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JIDDA, ” Saudi Arabija. — 
Karaliaus Mahometo Badros ša
lininkų partizaniniai daliniai su 
stiprėję ir atgauna kontrolę Je
mene. Tai pranešė kariniai šal
tiniai Jiddoje.

Partizanams sklindant nuo 
šiaurės į šiaurės rytus skersai 
kraštą, seniau svyravę genties 
vyrai irgi griebėsi ginklo.

Respublikonai susilpnėjo pra 
dėjus ginčytis tarp savęs ir di
dėjant egiptiečių nepopuliaru
mui

šąli* mažos reguliarios armi
jos respublikonai dar lavina

DAILY
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Atšauktas plagas, kad Raudonasis Kryžius

4545 VVEST G3RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 
TELEPHONE: LUDLOW 5-9500

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto metinio suvažiavimo New Yorke lapkričio 10—11 dienomis 
dalyviai. Nuotr. V. Maželio
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Rytine Alzinja 
šaltai sutiko

Ragina remti Kubą
MASKVA. — Prieš spalio iš- 

' kilmes pasibaigę diktatoriaus 
Chruščiovd pasitarimai su sa
telitų partiniais vadovais, turė
ję tikslą juos palenkti Maskvos 
vedamajai linijai, atkreipė dė
mesį — šalia Chruščiovo, pasi
tarimuose dalyvavo valstybės 
“galva” Brežnevas, antrasis par 
tinio aparato vyras — Frol Koz- 
lovas ir pirmasis valdžios še
fo pavaduotojas Kosyginas.

Manoma, kad tie vyrai esą 
patys svarbieji Chruščiovo ve
damos politinės krypties šali
ninkai bei gynėjai. Visi Mask
voje buvusių pasitarimų daly
viai buvę raginami sustiprintai 
ūkiniai remti Kubą.

O išvykęs iš Maskvos lenkų 
Gomulka Chruščiovui paliko y- 
patingą dovaną, “Pravdai” pas
kelbus jo straipsnį — čia jen- 
kų partinis vadovas 100% 

’ sisakė už sovietų vedamą 
sienio politiką.

20.000 šeifeisų, kuriuos 
egiptiečiai Saudi Arabijos prin 
cas Faisal teigia, kad egiptie
čių karių yra Jemene nuo 5,000 
iki 10.000, o Jordano karalius 
Hussein mano, jog ten yra 15, 
CGO egiptiečių kareivių. *

Sukilėlių jempniečių (respub
likonų) vyriausybė gauna iš E- 
gipto orinę ir laivyno pagalbą.

Iš Saudi Arabijos ir Jordano 
karaliaus kariniai daliniai gau
na maisto, pinigų ir ginklų, į- 
skaitant amerikiečių-, šautuvus 
ir kulk us.

Indų, raudonųjų sargybiniai 
susikirto netoli Burmos

NEW DELHL — Indijos ir 
raudonosios Kinijos kariniai da
liniai vėl susišaudė rytiniame 
Himalajų sektoriuje, kur buvo 
ramu tris savaites.

Pasak gynybos ministerijos 
pareigūno pranešimo pirmadie
nį. penki indai buvo savaitgaly
je sužeisti susikirtus sargybi
niams prie Walongo. strateginio 
miesto džiunglių slėnyje. 15 my 
lių nuo Burmos pasienio.

Kiniečiai apšaudė indų pozici
ją netoli Walongo šeštadienio 
naktį ir vėliau pasitraukė.

Peipingo radijas pranešė, kad 
indų artilerija apšaudė kiniečių 
policijas šiaurėje nuo Tovang 
upės, paleisdama šeštadienį dau 
gižu kaip 70 sviedinių. Indų 
lėktuvai, anot radijo pranešimo, 
pakartotinai skrido virš komu
nistų pozicijų, įvykdydami “žval

KALENDORIUS

Lapkričio 14 d.; šv. Juozapa
tas. Rimantas, Saulenė.

Lapkričio 15 d.: šv. Albertas 
Did., Vaidila, Minė

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 50 laipsnių; rytoj 
vėsiau, galimas lietus.

Saulė teka 6:37, leidžias 4:33.
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VLIKAS IR LIETUVOS REIKALAI
Šis tas iš Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

x suvažiavimo

cijos. Rezoliucijos bus pateiktos 
vėliau. Apsvarsčius daugelį ki
tų. klausimų, patvirtintas pro-

NEW YORKAS. Vyriausiojo 
Lietuvos Laisvinimo Komiteto 
(VLIKo) metinis suvažiavimas*“ 
buvo New Yorke Free Baltic 
House būstinėje, 131 East 70th 
St., lapkričio 10 -11 dienomis. 
Posėdžiai vyko pagal pramaty-

___  tą dienotvarkę. 
TRUMPAI IŠ VISUR po atidarymo ėjo svei- 

— Indijos parlamentas vakar kinimai. Sveikino suvažiavimą 
nutarė visais balsais kovoti kol visi Lietuvos diplomatai lais- 
Kinijos komunistai įsibrovėliai vuosiuose kraštuose. Po komisi

vinimo darbe”. O V. Sidzikaus
kas su M. Braku — apie laissjęs 
kovos ofenzyvą. Po to buyo ais- 
kusijos taip pat gyvos ir įdo- tokolas. Suvažiavimas buvo veik 
mios. Išryškėjo, kad Vlikas dir
ba daug ir didelius darbus, ku
rie neįmanomi spaudoje suminė 
ti. Su pavergta Lietuva palaiko 

j mi nuolatiniai ryšiai, ypač per I
atvykstančius repatriantus.

Pranešimus pateikė Tautos i 
fondas, Finansų komisija, Re-

Ben Bellą
ALŽIRAS, Alžirija. — Minis

teris pirmininkas Ben Bella lap 
kričio 12 dieną grįžo iš rytinės 
Alžirijos, kur jis sutiko griež
tus! Barbero partizanus, reika
laujančius autonomijos. Jis taip 
gi matė rūščius alkanus kaimie
čius.

Reformų pažadas ir valsty
bės kontroliuojami ūkiai nepa
tenkina vargšų kaimiečių skur
džiuose rytuose.

Kaimiečiai tikėjosi, kad euro
piečių ūkiai bus sukapoti į ma
žus plotus ir žemė išparceliuo
ta. Ben Bella pranešė, kad dide
lius ūkius valdys valstybė ir 
nedalinimas žemių tarp žmonių 
sukėlė nepasitenkinimą.

Kaimiečiai sabotavo trakto
rius, valdomus Jugoslavijos 
technikų, atvykusių pakeisti 
prancūzų naujakurių.

Ben Bella 3 dienas vizitavo 
rytinę Alžiriją, kuri šaltai į jį 
žiūrėjo.

I

gybinius, trukdymo ir provoka
cinius žygius.”

Indijos vyriausybė svarstanti 
klausimą, ar ne laikas būtų nu
traukti diplomatinius santykius 
su Peipingu.

lus- ir 
mais.

pozityvus savo nutari- 
B. v.

Eiles žmonių 
prie duonos

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
“Tiesa” (248 nr.) skelbia, kad

bus pašalinti iš indų teritori- J1! sudarymo sekė pranešimai vizijos komisija.^ Išklausyti pra- Spajjo 13 vilniečiai, atėję į duo- 
jos- ... - - . ______

— Britanijos pirmasis atomi
nis povandeninis laivas
nought jau paruoštas 
į vandenį.

— Vienas Jungtinių

apie veiklą. Pranešimus patei- 
*<_ ! kė Vliko pirmininkas dr. A. Tri- 

’ | makas, Vykdomoji taryba ir ko 
Dread- į m.įsijos Paskui sekė diskusijos 
nuleisti i ryšium su pranešimais. Jos bu

vo labai gyvos ir labai pozity- 
Ameri- i vios.

kos Valstybių, du Argentinos Dalykinius pranešimus patei- 
ir du Venecuelos naikintuvai kė Juozas Miklovas, min. Vac- 
lapkričio 12 cT išplaukė iš Port lovas Sidzikauskas ir Martynas 
of Spain uosto, Tnnidade, ne- Brakas. Juozas Miklovas kal- 
žinoma kryptimi

nešimai ir apyskaitos priimtos. 
Paskutinėje sesijoje patvirtin
tos sąmatos, priimtos rezoliu

— Vagiliai iš buvusio prezi
dento Trumano namų išsinešė 
pinigų kolekcijas, kurios esan
čios apie 100 tūkstančių dole-x 
rių vertės.

nos parduotuves, buvę labai nu 
stebinti; susidarę prie jų nema
žos eilės. Ištyrus reikalą, paaiš
kėję, jog nebuvę jokių “objek
tyvių” priežasčių, dėl kurių ga
lėjo pritrūkti duonos. Miltų e- 
są pakankamai, “duonos kom
binato pajėgumai užtektini”. Ei 
lės atsiradusios “dėl neleistino,

Ben Bella pripažįsta tik 
vieną partiją

ALŽIRAS. — Premjero Ben 
Bellos užsimojimas palaužti Al
žirijos mažą komunistų pariją 
yra tik jo darbų pradžia. Jis 
taipgi pradėjęs agitaciją užda
ryti krašte 3 pajėgiausias ir 
plačiausias auti - Ben Bella gru
pes: darbininkų federaciją, stu
dentų ir moterų organizacijas,- 
kurios atstovauja 2 milijonus 
alžiriečių. Premjeras nori visus 
sujungti į vieną partiją, kurią 
jis organizuoja.

miesto komitetas dėl to griež
tai nubaudęs kaltininkus — duo 
nos prekybos direktorių G. Mi-

— Viceprezidentas Johnson pasipiktinimą keliančio kai ku- naškovą ir duonos - makaronų 
vakar atvyko į Chicagą paša- riU prekybininkų ir gamybinin- kombinato direktorių K. Lis- 

I kyti kalbos. kų nerūpestingumo”. Partijos kovskį. (E.)

i

bėjo tema “Mūsų jaunimas lais-

i

“Sveikas Fidel. būk karingas. q aš veiksiu kaip taikos apaštalas’’

---------
Senatoriai ragina 

nepailsti kovoje 
tautų laisvę

LOS ANGELES. — Didelio 
rinkiminio triukšmo ir pasaulio 
dėmesio palydėti rinkimai Ka
lifornijoje į aukštuosius pos
tus grąžind žinomuosius lietu- 1 
vių draugus — senatorių Ku- 
chelį ir kongresmaną Lippcom- 
bą. Vyriausioje sdn. Kuchelio 
rinkiminėje būstinėje ilgesnį lai
ką dirbo Rezoliucijoms remti 
koordinatorius Leonardas Va
liukas.

Abu lietuvių bičiuliai jau yra Į 
pažadėję 88-me Kongrese savo, 
rezoliucijas Pabaltijo valstybių 
išlaisvinimo reikalu—vėl įnešti, 
o lietuvius net ragina kovoje už 
savo tautų laisvę nepailsti.

I

NEHRU APIE SAVO SLAPTA SUSIRASINEJIMA SU 
RUSIJA IR JUNGTINĖMIS AMERIKOS.VALSTYBĖMIS

Amerika jau atgabeno 873 tonas ginklų; Rusija duos 12 Migų 
ir statys jiems gaminti fabriką. — Indija prašo amerikiečių 

— Nehru laviruoja, kad karas nesiplėstųlektuvu.

NEW DELHI. — Indijos mi
nisteris pirmininkas Jawharlal 
Nehru pirmadienį iškėlė viešu
mon, kad jisai jau kuris laikas 
kaip veda slaptą susirašinėjimą 
su prezidentu Kennedžiu ir su 
Sovietų Sąjungos ministeriu pir 
mininku Nikita Chruščiovu, be
sistengdamas sustabdyti komu
nistų Kinijos invaziją.

Nehru pažymėjo, kad jisai 
siekia Chruščiovo pagalbos su
laikyti JPeipingo režimą nuo ver
žimosi j Indiją arba bent atsi
sakyti duoti jam karinių reik
menų. Nehru taipgi pasisakė 
skatinąs Kennedį duoti Ameri
kos ginklų Indijai, tai darant 
tokiu tykiu būdu, kad nebūtų 
Rusija išprovokuota teikti pa
našią pagalbą Kinijai.
Pirmoji spaudos konferencija 

po karo pradžios

Tuos savo slaptus susirašinė
jimus Nehru atskleidė spaudos 
konferencijoje, surengtoje pir- 

_____________  mą kartą po spalio 20 d., kada 
buv?s me. Jis reikalauja, kad Jungti-. Kinija užpuolė Indiją. Tuo pa- 

diktatoriaus Fulgencio Batistos ni 1 Amerikos Valstybių kari- čiu metu jis pažymėjo, kad pas
ai mi jos karininkas. Dvi grupės nė įgula iš ten išeitų.__________kutinių dviejų savaičių laikotar- teikti

Diktatorius Fidel Castro I

pyje jis susilaukė patikrinimo, 
jog Sovietų Sąjunga laikysis sa
vo ankstybesnio įsipareigojimo 
ir įruoš sprausminių naikintu
vų MIG gamybos fabriką Indi
joje. Jis taipgi pasakė, jog ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
parodė prielankumą prašymui, 
kad Amerika pastatytų ginklų 
fabriką Indijoje.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės praeitą savaitę sprausmi- 
niais lėktuvais į Indiją atgabe
no 873 tonas mažųjų ginklų, 
tačiau apie tai, Indijos vyriau
sybės pageidavimu, mažai vie
šumoje tebuvo skelbiama. Neh
ru pažymėjo, kad Indija dabar 
stengiasi iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių gauti kovos lėktuvų 
ir kitų ginklų.
Indija - Rusija - JAV - Britanija.

Iš Rusijos Indija nelaukia ki
tos karinės pagalbos, kaip tik 
įrengimas MIG lėktuvams ga
minti fabriko ir dvylika MIG-21 
lėktuvų, ką Rusija yra pažadė
jusi prieš Kinijos invaziją. So
vietų 
krusi

rikos Valstybės ir Britanija at
sakė greit ir palankiai į tokią / 
pačią notą, kokia buvo pasiųsta 
ir Rusijai. Vis dėlto viešose kai 
bose ir savo pastabose parla- - 
mente Nehru ir toliau tebekal
ba apie Rusi jos - Indi jos drau
gystę, tik prabėgomis paminė
damas britų ir amerikiečiu pa
galbą. Tam pateisinimą Nehru 
išreiškė savo duotame pirma
dienį pasikalbėjime spaudai: 
Sovietų Sąjunga yra nepatogio
je padėtyje, nes Kinija yra jos 
sąjungininkas.

Nehru baiminasi didžiuHo karoseną dainelę traukia
HAVANA. Kubos saugu- sabotažninkų, anot Havanos ra- 

mo pareigūnai vakar pranešė, dijo, nusileido netoli Mataham- 
jog jie užgniaužė sabotažą Ma- brėš su puse tonos ginklų, 
tahambrę vario kasyklose ir su 
čiupę vyrą, kuris esąs JAV 
Centro žvalgybos žymus asmuo 
Kuboje.

Pasak Havanos radijo prane
šimo, tas žymus asmuo esąs 
Miguel Angel Crespo,

Kiti Indijos pareigūnai tvir
tina, kad Nehru pasirinktoji be
šališkumo politika yra vieninte
lis kelias išsaugoti, kad dabar
tinės pasienio kautynės neišsi- 
vystytų į didžiulį karą tarp Ki
nijos. masiškai remiamos Rusi
jos, ir tarp Indijos, masiškai 
remiant Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms. Vis dėlto Nehru 
pasisakė esąs pasiruošęs daryti 
kai kurių nuolaidų Jungtinių 
Amerikos Valstybių visuomenės

Kasyklų centras yra 20 my
lių šiaurės vakaruose nuo Pi- 
nar dėl Rio miesto.

¥
Diktatorius Castro teigia, kad 

amerikiečiai agentai veikią iš 
JAV laivyno bazės Guantana-

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris vakar pareiškė, 
jei Sovietų Sąįupgos premjeras 
Ch iovas nori tartis su Va- 

, jis turi leisti patikrinti, 
ar jau išvežtos raketos iš Ku
bos.

i Sąjunga dar nėra atsa- 
į Nehru prašymą tuojau 
pagalbą. Jungtinės Ame- • sentimentui.

»
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PRISIMINIMAI Iš MAIRONIO 
STOVYKLOS“ *

Nors mūsų, bro’iai nedaugei 
yra,

Tačiau mes tvirti, jei riš 
vienybė;

Į darbą stokim vyras į
' vyrą
Sujungtos rankos suteiks 

stiprybę.
Maironis

laitis, Old Colonial 
Oakville, Conn., USA.

Iždininko adresas: P. Molis,
12 Topsfield Circle, Shrewsbu- 
ry, Mass., USA.

žiūra, s. V. Pileika, vs. F. Pre-] 
keris, vs. E. Putvytė, s. V. Vi-1 
jeikis.

Pirmininko adresas: A. Sau-'-
Road,

Stovyklų sarges nuo žiurkių atakų

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

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

[ir FSS (filisteriai) susirinko 
bendros sueigos. Dauguma 'bu
vo jaunimas, bet matėsi ir se
nųjų filisterių dar iš Lietuvos. 
Sueigai pirmininkavo šen j. S.

vų-vių, kurie savo darbu prisi
dėjo prie stovyklos pasisekimo. 
Stovyklos kapelionu buvo ps. 
kun. J. Klimas.

Maironio stovykla buvo pra
vesta gražioje ir patogioje ame 
rikiečių skautų Gamp Child sto 
vyklavietėje. Nors oras stovyk
lavimui nebuvo palankus, nors 
stovyką palietė audra Alma, Grėbliūnas. Po pranešimų eina-
palieštfema ir mažųjų stovyk- maišiais reikalais, fil. dr. T. Re 
lautojų nuotaikas, — Maironio meikis papasakojo savo įspū- 
stovykla praėjo gerai su pasi- džius iš šių metų jaunimo fes- 
sekimu. Stovyklos metu buvo tivafio Helsinkyje, patiekdamas 
pravestas skautų vyčių 24 vai. bendrų įspūdžių apie Suomiją, 
žygis, sporto rungtynėm, įvairūs j°s jaunimą, prieškomunistines 
žaidimai, egzaminai į patyrimo 
laipsnius, stovyklinio pažangu
mo varžybos ir žodžiai. Mairo
nio stovyklą aplankė rajono va 
das, seserijos ir brolijos vyr. 
dvasios vadovai, rajono vadei- 
vė ir vadeiva, ir LSB VS pava
duotojas. B.

su- 
lie-

T.
t■

demonstracijas, festivalio me
ninius ir sportinius pasirody
mus, pasikalbėjimus su festiva
lio dalyviais iš Lietuvos. Pra
nešimas buvo paįvairintas fil
mu.

lapie 
te

Baigiant, buvo pasitarta 
ateinančią žiemos stovyk- 

S. S.

GRAŽUS MOSTAS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas. Protezistaa 

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

(Arch Su p porte) Ir t-t
Šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

jus konkrečią paramą, s. V. Jo- i 
kutaitis priėmė LSB VS kvie- VaL 9~4 lr 8~8- 
timą eiti “Pilėnų’’ tunto tunti- 
ninko pareigas nuo 1962. XI. 1.

Džiaugiantis posėdžio šeimi-1 
ninku skautininkų Juškėnų vai
šingumu, visas vakaras buvo 
praleistas benagrinėjant visuo
tines ir vietines skautiškąsias : • 
aktualijas .veiklos priemones, ugf 
kad Clevelandn skautai ir visa HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. aaa vieveianao SKautai ir visa išskyrus trečiad ir šešt«>d
LSB
je.

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
1 valandos skambinti telefonu

progresuotų savo veiklo- į
• i

LSB Informacija

JUBILIEJINIUS METUS 
PRADEDANT Vai.: 

yak.
lienj

V.

Kai lauke ruduo mėto pa
skutinius medžio lapus, kai vė
jas labiau gnybia į ausį ir jau 
bando šokinti snaigių būrius, 
labai malonu mintimis nuklys
ti į vasaros dienas ir prisimin
ti • skautiškų palapinių mies
tus, liepsnojančius laužus, 
skambančias skautiškas sutar
tines. Akyse vėl atgyja sto
vyklose skautišką žaidimą be- 
žaidžiąs lietuviškas jaunimas, 
pareigomis susirūpinę vadovai, 
į skautiškąjį darbą su pasiti
kėjimu bežiūrį tėvai, kas 
daro vientisą, harmoningą
tuviškos skautijos veiklą, me
tai iš metų besitęsiančią 
kiant geresnio lietuvio, taures
nio žmogaus, kilnesnės asme
nybės išauklėjimo.

Mintys nejučionrs sustoja 
prie Atlanto rajono skautų- 
skaučių stovyklos, kuri jau per 
eilę metų yra garsi visoje są
jungoje ne tik dideliu stovyk- 
iAūtoių skaičiumi, 
Sllgėbė jimais, 
dvasia. Kartą 

norisi 
kartą 
lyg ilgametis šios sto

vyklos stovyklautojas, savas, 
pažįstamas ir visiems artimas, 
nors su vadovais ar skautais su 
sitinki pirmą kartą.

Šios vasaros At’anto rajono 
stovykla pasivadino didžiojo 
Lietuvos dainiaus Maironio 
vardu. Vardo pasirinkimas 
ypač atsisnindėjo prie laužų 
skambančiose lietuviškose dai
nose, kurių mokėjime ir daina
vime vilkiukai su paukštytėmis įiaujų ir įdomių dalykų. Į var- 
pralenkė visas kitas šakas. Sto žybas kviečiami ir sesių bei bro 
vykios vardas buvo įprasmin- lių rajonai. Rajonų varžybų taš 
tas ir rotatoriumi leistame sto- kus sudaro visų rajono vienetų 
vykios dienraštyje “Miško Ai
das”, kurį redagavo ps. Juozas 
Benešiūnas ir si. A. Dragune- 
vičiūtė. Laikraštėlyje atsispin- ‘Sk. Aido” jubiliejinė gairelė, 
dėjo stovyklos temos, Maironio Atskiros premijos lietuviškomis 
kūryba, stovykliniai darbai, iš- knygomis skiriamos 
gyvenimai bei vadovų linkėji
mai stovyklautojams. Nemaža 
dalimi laikraštėlio turinį užpil
dė skautai-tės, vilkiukai ir 
paukštytės, pasisakydami sto- baigiamas 
vykios aktualijomis, 1 
eilėraščius ir dainas. Gražūs ir somos visą laiką sekti vajaus 
prasmingi buvo pastovyklių šū eigą, platintojams padėti bei 
kiai, kurie skambėjo visos sto
vyklos susirinkimų metu. Mai
ronio metai buvo paminėti spe
cialia diena stovykloje su atitin 
karna programa ir laužu.

Atlanto rajono Maironio sto
vykla turėjo iš viso 254 nuola
tinius stovyklautojus-jas, iš jų 
127 sesės ir tiek pat brolių. 
Brolijos stovykloje buvo “Pa
vasario Balsų” vilkiukų pasto- 
vyklė, vadovaujama s. J. Raš- 
kio; “Jaunosios Lietuvos” skau 
tų pastovyklė, vadovaujama ps. 
V. Dambrausko ir “Pasandra
vio” skautų vyčių pastovyklė, 
vadovaujama s. v. v. s. B. Ne- 
micko. Brolijos stovyklos vir
šininku buvo s. J. Bružinską^. 
Beserijos stovyklos viršininke 
(buvo ps. I. Treinicnė, su pašto 
vyklių viršininkėms ps. B. Ši
manskienė, ps. S. Subatkevičie- 
nė ir ps. A. Cekiene. Stovyklo
je dalyvavo gražus būrys vado-

dvasia, 
kasmet 
pirmą 
jautiesi

savo 
joie 
ioie 
loję

sie-

bet ir savo 
skautiška 

dalyvavus, 
pabūti, gi 
atsilankius

JUBILIEJINIŲ METŲ 
“SK. AIDO” VAJUS

1963 m. kovo mėn. sueina 40 
metų, kaip leidžiamas “Sk. Ai
das”. Tai reiktų tinkamai atžymė 
ti. Geriausiai tai atliksime, jei 
ir toliau būsime gerais talkinin
kais redakcijai ir administraci
jai. “SA” leidžiamas ne pasipel 
nymo tikslų. Jo prenumerata 
nepakeliama, jau 10 m. yra ta 
pati. Tačiau būtinai pasisten
kime surinkti reikiamą sumą

Pradedant LSS jubiliejinius 
metus, lapkričio 1 d. Chicagos 
“Aušros Vartų” skaučių tun
tas pasveikino LS Seserijos va- 
diją ir įteikė raudonų rožių 
puokštę. Vadi jos posėdžio me
tu vyriausioji skautininke rožes 
išdalino vadijos narėms, kartu 
perduodama tunto linkėjimus.

S. S.

Chicagos skautai ir skautės 
jubiliejaus metus pradeda lap
kričio 25 d., sekmadienį, 2 vai. 
30 min. p. p. McKinley parko 
salėje, 39 St. ir Western Avė.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas: PR 8-3229.

Rez. telef. WAlbrook 5-5076

JS RUOŠIMO VADOVYBĖ

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001.

LSB VS ATLANTO RAJONE 
dsB Vyriausias Skautinin- 

lėšų, kad ir toliau “SA” leidi- kas s. E. Vilkas, tarnybos rei- 
mas būtų užtikrintas. Tad pre- kalais praleidęs dvi 
numeruokime
mielosios sesės ir broliai! Pasi
stenkime, kad jis lankytų mū
sų rėmėjus, bičiulius ir ypač be

savaites

LSS /Vadovybė paskyrė JS 
ruošti pagrindinius organus.

Sudaryta JS Komisija: pir
mininkas vs. A. Saulaitis, vice
pirmininkai s. V. Nenortas, vs. 
A. Matonis, iždininkas s. P. Mo 
lis, 
vs. 
vs. 
nė,

nariai: ps. E. Banevičienė, 
V. Bražėnas, vs. J. Bulota, 
kun. S. Yla, s. K. Marijošie- 
ps. K. Nenortas, s. V. Pa-

Ofisas: 8148 WftSt 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrai ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

Pr •■•■•rata: Metami
Chicagoj, Cicero ir už»enyje $13.00
JAV tr Kanadoj $11.00

37.00
$6.00

s • Redakcija straipsniui tai- < 
š ao savo nuožiūra. Nesunau- <

dotų straipsnių nesaugo, juoa <
s grąžina tik ii anksto <
E rus. Redakcija už akelbinių <
ž turini neatsako, skelbimų <
E kainos prisiuniM.nvm gavus <
š prašymus. <

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

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

..................................................................2

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. lr B 
iki R vai. Trečiad. Ir iešt. uždaryta.

'DR. ZIGMAS RUDAITIS 
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine.

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

Telef. REpublic 7-2299.
------------------ -------- ----------------------

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKUT LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Road 

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

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

keičia stiklus ir r&noa
4455 S. California Avė., Y a 7-7381'

VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta. Šeštad. 19 ». r. Uu t a .

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

Dr. W. Ross Dr. L Serbui!?
Inksto, puslfe ir šlapumo tako 

chirurgija
S- We«tern Avė., tel. GR 6-0691; 392 E, 159th St, Harv^y 

III., tel. EDison 8-4383; 80 N. Mi
chigan Av*. Suite 808, tel. CE 8-7764. 

Valandos pagal susitarimu

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS

756 West 35th Street 
(Kamp. 35-la ir Haistedl 

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 
ĘRITAIKO AKINTUS 

6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 3-5775 
arba 15543 S. Cicero. Oak Forest. m 

Telef. FU 5-2020.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietu vis gydytojas ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:20-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

DR. L L SIMONAITIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m
_ „ Penkt. tik 1—3 p. p. 
Trečiad. ir šeštad. pagal snfarM

DR. SUMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTĖ

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
vziTik7n^5,kts Pritaiko akinius
Visual Training — Contact Lenses 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r __ 7 n n
antrxdx’ peakt 10:30 v. r — 8 p.' p - 

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W 15th street Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

-------------- -----------------------------

DR. EMILY V. KRUKiS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer Avenue
XaI-: Kasdien popiet nuo 12—3 vai 
rak pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 

Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa- 

.. Šeštadieniais nuo 3v. IKI 5 v. y.DR. IRENA KURAS
GY5LT2-JA m CHIRURGĖ

KCDIKTV IR VAIKĮ’

SPECIALISTE
?J*LDICAL building " 7156 South We.stern Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketv. ir penktad 
nuo 11 ral. iki 1 vai. p. p. tr nuo 

v ~ 8 V&1- vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — i vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
m CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St.
OnšoP^toectT>?',tas ""
Ofiso vaL. Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 
įkiirTi Se5t 2—4 P0?16* ir kitu
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso He 4-2123, rez. GI 8-9199

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet." kas
dien. išskyrus trečiad. lr šeštad.

1 DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 n p 
«ntrad ir penktad 5-8 v v.

Telefonas — GRovehill 8-2833

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybč: AKUŠERIJA ir moterų 

LIGO8
VALANDOS: 1 iki 4 tr 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždarytaOfiso HE 4-1818, Rez. PR 8-M01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ugo.
2454 We«t 71»t Street 

Ul-oe ir Campbell Avė. kampas) 
VaL: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v/v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
GYYDYTOJA IR CHIRURG® 

8248 South Kedzie Avenue 
Ofiso ral. kasdien: 3-4: 8-8.

DR. JULIA MONSTAVIčIUS 
gydytoja ir chirurge 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, UL 

Telef. ofiso: PUIlman 5-67M 
Namq: BEverly 8-3946 

Prllm. vai.: kasdien 6-9 v.,v. Ie4t. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

tik skubiai® atvejai® lr susitarus.

Tel. ofiso PR 9-9449, rez. HE 4-315*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Road 

Vai. nuo J iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.
Treč. Ir šeštad. pagal sutarti.

Fei. ofisą RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. t* 6-8 p. p.
Šeštadieniais 10-12 valandot.

Trečirdieniitia nždarvta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS m CHmURGAS 

1821 South Halsted Street

Tel. ofiso CA 9-0257. rez. PR.6-69K9 
Rez. 9906 So. Artesiaii Aveoue

Vai.. 11 v ryto iki 1 v. p.p., 8-7 v.v.

Ofiso telefonas — CL 4-3431 DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba ausižeidua 
(Ėmergency), įaukite telefonu — 

434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampu Kedzie Ir Archer) 

VAL kasdien nuo 2 iki t vai. rak.
Treč Ir sekmad. tik tusitanie.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 6<-čios ir California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutart).
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WA!brook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

"šv. mnelėCmarijos 
SPALVOTAS PAVEIKSLAS 

su Žemaičių Kalvarijos bažnyčios 
altoriumi ir bažnyčia bei Kalvari
jų kalnais ir koplyčiomis, kuris 
buvo pagamintas 1905 metais, 

spausdinimui. Jo

“Sk. Aidą” visi, New Yorke, tą progą panaudo- 
Į jo ir skautiškoms pareigoms, 
aplankant vienetus, susitinkant 
su LSB vadijos nariais bei ki
tais LSB vadovais.

Lydimas LSB dvasios vado
vo s. kun. J. Pakalniškio, LSB bus atiduotas 
VS turėjo posėdžius su New ! didumas 12 x 17 inčių. Paveikslas 
Yorko “Tauro” tunto, Bostono 
“Žalgirio” tunto, Elizabeth’o 
vieneto vadijomis ir dalyvavo 
45 m. Jubiliejinės stovyklos 
komisijos visuotiniame posėdy
je Putname. Susitikimai vieto
vėse paliko daug gerų įspūdžių, 
matant intensyvų vadovų dar
bą vietovėse, kai kur esant la
bai

simokantį lietuvišką jaunimą.
Visi vienetai ir pavieniai pla

tintojai maloniai kviečiami sto
ti į jubiliejinių metų “Sk. Ai
do” Vajų-konkursą. Be įprasti
nių nuostatų, jubiliejinių metų 
“SA” konkurso taisyklėse yra

surinkti taškai. Rajonui, su
rinkusiam daugiausia taškų, ski 
riama pereinamoji 40 nttrtų nedėkingoms sąlygoms.

LSB Informacija

vienetams, 
užsisakyskurių visi nariai 

“SA”.
“Sk. Aido” yajus

i. lapkričio 1 d. ir
963 m. vasario 15 

kurdami d. Vienetų vadovybės labai pra-

LSB VSP VIEŠĖJO 
CLEVELANDE

mas
pradeda-

juos remti Yra būtina, kad va
jus būtų pradėtas laiku. Kai už 
sakymai ateina tik vajaus gale 
ar pavėluotai, jau sunku visus 
skaitytojus patenkinti, nes 
“SA” pirmieji numeriai neįsten 
gia skaitytojų laiku pasiekti. 
Vienetų vadovybės paprašytos 
nuodugniai susipažinti Su va
jaus nuostatais, kurie joms nu 
siųsti jau prieš kurį laiką. Pa
galiau vienetų vadovybės labai 
prašomos palaikyti nuolatinį 
ryšį su ”SA” administracija ir 
visus atsiradusius neaiškumus 
tuojau išsiaiškinti.
“ Laukdamas mielos visų tal
kos, linkiu geriausios sėkmės!

“SA” Administratorius

SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
SUEIGA

Lapkričio 4\d. Jaunimo Cen
tre Chicag. ASD, korp! “Vytis”

labai gražus ir brangus prisimini
mas. Paveikslo kaina be rėmų 5 
doleriai. Platintojas Laurynas 
Liaugaudas. Kas norėtų jį įsigyti, 
siųskite užsakymus su pinigais:

LAWRENCE P. LEWGOWD, 
4167 Adams Str., Gary, IndianaI

PERKI IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS 
P ATE I A

0312 S. U'estern GR 9-6593
Atdara 11-4 tr 6-8

i Tel. ofiso HE 4-5M1. rez. HE 4-3324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti 
sekm. uždaryta.

Ryšium su tuntininkų kaden
cijos užbaigimu LSB VSP j. s. 
Bronius Juodelis š. m. lapkri
čio 3—4 d. lankėsi Clevelande. 
Posėdyje su Clevelando “Pilė
nų” tunto vadovais fcei kitais 
skautininkais buvo aptartos 
vietinės veiklos problemos, ben 
dri LSB reikalai ir išreikšta di i 
dėlė LSB VS padėka pareigas 
baigusiam v. s. Pr. Karaliui, 
penkerius metus išbuvusiam 
"Pilėnų” tunto tuntininku.

Ramovės skautininkams iš
reiškus pageidavimą ir pažadė-

s.

SKAUTININKIŲ-KŲ KAVUTĖ

^im^i^TuETuvF
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, DL Tel. YA 7-5980

I 
I

Į
TV-RAOI3AI -3UOST. RCK 
STEREO FONOGRAFAI-

Vl.k.zn tam/MN/o* *■ garmtf/U

3321 S. Hali

□g S. Halsted SfCUFFMC»-5g«l

TeL ofiso HE 4-5758; Res. HI5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos, pirm., antr., ketvirt 2.9 
vaL, penkt 10 ▼. r. iki 9 v. 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. oflao 347-1003, Namo PR 8-6960
DR. L DECKYS 

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECLALTBB — NERVU IR

EMOCINES LIGOS 
VaMadss pagal susitarimą. 
4063 Archer Aveoue 

(Prie California Avė.)

Š. m. lapkričio mėn. 18 d. 
5 vai. po pietų B. Pakšto salėj 
Chicagos , skautininkų-kių Ra
movė rengia kavutę su menine 
dalim. Šokiams gros B. Pakš
to orkestras. Maloniai kviečia
mi dalyvauti: sąjungos taryba, 
seserijos, brolijos, vadijos, tun
tų vadovybės, tėvų komitetai, 
rėmėjai ir t.t. su šeimomis ir 
svečiais. Auka 3 dol.* asmeniui.

Ramovės valdyba
(Pr.)

\

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

ii

Hamilton, Ont. Canada

DR. IRENA ZELTINS
(•■»1»č dniliv gydytoja)

~—4jrancša savo naują adresą
752 Main SL, E. Hamilton, Ont.

Tel. U 7-3122
9—12: 2—8 — Išskyrus 'Vai.: 
9—12: 2—8 4:10;

tik 2—8 Mt
Ofiao vai: 

pirm, 
ketv.

Ofiso tel- HE 4*7997.
Namą * rez. PRospect 8-9061

DR. JANINA IAKŠEVIČIUS
JOKAA _____

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS

9954 West 48 Street 
Pirmad. tr ketv nuo 3 iki 

antr. ir penkt. nuo 4 iki t: 
ano 1 U 4 nl

I
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♦ Kaip aiškintinąs »

ŽYDŲ TAUTINIS, PAJĖGUMAS

DRAUGAI, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 14

Kubos byla nebaigta

t

Vakar šioje vietoje skaitėme 
apie Amerikos airių organizuo 
tumą, apie jų įtaką į Ameri
kos politinį, ekonominį ir reli
ginį gyvenimą. Buvo pabrėž
tas ir jų susirūpinimas Airijos 
reikalais ir airių tautybės stip 
rinimu bei išlaikymu Ameri
koje.

Nemanykime, kad tik airiai 
Amerikoje sielojasi savo tau
tos reikalais. Beveik kiekviena 
tautinė grupė Jungtinėse Vals
tybėse daugiau ar mažiau dir
ba, kad išsilaikytų. Pažymėti
na, kad tos tautinės grupės, 
kurios yra labiau organizuo
tos, kurios laikosi savo kilmės 
ir ypatingu pasididžiavimu sa
vo tautybę pabrėžia, tos grei
čiau ir stipriau prasimuša šio 
krašto gyvenime. Kurios nesi
rūpina savo tautybės išlaiky
mu, kurios menkiau tėra or
ganizuotos, tos ir Amerikos gy 
venime nedaug teturi reikš
mės.

Reikia pasakyti, kad Ameri
kos žydai nė kiek nėra atsilikę 
nuo airių. Kai kuriais atžvil
giais jie juos net pralenkia. 
Pralenkia prekyboje ir finansi 
niuose dalykuose. Visa eilė di
džiųjų dienraščių ir žurnalų y- 
ra jų kontrolėje. Ir knygų lei
dyklų jie turi daug. O kai jie 
yra pinigingi ir daug spaudos 
kontroliuoja, tai ir jų įtaka į 
krąšto politiką pasidaro stip
ri.

r
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reikalus liečiančią knygą žy
dų ar anglų kalba.

5. Aukoti autorizuotiems Iz
raelio valstybės paramai fon
dams ir tai laikyti savanoriu 
metiniu savęs apsitaksavimu 
(apsidėjimu mokesčiais Izrae
liui).

6. Aukoti vietiniams žydų 
šalpos ir kitiems reikalams ar
ba žydų šalpos federacijai.

7. Priklausyti bent vienai žy 
du organizacijai ir būti veik
liu nariu.

8. Puošti savo namus žydų 
meno kūriniais.

9. Tavo namuose šeima te
siklauso žydų muzikos.

10. Penktadienio vakarai te
būnie skirtingi, negu visų kitų 
dienų vakarai.

11. Švęsti žydų šventes kiek 
galint iškilmingiau.

‘ 12. Žiūrėti, kad sūnus pri
klausytų prie Bar Mitzvah, o 
duktė prie Bas Mitzvah.

13. Apsivainikuoti žydų tra 
dicijų aureole, neužmirštant 
trijų žmogaus gyvenimo mo
mentų: gimimo, sutuoktuvių, 
mirties.

14. Bent vieną kartą savo 
gyvenime aplankyti Izraelį.

Žydų spauda, tiesa, dažno
kai nusiskundžia, kad ne visi 
žydai vykdb visus šiuos punk
tus. Tačiau retenybė, kad at
sirastų žydas, kuris bent kelių 
jų nesilaikytų. Ir tai -jau gerai. 
Bet didelė jų dauguma bando 
visus punktus vykdyti. Čia ir 
glūdi jų pasisekimas visose šio 
krašto srityse.

Pasvarstykime, ar tik nega
lima būtų šių žydams skirtų 
punktų ir sau. lietuviams, pri
taikyti, pakeičiant žodį žydas 
ii žydų organizacijų vardus į 
lietuvių organizacijų pavadini
mus Tiesa, šiuose punktuose 
pabrėžti dalykai gal ir nėra 
mums nauji. Dažnai ir mes pa
našius dalykus siūlome. Dauge 
lio mūsų tautinių sąjūdžių bei 
organizacijų turi įtraukusios 
į savo statutuą-gal dar patrio- 
tiškesnių ir praktiškesnių nuo
statų, bet tenka statyti klau
simą. kiek mes juos vykdome, 
kaip gausios yra mūsų organi
zacijos, kaip veiklūs yra jų na
riai, kaip esame dosnūs lietu
vybei išlaikyti ir Lietuvai lais
vinti, kaip stipriai remiame 
savo spaudą ir lietuvių kultū- 

''Pagalvokime 
ir pasvarstykime. Pirmąją di
delę ir rimtą progą turėsime 

4. Kiekvienais metais nupirk Lietuvių Kultūros kongrese ki
ti bent vieną žydų tautinius tą savaitę Chicagoje.

Audrą sukėlęs temperamentingojo vokiečių diplomato pasikal
bėjimas. Vokiečių nacionalistines nuotaikas uždegė prancūzas

de Gaulle. Dešinieji bando pakliūti į politinę areną

Pokario laikotarpyje, lygiai 
kaip ir prieškariniais matais Qgt 
ir diplomatiniam p pasaulyje iš
kyla aikštėn asmenybės, kurias

V. ALSEIKA, Vokietija

ir nepasitenkinimo nuotaikų iš ja — jūs esate didelė tauta...), 
Bonnos sluoksnių pusės. Ir,

a
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" Tačiau nemanykime, kad žy 
dai, tos padėties pasiekę, jau 

ant laurų nieko nebeda- 
’ Anaiptol! Jie dirba ir 

ie organizuojasi ir or- 
ganizuosis. Jie palaiko savo 
tautybę ir ją palaikys. Supran 
tama, kad nei airiai, nei žydai 
nėra be rūpesčių. Ir jie turi 
problemų. Turi jų su savo jau 
nimu. Turi ir kitų. Bet savo or
ganizuotumu, nuolatine veikla 
ir savo kilmės kėlimu bei pa
laikymu tuos jų kelyje pasitai
kiusius sunkumus lengviau nu 
gali.

Neseniai viename žurnale 
buvo paskelbta keturiolika 
punktų, kurių Amerikos ir ki
tų kraštų žydai turi laikytis, 
būtent:

1. Savo namuose kalbėti žy
diškai.

2. Savo vaikus leisti į žydų 
mokyklas.

3. Prenumeruoti ir skaityti rinius reikalus, 
žydišką laikraštį, jei jau ir ne 
žydų, tai bent anglų kalba.

•r

Spaudoje ir gyvenime

LI OJE TRAGIŠKA PADĖTIS 
SU BUTAIS

Kuba iki šio meto spiriasi įsileisti tarptautinius 
stebėtojus patikrinti jos apsiginklavimą

GEDIMINAS GALVA

Maskvos santūrumas
Sovietai bandė išnaudoti Ku

bos įvykius propagandos tiks
lui. Maskvos kompartija pada
rė spaudimą į eilės kraštų ko
munistus, kad jie protestuotų 
ir įžeidinėtų amerikiečius. 
Chruščiovas stvėrėsi net anglo 
ateisto Bertrand Russel panau
doti sava tikslui. Jungtinėse 
Tautose malimas liežuviu dar 
nebaiglašjjgačiau šios įtampos 
metu Maskva buvo ypatingai 
santūri. Chruščiovas pasinaudo
jo Lenino patarimu; jei prie
šas kietai laikosi, pasitrauk ir 
kitoje silpnoje vietoje jam 
tvok. Septyniais laivais išvežti 
sviediniai, jų šaudyklų židiniai 
ir dalis sovietinių karių.

Tuo pat metu Sovietuose pra
dėta propaganda, aiškinanti 
JAV grėsmę. Amerikietiškasis 
imperializmas sudarąs pavojų 
Sovietams, todėl būtinas pra
monės ir žemės ūkio gamybos 
spartinimas Nauji gamybos ir 
apsiginklavimo planai būsią 
svarstomi gruodžio mėn.

Maskva dar neišsprendė ei
lės klausimų, kurie laukia atsa
kymo. Jei tikėti Indijos vyriau
sybės pranešimu, netrukus ji 
gausianti rusų sprausminių 
lėktuvų, ■ kurie buvę užsakyti 

* dar prieš kinų žygį.
Kuba nedaro nuolaidų

J. T. generalinis sekretorius

JAV jau kai ką laimėjo Ku
bos kariniu apsupimu. Vidaus 
politikoje sustiprino demokratų 
partiją, nes išimtinu atveju ji 
atsispyrė respublikonams, ku
riems išmušė ginklą iš rankų 
tarti, kad demokratų preziden
tas nedaro pastangų atsispirti 
Sovietams. R. Nixono užmojis 
priminti komunistinį pavojų ne
davė vaisių ir jis pralaimėjo. 
Tarptautinėje politikoje JAV 
parodė valios savo įtakos sri
ties reikalus ginti net plačiau 
nepasitarus su Europa. Suski
lęs pietinės Amerikos žemynas 
šiek tiek apvienytas, nors ir 
nepašalintos esminių ligų prie
žastys. JAV vardas jau pagar
biau minimas?^

&

i, kuriai tenką lemtingi uždavi- 
tas pats interview — niaį Europoje. Tiesą sakant, tie
di. Kroli jau skelbia, kad jįs prancūzo žodžiai pradžioje vo- 

. Kita- kiečiams skambėjo neįtikinan- 
me “Soldaten Zeitung” n-ry sa- čiai, reikšta ir skepticizmo, ta- 
vaitrašč.o leidėjas redaktoriua^&au vėliau vokiečių masėse te- 
dr. G. Frey atšovė, kad, esą, galėjai stebėti jau nebesuvaldo- 
jau nebepirmas kartas, kad dip 
lomatai ar politikai atsiriboją 
nuo savo minčių. O tos mintys, 
pvz. apie galimą karinių sąjun
gininkų turimų ryšių nutrauki
mą, esančios reikalingos iš anks 
te patirti ir Vakarų valstybėms. 
Girdi, ir berlyniečiai turį žino
ti, kas gali jų laukti. Pagaliau, 
pasikalbėjimas buvęs tikras ir 
savaitraščio leidėjas pasiryžęs 
spaudos konferencijos atveju nu 
sigabenti magnetofoną... su Kro- 
ll:o pareiškimais.
Skandalas atkreipė dėfnesį

radikaliuosius
Buvusio atstovo Maskvoje pa 

’ reiškimai jaudino vokiečius, ir 
jais domėjosi visa eilė kitų Vak. 

Į Europos kraštų laikraščių. Spau servatyviųjų pusės, o jų esa-
,vįsose vokiečių partijose, j 

Buvo ir žinių, kad vokiečių tau-1 
tinlnkai turėję pasitarimą «m^£izmo atstovai 
CDU kai kuriais žmonėmis, y- 
pač su žinomuoju Oberlaenderiu 
(nors tie ryšiai buvo ir nutrū
kę). v

Čia primintina, ka<tJ3Hio me-!
tu Fed. Vokietijoje rasime bent 
apie 25 dešiniųjų grupeles, ta
čiau ^tai daugiausia tik Atplai
šos ir jos nieku budri nevaidina kiečiai susilauksią arba kairių- senokai užtikrino, kad Tarptau- 
žymesnio vaidmens politikoje, o jų irba dešiniųjų ekstremistų... tinis Raudonasis kryžius patik-

gi eičiau tikėtumeis įžiūrėti par-, neturėjęs pasikalbėjimo, 
lamentarų, karštesnio tempera
mento publicistų tarpe. Pasta
raisiais metais vakarų vokiečiai 
turėjo rūpesčio ypatingai su 
paskutiniu atstovu Maskvoje — 
dr. Hans KrolTįu, be to, jie bu
vo priversti iš whshingt’ono at
šaukti dr. Grewė.

Pirmasis jų —; žymiai spal
vingesnė asmenybė ir skiriasi 
nuo buv. atstovo JAV-se. Jei 
šis nebuvo mėgiamas Washing- 
tono valdžioje, tai Kroli, prie-, 
šingaį, laikytas Chruščiovo vie
nu, o gal ir labiausiai mėgiamu 
užsienio atstovu. Dar būdamas 
savo pareigose Maskvoje ir iš 
sovietų sostinės išvykęs, Kroli 
nuolat kelia triukšmą ir savo 
pasikalbėjimais spaudai sudaro 
gerokai nemalonumų Bonnai.

Pasikalbėjimas vokiečių 
nacionalistų savaitrašty

Rugsėjo pabaigoje pasirodė 
pasikalbėjimas su atostogoms 
išyykusiu, jau Maskvą apleidu
siu dr. Kroll’iu. Interview buvo 
paskelbtas ne kuriame nors ži
nomame dienraštyje, bet Muen- 
chene leidžiamame dešiniosios 
pakraipos “Deutsche Soldaten 
Zeitung u. National Zeitung” 
savaitraštyje, jau 12 metų pa
sižyminčiame aštria, naciona
listine pakraipa, dažnu atveju 
puolančiame žydus ar jų įtaką 
šių dienų Vokietijoje Tai laik
raštis, kurio minčių yra at
siribojusi Vak. Vokietijos vy
riausybė, net gynyoos ministe
riją įskaitant.

Pasikalbėjime, užrašytame ir 
magnetofono juostelėj, dr. Kroli 
nurodė, kad lapkričio mėn., esą, 
galimi dramatinio pobūdžio 
sprendimai Berlyno reikalu. Be 
to. jo nuomone, esą galima, kad 
sovietams pasirašius separati- 
nę taikos sutartį, galėsią būti 
atkirsti kariniai Vakarų ryšiai 
su
ir savo turėtais gerais ryšiais 
su

Berlynu. Dar jis pasigyrė

Kremliaus valdovu.

)
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mą entuziazmą. Jau atkuto vo
kiškasis tautinis jausmas. Ir 
vokiškieji nacionalistai, ar, jei 
norite — tautininkai, pasūyžo 
eiti ir į politinę areną.

Naujoji partija turėjo ' 
suvažiavimą

Vos gen. de Gaulle apleidus 
minių siautulio pagautą Vak. 
Vokietiją, štai dar tą patį rug
sėjo mėn. Kasselio mieste turė
jo savo suvažiavimą naujai at
gimusi “vokiečių tautinė liau
dies' partija”. Ji viešumon bu-

- - ‘ per rinkimus surenka labai ma
ža balsų. Tačiau... bent pasta
ruoju metu jgjį kiek pakilo jų 
nuorūkos, ir Kasselio ^uvažia- 
vimas buvo kiek būdingas. Juk 
ne be reikalo ten buvo pasiųsti 
amerikiečių TV atstovai.

O šiaip šie atgimusio nacio- 
save vadina 

nuosaikiais dešiniaisiais. Jie šau 
kia: nevadinkite mūsų kraštu
tiniais dešiniaisiais, nes, girdi, 
tik tas nuosaikusis dešinumas 
galėjęs išgelbėti padėtį priW 
1933 m. (prieš Hitleriui įsiga
lint). Esą, jie prašosi būti to
leruojami, nes, priešingai, vo-

*r Kvo išėjusi dar Habsburgų lai
kais, buvo net susidėjusi su Hit
leriu, pagaliau vokiečius labai 
apvylusi. Dabar vėl atgimusi 
partija ieško šalininkų iš kon-

dos užuominos apie “Solddten^, 
Zeitung” krypties pobūdį, kad\ : 
ji esanti dėžiniai radikalaus at
spalvio. sukėlė ir pačios leidyk
los pyktį. Girdi, laikraštis esąs 
dešiniosios pakraipos, tačiau iį 
la’kvti radikalių minčių sklei
dimu jau esąs begėdiškumas.

Jau minėtas leidėjas ir red. 
ds. Frey nurodė, kad laikraštis 
esąs nusistatęs ir prieš i asines 
nuotaikas, ir prieš totalizmą, ir 
prieš neteisybę bei fiurerio ti
po metodais vadovaujamą vals
tybę. Savaitraštis, nurodyta, 
tautin:ai-galvojąs, tačiau nesąs 
nacionalistinis, jis kovojąs prieš 
šovinizmo nuotaikas ir, svar
biausia, pasisakąs už vokiečių 
tautos gyvenimo teises. Viešu- 
moie jau pasigirdo balsu ar tie 
nacionalistai nekelia galvos, ar 
nebando eiti ir į politinę are
ną?
Vokiškieji “nacionalistai” jau 

kelia galvas
Sąvokos — nacionalinis, at

seit tautinis, — pastaruoju me
tu šių dienų Vokietijoje virsta 
vis labiau madingomis. Keisčia^ 
šia, kad ne vokiečiai, bet gene
rolas de Gaulle, vienas- nacinės 
Vokietijos nugalėtojų, buvo tas, 
kuris savo kalbose su dideliu 
patosu kalbėjęs apie vokiečių

I

Krcil dementuoia. o savaitraštis
džiaugiasi jo mintimis

Kai Krollio*mintys buvo pa
kartotos ne tik vokiečių, bet 

‘ir užsienio spaudoje, atsirado didelę tautą (“taip — jis*karto- 
i 
I 
I

Raketa Saturn Tl-1 parengta Cape Canaveral šūviui j erdves. Tai 
bandymai kelionei j mėnulį.

rinsiąs Kubos apsiginklavimą. 
Nūnai jis vėl tikina, kad dar 
šią savaitę jo darbas h risiąs 
pradėtas. Kuriais sumetimais 
Tarptautinis Raudonasis kry
žius įpainiotas į karinį patikri
nimą, kurio jis neišmano? Ko
dėl F Caąfro iki šio meto net 
į kalbas nesileido tikrinti kraš
to apsiginklavimą? Anastazij 
J. Mikojano per ilgas užsibuvi- 
mas Kuboje ir net nevykimas 
į Maskvą žmonos palaidoti ke
lia įtarimą. Nėra pagrindo abe
joti. kad Kuba turi įgyvendin
ti Maskvos 
Mikojano 
Castro yra 
mas. kurio 
tarptautini
ansiginklavimo patikrinimo vil
kinimas, matyti, turi kai kurių

(Nukelta 1 4 nsl >

politikos užmačias, 
“nesutarimas” su 
tik nevykęs žaidi- 
tikslas atidėlioti 
tikrin’ma. Kubos

ROMULO GALLEGOS

lias dešimt vykdomojo komiteto pirmininką 
vo išvežta į Talačką, partijos komitetą, kad 

kad tiek daug sudraustų kaimynus, išsiaiškintų. 
______ __ „ X metu, nežiūrint, kas kalti. Pažadėdavo, bet niekas 
kad gal apie 60.000 lietuvių po mums nepadėjo. O girtas Ulbinas 
karo pasitraukė į vakarus, oku- siautėja toliau.
puotoje Lietuvoje su butais žy- “Mes kreipėmės į komunistus, 
miai blogiau, negu buvo prieš ka- Bet jie pasirodė^ ne jautrūs mūsų 
rą. o jau 17 metų praėjo nuo ka
ro pabaigos.

Tuos sunkumus gerai pavaiz
duoja okupantų kontrolėje lei
džiamoje “Tiesoje” Nr. 254 spalio 
27 d. iš Varėnos Irenos Dimšaitės 
paskelbtas laiškas. Ji rašo:

“Varėnoje gyvename šešiolik
ti metai. Atsikėlėme čia iš Simno, 
nes pokario metais mūsų šeimai 
grasino banditai. Varėnoje mums 
davė gerą butą. Kaimynai buvo 
geri. Per dešimt metų jų daug pa
sikeitė. Mes kreipėmės j rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoją drg. Vaitiekūną, kad 
gretimais esantį kambariuką pa
skirtų mums, kadangi mūsų šei
ma gausi. Pažadėjo patikrinti, iš
aiškinti. Bet kambarys buvo pa-j 
skirtas kitiems. Atsikėlė naujas 
kaimynas — Ulbino šeima. Ne
trukus jiems gimė kūdikis. Ne 
laimę, bet barnius jis atnešė. Ma
ža to, kad barasi tarpusavyje. Jie 
visaip užgaulioja mus. šmeižia mū
sų šeimos narius, grasina. Prie 
namo esantį sklypelį atsitvėrė 
nuo mūsų tvora. Ten. kur augo išnyks kolchozų 
mūsų gėlės, jie pasodino bulves, tragiška butų padėtis miestuose, 

Nuolatinė nesantaika, barniai su kaip tos problemos buvo ->ėkmin- 
kaimynais ištąsė narvus, įgrįso.igai sprendžiamos nepriklausosny- 
Daug kartų kreipėmės į miesto‘bes metu. — J. žvilb.

Nežiūrint, kad 
tūkstančių lietuvių 
Sibirą, nežiūrint, 
žmonių žuvo k

&

LAUKINE MOTERIS
Kvertė P. Gaučy*

Taip begalvodamas, Santas užbaigė: palaikio genami, lėkė smėlio stulpai ir dulkių verpe-
— Visa tai žalinga gyvulių auginimui, nes už- tai. ,

muša iniciatyvą, ir visa tai išnyks kai Lygumų įsta- Staiga, akimirką užmiršęs jį supančią tikrovę ar 
tymo numatytas ūkių aptvėrimas bus įvykdytas. žaizdamas vaizduote, svajotojas sušuko:

Antanas prieštaravo:
— Gal ir tamstos teisybė, bet tam pirma reikia

pakeisti patį lygumietį. Lygumietis nepakenčia tvoros, nusivylimo, kai išblunka neįvykdomos viltys, bet, kurį 
Jis nori matyti stepę atvirą, tokią kokią jam davė laiką stebėjęs 'linksmą vėjo žaidimą kopose, optimis- 
Dicvas, ir ją myli kaip tik todėl dėl to, kad gali pa- tiškai šnabždėjo: 
gauti kiekvieną gyvj/fį, kuris pateks į jo lasso. Jeigu “
jam atilsi šį malonumą, jis numirs iš liūdesio. Lygu- bja j lygu; 
mietis patekintas, kai jis gali pasakyti: šiandieną Galimas c 
nučiupau tiek ir tiek galvijų, ir jam nesvarbu, kad jo 
kaimynas ten sako tą patį, nes lygumietis visados ti- į 
ki, kad jo gyvuliai yra saugūs, o tie, kuriuos sugriebia 
kaimynas, yra ne jo, bet kito.

To nepaisant, Luzardas liko įsitikinęs esant rei-

— Geležinkelis! Aure, ten bėga traukinys! 
Paskui liūdnai nusišypsojo, kaip nusišypsomą iš

Pirmo ji dalis

Šitų praktiškrf samprotavimų pilnai užteko pra
dėti steigti sūrines, bet Santas Luzardas taip pat ma
tė kažką daugiau, kitą pobūdį, jam lygiai įdomų, kaip 
ir ekonominį: visa tai, kas galėjo prisidėti prie žiau
rumo panaikinimo, jo dvasiai turėjo didelės reikš
mės.

Pagaliau, kitam pasikalbėjime su tuo pačiu An-I
tanu sekančią dieną jam atėjo į galvą mintis, labiau kalinga įpratinti lygumiečius tverti tvoras. Per jas

- prasidės lygumos kultūrinimas. Tvora bus teisė prieš
— Šiandieną lassu sugraibėme penkiasdešimts visagataįčią jėgą, būtinas žmogaus apribojimas prin- 

x o j i._ akivaizdoje.
Tad jau tyrėjo tikrą civilizuotojo darbą: į Lygu

tę pūdymą įteou ivvivs puoutę.
beribėse stepėse' ūkiai’Sėta aptverti, bandos laisvai T»» ,,r‘u > «?P «“*>> kl"' ">‘"*11. ku-.
sau Švaistosi, ir galvijų nuosavybė yra kiekvieno ūki- "^,.bu’° T” P“1"1'"““ Fuollais joj>">as laukimu

♦~”"1dymo metu, nuo kurio sukaliojasi lygumų j 
iros viela, tiesi žmogaus linija kreivoje 

gamtos linijoje, nesuskaitomų kelių žemėje, kur jau 
iš seno, bejieškodamos krypties, dingsta klaidžiojan
čios viltys, — išvestų vienu ir tiesiu keliu į ateitį.

Visus tuos sumanymus suformulavo balsiai, entu
ziastingai kalbėdamas pats su savim. Iš tikrųjų, buvo 
labai gražus tos būsimos, pažangios ir civilizuotos, ly
gumos regėjimas, kuris nusidriekė jo vaizduotėje.

Popietė buvo saulėta ir smarkiai vėjuota. Vilni-

reikalams. Pažadėdavo išsiaiškinti 
ir nieko nepadarydavo. Aš jais 
nusivyliau.

“Draugai mane laikė nebloga 
komjaunuole. Betgi aš juos ap- 
gaudinėju. Ir tai neduoda man 
ramybės. Aš atidaviau komjauni
mo bilietą komjaunimo rajono .ko
mitetui. Bet mano sąžinė nerami. 
Negaliu užmigti naktimis. Ar aš, 
teisingai pasielgiau? besiderinanti su lygumos sukultūrinimo planu.

“...žinoma, jūs to nesuprasite. 
Jūs nežinote, ką reiškia visą nak- 
tį nemiegojusiai nueiti į darbą. Ir | “ 
kokia neapykanta ir panieka kyla .. r-, „ .
visiems! Jūs nežinot, koks noras'tuose esančius nepaženklintus gyvulius, ir tai buvo įvegti tvorQs .olę
kyla užgaulioti visus, kurie tave mėgiamiausia Apurės Įygumiečio aistra. Kadangi tose ~ iir,
prakalbina.

“Aš esu labai sukrėsta.” __ __ __
šitokius nusiskundimus girdime *’ “ j^7 •7‘“ "T-?—" “*7 arkliu trąmdj

iš komjaunuolės. Tai ką jau be- inmko l^as, ar tai per gyvulių surinkimus, vyk- 
kalbėti apie gyvenimo sąlygas ki- domus sutartinai su kaimynais, per kuriuos jis suren- ’.. ..

jaučių, — jam pasigyrė Sandovalis. cįpų
Sugraibyti — reiškė lassu sugaudj^i ūkio plo-

— Kurią dieną tai bus tikrovė. Pažanga įsiskver- 
ą, ir nugalėtas barbasBcumas pasitrauks, 
dykas, mes Jos nepamatysime, bet mūsų 
pės gyslose to, kuris j ją žiūrės.kraujas jp:

“MIST

XIII

O PAVOJAUS" TEISĖS

tų. kurių okupantai mažai paiso!
Butų, ir iš to kylančių kitų 

sunkumų, problemos palengvėtų, 
jei greičiau iš Lietuvos išsinešdin
tų atėjūnai maskoliai, kurių tiek 
tūkstančių prigužėjo į mūsų kraš
tą. Duokit tik lietuviams laisvę ir 

betvarkė bei

ka ir savo ženklu atžymi kiekvieną pasimetusį veršiu
ką ir be žymės esantį gyvulį, arba, bet kokiu metu, 
besivaduojant prigimta teise, lassu sugautas. Tasai 
primityvus būdas įsigyti — vienintelis galįs išsilaiky-

I ti panašiose aplinkybėse, kurį net patys įstatymai
I pripažįsta, su vieninteliu žemės ploto ir gyvulių skai
čiaus, kuris jame gali būti laikomas, apribojimu, — 
vis tik yra panašus pirminių laikų vagystei. Todėl jis 
yra ne tiek darbas, kiek atvirųjų lygumų mėgstamiau- jo žolė virpančiam miražinių vandenų žiede per toli- 
sias sportas, kuriame jėga vis dar tebėra teisė. mas kopas ir akiračio bėgiais, kaip dūmų kutai, vėja-

Jis buvo didelė krūva raumenų po raudona oda, 
su dviem mėlynom akim ir lino spalvos plaukais.

Prieš keletą metų čia buvo atvykęs su šautuvu 
ant peties, kaip tigrų ir krokodilų medžiotojas. Jam 
patiko ši sritis, nes buvo laukinė, kaip ir jo siela, 
gera’ isiviešpata^jemė gyvenama žmonių, kuriuos 
jis laikė menke^j^ rūšies, nes jie neturėjo šviesių 
plaukų ir mėlynų akių. Nepaisant jo šautuvo, buvo 
tikima jį atvykus įkurti ūkį ir įdiegti naujas idėjas, 
į jį buvo sudėta daug vilčių ir iis buvo draugiškai pri
imtas. Tačiau jis pasitenkino! svetimoje žemėje, ne
paprašęs leidimo, įkaldamas keturis stulpus ir ant jų 
uždedamas palmės lapų stogą. Taip pastatęs šią lūšną, 
pasirišo hamaką, pakabino šautuvą, sudribo į jį, už
sidegė pypkę, ištiesė rankas, atpalaiduodamas galin
gus raumenis, ir sušuko:

— Ali right! Jau aš esu savo namuose!

(Buk daugiau)
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WASHINGTONAS SUPRATO KALBŲ 
REIKŠME

Tieskime lietuvybei kelią į mokyklas

M. KRUPAVIČIUS

Įvairių tautų europiečiai oku .užsienio politikai, prestyžui- ir, 
pavo indijonų žemę Amerikoj ikaip pasauly pirmaujančiai 
ir čia įkūrė valstybę. Sukūrę valstybei, jos pajėgumui. Tuo 
valstybę, pradėjo kurti ir nau- tikslu 1958 m. rugpiūčio mėn. 
ją iš kalbų mišinio vienakalbę JAV-bių kongresas priėmė ati- 
tautą. Anksčiau atvykę ateiviai tinkamą įstatymą, vadinamą
pradėjo vėliau atvykusiems, National Defense Education
kaip naujakrikštoms, dalinti Act. Tam įstatymui įgyvendin- 
margus anglų kalbos marškinė ti tuo pat metu buvo paskirtas 
liūs. Pirmieji krikštytojai į nau bilionas dolerių keturiems me- 
ją “vierą” buvo anglai — jan- tams. Prie šių uždavinių pri- 
kiai ir geriausi šiame darbe jų jungta ir techniškosios studi- 
talkininkai airiai. O dar vėliau 
į tą darbą įsijungė ir senesnių
jų ateivių dalis. ”Krikštino” ne 
tik kitakalbiai kitakalbius, bet

Chicagos Lietuvių Operos moterų choras savo penkerių metų paminėjimo koncerte, kuris įvyko 
lapkričio 10 d. Chicagoje. Priekyje stovi muz. Alice Stephens. prie fortepiono Alvydas Vasaitis.

Nuotr. VI. Juknevičiaus
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jos.
“Apleistosios” kalbos

__ _ Taip pavadintos ateivių atsi- 
ir savieji savuosius: prancūzai neštos kalbos, nors teisingiau 
prancūzus, vokiečiai vokiečius, ir tiksliau būtų buvę pavadinti 
lenkai lenkus, lietuviai lietu- i “slopinamos ar naikinamos kai 
vius, žodžiu — visi senieji visus 
naujuosius. Pradžioje naujieji 
spyrėsi. Statė savo tautybei ap 
ginti tvirtoves — bažnyčias, 
mokyklas, kūrė draugijas, lei
do savus laikraščius ir knygas.

t

Amerikos lydymo katilas

Bet jėga nugalėjo jėgą. Tau
tinės tvirtovės buvo panaudo
tos nutautinimui. Ta:p atsirado 
visame pasaulyje garsus ame- 
rikoniškasai “lydymo katilas”, 
kuriame iš naujų ateivių virė ir 
tebeverda jankišką košelieną. 
Keli aukštai stovį amerikiečiai 
man tvirtino, kad jie prievarta 
jų ant šakių pasimovę, nemėtę 
į tą katilą, ibet jie patys sava
noriškai į ji skverbęsi.

Ne čia vieta tą klausimą na
grinėti. Pasistengsiu konstata
vimu. kacf apglumę patys skver 
bęsi ir dr*eskverbia, bet tiesio
giniai ar netiesioginiai padėda
vo ir valdžios Daugiausia pri
sideda" prie to ’ydymo mokyk
los. Todėl kam rūpi ateities 
kartų nutautimą sulaikyti, rei
kia pirmoj eilėj surasti kelią 
tam “lydymo katilui” apeiti. Šio 
kelio ieškodami, pirmoj eilėj 
susidursime su vaikų darželiais 
ir pradžios mokyklomis, nes čia 
pirmiausia pradeda nutautinti 
jaunąią kartą. Vienos lituanis
tines ar šeštadieninės mokyk
los iš nutaut;mo pavojaus mū
sų jaunosios kartos neišgelbės.

Brangiai apmokėjo visas pa
saulis už II Didįjį karą. Nepi
giau ir pati Amerika. Bet ji iš 
jo nemaža ir pasimokė. Ji ge
rokai vėlai suprato, kad leidi- mūsų Vakarų gyvenimo ir pa- 
mas ir dar pastūmimas atsineš 
tiems ateivių kultūriniams lo
biams nykti — didelė žala ne 
tik ateiviams ir jų tėvynėms, 
bet ir pačiai Amerikai. Tiems 
lobiams apsaugoti nuo pražū
ties ir panaudoti juos Ameri
kos naudai pirmieji pradėjo 
kelti balsą neapakinti ameriko
niško nacionalizmo ir toliau 
žvelgią į ateitį vyrai. Washing- 
tonas tai suprato tik gerokai 
vėliau. Laimėjusi karą, bet pra 
laimėjusi taiką Amerikos val
džia įsitikino galų gale, kad 
ateivių atsineštas kultūrinis lo
bis su jų kalba reikalingi jos

bos”.
Mums nepaprastai didelės 

reikšmės turi to Įstatymo šešta 
sai straipsnis, pavad i nt a s 
Language Development. Juo pa 
skirta astuoni milijonai dolerių 
ugdyti ir palaikyti toms “apleis 
tosioms kalboms, kurios šian
dien reikalingos JAV-ių užsie
nio politikai, prekybai, pramo
nei ir kultūriniams 
tams”.

Krašto Mokyklų 
U. 8. Office of Education to
kių reikalingų apleistųjų kalbų 
išvardino net 83, daugiausia iš 
Rytų ir Vidurio Europos, Azi
jos ir Afrikos. Jos visos pada
lintos pagal reikšmingumą 
JAV-ėms į 3 kategorijas.

Pirmajai kategorijai priskir
ta 5 kalbos: rusų, arabų, kinie
čių, indų ir Brazilijoj naudoja
ma portugalų. Antrajai — 18 
kalbų. Jų didžiumą sudaro ki
tos svarbesnės Azijos ir viena 
Afrikos kalba. Šiai kategorijai 
priskirta ir 4 Europos kalbos: 
lenkų, serbo-chorvatų (jugos
lavų), suomių ir vengrų. Tre
čiai kategorijai priskirta 59 kai 
bos. Čia vyrauja Azijos ir Af
rikos kalbos. Europos kalbų 
priskirta tik 15. Iš jų 6 slavų: 
čekų, slovakų, slovėnų, bulga
rų, ukrainiečių ir gudų. Jai pri
klauso lietuvių ir latvių kalbos.

Dabartinė tarptautinė būklė 
lengvai pateisina tokio slavų 
kalbų skaičiaus priskyrimą 
į “globojamųjų” kalbų sąrašą. 
Bowdoin kolegijos rektorius 
James S. Coles tuo klausimu 
kalba: “JAV-bių susirūpinimas

Kaip medžio šaka jungiasi su 
kamienu, kaip saulės spindulys su 
saule, upelis su versme — taip sie
la per maldą vienijasi su Dievu, 

šv. Grigalius
I

I

I KALĖDINĖS KORTELES

Christmas Card»
"Drauge” jau gulima gauti įvai

rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo Iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas 
todėl 
m u.

paštas būna labai apkrautas, 
galima pavėluoti su prisiunti-

J

■ŪMI

f

mo, Harvardo, Illinois, Michi- 
gano (Ann Arbor), Indianos ir 
Pensilvanijos.

Tie židiniai prie kalbos ir li
teratūros prijungia dar kitų sri 
čių studijas, reikalingas su
prasti tos tautos visuomeninei 
santvarkai, istorijai, geografi
jai, religijai ir kt. .Visi šie mo
komieji objektai dėstomi univer 
sitetine programa ir galima iš 
jų įsigyti tokie mokslo laips
niai, kaip magistro ir daktaro.

Parinktieji universitetini a i 
kalbų židiniai gali gauti val
džios pašalpos 50 rė padengti 
visoms organizacinėms išlai
doms, kurios susidaro židiniui 
kurti ar plėsti, apmokėti profe 
sūrai, fakulteto nariams moks 
lo tikslais kelionėms, išlaikyti 
kalbinėms laboratorijoms, ibib-

kontak- liotekoms steigti ar praplatinti 
ir padengti židinio administraci 

biuras — jos išlaidoms.

Studentų stipendijos

Įstatymas National Defence 
Education Act numato ir sti
pendijas studentams magistro 
ar daktaro laipsniams gauti iš 
bet kurios minėtų 83 apleistų 
kalbų. Studijos gali būti atlie
kamos ne tik nurodytuose židi
niuose. bet ir bet kuriame kita
me universitete, sutikus Mo
kyklų biurui. Kandidatai į sti
pendininkus turi pasižadėti, pa 
baigę studijas, mokyti pasiim
tos kalbos aukštose mokyklose 
ar dirbti valdiškoj įstaigoj, ku
rioj reikalinga jo studijuota 
kalba.

tartina pasiskaityti šiuos spau- terš. Circular OE—56002.1960. 
dinius: U. S. Office of' Education.

Sec- 
1958. i tion, Division of Higher Edu- 

Revised cation. Washington 25, D. C. 
Govern-

1. Guide to the National De- Language Development
fence Education Act of 
Circular OE—100000. ]
Edition, 1959. U. S. 
ment Printing Office, Superin- 
tendent of Documents.
shington 25. D. C. 
centai.

2. Language and Area Cen- čiau paminėtų leidinių.

3. Modern Foreign Languagt 
Wa- i Fellowships 1961—1962. Circu- 

Kaina 25 lar OE — 55014 U. S. Office of 
Education. Adresas, kaip aukš-

i

L'pkričio 10—11 d. Chicagoje Navy Pier įvyko tautų mugė, ku
rioje gražiai pasirodė ir lietuviai. Čia -metyti prie mugės pyra
gaičių stalo lietuvaitės, talkininkavusios ir prisidėjusios prie pa- 
sisek'mo. Iš k. į d. — Izolda Bendoraityte, Jūratė Zelbaitė, Jonė 
Bobinienė. Fausta Bobinaitė. Virginija Bobinaitė, Nijolė Berna- 
tavičiūtė, Gražina Grybaitė, Marytė Grigolaitytė, Diana Bajorū
naitė ir Jūra Jančytė. Nuotr. Vyt. Račkausko

I
KUBOS BYLA NEBAIGTA

RINKINYS NR. 1
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 91.50

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

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

RINKINYS N R.
Naujos V. Tubelienės 

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

RINKINYS NR. 3
Dail. Eilėn 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, 
tėję 12 kortelių. Kaina $2.00.

3) Lietuvos miestų herbai, 
išleistos.
$1.59.

A.

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIP parengtu 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
r I a k i b «•

Čia galima susipažmu su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putinau, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00

Užsakymus siųskite: —
“Draugu”, 4545 West 63 r d Street 

Chicago 29. 11L
^’stintniams duodame nuolaidas
lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

Va- 
sveikinimo ,

2
Kalėdinės

Dėžutėje S kortelės.

Dėžu-

Seniau
Kaina

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 — (AWNINGS) 
TVOROS — TUREKLIAI 
KABINETAI — VEIDRODŽAI 
IR KITI NAMAMS 
MODERNINIMO REIKMENYS

KOSTAS BUTKUS
RINKINYS NR. 4 
įvairūs gražūs religiniai Ka-Nauji . _

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

i Užsakymus siųsti;

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

Tel. PRospeet 8 2781 
ir GRovehilI 6-1760

1l

grindinių laisvių saugumu ir pa 
šaulio taika mus verste verčia 

studentiją studijuoti 
ir ku’tūrą ... 

nusistatyti

Valstybės sekretorius Rusk pa
reiškė, kad JAV politika nepakeis
ta Kubos a‘žvilgiu. Jungtinės 
Amerikos Valstybės reikalauja, 
kad rusai ir bombonešiua atsi eitų 
iš Kubos. (UPI)

. -t

skatinti 
slavų kalbas 
Mums negana tik 
prieš komunizmą, bet mes tu
rim pažinti ir mylėti tuos žmo
nes, kuriems komunizmas uždė
jo savo tiranijos jungą. Mes 
turime kalbėti su jais jų kalba 
ir suprasti juos, kai jie mums 
kalba.” (Institute of Contem- 
porary Russian Studies Bu’le- 
tin. 1960—1962 m. psl. 11).

Toms “apleistoms’’ kalboms 
palaikyti ir vystyti Krašto Mo 
kyklų biuras suorganizavo pla 
čią veiklos programą .apiman
čią universitetinius ka’bų židi
nius. stipendijas studentams ir 
moksliškus tyrinėjimus.
Universitetiniai kalbų

1961 mokomiesiems 
paskirta 1,575.000 dol. 
pašalpos suorganizuoti
plėsti 46 universitetiniams ap
leistųjų kalbų židiniams, vadi
namiems Language and Area 
Centers. Tie židiniai paprastai 
moko kelias giminingas kalbas, 
pvz. Rytų Azijos, slavų. Afri
kos, portugalų ir t. t. Tų metų 
24G pašalpos gavo 9 slavisti
kos židiniai prie šių universite
tų: Californijos (Berke’ey). 
Colorado, Columtijos, Fordha-

židiniai

Stipendija turi padengti išlai 
das už einamąjį kursą — 456 
dol. vasaros kursui eiti ir 2,250 
dol. mokomiesiems metams. Iš 
stipendininko reikalaujama at
siduoti tik mokslui ir neimti 
bet kokio kito apmokamo dar
bo.

Turintiems šeimas, stipendi
ninkams dar pridedama kiek
vienam šeimos nariui po 120 
dol. atostogų metui ir 600 dol. 
akademiniam metui. 1959 — 
1960 mokomaisiais metais to
kių stipendijų buvo paskirta 
171 studijuojančiam pirmosios 
kategorijos kalbas — rusų, ara 
bų ir kitas — ir 474 studijuo
jantiems kitų kategorijų. Sti
pendijai gauti paduodamas pra 
šymas sausio pabaigoj tam ži
diniui, kuriame manoma studi
juoti. Pirmiems ketveriems me 
tams pasibaigus, ši tvarka gali 
būti pakeista.

(Atkelta iš 3 psl.) 
tikslų, kurie šiuo metu nutyli
mi.

Sprausminių bombonešių klau 
simas kelia nesutarimą. Kuba 
tvirtina, kad minėti bombone
šiai jai priklauso ir skirti gin
tis užpuolimo metu. Maskva 
pritaria Kubai. JAV nervinasi 
:r graso.

rusų ginklai jau seniai buvo 
vežami į salą. Užsimojus vėl 
imta svyruoti. Šiuo metu užsi
spirta dėl tarptautinės kontro
lės C kas toliau ? Ar ją atli
kus, Washingtonas bus tikras, 
kad^Kubos apsiginklavimas bus 
sustabdytas? JAV prezidento 
pažadas Kubos nepulti dabar 
jau sąlygojamas. Guantanamo 
stovyklos Įgulos įtemptoje pa- 

Užsimota aukštai, nusileista ruoštyje. Nike Hercules ir
Hawk sviediniai Floridoje ri
kiuojami iššauti, laivai supa 
Kubą. žvalgybiniai lėktuvai 
skraido virš salos, o valstybės 
departamentas vis dar svyruo
ja. kurias priemones pasirinkti 
politikos srityje. JAV iau iš 
seno aukštai užsimoja, bet per 
žemai nusileidžia.

»

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis) 

5% F. H. A. išmokėjimai

per žemai

JAV nelauktai smogė Sovie
tams ir sulaukė išdavų, kurių 
nesitikėjo. Jei JAV pažadai bū
tų buvę tęsėti pavergtas tau
tas išlaisvinti ir atitinkamos 
priemonės būtų buvę savo me
tu panaudotos, šiandieną turė
tume visai kitą pasaulio žemė
lapį. Žygiai prie Kubos įrodė, 
kad JAV moka tik savo lais
vę ginti, o pavergtuosius tuščia
žodžiavimu raminti.

JAV aukštai užsimojo prie 
Kubos prieš pat rinkimus, nors

KAZĮ K FURNITURE CO.
S905 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 
kitur. ,
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

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

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČIAI

Moksliškieji tyrinėjimai

metams 
valdžios 
ar pra-

Trečiasis programos punktas 
apleistųjų kalbų srityje — mo
ksliškieji tyrinėjimai. Jie api
ma tų kalbų mokėjimo reikalin 
gumą, jų mokymo sėkmingų 
metodų studijavimą ir instruk
cinės medžiagos tyrimą.

I

Mokyklų biuras jau yra pa
gaminęs virš 20 tam tikslui 
projektų. Mums svarbiausias 
neseniai paskeltas Survey of 
Language Resources of Ameri
can Ethics Groups, kuriam va
dovauja Pensilvanijos universi
teto prof. dr. Joshua Fishman. 
Dar yra ir kitas, pavadintas 
Foreign Language Research 
Center. Jis panašus j pirmąjį.

Kas norėtų plačiau susipa
žinti su mano čia iškeltais klau 
Simais iš pirmųjų šaltinių, pa-

KVIEČIAME. APLANKYTI MCSĮ NAUJAS PATALPA*

25e<^ WPSI

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

B R PTETKIEWICZ. Prez 

47th St Tel. L Af avėtu * 
-M ENTV OF FREE PARRTNC 1

Nanjag rakštų dividendas numatoma*
mokėti abi investavimo oznkaitu <i<> . ««ari. mėn I d., 1962 m.
PINIGAI JNE6T7 IRI D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

Dividendai mokami «aoMo' Ir nepoa mėn 1 r.
J4| IMnnc, PIRM, ir KETV » t. r. iki t p.
lūLnBUUJ; 4NTKAI) ir PKNKT t v r. iki 5 P-

AEATAn atdaryta.
»■ »•

GERA PROGA!
Geroje apylinkėje parduodama 

Marųuette Batų Taisymo dirbtu
vė. Skambinti —

Hllltop 5-6914

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5

WESTWOOD UQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951
KING’S RANSOM, Scotch Whiskey

94 proof 4/5 $6.19
$1-75
$1.15

$1.05

$3.95

AI.EKSAS MMKfNAS (Joniškietis)

AUGSBURGER, Bavarijos skonio alus
24 būt. dėžė ...................................................

CRYSTAL ROSE, Portugalijos vynas 
4/5..................................................................

irk AQUAVTT-KMYN1NE, Švedijos degtinė 
O. P. ANDERSON ..........................................

$4.70
** LABATTS, kanadiškas alus ir ale 24 bute-

Hy .......................................................................... '• $5.10

*♦ CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta 

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

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

Prie čia pažymėtu kalnų taksai priskaltomi atskirai Name 
skelbime yra Hvardtnta tik maža dalis gėrimu. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. ItaliRm. Ispnnihia. Vokietijos Ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kiekį 
pristatome j namus. ALEKSAS AIMKfNAS (Joniškietis)
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BOSTONO ŽINIOS
H

MAIRONIS BOSTONE

o
ne-

kad nei Liet. Enciklopedijoj, nei 
Maironio Minėjimo programoj 
Maironis neminimas kaip kuni
gas. Tas neatitinka tikrovei.

Patikrinau Lietuvių En- 
>»• oollo e+roj

psnio apie Maironį jo gražią fo 
tografiją, kunigo rūbais, kur 
parašyta, kad Maironis buvo 
prelatas. Toliau straipsnyje ra 
šoma, kada jis įstojo į kunigų 
seminariją, kada baigė, kada 
buvo Dvasinės akademijos Pet- 
raoilyje inspektorius ir profeso
rius, kunigų seminarijos profe
sorius ir kunigų seminarijos 
rektorius. Straipsnis parašytas 
prof. J. Brazaičio.

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Naujosios Anglijos Mokytojų 
sąjungos valdyba, kurios pirm, 
yra K. Mockus, turėjo valdy
bos posėdį pas vald. narį Justi
ną Vaičaitį. Posėdyje nutarė 
kviesti mokytojų suvažiavimą 
1963 m. vasario — kovo mėn. 
laikotarpyje. Susirinkimo metu 
K. Mockus skaitys paskaitą: 
“Lietuviškoji ir amerikoniškoji 
mokykla”. K. Mockus II-rus 
metus mokytojauja amerikiečių 
mokykloje. Visais numatomo 
susirinkimo reikalais kreiptis į 
vald. narį Justiną Vaičaitį So. 
Bostone.

Maironis gyvas mumyse, 
jo galingas žodis šiandien 
mažiau reikalingas, negu tada, 
kada jis žadino tautą. Todėl ver ciklopedijoj ir radau šalia strai 
tingai ir šiuos metus vadiname 
Maironio metais. Ir kai mes sa 
kome — Maironis, jam neberei 
kia jokių kitų titulų. Jis yra 
toks didelis ir iki šiai dienai, 
kad net mažieji jį pažįsta.

Lapkričio 4 d. įvyko plataus 
masto Maironio minėjimas Bos 
tone. Tam buvo sudarytas spe
cialus komitetas su garbės pir
mininku kan. Mykolu Vaitkum 
(jis yra Maironio auklėtinis) ir 
pirm, poetu Faustu Kirša.

Minėjimą pradėjo F. Kirša. 
pakviesdamas kan. Vaitkų su
kalbėti invokaciją. Invokacijoj 
kan. Vaitkus kreipėsi į Dievą Lituanistikos mokyklos 
ir labai jautriais žodžiais sakė kirtis—išmokyti jaunąąją kra- 
apie Maironio meilę Dievui, tau tą lietuvių kalbos žodžiu bei raš 
tai ir Marijai. Tada visa salė ga tu ir šalia to supažindinti ją su gos Bostono skynus 
lingu balsu užtraukė 
Marija, o jaunimas nešė gėles 
ir dėjo po Maironio paveikslu.

» Poetas St. Santvaras prane
šė, kad paskaitininkas prof. 
Juozas Brazaitis, kuris studija
vo ir rinko medžiagą apie Mai
ronį nuo 1934 iki 1940 metų ir 
parašė išsamią Maironio Bio-

Amerikos Katalikų Vyskupų fondas lapkričio 18—25 d. vykdo 
vajų pasaulio neturtingiems šelpti. Renkami drabužiai ir pinigai. 
Praėjusiais metais iš fondo sušelpta neturtingieji 67 valstybėse.

MIRĖ SENIAUSIAS JĖZUITAS
Ispanijoje mirė jėzuitas An- 

tonio Perez Foyena, turėjęs 100 
metų amžiaus. Tikima, kad jis 
buvo seniausias jėzuitas visame

MOS KOLONIJOSE 

Dayton, Ohio
— Balfo rinkliava ruošiama

lapkričio 18 d. Maža Daytono pasaulyje, 
lietuvių kolonija pernai Baltui 
surinko 294 dol. Didesnės au- 
kos buvo dr.. E. Drukteinio (50 
dol.), dr. R. Gineičio (50 dol.),' 
dr. J. Masilionio (30 dol.), Day
tono Lietuvių klubo (20 dol.) 
ir k. Tikimasi, kad ir šiemet 
daytoniškiai parodys savo duos 
numą.

— Ildefonsas ir Janina Buč- 
savo 7 savaičių dūk 
Elzbietos. Mirė lap-

Į TALKĄ LITUANISTIKOS 
MOKYKLAI

pas-

KRONIKA
— Hartfordo Dramos sam

būris gruodžio 2 d. 3 vai. So. 
Bostono High School salėje vai 
dins Fuldos 4 veiksipų komedi
ją “Mokyklos draugus.” Režiso 
rius Vitalis Žukauskas. Tai eus 
pirmasis vaidinimas po gana il
gos pertraukos.

— Inžinierių ir architektų s-

ir Ona Scott pami-

RELIGINIS KONGRESAS NEW YORKE i

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBĖS, LIGOS

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

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDĘ’ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

y

Marija,, lietuvių tautos istorija, kraštu, (naują valdybą: Antanas Krikš- 
literatūra ir kitais lietuvių kul- čiūnas, Viktoras Kubilius ir 
tūriniais laimėjimais.

Šiems uždaviniams 
yra būtina, kad visas lietuvių | ruošiasi 
mokyklinio amžiaus jaunimas 
šią mokyklą lankytų. Todėl mo
kyklos tėvų komitetas kreipėsi 
į visus tėvus, prašydamas siųs

Viktoras 
Juozas Kuncaitis.

pasiekti ; — Bostono mišrus choras
; ruošiasi naujiems pasirody- 
l mams. Koncertuos Bostono 
■apylinkėse ir net “Vienybės” 
koncerte New Yorke.

— Dailininkai Aleksandra ir

Maironio minėjimo dalyviai Bostone. (Nuotr. B. Kerbelienes)

LRKRK Rengimo komitetas, “Už tylinčią Bažnyčią ir ken- 
savo posėdyje lapkričio 8 d. čiančią tautą — Lithuanian Con 

išrinko svarstė pirmo Religinio kongre- gress for Silent Church and suf- 
’ so — Lietuvių Katalikų dienų fering Nation”.

1964 m. surengimą.
Šis Religinis kongresas pra- 

matomas sukviesti New Yorkan 
1964-5 metų pasaulinės -paro
dos metu. Rengimo komitetas 
jau planuoja ir veikia antri me
tai. Lig šiol sudaryta labai svar 
bi Muzikos komisija, Informaci
nė ir Finansinė. Jos jau yra at
tikusios savo pirmuosius dar
bus ir planuoja detalią savo 
veiklos vagą. Jos pateiks savo

Vyrai klystkeliuose
Šiuo pavadinimu nauja knyga 

tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vu, patraukliu stiliumi Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni
mo klystkeliuose ir pergyventas

miai neteko 
relės Noros 
kričio 4 d.

— Jonas
. nėjo savo vedybų 25 metų su
kaktį lapkričio 6 d. Ona Scott 
yra Daytono L. Vyčių kuopos 
pirmininkė. Abu prisideda prie 
vietos lietuvių veikimo.

— Daytoaiškiams gerai pažįs
tamas kun. P. Laurinaitis, gyv. i“” +.P^veniaadžiaugsmas, atradus tikrąją gyve- 
Columbus, Chio, yra susirgęs, nimo prasmę. Knyga apima ke- 
randasi Mt. Carmel ligoninėj, liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
Columbus, Ohio.

— Šv. Kryžiaus parapijos Al
toriaus draugija lapkričio 18 d. 
parapijos salėje rengia pietus, 
į kuriuos kviečia visus.

— Lietuvių klubas rengiasi

j menininkų, valstybininkų, karių, 
laikraštininkų, muzikų, gydytojų, 
architektų, psichiatrų ir kitų gar
siųjų. kurie čia 
savo atsiminimuose 
vo intymius sielos 
istorinės tikrovės, 
įtampos ir

perteikiamuose 
atskleidžia sa- 
nuotykius. Tai 

psichologinės 
skaidraus pasiekto

statyti salę. Klubo pirmininkas 1 džiaugsmo knyga. Knygos auto- 
Stanley Šiužąs rius Juozas Prunskis, kalbėdamas

’___ . — , faktais ir vaizdais, lyg ekrane
— Kun. dr. Vytautas Kazlaus duoda intriguojančią besiblaškan- 

kas, keletą kartų lankęsis Day- ‘čių ir ieškančių sielų pergyvenimų 
tone, išvyko į New Yorką, iš pynę- Kny&a kainuoja $3.00. Gau- 
. - . o ’ narna “DRAUGE”,kur grjs ) Romą. TA

grafiją, dėl labai rimtos sveika- ti vaikus į lituanistinę mokyk- 
tos priežasties atvykti negalė- lą. Bet mokyklos įšlaikymui rei 
jo, o savo parašytą paskaitą pri kalingos lėšos, kurių sutelki- 
siuntė. Ją perskaitė St. Santva- mas yra visos lietuvių bendruo 
ras. Paskaita jau Drauge yra. 
buvusi aptarta anksčiau, todėl 
jos turinio nekartojame, tačiau 
pastebime, kad paskaita buvo 
kaip krikštolinė ašara, riedan-

• ti per dulkėmis apsinešantį lie
tuvio veidą. Meninėje dalyje so 
listė Stasė Daugėlienė, akompo 
nuojant jos dukrelei Rūtai, pa
dainavo Maldą, Mano gimtinę. 
Aš turėjau bernužėlį. Oi ant kai 
no ir Vakarinę dainą. Akt. Al
gimantas Žemaitaitis paskaitė 
Poeto norą, Į darbą. Jei po am
žių kada. Nuo Šatrijos kalno, 
Čičinskas ir Jūratė ir Kastytis. 
O mišrus choras, vad. muz. J. 
Gaidelio, padainavo Maldą. Do
bilą, Užmigo žemė ir Karvelėlį.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Po to Tautinės s-gos na 
muose buvo atidengtas, dail. 
Vytauto Kašubos darbo. Mairo
nio biustas. Atidengė kan. M. 
Vaitkus ir poetas F. Kirša. 
Prieš atidengiant paminklą St. 
Santvaras perskaitė rengėjų 
pasirašytą specialų aktą, kuria 
me sakoma, kad susidarius są
lygoms ir Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. biustas turi būti 
pervežtas į Kauną Maironio 
muziejun. Aktas padėtas po 
Maironio biustu.

menės pareiga. Viena iš tokių 
priemonių yra tradicinis banke
tas, kuris įvyks lapkričio 18 d. 
5 v. v. Liet. Piliečių D-jos au
ditorijoje m aukšte, So. Bosto
ne. Meninę programą išpildys 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas ir solistas B. Povilavičius. 
Be to bus bufetas ir šokiai. 
Bostono ir apylinkių lietuviai 
turėtų jame dalyvauti ir padėti 
išlaikyti mokyklą.

KARIŲ MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės 44 me- 
; tų įkūrimo ir karių Ramovės 
' 10 metų sukaktis minima lap
kričio 25 d. 10 v. ryte šv. Pet
ro parapijoj So. Bostone bus 
laikomos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, dalyvau
jant jaunimui su vėliavomis.

3:30 vai. p. p. įvyks iškilmin
gas minėjimas Liet. Piliečių 
D-jos III aukšto salėje, So. Bos 
tone. Kalbės karių 
“Kario’’ redaktorius 
naitis. Bus meninė
bufetas ir šokiai. Visas pelnas 
skiriamas Lietuvos kariuome
nės karo invalidams šelpti.

Žuvę verti prisiminti, o tie 
kurie neteko sveikatos, reika
lingi paramos.

Vytautas Kašubos lankėsi Bos
tone. Dalyvavo Maironio minėji 
me ir Maironio biusto atidengi
me, kurį Vytautas Kašuba pa
darė.

— Lietuvių Enciklopedijos 
27-tas tomas jau rišamas. Šio 
tomo redaktoriai — dr. J. Gir
nius ir Pr. Čepėnas.

— Boston Herald ir Boston 
Traveler nuo lapkričio 14—18 
d. kiekvieną dieną nuo 1 vai. p. 
p. iki 10:30 vai. vakaro ruošia 
“atostogas” su menine progra
ma, Commonwealth Armory. 
Lapkričio 15 d. Lietuvių Tau
tinių šokių sambūris ,vad. Onos 
Ivaškienės, dalyvaus programo
je.

TALENTŲ POPIETĖ
Lietuvių Radijo Korp., seniau 

šių lietuviškų radijo programų 
Naujojoj Anglijoj, 29 metų su
kaktuvių metinė talentų popie
tė ir “Miss Lithuania” rinkimas
įvyks pirmą sekmadienį po Ve-1 
lykų, balandžio 21 d. 3-čią vai. 
p. p.. Lietuvių Piliečių klubo 
gražioj auditorijoj, trečiam auk 
šte. i

Šių metų gražuolė yra Diana 
Kaučytė iš Dorchesterio. Kaip 
ir kasmet, programa bus įvairi 
ir įdomi. Tąipgi bus šokių kon
kursai su premijom.

Nuoširdžiai prašome rengėjų 
tą dieną kito parengimo nereng 
“• I

Steponas ir Valentina Minkai

Religinė paroda Vatikano pa
viljone, pašaukimų į dvasinį luo 
mą parodėlė, bažnytinio meno 
ir katalikiškos spaudos parodė
lių organizavimas turima min
tyje. Lietuvaitės seselės vienuo
lės jau planuoja ir rengiasi pa
vaizduoti lietuvaičių seselių vie
nuolių darbus religijai ir tautai. 
Tai būtų pašaukimų idėjos ir 
reikalo iškėlimas lietuviams.

Religiniam kongresui rengti
platesnių informacijų atskirai. komitetą sudaro visi New Yor- 

Religiniam Kongresui Reng- ko - New Jersey apylinkės kuni- 
ti komitetas sutarė- su Lietu- §ai klebonai. Darbo talkon pa- 
vių Komiteto pasaulinei parodai 
artimai bendradarbiauti. Abu 
komitetai sutartinai rengia ne
paprastai reikšmingą Lietuvių 
Muzikos šventę, kuri numato
ma didžiausiuose New Yorko 
patalpose ' arba aikštėje. Pir
mieji žygiai ir planai jau pada
ryti. Ta proga bus išleidžiama 225 UŽSIENIO MOKSLEIVIAI 
milijonas informacinio leidinė
lio apie pavergtą Lietuvą ir per kslo metams į užsienio vatety 

b'ų atsikvies 225 moksleivius 
studentus, pravedant studentais 
pasikeitimo programą. Šeimos, 
norinčios tokj užsienio moksieū’į 
priimti, gali gauti informacijų 
ir prašymų blankus adresu: Jo- 
Anne M. Uzel, International 
High School Student program 
NCWC, 1312 Massachusetts

kviesti lietuvių katalikų centri
nių organizacijų atstovai. Bend 
radarbiauti ir gelbėti rengiant 
milžinišką religinį suvažiavimą 
kviečiami visi, kurie tik gali 
dirbti vienokiu ar kitokiu būdu.

K. R. ;

sekiojamą tikėjimą. Bus išleista 
bendra lietuvių dalyvumo Pa
saulinėje parodoje programa. 
Bendradarbiaujant bus renkami 
eksponatai lietuvių religiniam 
skyriui Vatikano paviljone ir 
lietuvių parodai New Jersey ar 
New Yorko valstybių paviljo
nuose. Tariamasi kaip sėkmin
giau būtų galima visiems lietu
viams bendradarbiauti visais ki 
tais reikalais lietuvių dalyvavi-. 
mu pasaulinėje parodoje.

Religinio kongreso programa 
jau pradėta numatyti. Svarbiau 
šia bus didingos pamaldos, ak
tualios paskaitos, kuriomis bus 
išryškinamas kongreso šūkis.

J

Kai kieno leidžiamas gandas.

laikraščio 
Z. Rauli- 
programa.

Vi 4 
dar

current di ridena
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
metų investmento bonus mokame 4K% dividendų kas posmeli tr 
išmokėsime po H% už kiekvienus metus, 4 metams praSjue. 
BRIGHTONSAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 33, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — S p. p.
— . .... /■

I

JAV katalikai sekantienia mo

l
i avė., N. W., Washington 5, D. 

Prašymai turi būti paduoti 
vasario 1 d.

'C.
iki

TAIKOS MEDALIS

Katalikų Tarptautinės 
kos sąjunga savo 1962 m. 
kos medalį paskyrė AFL - CIO 
prezidentui George Meany.

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

9 „ 8
9 12:80

Tai- 
Tai-

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, I1L Vlrginia 7-7747

<

Lietuti!) tautos tauriausios aamsny-
Me Artlvysk. Jurgio BfaSulaičio-

L Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurflo Kilus tiesos įivel 
rimas bei visišku pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai Ir sieli) ii- 
ganymui.

H. T šifrai Tai {vairiems asmeninu 
ašytij laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimu.

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

— #
6245 South Weatem Avenue.

Split by PDF Splitter
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Kasdienybės kronikos

DIDYSIS NIKITOS MELAS
KĘSTUTIS G A1D2ICNAS

munistinio Siaurės Vietnamo va 
dovaujamus ir remiamus parti
zanus. Jų vienintelis metodas 
yra teroras ir žmogžudystės. Vi

mams apšaukiami agresoriais. 
Mes kasdien primename Sovietų 
Sąjungos raketų pajėgumą. Jei 
tai nėra grasymas, nežinau, ne
žinau, kaip tai geriau pavadinti. 
Sunku surasti Vakarų Europos 
valstybę, kuri vienu ar kitu at
veju nebuvo grasoma Sovietų 

1 raketų pajėgumu už bendradar
biavimą su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis.

I|

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS|
Pažvelgus kasdien į sovietų 

žygius ir stebint jų pozicijas 
pasaulinio masto įvykiuos, labai 
nesunku įžiūrėti Chruščiovo be
pertraukos praktikuojamą “di- sas pasaulis šiose “patriotinėse 
džiojo melo” techniką. pajėgose”

Chruščiovo taktika yra leng
vai permatoma, jei tik eilinis 
politinių įvykių stebėtojas į tai 
kreipia kiek dėmesio.

įžiūri komunistinius 
partizanus...

šnipinėjimas

Maskvos radijas: Chruščio
vas įrodė, kad Vakarų siūlo
mas nusiginklavimo kontrolės 
planas agresoriui nesunkiai leis 
tų įvesti špionažo agentus, rink 
ti mūsų taiką mylinčių kraštų 
gynimosi informacijas.

i Yost: Maskva šiuo punktu 
pereina gynimosi pozicijon ir 
labai teisėtai, nes viešoji opini
ja vis' daugiau ir daugiau įsi- 

neiškraipytais faktais. Šiuo bū- tikina’ kad atitinkamos inspek- 
du pasinaudojo ABC radio tink- CUOS *r kontrolė yra būtinai rei- 
lo užsienio žinių i________
John McVane. Jis pateikė Mask teiSia’ kad amerikiečių nusis- 
V08 radijo pranešimus Ameri- Matymas skatina šnipinėjimą.

Komunizmas remiasi teorija, 
kad, jei pasauliui pasakai dide
lę netiesą užtektiną skaičių kar 
tų ir tai kasdien be pertraukos 
kartoji, evantualiai visuomenės 
akyse melas virsta tiesa.

Geras būdas nunuoginti sovie 
tijos “didįjį melą” yra pakarto-1 
ti oficialius Maskvos radijo pra 
nešimus ir juos atitinkamai ko
mentuoti bei apibūdinti melo

...........J cijos ir kontrolė yra būtinai rei- 
redaktorius kalingos. Sovietų pranešimas

kos ambasadoriui Charles W. 
Yost, dalyvavusiam Jungtinių 
Tautų sesijoje. O ambasadorius 
Yt>st paruošė taiklius šių radi
jo transliacijų komentarus.

Vietnamas

Bet jie nepraneša, kad ameri
kiečiai nėra prašę nė vienos 
sovietų teritorijos tikrinimo pri 
vilegijos, kuri nebūtų lygiai su
teikta sovietams Amerikos te
ritorijoje. Kaip tai gali būti pa
vadinta šnipinėjimu?

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

i

Ant kampo niūras. 2 butai ir 3 
'kamb. beismento. Gazu šild. Garažas. 
.$27.600.

Gražus med. 5 kamb,. Aiumin. 
' langai. Naujas gazu šildymus. Gara
žas. $12.900.

Prie Jaunimo CeiKro — 3 butą L 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19.800.

1)4 aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24.500

2 butų mūras. 5 
šildymas.
$26.500.

1O metų
ir 2 mieg. 
žas. Derėti

Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35.000.

Didelis bungalow arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas * 
dym. $19,900.

5 butų mūras. 
Naujas alyva 
$44.900.

Naujas mūras. 5 ^4 kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

6 kamb. bungalow. 
nuo mūšy naujo ofiso.

2-jų aukštų niūras, šviesūs, dideli 
» butai. Naujas gazu 

ražas. $24,500.

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALIHIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr Sulas

Reikia
ir 6 kam h. Alyva 

pigiai parduoti.

5 ir 4 kamb. 3mu ras.
Apie 50 p. lotas. Gara- 
nuo $32.700.

rūsys.

$5.000 
šildymas.

Alyva šil-

nuomos. 
Garažas.

Keli blokai 
$13.700.

šildymas. Ga-

Bizniui — ofisui patalpa ir 1110- 
dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
niūras. Nauja statyba. $31.000.

Mūr. bungaloM. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19.500.

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

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$2<>0 nuomos. Alyva šildym. 18.000.

Rimta prekyba CtiicugoJ su užsie
nio atstovybe. Didėlis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15.000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20.000 ar mažiau.

6 butų niūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tr* •‘tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dčl ligos už $49.500.

Naujas 3 butų modernus mūra* 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lota* 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 btmga]ow, 2 atskirt bu
tai po 4 kamb.. naujas šildymą* ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

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

K. VALDI S REAL ESTATE
2453 West 69th Street. Tel. RE T-72OO or RE 7-8534

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

Mūr. 2x4 Ir 2 k. rūsy. M. p. Ga
ražas. 30 p. lotas. $19.500.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 681h St.. HE 6-5151

Mūr. 114 a., 30 p. lotas, 
viršuj. M. p. $17.500.

Med. 2x5. garažas, greta 
lotas. Brighton p. $16.900.

Murinta, 10 m..
lotas 72 ir Kedzie. $18.600.

3 mieg..

6 ir 3

tuščias

37)4 P

2 butu 6 ir 6 kamb.. gazu šild.. 
garažas. Bright. Pk. skubiam par
davimui. $19.900.

« butų mur. po 5 kamb., 60 
sklypas, mūr. garažas. aiumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59.900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. 
55-os ir

, ramikos 
to vand. 
pajamų. 
$31.900.

6 kamb.
1 ma kartšu 
Arti 59-os 
binti

p.

Arti 
Kedvale. Dideli kamb. Ke- 
plyteliu vonios. Alyva karš- 
šildymas. Garažas $250 mfn. 
Savininkas apleidžia miestą,

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vaqd. šildy
mas, 
turėti 2 virtuves 
kadangi viskas tam 
žas. Tik $17.900.

7 kamb. mūrinis, 
ma. Garažas. Arti 
wood. Tič $17,000.

1 ii aukšto mūr.
Modern. vonios, 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

S būt. mflrln. 4—6—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garai., 
arti 57 lr Campbell. Nužem. kaina 
$24,900.

Gera proga giminingai šeimai 
pirmame aukšte, 

paruošta. Gara-

Nauja gazu šilu- 
66-os ir Maple-

5 ir 4
Gazu karštu

kamb. 
vand.

medinis. Nauja gazu šilu- 
vandeniu. Aiumin. langai, 
ir Pulaski. $13,900. Skam- 

poniai Jakubėnienei

Drudimo Agentfln Patamuj* Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BEL L-VARPAS
REAL ESTATE • IM3URAHCE • NOTARY PURLIO

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

2x5 mūr., 30 p. sklypas, nauj. šild. 
gazu. nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22.000.

2x4)4 beveik nauj.. atsklr. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai. alum, langai, 2 a. garažas, 
$36,000.

Prieš M. parka tik kelių metų, 6 
kamb., 1)4 vonios. $22,700.

Liuksus 7)4 kamb.. 1 aukšt. rezid.. 
2)4 vonios, “radianf šUd. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. jvaž. Evergreen pk.—geras pir
kiny*

10 butų po 5 ir 4 kamb., pulk- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marų, 
parke. Įmokėti $30.000.

3 ir 8 kamb. mūr., platus 
nuomos po $125 per mėn. M. 
tik $26,500.

2x4)4 mūr., iškelti vamzdž.,
šild., tik kelių metų, Brighton Par
ke. $29,500.

•klyp., 
parke.

atskir

Maskvos radijas: Pranešimai 
iš Saigono rodo, kad amerikie
čiai yra įsivėlę diktatoriaus Ngo 
Diem vadovaujamose žudynėse 
prieš šio krašto patriotus. A- 
merikiečiai bombarduoja ir ap
šaudo patriotinių pajėgų kont
roliuojamas provincijas.

Ambasadoriaus Yost atsaky
mas: Šis Maskvos pranešimas 
bando aiškinti, kad antikomu
nistinis judėjimas Vietname yra _______________ _
vien amerikiečių darbas. Jie už- i nutraukė trejus metus užtru-

Atominiai bandymai

Maskvos radijas: Sunku 
bėti apie Jungtinių Amerikos 
Valstybių valdžios atominių 
bandymų atnaujinimą be kar
tumo ir pasipiktinimo. Ką gali
ma tikėti iš Genevos pasitari
mų, jei jie lydimi atominių ban
dymų ?

kai-

Yost: Pati Sovietų Sąjunga

miršo šimtus tūkstančių vietna- 
Biiečių karių ir civilinės apsau
gos narių. Pagal šį sovietinį pra 
nešimą, mūsų pusė kovoja vien 
tik prieš “patriotines jėgas” — 
Maskvos subtiliai vadinamus ko

L s

1Km

Šis leidinys papildytas, kokios da
bar veikia minimalinio uždarbo nor
mos ir kokioms dirbančiųjų katego
rijoms tos normos yra taikomos ir kt.

Kaina 40 centų
Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
Chicago 29, lllinois

2xS 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 
kamb., plyt vonios, kilimai, 
langai, 2 a. mūr. garaž. M. 
$32,500.

3 mieg., kelių metų mūr.,______
sklyp., šUd. gazu, alum, langai. Tik 
$18,200.

8 kamb. mūras, puikiai [rengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

visai nauji mūr. modernūs na
šai po $ 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.

atsklr. 
alum, 

parke.

platus

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

7 2-ra ir Mozart. Mūr. bungalow, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galow, 5)4 kamb. $17.300.

8 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62.000.

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

VAI H A REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

Mūr. 4 kamb.. $0 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 3 po 8, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4. Brighton Pk* $17.800.
Mūr. 3 metų, 2 po 5)4 kamb. 

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir e kamb. Brighton Park* 

$22.500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12.500.
3 botai ir ekstra lota* $25,500.
Visai naujas marinis. 5 kamb.. ba

se board šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21.500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 4936 W. 15th SL, Cicero
TeL CLiffside 4-2390 TeL OL 6-2233; OL 2-8907

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. 818,300 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900.
1)4 aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900.
Turtine gerų bargenų, f IlkiVikltii

__ _______ __ _ parduoti už sumažintą kainą.

BUDRECKAS A. Morkus Real Estete
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

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

2405 W. Slot St. ia A 5-5030

kusį atominių bandymų morato 
numą. Jie įvykdė virš 50 ban- 
Ivmų, kurie, žinoma, suteikė 
daug reikalingų atominio apsi
ginklavimo informacijų. Aišku, 
atominiuose ginkluose sovietai 
nori mus pralenkti ir be baimės 
toliau grasyti pasauliui...

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmloek 4-2413
715# So. Maplewood Ave^ 

Chicago 29, m.

8:30 iki 
pirmad.

WOPA

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

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

6 kamb. mūrinė rvsid.. šild. gazu. 
$1.500 .mokėti, už $16.500.

7 metų namas, garažas, sodas. 2 
Į aitrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY
■ 1005 Porter, Lemont, m., CL 7-6075

LEMONTAS KVIEČIA JUS

Taika

Maskvos radijas: JAV
I džios pareigūnai skelbia, 
Sovietų Sąjunga graso Ameri
kos laisvei. Kas tuo gali tikėti? 
Sovietų Sąjunga niekam negra
so!

val- 
kad

Į

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkraus t o bldiu> 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Nauji [vairaus dydžio mūriniai 
namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
lr gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste lr prie
miesčiuose. ąžuolais apaugusiai* 
Pas!rinkimas komercinių, apartmen- 
tinlų ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui farmos. žemės 
sklypai su medžiai* Patogus susi
siekimą*

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

(1-38 ūkis J vak. nuo Stato g-vėa) 
CL 7-7388

1)4 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2)4 kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19.000.

10 METU m r R. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

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

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

TIK 318.000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41-pė

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

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.

10 metų 1% ankšto aukšto io 
metų mūr. Nauja šildymo sistema, 
[ruoštas rūsys. 2 auto mur. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

CONTRACTO B 8

KERELIS BROS.
GONSTRUGTION C0.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PR E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

Gen. Walker ligoninėje Dalias, 
Tex., pareiškė, jog jis yra svei
kas. Jis buvo suimtas, kad daly
vavo demonstracijose prie Mis
sissippi universiteto ir paskui nu
tarta patikrinti ar sveikas psichiš
kai.

Yost: Jei Sovietų Sąjunga 
niekam negraso, tai tada jau ir 
juoda yra balta. Standartinė 
sovietų propaganda, ypatingai 
paties Chruščiovo kalbos, yra 
persunkta įvairiais grasinimais. 
Visi nepasiduodą šiems grasini

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RTŠIE8 FOTOGRAFIJOS 
MCSĘ! SPECIALYBft.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-3481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, S*v.

iat3K>:]KiK»:y»:>arenioK>*w» ernommi

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga vyresnio amžiaus mo
teris namų ruošos darbui. Kam
barys, maistas ir atlyginimas. 
Brighton Parke. Tel. VI 7-8924.

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

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

Ten pat 6
$16.200

2—4 gerai 
beism. centr.

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

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

$17.800. 
kamb. tvirtas bung.

užlaikytas med. Pilnas 
šild. gar. $18.700.

Į

i i
Išnuom. kambarys tvarkingam 

vyrui. Atskiras įėjimas ir vonia. 
3456 W. 64th Place. GR 6-6037

NORI PIRKTI

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

Ofiso tr namų telefonas: 
PRospect 8-201$

2741 WEST 69th St.
Chicago 36. IDiaota

MEATIHG COMTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus p*. ' 
čtue, vandens boilerius tr oro 
vBsintuvuB.

Vieninteliai Iš Uetuvlų turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
1431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 28. DMuoto 
Ofiao tet 377-1442 

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

SKELBKITĖS “DRAUGE”

REIKALINGAIS vartotas, geram 
stovy. GAZO MOČRJS apšildyti du 
kambarius. Atsiliepti — 9617 Aic- 
nue L, 1 -as aukštas iš kiemo.

PASINAUDOKITE
"DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje •paus- 

tuvėje. Lietuvių terpe nėra kitos moderniškeenėa spaustuvės 
visoje Amerikoje

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 L

T 1 —rnL’ II’*

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

TAISYTI • LENGVI ISSIMOKfiJIMAI

»

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reiks 
alingiems gyvenimo Įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė naga lėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
eitus lietuviškų draugijų vadus 'pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuria palaiko lietuvių kultūrini gy* 
vėsimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

District Savings
3430 SOUTH HALSTED STREET •CHICAGO 8 • PHONE 254 010-1

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės Šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL LR 5-9500

Heating Contractor 
[rengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air condltioning 1 naa- 
jus lr senus namus. Stogų rinas 
(guttert), vandens šildymui boi
leriu*. Turiu leidimus dirbti 
mieste tr užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit lr sąžiningai 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING A SHEET MP7TAL 

Telefonas VI 7-3447
4444 8. Vestera, Chicago U, Di.

II _
i ~COHSTRUCnOH C0.

VACYS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

DĖMESIO !

i

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai1 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3,! 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. M I G L I N A S '
2549 W. 69th St O a., PR 6-1063

“RIDA” BUILDERS, IHC.
STATOME NAUJUS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IK 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATATSTMU8 PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
0T 8-8798 CL 7-2094 Ckkago, DL

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rodis 

Tel. CLiffside 4-1050

10%. 20<7f. 80% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLI 

3208’4 West »5th Street 
Chicago 42. Illinois 

Tel GA l-8«54 ta- GR 8.4333

s

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie*
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamo*

Perskaitę "Draugą", duoki
te ji kitiems pasiskaityti

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge*

Split by PDF Splitter
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Dalis svečių Chicagos Lietuvių Operos koncerte—baliuje, įvyku
siame moterų choro penkmečio paminėjimo metu lapkričio 10 d.. 
VVestern Ballroom salėje. Prie stalo matyti operos dirigentas A. 
Kučiūnas su ponia, operos režisorius K. Oželis su ponia, Alice 
Stephens, sol. J. Vaznelis su ponia, A. Giedraitis su ponia, A. Va
saitis, žurn. S. Vainoras su ponia, žurn. A. Antanaitis su ponia 
ir kiti. (Nuotr. VI. Juknevičiaus)

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 14 1

organizacijos klausimu mo veiksniai, pirmoje eilėje Vii 
kas, kuris Lietuvoje pasitiku

Chicagoj ir apylinkėse
LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄ
JUNGA SUSTIPRINO VEIK

LĄ

Lapkričio 11 d. V. Kožicos 
patalpose, Chicagoj, įvyko Lie
tuvių Ūkininkų valdybos ir dar 
bo vienetų narių susirinkimas, 
kuriame pirmininkavo F. Va
laitis, sekretoriavo Vasiukevi- 
čius.

Padidėjus darbams į valdybą 
nutarta kooptuoti J. Ūpą. Nu
tarta prie valdybos įkurti pa
galbinius vienetus. Į Lietuvos 
žemės ūkio bei ūkininko praei
ties dokumentavimui vesti vie
netą pakviesti Vyt. Vizgirdas, 
J. Abraitis, Z. Jonynas ir No
reika, į Lietuvos Ūkininkų są
jungos įstatams ruošti vienetą 
— V. Kožica, teis. K. Malonis 
ir teis. Pr. Šulas. Į parengimų 
ir ruošos vienetą—M. šulaitie- 
ne, J. Mikalauskienė, A. Paš- 
kevičienė, Kregždienė, A. Va- 
siukevičienė ir Andrulis, f 
spaudos vienetą — A. Vasaitis 
ir Vyt. Aukštinaitis. Nario mo
kestis nustatytas $1 metams. 
Valdybos pirmininkui pavesta 

-užmegzti ryšius su

NAUJA PRIEVARTA 
LENKIJOJE

/siems tautiečiams gerai žino
mas. deklaruotų, kokios ateities 

| Lietuvos jie siekia. Todėl ar ruo 
te ^^Teteį- !ši3Uno>j deklaracijoj ar kitu 

atveju šiuo klausimu Vliko pa- 
i sisakymo tenka laukti.

A. Gražiūnas

Komunistinis teismas Len 
joje pasmerkė 4 mėn. ka' 
kunigą Kazimierą Suchan 
kritikavimą priešbažnytinių į 
tymų.

kitas irzlus ar nesukalbamas 
darbo dalyvis sudaro tokią at-Į 
mosferą, _ _ _ 
manomas nei grupių, nei asme
nų bendradarbiavimas. Tad bu
vo iškelta mintis, jog sambū
riai, skirdami kur nors savo at
stovus, atsižvelgtų, kad skiria- , 
mieji nebūtų tokie irzlūs ir ne-1 
sukalbami asmens, O jei vis dėl i 
to prasidėtų dėl tokio asmenų 
būdo trintis ir darbo trukdy
mas, tie asmens turėtų būti at- i 
šaukti. Kadangi atšaukimas ga
li būti palaikytas įžeidimu ir 
sukelti naujų nesusipratimų, bu 
vo iškelta reikalas surasti pro
cedūrą, kur būtų įmanomas as
menų pakeitimas ir be tokio at
šaukimo, pvz. renkant ar ski
riant aiškiai ribotam laikui.

anksčiau iš Vliko pasitrauku
sioms grupėms priklausą as
mens ne tik prisidėjo prie kitų 
pareikštos nuomonės, jog mums 
reikia vieno Lietuvos laisvini
mui vadovaujančio vyriausio or 
gano, bet ir pareiškė, kad jų 
akimis jau nebelikę tų priežas
čių, dėl kurių jų grupės kitkart 
iš Vliko yra pasitraukusios.

Kai kurių kalbėtojų buvo iš
kelta, jog reikėtų Vilkui kiek 
peržiūrėti ir naujai suformuluo
ti savo veiklos bazę, nes žino
moji Vasario 16 d. deklaracija 
nevisai atitinka ilgainiui žymiai 
pakitusią padėtį. Dėl šio pagei
davimo Vliko pirm. dr. A. Tri
makas pareiškė, jog yra ruo
šiama ir gsd būt netolimoj atei
ty bus paskelbta šiandieninę 
padėtį atitinkanti Vliko dekla
racija.

i

Į

i

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų sąjungos New Yorko sky 
rius lapkričio 4 d. suruošė poli
tinį seminarą, kuriame buvo na 
grinėjama Lietuvos laisvinimo 
organizacijos problema. Semina
ro dalyviai buvo Vliko pirm, 
dr. A. Trimakas, L. Kr. Demo
kratų sąjungos vicepirm. Vliko 
reikalams S. Lūšys, Rezistenci
nės Santarvės pirmininkai: B. 
Keliukas ir iš Baltimorės atvy
kęs žinomas visuomenininkas C. 
Surdokas. Seminarą sklandžiai 
pravedė S. Dzikas. Į šios aktu
alios temos nagrinėjimą atsilan
kė būrys įvairioms lietuvių vi
suomenės grupėms priklausan- 

l čių veikėjų ir kitų politiniais 
' Lietuvos reikalais besidominčių

spalvotų filmų. Rengėjai su Zu asmenų, kurie taip pat gyvai 
zana Juškevičiene susilaukė dalyvavo po pranešimų vykusio- 
karštų katučių.

Lapkričio 11 d. Gage Par
ke įvyko Vaikų Teatro repeti
cijos, pasiruošimas Kūčių pasi
rodymui. Vadovavo akt. A. 
Brinką. Mok. Čepienė mokė 
vaikučius dainuoti, kita moky
toja padalino vaikučiams roles. 
Tvarkos žiūrėjo ir nurodymus 
davinėjo administratoriai Z.' {, 
Juškevičienė ir inž. J. Slabo- 
kas. Stud. L. Šulaitis ir G. 
Buntinas rodė spalvotus filmus 
Italijos vaizdus ir Norvegijos 
baletą. Magd. šulaitienė

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių draugija rengia linksmava- 
karį lapkričio 18 d. 4 v. p. p. 
Programą išpildys Ateities At
žalynas. Vakaras įvyks Holly- silyginę ir tarp šių dviejų mū- 
wood salėj. Komisą ją sudaro J. s4 institucijų šiuo metu vyksta 
Sadauskas, A. Radžiukynas, P.: visai sklandus bendradarbiavi- 

, 1 mas. O ir kalbėję kai kurioms

se diskusijose.
Seminaro pranešimuose bei 

diskusijose buvo iškelta nema
ža įdomių minčių ir išryškėjo 
eilė dalykų, dėl kurių mūsų vi
suomenėje kartais jaučiama ne
rimo ir netikrumo. Visų pirma 
krito į akį, jog yra sumažėjusi 

; ir kai kuriais atžvilgiais net 
išnykusi įtampa bei trintis tiek 
tarp Lietuvos vadavimo darbe 
dalyvaujančių veiksnių, tiek ir 
tarp visuomeniniu grupių. Vli
ko darbe dalyvaujančių buvo 
pažymėta, jog tarp jame daly
vaujančių grupių jokios grupi
nės trinties nejaučiama.

Sklandus bendradarbiavimas
Santykiai tarp Vliko bei dip

lomatų taip pat yra gražiai iš-

i

Grupių skaičius

i
I
I

Vlikas turi vienyti Iškeltas taip pat buvo ir mū
sų politinių grupių skaičiaus 
klausimas. Buvo keliama, jog 
tų grupių esama perdaug. Ir

GUŽiUSKtĮ BEVERLY HILLS 6ELIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63id STREET

Teief. PR 80833

<

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. HELSOH

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

i

I
I Bellen ir valdyba.

susi-Iš praėjusio draugijos 
rinkimo buvo pranešta, kad 
Batfui paaukota $15 ir Chica- 

- ~ _j-seniai Chi- Z°s Lietuvių istorijos leįdžia-
cagoje veikiančia Lietuvių Ūki- mai Ambrozei $25.
ninku draugija. Nutarta pasių- ■ Spalio 23 d. mirė draugijos 
sti į A. L. T-bos Chicagos sky- ;senas’ vifinas “ žymiųjų veikė- 
riaus konferenciją du atstovus Burokas. Gaila, nesulau-
ir paskirta 10 dol. auka. Taip kė draugijos sidabrinio jubilie- 
pat nutarta pasiųsti raštą Chi- >us’ bu8 ™ VeU°-

’ ’ ’ ”i metus mirusi
j pirmininko ’ užgau- žmona JuozaPina daug buvo pa 

išsireiškimo dėl lietuvio sidarbavę draugijos labui. Lai 
būna lengva žemelė Šv. Kazi
miero kapinėse.

Ona Švirmickas

cagos Ramovėnų valdybai, dėl h*8 *r 
ramovėnų pirmininko užgau
laus i 
ūkininko ir s-gos veiklos. Pa
baigoj svarstytas Naujų Metų 
sutikimo suruošimas, kad su- į 
trauktų visus Chicagoj ir apy- ! 
linkėse gyvenančius ūkininkus 
į vieną pubūvį. Klausimas per
duotas parengimų komisijai.

Pr. Fąb.

žmona sveikina Wisconsin <* 
mokratų gubernatorių Nelson. ku
ris laimėjo vietą senate prieš res
publikonų senatorių 78 m. am
žiaus šen. Wiley.

: nors pagrindinai 
tas, pakeičiant jo prigim 
pač aiškiai buvo pasisakyta 
prieš jo pavertimą tik tremtinių 
organizacija. Visų tik aiškus no 
ras, kad Vlikas apjungtų visas 
gyvąsias lietuvių pajėgas Lie
tuves laisvinimo darbui. Tačiau 
pažymėtina, jog liečiant klausi
mą, kieno atstovai Vliką turėtų 
sudaryti, gana skeptiškai buvo 
žiūrima į kai kieno keliamą min 
fj. jo? i Vliką turėtų įeiti ir 
Lietuvių Bendruomenės atsto-

o-

JI
J. F. EUDE1KIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605417 Soufh Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Lituanistikos Instituto 
reikalu

Gerbiamas Redaktoriau, 
Malonėkite išspausdinti 

miausiaroe savo dienraščio 
ryje šį laišką, atitaisantį

VAIKŲ TEATRO DALYVIAI 
RADIJO PROGRAMOJE

Lapkričio 5 d. per Sofijos 
Barčus šeimos radijo valandė
lę iš WOPA radijo stoties įvyko 
Alvudo Vaikų Teatro dalyvių 
pasirodymas, kuriam vadovavo (institutą išspausdintą š. 
akt. A. Brinką, o vaikučių cho- i “Draugo” Nr. 241 (str. “Kas džiu 
rą paruošė mok. Čepienė.

Visiems Chicagos ir Jos apy
linkės lietuviams bendras Kū
čias gruodžio 23 d. ruošia Al- 
vudas. Kūčios bus Gage Parko 
Rūmų didžioje salėje gruodžio 
23 d. 2 v. p. p., 2411 W. Gar- 
field Blvd. Bus parodytos lie
tuviškos tradicijos. Registruo
tis prašoma draugijos centro 
raštinėje, 2419 W. Garfidd 
Blvd. Tą galima atlikti pas
kambinus telefonu HE 4-8666 
arba parašant laišką.

Pažymėtina ped. P. Maldei- 
kio paskaita, skaityta Jaunimo 
Centre lapkričio 2 d., kuri su
traukė nemažą klausytojų skai 
čių. Prelegentas paskaitoj smul 
kiai išdėstė draugų įtaką vai
kui. Diskusijose dalyvavo dau-, 
gelis klausytojų, 
buvo vaišės, 
žurn. J. Janušaitis. įnešdamas 
nemaža humoro. Ta paskaita 
pakartota Ciceroje lapkričio 11 
d. parapijos salėje. Dalyviai bu 
vo pavaišinti, o dr- J- Adoma- _  _ _ _
vičius pademonstravo keletą dažyti, nes . kfiudė lėšų stoka. Ta^ Lituanistikos

arti- 
nume- 
visuo- 

menę klaidinantį dr. J. Girniaus 
pasisakymą, liečiantį Lituanistikos 

l Institutą. išspausdintą š. m.

gina ir kas kelia rūpesčio?*’).
Ten J. Girnius, kalbėdamas apie 

Lituanistikos Institutą, tarp kitko, 
griežtai nusprendžia: “...kol nie
ko neveikiama, tik mandagiai ga
lima kalbėti ir apie veiklos ‘suak
tyvinimą’ ”, tam savo teigimui ne
duodamas jokių įrodymų.

Neaišku, iš kur J. Girnius paėmė 
žinias apie instituto “nieko nevei
kimą”. Pati instituto vadovybė to
kių žinių neturi.

Nežinia ir kaip J. Girnius su
pranta veikimo ir neveikimo sąvo
kas. šiaip ar taip, ta jo sąvoka 
yra tokia individuali, jog ji visai 
nepaiso faktų, realybės. O realy
bė yra tokia, kad Lituanistikos 
Institutas veikia, kiek šiai moks
lo institucijai čia įmanoma dabar
tinėmis sąlygomis, kurias ir pats 
J. Girnius prisimena, kai jis ten 
kitoj vietoj kalba apskritai apie 
lietuvių kultūrinę veiklą šiame 
krašte (sakydamas, kad “žemė 
šioje šalyje lietuviškoms pastan
goms kieta, ir nė gairės be pra- 

Po paskaitos | kaito nesminga”). Iš tikrųjų, in-
kurias tvarkė stituto gyvatos reikalai neužmes

ti, Tik ūkinė (finansinė) instituto 
sritis nėra išvystyta taip, kaip 
buvo norėta. Vykdamas, pagal ga
limybes, ir pagrindinis instituto 
uždavinys — jo narių mokslo dar- pirmųjų šaltinių, 
bų leidimas. Tiesa, ligi šiol nepėr- Reiškiu pagarbą, 
daugiausia čia tegalima buvo pa-,

i

i 
Iš įvairioms visuomenės gru

pėms priklausančių asmenų pa
sisakymų taip pat buvo gana juo labiau, kad bent dalis jų
ryšku, jog lietuvių visuomenė- yra visai sunykusios. Tokiomis 
je nepopuliari mintis, kad Vii-; sunykusiomis grupėmis nusikra , 
kas būtų pakeistas kokio nau- tyti buvo siūlyta net gana radi-, 
jo Lietuvos laisvinimui vadovau i kalių būdų, pvz. nutariant, jog 
jančio organo ar jis būtų kaip I kiekviena Vlike ar panašioj 

institucijoj dalyvaujanti grupė 
įneštų tam tikrą piniginį įnašą. 
Tokiu atveju platesnio visuome
nės pritarimo turinčios grupės, 
savo įnašą be sunkumų įneštų,' 
o pritarimo neturinčios turėtų I 
atsisakyti nuo pretenzijos tu
rėti savo atstovus arba prisi
jungtų prie joms giminingų stip ' 
resniųjų grupių. Tačiau, atrodo, 
jog tokių radikalių priemonių 
ėmimasis nebūtų populiarus ir 
net visai teisingas. Kadangi čia 
eina kalba apie Lietuvos poli-

vai. o ir iš viso susirinkime nie- tinius sambūrius, tai apie jų 
kas neparodė aiškesnio pritari- svorį negalima spręsti iš trem- 
mo, kad LietuviuJfendruomenė 
leistųsi į grynai politinę veik-
14-

Šalia eilės iškeltų džiuginan
čių reiškinių buvo atkreiptas 

Į dėmesys ir į darbą trukdančius 
dalykus. Tarp tokių svarbiau
sios reikšmės yra trūkumas lė- 

[ šų. Vlikas, savo darbui turėda
mas tik labai ribotą kiekį lėšų, 

l tegali ir tik ribotu mastu vyk
dyti įvairius darbus ir dažnai 

de- priverstas net ir nemažos reikš
mės uždavinius atidėti, kol at- 

I siras išgalių juos vykdyti. Kaip 
1 viena ypatingų kliūčių sudaryti 
svarbiesiems tautiniams reika
lams didesnius lėšų kiekius bu
vo iškelta mūsų organizacijų 
infliacija. Negausi mūsų visuo
menė yra prisisteigusi tiek įvai- ■ 
rių sambūrių, kad jų didžioji, 
dauguma visai nepajėgūs — dėl1 
mažo narių skaičiaus ir tiek pat 
menko iždo — ką nors pozity
vaus nuveikti ir tik išblaško jė
gas bei lėšas. Ir šiaip ne tokie

i čiau, atėjus į pagalbą Kultūros 
Fondui, jau daugiau negu įpusė
tas leidimas didžiulio mūsų litera
tūros bei kultūros istorijos vei
kalo — Vaclovo Biržiškos “Alek- 
sandryno”, kurio I t. išleistas 1960 
m., o dabar baigiamas spausdinti 
H t. ir netrukus bus pradėtas 
rinkti III (paskutinysis) tomas. 
Šiaip ar taip, šio pirmo lietuviškų 
knygų istorijoje savo pobūdžiu bei 
dydžiu veikalo išleidimas bus ne
eilinis mūsų kultūros praturtini- jau dideli mūsų ekonominiai iš- 
mas. Ne be reikalo tą veikalą kai .teklw terp įvairių
kas yra pavadinęs tam tikra litu- . J H * 4
enistine (autorių) enciklopedija.' fondų fondelių mus padaro eko- 
šiam leidimui ir instituto vadovy- nomiškai labai mažai pajėgius, 
bės žmogus skiria nemaža .darbo 
bei laiko (ypač mirus veikalo re-

; daktoriui prof. Mykolui Biržiškai), 
’ išlygindamas rankraščio kalbą bei 

skaitydamas kelias korektūras iri 
kt. Tik čia pažymėtinas pobūdis 
kai kurių žinių (išėjusių ne iš pa
ties instituto šaltinių), skelbtų

. kai kuriuose laikraščiuose apie 
i “Aleksandryno” spausdinimą: jo

se niekur neminima, kad šis veika- 
i las eina Lituanistikos Instituto 

raštų serijos vardu.
žinia, reikia džiaugtis J. Gir

niaus prisipažinimu, kad jis iš se
no domįsis Lituanistikos Institu
tu. kuris esąs “svarbių uždavinių 
institucija”. Kuo daugiau turėsi
me žmonių, 
lituanistinėmis 
jos reliatyviai 
noma, jei tas 
geros valios, 
konstruktyviais 
faktinę institucijos padėtį Mečią 
sprendimai bus daromi nevengiant 
ir pačius faktus

i 

tyje esančių jų narių ar rėmė
jų savo skaičiui krašte, o atsi
tiktiniais kiekiais. Gi pritaikyti j 
normalias politinių grupių skai- 1 
čių mažinančias priemones, kaip J 
mažoritarinę rinkimų sistemą, 
neturėdami savo laisvos valsty
bės, negalime. Tad atrodo, jog 
kol kas šį klausimą tenka ati
dėti ateičiai. Tremtyje gi dides
nes ir mažesnes grupes be jo
kių diskvalifikavimų priimti į 
bendrą darbą, jei tik jos nori 
tą darbą dirbti.

Tarp kitko pažymėtina, jog 
iškilus klausimui, kokia sant
varka išlaisvintoje Lietuvoje tu 
retų būti, dr. A. Trimakas nu
rodė. jog lietuviai tėvynėje pa
geidauja, kad Lietuvos laisvini-
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Laidotuvių Direktoriai

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

Nusižengimu išvengimas LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

besidominčių mūsų 
institucijomis, tuo 
bus stipresnės, ži- 
domėjimasis eis iš 
besireiškiančios ir 

darbais, o vieši

pasitikrinti iš

Žmogaus irzlumas

Antrasis iškeltas žymios reikš 
mės dalykas, jog darbui ne vie
nu atveju kliudo ir jame daly
vaujančių asmenų būdas. Vienas

Šią 'knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena šulaitienė ir Pranas 
šulas, peržiūrėjo adv, Charles P. 
Kai, 

!pad.
gus
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 14s

X Jonas Kardelis, Montrea- 
ly (Kanadoje) leidžiamos “Ne-- 
priklausomus Lietuvos“ redak
torius. Kultūros kongreso Spau 
dos sekcijoje duos paskaitą te
ma “Mūsų išeivijos periodinės 
spaudos pokario nueitasis ke
bas?’, apimdamas 1945 — 1962

X Literatūros Sekcijos va- m. laikotarpį, skirdamas jį į 
dovas B. Babiauskas kviečia į tremties (Vokietijoje) 
visus be amžiaus ir pažiūrų 
skirtumo rašytojus, literatus, 
leidėjus ir literatūros bičiulius 
bei rėmėjus dalyvauti Kultūros 
Kongreso Literatūros sekcijos 
susirinkime penktadienį, lapk
ričio 23 d., 6 v. vak. Jaunimo 
Centre. Referatus skaitys Jur
gis Jankus “Grūdas, nukritęs į 
akmenis”, Jonas Grinius “Te
matinės problemos lietuvių li
teratūroje”, Liet. Knygos Klu
bo vedėjas kun. Pr. Garšva 
“Dabartinis knygų leidimas ir

i

v. r.

ir išeivi 
jos (JAV-se ir kitur) gyveni
mo metą, svarstydamas, ar 
spauda išeivijoje atliko savo 
uždavinį, ypač gilindamasis į 
lietuvybės išlaikymo problemą. 
Spaudos sekcijos posėdis įvyks 
lapkr. 23 d. 7 vaL v. didžioje 
Jaunimo Centro salėje.

X Metinė šv. Kryžiaus ligo
ninės gydytojų šventė įvyksta 
ketvirtadienį, lapkričio 15 d. 
(ne 19 d., kaip buvo skelbta 
anksčiau). Pamaldos 8:30

x Arch. Vyt. Vepštas pra- 
skaitymas”, Benys Babrauskas neša, kad jis nedalyvaus Kul- 
“Lietuvis rašytojas Amerikoje tūros kongreso architektūros 
ir jo knyga”. sekcijos simpoziume.

X Seserų Kazinueriečių Rė- X Prof. Kazio Pakšto biblio- 
mėjų d-jos centro susirinkimas teka ir kiti daiktai. JAV Lietu- 
į*yk» lapkričio 18 d. 2 v. p. p. vių Bendruomenės pastango- 
vienuolyne. Rftsų skyrių atsto- mis ir lėšomis pervežta į Chi- 
vių prašome dalyvauti susirin
kime, išgirsime pranešimą iš 
mūsų parengimo.

X Chicagos kardinolas kata
likams sutrikę dispensą ir to
dėl lapkričio 23 ČL, t. y. dieną 
po padėkos dienos šventės, ga
lima valgyti su mėsa.

X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos vaikai, lanką viešas pra 
džios mokyklas, tikybos pamo
komus privalo rinktis trečiadie
niais 2 vaL p. p. į parapijos mo 
kyklą.

Tėvai prašomi prižiūrėti, kad 
vaikai lankytų šias pamokas, 
nes kitaip išaugs visai be jokio 
religinio išsiauklėjimo.

X Akademildų Skaučių drau 
govės Urbanos skyrius neseniai 
išsirinko 1962-63 m. kadencijos 
valdybą: t. n.
— pirm., t. n. Gražina Budry
tė — kandidačių globėja ir 
n. Giedrė 
torė-iždininkė. Korp! Vytis taip mą. 
pat išsirinko valdybą: šen j. V. lapkričio 25 dieną Lietuvių stu- 
Palčiauskas — pirm., senj. J. dentų sąjungos suvažiavime. 
Bavarskis— sekret. ir senj. J. j Įvadinį žodį temos

PIRMAS SNIEGAS
— Sninga, sninga, — šaukė 

visi vaikai.

Operos moterų choro choristės, tame chore išdainavusios 5 metus. 
Jos buvo specialiai pagerbtos minėjimo koncerte—baliuje, kuris 
įvyko lapkričio 10 d. Western Ballroom salėje, Chicagoje. Iš kai
res į dešinę stovi A. Barkauskaitė. L Dapkienė, M. Dičpinigaitienė. 
R. Graužiniene. J. Ivanauskienė. A. Krūvelytė, Angelė Nelsienė, 
<L Vanagaitė. Trūksta M. Momkienės ir D. čerekienės.

Nuotr. VI. Juknevičiaus

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

cagą. Biblioteka, K. Pakšto pa 
skyrimu, patalpinta Pasaulio 
Lietuvių archyve. Archyvą tva 
rko V. Liulevičius. Archyvą iš
laiko JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba.

X DaO. Jono ir Delphinos 
TriSų naujagimė dukrelė buvo 
sekmadienį, lapkr. 11 d., šv.
Jurgio par. bažnyčioje pakrik
štyta Ritos Ramunės vardu; 
krikšto apeigas atliko kun. J. 
Prunskis.

X Patikslinama, kad lapkri
čio 12 d. Drauge tilpusi žinu
tė, jog Portlande pastatytam 
paminklui aukojo LSS Seseri
jos vadija, yra netiksli. Tuos 
59 doL per vyr. skautininkę O. 
Zailskienę aukojo Omahosskau 
tės, surinkusios savo tarpe ir 

Rūta Kviklytė iš vietos lietuvių visuomenės.
X Dr. J. Girnius, _ dr. H. 

t. Nagys ir dr. V. Vardys pasi- 
Statkutė — sekre- dalins mintimis per simpoziu- 

kuris įvyks šeštadienį.

išleis milijonus sta
tybai

Chicagos De Paul universite
tas per ateinantį dešimtmetį 
išleis $22,400.000 naujai sta
tybai. Šiuo laiku universitetas 
turi 9.147 studentus. Po dešimt 
mečio tikisi turėti per 12,000.

TARPTAUTINE. GALVIJŲ 
PARODA

Tarptautinė galvijų paroda 
įvyks lapkr. 23 — gruodžio 1 
d., Chicagos tarptautiniame 
amfiteatre prie skerdyklų, šioj 
63-ioje metinėje parodoje bus 
išstatytos 37 gyvulių veislės. 
Premijoms skiriama $130,000. 
Jau užsiregistravo galvijų sa
vininkai iš 30 JA Valstybių ir 
Kanados. Kasmet parodą aplan 
ko tūkstantinės minios.

IŠVYKO ATOSTOGOMS
Chicagos meras Richard Da

ley, patenkintas miesto ir ap
skrities rinkimų daviniais, ku
riuose demokratų partija laimė 
jo visus postus, išskyrus šeri
fo ir vieno teisėjo, su žmona 
išvyko dviejų savaičių atosto
goms j Palm Springs, Calif.

Jau pora dienų, kai dangus 
debesuotas. Visi pranašauja, 
kad bus sniego. Vakare, mes 
visi susirinkę, mėginome spėti, 
kada bus tas sniegas. Tėvelis 
sakė, kad greičiausia pradės 
snigti šią naktį, o gal ir rytoj. 
Visi vaikai apsidžiaugė išgir
dę šią žinią. Visi nenoriai ėjo 

• gulti. Neužilgo ir tėvai atsigu
lė. Visame name buvo tylu.

Rytą buvo didžiausias vai
kams džiaugsmas, kai pro lan
gus pamatė lauke ploną sniego 
sluoksnį. Tai buvo pirmas snie
gas.

IŠARTI IR TOLI į KATRE

SAVO

akrų sala 
yra tarp

I

I 
I

Atėjus pusryčių laikui, 
vienas nenorėjo atsitraukti 
nuo lango. Didelis džiaugsmas 
jiems tuvo stebėti švelniai 
krintančias baltas snaiges. O 
jos gražiai gulė ant žemės pa
viršiaus.

Aš manau, ne tik pas mus, 
bet ir visoje apylinkėje, buvo 
toks didelis 
pasirodžius

vaikų džiaugsmas 
pirmam sniegui.

Alvyda Guobytė

Kristutė darbo metu vaikų na

muose Toronte.

Nuotrauka N. Kulpavičienės

GALVOSŪKIAI

Žukauskas — rariininkag
X Kun. prof. Pijus Damb- 

raoskas, buvęs Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijos mo
kytojas, jau atsiuntė gimnazi
jos Šimtmečiui Minėti komite
tui, ruošiamos monografijos 
redaktoriui kun. J. Vaišniui, 
SJ, išsamų straipsnį apie gim
nazijos įnašą į lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės atgimi
mą.

X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos šv. Vardo dr-jos įdo
mus ir šaunus parengimas bus 
lapkričio 17 dieną 7:30 vai. va
kare parapijos naujai atremon
tuotoje gražioje salėje, 
pasisvečiuoti pas Šv. 
draugijos vyrus; gausi 
kalakutų. (Pr.)

x Kalakutų balius
kiais rengiamas šį šeštadienį, 
lapkričio 17 d., Don Varnas 
veteranų salėje, 6816 So. Wes- 
tern avė. Įėjimas nemokamas. 
Bus Įvairių pramogų, dainų ir 
šokiai. Rengia Don Varno pos
tas. Visi kviečiami

“Lietuviš
kos veiklos sąžinės sąskaita” 
paruoš ir pristatys simpoziu
mui dr. H. Nagys.

X Beverly Shores lietuvių 
klubo susirinkimas įvyko lapk
ričio 2 d. Susirinkime buvo ap
tariama N. Metų sutikimas. Va 
sa.no 16-tosios minėjimas ir 
kt. reikalai. N. Metų rengimo 
komisiją sudaro E. Masiulienė, 
Ir. Nekienė ir J. Mildažis. Su-

t 
I

CfflCAGA TURI 
SALĄ

Chicagoje yra 160 
Gocse vardu. Ji
North. Chicago, Elston ir Hal
sted gatvių, šiaurinė Chicagos 
upės šaka supa salą, kurioje 
yra daug pramonės pastatų ir 
kur gyvena tiktai 12 šeimų.

PIRŠTAI IŠDUODA NUSI
KALTĖLIUS

Chicagos policijos laborato
rija šiais metais iš nutrauktų 
pirštų atspaudų atpažino, pa
dėjo areštuoti 209 nusikaltė
lius. Per 1961 metus iš pirštų 
atspaudų areštuota tiktai apie 
60 nusikaltėlių.

J. A. VALSTYBĖSE
— Mykolas Saulius, Denve

rio, Col., simfonijos orkestro 
dalyvis, vis plačiau pradeda da 
lyvauti keliuose vietiniuose ka
merinės muzikos sambūriuose. 
Paskutiniu laiku įsisteigė nuo
latinis trio, “The Denver 
Trio”, kuriame M. Saulius irgi 
sėkmingai darbuojasi su čello.
. Spalio 21 d. International 

House Denvery, trio koncerta
vo ir išpildė Beethoveno, Genz- 
mero ir Dvorako kūrinius. Sa
lė buvo pilnutėlė publikos ir 
koncertą ntus šiltai sutiko ir 
priėmė. Koncerte lankėsi ir ke
letas lietuvių.

Trio pakviestas koncertuoti 
į būsimą Colorado Muzikos mo 
kytojų suvažiavimą, kuris įvyks 
1963 m. sausio mėnesį.

— Dr. J. Songaila, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, 
lapkričio
numeryje išspausdintuose Lie
tuvių Bendruomenės suvažiavi
mo nutarimuose yra padaryta 
esminė klaida.

Rezoliucija IH. P. L. B. Kul
tūros Tarybos reikalu yra su
važiavimo priimta sekanti: “Su 
sipažinęs su P. L. B. Kultūros 
Tarybos planais ir jų vykdy
mu, posėdis šios Tarybos stei
gimą laiko reikšmingu bei po
zityviu reiškiniu ir pageidauja 
iš jos orientuojamų bei koordi
nuojamų pastangų ypačiai lie
tuvių mokslo, kultūros darbo 
ir lituanistinio švietimo baruo
se.” (Pabraukti žodžiai “Drau
ge” yra išleisti.)

patikslina, kad š. m.
3 dienos “Draugo”

— Eikim, Katre, pupų kult.
— Pupt, pupt, negaliu, nei 

sveikatos neturiu.
— Eikim, Katre žirnių kult.
— Žirgt, žirgt, negaliu, nei 

sveikatos neturiu.
— Eikim, Katre, rugių kult.
— Rugt, rugt, negaliu, nei 

sveikatos neturiu.
— Eikim Katre, putros

Gal galėčiau sužinoti, kokiu 
reikalu pas ministerį?

Senutė matydama, kad nega
lės su ministeriu susitikti, pa
galiau pasakė:

— Mano kambarinės gėlės 
blogai auga. Ministeris, be abe
jo, galėjo man duoti geriausią
patarimą. Gaila, kad jo čia nė- Pamėgink mane pakeisti, 

; ra. I j
1 
I

Kas aš?

I
Esu juodas, kaip čigonas, 
Mane myli net ir ponas.
Ar keliautų ,ar kas eitų, 
Be manęs neapsieitų.

Nuo

Atvyk 
Varde 
skanių

I
su šo-

atsilankyti. 
(Pr.)

X Uetaviškos Simfoninės 
Muzikos koncertas jau čia pat. 
Bilietai sparčiai perkami. Ne- 
suspėjusieji bi’ietus įsigyti, jų 
gali gauti — Chicagoje: Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. ir Ci- 
ceroj — Stangenbergo krautu
vėj, 15th St. ir 50th Av. kamp. 
Simfoninis koncertas įvyksta 
lapkr. 25 d., 3:30 v. p.p. Maria 
H. S. auditorijoj. Koncertą di
riguoja komp. J. Kačinskas iš 
Bostono. Dainuos sol. J. Vaz- 
nelis. Koncertą užbaigs Chica
gos Liet. Operos choras. Kiek
vienas lietuvis jaučia tautinę 
pareigą dalyvauti šioje meno 
šventėje. (Pr.)

X Lietuviai prekybininkai 
remia II Kultūros kongresą. 
Kongreso išlaidoms išlyginti, 
jie
nias aukas: Jadvyga ir Felik
sas 
Park” kepyklos savininkai, 

Mažeika

banketui skiria savo dos

Mackevičiai “Brighton 
•J. 

tikimas rengiamas ten pat — Janusaitis - Mažeika “Para- 
Coronado Lodge patalpose. Po I ma”, K. Mickevičius. Dudėnai, 
susirinkimo, kaip ir paprastai J. Rimkus, B. Macianskas — 
buvo vaišės, kurias šį kartą “Bruno” kepykla, A. Karaitis, 
ruošė senosios kartos veikėjai S. Plenienė. T. Serapinienė, St 
Kriščiūnai. Jie kartu atšventė Vosylius, T. Kuzas, Patlabienė, 
ir savo 47 m. vedybų sukaktį. L. Žvynienė. (Pr.)

I
1

! srėbt.
— Kur manasis, kur mana

sis tas didysis šaukštas?
Liaudies dama.

I
ŽEMĖS UOLŲ VIRINIMAS '

Mokslininkai darė mėgini
mus su žemės uolomis. Svar
biausias tikslas, ar galima gau
ti vandens iš uolų.

Tam tikslui įrengta saulės 
krosnis, ši krosnis suima sau
lės spindulius ir paverčia di
deliu karščiu. Buvo dedami uo- 
lo gabaliukai į krosnį,
karščio tie gabaliukai verda. 
Iš garų gauta vandens, 
bandymu mokslininkai 
jo, kad iš tų pačių uolų, gali
ma gauti ir deguonies.

Mokslininkai mano, kad mė
nulio uolose, taip pat gali bū
ti vandens, tuo pačiu ,ir deguo
nies. Jie taip pat mano, kad 
tokia saulės krosnis gali būti 
vartojama ir mėnuly. Astro
nautai, nusileidę ilgesniam lai
kui į mėnulį, tuo būdu galės 
apsirūpinti vandeniu ir deguo- 
niu.

Tuo 
sužino- Danutė su Rimantuku sūpuoklėse 1

Nnotr. K. L. Musteikio

Nuimt, raidę pirmą leisti. 
Mažą vabzdį pamatysi, 
Rankom mosi, tolyn vysi.

Sugalvok vėl kitą raidę, 
Ir rašyk, jei turi kreidą. 
Dažnai paukščiai juoju puošias, 
Ir mergaitės, kai kur ruošias.

i
I

Netingėk pasidarbuoti, 
Naują raidę sugalvoti.
Ar rašysi, ar skaitysi, 
Vieną spalvą pamatysi.

Varginti daugiau nenoriu, 
Pakeisk raidę savo noru. 
Baisų daiktą pamatysi, 
Ir kaukolę nupaišysi.

(4 taškai) 
n

Kas rytą vaikščioja ant ke
turių, dieną ant dviejų, o va
kare ant trijų. . (2 taškai) 

Atsiuntė A. Guobytė 
III
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Galvosūkių atsakymai
I

Per 9 dienas. Per 8 paras
įlipo Po 8 jardus. Per 9-tą die- kiekvienam lengviausia? 
ną — 4 jardus. 8 + 4=12.

n
neklauso, valgoKas tėvų 

duoną sausą.

Kirvis.
I

Klausydami radijo ir žiūrė
dami TV oro pranešimus susi
duriate su šiais terminais (pa
vadinimais) :

Cahn
Visai nėra vėjo. Nejuda me

džių lapai.

Jonas

i

Light 
juda medžių lapai 
einantiems dūmams

Kuri

ni

d
Atsiuntė Levinis

IV
Keturi broliai vieną 

dėvi. (1

taškas) 
Stakytė

kepurę 
taškas* 

Atsiuntė Rasutė Degutytė

Minelga
GEROJI BIRUTĖLE

1
1

Truputį
Iš kaminų 
duoda kryptį.

Moderate
Nuo žemės keliamos dulkės. 

Mažos medžių šakelės juda. 
Strong

Didelės medžių šakos juda.
High

Dulkės ir popieriui 
aplink. Juda ir medžių 
nai.

I

sukasi 
kamie-

Gale
Lūžta medžių šakos, 

kamienai linksta, kartais lūž 
ta.

medžių

Lapkričio 10—11 d. Navy Pier, Chicagoje, įvyko tarptautinė mugė, kurioje dalyvavo 34 tautos, tarp l 
jų ir lietuviai. Lietuviai. Cicero Liet. Bendruomenės apylinkės vadovaujami, 1
Nuotraukoje matyti Chicagos mero sūnus, atida ręs mugę miesto administracijos vardu. 14 k. į d. 
Stepas Ignauni3. LB Cicero valdybos pirm.; Gra žiną Grybaitė, Irena Bernatavičiūtė. Fausta Bo- 
binaitė. Jonė Bobinienė — LB Cicero Vald. švietimo vadovė; Dalia šulaitytė — Misa Lithuania. 
Richard Daley. Jr., miesto atstovas: Gabrielė Ročkienė, Virginia Bobinaitė, pulk. Jack Reilly. mero 
Richard Daley pavaduotojas ir su gėlėmis nenustatytas asmuo. (Nuotr. Vyt. Račkausko)

GĖLĖS IR MINISTERIS \
Žemės Okio Ministerija. Daug 

žmonių sėdi ir laukia eilės. 
Tarp daugelio ir viena genutė. 

labatVgražia?UpasiraiėK Po U8° bukimo vienas ponas 
ją pakviečia į kambarį.

— Ar tamsta ministeris? — 
klausia senutė.

— Ministerio šiandien nėra.

Labas rytas. 
Mama, tėti, — 
Poterėliai 
Sukalbėti!
Kai skaisti 
Saulutė kėlės. 
Man šypsojos 
Angelėlis.
Ne, nebūsiu 
Susivėlus!
Iš lovytės 
Atsikėlus.

Ii

Tuoj paklojau ją — 
Žinoki,
Taip mane 
Mamytė mokė.
Reikia bėgti 
Nusiprausti, — 
Nereikės
Prie stale rausti.
Kartais prausias 
Net katytė, 
O aš, matote, — 
Mergytė!
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