakšto salėje.

Ramovės valdyba

AFRIKOS VYSKUPAI

Vatikane vykstančiame Baž
nyčios susirinkime dalyvauja ir 
250 Afrikos vyskupų, kurie yra 
įtraukti darbuotis devyniose į- 
vairiose suvažiavimo komisijo
se. Afrikos vyskupai sudarė sek 
retoriatą, kuris bus juos visus 
jungianti institucija. Tam Sek
retoriatui vadovauja kard. L. 
Rugambwa, Bukobos vyskupas 
Tanganikoje.

KALĖDINĖS KORTELĖS
Christmas Cards

"Drauge” jau galima gauti Įvai
riu kalėdiniu kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymui*, nes 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
mu.

RINKINYS NR. t
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $.1.5Q

B. Be to. dar galima gauti anks
čiau išleistų įvairių,, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija 
švabaltė - Gylienė. Dėžutėje 21 kor
telė. Kaina $1.50.

C. Lietuvių dailininkų: P. Aųgiaus, 
V. K. Jonyno, P. Kiaulėno, J. Pau- 
tieniaus, J. Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau išleistų 16 Sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. 3
Dail. Ellęn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina $2.00.

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

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

RINKINYS N R. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

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

Užsakymus siųsti:

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

TW55NŪ5 AMERIKIEČIAI

Apskaičiuojama, kad ameri
kiečiai 1961 metais įvairiems 
labdaros, bei kultūros reika
lams yra suaukoję $8,7 bilijo
no. Iš jų $4.43 bilijonų buvo 
paaukota įvairių tikybų bažny
čioms.

G HAIUVSIiAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

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

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

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, DI. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. Jr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5480 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimu. 

Dėl valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
akių; ausų, nosies ir 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vak; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez. HE B-i 670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crayvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 8-0001.

Ofisas: 3148 VVest BSrd Street
Tel.: , PRospect. 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel,: REpubJlp 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. OSrd Street 
Kampas 63-Člos lr California

Vak kasdien nuo 6—8 vak vak. 
Sešt. 2—4 vak

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 Iki
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: 
Mt nuo 1 kl 4 vai
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
■Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRTTAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis b- pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 1 o v. r. Iki 3 p „ 

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S: Western Avė t«i
lį” tė?°#rn392 E;\59tl1 St- “k"* 
IU., tel. EDison 8-4383; go N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764, 

Valandos pagal susitarimą

DR. VL. KAUPAS
VTDAUS LIGOS

756 VVest S5th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. BI 7-0400
Dienos metu tel. CA 5-5010 DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

Rd- Tel. LB 2-5776 arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, IU.
Telef. FU 5-2020.

Valandos pagal susitarimą. Jeigu
neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

Ofiso Ir buto tol. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt. Cicero
Kasdien 10-12 lr 4-7. Treč. lr šeš
tad. tik 10-12.

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso’Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. I5th Street, Cicero 
Kasdien l-~8 vai. ir 6—8 vai. vak..

Išskyrus trečiadienius j Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

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

Valandos: 1-3 p. m. lr 6-8 p m.
Penkt. tik 1—3 d. p.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutartj.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2633 
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

Visuai Training — Contact Lenses
Pirmad., ketv. 10:30 v r _  7 u n
antrad. penkt. 10:30 v. r. — 6 p p-

šešt. 10:30 v. r. — 6 p. p.
Treč. uždaryta.

i Ofiso telef. LAfayette 3-3210 iet
neatsiliepia, šaukti KEdzle S-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12__ s vai.
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

Ofiso telef. CUffside 4-2896 
Rezid. tulef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

,r , , chirurgija
Valandoa kiekvieną dieną 2 __  4 ir
6~?. vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
sai susitarimą. šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. ▼.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7150 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. -— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
„RYTOJAS m CHIRURGAS 
bendra praktika ir moterų

ligos
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6677 
Ofiso vai.:. Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8

®ešt- 2—4 v’ P°Pl0t hr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popet,' kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. lr ketvlrtad. 1.4 p. p
intrad Ir penktad 5-8 v v.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

, LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir B Iki 8

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniaiar uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampa 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. ▼. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chicaga 28, III. 
Telef. ofiso: PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
Priėm. vai.: kasdlon 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienj — uždaryta

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartj.
Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Treč.irdieniaia uždarvta.. .

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sonth Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

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

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00. «■>
• Administracija dirba kaa- 5 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- =

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.



ijos nžpimlimas ir

KOMUNISTINĖS KINIJOS 

SIEKIMAI
Karas tarp Indijos ir komu

nistinės Kinijos plečiasi. Indi
jos premjeras Nehru, aną. die
ną kalbėdamas į tautą, pasa
kė: “Atėjo laikas suprasti, kad 
mūsų krašto laisvei yra dide
lė grėsmė”. Todėl jis kreipėsi 
ne tik į savo tautą, bet ir į 
visą laisvąjį pasaulį, kad atei
tų į pagalbą Indijai kare prieš 
agresorius — Kinijos komunis 
tus. Į Jungtinių Valstybių vy
riausybę jis specialiai kreipėsi 
aprūpinti Indiją karine amu
nicija. Mūsų vyriausybė tokią 
paramą jau teikia. Viso lais
vojo pasaulio simpatija yra In 
dijos pusėje. Kad Indija, kaip 
tokia, yra verta paramos, apie 
tai nieks neabejoja. Bet ar jos 
yra verti tokie vadai, kaip 
Nehru ir Krishna Menon, apie 
tai reiktų pagalvoti.

Ministeris pirmininkas Neh
ru tarptautinės politikos atžvil 
giu visą laiką sėdėjo ant tvo
ros. Jis paskelbė neutralitetą 
ir jo griežtai laikėsi. Jis net 
vadovavo neutraliųjų valstybių 
blokui Jungtinėse Tautose. Tas 
jo neutralumas dažnai net su
šlubuodavo. Jis jau ne vieną 
kartą buvo aiškiai pakrypęs į 
komunistinio fronto pusę. Jis 
visą laiką propagavo mintį ir 
vadovavo, kad komunistinė Ki
nija turi būti įsileista į Jung
tinių Tautų. organizaciją. Net 
neįtikėtina, kad ir dabartinės 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesijoje Indijos atstovas bal
savo už Kinijos priėmimą. Va
dinas, balsavo po to, kai Kini
jos komunistai užpuolė Indiją 
ir graso jos laisvei. Kaip tą 
galima suprasti?

Pasaulis neužmiršo ir antro
jo Indijos “didžiojo ir stiprio
jo” politiko Krishnos Menono 
darbų, kalbų ir elgesio Jung
tinėse Tautose. Jis ne vieną 
kartą savo “gražbylystę” yra 
panaudojęs Indijos priešo — 
komunistinės Kinijos naudai 
ir gretinęs savo politiką su 
Sovietų Rusijos agresine poli
tika. Karui prasidėjus, jis ir 
pats prisipažino, kad, girdi, 
“niekas labiau nemėgino su
prasti kinų, kaip aš”. Toliau 
dideliu nusivylimu jis pareiš
kia, kad dabar jau kinų poli
tika darosi aiški: iš vienos pu
sės jie siūlė pasitarimus, kad 
taikiu būdu susitartų, o iŠ ki
tos — jie rengėsi plataus mas
to agresijai. Labai gaila, kad 
Menonas ligšiol dar nežinojo 
komunistinių metodų, nežino jo 
to, kad jie jokių susitarimų 
nėra laikęsi, nesilaiko ir iiesi-

Praėjusią savaitę, kaip žino
me, Menonas buvo pašalintas 
iš krašto gynybos ministerio 
vietos. Jis buvo kaltinamas,

kad krašto neparuošė gyny
bai. Kaip jis ją paruoš, jei 
ligšiol labiau dirbo komunis
tinės Kinijos naudai, negu pa
čiai Indijai. Nebūtų blogai, jei 
ir Nehru kas pakeistų. Jo vie
toje turėtų būti pastatytas ne 
ant tvoros sėdįs politikas, ne 
pataikūnas komunistams, bet 
antikomunistas ir artimo ben 
dradarbiavimo su Jungtinėmis 
Valstybėmis ir visu laisvuoju 
pasauliu šalininkas.

*
Gaunamose iš Indijos žinio

se pastebime didelį indų visuo 
menės susirūpinimą. Ten jau
čiama, kad kas tai negero yra 
įvykę, kad kas tai drastiško 
reikia padaryti, kad išgelbėtų 
Indijos laisvę. Esą blogai su 
užsienine politika, nes kraštas 
yra priešų apsuptas iš visų 
pusių. “Mes neturime draugų 
ir sąjungininkų” — pasakė 
vienas žymus indų veikėjas. 
Visur reiškiamas nepasitikėji
mas Nehru ir Menono politi
kai. Reikalaujama mesti neut
ralitetą ir pasukti aiškiai A- 
merikos ir jos sąjungininkų 
pusėn, nes Indiją išgelbėti iš 
komunizmo pavojų tik JAV su 
savo sąjungininkais begalį. 
Taip ir yra.

ft"
Atrodo, kad indų - kinų ka

ras turi didesnę reikšmę, ne
gu susirėmimas dėl sienos, ku
rią, anglai buvo nustatę 1914 
m., bet kurios kinai niekuomet 
nebuvo ratifikavę. Kinijos ko
munistai užsimojo pavergti ko 
munizmui šias vadinamas bu
ferines valstybes: Nepalį, Sik- 
kimą, Bhutaną ir net Kash- 
mirą, kurį indai savinasi.

Pavojus Indijai yra ne ta
me, kad ji galėtų netekti tūks
tančių mylių be vertės uolotos 
teritorijos, bet tame, kad ne
tekime kelių per kalnus ir taip 
pat buferinių valstybių, ku
rios patektų į komunistų kont 
rolę. Tada ir pati Indija tie
sioginiai atsidurtų prieš rau
donosios Kinijos durtuvus. Y- 
ra baimės, kad ši komunistų 
agresija šiauriniame fronte y- 
fa tik įžanga ateities žygiams 
į. pie tinę ir pietryčių Aziją.

■Nepaisant ligšiolinės Nehru 
ir Menono politikos, nepaisant 
lankstymosi sovietiniam fron
tui ir dažnu atveju suteiktos 
jam paramos, Indijos padėtim 
reikia susirūpinti. Jos kova 
prieš raudonąją Kiniją pasi
daro nė vien jos kova. Kinija, 
susidedanti iš šimtų milijonų 
gyventojų, jei jiems kiek il
giau vadovaus komunistai, su
dalys pavojų viso laisvojo pa
saulio civilizacijai. Kad tų pa
vojų nebūtų, Indija turi laimėti 
šį karą prieš Kiniją.

REIKIA PASVARSTYTI LAISVINIMO
VEIKSNIŲ VEIKLĄ

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo komitetui susirenkant 

Ko laukiame iš VLIKo?

Kai gyvenimo tempas taip 
spartus, tai, mums ilgintis Lie
tuvos išlaisvinimo, pasaulinės 
politikos raida atrodo labai lė
ta. VLIKas renkasi posėdžiauti, 
bet Lietuvos išlaisvinimas vis 
nejuda. O jei kuri instancija ne
gali pasireikšti efektingesniais 
darbais, tai pradedame nerimau
ti ir netgi ieškoti visokių projek 
tų pertvarkyti, kurti ką kitą 
ir pan.

Betgi kiekvienam aišku, kad 
Lietuvos išlaisvinimas nėra nei 
VLIKo, nei bendrai pačių lietu
vių galioje. Tai tik dalis bend
ros pasaulinės raidos komplek
so. šiame reikale už mus ir prieš 
mus veikia eilė galingų fakto
rių. Atrodo, kad patiems lietu
viams, turintiems tik ribotas 
pajėgas, nėra nė reikalo vaidin
ti rolę ar imtis darbo, kurį turi 
atlikti galingesnieji veiksniai. 
Mums tenka daugiau ribotis dar 
bais, kurie mus pačius tiesio
giniai liečia.

Politinėj srity šiuo metu yra 
du pagrindiniai uždaviniai: skel 
bti pasauliui, kad Lietuva tebė
ra gyva ir trokšta išsilaisvinti 
ir, susidarius reikalui, kad bū
tų kas atstovauja Lietuvą ir 
lietuvius pasaulinėj plotmėj.

Daugely žemėlapių Lietuvos 
vardas jau išbrauktas. Lietuvo
je lietuviai yra įpareigoti reikš 
ti padėką Stalinui su Molotovu 
ir nenugalima raudonąja armi
ja, kad jie lietuvius “išlaisvino 
iš buržuazinio jungo” ir priglau 
dė prie rusų globojamų tautų 
šeimos. Laisvame pasaulyje e- 
santis lietuviš beliko vieninte
lis skelbti pasauliui, kad Lietu
vos vardo išbraukimas ar, kad 
lietuviai patys nori būti rusų 
valdomi, yra. tik didelis melas 
ir apgaulė. Vadovauti šiai mi
sijai yra vienas iš VLlKo už
davinių.

Kas šiandien Lietuvą galėtų

J. KUPRIONIS
-------------- :------ ; j

Į
atstovauti pasaulinėj plotmėj ? 
Keli dar likę Lietuvos pasiųn-! 
tiniai gali atstovauti tuose kraš i 
tuose, kur jie yra akredituoti.: 
Bendroj pasaulinėj plotmėj Lie
tuvos atstovavimo uždavinys 
tenka VLIKui.

Vieningos vadovybės būtinumas
Laisvojo pasaulio lietuvių mi 

siją turi vykdyti kiekvienas pas' 
kiras lietuvis, kiekviena jų or
ganizuota grupė. Tačiau dar
bas perdaug svarbus ir didelis, 
o mūsų pajėgos neproporcingai 
ribotos. Veikiant nesuderintai, 
gresia mums visiems pranykti 
pasaulio jūroje. Mūsų sąlygose 
yra gyvybiniai svarbu jungtis 
į stambesnius junginius su vie- 
ningesne vadovybe.

Perdaug negudru būtų dar 
diskutuoti, kad mums vieninga 

' vadovybė nebūtina ir, kad ga- 
' lim eiti, kaip išmanom, kiekvie 
1 .ras sau. Kiekvieno asmens ir 
, kiekvienos grupės žygis, skal- 
■ dantis lietuvių vienybę šiuo tau 
rai kritišku momentu iš anksto 
užsitarnauja istorinio pasmer
kimo.

VLIKas, jei ir nepasižymėtų 
darbais, tai vien kaip lietuvių 
politinės vienybės simbolis yra 

j vertas buvimo ir paramos. Vie
nybės jausmas tai mūsų mora
linė stiprybė, didesnis savimi 
pasitikėjimas.

Šiandien ne veltui sakoma, 
kad esame laisvame pasauly. 
Tikrai, lietuviškuose reikaluose 
šiandien mums niekas negalį 
nieko įsakyti ar mus sudrausti. 
Vienintelis mus saistantis veiks 
nys tėra mūsų asmenybės ly
gis. Dėlto, kai kalbame apie 
VLIKo stiprybę ar menkystę, 
kalbame apie save, kiek esame 
priaugę laisve naudotis.

Dėl VLIKo sąstato

Šis klausimas sudaro nemaža 
kalbų ir diskusijų. Čia išskirti
ni du momentai.

Komiteto sąstatas turi susi
daryti iš rinktinių asmenų, ku
rie yra pajėgūs dirbti ir kurie 
sugeba skirti bendrą reikalą 
nuo asmens ar grupės. Kitu at
veju gaunamos blogos pasek
mės. Pvz., VLIKui dar esant 
Europoj, kai kurios grupės pa
siuntė į jį atstovus iš likusių 
pabirų, kurie, užuot suprątę pa 
dėties rimtumą ir dirbę rimtą 
darbą, ėmėsi ieškoti asmeninių 
priekabių. Tatai reikalą prive
dė prie to, kad ir šiandien su 
nerimu širdy linksniuojame su
siskaldymą. Kartu yra ir liūd
nas reiškinys: pritrūkom drą
sos daiktus vadinti tikraisiais 
vardais Bijom, kad kas dėl to j 
nesupvktų. Sakome, kad esame 
susiskaldę, betgi žinome, kad 
principiniuose dalykuose — di
džiojo Tėvvnės vadavimo rei
kalo supratime ir siekime tarp

f'Nukpitn i 4 nsl '
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KELIAS PAVĖJUI
Valstybes departamentas nenori pripažinti 

pavergtųjų tautų siekimų

Spaudoje ir gyvenime

IŠ PASIKALBĖJIMO SU DR. J. GRINIUMI
Dr. J. Grinius “Tėviškės Žibu

rių” Nr. 44 išspausdintame su juo 
pasikalbėjime džiaugiasi, galėda
mas susipažinti su JAV ir Kana
dos lietuvių kolonijomis, aplankyti 
šių šalių kultūrinius centrus. Kal
bėdamas apie kultūrinius lietuvių 
užsimojimus, dr. Grinius skatina 
Amerikos lietuvius lankytis Euro
poje-:

“Amerikos stipresniųjų meno pa
jėgų apsilankymas Europoj ir pa
sirodymai, sakysim, per vokiečių 
radiją ir televiziją galėtų būti fi
nansiškai pakeliami. Tam reiktų 
gero plano ir organizacijos abie
jose Atlanto pusėse. Galima taip 
pat būtų galvoti apie rinktinę lie
tuvių dailės parodą Europos mies
tuose. Bet daug lengviau Ameri
kos žemyno pavieniams lietuvių 
šviesuoliams dalyvauti Europos 
lietuvių studijų savaitėse, nes nuo 
šios vasaros jas dabar ruošia vi
sos lietuvių kultūrinės organizaci
jos bendrai. Būdami gausiausi ir 
finansiškai pajėgiausi, laisvieji 
JAV ir Kanados lietuviai turėtų 
atsiminti, kad jie reikalingi kitų 
žemynų lietuviams ne tik savo do
leriais, bet ir savo kultūrine kū
ryba.”

Ryšium su kilusiomis diskusijo-

jųlįs dėl jo straipsnio apie A. "Škė- 
mos kūrybą, dr. J. Grinius sako:

“Nesuprantu, kodėl apie A. Škė
mos, literatūrinį palikimą tegalėtų 
rašyti, tik A. Škėmos artimieji 
draugai ir kodėl tik jų mintys te
gali būti teisingos. Ar yra toks ra
šytojas, dėl kurio raštų visų kri
tikų ir skaitytojų nuomonės sutap
tų ir tebūtų, teigiamos ? Kas ir kur 
nustatė laiką, nurodantį, po kiek 
mėnesių ar metų galima kritiškai 
kalbėti apie mirusio rašytoje pai- 

į likimą? Kai dėlto aukščiau minėti 
asmens galanda jietis, reikalauda
mi man atimti balsą paskaitai kul
tūros kongrese, atrodo, kad jie 
neturi tolerancijos, apie kurią 
mėgsta, kalbėti. Tai yra tikriau fa
natizmas, kokio retai bepasitaiko 
ir politinėse partijose.”

Paklaustas apie savo naująjį 
draminį veikalą, dr. Grinius pasa
kojo:

“Gulbes giesmė” — istoriška 
drama apie Barborą Radvilaitę ir 

i Žygimantą Augustą, paskutinį Ge- 
1 diniino dinastijos ainį. Jųdviejų 
dramoj norėjau išryškinti meilės 
ir ištikimybės problemą. Tik ji 
nesuprastina siaurai — kaip indi
viduali šeiminė meile ir ištikimy
bė. Man atrodo, kad ji susijusi su

meilė ir ištikimybe visuomenei, 
idealams, Dievui.”

Dr. Grinius yra paruošęs spau- </į 
dai “Aidų” premijuotą studiją |' 
“Lietuviški kryžiai ir koplytėlės”, 
planuoja išleisti savo literatūrinės į „ 
kritikos studijų ir straipsnių rin
kinį, taipgi parašyti naujosios lie
tuvių literatūros istoriją, jis taip 
pat bendradarbiauja svetimtaučių 
leidiniuose apie literatūrą.

J. Daugį.

Kariniai reikmenys pakraunami į lėktuvus Frankfurte, Vokieti
joj, amerikiečių oro bazėj. Ginklai gabenami į Indiją, kad ši ga
lėtų gintis nuo komunistinės Kinijos, kurią Indija laikė pačiu tai-' 
kiaušiu kaimynu.

Spalio 12 -14 New Yorke įvy
ko ukrainiečių suvažiavimas. Ta 
proga Prezidentas Kennedy at
siuntė sveikinimą, kuriame bu
vo, be ko kita, pasakyta: “JAV 
vyriausybė tvirtai palaiko visų 
tautų pagrįstą siekimą ir teisę 
į nepriklausomybę, į laisvai iš
rinktą vyriausybę ir į naudoji
mąsi pagrindinėmis teisėmis bei 
laisvėmis. Šitų pagrįstų sieki
mų bei teisių įkūnijimas yra ir 
bus pagrindinis JAV tarptau
tinės politikos tikslas.”
Valstybės departamentas kalba 

“diplomatiškai”
Savaime suprantama, kad te

legrama susilaukė karšto prita
rimo suvažiavime. Tačiau Vals
tybės departamento atstovas 
Gari T. Rowan, kuris yra Vie
šųjų reikalų sekretoriaus pava
duotojas, tuojau užpylė kibirą 
šalto vandens ant susirinkusių
jų galvų, drauge ir ant visų 
pavergtųjų tautų artimųjų.

Štai ką jis pasakė: “Ir toliau 
patvirtindama palankumą bei 
paramą daugelio Sovietų Sąjun
gos tautų teisėtiems siekimams, 
JAV vyriausybė nedrįsta tuo
jau čia pat nei apibūdinti to
kių siekimų, kaip jie yrą dabar 
ir kaip jie gali pasikeisti, nei 
pramatyti poltiinės santvarkos, 
kuri gali būti pageidaujama to
kių tautų, jeigu jos būtų lais
vos ją pasirinkti šiandieną, ry
toj ar po dešimties metų.”

Mr. Roivan nesutiko su tais, 
kurie tariasi galį teisingai at
sakyti į tokius klausimus. “At- 
lėiskite”, jis pabrėžė, “bet mes 
nežinome, kokios politinės sant
varkos norėtų žmonės, jeigu jie 
turėtų progą pareikšti savo pa
geidavimus, Visi mes žinome, 
kad yrą aštrių nuomonių ir tak 
tinių skirtumų tarp tautinių, e- 
įnigrantinių ir kitokių susibūri
mų. veikiančių šiame krašte ir 
kitur.”

Valstybės d-to atstovas nuė
jo tiek tūli savo pareiškime, kad 
paneigė bet kam teisę kalbėti 
pavergtųjų tautų vardu: “Su
prantama, kiekvienas gali turėti 
savo nuomonę, neišskiriant nė 
1 autu už geležinės uždangos Ma 
račiau, nereikia jokio aiškini
mo, kad bet kokie toliau sie
kiantieji bandymai nustatyti 
ga’imą politinę Santvarką, tai
komą Stipriai susiskirsčiusioms

Sovietų Sąjungos tautoms, jom 
nedalyvaujant ir neprisidedant, 
galėtų tiktai paaštrinti senus 
ginčus, sukelti naujų ir supai
nioti reikalus,”

Pasirodo, Valstybės d-tas yra 
nukalęs net ir vardą tokiai po
litikai, tai “non-predetermina
tion.” Anot Rowano, tai esanti 
gera politika. Taip jis pamokė 
ukrainiečius.

Ukrainiečiai kalba aiškiai
Ukrainiečių atsakymas buvo 

paskelbtas spalio 20, toje pa
čioje “Svo’bodos” laidoje, kur 
buvo įdėta ir Rowano kalba. 
Vedamojo autorius pasakė, kad 
Valstybės d-to atstovui tekusi 
nedėkinga pareiga perteikti uk
rainiečiams naują nepopuliarią 
vyriausybės politiką. Vedamojo 
rašytojas pasmerkė Valstybės 
d-tą už tariamą tautinio apsis
prendimo principui pritarimą, 
bet drauge jį apribojant “non - 
predetermination” sąlyga. Kaip 
vedamajame pasakyta, Valsty
bės d-tas sakosi pripažįstąs uk
rainiečių teisę gyventi neprikišu 
somiems, bet jų nepriklausomy
bė negalinti būti nustatyta da
bar, nes, girdi, nežinoma, ar jie 
iš tikrųjų nori išsivaduoti iš ko
munizmo.

Žinoma, Rowan ne pats nu
statė “non-predetermination” 
politiką. Buvo už jį aukštesnių 
žmonių valdžioje, kurie tai pa
darė. Kasantis giliau, mes pri
eisime net prie paties preziden
to Kennedy. Savo pasikalbėji
me su Nikitos Chruščiovo žen
tu Baltuosiuose rūmuose pra
ėjusių metų lapkričio 25 prezi- 

■ dentas pasakė: “Jeigu žmonės 
j pasirenka komunizmą, mes su 
tuo sutinkame.”

Valstybės d-tui ėmė beveik 
metus iš to vieno sakinio sukur- 

į ti ištisą “non-predetermination” 
politikos kursą. Bet dabar jau 
dirva paruošta daug kam. Pa
vyzdžiui, Valstybės departamen
tas gali atsisakyti kalbėtis su 
pavergtųjų tautų atstovais, nes 
jie juk visvien nežino, ko pa
vergtosios tautos nori, ginčijasi 
savitarpyje ir savo veikla tik 
supainioja gražiai sulipdytus su 
gyvenimo ir bendradarbiavimo 
planus.

Tai nėra mūsų-.išvados. Taip 
pasakė pats Rowan. N

ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Pirmo ji dalis

lygumiečiai viduje jį nešiojamės, bet posakis man 
taip patiko ir taip manyje įstrigo, kad — turiu tau 
prisipažinti ■— mano pirmieji iškalbingumo bandymai 

!— visi lygumiečiai, energingos rasės vyrai, esame pa- 
mėgę iškalbingumą — buvo remiami anuo posakiu: 
“reikia užmušti Kentaurą”, deklamavau aš sau pa
čiam, aišku, nesuprasdamas nė trupinio to, ką sakiau, 
ir negalėdamas nė žingsnio pasistūmėti pirmyn. Nė- 

i reikia ir sakyti, kad aš gavau patirti apie tavo, kaip 
kalbėtojo, garšą. ' : V

Akimirką nutilo, iš pažiūros nukratyti cigaretės
- Mane apniko staigus prisiminimas — atsakė Pienus, bet iš: tikrųjų Jeisti Laurynui pasisakyti, kokį 

Santas, slėpdamas norą sukelti išganingą reakciją isPŪdj jam padarė tie jo žodžiai.
toje nupuolusioje dvasioje. — Aš buvau vaikas, bet, I feiokį tokį buvo padarę, nes visą laiką labai ne
girdėdamas kaip šeimoje visi tave gyrė ir ypatin-i Lomiai sėdėjo, skausmingais mostais rankomis įau
gai mama, kurios lūpos nenutildavo “pasimokyk iš , kė:. ligi pakaušio, ir Santas, patenkintas išda-
Lauryno”, kiekvieną kartą kai norėjo mane paskatin-jvoTn’ ^se‘
ti. Aš susidariau apie tave geriausią nuomonę, kokią ! - Po_ kiek metų Karakase į mano rankas pa
tik gali tilpti aštuonerių metų galvoje. Tavęs nepažiJte^° brošiūrėlė su tavo prakalba, kurią pasakei kaž- 
nau, bet gyvenau svajodamas apie tą “pusbrolį, kuris
mokosi Karakase gydytoju”, ir nebuvo tavo žodžių, 
mostų ir elgsenos, apie kuriuos girdėjau kalbantį, kad 
tuojau nepamėgdžiočiau. Nebuvo mano vaikystės gi
lesnio susijaudinimo, kaip tas, kurį pergyvenau, mano 
motinai vieną dieną tarus: “eikš, susipažink su savo 
pusbroliu Laurynu”.

— Galėčiau atkurti sceną: į mane kreipeis 
dviem ar trim klausimais, kurie paprastai užduoda
mi mum, pristatomiem berniukam, ir ta proga mano

pūdį man padarė ten rastas tas tavo garsus posakis. 
Ar prisimeni tą kalbą? Tema buvo: Kentauras — tai 
barbariškumas ir su juo reikia baigti. Tada sužinojau, 
kad su ta savo teorija, skelbusia mūsų tautinės isto
rijos naudingesnę kryptį, sukėlei tradicionalistų tarpe 
skandalą, ir aš turėjau pasitenkinimą įsitikinti, kad 
tavo mintys sudarė posūkį, vertinant mūsų nepriklau
somybės istoriją. Tada aš jau sugebėjau suprasti tezę 
ir jaučiau bęi galvojau, kaip ir tu. Taip dažnai tai be- 

tėvas pažymėjo, be abejo, su labai lygumietišku pa- kartojant, turėjo šis tas iš to užsilikti. Kaip tau at-
sididžiavimu, kad esą aš jau “gerai besilaikąs ant rodol .

Bet Laurynas vien tik virpančiomis rankomis 
braukė plaukus, ir jo galvoje staiga sukilo atsiminimų 
audra.

arklio”. Tu atsiliepei ilga kalba, kuri man pasirodė 
dangiška muzika tiek dėl to, kad aš jos nesupratau, 
o antra anie žodžiai, aidėdami iš tavo lūpų, man tu
rėjo būti aukščiausias iškalbingumas. Tačiau man 
didžiausią įspūdį padarė vienas tavo posakis: “Rei-

Jo spindinti jaunystė, ateitis, visi pažadai, į jį 
sudėtos viltys. Karakas... Universitetas... Malonumai,

kia užmušti Kentaurą, kurį visi mes lygumiečiai sa-' pasididžiavimas pasisekimu, juo gėrėjęsi draugai, jį 
vyje nešiojamės”. Aš, aišku, nežinojau, kas yra Ken- mylėjusi mergina, visa, kas gyvenimą daro malonų, 
tauras, nė juo labiau galėjau išaiškinti, kodėl mes Studijos, turėjusios baigtis daktaro laipsniu, dvelki

mas simpatijos, skatinančios gerai užsitarnautą sėk
mę, išdidus jausmas, turint gilų protą, ir staiga — 
šauksmas! Patalinis barbariškumo reikalavimas, jo 
paties motinos ranka parašytas: “Vyk namo, Jose 
Luzardas nužudė tavo tėvą. Grįsk atkeršyti”.

— Dabar tau aišku, kodėl aš negaliu būti tavo 
priešu? — užbaigė Santas Luzardas, ištiesdamas at
ramą tai sielai, kuri kovojo, kad iškiltų iš prarajos. 
— Tu buvai mano vaikiško susižavėjimo objektas, 
paskui man pagelbėjai, nors netiesioginiu, bet labai 
veiksmingu būdu, nes daug lengvatų, kuriomis pasi
naudojau Karakase savo studentiškam gyvenime, o 
taip pat ir bendraudamas su visuomene, buvo vaisius 
tavo ten paliktų simpatijų ir apžavų. Galiausiai, kiek 
tai liečia dvasinį vadovavimą, aš jaučiu tau esąs sko
lingas: norėdamas sekti tavim, aš susidariau gar
bingus idealus.

Baisus sarkazmas, kuriuo aplinkybės nudažė tuos 
geros valios žodžius, pribaigė buvusį žmogų. Staiga 
pakilo nuo suoliuko, ant kurio buvo susikūprinęs po 
savo vargų ir kančių našta ir puolė į kambarį.

Netrukus pasigirdo tintilenimas iš ropinuko kak
lo į stiklinę, virpančiom rankom laikomą, ir Santas 
prašnabždėjo:

— Visa veltui. Šitam nelaimingajam nebėra kito 
išsigelbėjimo, kaip tik girtumo svaigulys.

Ir jau buvo besiruošiąs išvykti, kai vėl pasirodė 
Laurynas, tvirtesniu žingsniu žengdamas ir inteligen
tiškesne veido išraiška, alkoholio pagyvinta.

— Ne! Tu dar negali išvykti. Turi manęs iš
klausyti. Tu jau išsipasakojai, — dabar mano eilė. 
Sėsk ir paklausyk, ką aš tau turiu atsakyti.

— Laurynai, palikime kitai dienai. Aš dažnai čia 
atjosiu su tavim pasikalbėti.

— Ne. Tuoj pat. Tave maldauju manęs išklau
syti.

(Bus daugiau)



LIETUVOS LAUKU RŪPINTOJĖLIS VATIKANE
Lietuviškas dievdirbis atsistojo šalia Rafaelio 

DR. L UR ©ONAS
i: , / 1 .

Taip, tikras Lietuvos pakelės yra puikiai pažinęs Lietuvą. Ir dalyvavo min. St. 'Lozoraitis, 
Rūpintojėlis — susimąstęs Kris ne tik pažinęs, bet ir pamilęs, prel. L. Tulaba ir kiti. Šventini- 
tus atvyko į audiencijų salę Va
tikane. Kokiu būdu?

Lietuvos žemėlapis fresike

Valstybės sekretoriato audien 
cijų kambarys Vatikane. Kam
barys, kaip senovės pilyse — 
aukštas, pailgas, su vienu di
deliu langu. Jo sienos dengtos 
raudona medžiaga su mažais 
popiežiaus herbais ant jos. Prie 
durų didelis kryžius. Ant sienų 
— meniškas šv. Petro paveiks
las, pop. Pijaus XII ir dabarti
nio popiežiaus atvaizdai. Kita
me gale šio didelio kambario, 
netoli lango — kard. Tardinio, 
buv. Valstybės sekretoriaus, 
bronzinis biustas.

Jis prieš 30 metų Kauno nūn- mo iškilmes papuošė ir Vasario 
ciatūroje pradėjo savo diplomą-! 16 gimnazijos mokiniai, tauti- 
tinę karjerą. Kaune išbuvo 6 niais rūbais pasipuošę, 
metus ir sakosi, kad tai jo ma- J
loniausi metai tarp gerų ir nuo
širdžių lietuvių.

Vieną dieną, jis pamatęs mū
sų energingąjį ir Vatikane ge
rai žinomą kun. Vincą Mincevi-

Lordas Astor ir žmona atvyko j Nicą, Prancūzijoj, kur žada apsi
gyventi, nes esą Anglijoj nebegalima gyventi dėl aukštų paveldė
jimo mokesčių. Astor yra 76 m. laikraščių magnatas. Jis sako, 
kad naujas įstatymas jo šeimą pastatytų į pavojų.

JAUNIMO LITERATŪROS 

PARODA

Lietuviškas dievdirbis ir 
Bafaelis...

Spalio 7 d. 6 vai. vakare kun. 
Mincevičius, susinešęs savo a-

čių, tarė: “Kai aš numirsiu, pra paratus į audiencijų salę, rodė 
šau pastatyti ant mano kapo arkivyskupui tų kryžiaus šven- 
lietuvišką kryžių.” Kun.. Vincas tinimo iškilmių filmą ir nuo- 
atsakė; “Ekscelencija, Jūs mir traukas — “slides”. Kryžius 
site kardinolu, jus laidos kur turi 4 stovylėles koplytėlėse: 
nors kriptoje ir aš su savo kry- Rūpintojėlio, šv. Kazimiero, šv. 
žium negalėsiu prieiti. Geriau Antano ir Švč. Mergelės Mari- 
aš Jums jį pastatysiu da- jos. Arkiv. Samore, įdėmiai se- 
bar”... Ir kunigas Mincevičius, kęs filmą, studijuodamas kry- 
Italijos Liet. Bendruomenės var žiaus detales, sustoja prie Rū-

Šiame bute anais laikais, prieš du’ ° savo. Pastangom, rūpės- pintojėlio.Kodėl jis toks^susi- 
450 metų, gyveno pop. Leonas ^r‘" P’ni§a’s pastatė arkiv.
_ __ _ minei-
X, kurio laikais prasidėjo pro
testantizmas ir kuris mūsų šv. 
Kazimierą paskelbė šventuoju. 
Tarp kitko, šis popiežius buvo 
kilęs iš Mediči gimines, huma
nistas ir didelis meno gerbėjas. 
Jis Rafaelį pakvietė į Vatikaną 
statyti Šv. Petro baziliką. Au
diencijų kambario kairiame kam 
pe yra mažos durys, kurioms 
prasivėrus patenki į mažutį, už
darą kambarėlį, kurio sienos 
ir lubos yra paties Rafaelio 
rankomis, fr^skais išpuoštos. 
Daugiausia mažų paukščiukų 
figūromis, šis kambarėlis yra 
nenaudojamas ir neliečiamas 
nuo Rafaelio laikų. Freskai nu
blukę, bet dar ryškūs.

Priešais šį audiencijų kamba
rį yra labai ilgas koridorius, 
kurio vieną sieną sudaro langai 
į Romos miesto pusę, o kitoje 
sienoje yra meniški freskai.

Samore’s tėviškėje, Bardi mies-
mąstęs? Kodėl toks liūdnas? 
Kun. Vincas aiškina smulkiai

Antrame Kultūros kongrese, 
spaudos parodos metu, bus iš
statyta vaikams ir jaunimui ski 
riama literatūra. Bus parodyti 
lituan. mokyklų vadovėliai, kon 
spektai, vaikų teatrui veikalai, 
vaikų ir jaunimo laikraščiai, 
metraščiai ir kiti lituan. mo
kyklų leidiniai, vaikams ir jau
nimui skiriamos skaitymo kny
gos ir kit. Pagaliau bus ir tė
vams skilia literatūra vaikų 
auklėjimo reikalais. Numatomi 
išstatyti ir neišleisti veikalai— 
rankraščiai. Tai pirmą kartą 
ruošiamas šio pobūdžio pasiro
dymas. Jo pasisekimas priklau-

REIKIA PASVARSTYTI LAISVINIMO... jsys nuo išstatytų leidinių gau- 
| sumo ir įvairumo. Todėl krei- 

(Atkelta Iš 3 psl.) vus. VLIKui ir visoms mūsų.P^amas^ i leidėjus, autorius, u-
mūsų skirtumų nėra. Susiskal- į bendrinėms organizacijoms tai.tuan- nio:<yk!ų mokytojus, or- 
dymas tik asmeninėse ar gru-1 įsidėmėtina. Tad VLIKo sąsta- J
pinėse ambicijose. Ir taip su
siskaldymas tęsiasi. O juk, ro
dos, taip aiškus dalykas, kad 
asmens didybė ar grupės kil
numas glūdi ne savo užkietėji
me, bet supratime ir derinimo- 
si prie bendro reikalo.

Yra beveik taisyklė, kad kiek 
vienas mielai remia valdžią, jei 
joje mato savo pažiūrų atsto-

te turi turėti savo atstovą kiek nis’ Pras:mt sav° leidiniais -ea 
viena grupė, kuri reiškia susi- Įiai PrisiJėT prie šio skyriaus

te, labai gražų medinį lietuviš- j visą Lietuvos istoriją, praeitį 
kojo stiliaus kryžių. Kryžius ir dabartį... 
stovi prie didelio kelio aikštėje,
kurią padovanojo ir kurią su Vienoje nuotraukoje Vasario 
kryžium prižiūrės Bardi mies- j 16 gimnazijos jaunimas tauti- 
tas. Vienintelis toks kryžius I- j niuose rūbuose pozuoja prie 
talijoje! Jo šventinimas įvyko kryžiaus darželyje, kuris aptver 1 
rugsėjo 17 d., dalyvaujant aukš tas “lietuviška” tvorele. Itali- .
tiems Bažnyčios ir Italijos vai- jos mėlynas dangus, palmės, lie į bai teikia tikrai originalų ir 
džios pareigūnams. Iš lietuvių tuviškas kryžius ir tautiniai rū- žavėtiną vaizdą. Arkivyskupas 

žiūrėdamas nuolat, kartoja “bel-
______ __________ __ ____________________ __________ __________ lo, bello” — gražu, gražu! Kun.

i Vincas vis aiškina apie liet. me- 
I ną, tautinius papročius ir bend 
rai apie lietuvių tautos likimą. 
Pagaliau, arkivyskupas prie vie 
nos kryžiaus nuotraukos su
stabdo kun. Vincą ir paprašo 
jos. Girdi, jis pavartos ją šių 
metų jo Kalėdinių sveikinimų 
kortelėje, kuri bus pasiųsta po-

PRANUI KEBLINSKUI JAU 60 METŲ

Pr. Keblinskas gimė gražiuo
siuose Skaisgiriuose, Sintautų, 
Šakių apskr., 1902. X. 23, tarp 
trijų seserų — vienintelis pasi
turinčioj ūkininkų šeimoj sū
nus.

Baigęs 1925 m. Šakių “Žibu
rio’’ gimnaziją, studijavo VDU, 

! Kaune, gamtos - matematikos
Vienas freskas sustabdo lie- fakultete. Jį 1930 V. D. metais 

tuvį! Sunku patikėti: per visą užbaigė, parašydamas pas prof. 
aukštą sieną freske — Lietuvos v. Čepinskį iš fizikos-dhemijos 
žemėlapis! Penkioliktojo am- diplominį darbą: “Fotoelektri- 
žiaus Lietuva — didelė Vytauto nės celės ir aktinometrai.”
Didžiojo laikų valstybė su Po- 
dolija ir kitais kraštais. To mū 
sų Vytauto tikrai būta Didžio
jo, jeigu jis sugebėjo padary
ti Lietuvą tokią didelę ir garsią 
visame pasaulyje. O, matyt, gar 
si ji buvo, kad to meto pasau
lio centre — Vatikane jos že
mėlapis per visą sieną yra į- 
amžintas freske!

Dignitorius pamilęs Lietuvą ir 
jos kryžius

Šiuo metu buvusiuose pop. 
Leono X kambariuose yra vals
tybės sekretoriatas, kurio fak- 
tinas tvarkytojas yra arkiv. An
tonio Samore, ypatingų reikalų 
kongregacijos sekretorius, at
seit, Vatikano užsienio reikalų 
ministeris, trečias asmuo nuo 
popiežiaus. Gal pirmą kartą is-

Už'baigęs studijas grįžta į Ša
kių gimnaziją jau kaip fizikos 
ir matematikos mokytojas. Čia 
pasižymėjo kaip geras pedago
gas, organizatorius ir adminis
tratorius. Todėl niekas nesiste
bėjo, kai 1941 metais 'buvo pa
skirtas tos pačios gimnazijos 
direktorium. Vėliau Vokietijoj 
buvo direktorium Detmoldo ir 
Greveno gimnazijose.

Buvo aktyvus ateitininkuose 
ir savo gimtų Skaisgirių Pava
sario kuopoj.

1931 metais vedė tos pačios 
gimnazijos mokytoją Kunigun
dą Užupytę, kuri sukaktuvinin
kui visuose darbuose tikrai yra 
daugiau negu bendradarbė. Su
silaukė gražios, katalikiškos, lie 
tuviškos šeimos. Sūnus Kęstu
tis jau chemijos daktaras ir

Pranas Keblinskas

domėjimo liet. politine veikla. 
Nė viena VLIKo sesija neturėtų 
praeiti nepaieškojus, ar nėra 
kurių organizuotų grupių, gali
mų įtraukti į komiteto sąstatą. 
Radus tokių reiktų labai ati
džiai svarstyti jų įtraukimą, 
kuo mažiausiai liktų VLIKo o- 
pozicijoj.

Pradžioj nemaža laiko buvo 
sugaišta derybose, kiek kuriai 
grupei skirti vietų VLIKe. Il
gainiui ši aplinkybė pasirodė 
nesvarbi. Tai didelė pažanga. 
Kitas dalykas tai, kad pradžioj 
VLIKo sąstatas buvo sudary
tas iš nepr. Lietuvoj veikusių 
polit. partijų. Vėliau šis pagrin 
das buvo modifikuotas įtrau
kiant skirtingose sąlygose bu- 

i vusių Lietuvos sričių atstovus: 
vilniečius ir klaipėdiečius.

Yra vėliau susidariusių nau-

jrengimo. Leidinius prašoma 
prisiųsti ligi lapkričio °0 d. 
Lituanistinio švietimo sekcijos 
vadovui, adresu; J. Tamulis. 
4535 S. Talman Avė., Chicago 
32, III. Kongresus pasibaigus

berods, pereitame šimtmety An
glijoj vienos nūskendusios salos 
gyventojas nuvažiavęs į jūrą į- 
mesdavo balsą ir taip save iš
sirinkdavo parlamento atstovu, 
tai iš to atstovo visi tik juok
davosi. Tad ir VLIKas turėtų 
šį reikalą peržiūrėti, nes kiek
vienas turįs pagrindą priekaiš
tas silpnina jo autoritetą.

Atrodo, taip pat tikslinga bū
tų, jei VLIKe dalyvaujančios 
grupės apsidėtų nario mokes
čiu, sakysim kiekviena grupė 
moka po 100 dol. metams. Tuo 
bent iš dalies atpultų teisin-piežiui, kardinolams ir diplo- Jū organizacijų, kaip PLB. Dėl

matiniam korpusui. Valstybės Jos aspiracijų liet. politinėj veik' gag priekaištas, kad politinės 
loj net< ir disonansų yra buvę.:

suomenei, kaip visuomeninin
kas ir rašytojas. Pažymėtina, ; 
kad doktoratui gaut parašytą 
knygą dedikavo savo pirmam

sekretoriato kalėdinis sveikini
mas su lietuviškuoju kryžium!

Laikas bėga. Praeina dvi va- būtinai turi rasti formą veikti 
landos. Vatikane visur tamsu, i vien°je ir tik vienoje liet. poli- 
išskyrus valst. sekretoriato au-|tinej institucijoj, 
diencijų kambarį ir popiežiaus Yra priekaištų, kad VLIKe 
du langus, kuriuose yra šviesa. ! vis dar dalyvauja atstovų, ku- 

! Lietuvos pakelės Rūpintojėlis j rie nebeturi ko atstovauti — 
Vatikane! Lietuvos kaimo me- nebeturi savo organizacijų. Tra 
nas tarp Rafaelio freskų!... jdicija gražus dalykas. Bet kai,

, grupės tik komitete dalyvauja, 
Abi pusės VLIKas ir PLB Q igjįįkymui neprisideda nė 

vienu centu. Taip pat su tuomi, 
gal būt, atpultų ir praktiškai 
nebeveikiančių grupių dalyvavi
mas VLIKe.

PADĖKA
chemijos mokytojui - savo tė- yienur-kitur tokiu ar kitokiu Tremtis ir išeivystė „e prabai- 
vui Pranui Kebhnskui. Sūnūs būdu buvo paminėta mano 75 m. gai. Ji kietai kovai už tėvynės ir
Algirdas — inžinierius, o duktė amžiaus sukaktis. Vienur tik pa- tautos laisvę bei dideliam pavoju-
Dalia jau Nekalčiausios Mari- ska’ta> kitur tik viešu aktu, dar je atsidūrusios lietuvybės palaiky-

. kitur iškilmingai paskaita ir ban- mą, stiprinimą ir ugdymą. Mūsų
jos Širdies Vienuolyne (Put- kjetu. Aš pats dalyvavau tik finansinė politika išeivijoje — rie
name) sės. Viktorija. Taigi vai Detroite, Čikagoje ir Kenošėje, kas atlieka nuo mūsų, ne trupi- 
kai jau ne tik išauginti, išmokyti, Wisc. Visiems padėkojau pačiame niai nuo riebaus stalo Lietuvai ir 
bet ir gražiai darbuojasi tėvų ' minŪiime. Sugrįžęs prašiau Dievą jos reikalams, bet atvirkščiai, kas 

' J | palaimos visiems tų minėjimų ren- nuo jos reikalų atlieka, mums. Ir
darbo baruose. , gejams. Dėlto nesiskubinau su vie- dėlto esu labai patenkintas ir la-

Mūsų sukaktuvininkas šiuo ša padėka, širdies pagamintas dė- bai dėkoju minėjimų rengėjams, 
metu gvvena Brockton Mass ' kinSumas nesensta. Dėlto to pa- kad atsisakė nuo prabangiškų 

’. | vėlavimo aš nelaikiau nuodėme, j viešbučių salių ir tenkinosi kuklio-
vis darbštus, aktyvus visuome- , nenorėčiau manyti, kad tai laiky- mis savo turimomis patalpomis: 
ninėj veikloj ir kat. spaudoj. ! tų nusikaltimu ir tie, ka;s prie tų Čikaga Jaunimo Centru, Kenošė 

T :nlr5Hn„ tQO minėjimų rengimo betkuriuo bū- parapijos sale, o Detroitas neži-
EtinKeuna, naa tas gražus, du yra prįsįdejęS. Pasidavęs šio nau kieno, bet mūsų sąlygoms vi-

torijoje, kad tokiame aukšta- profesoriauja Purdue universi- kaip N. Anglijos, ruduo tęstųsi krašto papročiui, jiems visiems, sai tinkama pastoge.
me Vatikano poste esąs asmuo tete. Žinomas ir lietuviškai vi- ilgai. Mokinys — K. J .S.

išk for SUNNY BROOK
ke every thing aboutit
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Kokia degtine Jums patinka?

švelni ir lengva?
PIRKITE “STRAIGHT”

švelni ir ekstra lengva?
PIRKITE “BLEND”

ftS SUNNY BROOK DIST. RI., IUUISVILLL KY. KENIUCKY 5I8AIGHI BOURBON WHISK£Y 80 PROOF, KENTUCKY BLENOED WHISKEY 80 PROOF, 85% SRAIN NEUTSAL SPIRIU.

spaudai tarpininkaujant, reiškiu Amžiaus sukakčių minėjimams 
savo nuoširdžiausią padėką. O jos nerandu tvirto pagrindo. Amžius 
nusipelnė daug kas: minėjimų ren- ne žmogaus nuopelnas. O jei jau 
gimo komitetai su jų pirmininkais .tokios sukaktys atžymimos, tai 
priekyje — Detroite dr. Karveliu, reikėtų atžymėti ne tik viršūnėse 
Čikagoje prof. B. Vitkum, minė- stovinčių ar stovėjusių, bet ir apa- 
jimų vedėjai, paskaitų skaitytojai čiose. Gyvenimo pavyzdžiai pąro- 
ir straipsnių autoriai, sveikinu- do, kad dažnai savo vertingumu ir 
šieji gyvu žodžiu ir raštu, tos be- j nuopelnais eilinis karys ar jaunas 
vardes “darbo pelukės” virėjos, leitenantas praneša pulkininką ar 
kepėjos, padavėjos, indų plovėjos, generolą, kuklus pareigūnas mi- 
kurios daug vargo patiria tokiose nisterį, o mažas vika.rėlis ar kle- 
iškilmėse ir daug darbo paaukoja, bonas kitą vyskupą. Tačiau jie 
be kurių pasišventimo tokie pa- turi ir pateisinimų, ypač mūsų iš- 
rengimai vargiai būtų įmanomi, ieiviškose sąlygose. Juose dažniau- 
visi dalyviai ir pagaliau pinigų au- j šia, kaip ir mano sukakties minė- 
kotojai: Klyvelando Ateities kl., jitne, aktingai dalyvauja visokių 
B. Žukauskas, A. Petrauskas, B. pasaulėžiūrų ir politinių krypčių 
Vitkus, Vaterburio Kr. Dem. sky- žmonės, išskyrus bolševikus, kurie 
rius, Inž. Razgaitis, prel. Vir- ! pilkoj kasdienybėj su sukaktuvi-
.mauskis, J. Valys, dr. žirgulienė,!ninku su filialu ar be reikalo, 

. v , t, t . z-,- j • broliškai ar visai ne broliškai ap-Zirgulis, inz. A. Rudis A. Giedrai- sikedena. Sukakties gi mįnėjime 
tis, kun. B. Dagilis, Melmnkų sei- g. dalyvauja ir dar randa palankų 
ma, V. Šmulkščių šeima, A. Pa- žodį jam pasakyti. Jei tad tokiu 
liulis, V. Viliamas ir kiti. Jiems atveju visa margaspalvė ir įvai- 
visiems ne tik dėkoju, bet ir pra- riamintė lietuviškoji visuomenė 
šysiu, kaip nuolatos prašau vi- randa . galimybės pabendrauti ir 
siems lietuviams, didžiausios Die- t&i juo labiau galgtų glaudžiai vie.
vo malonės — greičiau grįžti į nybėje ir vienose gretose Lietuvos 
išlaisvintą iš bolševikų žiaurios laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
vergijos tėvynę pas savo išvar- darbe dirbti. Lietuva iš' mūsų jau 
gintus ir labai praretintus bro- senai tos vienybės laukia, 
liūs ir seseris. .į, M. Krupavičius

leidiniai bus grąžinti siuntė
jams ar panaudoti jų nurody
mais.

KLAUSO IR REMIA 

Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuviy
Kataiiky Radijo Programą

vadovautamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

liiekivcną sek madienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. o. p.

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock,
Pennsylvania

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
“home owncrs” apdraudomia tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
Al’DRALDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Aluminijaus,
Stainless Steel 
ir Stiklo Išdirbiniai

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

KOSTAS BUTKUS
Tel. PRospect 8 2781 
ir GRovehill 6-1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatoma* 

mokėti ant investavimo sąskaitą nuo vasario m8n. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALANDOS: PIRM. ir KETV.............................. 9 T. r. iki 8 p. B.

ANTRAD. ir PENKT..................... » t. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 ▼. r. iki 11 ▼. d. Trečiad. uždaryta.



-K MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATVYKTI Į

L.S.T. KORP! NEO-LITHIIANIA 40 METU SUKAKTIES PAMINĖJIMO ŠVENTE
ĮVYKSTANČIA š. M. LAPKRIČIO MIN. 10 D. 7:30 VAL. VAK. 

MIDWEST HOTEL PATALPOSE, 6 North Hamlin Avenue
Įėjimas $5.00, studentams $3.00

Apie Jūsų sutikimą šventėje dalyvauti ir atvykstančiųjų 
asmenų skaičių prašome pranešti iki lapkričio 9 d.

JUOZUI ŽEMAIČIUI — HE 6 -2231 nuo 7 - 9 vai. vak. '

BOSTONO ŽINIOS
KULTŪKOS KLUBE

Kultūros klube spalio 27 kai 
bėjo iš Washingtono atvykęs J. 
Blekaitis. Jis kalbėjo apie Lie
tuvos teatrą ir teatralus. Jis 
padarė visą Lietuvos teatro ap
žvalgą nuo kūrimosi laikų. Taip 
pat palietė ir ankstyvesnį dar 
prieš nepriklausomybę buvusį 
teatrą. Atskirai sustojo prie 
Vaičkaus, A. Sutkaus, B. Dau
guviečio, A. Olekos - Žilinsko, 
R. Juknevičiaus, A. Jakševi- 
čiaus, H. Kačinsko ir kai kurių 
kitų. Taip pat paminėjo Balį 
Sruogą, Vincą Krėvę ir Petrą 
Vaičiūną kaip dramaturgus.

Lietuvos teatro kūrimasis bu 
vęs sunkus. Bet atsirandant vis 
daugiau talentingų aktorių ir 
režisorių, tos kliūtys buvo nu- 

- galimos. Jei pradžioje jautėsi 
mėgėjiškumas, tai vėliau tas 
visai išnykę. Teatras buvo pa
siekęs gana aukšto meninio ly
gio. Sustodamas ties okupuotos 
Lietuvos teatru, paminėjo, kad 
ten sąlygos yra pasikeitusios ir 
jis yra pajungtas daugiau ko
munistinei propagandai. Ten at 
siradę gal ir gerų aktorių, bet 
teatras negalįs parodyti meni
nių laimėjimų.

Amerikoje irgi nesą sąlygų 
teatro darbui. Jeigu ir yra kai 
kur suvaidinama, tai tik dides
nėse kolonijose. Ir iš tų vaidini
mų negalima kažin ko perdaug 
reikalauti.

SUDARYTAS KONCERTO 
KOMITETAS

Muziko Jeronimo Kačinsko 
mišių koncertui, kuris įvyks ko 
vo 24 d., rengti sudarytas ko
mitetas : garbės pirmininkai: 
prelatai — Pranciškus Juras 
ir Pranciškus iVirmauskis. Pir
mininkas — kun. Jonas Žuroms 
kis, vieepirm. adv. John J. Gri
galius ir Ant. Matijoška, sekre
toriai —- dr. Petras Kaladė, 
stud. Irena Lendraitytė ir Fran 
eis Sumski, programos (skelbi
mų) komisijos pirm. adv. An
thony Young ir nariai — Felik
sas Zaletskas, Antanas Andru- 
lionis, Juozas Casper ir Pranas 
Overka, bilietų komisijos pirm. 
Blanch Kapochy ir Ona Ivaš- 
kienė, nariai — Neli Gabriolie- 

' nė, Bronius Paliulis, Julia \Va- 
chak ir Vytautas Stelmokas, 
spaudos kom.: pirm. kun. Jo
nas Klimas ir nariai: VVilliam 
Gorski, John Roman, dr. J. Lei- 
monas, Pr. Mučinskas, St. Grie
žė - Jurgelevičius ir P. Žičkus.

Nutarta dėti visas pastan
gas, kad koncertas pasisektų. 
Kadangi koncertas įvyks Jor- 
dan Hali ir koncertą atliks Bel
monto (amerikiečių) iršv. Pet
ro lietuvių parapijos chorai ir 
Melrose instrumentalistai, tiki
masi, kad koncerte dalyvaus ir 
amerikiečių.

Koncertinės mišios bus įra
šytos į juostą, o vėliau išleis
tos plokštelės.

' PADĖKIME BROCKTONUI
Brocktono Balfo skyrius lap

kričio 10 d. 6:30 vai. vakare 
Sandaros salėje Brocktone ruo 
šia skyriaus veiklos dešimtme- 

[ čio paminėjimui banketą.
Šiame bankete Brocktonui 

talkininkauja Bostono ir Nor- 
wood skyriai.. Iš Nonvoodo bus 
atvežta' specialiai tam padary
ta raketa, kurią laimės dalyvis 
burtų keliu.

Brocktono Balfo skyrių įkū
rė kun. Norbutas, kuris yra at
keltas iš Nonvoodo ir yra Šv. 
Kazimiero parapijos Brocktone 
klebonu. Balfo parengime kun. 
Norbutas bus garbės svečias.

Programoje meninę dalį at
liks kanklininkės Daiva Mučins 
kaitė ir Nijolė Vaičaitytė iš 
Bostono.

KAZYS MOCKUS
LAIKRAŠTYJE

“SMOKE SIGNAL”

Apie 20 mylių nuo Bostono 
yra Algonųuin Regionai S'chool, 
kurioje K. Mockus dėsto lotynų 
ir vokiečių kalbas. Spalio mėn. 
tos mokyklos laikraštėlis “Smo 
ke Signal”, kurį redaguoja pa
tys mokiniai ir kuris tikrai gra
žiai ir gerame popieryje spaus
dinamas, talpina naujų mokyto
jų fotografijas ir duoda trum
pus aprašymus. Apie Kazį Moc
kų rašoma: “One of the most 
interesting of our new teachers 
is Lithuanian born Kazyz Moc
kus”. Ten. toliau rašoma, kad 
Mockus yra baigęs Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune, taip 
pat kokias kalbas jis moka ir 
kur yra mokytojavęs anksčiau.

MIŠRAUS CHORO 
KONCERTAI

Bostono Liet. Mišrus choras,

vad. 'J. Gaidelio, po vasaros 
' atostogų, pradėjo repeticijas 
! spalio mėn. pradžioje. Artimoje 
ateityje yra numatoma trys kon 
certai — Bostone, Lowell, Mass, 
ir New York, N. Y., ir ateinan
čiais metais statyti Kantata 
Lietuvai.

Tai yra didelis darbas atei
čiai, o mums visiems tremtyje 
gyvenantiems darbų bei parei-1 
gų netrūksta. Kiekvienas dirba
me savo mėgiamiausioj šakoj 
lietuvybės išlaikymo reikalams.

Chorai gali džiaugtis, kad jie 
į turi- vieną iš gražiausių darbų, 
'lietuvybės palaikyme, tai daina. 
Kol lietuviška daina skambės, 
tol lietuvis savo kalbos nenu
stos.

Į chorą šį sezoną įsijungė 
daug naujų narių, tuo sustiprin 

j darni šį vienetą, bet gali būti 
daug daugiau narių, kad mės 
bostoniškiai neatsilikt u m ė m 
nuo kitų didžiųjų kolonijų.

Mielas broli ir sese, maloniai 
prašome įsijungti į mūsų eiles, 
nepamirškite savo pareigos, gal Į 
ne tiek kaip choristai, bet kaip 
lietuviai.

Repeticijos vyksta penktadie
niais 7:30 v. v. ir sekmadieniais 
7 v. v. Tautinės s-gos namuose. 
Lauksime visų geros valios lie
tuvių. L. J.

Astronauto Carpenter motina, 
62 m., mirė Boulder. Colo., Ji sir
go nuo spalio 8 d.

Kanados žinios
Sudbury, Ont.

ŠOKIŲ VAKARAS

Veiklioji KLB Sudburio sky
riaus valdyba rūpestingai su
ruošė specialų šokių vakarą vie 
tinei Tumo-Vaižganto vardo šeš 
tadieninei mokyklai paremti. Pa 
samdė pirmos rūšies italų or
kestrą, tačiau publikos šį kartą 
buvo neperdaug. Ypačiai pasi
gesta jaunimo ir tų tėvų, kurie 
patys savo vaikučius leidžia į 
mokyklą.

N. Metų sutikimas

Bendruomenės valdybos pa
stangomis šį kartą pavyko gau
ti ukrainiečių salę N. Metų su
tikimui. Tai pirmą kartą mūsų 
kolonijos istorijoj. Jau išspaus
dinti ir pakvietimai, kuriuos 
galima įsigyti pas valdybos na
rius. Tikimasi turėti daug tau
tiečių ir jų draugų.

Sukaktis
V. ir G. Lumibiai atšventė sa

vo penkių metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Vaišėse vyravo jų 
pačių medžioklės vaisiai: nese
niai nušauto briedžio įvairiai ir 
skaniai G. Lumlbienės paruošti 
mėsos patiekalai ir kurapkos. 
Vaišėse dalyvavo lietuvių klebo
nas ir gražus būrys artimųjų 
draugų ir giminių. Šia proga, 
tarp kitko, palinkėta Virginijui, 
šiaurės Ontario šaulių čempio
nui ateinančiais metais tapti vi
sos Kanados čempionu.

KRONIKA

— Algis Remeikis baigė pir
muoju mokiniu Šv. Aloyzo pra- 

1 džios mokyklą ir gavo stipendi
ją. Šįmet sėkmingai lanko šv. 
Karolio katalikų kolegiją.

— Kun. Lionginas Kemėšis 
grįžo iš Kneipp Springs, India
na, JAV, sustiprėjęs ir yra pa
skirtas Webbwood Ont. Šv. Lau 
ryno parapijos klebonu.

; Krsp.

MUSŲ KOLONIJOSE
Rockford, Ilk

FILMAI IŠ LIETUVOS
Lapkričio 25 d. į Rockfordą 

atvažiuoja gerai žinomas ke
liautojas Dan Kuraitis. Jis visą 
vasarą lankėsi ir Lietuvoje. Ku
raitis padarys pranešimą, paro
dys, bei papasakos apie lietuvių 
gyvenimą pavergtoje Lietuvoje.

Todėl kviečiami visi atvykti į 
Lietuvių klubą 2:30 v. p. p. Po 
paskaitos bus galima pasivai
šinti. D. B.

New York, N. Y.
BALFO VAJAUS KOMITETO 

ATSIŠAUKIMAS
Mieli Tautiečiai,

Jau kelintą kartą, bet ne pa
skutinį, prašom jūsų aukos var
dan tų, kurie nebepajėgia iš Si
biro ar Arktikos sričių išeiti, 
kurie skursta nuolat abgroibia- 
moje Lietuvoje, kurie būtinos 
pagalbos reikalingi Vokietijoje, 
Lenkijoje ar dar kitur.

Mūsų kalba tebūnie trumpa— 
pasiųskim auką, galimai dides
nę, Padėkos dieną švęsdami ir 
Kalėdų belaukdami Didžiojo 
New Yorko Balfo vajaus proga.

Vajus pradedamas lapkričio 4 
d. ir baigiamas gruodžio 4 d.

Tegul kiekviena šeima pa
miršta nebūtinus reikalus vieną 
savaitę ir sutaupytą dešimtinę 
pasiunčia Balfui šalpos reika
lams.

Pridedamą vokelį su aukos 
lapeliu grąžinkite Balfui, 105 
Grand St., Brooklyn 1)1, N. Y.

Dr. O. Labanauskaitė, 
Vajaus komiteto pirm. 

Dr. M. Žukauskienė, sekr.

Putnam, Conn.

ORGANIZUOTOS
JAUNUOLĖS

Nek. Pr. M. M. seserų vie
nuolyno studenčių ir moksleivių 
bendrabutyje veikia ir kelios 
organizacijos.

Studentės organizuotai pasi
reiškia Annhursto kolegijoje 
nuolat, o pagal reikalą — ir ki
tur. Studenčių organizuotos 
veiklos moderatorė yra sesuo 
M. Bernarda.

Judri ir ateitininkų kuopelė, 
kurią globoja patį vienuolyno 
vyresnioji sesuo M. Paulė.

Skaučių būreliu rūpinasi pos- 
tulantė Gražina Marijošiūtė, 
prieš tai labai veikliai reiškusis 
New Britaine.

Skautės šį rudenį padarė su
eigų, jau buvo ir iškyloje ir už
sidegusios toliau smarkiai veik
ti. ,

Žinoma, čia visos jaunuolės
f

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

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
|DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
|HOLLYWOOD lovos ir kiti moderniški baldai. 
| Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir- 
|miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu

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

atnaujiname senus baldus.
JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČIAI

-

Sukamo atvyko 
j Japoniją

HONG KONG — Indonezijos 
prezidentas Sukamo, viešėjęs 
dvi dienas Hong Konge, vakar 
išvyko į Japoniją trijų savai
čių atostogų. Sukamo taipgi 
bandys gauti iš japonų ekono- 

I minės pagalbos sunkiai besi- 
| verčiančiai vyriausybei.

priklauso ir Lietuvių Bendruo
menei, kurios Putnamo apylinkė 
yra gyviausias lietuvybės židi
nys. A. S.

Waterbury, Conn.
PERKELTI A. A.

S. VENCLAUSKIENĖS
PALAIKAI

Visų Šventųjų dieną Stanke
vičiaus laidotuvių įstaiga, velio
nės šeimos rūpesčiu, a. ;a. Sta
nislavos Venclauskienės palai
kus perkėlė į kitas kapines.

Prieš ketverius metus mirusi 
a. a. S. Venclauskienė, tada ki
taip negalint, buvo palaidota a. 
a. dr. M. Colney šeimos kapų 
vietoje, tuomet dar gyvai Col- 
nienei savo iniciatyva pasiūlius. 
Vėliau ir jai mirus,, jų reikalų 
paveldėtojas reikalavo tremtinę 
iš to kapo iškelti.

Be to, ten nebuvo galima ir 
jokio paminklo statyti.

Velionė S. Venclauskienė bu
vo labai populiari plačioje Šiau
lių apylinkėje, ji pirmojo lietu
vių teatro — vaidinimo Palan
goje dalyvė, plačiai Lietuvoje 
pasižymėjusi labdaringais dar
bais, ypatingai jaunimo rėmimu 
bei auklėjimu uoli šaulių ir ypač 
skautų organizacijų veikėja, sa
vivaldybininke — Šiaulių mies
to taryboje atstovavusi lietu-

vius verslininkus ir katalikų 
frakciją.

Velionės nuopelnams pabrėžti 
Detroite susidarė, akt. Z. Mik- 
šienės-Ariauskaitės vadovauja
mas, visuomeninis komitetas, 
telkiąs lėšas atitinkamam pa
minklui ant a. a. Stanislavos 
Venclauskienės kapo pastatyti.

Dabar a. a. Venclauskienės 
palaikai perkelti į lietuvių ka
pines, ir kapas labai gražioje 
vietoje, pačioje kapų viršūnėje.

Laidotuvių direktorius V. 
Stankevičius, pagerbdamas ve
lionės nuopelnus, sau priklauso
mo honoraro nepaėmė o tik fak 
finoms perkėlimo sąskaitoms 
apmokėti.

Perkėlimo apeigose pašaliniai 
nedalyvavo. Kapo šventinimo 
apeigas atliks Šv. Juozapo baž
nyčios kunigas. Kor.

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

Nusižengimų išvengimas
Šią knygelę paruošė mokytoja 

Magdalena šulaitienė ir Pranas 
1 šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 et. Pini
gus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAS"

4545 W. 63rd St. Chicago 29, III.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS TR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBfi.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, »av.

5

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

ligų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9299 Chicago. Di.

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

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6812 S. VVestern GR 6-6592 
Atdara 11-4 ir 6-8

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

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

9 12:80

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė.,

Chicago 29, III.

kčDOinO ELECTROniCS©aanHKiencRm
TV-RADIJAI -OUOST. REKORDERIAI I 

STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELES I
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES I 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI H

Viskam temlauslos kainos Ir garantija 
3321 S.Haisted St,-CLIFFSIDE4-56651

41% 5%
current dividend on investment bonus

4^% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4^% dividendų, kas pusmetį ir

dar išmokėsime po % % už kiekvienus metus, 4 metams praČjus, 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO S2, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

. ... -**" . . '
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

IIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

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

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

anticipated dividend 
on investment aceounta Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

£
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Raudonojo Kryžiaus
paieškojimai

Cibulskiene Sofija., ieško Cibul- 
ski Boleslaiw.

Dalangauskas Juosas, ieško Da
langauskas Juosas Ionovieh.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo mūras. 2 butai LrVALGYS MĖSĄ PENKTA- cagą j Kaliforniją. Chicagos po 

DIENI licija jį areštavo O’Hare aero-
Chicagos arkidiecezijos gene- drome, manydama, kad jis ihu- Ionushas Petro Ionas. Į Gražus med. 5 kamb.. Alumin
, /-m »v ti u • - i i • •• Tdn ka 11 sk a i t p Zo’-io fSofiind ieš- la-n^ai. Naujas grizu šildymas. Gara-ralvikaras prelatas George Ca- Vo is Baltimores kalėjimo pa- , Jankauskaite zose i»oiij. >, ,.,us S|2)900

„ - . , - _ ® , . ,. ...... ko Jankauskiene Naste. ! prie Jaunimo Centro — 3 butai.
sey praneša, kad Sv. Sostas yra bėgęs piktadaris. Jis policijai Jasinsky Vitautas, ieško Posli- Atskiri šildymai. šalia tuščias lo
davęs leidimą penktadienį po parodė savo dokumentus, bet kus Stasiš Stasevich. : tasi,%' arnoto mūras, s metu. i ir 3
Padėkos šventės valgyti su mė- policija nepatikėjo ir jį užraki- Martinonis Virginius, ieško Zhi- .kamb. butai. Gazu šildymas. Gara- 

„ , .,. ... ... -nz.z. j- j- j , , ... . linskas Alphonsas Antano. zas- ueICZ- 'vora. $-4,0011sa. Tas leidimas galioja iki 1966 no diem dienom daboklėje. Web j Si,1K5,nnn Viktoru
metų imtinai. Šiais metais Pa- ster galvoja, ar traukti Chica- 
dėkos šventė išpuola lapkr. 22 gos policiją į teismą ar ne. Ne- 
d. Penktadienį, lapkr. 23 d., ■ užbaigęs kelionės, Webster grį-
galima valgyti su mėsa.

KALĖDINIS PAŠTO ŽENK
LAS

Chicagos paštas pradėjo par
davinėti 4 centų kalėdinius paš
to ženklus. Tai pirmas kartas 
Amerikos istorijoje, kad išleis-

žo į Baltimorę.

ADVOKATAS Į AMBASADO
RIUS

Prezidentas Kennedy paskyrė 
Chicagos advokatą William Riv 
kin Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadoriumi Luksem-

tas pašto ženklas paminėti Ka- burgui Jig yra buvęg profego.
ledų šventę. Ženklas bus parda
vinėjamas iki gruodžio 31 d.

KITĄ PIRMADIENĮ NEBUS 
PAŠTO

Sekmadienį, lapkr. 11 d., iš-

rius Northwestern universitete.

PAVOGĖ $100,000 VERTES 
NARKOTIKŲ

Vagys įsilaužė į Health-A-
puola Veteranų diena, kuri bus Teria sandėlį, 3636 N. Talman, 
švenčiama pirmadienį, lapkr. 12 ir išsinešė $100,000 vertės nar- 
d. Tą dieną Chicagos paštas kotikų. Prieš pusantrų metų toj

pačioj vietoj įvyko panaši va
gystė.

MOKA $400,000 UŽ IŠRADI
MO PANAUDOJIMĄ

Speed-O-Print korporacija, tu

neveiks ir laiškai nebus išne
šiojami į namus.

MOTINA PRAŠVILPĖ DUK
TERS PALIKIMĄ 

Gloria Stoller, 4880 Marine 
dr., kviečiama. į Chicagos Pali*. rinti savo būstinę Chicagoj tei
kimų teismą, išaiškinti, kur per į smQ eigoje sutiko sumokėti 
3 metus dingo jos 9 metų duk- $409,Evanstono American
terei paliktas mirusio tėvo ap- 
draudos palikimas $72,528 su
moje. Teismo pareigūnas sako, 
kad iš to palikimo jis radęs ban 
ke padėtus tiktai $81.09. Moti
na turės aiškintis.

MILIJONINIS NUOSTOLIS 
KULTŪRAI

Chicagos simfoninis orkest
ras per ateinančius trejus me
tus turės vieną milijoną dole
rių deficito, nes vietinė publika 
nepajėgianti paremti daugiau 
negu 30 savaitinių koncertų.
$75,000 UŽ DARBO NELAIMŲ

Leonard Garrett, 6743 S. San 
gamon, aukštesnio teismo spren

Photocopy Eųuipment kompa
nijai už panaudojimą be leidimo 
tos pastarosios kompanijos nau 
jausio išradimo.

UŽMUŠĖ BRIEDĮ ANT 
VIEŠKELIO

Automobilistas, kuris nesu-

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug] Mūr. 1% n., 30 p. lotas. 5 ir 3 
priedu, M. p. Tik $20,000. viršuj, M. p. $17,500.

Mūr. 2x4 ir 2 k. rūsy. M. p. Ga- ' Med. 2x5. garažas, greta tuščias 
ražas. 30 p. lotas, $19,500. lotas, Brighton p. $1 6.900.

-Mūr. 1% a.. Gage p.. 6 ir 4 vlr- Į Mūrinis, 10 m., 3 mieg., 87% p.
šuj su dviem įėjimais. $21,500. lotas 72 ir Kedzie. $18.500.

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

Bizniui — ofisui patalpa ir mo-
2-jų aukštų 

$31,000.
Mūr. bungalovv. 2 butai po 5 kamb. 

ant 50 p. loto. $1 9,500.
Biznis ir 3 imtai. Geras namas; 

geroj vietoj. Garažas. $38,800.
3 butų medinis. Arti mūsų apie 

$200 nuomos. Alyva, šildym. 18.000.
Rimta prekyba Chicagoj su Užsie

nio atstovybė. Didelis mūro namas 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darho ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

<1 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
ka.mb. Parduoda dėl ligos už $49,500.

Naujas 3 butų modernus

Tnknhmiskic Konstantas ieško |ka,nb- beismente. Gazu šilti. Garažas, dern. G kamb. butas. lokuoausKas Konstantas, ieško | $27 60f| mūras. Nauja statyba

Molky Siusanna. Viktoria, ieško 
Zhemchuzhnikova Maria Petrovna.

Ostrouch Marcei, ieško Ostrouch 
Stefania.

Steponcaite Jadvyga, ieško Bar- 
causkene Barbara Ignas.

Žinantieji prašomi pranešti —
THE AMERICAN RED CROSS 
43 E. Ohio St., Chicago 11, IH. 

Telephone 467-5800

DĖMESIO!

2 butų mūras. 5 ir G kamb. Alyva 
šildymas. Reikia pigiai parduoti. 
$26.500.

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

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

Didelis hungnlotv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsvs. Alvva šil
dym. $19,900.

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

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

ti kamb. bungalovv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso; $13,700.

2-jų aukštų mūras, šviesūs, dideli 
2 imtai. Naujas gazu šildymas 
ražas. $24,500.

Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.

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

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

Alga maža — pajamų trūksta — 
Cln- štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū

ro namo, kurio kaina tik $19,950.

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. . turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara- 
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- žas. Tik $17,900.
ta kaina. $59,900. ' 2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Karšto

2 butų mūr. 6 ir 5 kamb. Arti vand- Šildymas. Alumin. langai. Ga- 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- ražas. Arti 60-os ir Fairfield. Tik 
ramikos plytelių vonios. Alyva karš- $24.500.
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. 7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
pajamn. Savininkas apleidžia miestą, ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
$31,900. vvood. Tič $1 7,000.

_____ r 0 kamb. medinis. Nauja gazu šilu- 1% aukšto mūr. 5 ir 4 kamb.
mūras, ma kartšu vandeniu. Alumin. landai. Modern. vonios. Gazu karštu vand.

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
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists • 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas h 
‘Draugas”.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies-

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

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

2x1% beveik nauj.. atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai. alum. langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

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

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

10 butų po 5 ir 4 kamb., puilt- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marą. 
papke. įmokėti $30,000.

5 Ir 0 kamb. mūr., platus sk)yp„ 
nuomos po $125 per mėn. M. parke, 
tik $2.6,500.

2x4% mūr., iškelti vamzdž., atsklr- 
šild.,. tik kelių metų, 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.

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

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

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

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

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

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

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

«9-ta lr Oakley. Nauji bungalovv 
po 6% kamb. Tik $17,500.

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

stojo, važiuodamas Northwest! mės bei liturginiai nurodymai. ,
ekspresiniu keliu arti O’Hare įleido Kunigų Vienybė, 2 patai- BENT

1 I syta laida. Kama $3.50. Uzsaky- ~
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. j Išnuom. 6 kamb. butas naujame 
63rd St„ Chicago 29. III. name, 2-me aukšte. Priimame su

aerodromo, užmušė didoką brie 
dį, turinti 15-kos punktų ragus. 
Tai jau antras toks atsitikimas 
šioje apylinkėje.

vaikais nejaunesniais 15 m. amž. 
4631 S. Riehmond St.

Telef. 254-7092
RADIJO STOTIS VERBUOJA 

KLAUSYTOJUS
Chicagos radijo stotis WYN-

dimu gavo $75,000 iš S. NelsoniR (pirmiau buvo WGES) da- 
kompanijos. 1960 m. lapkričio 1 bar taiko savo programas neg- 
28 d. Garret buvo sužeistas prie Į rams. šiomis dienomis venbuo- 
statybos Lake ir Leavitt gat-: ja naujus klausytojus. Keturio- 
vėse, kai ant jo galvos užpuolė Se miesto vietovėse yra paslė- 
nuo šešto aukšto cemento pyli- |pusi čekius po $1,000. Stoties 
mo ramstis. ! vadovybė mano, kad praneši

mai apie turto ieškojimą ir jo 
! atradimą padidins klausytojų 
■ skaičių.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

1% AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak l,a.wn. Gazo 

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

10 METU »l.TR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

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

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

TIK 818.000
6 kamb, 16 metų,, mūr. ant. 11 pė

dos siklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Ivilinini ir 
priedai. trr: -į

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. n tinas prie lie-

4^ tuvių mokyklos. 2 naujos gazo-—karš
to vandens šildymo įtislemos. $26,500. 
5 IK 4 KAMB. MARUI l.TTK I’K.

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

IEŠKO NUOMOTI
► * *-♦ ♦ ♦

r
Marąuette Parke reikalingas vy

rui atskiras kambarys. Skambinti 
nuo 8 iki 11 v. v. PR 8-7135.

PER KLAIDĄ PATEKO Į 
KALĖJIMĄ

Baltimores vaistininkas Cla
rence Webster skrido pro Chi

Į10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
juž apdraudų nuo ugiiies ir auto- 
Įmobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% įvest »5th Street 
Chicago 42. Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4331)

BŪKIME IŠTIKIMI LIET.
KNYGAI

*

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Didžiai gerb. redaktoriau, 
prašau patalpinti Jūsų reda
guojamame dienrašty šį pareiš
kimą:

Š. m. spalio 29 d. “Draugo” 
Nr. 254 yra patalpinta 4 as
menų nuotrauka, pasivadinusi 
veiklioji Cicero Apylinkės val
dyba ir š. m. spalio 31 “Drau
go” Nr. 256 yra tilpusi žinutė 
apie Cicero Apylinkės v-bą, abi 
neatatinka tiesai.

Ne vien besiskelbiančių 4 as
menų yra nuopelnas, kad Cice
ro apylinkė įstojo į Lietuvių 
Fondą, bet visos teisėtos Cice
ro Apylinkės v-bos, kuri š. m. 
balandžio 15 d. savo posėdyje 1 
vienJbalsiai nutarė tūkstantine | 
įsijungti į Lietuvių Fondą, pra- i 
dinių įnašu 200-300 dolerių, pro 
tokolas Nr. 61. Apie tai išsa
miai jau buvo rašyta “Drauge” 
š. m. birželio mėn. 4 d.

Cicero Apylinkės valdybos 
sudėtis: Andrius Juškevičius— 
pirm., Jonas IVasaitis — vice
pirm., Vytautas Zalatorius — 
inform. vadovas, Jonė Bobinie- 
nė—šviet. reik. atstov., Stepo
nas Ingaunis — ižd., Gabrielė 
Ročkienė — sekr., Kostas Doč
kus — pareng. ir sporto vad.

A. Juškevičius 1

PRAŠVILPIA $100,000 KAS 
NAKTĮ

Dienraštis Chicago Tribūne 
giriasi, kad pirmą kartą po 20 
metų jo reporteriams pasisekė 
surasti, kur kas naktį vyksta 
kilnojamas kauliukais gemblia- 
vimas. Sakoma, kad kas naktį 
$100,000 papuošia žalius sta
liukus.

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

J. MIGLINAS
2549 VV. 69th St. II a., PR 6-1063

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo- 

ttjg 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.

Skelbkites “Drauge”

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Reikia greitai parduoti. 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 pasiūlymų. ir 
būsi laimingas pirkęs.

Mur. 2—6, 1—t Brighton Park 
centre. Potvynio apsauga, garažas, 
platus skl. $26,500.
KKAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

Gražus 6 kamb. mūr. namas, 3 
mieg., 2 vonios. 40 p. sklypas. IV2 
auto garažas. Nauji: centr. apšild., 
vand. šildytuvas, stogas. Gazu apš. 
Iškelti vamzd. Kilimai. Arti 68 ir 
Lawndale. Sav. $19,900. LU 5-0346

H ■
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SAVINGS IN BY THE 15th EARN FROM THE Ist

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

ASSETS OVER $22,000,000 
ESTABLISHED 1897

3430 SOUTH HALSTED STREET •CHICAGO 8 • PHONE 2540104

Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skani- šildym. Arti 58-os ir Kedzie, $21,500. 
binti poniai Jakubėnienei s būt. mūrin. 4—5—8i nauj. at-

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
p. sklypas. A.lyva-kašlu vand. šildy- arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina, 
mas. Gera proga giminingai šeimai $24,900.

Draadinio Agentūra Patarnanja 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

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,600. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

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

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,»0Q.
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke. seboard šilima. Apsauga nuo potvy-
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. nio- $21,500.

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

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

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000 5 metų, 1 % aukšta mūr., arti Mar
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. ąuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio
1% aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

kontrolė. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už ęumažįpta kainą.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-.coated) su fiber-asphaltu, 6 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy" rinas—“gutters”; niekad 
nereikia .dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas Iš lauko> 
“Tuckpointing”. Pilnai apsldraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainas. Darbas garantuotas. At
dara dienų lr naktj bei sekmadie
niais.

RA 1-8047, RO 2-8778

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji Įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir 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 — 137 St., Lemont, IU. 

(l-as ūkis į vak. nno State g-vės)
CL 7-7388

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
CLASS A REPAIRS 

MACHINISTS
For rebuilding and gcncral main- 
tenance of high-spced automatic 
produetion maebines. Mušt be a 
frouble sbooting mechanic as xvell 
as a top noteb maebinist. Open- 
ings on 2nd shift 3:15 to 11:45. 
Steady, clean modern shop. Kxcel- 
lent benefits. Mušt speak and un- 
dėrstand English.

Al’PLY
W. H. Hutchinson & Sons

1031 No. Cicero Avenue

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditloning 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 nemokamaL

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestern, Chicago 9, DI.

dėmesio 1

Gražiy vizitinių kortelių
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

D RAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Rlinols 
Oriso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 VVest 69 Street HE 4-7482 436 - 5153

CONSTRUCTION C0.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-070$ CL 7-2094 Chicago. BU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklnlui 

GA B-B887

PROGOS-OPPORTUNITIES

NEW RESTAURANT
CHOICF. DALLAS, TEXAS LOCAT1ON 

NE\V FIKTURES • SlGNS • AWN1NGS,
100 SKATINO CA l'ACITY 

Our Investment $48,555 Clear 
Other business interests neeessitates hnmediate sacrifice.

TOTAL CASH PRICE $35,975
WTLL C AR R Y $20,000 NOTE AT 5%

Write, Wirė, or Cali Otvner
101 N. lAvliig, Dalias Pilone AUlitelISilI 3-4541

(Area Code 214) ....

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge”



7® _v « i Indijos moterys krašto gyni
mi jj Ii70rOli^ mui neša savo brangenybes, jau

JO k “** mmas veržiasi savanoriais, vy-
ba su automatiškais ginklais riausybė organizuoja pagalbą iš 
ir kalnų patrankomis. JAV siun viso pasaulio, tačiau kova bus 
čia haubicas. Kanada j Indiją sunki. Reikia atminti, kad Ki- 
nukreipė transporto lėktuvus, nija, kaip praneša tas pats “U. 
pritaikytus veikti ir didžiausia-! 3. News & World Report ”, šiam 
me šaltyje. Šalia ginklų, Nehru ' reikalui yra paruošusi 2,600,000 
šaukiasi ir politinės vakariešių karių, turi eilę išvystytų gink- 
pagalbos; padėti išlyginti santy lavimosi fabrikų, pakankamai 
kius su Pakistanu, kad Indija darbo vergų ir didelį patyrimą 
galėtų nuo tos valstybės pasie- Korėjos, Laoso, Vietnamo kau- 
nių perkelti savo ten. sutrauk- tynėse. Atrodo, kad Himalajuo- 
tų 650,000 karių į kinų frontą. ‘ se užsiliepsnojęs Azijos karas 
Deja, ši problema, atrodo, ne-' gali būti ilgas ir sunkus, ir vis 
siduos taip lengvai sprendžia- i dėlto norisi tikėti, kad laisvės 
ma. Nors Pakistanas yra JAV idėja sumobilizuos vakarų pa
są jungininkas, tačiau jo nesan- | šaulio jėgas atsispirti naujai 
taika su Indija yra gili. i raudonųjų vergijai. J. Pr.

(Atkelta iš 1 psl.)
kai Indijoje. Assamo žibalas 
kinams būtų ypatingai svarbus, 
nes dabar jiems benziną tenka 
gabentis net 2,000 mylių iš Ki
nijos. Iš Assamo kinams jau 
patogesnis kelias žygiuoti per 
Indiją ar net ir bombarduoti 
tokius svarbius uostus, kaip 
Kalkuta.

Buvusei ilgametei Lietuvos Valstybinio 

Teatro bendradarbei

fl. į- A.
JUZEFAI VENCLAVAVIČIENEI mirus 
kolegei Daliai Juknevičiūtei-Mackuvienei 

reiškia giliausiu užuojautą

Lietuviu Teatras “Atžalynas”

Indai su I pasaulinio karo 
ginklais GUŽAUSKU BEVERLY HILU GĖLINYČIA

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų 

2443 W.EST 63rd STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Tai suprasdami indai skubiai 
siiuičia savo karius pasiprie
šinti. Deja, jie tėra aprūpinti 
I Pasaulinio karo šautuvais, 
nors jiems nestinga patriotinio 
ryžti) ir narsos. Ir Indijos ke
liai neįmanomi pervežimui karo 
reikmenų, kuriuos reikia tiesiog 
iš oro nuleisti iš lėktuvų. Rei
kiamai neaprūpinti Indijos da
lim?': tarpais pristinga šaudme
nų, o kai kuriais atvejais, te
turėdami vasarines uniformas, 
kenčia nuo kalnų speigų. Šito
kia tragiška padėtis privertė 
Nehru imtis radikalių žygių:; 
pašalinti raudoniesiems draugin 
gą ir vakariečiams nepalankų 
Krishną Menon ir šauktis va
kariečių pagalbos. Krishna Me
non buvo užblokavęs ginklų pir 
kimą iš vakariečių, pasirašinė
jo ginklavimosi sutartis su Ru
sija ir skelbė mintį, kad Indi
jos didžiausias priešas ne rau
donoji Kinija, o Pakistanas, 
prie kurio ir telkė Indijos jė
gas.

Dabar visas pasaulis pama
tė, kad Sovietų Sąjunga rikiuo
jasi greta agresorės raudono
sios Kinijos ir Indijai tenka at
remti puolimus dviejų didžiųjų 
Azijos milžinų.

B. A. Taylor, 102 m., gyvenąs Sioux Falls, S. Dak. Jis taip pat 
balsuoja, nes tai esą pati didžiausia privilegija Amerikos piliečio.

PUIKIAI PASIRODĖ MŪSŲ SOLISTAI
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Operos solistai Danutė Stan-. stre. Stasys Baras Radameso 
kaitytė, Stasys Baras ir Algir-' rolėje savo galingą tenorą pa
das Brazis labai gerai pasirodė naudojo puikiausioje bravūri- 
amerikiečių rengtame koncerte nėję tradicijoje. Algirdo Brazio 
su Peorijos simfoniniu orkest- baritonas parodė rezonuojančią 
ru, sudainuodami operines iš- jėgą Amonasro rolėje, sudary- 
traukas iš “Aidos” spalio 28 d. damas efektą lyg jo balsas skri 
Koncerte dalyvavo 1,800 ameri- stų iš Heopso piramidžių. Ypa- 
kieeių, ir mūsų solistus audito- tingai imponuojantis buvo 1 v. 
rija priėmė su ovacijomis. tercetas (Aida, Radames ir Am

Ta proga spalio 29 d. miesto neris), Aidos arija Ritorna vin 
dienraštis (150 tūkst. gyvento- citor ir IV v. duetas, o III v. 
jų) Peoria Journal Star rašo: ariJa ° patria mia buvo perteik 
Dana Stankaitytė pasirodė tbri- ta g^iai ir jaudinančiai. 
Kantiniai tituliarinėje rolėje, Dienraštis paminėjo ta proga 
dainuodama sų aistra ir ugni- ir Chicagos Lietuvių Operą. Tai 
mi, parodydama neperprastą bal, yra puikus mūsų solistų įverti- 
so grynumą viršutiniame regi- nimas amerikiečių spaudoje.

DAR APIE ŠV. PRANCIŠ 
KAUS RĖMĖJŲ SEIMĄ

Šv. Pranciškaus seserų gau- ■ 
sus seimas įvyko spalio-14 d.,' 
apie kurį Drauge jau buvo ra- j 
šyta. Primename tik, kad pir- į 
mas skyrius suruošė skanius • 
pietus. Pirmoji šeimininkė E.' 
Stanevičienė, o pagalbininkės i 
R. Didžgalvienė, U. Petraitienė 
ir Julė Pukelienė. Prie stalų pa 
tarnavo P. Mažeikienė, P. Šir- 
vinskiene, P. Gerlaučienė, Pū
kelis.

Vedėja programos buvo Snar 
skienė, rast. Julė Pukelienė ir 
jos pagalbininkė Šalkauskienė 
iš Kenoshos. Mandatų komisi
ja: Sr. Leone, Sr. Joyce iš Pit-

vo pasiruošimas būsimam ban 
ketui, kuris įvyks lapkričio 11 
d. 3 v. p. p. Marąuette Hali, 
6908 S. Western Avė.'

Valdybos pirm. J. Skeivys 
kvietė visus narius su svečiais 
gausiai dalyvauti.

Susirinkimas praėjo pakilioj 
nuotaikoj, nes buvo žinoma, 
kad po susirinkimo bus vaišės, 
statinė alaus ir stipresniųjų gė 
rimų, kuriuos paskyrė adv. 
Vytautas Yasus.

Organizacijos tikslas — or
ganizuotis ir atstovauti namų 
savininkų reikalus.

Taip pat buvo kviečiami ir 
naujieji ateiviai įstoti nariais ir 
kartu veikti ginant savo inte
resus, išlaikant mūsų sunkiai

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

A. + A.

ROZALIJA VALANČIUS
(KAVALAUSKAITĖ)

Gyveno 1226 S. 50th Avė., Cicero, III.

tsburgh ir P. Zakaraitė. Rezo
liucijų komisijon įėjo Sr. As- 
sumpta, Sr. Agnietė iš Keno
shos, O Paukšta, penkto sk. pir 
mininkė, ir O. Aleliūnienė.

S. Pranciškaus seselės apdo
vanojo visus dalyvius skaniais 
obuoliais, kuriuos seselės pa
čios užaugino savo sode Pitts- 
burgh, Pa.

Dėkojame širdingiausiai sky
rių pirmininkėms ir visai val
dybai, geradariams, visiems rė
mėjams už tokį gražų ir malo- 
nų pasidarbavimą. Tegu jums 
Dievas atlygina.

Šv. Pranciškaus seserys Ir 
Chicagos apskr. valdyba.

įgytų namų vertę ir kt.
Susirinkimai būna kiekvieno

mėnesio trečią penktadienį 7 
v. v. J. S.

SUSITAIKĖ SU VAIRUOTO
JŲ UNIJA

Chicagoje Greyhound autobu
so kompanijos 8,000 vairuotojų 
ir 4,000 stočių bei raštinių dar
bininkų pasirašė dvejų metų su 
tartį apimančią 40 valstybių ir, 
rytinę Kanadą.

Mirė lapkr. 5 d., 1962, 12:20 vai. p. p., sulaukus 84 m. 
amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apsk., Kvėdarnos par., 
Prapimo kaimo. Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus kun. A. Valančius, 
2 dukterys: Sesele M. Jeronimą, pranciškietė, ir Elena, anūkai: 
Danielius Mitchell, jo zimona Genovaitė, proanūkas Danielius; 
Judita ir Leonarda Valančiūtės, brolis Kazimieras Kavalauskas; 
brolienė Domicėlė Kavalauskiėnė. ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė Šv. Pranciškaus, šv. Kazimiero 
ir Tėvų Marijonų Vienuolynų Rėmėjų draugijų. Priklausė 
Tretininkų Maldos Apaštalavimo ir Gyvojo Rožančiaus d-joms.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus kopi., 1410 So. 
50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks ketvirt., lapkr. 8 d., 
iš‘ kopi. 9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: SŪNUS, DUKTERYS IR ANŪKAI 

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir sūnus, tel. TO 3-2108

Laisvojo pasaulio pagalba ir 
viltys

Bet Kinijos agresija sujudino 
nebe tik Indiją, o ir visą lais
vąjį pasaulį. D. Britanija sku- TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTINAMŲ SAVININKŲ SUSIRIN 
KIMAS

GEORGE KAVALAS
Washbnrn Avė, 

Detroit, Mich.

Marąuette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos 
gausus susirinkimas įvyko spa
lio 19 d. Dalyvavo virš 130 as
menų, įstojo 9 nauji nariai. 
Vienas iš svarbesnių dalykų bu

Laidotuvių Direktoriai
Mirė lapkr. 6. d., 1962, sįį-

rmįkęs '.(Ts ’ni.'" amžiaus.
Gteė Lietuvoje; Kilo iš Vil

kaviškio . apskr.. Bartininkų pa
rapijos ir , Bartininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

•žmona Antanina., ir giminūs.
Lietuvoje liko 2 seserys ir 

brolis,, su šeimomis.
Kūnas pašarvotas Vai.. Bau 

žos koplyčioje, 1 930 25t.H SI.,
Detroit, Miela.

Laidotuves įvyks penktad., 
lapkr. 9 d-, iš koplyčios S vai. 
ryto bus atlydėtas j DivinePro- 
vldenv-e (Dievo Apvaizdos) pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Holy Sepulehre ka
li' n,es.

Nuoširdžiai kviečiam© visus, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdus — Žmona.

STELLA
Anksčiau gyveno 8104 S. Camp

bell Avė.
Mirė lapkr. 5 d., 1962, su

laukus 87 m. amžiaus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Harrielt Pe.ters lr 
ba Verne Carter, sūnūs 12d- 
tnund Miniat, 5 anūkai, 6 pro
anūkai, sesuo Auna liyrtksel, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas McPhęe 
koplyčioje, 7133 So. \Vestern 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
lapkr., 9 d., iš koplyčios 9:30 
vai. lyto bus atlydėta į St. 
Tliomas More parapijos bažny
čių. kurioje 10 vai. įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldi) bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapinės.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
anūkai ir proanūkai.

T.aidot. direk. Joseph Mc- 
Phee. Tel. PR 6-0777.

•845 sa WESTBRN AVM.
A. “f” A.

EMILY PETKUS
Gyveno Scottville, Michigan

Mirė lapkr. 8 d., 1962, 2 vai. ryto; sulaukus 89 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Anne Zagars, žen

tas Joseph ir Ca.rolyn Wopereis, žentas Nieliolas, marti Helen 
Petkus, anūkai Ted Kramei-, James Petkus, ir l.avergne Wope ■ 
reis, kiti giminūs, draugai ir pažįstami.
....Kūnas bus pašarvotas ketv. vak. Lackaiviez koplyčioje, 2424 
W. (19 Street.

Laidotuvės įvytas šešt.. lapkr., 10 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečaime visus: gimines: draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys; žentai, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

TWT» MODBRNIBKOB 
AIR-CONDlTlONBD KOPLYČIOSLietuvių Fondas paskirstė 

pelną
Pelno skirstymo komisija pa

skyrė ir LF Taryba patvirtino 
1962 metų pelną švietimo rei
kalams: $900 pradinių mokyk
lų vadovėliui, kurį leidžia Kul
tūros Fondas ,ir $300 Pedago
ginio Lituanistikos Institutui 
neakyvaizdiniam skyriui, kurio 
uždavinys yra paskleisti litua
nistikos žinias bet kur gyvenan 
tiems gyventojams studentams 
ar suaugusiems. Iš tos rūšies 
klausytojų tikimasi sulaukti lie 
tuvių kalbos mokytojų prieaug
lio lituanistikos mokykloms.

Dar ibuvo iškelta eilė kitų 
remtinų kultūros dalykų: LRD 
metinė literatūros premija, Li- 
tuanus žurnalo ir Kultūros kon 
greso darbų leidinio parėmi
mas, tačiau šiemetinio pelno 
daugiau, deja, nebuvo.

Tad kviečiamas kiekvienas ge 
ros valios lietuvis prisidėti prie 
didinimo Lietuvių Fondo kapi
talo, kurio procentai kasmet 
skirstomi svarbiems lietuviš
kiems reikalams. Lietuvių Fon
do adresas: Lithuanian Foun
dation, 7243 So. Albany Avė., 
Chicago 29, IU.

L. Fondo Tarybos sekretorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos NariaiLaidotuvių dil'etebor. Vai 

Bauža. Tel. TA 5-1275.

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublie 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

A. f A.

MAGDALENA PASECKIS
MASILIONYTĖ

Gyveno 1610 S. 50th Ct., Cicero, UI.

Mir© lapkr. 5 d., 1962, 1:10 vai, popiet. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Šiaulių apskr., Klovainių parap., Spilgių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 58 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Silvestras, giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Elena Masilionytė.

Priklausė Motinos Sopulingos, Visų šventų ir Maldos 
Apaštalavimo draugijoms.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 9 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto buš atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pam.ald.osi už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta, į. Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs VYRAS
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003.

A. + A.

ELIZABETH LITWIN
Halsted Street

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 3-35724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Gyveno 3225 South

Mirė lapkr. 6 d., 1962, 3 vai. ryto. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Kauno rėd. Amerikoje išgyveno 53 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas, 2 sūnūs: 
Stanley Litwin, marti Laura ir Joseph L. Litwin, 4 dukterys: 
Nathaline Kotil, žentas Jerry, Berthe Templer, žentas Irvin, 
Genevieve; Litwin ir Helen Mazonis, žentas Frank, 3 anūkai: 
Diane, Donald ir Jerrold, sesers duktė Lucy Pučkorius, jos 
vyras Paul ir jų šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J- Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks penkt., lapkr. 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, dukterys, marti, žentai ir anūkai
Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArds 7-1911

Tel. YArdi 7-34013307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
Tel. Y Arde 7-1188—11393319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 7 d.

X Rašytojas Jurgis Gliaudą, 
besitaisydamas nuo prieš mėne
sį gautos koronarinės trombo
zės, naktį į lapkričio 1 d. gavo 
smarkų antrą širides smūgį. Pa 
guldytas Hollywood ligoninėje 
(Sunset Blvd.), trijų gydytojų 
priežiūroje.

X Bridgeporto Tėvų Marijo
nų Bendradarbių skyriaus susi
rinkimas šaukiamas ketvirta
dienį, lapkričio 8 d., 7:30 v. v. 
Valdyba kviečia visus gausiai 
susirinkti klebonijos mažoje sa
lėje. Reikia aptarti svarbius rei 
kalus.

X L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos Chicagos skyriaus 
suruoštas koncertas balius šeš
tadienį gražiai pasisekė. Buvo 
publikos ir sėkmingai pasirodė 
Clevelando vyrų oktetas, vado
vaujamas Ryto Babicko. Tur
tingos vaišės, šokiai. Platesnis 
aprašymas bus vėliau.

X Šv. Jurgio parapijos Šv. 
Vardo d-ja ateinantį šeštadie
nį 8 v. v. ruošia rūkymo pa
vakarę.

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje veteranų dienos pro 
ga lapkričio 11 d. 12 vai. die
ną bus laikomos šv. mišios, šio
se pamaldose dalyvaus keletas 
veteranų postų. Dienos vadovu 
bus A. Sala.

X šv. Šeimos vila bus atida
ryta apžiūrėjimui ateinantį sek 
madienį. Visi kviečiami.

X Don Varnas veteranų pos 
to statybos komiteto susirinki
mas įvyks lapkričio 9 d., direk
torių tarybos posėdis lapkričio 
28 d., bedras susirinkimas ir 
Pearl Harbor minėjimas gruo
džio 7 d.

X PLB valdybos sušaukta
me JAV ir Kanados bendruo
menių vadovybių posėdyje, To
ronte, Kanadoje, spalio 27 - 28 
dienomis iš JAV dalyvavo CV 
pirm. J. Jasaitis, nariai: Z. Dai 
lidka, V. Adamkavičius, Tary
bos prezidiumo pirm. St. Barz- 
dukas, Kultūros Kongreso k-to 
pirm. P. Gaučys ir PLB Kultū
ros Tarybos pirm. dr. J. Puzi- 
nas. Posėdy buvo aptarti Kul
tūros Kongreso, PLB seimo, 
Lietuvos laisvinimo ir organi
zaciniai reikalai.

X Dr. Valerija . Raulinaitie- 
nė, apie kurią neseniai rašėme, 
kad yra paskirta Downey vete
ranų ligoninės viršininke, buvo 
gražiai aprašyta Chicagos Dai
ly News pirmadienio laidoj. Į- 
dėta didelė gydytojos nuotrau
ka ir plačiai aprašyta jos bio
grafija, pažymint, kad univer
sitetą baigė 1940 m. Kaune.

X Kun. B. Sugintas per Bal- 
fą pasiuntė už spalio mėnesį 
Vasario 16 d., Punsko ir Sale
ziečių gimnazijoms 1,180 dol.

X Terros parduotuvė, 3237 
W. 63rd St., dabar ypač turtin
ga europėjinio lino, gintaro, 
puikių moterims papuošalų, kri
stalo, porcelano, Ikora ir kt. si
dabro, liuksusinių odos dirbinių 
ir kt. dovaninių prekių pasirin
kimu. Iki pat Kalėdų parduotu
vė jau atdara ir sekmadieniais, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. v. (Sk.) .

X Simfoninis koncertas, ku
ris rengiamas lapkr. 25 d„ yra 
labai retas įvykis lietuvių kul
tūriniame gyvenime, o šis pir
mas tokio pobūdžio, kuriame 
būtų atliekami lietuvių kompo
zitorių kūriniai. Koncerto pra
džia 3:30 v. p. p. Marijos mo
kyklos salėj. Simfoninio kon
certo bilietai gaunami: .Chica
goje — Marginių krautuvėje, 
2511 W. 69 St. ir Ciceroje — 
Stangenbergo krautuvėj 51 St. 
ir 50 Avė., kampas (toj prieš 
parap. baž.). (Pr.)

X Dariaus ir Girėno vardu
pavadinta naujai įsteigtoji Ga
ge Parko Chicagoje šeštadieni
nė lituanistinė mokykla, veda
ma mokytojo J. Kavaliūno. Mo 
kykloje veikia septyni pradžios 
mokyklos skyriai, kuriuose dė
stomi įvairūs lietuviški dalykai. 
Jeigu atsirastų pakankamas 
vaikų skaičius, būtų suorgani
zuota ir priešmokyklinio am
žiaus vaikų (4-6 metų amžiaus 
klasė). Turintieji tokio amžiaus 
vaikučių ir norinčių juos pradė
ti lietuviškai mokyti, prašomi 
pranešti tėvų komiteto atstovei 
L. Kazėnienei, telefonu HE 4- 
7165 arba mokytojai M. Pėterai 
tienei LU 5-7933.

X Vilnietė Ona Volodkavi- 
čienė, 89 m. amžiaus, mirė Chi
cagoje ir laidojama šiandien iš 
Šv. Hiacinto bažnyčios, 3636 
Wolfram St. Ji caro laikais, 
1890—1917 m., gyveno tremty
je, Krasnoparsko ir Tomsko 

i apylinkėse, buvo veikli šalpos

Konkursinis rašinėlis

MAIRONIS
Žurnalistai Chicagos Lietuvių operos surengtoje spaudos konfe
rencijoje. (Nuotrauka Vytauto Račkausko)

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

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA GYVA, 

NORS IR NEBE RŪPESČIŲ

'Pajacai", "Cavaleria rustieana" ir "Jūratė ir Kastytis'

srityje ir, bendradarbiaudama timi, jei ne tas salės klausimas, 
su ten patekusiais lietuviais j kai paaiškėjo, jog įprastinių 
kunigais, taipgi yra padėjusi lie 1 Marijos aukštesniosios mokyk-

Niekieno net nebūtų suabejo- Šitokio efekto pasiekiama tik 
ta mūsų čionykštės operos atei- viso kolektyvo dideliu pasiauko

jimu, nes visi operos nariai dir
ba be jokio atlyginimo. Chica
goje jau turėta 18 spektaklių,

Jeigu Maironis dar šiandien 
gyventų, jis turėtų net šimtą 
metų. Būtų visai žilas, su laz
dele rankoje senukas. Nuotrau
koje atrodo piktas. Įdomu, ar 
jis ir gyvas buvo piktas?

Maironis yra jo slapyvardis. 
Jo tikras vardas yra Jonas, o 
pavardė Mačiulis. Jis buvo ku
nigas ir poetas. Gyvas būda
mas daug rašė. Jo svarbiausia 
eilėraščių knyga vadinasi “Pa
vasario balsai”. Šioje knygoje 
surašyti visi jo eilėraščiai. Man 
labai patiko “Čičinskas”, “Jū

ratė ir Kastytis”, “Vilnius” ir 
“Žiemos naktis”. Patinka todėl, Į 
nes aprašo gyvus vaizdus. Jo 
eilėraščiai man patinka minti
nai mokytis, nes galima greit 
išmokti.

Maironis jau seniai yra mi
ręs. Jis mirė Lietuvoje. Bet 
man atrodo, kad jis dar gyvas, 
nes kaip skaitau eilėraščius, 
atrodo kalbuosi su juo.

Šiais metais visos mokyklos 
mini šimto metų sukaktį nuo 
Maironio gimimo dienos.

Gintautas Šukelis
tuviam. Ji buvo motina žmonos 
dr. K. Ripos, energingo kovoto
jo prieš okupantus bolševikus, 
dabar gyvenančio Chciagoje ir 
jau keliolika metų talkinančio 
visuomeninėje veikloje vysku
pui Sheil.

X Lilian (Mickevičius) Mer- 
nick ruošia koncertą šį penkta
dienį, lapkričio 9 d. 8 v. v. Ley 
den West High School auditori
joj, Franklin Park, Wolf Rd. 
ir Grand avė.

X “Palik ašaras Maskvoje" 
knygos paskleidimo, Amerikos 
vadovaujantiems asmenims ir 
institucijoms, komisija savo 
darbą užbaigusi persiorganizuo 
ja ir toliau stengsis skleisti an 
glų kalba literatūrą apie Lietu
vą amerikiečių tarpe. Komisija, 
kaip ir anksčiau, veiks prie J- 
AV Lietuvių Bendruomenės C. 
valdybos. Komisijai vadovauja 
Levas Prapuolenis.

los patalpų daugiau nebebus ga
lima gauti. Žmonėse ir aplamai 
arčiau operos stovinčiuose bu
vo jaučiama tam tikro nusimi
nimo ir kartėlio.

Reikalui labiau nušviesti ir 
visuomenei painformuoti, kokia 
yra visa dabartinė situacija, o- 
peros vadovybė praėjusio sek
madienio popietėje Jaunimo 
Centre, Chicagoje, surengė lie
tuviškosios spaudos konferenci
ją. Susirinkusiems laikraštinin
kams pranešimą padarė operos
valdybos pirmininkas Vytautas Kaip su lietuviškąja opera? 
Kadžius, nušviesdamas padėtį

kuriuos matė ir girdėjo daugiau 
20,000 žmonių.

Galėtij būti ir daugiau...

Finansiniai sunkumai visada 
kolektyvui kelia didžiausių rū
pesčių. Vien tik už bilietus su
telkiamomis sumomis būtų sun
ku išsiversti. Lemiamą vaidme
nį čia vaidina pajėgesni rėmė
jai. Jų yra. Tačiau, jau vien 
Chicagos mastu žvelgiant, ga
lėtų būti ir daugiau.

JAUNUČIŲ STOVYKLA

bendruoju požiūriu, iškeldamas 
sunkų finansinį klausimą ir lie
tuviškosios operos pastatymo 
perspektyvas.

Krizė nugalėta!

Operos kolektyvas labai jau
čia puolikos norą išgirsti paga
liau ir lietuviškąją operą. Mū
sų atveju K. V. Banaičio “Jūra
tę ir Kastytį”, šia kryptimi jau 
dirbama. Jau turimas operos

, x . . x . kia vyras. Bet reikia jį dar oris karto visus gerai nuteikė , , ,. T, ...
i j i. ii - „ -j_ kestruoti. Kompozitorius, sun

kiai sirgdamas, šito negali at-žinia, kad nelauktai susidariusi 
krizė jau yra nugalėta. Šiame' 1[ sezone vėl išvysime Chicagos

Steponas Bučinys, Liet. Knygos 
klubo narys ir ilgametis “Draugo” 
skaitytojas iš Dayton, Ohio, lan
kėsi “Drauge” ir įsigijo naujau
sius L. Klubo leidinius: Alės Rū
tos “Priesaiką ir dr. J. Griniaus 
“Gulbės giesmė”, palikdamas L. 
K. klubui $5 indėlį naujoms kny
goms leisti.

X II Kultūros Kongreso ban
keto garbės šeimininke maloniai 
sutiko būti Marija Rudienė, lie
tuviškų kultūrinių parengimų 
rėmėja ir lietuviškos kultūros 
puoselėtoja. (Pr.)

X Dr. Jonas Grinius, svečias 
iš Vokietijos, žinomas kalbėto
jas, kalbės Chicagoje Balfo me
tinės vakarienės banketo metu, 
lapkričio 17 d. 7 v. v. Jaunimo 
Centre. (Pr.)

X Jonui Juodvalkiui, 4716 
W. 13 St., Cicero, tik už 10 d. 
praleistų ligoninėje Leonardas

likti. Reikia ieškoti kito, tam 
darbui kvalifikuoto žmogaus. 
Atlikti orkestravimą ir išspaus 
dinti gaidas reikia čia nema
žiau 20,000 dolerių. Iš kur ir 
kaip juos paimti, yra pats sun
kiausias klausimas. Tačiau iš
eities ieškoma. Ir ji bus rasta, 
jeigu visa visuomenė ir pavie
niai asmenys neišsigąs pasišven
timo ir aukos. Aplamai, visos 
lietuviškosios operos sąmata 
suktųsi apie 70,000 dolerių. O- 
peros vadovybė šito nesibijos, 
jeigu tik kiekvienas mūsų jaus 
pareigos į didelius dalykus ne
numoti ranka. Būtų tikra išei
vijos gėda, kad čia esančių mū
sų kompozitorių operos taip ir 
pasiliktų tik stalčiuose. Labai 
įdomu, kad okupantas čionykš
čių mūsų kompozitorių opero
mis primygtinai domisi. Ateina 
puikiausi pasiūlymai jas nuvež
ti Vilniaus operos scenon. Ar 
mes pakankamai įvertinam mū
sų kompozitorių auką, kai nuo 
tos svetimų rankų paslaugos 
iš principo atsisakoma? Jaus- 
kimės tad kiekvienas, laisvėje 
gyvenantis, šventai įpareigotas 
lietuviškosios operos pastatymo 
talkon. Vytauto Radžiaus žo- 

ruošti kelių vakarų muzikinę Ežiais tariant, operos kolekty-

Lietuvių operos statomas dvi 
operas Leoncavallo “Pajacus” 
ir P. Mascagni “Cavaleria rus
tieana”. Abi operos bus stato
mos vienu vakaru. Spektakliams 
jau yra užsakyta Chicagos mu
zikiniam gyvenime turinti pir
maujantį vardą Studebaker sa
lė miesto centre, 410 S. Michi
gan Avė. Lietuviškieji spektak
liai ten įvyks kovo 30 - 31 die
nomis ir balandžio 7. Įtemptas 
šių operų paruošimas jau yra 
prasidėjęs. Pagrindiniai šių o- 
perų solistai jau sukomplektuo
ti. Operose dainuos: P. Budrie
nė, D. Stankaitytė, R. Mastie- 
nė, A. Stempužienė, G. Peškie- 
nė, A. Giedraitienė, K. Bartu- 
lienė; iš vyrų — S. Baras, A. 
Brazis, S. Liepas, L. Baltrus, J. 
Savramavičius ir kit.

Šių metų naujiena bus ir o- 
riginalios operų dekoracijos, su
kurtos lietuvio dail. V. Virkau.

Kas yra tie lietiniai?

Lietuviškieji operų pastaty
mai, anot pirm. V. Radžiaus, 
turi tikslą ne tik lietuviams pa

šventę, bet ir iškelti lietuvio 
vardą amerikiečiuose. Kad šitai 
yra pasiekiama, buvo jaučiama 
po kiekvieno, o ypač po per
nykštės “Aidos” pastatymo. 
Gauta apsčiai laiškų išskirtinai 
iš universitetų profesūros, tei- 
raujantis, kas yra tie lietuviai,

Jankauskas įteikė $548.60 čekį. įst j čįa net g ta.
L. Jankausko telef. LU 5-2994.

(Sk.)
tyti, kokia yra jų kalba ir pan.

vas padarys viską, jeigu tik 
jaus moralinį ir materialinį mū
sų visuomenės polėkį savai ope
rai. Visokiais informaciniais rei 
kalais kreiptis į Chicagos Lie
tuvių operos valdybos pirminin
ką Vytautą Radžiu, 7224 S. 
Rockvvell St., Chicago 29, III. 
Telef. RE 7-0235.

X Pažiūrėkit, kaip atrodo 
naujasis vokiškas hi-fi stereo 
aparatas su dekoratyvinėms 
šviesomis. Televizijos, radijai, reikalu. Pasitarimas įvyko pas
patefonai, magnetofonai. Gra- Balfo pirm. kun. dr. Juška. An- 
dinskas, 2512 W. 47th St., FR kstyvesniame pranešime Van- 
6-1998. (Sk.) idos pavardė buvo praleista.

Baigus operos valdybos pir
mininkui savąjį pranešimą, prie 

X Vanda Urbonienė dalyva- užkandžių dar buvo detaliau dis.
vo pasitarime Balfo vakarienės , , ..... ...kutuojami įvairus operiniai rei

kalai, visiems gana optimistiš
kai žvelgiant ateitin, nors ir 
nebe rūpesčio. k. b.

Gražios ir malonios dienos 
jau praėjo. Buvo smagu, kad 
šimtas jaunučių susirinkdavo 
mišioms, pusryčiams ir t.t. Taip 
gražiai visi sugyvenom, buvom 
tartum broliai ir sesers.

Gražu prisiminti, kai saulutė 
ir skambutis visus prikeldavo. 
Apsirengę eidavome į mišias, 
vėliavos pakėlimą ir pusryčių. 
Pavalgę kambarius susitvar- 
kydavom. Skambutis pakvies
davo į pamokas, o po jų gar
dūs pietūs. Pavalgę ir pailsėję, 
į Spyglio ežerėlį. Tai didžiau
sias malonumas išsimaudyti šil
tom (kartais ir šaltom) dienom. 
O vėliau, nuo kalniuko džiaug
tis gražiais vaizdais ir stiprin
tis pavakariais. Kada sotus ir 
sportuoti sekasi. Su džiaugsmu 
žaisdavom visokius žaidimus, 
ypač pamėgtą kvadratą, žai
džiant laikas, greitai bėga. Tuoj 
kvietimas ir vakarienei. Kol 
saulutė nenusileido, eidavom 
vėliavų nuleisti. Na, ir paskuti
nysis malonumas —programos. 
Prieš jas pradėdami, gerai pasi-

Onos ir Edvardo Bulaičių sūne
lis Edvardas Šarūnas žengia pir
muosius žingsnius

ruošdavome. Nemanykite, kad 
programos nenuvargina. Ir dar 
kaip? Stovyklos vadovai tai ži
no ir visuomet papildo jėgas 
naktiniais užkandžiais.

Naktis tyli, rami. Susikaupi
mui geriausias laikas. (Vakarinė 
malda. Padėkoję Dievui už gra
žiai praleistą dienelę, skubėda- 
vom į savo minkštas ir šiltas 
lovytes. Malonūs dienos prisi
minimai užmerkdavo saldžiam 
miegui mūsų akytes.

Marija-Zita Girginaitė, 
Grand Rapids.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Spalio 24 d. T. Ž. II uždavinį 

ne visi teisingai suprato. Buvo 
pasakyta, brūkšnelių vietoje, 
parašyti devynias skaitlines: 
nuo 1 iki 9. Daugumas parašė 
bet kokias skaitlines, kad tik 
susidarytų 15. Atidžiai sekite. 
Skaitlinių kombinacijų gali bū
ti įvairių, ne vien tokių, kokios 
duotos atsakyme.

i Gauta pora galvosūkių atsa- 
. kymų be parašų. Vienas iš Ci
cero, antras iš Čikagos. Neži
nau kam taškus užskaityti. Vi
sada pasirašykite.

* # *
Galvosūkių atsakymai 

I
52 jardų. Per 11 parų įlipo 

44 jardus, o per 12-tą naktį 8 
jardus.

n
Vaikas lopšyje.

III
Abu pučia.

Rimutis sunkiai dirba
Nuotr. K. L. Musteikio

GALVOSŪKIAI

I
Vienas vikšras (kirmėlė) 

šliaužė į 12 jardų aukščio na
mą. Kiekvieną dieną įšliaužda
vo 4 jardus aukštyn. Kiekvie
ną naktį nušliauždavo 3 jardus 
žemyn. Kiek dienų jai reikėjo, 
kad pasiektų namo viršų?

(5 taškai)
II

Iš šių žodžių sudarykit vi
siems gerai žinomą patarlę: 
sausą kas valgo tėvų duoną 
neklauso. (1 taškas)

m
Girion eina — namo žiūri, 

namo eina — girion žiūri.
(2 taškai) 

Atsiuntė B. Paliulytė

—•__
Iš miego šiupinio neišvirsi.

—•__
Tinginys ir kelią koja rodo.

Mergaitė su šuniuku.
Piešė Aldona Pračkailaitė

Jonas Min eiga

ŽAIDYNĖS

IS ARTI IR TOLI
AUSTRALIJOJE

— Uldukių šeima išvyksta į 
Ameriką. Jiems Adelaidėje lap
kričio 3 d. buvo suruoštos išlei
stuvės.

— Adelaidės lietuvių parapi
ja lapkr. 4 d. surengė iškylą į 
gamtą.

— Lietuvos Veteranų sąjun
ga turi veiklų skyrių Adelai
dėje. ,

DIDž. BRITANIJOJE
— Rašyt. Fabijonui Nevera- 

vičiui Londone padaryta sunki 
skilvio operacija. Rašytojas yra 
62 m. amžiaus.

Ei berniukai, Na, mergytės,
Tuoj j būrį. Į ratuką!
Te iš kampo Birutėle,
Nieksi nežjfūtri! Suk Vytuką!
Pypia dūdos Auksė Liną,
Rumpa-pumpa! Gintas Rasą,
Vyrai šoka — Tu — Nijolę,
Nesuklumpa. Nors ir basą!
Tai “Oželį”, Kojom trypsi™,
Tai “Mikitą”. Rankom plosim,
Aidi gatvėm Sugalvosim!
Ramta-drita! Diaug linksmybių

MENULIO UŽKARIAVIMAS
Jau seniai mokslininkai stu

dijuoja mėnulį teleskopais ir 
kitais prietaisais. Jiie daugiau 
gavo žinių iš rakietų, pasiųstų 
mėnulio link. Bet daugiausiai 
žinių tikimasi gauti iš astro
nautų, pasiųstų į mėnulį. Astro
nautų kelionę į mėnulį sunkina, 
nebuvimas mėnulyje oro ir van
dens. Labai didelis temperatū
ros svyravimas. Saulei šviečiant 
+ 200° F. Tamsoje —200° F. 
Didelis meteorų pavojus. Jų 
krinta daug, kartais labai di
delių.

MĖNULIO KRATERIAI IR 
DREBĖJIMAI

Teleskopai parodo, kad visas 
mėnulio paviršius nusėtas kal
nais su krateriais (didelėm duo 
bėm). Vieni mokslininkai mano, 

1 kad tai užgesę ugniakalniai. 
J Kiti mano, kad tai mteorų dar
bas. Mėnulis sukasi apie žemę 

i viena savo puse. Antroji pusė, 
dar niekad nebuvo mums ma
toma. Spėjama, kad yra mėnu
lio drebėjimai, panašūs į žemės 
drebėjimus. Tuos dalykus ištirs 
ateities astronautai.

z




