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‘ JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ POLITIKA 
LATVIJOS IR KITU PARALTIJO TAUTU 

ATŽVILGIU NEPASIKEITUSI
Latvių pasiruošimai nepriklausomybės šventei

VVASHINGTON, D.C. — Se
kantį sekmadienį, lapkričio 18 
d-, latviai mini savo nepriklau
somybės paskelbimą 1918 m. 

^Ta proga VVashingtone yra su
sirinkę Laisvojo Pasaulio Lat
vių Bendruomenės Direktoria- 
tas ir Amerikos Latvių Sąjun
gos, Australijos Latvių Fede
racijos, Latvijos Vadavimo Cent 
ro Europoje bei Kanados Latvių 
Tautinės Federacijos pirminin
kai.

Pirmadienį, lapkričio 11, jie 
lankėsi Jungtinėse Tautose New 
Yorke, patirdami savo reikalų 
supratimo ir išgirsdami pažadų 
remti baltiečių nepriklausomy
bės reikalą bei smerkti sovieti- 

* nį kolonializmą, jeigu tokie klau 
Simai iškiltų. Delegacija įteikė 
visų laisvojo pasaulio misijų pir 
mininkams memorandumą apie 
pavergtųjų latvių būklę, prašy
dama jų ir visų pabaltiečių rei
kalo neužmiršti.

Delegacija patyrė iš kanadie-

čių, kad jie laukia tik tinkamos . lietuviškosios programos vedė- 
progOS kolonializmo klausimą 
pajudinti, kaip buvo pažadėjęs 
ministeris pirmininkas J. Die- 
fenbakeris.

Laisvojo Pasaulio Latvių Fe
deracijos prezidentas dr. Pete
ris Lejinš antradienį lankėsi vai 
stybės departamente pas sekre
toriaus padėjėją William R. Ty- 
ier. Pasikalbėjimas buvo labai 
nuoširdus ir atviras. Mr. Tyler 

1 vėliau atsiuntė dr. Lejinš laiš
ką, kuriame pakartojo sekreto
riaus Dean Rusk mintis, pasa
kytas ta pačia proga praėju
siais metais. Kartu pridėjo, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
politika Latvijos ir kitų Pabal- 

| tijo tautų atžvilgiu nėra pasi
keitusi.

Tą patį antradienį Laisvojo 
Pasaulio Latvių Federacija su
ruošė Willard viešbutyje spau
dos konferenciją ir priėmimą. 
Dalyvių tarpe buvo Lietuvos pa 
siuntir>ybės patarėjas dr. Anta-; 
nas Bačkis ir Amerikos Balso

jas dr. Kostas Jurgėla.
Minėjimas baigiasi šeštadie

nio aktu su muzikine programa 
ir priėmimu diplomatams, vy
riausybės atstovams, spaudai ir 
latvių visuomenei bei draugams 
pasiuntinybėje sekmadienio va
kare.

Bronius Zumeris

PERDAUG CHRUŠČIOVO „JEI" NELEIDŽIA 
SUSITARTI R0MB0NES1U REIKALU

WASHINGTO’N, D.C. — So
vietų diktatorius Nikita Chruš
čiovas atsiuntė prezidentui Ken 
nedžiui laišką, siūlydamas iš
traukti rusų bombonešius iš Ku 

' bos, bet pridėjo daug “jei”. Ir 
j tie “jei” įstūmė Kubos reikalus 
lį ak’igatvį.

♦

KAS NAUJO JEMENO FRONTE

KAIRAS. — Jemeno respub
likos prezidentas Saliai prane
šė, j°g jo kariniai daliniai su
davė didelius smūgius Saudi 
Arabijos ir Jordano kareiviams 
ir paėmė kontrolėn Jemeno šiau 
rinį pasienį.

Kalbėdamas per Jemeno sos
tinės ‘Sanos radiją, Saliai pri
pažino, kad dar “kai kurie susi
kirtimai” įvykę netoli Maarib
----------------------------------------- 1

tarp jo karinių dalinių ir mo- 
narchistų jėgų.

Ammano radijas, Jordane, tei 
gė, kad monarchistų kariniai da 
liniai užėmė tvirtovę apie dvi 
mylios nuo šiaurinio miesto Sa- 
ada ir kova vykstanti įvairiose 
Jemeno vietovėse.

Nehru gavo gynybos 
ministerį ir aukso

NEW DELHI. — Ministeris 
pirmininkas Nehru gavo dina
mišką naują gynybos ministerį 
ir 148 svarus aukso Himalajų 
karui savo 73-čiajame gimtadie
nyje trečiadienį.

Naujas gynybos ministeris y- 
ra Y. B. Chavan, 48 metų, ne
paprastų gabumų administrato
rius, yra Maharashtra valstijos 
šefas ministeris.

Prezidentas Radhakrishnan
Y 

paskyrė jį gynybos ministeriu. 
Chavan perims šią ministeri

ją iš premjero Nehru, kuris ją 
valdė pašalinus iš gynybos mi- 
nisterio posto Krišną Menoną. 
Šis vyras nesugebėjo ar neno
rėjo paruošti krašto prieš ki
niečių agresijos pavojus.

VVASHINGTON, D.C. — Jung 
tinės Amerikos Valstybės ruo
šiasi pripažinti Jemeno revo
liucinę vyriausybę.

Tarp sukilėlių karinių dalinių 
ir nuverstojo karaliaus Al-Badr 
šalininkų tebevyksta kovos šiau 
rinėje krašto dalyje.

Sukilėlių kariuomenei 
vauja Al-Salal.

vado-

Indija atidaro 
konsulatą Odesoje

MASKVA. — Indija atidaro

Į

Jaučiamas didesnis 
palankumas paverg

tiesiems
WASHINGTON, D.C. — Lat

vių delegacija, kuri lapkričio 
H lankėsi Jungtinėse Tautose, 
išsinešė įspūdį, kad neutralieji 
kraštai dabar yra žymiai palan 
kesni pavergtiesiems negu anks 
čiau. Jie spėja, kad tai įvyko

Ryšium su raketų pastatymu Ku konsulatą Odesoje, Juodųjų ju
toje ir Kinijos karu prieš In- rų uosto mieste.
diją. ■ Komunistų valdoma Kinija ne

Iš to daroma išvada, kad da- turi konsulatų Sovietų Sąjun- 
bar susidaro kiek palankesnės .......................
sąlygos pamėginti pravesti Jung 
tinėse Tautose Kanados rezoliu 
ęiją apie sovietinį kolonializmą 
ir. mūsų kongresui pateiktas re
zoliucijas dėl Pabaltijo kraštų.

Iki šiol buvo baiminamasi, 
kad tokios rezoliucijos nesurink 
tų daugumos dėl neutraliųjų ne 
noro užrūstinti Sovietų Sąjun-

! — Tarp Washingtono ir Mas 
^tvos nuolat vyksta komunikaci
ją Kubos reikalu.■■f I ■■■■■■ I

KALENDORIUS

Lapkričio 16 d.: šv. Gertrū
da, šv. Edmundas, Aiškutis.

Lapkričio 17 d.: Švč. P. 
Aušros Vartų, šv. Grigalius.

ORAS

M.

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

Saulė teka 6:41, leidžias 4:30.

I

Sovietų diktatorius nori užvilkinti derybas dėl 
bombonešių Kuboje

Chruščiovo pasiūlymas buvęs 
gautas prieš keletą dienų ir jis 
svarstomas New Yorke, kur 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos atstovai 
bando pasiekti susitarimo.

Tačiau Chruščiovo sąlygos, 
pridėtos prie pasiūlymų, dar 
tiksliai neatskleistos.

Bet jų tiek daug, pasak šal
tinių, todėl negalima greitai iš
spręsti Kubos problemų.

Prezidentas Kennedį įtaigoja, 
kad bombonešiai yra ofenzyvi- 
niai ginklai, kaip sovietų rake
tos, ir turi būti išvežti.

Pasak JAV pareigūnų pra
nešimo, 42 raketos iš Kubos bu 
vo išvežtos sovietų laivų. AnotT 
Maskvos, tiek ir buvę saloje 
rusų raketų.

Laikinasis Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius U. Thant I 
ir Stevensonas konferencijoje 
iškėlė kai kurias “regionines 
saugumo priemones” Kubai ir 
jos Lotynų Amerikos kaimy
nams.

U Thanto idėja esanti gimi
ninga Brazilijos, Bolivijos ir

I

Premija paskirta Zumeriui 
veikalą: „Dabarties sutemose 

“Laivo" gražus žygis
Savaitinio žurnalo “Laivo” nes liečia gyvas, visiems kata- 

organizuotos varžybos pasibai- likams rūpimas problemas; sti
gę. Keturi autoriai skirtu laiku liūs sklandus, kalba gana tai- 
įteikė savo originalius raštus, svkling-g ” 
Konkurso Teisėjų Komisija juos 
svarstė, skaitė ir nusprendė vie
nam jų pripažinti $500 premi
ją — dovaną.

Komisijos nariai: kun. prof.

V
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syklinga.
Bronius Zumeris gyvena Aust 

Talijoje.

— Chruščiovas naujuose pa- 
Stasys Yla ir mokytoj: hm. taiZ
Jonas Duoba, MIC., ir kun. An-Į čiama 
tanas Nockūnas, MIC., susirin-;
ko posėdžiui pas kun. S. Ylą,' — Naujas JAV pasiuntinys.
Putnam, Conn. štai jų susirin- Outerbridge Horsey, užsieninės 
kimo protokolo svarbiausioji da tarnybos pareigūnas, paskirtas 
lis:

į
“Vienbalsiai būvą 

skirti premiją Broniau 
veikalui — Dabarties Sutemose.

Veikalas atitinka temą, yra 
vidutinio gerumo ir parašytas 
dalykiškai. Mintys aktualios,

JAV ambasadorium čekoslova- 
kijoje. Jis pakeičia Edward T. 
Wąiles, kuris išeina pensijon

— Argentinos policija Santa 
Fe mieste paėmė daugiau kaip 
300,000 teroristinių bombų 
keletą antpuolių.

per
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Kancleris Adenaueris 
aktualiais klausimais 
WASHINGTON, D.C. — Va

karų Vokietijos kancleris Aden 
aueris, kalbėdamas vakar Wash 

i ingtone Spaudos klube, pareiš- 
I kė, kad Jungtinių Amerikos Vai 
stybių prestižas pakilo užsieny
je, užėmus joms griežtą pozici
ją Kubos atžvilgiu. Mat, Kubo
je sovietai stiprino savo kari-i 
nes jėgas.

Kancleris taipgi pabrėžė, jog 
Sovietų Sąjungos karinis stip
rinimas Kuboje ir raudonosios 
Kinijos agresija prieš Indiją su 
daro laisvajam pasauliui grės
mę.

Paklaustas dėl žurnalo “Der 
Spiegei” incidento, kancleris A- 
denaueris gynė savo vyriausy
bės prestižą.

Vakarų Vokietijos kancleris 
vakar irgi turėjo pasitarimą su 
prezidentu Kennedžiu.

goję ir prieš kelias savaites So
vietų Sąjunga uždarė savo kon
sulatus Kinijoje nenurodant prie 
žasčių.

Iš visų komunistinio bloko 
kraštų tik Lenkija ir Čekoslo
vakija turi konsulatus Kijeve 
ir Ukrainoje. Tik viena vaka
riečių Turkija turi konsulatą 
Sovietų Sąjungoje Batumi mies
te.

Pasak vakariečių diplomatų, 
tai esąs reikšmingas dalykas, 
kad Sovietų Sąjunga leido savo 
krašte atidaryti indų konsula
tą.

Darbininkai sustabdė traukinį, 
susėdę ant bėgių

ROMA. — Daugiau kaip 1, 
000 darbininkų užvakar netoli 
Frosinone užblokavo trim va
landom keleivinį traukinį, ei
nantį į Romą, susėdę ant gele
žinkelio bėgių. Jie nusiskundė, 
kad traukinys nepakankamai ku 
renamas ir visuomet būna pur
vinas.

Čilės minčiai Lotynų Ameriką 
padaryti neatomine zona.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, atrodo, traukiasi nuo pir
mykščio savo entuziazmo dėl 
to plano, nes Pentagonui jis ne
patinka.

Susitiko spręsti pasaulio įtampą — Vizituojantis dešimtą kartą 
Ameriką nuo II Pasaulinio karo pabaigos, 86 metų amžiaus Va
karų Vokietijos kancleris Adenaueris sveikinamas prezidento ir 
Mrs. Kennedy Baltųjų Rūmų aikštėje. Abu vadai vėliau svarstė 
Berlyno ir kitus šaltojo karo įtampos klausimus. (UPI)

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris, kalbėdamas 
Washingtone Spaudos klube va
kar, pabrėžė, kad “Jungtinių A- 
merikos Valstybių griežta po
zicija Kubos atžvilgiu privers 
Chruščiovą peržiūrėti savo lini
ją Berlyno klausimu. Toliau jis 
pasakė, 
davimas 
rodo 
ciją.

kad Sovietų Sąjungos 
atominių ginklų Kubai 
melagingą koegzisten-

Raudonajai Kinijai kovo- 
prieš Indiją, Burma stro-jant 

piai stebi savo pasienius.

SOVIETU RADIJO IR PROPAGANDOS 
ATAKA TURKIJOJE

Rusija skiria milijonus lirų sąjūdžiui prieš JAV bazes ir raketas. 
Maištai ir demonstracijos su ružavu atspalviu. Nežiūrint to, 

vyriausybė pravedė amnestiją ir tvirtai laikosi 
prieš Maskvos kėslus

ANKARA. — Paskutiniu me
tu Sovietų Sąjunga sustiprino 
savo radijo ir kitokios propagan 

! dos ataką Turkijoje. Net ir pas- 
, kutiniosios studentų demonstra
cijos ir maištai įvykę ne be ko
munistų įtakos. Raudonųjų ra
dijas ypač atakuoja Amerikos 
ir Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) bazes Turkijoje, reika
laudamas jas panaikinti. Sovie
tų ambasada Ankaroje išlei
džianti milijonus lirų Turkijoje 
priešvalstybinei veiklai organi
zuoti.

Turkijos politinio gyvenimo

vadai yra tikri, kad jų tėvynė 
niekada nepalinks į komunizmo 
stovyklą, tačiau šie visi reiški
niai juose kelia susirūpinimą. 
Ministeris pirmininkas Ismet 
Inonu, pačio Kubos įkarščio me 
tu, įspėjo savo krašto piliečius 
apie užsieninės agitacijos ir sa
botažo pavojus bei pastangas 
Turkiją susilpninti.
Amerikiečių karinės ir atominių 

raketų bazės
Turkija ne tik priklauso Siau 

rėš Atlanto Sutarties organiza
cijai (Natui), bet taipgi turi 
gynybos ir ūkinę sutartj su

TRUMPAI Iš VISUR
— Liepsnos nusiautė laivą. 

Liepsnos vakar nusiautė graikų 
prekinį laivą, kuriame buvo 1, 
410 svarų bombų, jūroje, 300 
mylių šiaurės rytuose nuo Bur- 
mos. 25 vyrų įgula kovojo su 
liepsnomis. Padėtis desperatiš
ka.

— Premjeras Nehru vakar 
pranešė, kad Indijoje nebus 
priverstinos karinės tarnybos, 
nes milijonai jaunuolių savano
riais eina į karinę tarnybą.

— šiam '•s Atlanto organiza
cijos (Natoj valstybių parla
mentarų konferencija Paryžiu
je bus baigta šiandien.

— 18-kos valstybių atstovų 
nusiginklavimo konferencija Ge 
nevoje bus atnaujinta lapkri
čio 26 dieną.

— AFL - CIO organizacijos 
100 unijų pažadėjo nedaryti ra
sinės diskriminacijos.

— JAV raketa Mariner U, 
skrendanti į Venerą, siunčia 
aiškius signalus 18 milijonų my 
lių nuotolio nuo žemės. Kelio
nė dar truks 28 dienas.

— Vakarų Vokietijos katete
ris Adenaueris vakar iš Waah- 
ingtono išvyko į Bonną.

— Prezidentas Kennedy netu
rės spaudos konferencijos šią sa 
vaitę. Paskutinė jo spaudos kon 
ferencija buvo rugsėjo 13 dieną.

— Britanija ir šešios Euro
pos valstybės vakar Briuselyje 
pradėjo tartis dėl Britų priėmi
mo į Europos Ekonominę Bend 
rųomenę (Bendrąją Rinką). Šią 
bendruomenę sudaro Prancūzi
ja, Vakarų Vokietija, Italija, 
Olandija, Belgija ir Liuksembur 
gas.

— Jungtinių Tautų diploma
tai svarsto uždėti ekonomines 
sankcijas Katangos provincijos 
prezidentui Tshombei, nes jis 
vėl nebenori sujungti šią pro
vinciją su Kongu.

— Indijos parlamentas įsakė 
išvyti kiniečius įsibrovėlius iš 

teritorijos, nepaisant kaip 
truks arši kova.

juk yra kėlęs reikalavimą, kad 
amerikiečių raketų bazės Tur
kijoje būtų panaikintos.

Ir Rytų Vokietija įtraukta į 
propagandą

Turkijai skirta radijo propa
ganda yra siunčiama iš Baku, 
Budapešto, Rytų Vokietijos ir 
Maskvos. Atkakliausias balsas 
yra iš vadinamos Bizim Radijo 
(Mūsų radijo) stoties, veikian
čios turkų komunistų partijos 
vardu. Tas siųstuvas esąs Rytų jncfų 
Vokietijoje.

Ta propaganda kartais pavei
kia karštas jaunimo galvas. An
karoje 
riaušės 
giausia 
tų, vos 
nu vyriausybės. Demonstrantai, 
remdami Inonu, protestavo prieš 
vyriausybės planą amnestuoti 
258 kalinamus buvusio premje
ro Adnan Menderes pareigūnus. 
Inonu apramino studentus ir 
praeitą mėnesį amnestuotieji bu 
vo iš kalėjimų paleisti be jokio 
incidento. Studentai su Turkijos 
armija 1960 m. daugiausia pa
veikė. kad buvo nuverstas Men
deres ir vėliau pakartas. Ino- 
nu vėliau suminėjo, kad į tuos 
incidentus yra įvelta komunistų 
agitacija. Tačiau prezidentas 
Cemal Gursel pareiškė: “Ko
munistų grasinimai mums ne- 

I daro įspūdžio. Turkija nepasi
duos komunizmui. Mūsų kaimie

ir Istambule įvykusios 
ir demonstracijos, dau- 
vadovaujamos studen- 

nesuardė koalicinės Ino-

ilgai

Jungtinėmis Amerikos Vaisty
tomis. Amerika Turkijoje turi 
tris dideles karines bazes ir apie 
15 raketų bazių, kur yra pa
ruoštos galingosios Jupiter ra
ketos.

Sovietų radijas kartoja min
tį — kam tos atominės rake
tos prie Sovietų sienos Turki
joje? Sovietų Sąjunga juk nie
kada nėsanti puolusi Turkijos. 
Matyt, Maskva turi vilties pa
čioje Turkijoje rasti šalininkų 
prieš amerikiečių bazes ir rake
tas. Net ir ryšium su Kubos
krizės likvidavimu Chruščiovas čiai tam visai nepalankūs.”

Defective Page

Skaitomasi su 
Vorošilovo 

populiarumu 
MASKVA — Dar ne taip se

niai buvusį Sovietų Sąjungos 
“prezidentą” Vorošilovą pasmer 
kus partijos suvažiavime, da
bar jis “Pravdoje” paskelbė 
straipsnį, šiltai parėmusį Chruš 
čiovo laikyseną Kubos krizę 
sprendžiant. Pasirodo, kad gy
ventojų ir karių tarpe maršalas 
Vorošilovas dar esąs vis po
puliarus ir dėl to tenka skai
tytis ir sovietiniams vadams.

Nauji J. T. ženklai
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos 1962 metų gruodžio 3 d. 
išleis keturių ir vienuolikos cen
tų ženklus pagerbti komitetą, 
kuris rūpinasi tolimąją erdvę pa 
naudoti taikos reikalams.
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KARALIUS MIRĖ, TEGYVUOJA..
J. &OLIŲNAS

ypatingai patogiu futbolo mė- nešti tik už lietuviškų varžybų 
gėjams. Pasibaigus LFK Litu
anica - Kiėkers rungtynėms, 
kiekvienas nesunkiai galėtų pa
siekti ir tame pačiame parke 
esančią sporto salę. Maloniai 
kviečiami visi.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849 
S. Washtenaw avė., Chicago 29, D!. Telef. 737-5926.

GRAŽIOS PRADŽIOS
NEUŽTEKO

rėmų atsiektas pasekmes.
Iki virš minėtos datos nepra

neštos pasekmės nebus įtrauk
tos į viešai skelbiamas lenteles, 
sudaromas vyrų, moterų 
sose prieauglio klasėse.

Pasekmes prašome 
šiuo adresu: A. Bielskus. 
Lake Shore Blvd., Cleveland 10, 
Ohio.

Lengv. Atletikos K-tas

ir vi-

siųsti 
15321

I
3 mfc
34JX)
S3JJO

Į

tingumo sąskaitos žaidimo są
lygų aukoti negalima, nes spor
tininkas važiuoja ne svečiuotis, 
bet savo sportinio stiprumo 
patikrinti.

Pakalbėkime anie tai

Aštuoni vyrai ir penketas 
moterų tikrino savo stalo tod- 
so stiprumą dvi dienas. Buvo 
žaidžiama kiekvienas prieš kiek 
vieną sistemą, dviejuose ratuo
se. '

Tik astręąoo turnyro dieno* 
vakarop paaiškėjo, kąd Gvildys 
pagaliau suklupo “prieš val
džią”. Kaip sportinei valdžiai 
dera — vyr. Fasko galva nu- 
galėjo du kartus stalo teniso 
komiteto pirmininką ir tuo bū
du baigė Gvildžio pergalių grūs 

dinę, nusitęsusią per eflę metų. 
Nasvytis pirmą dieną įemąimnką būrio’pastangas ir
9-1 rvripŠ ftvflrti nnrst na<?tara.- , ....

Jau šeši metai kaip ne tik 
kiekvienas lietuvis stalo tenisi
ninkas Š. Amerikoje, bet net ir 
pats Fasko pirm. Jaunutis 
Nasvytis širdyje slėpė slaptą 
ambiciją kada nors vėl nugalė
ti nuolatinį mūsų stalo teniso 
meisterį Praną Gvildį.

Fasko pirmininko svajonė iš
sipildė. Lapk. 10-11 d. svetingoj 
Londono, Ont., kolonijos žemė
je; dešimtuko turnyre laimėto
ju tapo J. Nasvytis. Gi Gvildys 
smuktelėjo vienu laiptu žemyn, 
pralaimėjęs du kartus naujam 
meisteriui ir J. Nešiukaičiui. 
Trečioji vieta teko J. Šoliūnui.

Moterų grupėje, po permai
ningos ir kietos kovos, nauja 
meistere tapo jaunoji mūsų sta 
lo teniso žvaigždė Elena Saba
liauskaitė. Antroji vieta teko 
karingai, bet nepatyrusiai, Da
nutei Čerekienei. Trečioji stip
riausia pas moteris 
esanti mažulėlė Nešiukaitytė. Vėliau, Gvildys įsismaginęs dar

Neįvertintos pastangos?

Žinant lietuvišką 4 vaišingu- rantavo Nasvyčiui meisterystę, 
mą, turnyro dalyviai nebuvo nes tik trys antrosios dieno* 
nuaUšainti Londono lietuvių ko- pralaimejmMLi galėjo peneižti 
loaijos nuoširdžiu priėmimu ir Nasvyčio meiatejyatę. Betgi 
turnyro domėjimuisi. Tačiau antrą dieną Nasvytis neatleido 
daugelis buvo nustebinti pačių vadžių ir, nugalėjęs vim kitu* 
ąįprtiainkų nepareigingumu bei dalyvius, išsiveža meisterystę 
kii* savo bičiulio pastangų ne- ir visas tamr.c 
įvertinimu. Tiek londoniškė vi- 
sųąBranė, tiek afcu mūsų stalo 
teniso veteranai ir šio turnyro 
šeimininkai St. Navickas ir J. ton netikėtai išlindo J. šoliūr 
Brazlauskas dėjo visas pastan- n 3* 
ga* idant visi būtų patenkinti M «.. n.
ir viskas gerai pasisektų. Ta- ^eoaug, dct gsaos
čiau keletas kviestųjų stalo te- Kalbu apie moteris. Jų teda- 
nisininkų ne tik, kad nepasiro- lyvavo vos penketas^ tačiau 
dė, bet net nesiteikė apie savo 
nerangumą pranešti, žodžiu — 
vaišės buvo paruoštos, svečiai 
suprašyti, bet išrinktieji nepa
sirodė.

Dėl nepasirodžiusiųjų nuken
tėjo ne tik visas turnyro oru
mas, bet ir ga’utinės pasekmės. 
Nėra abejonės, kad visų kvies
tųjų dalyvavimo atveju galuti
nės turnyro pasekmės būtų bu 
vę kitokios.

Klastingas ožsiliūliavimas?

Sutinkame, kad Londono lie
tuvių parodytas vaišingumas 
buvo nepaprastas. Manome, jog 
jo niekuomet sportininkai ne- 
ubaįrš. Malonu, kad minėtieji 
sportininkai — šeimininkai 
“atidavė visą dūšią” besisteng 

turnyrą pravesti tvarkin
gai. Tačiau galvoti ir sakyti, 
kad viskas buvo tik gražu bū
tų neteisinga. 
ką* sportininkus. bepriimtų, 
kaip juos bevaišintų, svarbiau
sias turnyro tikslas ndbūtų į- 
vykdytas, jei pati turnyro eiga 
dėl ko nors nukentėtų. Faktas, 
kad taip nutiko — neginčyti
nas.

Pirmąją turnyro dieną žaidi
mui sąlygos buvo nepavydėti
nai blogas; šviesos kaip lietu
viškoje pirtyje, o stalai... po
pieriniai.

Visko teko matyti, ant viso- 
kiąusių stalų žaisti, tačiau toks 
nuotykis buvo pirmas ir tikėki
mės bus paskutinis. Turnyro 
rengėjai skundėsi, kad juos sta 
lų savininkai apgavo. Tačiau 
šis apgavimas tik dalinai patei
sinamas. Reikėjo stalus patik
rinti savaitę, bet ne valandą 
prieš turnyro pradžią.

Antrą dieną, pakeitus stalus, 
žaidimo sąlygos pagerėjo, ta
čiau bendrai viso turnyro žaidi
mo padėtis jvertintina ne dau
giau kaip pakenčiama.

Vadinasi, vaišingumo ir sve-

2:1 prięš Gvildį, nors'pastara- 
pasirode sis trečiame sete ir vedė 19:16.

Marilyn Finneran bando apara
tą, kuriuo bus galima žemėje pa- j 
tikrinti skrendančių astronautų 
sveikatą. Aparatas demonstruoja
mas Amerikos Raketų s-gos me
tiniam suvažiavime Los Angeles.

rinkusieji išklausė stalo teniso 
komiteto pirm. Pr. Gvildžio 
pranešimo bei Fasko pirm. J. 
Nasvyčio įvairių papildymų. 
Patvirtina vėl Pr. Gvildys ko
miteto pirmininku. Nutarta se
kantį dešimtuko turnyrą ruošti 
Clevelande.

Palikus nuošaliai netinkamas 
žaidimui sąlygas, tenka paa- 
džiaugti Londono lietuviais, ku 
rie tiek savo vaišėmis, tiek do
vanomis ir ypatingai gausiu 
dalyvavimu tikrai įvertino ir 
parėmė mūsų negausaus stalo

I

suklupo ir prieš Nefiukaitį- Šie 
jo pralaimėjimai beveik ir ga-

Neatvykus kviestiesiems Wei 
zai, Meilui, Kavaliauskui, Že
maičiui ir Mačiuliui, trečion vie

pirmosios trys — Sabaliauskai
tė, Ccrekicnė, Nešiukaitytė — 
tikras džiaugsmas mums. Jų 
žaidimo klasė gerokai prašoko 
vyrus. Sakykime 
rungtynės tarp Sabaliauskaitės 
ir Čerekienės galėjo patenkinti 
ir išlepusį žiūrovą. Mažajai Ne- 
šiukaitytei reikia tik daugiau 
laiko, rūpestingos Uv^» — 
stalo tenisininko rankos ir ji 
fcus meisterė.

Moterų grupėje turnyras jo
kių staigmenų nedavė, nors Ce- 
rekienė ir svajojo apie meiste- 
rystę.

Neatvykus tūzams Kaspera-, 
vičiūtei-Baliūnienei ir RūteHo- 
nienei, meisterės vardas turėjo 
tekti čerekienei aibe Bahaiiaus 
kaitei.

Pirmą dieną Čerekienė nu
galėjo Sabaliauskaitę gan len
gvai 2&, tačiau antrąją dieną 

Vis dėlto, kaip pastaroji paritenipuri perkhip-

■

Įsimylėjęs žmogus nori labiau 
būti mylimas, negu jo prigimtis 
leidžia; štai dėlko įsimylėjusieji 
beveik visi atrodo juokingi.

— Chamfort

TeL ofiao PO 7-6000, re*. GA *.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. lr C
Iki S ▼*!. Trečiad. lr ie*t_ uždaryta.

I
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laukti, kaip toliąu žąkkmąs DR. L rf K. AGLINSKAI 
klostysis. Du įvarčiai nelaiko- GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
mai, M. Mikalausko jšauti, bu- 5436 Soeth Kedzie Avenue 
vo pirmo puslaikio Lituanicos -J*®“.

F r Dg valanda* skambinti telefonu
kraitis ir atrodė — to Dakaks HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p.

. ....................... kaadien. ttekyru. trečiad lr šeštad.
užtikrinti laimėjimui. Tiesa, į 

daug progų liko neišnaudota, 
bet žiūrovų įtempimas atsileido, 
ir visi buvo patenkinti Litua
nicos neeiliniu žaidimu bei re
zultatais.

Atrodo, tas pasitikėjimas Li- 
tuanicą ir pražudė. Jau '‘nuga
lėta” Youths antrą kėlinį pra
dėjusi daug agresyviau ir Lštu- 
anicos vartininkui “laftininkau- 
jant” jau pirmose minutėse at
siekė pirmąjį įvartį. P* to se
kė neįspūdingas antras įvartis, 
ir jau 2:2.

Sunkiai brandžm žaidiRNt iš
kovota persvara pirmame pos- 
laikyje rirvo prarasta be dides
nio paripriešnnmo ir kovos. L*- 
tuanjea pasimetė ir pradėję 
aiškiąi matytis kai kurių šmdk 
kų nuovargis.

Dar kartą persveriamas re
zultatas Lituanicos naudai, kai 
H. Jenigas neiaikemai ženklina 
3:2. Youths susiima ir baigia*-; 
tis pusiaikiąi vėl išlygina. Ptp 
sės valandos pratęsime jiem* 
pavyksta atsiekti dar vieną 
įvartį, ko ir užteko laimėjimui 
prieš pavargusią Litaaaieą.
- Laikas įę. būtinybė Lituani- 
cai pakeisti vartininką. Trijų 
įvarčių bent šį kąrtą, butų už
tekę laimėjimui, jei vartus bū
tų saugojęs vartininkas. Aikš
tėje matėme tik vieną vartinin
ką ir, mūsų nelaimei, ja sto
vėjo Youths vartuose.

Visas rungtynes gerai sužai
dė: Žukauskas, Palčiauskas, Mi
kalauskas ir Kiemaitis. Gaila, 
kad tik pirmą puslaikį aikštėje 
turėjome puikiai kamuolį akirs- 
tantį H. Jenigą ir saugą A. 
Glavinską.

Gynimas pasigenda nustoju
sio žaisti H. Gavėnios — visad 
atkakliai kovojusio ir nepakei
čiamo gyniko. P. A. P.

▼.

t

Telefonas: GRovehlU 6-15*5

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Road

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

DR. VL KAUPAS 
VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso tel. Bl 7-0400 
Dienos metu teL CA 5-5*1*

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
£rs T'M ■' ■*

DR. ART. RUDOKAS, Opt.
ir pritaiko aktnhM,

4455 S. CalHsraia Avė., YA7-738T
VAL.: 10 ryto iki 8 rak., trečiad. 
atdaryta, šeštad. 1» v. r. Ma s p. •.
Re*. tat PR 8-Q5«3, Ras. PIL*-«7M

Dr. W. Ross Dr. L Seibtrfh
Inkstą, pūslės tr šlapumo

Ofisai:

T®*- REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- ------
VaL: Pirmad.. 
penktad. nuo ' 1 
vai. vak. šeštad. i 
uždaryta.

TeL ofiso tr buto OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR chirurgas 

4988 W. 15th Street, Oeero 
Kasdien 1—ž vai. ir g—g 

a.^U£kyrM trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

3925 West 59th Street 
antra., ketvirtad lr 

* P- p.. 4:80-8:80 
-4 vai., trečiad.

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IK CHTRUHCIJA 

PRITAIKO akinius 
uiSTSoK Si 

Telef. FU 5-2020.
V^.nd?“ pa«aJ susitarimą. Jeton 

neatsiliepia skambinti TE *-1071.

KAS BUS NUGA1ATOIU?
Jau penkti metai iš eilės Chi 

cagoje krepšinio sezonas pra
dedamas vyrų krepšinio pirme
nybėmis. jokios pirmenybės ir 
kartu ofieiaku 1962—63 metų 
kreDŠiniO sezono aHHarvnna* 
šiemet įvyksta lapkričio 18 d., 

sekmadienį, Marąuette parko 
sporto salėje, esančioje prie 
Kedzie ir 67th Street Pradžia 
4 vai. p. p.

Tradicija virtusių pirmenybių 
rengimo mintis kilo 1958 m. 
Sumanymui urnai pritarė visų 
Chicagoje veikiančių lietuvių 
sporto |lubų atstovai ir tokiu 
būdu tais metais pirmuoju kar
tu išaiškinta vietos krepšinio 
nugalėtojas. Tenka pažymėti, 
jog sumanymui pritarė ir Lie
tuvos generalinis konsulas dr. 
P. Daužvardis, pirmenybių nu
galėtojui paskirdamas pereina
mąją dovaną.

1958 m. permainingoje baig
minių rungtynių kovoje, pirmą
ją vietą iškovojo LSK Neris. 
Sekančiais metais meisterio 
tardą pelnė ASK Lituanicos 
krepšininkai, o 1960 m. savo 
pranašumą vėl įrodė Neris. Ket
virtuoju kartu bandant jėgas, 
pirmaujančių komandų tarpan 
iškilo jaunieji LSK Aro krep
šininkai, baigmėje įveikdami 
LSK Jūros krepšinio komandą.

ttemetinį nugalėtoją iš anks
to pramatyti lengvą, žiamm* 
tik, jog viri vienetai rengiasi 
varžyboms ir laukia savo iški
liųjų krepšininkų, studijuojan
čių kitų miestų universitetuose.

Šiemetinių pirmenybių rengė
jau yra ASK Lituanica. Rcn-

f

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 So. Archer Avenue 
Vai-: Kasdien popiet nuo 12—8 vaL

DR. IRENA KURAS
IR CHIRURG®

KCDiKiu IR VAnry^ 

SPECIALISTU 
..2J^DICAr building " T154 Sornh Western Avenoe 

eirmad., antrad.. ketv. lr penktad. nuo 11 vai. fkf i p p1^ 
* T- 7__Lval- v*k<re. Trečiad. nuo 
11 .2. p- 8«sta<l- U

ryto Iki 8 vai. p a.
Ofiso tel. re 7-11*8 

_________Re*, tet 238-2*1*

DR. MARIJA UNAS 
AKTJSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71«t Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMą

I
dė Cerekieuę. Attaradusi p*dė» 
tis privedė prie perišnidimo.

T“ tumy’’*
kova. Pirmąjį setą laimėjo Če- 
rekienė, o antrąjį — Sabaliaus
kaitė. Trečiame sete ligi dešim
ties vyko apylygė kova. Tačiau 
čerekiene staigiai šoktelėjo iki 
18:12 ir atrodė, kad pergalė 
jo*. Deja, nepamirškime, jog 
Sabaliauskaitė — titnagas. Ji 
niekuomet nepasiduos, gelbėsiu 
ir už skęstančio šiaudo. Jo* šal
tumas ir Čerekienės turnyrinė 
nepatirtis pasekmę išlygino ir 
esant 20:20 buvo įvesta* laikas1 
(per trylika kartų servuojanti 
turi padaryti tašką, arba pra
randa tašką). Čia Sabaliauskai
tė lengvai laimėjo. Galutinė pa
sekmė 2:1 ir SsbaMauskaftė 
nauja dešimtuko meistcrė.

Prnbėgmpią
Vietos ribotumas neleidžia : gėjgi tikisi, jog pirmenybės su- 

plačiau panagrinėti turnyro ei- > laafc* visuomenės atgarsio ir 
go* bei visų šalutinių įvykių. | sporto bučiukai gausiai atsilan-

Trumpai: pobūvio metu suri- kys. Pirmenybių vieta ir laikas

I 
I

i i

FUTBOLO RUNGTYN®

Šį sekmadienį Marąuette Par
ke įvyksta mėgėjų taurės vay- 
žybinės Lituanica - Kjckera fut
bolo rungtynės. Rezervinės ko
mandos žais 12 vai, o pirmo
sios 2 v. p. p.

DR. A. MACIGNAS 
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

TeL — PRospect 8-T773
V*L: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 n 
intrad Ir eenktad. D-R y. y.

OfRto HE 4-1818, Res. PR ‘ Tf f 
DR. L MEŠKAUSKAS

GFTOYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 West 71* StiSt" 

**■ Campbell Ava. karnose)
Vkl: kasdien D-ll ryto lr 4-8 y. y. 
ctestad. > ▼. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Telefoną* — GRorehfll *-2823

DR. A. TALIS LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ R 

2524 W«rt 69th Street 
■pnrtoĮjm. AKUŠERIJA tr MOTERĮ)

UGOS —
VALANDOS: 1 Ud 4 tr 8 Dd 8 

AeMadteniaia 1 Iki 4 vai.
Trečiadieniai* uždaryta.

Tel. PRospect 8-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3243 South Kedzie Arenos 
Oftoo vaL kasdien: 2-4; 4-8.

šešta<L buo 1 Iki 4 Treč. tr sekm. 
tik elraMale atvejate tr *u*tt*rt».

Tel oftoo PR 8-6446, re*. HE 4-315*

DR. F. e. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2423 Wwt Msrųnette B*M
Vai nuo 8 Iki 4 ▼. v. ir t Iki 8 v. v.

Treč. Ir Drttad. pa*al aotartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1831 Soott Halsted Street 
ra oftoo CA 8-O2S7 ra*. PRIHM 

Re*. 6*00 So. Arteoan Avceu* 
Vai.. 11 v ryto Iki 8 v. o.V . 8-Tv.v.
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DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai nuirgus arba atuiieidtu 
(Emergeocy), Saukite telefonu — 

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

Skyriams ir visiems nariams 
yra primenama, kad 1963 m. 
butelio 3C ir liepos 1, 2, 3 d., 
Cleveland. Ohio, įvyks LRKSA 
seimas. Kadangi centro val
dyba yra nutarusi pravesti 
•’sriminį barių prirašinėjimo 
Vajų* jau esąs laikas paju
dėti, kad to vajaus metu iki 
seimo kiekviena kuopa pasirū- 
plptų prirašyti kiek galima dau 
gtau narių.

Rrikta manyti, kad į šias or- 
gšaiųmijos problemas nariai 
atkreips savo dėmesį, 
f * .

Tenka konstatuoti, kad be
veik fietųvių organizaci-
jos apserga fa pačia liga. Jos 

beauga arba visai ne- 
betluga, jos mažiau beveikia 
arba kai kurios ir nieko nebe
veikia, ir tai da*m*"riai dėl 
hšriį apūi’ėidftso, dėl jų nepa
reigingumo ir taip pat dėl sky
rių, kuopų tr apylinkių vado
vybių nerūpestingumo. Centro 
vgdSvyb^ gali ir geriausius 
pianus paruošti ir pačios būti 

sreae ne vien uta bm-tv J?*
vybių sugebėjimu, bet it dfl .«*“ P**“’
3 organizacijų nariu pareigiu- W ™
gnmo ir veiklumo. domėsB “v.a
zacijų vadovybės nuolat .pria 
ra savo nariams pareigas, ska
tina lankyti susirinkimus, ak
tyviai dalyvauti veikloje. lai
bai gerai, kad ir TJtKSA cent
ro valdybos sekretorius dažnai 
paskatina narius neapsileisti 
savo parėtą se. Jei daugumai 
mūsų organizacijų nesiseka, jei 
jos nebeaugą ir nebesireiškia 
bent kiek stipriau mūsų visuo 
meniniuose sąjūdžiuose, tai yra 
dėl to, kad daug narių ir sa
vo mokesčių užsimokėti pebe- 
nueina į sutrinkimus. TM yra 
viena didžiausių mūsų veikios 
silpnybių.

Pastebėjome, kad Lietuvių 
R. K. Susivienijimo centro val
dybos sekretorius Vincas Kvet 
kus išsiuntinėjo šios organi
zacijos skyriams laiškus, ku
riuose primena keletą svarbių 
dalykų skyrių valdyboms ir 
nariams. Jis kreipia dėmesį į 
keletą dalykų: narių pareigas, 
skyrių bei kuopų veiklą ir 
1963 met. būsimą seimą. Anot 
jo teisingo teigimo, kiekvienas 
narys turi rūpintis savo or
ganizacijos gerove ir ateitim. 
Jis turi būti pareigingas ir 
veiklus, jei norime, kad mūsų 
organizacija būtų gausesnė, 
stipresnė ir naudingesnė Visuo 
menei bei patiems nariams.

Kebais straipsniais šioje vie
toje buvo nurodyta, kaip ir ką 
veikia Amerikos airiai ir žy
dai ir kokioris priemonėmis 
jie pasieki to, ko yra pasie
kę: aukšto ekonominio lygio; 
tautinio stiprt.mo ir didelės į- 
takos šio krašto kultūriniame 
ir politiniame gyvenime. Ir vie
ni ir antri tų aukštumų pa
siekė ne vien dėl savo vado-

• J

S

terminai ir kai... sovietai ir to
liau ginklavo savo šalininkus. 
Tai buvo vad. lankstaus būdo 
ultimatumas. 0 dar kitas Ken- 
nedžio išradimas tai dar jo rin
kimo metais iš tautos pareika
lautos aukos. Girdi, tai aukos, 
kurios nėra skausmingos ir tai 
jau esąs išradingumas.

organizacija, vena centro val
dyba nedaug ką tenuveiks.

šias k^us pastabas pada
ryti tnūsų organizacijų ir LRK 
SA retiudft’s paskatino ir tas 
faktas, kad šį mėnesį (lapkri
čio 22 d.) Lietuvių Romos Ka- 
tafikų Susivienijimui Ameriko
je sukanka 76 metai nuo įsi
kūrimo. Tai yra pati seniausia 
Amerikos lietuvių organizaci
ją, pergyvenusi daug sunku- 
mų, daug krizių. tačiau šsi- 
1 aikhisi sveika ir stipri savo 
tikslais, savo turtu ir neišriža- 
dejasi tarrauti visiems geriems 
tĮkriams, tarnauti Dievui ir 
Tėvynėj padėti savo artimui. 
l^KBA yrą frattmafinė ap- 
draudos organizacija, tačiau 
labai daug nudirbusi ir stipriai 
parėmusi vielos lietuvių švie- 
fįmo ir kultūrinius reikalus, 
ryškiai pn&:dėj usi prie lietu
vybės išlaikymo darbų. Jos 
nuopelnai yra stambūs ir Lie
tuvos išlaisvinimo darbų ba
ruose tiek 1 Pasaulinio karo, 
tiek S ^saulinio karo metu, 
riek ir dabar, kada Lietuva

LRKSA centro sekretorius 
kalbasi ir sa kuopų vaidybo* 
nūs. Jis ū jų parrigas priuMSį- 
na. Jis pr.mena, kad jas laika8 
yra ruoštis kuopų metiniams 
npririnkimoms, kuriuose retina 
pateikti veiklos apyskaitą, pža 
nuoti ir naujas valdybas rink*, 
t:. Primenama, kad visos kum
pos ir ~ky risi privalo turėti 
piinnR valdybų sąstatus. Kuri 
kuopa neturi pilno valdybos 
narių sąstato, bet išsirenka vie 
ra ar k Jis asmenis, kad tik vėl yra phv^gte. Apie dešimt 
narių mokesčius išrinktų, p 
visada šlubuos savo veikla. Ši 
taisyklė tinka ne vien tik LRK 
SA skyriams, bet ir visoms 
mūsų organizacijoms bei drau 
gijoms. Ji tinka ir Lietuvių 
Bendruomenės apygardoms ir 
apylinkėms.

it

tūkstančių narių, apie trys šim 
tai skyrių vienu ar kitu būdu 
(anka ir darbu) prisideda, kad 
palaikyti) lietuvių išeiviją tau- 

gyvą, kad padėtų Lietu
vos žmonoms kiek galint grei
čiau nusikratyti okupanto jun-

ATĖJŪNAI LIETUVOJE
ROMULO GALLEGO6

LAUKINĖ MOTERIS
n> laikais, taip pusę brigadininkas ieškojo ženk- 
tapadjoje. viso- ltetojoa J pavakarį liepė sėti kur 
Aliai skriaudžia pakliuvo, nes ženklintojos neradęs, 
vos gyventoju*. TSip 900 kg. brangios sėklos bu- 
Hudijimų tarime vo išberta į šlapią, blogai paruoš- 
ūmtrofinojamoje tą dirvą.taroje ldS TaBtas ae tik nesirūpina būsi- 
.pfrriKr, 1 d. iš- mnoju derliumi, bet ir išauginto 
kofcbozininkų » nebrangina. Štai važiuoja kerta- 
“POšatoto*’ kol- moji P®r miežių lauką. Miežiai 
tą, kuriame pra- betomis nugulę, jų kertamoji ne-

Maigia V1“* .nykirtu8 irgi nesi toks vyras, kuris dėl to lietų ašaras. Savo ša-
ialgiau, Talitaa liepe suminti j ze- 

liepoa lS^fieys mg. Argi už tai galima atleisti?
* Visų negerovių, kurios dedasi

• kur at- brigadoje. — nesuminėsi.
Kolūkiečiai jo goiįkječiai kreipėsi į kolūkio par- 

’• Ir nenuostabu, ŲtggriiseijBe sekretorių drg.
1 retas svečias Raiikanską, prašydami Talitą pa
iro ilgokai pase- jj brigadininko pareigų, ta-
o. rytojum die- įį^ sekretorius pagrįstiems koiū- 
tangas. Dar ge- bksfių reikalavimams liko abejin-

Išvertė P. Gaučys

Pirmoji dalis

“Baimės” galvijus jis žymėjo savo ženklu. Taip kurį ruošdamas grandiozines išgertuves, nes pinigų never- 
pakankamai ilgoslaiką išgyveno don jos Barboros netramdomas, nei tino ir jo rankapalaikės nebuvo

jis ja domėjosi, ligi pagaliau vieną dieną atvykę pas jiems išžarstyti, 
ją su tokiu prašymu: i “

I — Patyriau, kad tamsta ruošiesi atimti iš Laury-; 
no Barkero tą sklypelį žemės, kurį jam buvai paii-J 

kusi greta Cusmitos palmyno, ir atvykau pasakyti, 
J_ J A.___ __ « '• • s • . • W ■•-f,’

««  ar--------------------------------,   o- —-• t,“,'- -u."'- loionų, nuz ou>

to žmogaus teises. Aš valdysiu tą žemelę, vienintelę rašė apie savo pasiryžimą atstatyti buvusią Korozalito 
jam bepalikusią, ir tamsta negali ten siųsti savo žmo- tvorą per tą vietą, pro kurią praeidavo Altamiros gal- 
_i , - « -•______ - vijai ptažūtl Laižykloje.

Tačiau Lauryno Barkero teisės da tokio pasi- _ Q, |aiJ.

ką. — Ko tas žmogus nori? Antanai, tamsta pasa
kyk daktarui Luzardui, kad misteris Dangeris per
skaitė laišką ir pasakė štai ką. Gerai įsidėmėk. Mis
teriui Dangeriui reikalingas laisvas Korozalito praėji
mas, ir jis turi teisę jam neleisti ten tverti tvoros.

Tačiau ne taip galvojo San tas Luzardas ir se
kančią dieną nuvyko pas jį išaiškinti reikalą. ' 

šunims sulojus, verandoje pasirodė impozantiš
ka jankio figūra, kuri su triukšmingai reiškiamu 
mandagumu kviel^vidun:

— Prašau pirmyn, gerbiamas daktare. Pirmyn. 
Aš jau žinojau, kad tamsta čia atvyksi. Man nepa
prastai buvo nemalonu tamstai pranešti, kad tamsta 
negali užkimšti Korozalito praėjimo. Būk malonus 
eiti pirmyn.

Ir įvedė Luzardą į kambarį, kurio sienos buvo 
nukabinėtos jo medžiokliniais trofėjais: briedžių ra
gais, tigrų, jaguarų ir palminių meškų kailiais ir vie
no milžiniško krokodilo oda.

— Sėskis, daktare. Tamsta nebijok, tigriukas už
darytas narve.

Ir, priėjęs prie stalo, ant kurio stovėjo wiskey 
bpnka, pasiūlė:

— Išgersime už gerą rytą, daktare.

(Bub daugiau) ______ ’

I#

kusi greta ęusnutos palmyno, ir atvykau pasakyti, Jau buvo pasiryžęs leistis į 
kad tamsta negali jį taip nuskriausti, nes aš ginu vyką, kai gavo daktaro Luzardo

Don Vilhelmai, tamsta jo nesigailėk. Taip pat nių ir per praeinančių gyvulių.

££tI±!! “ ««« uzurpatoriaus rankų i ki-
'tas, nes iš tos žemės jis neturėjo kitokios naudos, 
kaip tik wiskey, kurį jam siuntinėjo misteris Dange
ris, kai sugrįždavo iš San Fernando ar Karakaso su 
gausiu siuntiniu savo mėgstamiausių gėrimų, arba ro- 
pinukus degtinės, kurią imdavo iš “Baimės” k rautu-

ir jis tam mane buvo nuteisęs. Aš jį tik aplenkiau, —i. ---- . — . - - — __ -

išslydus) kastuvą, pridūrė: — Pagelbėk man. Tamsta

panašią metinę iš- 
laišką, kuriame šis

II

Graudu. kai darbštūs, rūpestin-1 
gi, žemę mylį Lietuvos ūkininkai 
yra palikti okupantų pastatytų 
gfrtuokKų atėjūnų sauvalei. 
, -. J. Ivilb.

DfDflULe BIBLIOTEKA

lyje dar baisesnių dalykų būsi matęs.
— Karamba')! Kaip tamsta kalbi! Misteriui Dan 

gėriui niekad nesuvilgsta akys, bet misteris Dangeris 
nieko nedaro, kas nėra įtraukta į programą. Aš čia S“ atvykau tik palaidoti kauko. k » mek<> W““<>kėdamas donjai Barborai.

Ir, tai pasakęs, sviedė kastuvą, užšoko ant arklio! Šituo būdu svetimšalis lobo, gaudydamas sveti- 
ir sugrįžo į savo lūšną žaisti su tigru. imua ,Ta& 8eno«io« Barkeren-

Tačiau laikė paslaptį, pirmiausia nenorėdamas užkampis, kurį rėžė upelis,
vasarą išdžiustąs, vadinamas Laižykis, kurio salie
truotos atšlaitės viliodavo kaimyninių ūkių gyvulius. 
Didelės bandos nuolat ten prisilaikydavo, laižydamos 
upelio žemę. Dėl to buvo labai lengva gaudyti nesu
žymėtus galvijus tame gabalėly žemės neturėjusiam 
minimum reikalingo ploto, kokio reikalavo Lygumų 
įstatymas, kad turėtų teisių į nesužymėtus galvijus, 
klajojančius po atvirą stepę. Tačiau Mr. Dangeris 
nepaisė įstatymo nuostatu ir savi nori kaimynų gyvu
lius, nes Luzardo ūkvedžiai visada būdavo paperka
mi, o don ja Barbora nedrįso protestuoti.

Panašiu būdu surinkęs galvijų bandą, prasidėjus 
žiemai, išvykdavo jų parduoti. Ir, kadangi liūčių me
tu Laižyklos upelis būdavo patvinęs, gyvuliai ten 
neidavo, jis prisilaikydavo San Fernande ar Karakase, 
ko! nuslūgdavo vandenys, ir pinigus praūždavo be-

būti įpainiotas į bylą, kuri galėjo susikomplikuoti su 
“žmogaus be tėvynės“ paslaptimi, o paskui dėl to, kad 
jam, išdidžiam svetimšaliui, nebuvo didelio skirtumo 
tarp Apolinaro ir arklio, susidariusio jam palydą duo
bėje, ir paleido paskalą, būk pulkininkas prigėręs Bra- 
madoro rėvoje, norėdamas ją perplaukti. Ir tam pa
tvirtinti rodė jo nušauto toje vietoje krokodilo vidu
riuose rastą žiedą, kurį donja Barbora patvirtino 

i priklausius Apolinarui.
Sv. Prokupijaus kolegija Lis-' Už šį nuslėpimą ji jo lūšną pavertė namu ir Bar

te, m, savo naujojoje bibbote- jkerenjos žemėje pastatydino užtvaras, o jis iŠ kroko- 

riau pasakius, galvijų medžiotoju, nes Altamiros ar
taiko" koje, kainuosiančioje $600,000, medžiot°jo pavirto gyvulių augintoju arba, ge

tų <tar- turės 160,000 knygų; čia bus ——» ji.......

utambus slavų kultūros cent-
ras ir retu rankraščiu salė. 1) Po plynių. Vert I
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Latvių nepriklausomybes švente

Lapkričio 18 d. jau sukanka 44 met. latviams 
pasiskelbus nepriklausomais

Lietuvos kaimynas — Latvi
ja lapkričio 18 d. mini 44-ją 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Kaip ir lietuvių bei es
tų tautos, ir Latvija kenčia so
vietinio pavergimo priespaudą 
ir tik laisvėje gyvenantieji lat
viai tegali paminėti savo vals
tybingumo šventę ir drauge kel
ti griežtą protestą prieš tėvy
nės pavergimą, vykdomus ru
sinimo metodus, krašto ūkinį 
alinimą.

Latvių tauta sunkias valan
das savo istorijoje yra išgyve
nusi ne vieną kartą, tačiau ji 
vilties nepraranda. 1918 m. ne
priklausomam gyvenimui prisi- i žymiai nukentėjo žmonėmis; su
kėlusi Latvija galėjo atsidėti silaukė tūkstančių rusų kolonis- 
kūrybiniam darbui. Kraštas bu- tų. o gyventojai visu atkaklumu 
vo pasiekęs ūkinės gerovės, bu
vo daug pasiekta kultūros, so
cialinio gyvenimo srityse Meno, 
literatūros srity latviai turėjo 
stambių pajėgų ir kai kurie lat
vių rašytojai, po antrojo karo

pasitraukę į laisvuosius Vaka
rus, šiandien aukštai vertinami 
Vakarų Europos kraštuose.

Panašiai kaip ir Lietuvą, bol
ševikai Latviją buvo nusiaubę 
kelis kartus. 1919 m. keletą 
mėnesių šeimininkavę Latvijo
je, bolševikai buvo išvyti lat
vių savanorių pasiryžimo dėka. 
Antrą kartą bolševikai į Latvi
ją įsiveržė 1940 m. birželio mėn. 
Pirmosios okupacijos metams 
baigiantis buvo deportuota apie 
20,000 latvių. Trečioji sovietų 
okupacija tebetrunka jau 18 me 
tų. Latviai, lygiai kaip ir kiti 

: pabaltiečiai, pavergimo metais

>

'i

Buv. prez. Trumano bibliotekoje Independence, Mo., padaryta va
gystė, išnešta retų monetų, kurios buvo rinktos 35 prezidentų ka
dencijų metu. Į monetas žiūri buv. prez. Truman ir buvęs iždo 
sekret. Snyder.

K

v • * •vi • • •Keisti reiškimai

rusinami. Pastabos ir nuomones
Pavergtos Latvijos likimą 

skaudžiai išgyvena laisvuose Va 
karuose gyveną jų tautiečiai. Jų 
JAV-se priskaitoma ligi 35,000, 
Australijoje ligi 20,000, Kana
doje ir Anglijoje — po 8,000. 
Laisvieji latviai su laisvinimo 
veiksniais Švedijoje, Vokietijo- 

| je ir JAV-se toliau vykdo lais
vinimo kovą, palaiko glaudžius

l

O

kenkėjus vabzdžius, žemę įdirb- 
■ ti ir drėkinti bei nurodo, kaip 
paruošti javus rinkai.

reikia persitvarkyti kitais pagrin
dais, tai visiems turėtų būti aiš
ku, nes jau 
stebime, kad 
da, klypuoja 
n e rieda.

Esmėje J. 
klausimas didelis ir svarbus, todėl . ----- ------------------- ---------------
lauktina, kad ir kiti spaudos dar SPALVOTAS PAVEIKSLAS 
bimnkai tuo klausimu pasisakys . , .. ...
ir savo mintis išdėstys. Dažnai ™ Žemaičių Kalvarijos bažnyčios

jų kalnais ir koplyčiomis, kuris 
buvo pagamintas 1905 metais, 

i spausdinimui. Jo 
didumas 12x17 inčių. Paveikslas 
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. LEWG0WD, 
4167 Adams Str., Gary, Indiana

I

nebe pirmas metas 
politiniai ratai girgž 
ir deramai vis dar

Kuprionio

ir savo mintis išdėstys.

s” todėl ŠV? PANELE^ MARIJOS

mūsiškiai nešykštūs žodžiuose, bet aktoriumi ir bažnyčia* bei Kalvari- 
didesnių klausimų nesiima svarsty
ti. Kitas, kad savo žurnalistinės 
“nekaltybės“ dūmeliu nesuterštų,;
prasitaria anonimu prisidengęs, tar 
si būtų ką pavogęs, jog net savo 
vardo bijo atskleisti.

Mano kai kurie pasisakymai, ži
nau, gal kai kam ir ne prie širdies, 
bet mums ne prie veido 
paskolinta prisitaikymo 
Mes turime galvoti, dirbti 

kol tikslą pasieksime.

šiandien 
politika, 
ir kovo-

Du Maryknoll vienuolyno bro ; 
liukai Guatemalos indėnus mo-. 

i

GVATEMALOS INDĖNUS
MOKO ŪKININKAUTI A P O L l

95th Street

pigiau mokėsite 
ugnies ir auto- .

10%, 20%, 30% 
už apdraudą nuo 
mobilio pas
F R A N K Z

3208)4 West 
Chicago 42, Illinois

Tel. GA 1-8054 ir GR 0-4330

^šFmm^i^TLiSTuvT
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, I1L Tel. YA 7-5980

t

I

PERKI- IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS 
P A T R 1 A

(Ui 12 S. West<m G R «-(J5»2
Atdara 11.4 ir U-8

GERA PROGA!
Geroje apylinkėje parduodama 

Alaniuette Batu Taisymo dirbtu
ve. Skambinti —

Hllltop 5-6914

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

|
ko modernaus ūkininkavimo bū 
do. Moko juos parinkti geres
nes sėklų atmainas, kovoti prieš

BŪTINA SUSIMĄSTYT IR PASISAKYT ....................——
i MOVING
R ŠERĖNAS perkrausto bldus, 

nereikalingų ir nenaudingų tryni- : ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
muši.

šitų dviejų veiksnių pašonėje 
susicementavo ir Lietuvių Bend
ruomenė. Visi gerai supranta, 
kad visuose kituose žemynuose ir 

i kraštuose nėra tokios antros or- 
! ganizacijos, kaip Altas Ameriko
je, todėl visus lietuviškus reika
lus atstovauja ne kas kitas, o ta 
pati Lietuvių Bendruomenė, tad j 
siekimas LB-nę atitverti nuo po
litinės veiklos nebeišlaiko kriti
kos. Ir viso to pasėkoje, ką gi Į 
mes dabar turime? Ogi tris skir- ' 
tingais vardais veiksnius, kurių 
kultūrpolitinls tikslas ‘žara vie
nas — Lietuva ir lietuviai.

Čia, suprantama, neliečiama 
Pavergtųjų tautų organizacijos

DR. P. MAČIULIS
Skelbkitės “Drauge”

Visiems gerai pažįstamas savo 
ir prasmingais straips- 
gvildenančiais vienokį ar 

lietuvišką reikalą. J. Kup- 
lapkričio 7 d. “Draugo” lai-

leidimai ir pilna apdrauda.
ie 2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

i
1 ' — ' "" -

giliais 
niais, 
kitokį 
rionis 
doje kelia jau seniai dirginantį
mūsų laisvinimo veiksnių veiklos 

ryšius su kitais pabaltiečiais bei klausim3- 
Rytų Europos pavergtaisiais, 
kiekviena proga pasaulio vie
šumon kelia savo valstybės lais 

savaitraščio byloje vės atstatvmo reikalą.

Latvijos nepriklausomybės 
šventės proga latvių tautą nuo
širdžiai sveikiname. Linkime sėk 
mės mums visiems bendrai ko
vojant dėl laisvės gintarinės Bai 
tijos pakrantėse!

(Atkelta iš 3 pusi.) 
laimėjo, įtikindami rinkikus, 
kad jie Adenauerio neremsią, 
bet netrukus įsijungė į jo vy
riausybę.
jie kietai užsikirto, savo minis- 
terį atšaukė, bet vėl sutiko rem
ti krikščionis demokratus. Pa
sitarime surastos dvi aukos, du 
valstybės sekretoriai: Walter 
Strauss — teisingumo ministe
rijoje ir Volkmar Hopf — kraš
to apsaugos ministerijoje. Ar 
iš tiesų jie kalti?

Nėra pagrindo tvirtinti, kad 
krikščionys demokratai savo 
posūkiuose buvo nuosaikūs. Jie 
aklai sekė savo kanclerio prieš
taringus žygius, kuriuos pas
taruoju metu prezidentas Hein- 
rich Luebke bando išlyginti.

VVeimaro pabaisa
Vakarų Vokietijos vyriausy

bė ėmėsi žygio pasiūlyti Bun- 
destagui - parlamentui skubos 
keliu priimti 16 įstatymų, lie
čiančių buvusių okupantų kari
nį saugumą, gyventojų apsau
gą ir ūkį. Vidaus reikalų mi
nisteris nurodė, kad spauda sa
vistoviai tvarkosi, išskyrus ypa
tingus atvejus. Minėti įstatymai 
galioja 6 mėnesius, bet jie ga
li būti pratęsti.

Šie įstatymai kiek primena 
Weimaro konstitucijos Vokieti
ją, kai buvo leidžiami ypatin
gieji Notstandgesetz — bėdos 
įstatymai. Ano meto preziden
tas buvęs balnius, 
Friedrich
konstitucijos 48 str., 1919 - 1924 
metais, paskelbė net 136 bėdos 
įstatymus Jo vėlesnis įpėdinis 
Hindenburg sudarė plataus pa
grindo vyriausybę, kurią ban
dė pajungti. Ji buvo plati, bet 
nesugebėjo atsispirti kraštuti
nėms partijoms.

Dabartinis vidaus reikalų 
ministeris Hoecherl siūlo suda
ryti 11 parlamento narių ko
misiją. kurios uždavinys būtų 
sekti vyriausybės veiklą bei iš
leistus įstatymus, kai Bundes
tagas negali susirinkti. Šis po
sūkis neabejotinai sukels audrą 
parlamente. Piliečiai jau dabar 
ima nerimauti.

I

wr«

Viji Moosad renka brangenybes 
tarp indų studentų Wisconsin uni
versitete. kad galėtų paremti savo 
tėvynės kovas prieš komunistinę 
Kiniją.

Nėra reikalo kartoti J. Kuprio
nio mintis, gal geriau eiti prie jų 
paryškinimo. Trumpai tariant, J. 
Kuprionis aiškiai pasisako, >kad 
jau seniai metas mums peržiūrėti 
patį svarbiausią mūsų buities rei
kalą, Lietuvos laisvinimo veiks
nių veiklos derinimo klausimą.

Kaip visi žinome, tuo klausimu 
šiandien formaliai rūpinasi net 
trys ar keturi veiksniai, kitaip 
sakant, trys -kdurios skirtingos _ _ ______
žmonių grupės, pasivadinusios ki- klausimo kur ir lietuviai turi Ša
tais vardais, o esmėje siekiančios vo atstovus, o taip pat ir tų trijų 
to paties, vienintelio ir svarbiau- £tstOvybių. kurios, anot B. K. Ba 
s:o tikslo kad Lietuva greičiau luįio, tik priima informacijas, 
išvaduotų iš žiaurios-----
munistų vergijos.

Eidamas nuosekliai 
J. Kuprionis pirmoj 
apie Vliką. atseit, apie jo pa
grindinį per'prganizav'mą kttaio' 
pagrindais — vieton dabartinės 
jo sudėties eiti prie vienalyčio 
Lietuvos laisvinimo veiksnio, su
daryto ne delegacijos, bet rinki
miniu būdu. Jis sako, kad tai, kas 
buvo gera prieš 19-20 metų, šian
dien tremtyje ryškesnei Veikjlai 
jau nebetinka. J. Kuprionis visai 
teisingai pastebi, kad partinis Vii 
ko sąstatas emigracijoje iš da
lies jau sudilo ir kasdien dilsta. j 
greit nebus jo kuo papildyti. Tai 
vienas svarbiųjų motyvų už Vliko į 
perorganizavimą rinkiminiu būdu.

Kita, gal nemažesnė kliaudė, 
tari dvilypumas veikloje, Vlikui 
iš Europos atsikėlus į JAV-bes ir 
kaktamušoms susitikus su Altu, 
Amerikos lietuvių taryba buvo 
būtina anais 1940 metais, bet po 
dešimties metų jos reikšmė pra
dėjo mažėti, o po dvidešimties — 
pradėjo nebeišsitekti su Vliku, 
aiškiau kalbant, atsirado niekam

maskolių-ko-

prie reikalo, 
eilėj kalba

socialistas
Ebert, pasirėmęs

4
PARAMA

Gal būtų labai neapdairu teig
ti, kad, perorganizavus Vliką ir 
jį sulydinus su Altu, jau mes “pa
sieksime dangų’’, bet, kad mums

J. NAUJOKAITIS 
ilgų metų patyrimas tr 
apdraustas perkraustymas 

nooo ni

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

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

♦ ♦ ♦ ♦ ....... ♦ ♦♦•*-*•* «

f
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAG01E:

BRIDGEPORTE, 3201 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LIEPON1S
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

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

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE

2515 West 69th Street Telef. RE 7-1731

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

DUJARDIN, German Brandy V. S, 0. P, 5th 
METAI, Fhre Star Greek Brandy .... 5th 
RICCADONNA Imp. Vermouth .... Bottle 
BORDEAUX pranc. 1957 m. vynas .... 5th 
AMBASSADOR Vermouth . . . . . . . . . . . . . . . . .  5th
AUGSBURGER Beer, 24-12 oz. bottles. Case $4.75

$4.95 
$5.75 
$1.15

980
98o

Lapkričio 15, 16, 17 dienomis

KRON Brannvin Aquavit ....
ARR0W, Martini or Manhattan. . . . . . . . . . Qt. $2.95
HILLS PROS. COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 sv.

Didelis pasirinkimas importuotą šokoladą, špro
tą, uogienią, įvairią silkią ir žuvy gamintą.

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

5th $3.98

$1.15

VALYMAS į
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050 !

Fifth $3.98

Close out PRAGER BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Case $1 .99

PRIOR BEER Case of 24—12 oz. Cans Case $3.98

| D9 <2 s E L F wl\lr VSERVICE 

Liquor Store
5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

NOVEMBER — LAPKRIČIO 15, 16, 17 D. D.

ANCIENT AGE 6 YEAR OLD KENTUCKY
BOURBON WHISKEY Half Gallor. $3 49

ARROW MARTINI or MANHATTAN
COCKTAILS. Full Quart $2-98

METAXA FIVE STAR GREEK
BRANDY Fi«h $5.79

STOCK V 8.OT. 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fi«h $3.98

DU JARDIN V. S. O. P. GERMAN

BRANDY Fi«h $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. $4.89

RICCADONNA Imported VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $-| .19

SANDY MacDONALD IMPORTED
SCOTCH WHISKEY

♦
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ANTROJO KULTŪROS KONGRESO
DAILĖS, ARCHITEKTŪROS IR SPAUDOS

PARODOS

n

, JAUNIMO CENTRE Atidaromos XI. 21 d. 6:30

BAN KETAS
SU LITERATŪROS VALANDA

JAUNIMO CENTRE

SVEČIAVOSI DR. GRINIUS

3E
XI. 22 d. 7 vai. -5 M.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS
SIMFONINIS KONCERTAS

Dirig. JEK. KAČINSKO su sol J. VAZNEUU ir operos choru

MARIJOS AUKŠTESN, MOKYKLOJE XI. 25 d. 3:30. 2-5 M.

■■

tauto Didžiojo universiteto rek
toriui prof. J. Gravrogkui su 
ponia, savo Kauno laikų bend
radarbiui Ig. Malėnui su ponia 
ir kt. Buvo apsistojęs Akelai- 
čiuos. Lapkričio 12 traukiniu 
išvyko į Chicagą. St. P.

I

Į Clevelandą dr. Grinius at- 
ąįvyko lapkričio 9 dienos vakarą 

iš Buffalo. Lapkričio 10 Čiurlio
nio ansamblio namuose ateiti
ninkai jam pagerbti surengė va
karienę, kurioj, be sendraugių, 
taip pat dalyvavo ir būrys stu
dentų. Ateities klubo pirminin
ko P. Skardžio pasveikintas ir 
Ateitininkų Federacijos Tary
bos nario St. Barzduko prista
tytas, svečias čia kalbėjo apie 
ku'tūrą apskritai ir kultūrinį 
lietuvių reiškimąsi pasauly. Pir 
moji paskaitos dalis pasižymė
jo savo elementarumu, nepaly- 

. ginti įdomesnė bei aktualesnė 
*buvo antroji jos dalis, liečian

ti lietuvių kultūros “silpnybes” 
ir “dorybes”. Prie mūsų kul
tūros silpnybių priklausąs lanks 
tymasis svetimiesiems, 
kas pasyvumas bei neryškumas, 
mūsų kultūros teigiamosios žy
mės — tai krikščioniškasis hu
manizmas, 
atvirumas pasauliui bei pažan- ną buvo atkurta Lietuvos ka- 
gai. Išvada — šitomis teigia- riuomenė. S. Ramovės

I ANGELŲ BALSAI

Į

Dr. J. Grinius Clevelande.' Iš k. d. I. Malėnas. kun. dr. M. Gyvas, 
dr. J. Grinius.

MOS KOLONIJOSE ,kovoje, kad mes laisvi būtu tik Toronto lietuvių kolonijai,

i Spalio 28 d. Kristaus Kara
liaus šventėje naujos parapijos 
bažnyčioje per lietuviškas pa
maldas giedojo berniukų cho
ras darniai ir jausmingai. Klau
sytojui nevienam ir ašarą nu
riedėjo girdint angelų balsus.

| Jų puošnūs rūbai chorui dar 
daugiau rimties suteikė.

Tenka didelė padėka choro 
vadovei R. Brazaitienei ir A.L. 
R.K. Moterų sąjungos 36 kuo- 
pai, suorganizavusiai šį chorą,kaimis-

LAPKRICIO 23-JI

I

tytume visą minėjimo progra
mą, o ji bus turininga ir įdo-

■ mi. L. Žvirkalnis

i

TINKLINIO TURNYRAS
i
i

2,000,000 APLANKE
POPIEŽIŲ

Apskaičiuojama, kad 1961 me 
tais net apie 2,000,000 žmonių 
buvo atvykę pramatyti ir išgirs
ti šv. tėvo Jono XXTTT.

I

Lietuvių tautai lapkričio 23- 
visuomeniškumas ir i ji diena yra reikšminga. Tą die-

ir dr. V.
dr. D. Degesys. Stovi dr. A. Martus, dr. J. 
Ramanauskas. (Foto V. Pliodzinsko)

Clevelando Lietuvių Gydytojų dr-jos nauja valdyba. Sėdi iš k. į 
d. dr. H. Brazaitis ir
Lenkauskas

Šį šeštadienį, lapkričio 17 d., 
Clevelande įvyks pirmasis šio 
sezono vyrų tinklinio turnyras, 
buvusio Woodland Recreation 
Center direktoriaus Niek Fo- 
carett, mirusio prieš 2 metus, 
prisiminimui.

Turnyras vyks Woodland Re
creation Center, 9206 Wood- 
land Avė (kampas Woodland 
Avė. ir E. 93 St.).

Pradžia 11- vai. ryto. Finalas 
apie 5 v. p. p. Turnyre daly- Vaitaitienei, Almai Vaitaitytei. E. 
vaus 5 komandos, jų tarpe ir 
LSK Žaibas.

Tinklinio mėgėjus kviečiame 
atsilankyti.

ŽAIBO MERGINOS LAIMI

PADĖKA

kultūros 
aktyviai

žymėmis Clevelando skyrius rengia Lie- 
jungtis į tuvos kariuomenės šventės mi

nėjimą lapkričio 24 d. 7 vai. 
vak. Šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje. Programoje — pagrindi
nį žodį pasakys adv. Julius

momis savo 
išeivija turi 

pasaulio kultūrines rungtynes.
Ateities klubas lapkričio 11 

dieną taip pat surengė ir vie
šą dr. Griniaus paskaitą CĮeve-
lando lietuvių visuomenei lietu- Smetona. Montažą iš Lietuvos 
vių salėj. Šioj paskaitoj svečias 
supažindino su vokiečių atsimi
nimų literatūra, liečiančia lie
tuvius Rytprūsių bado metais 
bolševikų okupacijoj ir Sibiro 
tremty. Lietuviai ūkininkai, gel 
bedami tūkstančius Karaliau
čiaus ir kitų vietovių vokiečių 
moterų, vaikų ir senelių nuo 
bado mirties, parodę "gyvą žmo 
niškumą pavyzdingu būdu”. Tai 
buvęs ne tik krikščionybės arti- 

<no meilės įsakymo vykdymas, 
bet ir pasyviosios lietuvių re
zistencijos reiškimasis prieš ko
munistinę rusų santvarką ir jų 
nežmoniškumą. Sibiro tremty 
lietuviai greta ukrainiečių taip 
pat rodę didžiausią pasiprieši
nimą vergų stovyklų sistemai 
ir prisidėję prie žinomųjų strei
kų organizavimo. — Ši paskai
ta, bylojanti gyvųjų liudininkų 
širdžių balsu, darė ypačiai gi- . 
lų įspūdį.

Dr. Grinius taip pat dalyvavo 
vietos LF bičiulių pobūvy, pa
darė vizitus Dirvai, buv. Vy-
4

bet Amerikos ir Kanados lietu
viams.

Kiekvienas atvykime ten, kur 
skambės nepriklausomos Lietu- 

j^aug lietuvio išeivio dvasiai, puo vos atstovo žodis ir cho^o Var- 
Nepriklausomos Lietuvos ka-1selWlraas dainos men’- P“

riuomenės atsikūrimo 44 m. su 
kakties minėjimas įvyks lapkri
čio 24 d., 6 vai. vak., Slovakų 
salėje, Page St. ir Welland A- 
ve. kampas, St. Catharines, 
Ont., Canada.

Oficialioje dalyje invokacija, 
žuvusiųjų pagerbimas, žodis 
Nepr. Lietuvos Generalinio kon 
šulo Kanadoje dr. J. Žmuidzi- 
no. Meninę dalį išpildys TL cho
ras Varpas. Po to subuvimas ir 
vaišės. Gros ukrainiečių orkest
ras "Moskal”.

mėm.
Niagaros pusiasalis • Choras Varpas> žensdamas 

° * iper pirmąjį tremties gyvenimo
KARIUOMENES ŠVENTĖ ' davė

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTU 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Lapkričio 25 d., 10 vai. r. 75 
Rolls Avė., St. Catharines, Ont., 
šv. mišios už tuos, kurie žuvo

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

KAIP NAUJAS

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

AIR COND.

1960 FALCON, geram stovy, tik...........$50 įmokėti
1962 PONT. Bonu. Conv., tik ............... $2,800.00
1959 PONT. Bonu., 4 dr., H. T. Power .. $1,195.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00
1960 RAMBLER Ambas. 4 dr. Power .... $1,025.00
1958 CHEV. Conv. Stand. trans.................... $995.00
1959 DODGE, 4 dr. Power......................... $895.00

»

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

žutienei, Titienei, Gailiušienei, Mi- 
koliūnienei, Kazlauskienei, Beno- 
kraitienei, Urbonavičienei, Stuo- 
gienei, B. Smetonienei, Nykštienė- 
nei, Jonaitienei, Arienei, Eimu
tienei, Raulinaitienei, L. Brizgie- 
nei, Kamantienei, Cyvienei, Su- 
šinskienei. Balienei, Kliorienei, 
Sabataitienei. Rociūnienei, Obelė- 
nienei. Br. Nasvytienei, Kalvai- 
tienei, Premeneckienei, Švarcienei. 
Laniauskienei, Juodienenei, Sa
dauskienei, Vasarienei, Bačiulie- 
nei, Kavaliūnienei ir kepėjui Obe- 
lenui.

Ponioms padėjusioms modeliuo
tojoms: Jonaitienei, Knistautienei, 
Mikoliūnienei. Suteikusiems nak
vynę viešnioms iš Chicagos: P. 
Augustinavičiams, Balčiūnams, dr. 
Kesiūnaitei, Ciurlioniams, J. Ka
zėnams, Žilinskams. Staniškiams 
ir Pročkams. Prisidėjusiems darbu 
ir aukomis: A. Penkauskui, P. Ta- 
mulioniui. J. Blinstrubui, Citu- 
1 ui, A. Karkliui. Pr. Neimanui, J. 
Mikoniui, dr. Skrinskai, dr. Stan
kaičiui. dr. Degėsiui, dr. Lenkaus
kui.
Clevelando Giedrininkėms ir gau- ' 

šiai atsilankiusiai Clevelando vi
suomenei.

Putnamo seselių rėmėjų skyr. 
valdyba Clevelande:

R. 
St. 
A Įkaitis.

Lapkričio 4 d. ruošiant madų 
parodą Clevelande Šv. Jurgio pa
rapijos salėje paremti arkiv. J. 
Matulaičio vardu statomus sene
liams namus Putname. didžiausią 
padėką reiškiame Chicagos, Cice
ro ir Clevelando madų demonstruo
tojams : Chicagos Lyric operos 
sol. Pr. Bičkienei, dantų gyd. P. 
Vaitai Lianai A hmoi 77’

Kučiūnienei, St Olšauskienei, D. 
Olšauskaitei, M. Meškauskaitei, M. 
Reinienei, O. Karpienei, M. Mazi- 
liauskienei-Burdet, D. Musteiky
tei, D. Ramanauskaitei ir D. Pa
lubinskaitei bei Mackevičiui.

Ponams Venclovams už atveži
mą ir sustatymą paaukštinimo ir 
ponams Lieponiams už paskolini
mą kilimo.

Taip pat nuoširdi padėka po
nioms: O. Baukienei ir„L. Sodei- 
kienei paskolinusioms Savo siūtus 
rūbus modeliuoti p. M. Remienei. 
Pranešėjai Br. Jemeikienei ir va
dovei Al. Prapuolenvtei.

Ypatinga padėka kun. kleb. B. 
Ivanauskui už garsinimą bažny
čioje ir leidimą naudotis parapijos 
sale, vietos seselėms pranciškie- ! 
tems scenos papuošimui paskoli- ! 
nusioms palmes.

"Dirvai”, “Draugui” ir “Darbi
ninkui” už skelbimus, ypač “Dir
vos” redaktoriui J. Ciuberkiui, pa
rodžiusiam daug nuoširdumo ruo
šiant šį vakarą.

Dailininkei VI. Stančiką itei-Ab- 
raitienei už menišką kvietimų su
projektavimą. O. Karpienei už 
skirtą savo rankų darbo dovaną. ! 
M. Plečkaitienei, plaukų šukuoto- j 
jai. neėmusiai jokio atlyginimo už I 
plaukų sudėjimą madų demon- ' 
struotojoms. Taip pat Vyšnionie- 
nei paskolinusiai aparatus ir pa
dėjusiai prie plaukų sušukavimo. 
Dekoratoriui R. Laniauskui už 
scenos papuošimą. Radio vedėjui 
J. Stempužiui už muziką ir garsi
nimą per radio.

VI. Braziuliui už garsinimą 
sPaudo>e *r vakaro įverti-

T r t r v T 7 T T H C ' Ponams Apaniams už gra-tLtVl&ljAo žias rudens sezonui pritaikintas 
paprastas ir spalvotas nebrangiai Į gėles.
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, I Ponioms suaukavusioms sumuš- 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da- ainius. pyragus, tortus ir kt.: Gra-

Praėjusį šeštadienį Clevelan
de įvykusiame II-jame tradici
niame Niek Focarett pami
nėjimo moterų tinklinio turny
re Clevelando LSK Žaibo ko
manda, Ohio ir š. Amerikos 
Lietuvių meisteris, laimėjo I- 
mą vietą. Turnyre dalyvavo 4 
pajėgiausios Clevelando koman
dos. Baigmėje mūsiškės įveikė 
savo tradicines konkurentes 
Clevelando latves.

Pažymėtina, kad mūsiškės 
pergalės pasiekė, neturėdamos 
savo sudėtyje net 4 pagrindinių 
žaidėjų. Žaibietės laimėjo šį 
turnyrą ir pereitais metais.

Čiuberkienė, Neimanienė, 
Stanienė, J. Smetona, A.

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ.

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

ŽAIBO TINKLININKES 
VYKSTA Į SOUTH BEND

Šį sekmadienį, lapkričio 18 
d., Clevelando LSK Žaibo mote
rų tinklinio komanda vyksta į 
South Bend, Ind., dalyvauti ten 
vykstančiame pirmajame šio 
sezono turnyre.

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

Nusižengimų išvengimas

)

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

I

kariuomenės atsikūrimo išpil
dys aktoriai ir vyrų choras. Po 
to vaišės ir pasilinksminimas, 
grojant orkestrui.

Clevelando liet, visuomenė 
gausiai lankydavosi į rengiamą 
Lietuvos kariuomenės šventės tys- Pigios paveikslinės lempos, 
minėjimą. Ramovėnų valdyba | 
tikisi, kad ir šiais metais be 
skyriaus ramovėnų ir jų šei
mų atsilankys ir plačioji Cle
velando liet, visuomenė.

Clevelando ramovėnai nepa
miršta ir Lietuvos karių inva
lidų. Kaip kitais metais, taip 
ir šiais metais, aukų lapais 
renkamos aukos Lietuvos karo 
invalidams. Aukų lapai išdalin
ti rinkėjams ir pastarieji krei
piasi į geros valios aukotojus. 
Rinkėjai aukų rinkimą baigia 
iki kariuomenės šventės minėji
mo dienos, šventės minėjimo 
metu bus paskelbti rinkliavos 
rezultatai.

Savo atsilankymu prisiminsi
me ir pagerbsime mūsų karžy- | 
gius. Nesivėlinkime, kad pama- į

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St II a., PR 6-1063

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKOTOS RrATES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIADYBft.

PRECIN PHOTO STUDIO
4088 Archer Avė. Tel. VI 7-S481 

(Incorporated)
EDVARDAS ULI8, a*v.

. »»» - wwwwwvw
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kaadlen nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. AeStadle- 
nlaia ir sekmadieniais nuo * 
9:10 vai. ryto. VakaruSkoe 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-241S
TIKS Ro. Maplenood Ava., 

caiicago 2s. nu

8:30 tH 
pirmad.
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i

Šią knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 et. Pini
gus su užsakymais siusti:

"D R A ū G A S"
4545 W. 63rd St. Chicago 29, NL
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Pirmad. nuo 12 iki 8
Antrad. „ 9 „ 4
Trečiad. uždaryta vwą 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 
Penktad. „ 9 „ 8
Šeštad. 9 12:80

S: 
po plet
•• »•

diena, 
po plet

•• ••
anticipated <HvMend,/2---------

u
1

-JI
£ll
■ * ll1 1

a
II

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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DĖL KULTŪRINIŲ RYŠIŲ SU 
OKUPUOTA LIETUVA

BE AL E 8 T A TE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

neįmanomas. Bet tokių sąlygų 
iš sovietų nereikia tikėtis.

Nėra asejonės, kad dvasinę 
prie spaudą kenčiantieji paverg
tos tautos rašytojai, menininkai 
ir kiti kultūrininkai negalės lais 
vai s’isisiekti ir bendrauti su 
Vakarų pasauliu, o juo labiau 
su tais savo tautiečiais, kurie 
bolševikų okupaciją yra patys 
gerai {>ažinę. Jeigu tam tikrais 
sumetimais jiems ir bus leista 

1 turėti ryšius, tai jie bus tokie, 
koidus padiktuos okupantų tar
nyboje esantieji valdininkai.

Tuščia yra taip pat tikėtis, 
kad ir išeivijos rašytojai, me
nininkai, kultūrininkai ar visuo 
menininkai prieis tesoginiai prie 
savo tautiečių sovietinėje Lie
tuvoje. Tarp jų visados bus tar
pininkas — okupacinės valdžios 
agentas. Jis kalbės už paverg-

Maskvos okupaciniam režimui 
tarnaujantieji lietuviškieji agen 
tai bando organizuoti laisvojo 
pasaulio lietuvių tarpe taip va
dinamą kultūrinį bendradarbia
vimą. Juo, esą, siekiama suda
ryti kultūrinius ryšius tarp iš
eivijos ir krašte esančios tau
tos. Ryšium su ta akcija kai 
kas gauna viliojančius pasiūly
mus aplankyti okupuotą Lietu
vą su koncertais ar išleisti ten 
literatūros kūrinį. Yra 'būdin
ga, kad tokie pasiūlymai dabar 
daugiausiai yra nukreipti į 
tuos, kuriuos rusų bolševikų o- 
kupacija privertė apleisti savo 
tėvynę.

Lietuvos Valstiečių Liaudiniu 
kų sąjungos Centro Komitetas, 
visą laiką atidžiai sekęs Mask
vos despotų bei jų patikėtų lie
tuviškų agentų pastangas su
silpninti ir palaužti laisvojo pa į lietuvį, ir tik per jį galės 
šaulio lietuvių tarpe jėgas ir pasisakyti laisvasis lietuvis. Tai- 
pasiryžimą kovoti dėl nepri- 8^’ bus kultūrinis bend-
klausomos Lietuvos valstybės ravimas su krašte esančia tau- 
atstatymo, laiko, kad dabar jų ^e> ^>us santykių 
vedamoji kultūrinių ryšių su-, 
darymo akcija yra viena iš klas i 
tingų priemonių, turinčių tikslą 1 
vesti prie dabartinės okupuotos 
Lietuves padėties pripažinimo 
ir įteisinimo.

Ar Maskvai ir jos agentams 
iš tikrųjų rūpi propaguoti pa-

i

kampo mūras. 2 hutai ir 3 
kamb. beisnente. Gazu šild. Garažui 
$27.600.

GraMas med. 5 kamb.. Aluniin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12.900.

Prte Jarralmo Centro — 3 butai.
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19.800.

P4 aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai Gazu šildymas. Gara- 
**3 tams2' -Vora’ ’24-500 

šildymas.
$26.500.

16 metų 
ir 2 mieg. 
tas. Derėti____________

Elegantiškas t___ ~
kamb. įrengti plač. ryventL $35.000.

Didette '
lifornia. _______ ____________ _ __
dym. $19.900.

5 batų mūras. $5.000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44.900.

Naujas mūras. 5 H kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18.500.

* kamb. bungakn*'. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13.700.

2-jų ankštų mūras. Šviesūs, dideli 
t butai. Naujas gazu šildymas. Ga

ražas. $24.560.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69Hi $trwt. Tel. RE 7-7200 tr RE 7-0534

aras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
Reikia pigiai parduoti.

mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
Apie 50 p. lotas. Gara- 
nuo $32.7-00.
_J randi. Arti parko 7

bungalow arti 63-os ir Ca- 
Išpuoštas rūsys. Alyva šil-

alyva

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

Mūr. bungalow. 2 butai po 5 kamb. 
ant_50 p. loto. $19.500.

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

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildvm. 18.000.

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

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

Naujas S butų modernus mūras. 
Mūro tvora Ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie $ blokai nuo Maria High. 
Virš $5.000 nuomos. Kaina $49,500.

> butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum, lan
gai. garažas. $41,006.

Pajamų buBgalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamtx. naujas šildymas, ar
ti parkas. mokyAloa. $10,566.
štai'jums apie $5.^00* nmsmoe iš mū
ro namo, kurio kaina tik $l>,*50.

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

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

Mūr. 2x6 Brighton p. Garažas, 
naujas gazo šild. $26.800.

KAIRYS RUtTY, 2501 W. 68fli StM HE 6-5151

2 aamat ant 1 kito Marų. pk.. ge
ros pajamos. $19.900.

Mūrinis. 3 mieg. garažas, naujas 
Šildymas. M. p. $16.800.

Mūrinis, naujas. 2x5%. Gage p. 2 
šildymai, 50 p. lotas. Kaina žema.

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

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina $59.900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. 
55-os ir ' 
ramikos

I to vand.
' pajamų, 
i $31.900.

6 kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. AJtrmia. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam
binti ‘ ~ -............. - "

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

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- _ 
<na. Garažas. A.rti 66-os ir Maple-' 
wood. Tič $17,000.

IJ4 aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šHdym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

t bot. mūrin. 4—5—8, naM. at- 
rem., atskira gazu itluma, garaž., 
arti 57 tr CampbeU. Nužem. kaina. 
n4.»00.poniai Jakubėnienei

Draodimo Ageuttra Patanauja Visais Draudimo BeOnlala 
J. BACEVIČIUS

BE LL-VAR PAS
REAL ESTATE • INSURAHCE • HOTARY PURLIO

VAL.: kasdien 9 v. r. Iki 9 v. v., Šeštad. w sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
0455 Sa. Kedzie Aveaue. Tel. PRospect 0-2233

palaikymas su okupacinėmis vai 
džios įstaigomis. Tai bus esa
mos padėties de facto pripa
žinimas. Tai bus taip pat ir ko- VAISTUS SAU IR SIUNTHCU1 
vos fronto už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą skaldymas 
ir silpninimas. Viso to ir siekia 
pagal Maskvos direktyvas dir- 

vergrom ‘krašte laibojo paslu- ! sovietiniai agentai.
lio Sėtuvių kultūrinius atsieki- ' 
mus? Žinoma, kad ne. Jei taip 
būtų, jie panaikintų susirašinė
jimo cenzūrą, leistų įvežti į kraš 
tą ir ten laisvai platinti visas 
Vakaruose išleistas lietuviškas 
knygas, žurnalus ir laikraščius. 
Jei jie nuoširdžiai siektų suar
tinti išeivijos lietuvius su kraš
te esančia tauta, tai atidarytų 
sieną laisvam turistų važinėji
mui po visą kraštą, kad šie ga
lėtų laisvai ir be pristatytų pa
lydovų sueiti į kontaktą ne tik 
su giminėmis, bet ir su visais 
žmonėmis, jų tarpe ir su vie
tiniais meno ir kultūros veikė
jais. Tik tada atsirastų sąly- Į 
ges tarpusavio ryšiams, nes be 
laisvą pasikeitimo kiėjomis tik
ros kūitufrniįš bendravimas yra,

l

Community Vaistinėje

2x6 gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu. nauj. elektr., 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26.800.

7 M 3 kamb., mūr., kilim., alum, 
langai, karšto vand. šild.. 4 mieg. 
butas savinlnk. 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_ šild. gazu, alum, langai. Tik 
$18,200.

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

visai nauji mūr. modernūs na
rtai po * ir 4- mieg. Nuo $17,000 
iki $22,500.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vėsios, šildymas gasų, 2 aute, gara- 
žaa šoninis įvažiavimaa Tik $21,000.

atskir. 
alum, 

parke.

platus

4 kamb.. 10 p. sklypas, Goge 
$11,000.
1 po •, garas, Brighton Par-

$ po 4, Brighton Pka. $17,000.
5 metq, 2 po 5U kamb.

CKERD—B£RWYM
2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,504.
8 butai Ir ekstra lotas. $25,&OO.
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba- 

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

Cicero ofisui vadovauja A ŠATAS.

Mūr. 
Parke.

Mūr.
ke.

Mūr.
Mūr. _ __ _

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton E*arke.

$22,500.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
2787 VVest 43rd Street 4986 W. 15th SL, Cicero
TeL CLittsMe 4-2390 ToL OL 6-2283; GL

S lueių, 1 H aukšto mūr., arti Mar
ąuette p-ko, 6 Ir 4 kamb. Potvynio 
kontrole. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. GavMnkas priverstas greit 
parduoti Už sumažintą kaina.

Smerkdami esamomis sąlygo
mis kultūrinį bendravimą su i 
okupuotu kraštu, mes kviečia
me visus laisvojo pasaulio lie- j 
tuvius menininkus, rašytojus, i 
kultūrinio darbo veikėjus ir vi
suomenininkus griežtai atmesti 
bet kieno pasiūlymus kultūrinių 
ryšių priedangoje aplankyti sve 
tirnųių valdomą tėvynę ar siųs- 

' ti savo kūrinius sovietinėms lei
dykloms. Būkime vieningi ir 
prieš šį klastingą sovietų planą! 
Niekad neužmirškime to svar
biausio tikslo — nepriklauso
mos, laisvos ir demokratinės 
Lietuvos valstybės atstatymo!

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų.
Sąjungos 

Centro Komitetas - - • -

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

Pilė Mno'ųmtl* P-ko naujas bun- 
gaJow, 5% kamb. $17,360.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62.000. •

Pajamų bcmgalotr. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,000.

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

I Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Vgiaaskia, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUIIITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951
j

Kenosha, Wis. lietuviška virtuvė ir baras. Sve
čių patogumui, bus paruošti sta 

Minėsime kariuomenės šventę liukai, prie kurių bus patarnau 
Šiemet sueina 44 m. nuo Lie- jama.

tuvos kariuomenės atkūrimo.
Kenoshos lietuvių kolonijoj 

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyksta lapkričio 25
diena 3 vai. p. p. Kenoshos De- kuopa, 
tuvių parapijos salėj. Tą pačią 
dieną 9:30 vai. r. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioj bus suma už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės.j 
Iškilmingo akto metu tai dienai 
pritaikytą kalbą pasakys sve
čias iš Chicagos agr. A. Santa
ros. Po to seks graži ir plati 
meninė programa, kurią atliks, 
Kenoshos, Racinos ir Waukega- 
no lietuvių meninės pajėgos.

Po programos įvyks šokiai, 
grojant Pribilckio kapelai. Veiks

Vietos ir. apylinkės lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami atsilanky
ti į šį minėjimą. Įėjimas lais
vas. Rengia Kęstučio šaulių 

Vincentas

Worcester, Mass.

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

25 akrai ąžuolyno, - su namais 
$7.000, įmokėti $1.000.

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

• kamb. mnrin? resid.. šild. gazu. 
>1.500 .mokžtl, už $16.500.

7 metų _
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Lemont, I1L, CL 7-6675

E ST A T B

Parduodame 4 kambarių baldai 
ir geras gazinis pečius. RE 7-8105.

Išnuom. kambarys. Galima nau
dotis virtuve. 3116 W. 44 th St 
YArds 7-4661.

HELP WANTED — MOTERYS

For also

REGISTERED NURSES
3 High Caliber 

Registered Nuneš
127 Bed General Hospttal 
Lie. Practieal Narses
air-conditioned. Eztension pro- 
now in progress. Ocean resort 
Population 25.006. Located in 

of Georgia’s GoJden Įsiės. Met- 
Differential

garažas, sodas, 2

1 34 AUKŠTO— 7 KAMBARIAI
13 metą namas Oak Lawn. Gazo 

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

n METŲ MfR. NAMAS
5 kAmb. “Mamuette 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 ntm potvynio. 2 
auto garažas. $29,500 arba geriausias 
pasiūlymas.

tik sis.ooe
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 134 aukšto aukšto 10 
metų mūr. Nauja šildymo sistema, 
įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. VAIbrook 5-6015

2465 W. 5lst St WA 5-5030

CONTRACTOBS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EOrCINODurPt R K Y • O» 
TIKSLAMS S K UITUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATUEKA PLAMANM) 
PAGAL JOSU PAGEISAVHIĄ,

REpublic 7-8949 
■ 2301 W. 69th St. CHcage 

;------------------ .------ ;_________ _____

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

REZIDENCINIAI

*

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

Ten pat 6
$16.200

2—4 gerai
beism. centr.

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

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

$17.800. 
kamb. tvirtas bung.

užlaikytas med Pilnas 
šild. gar. $18.700.

PROGOS-OPFORTUN1TIE8

Skubiai parduodamas l'/2 aukš. 
mūr. 5 apačioj ir 3 viršuj. Pačiam 
M. p., 30 p. lotas, garažas, gazo 
šildymas. Tik $16,900. HE 6-5152Futly 

gram 
town.
heMrt _
ropolitan arca nearby. 
pay for evening and night shlfts. In- 
Sersice training. Good personncl po- 
licfir's. Salary open. Fringe benefits. 

|As«istants inlocatlng. Write to per- 
| ionnei director.

GLYNN-BBLNSWICK 
MEMORIAL HOSPITAL 

Bruaswick, Georgfat

3 NAUJI MŪRINIAI NAMAI 
bus baigti už 4 savaičių. 3624 W. 
67 PI. Parduodami už nužemintą 
kainą.

LAPKUS BU1LDERS
Tel. RE 7-6630 arba LU 1-0400

Savininkas parduoda namą 6 
kamb. ir 
stogas ir 
garažas, 
binti RE

«1 kamb. viršuj. Naujas 
naujas boileris, l’/z auto 
Dėl informacijų skam- 

7-3572.Seserų rėmėjų susibūrimas
Nek. Pradėtosios Marijos Se

serų Rėmėjų susibūrimas įvyko 
lapkričio 10 d., Savickų bute. 
Dalyvavo Šv. Kazimiero ir Auš
ros Vartų parapijų atstovės. Su 
sibūrimą pravedė M. Watkins. 
Sudarytas naujas rėmėjų rate
lis, numatąs veikti Aušros Var
tų parapijos ribose ir kartu 
darniai bendradarbiauti su jau 
veikiančiu Šv. Kazimiero para
pijoje rėmėjų skyriumi. Rate
liui vadovauja V. Kielienė, ku
riai sutiko padėti L. Babickie
nė, Jusienė, A. Kurliandskienė, 
J. Metrik - Lukas, J. Smith, O. 
Vaitkienė ir E. Urmonienė.

Susibūrime dalyvavo iš Put
nam atvykę motina M. Augus
ta ir seselė M. Paulė. Visos susi
būrimo dalyvės. O. Savickienės 
buvo skaniai pavaišintos.

REGISTERED NURSES
— CALIFORNIA —

Attractive opportunity for graduate 
availablc in Southcrn California. 
near Disncyland.

PALM HAKBOR HOSFTEAL
A la rge 256 b»-d hospital needs R. 
N.’s in all departmentsand all shlfts.

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU

in all departmentsand all shlfts. 
OPPORTUNITY FOR

CHIEF LABORATORY 
TECHMCIANS

Centrally located in one of Southcrn 
CaTIfomla’s largest reaort .areas. Op
portunity for advancenrrent UHtlmit- 
cd. Ltbcral salary-. yeariy inereasea. 
bonus for shift differential. ezcol- 
lent worklng conditkms. other be- 
ncflts. For furtber InforHMrtion and 
interview. apply. wrlte. or caJl col- 
lect Mr. Palchikoff or Miss Mathewa

IE 7-5168
Palm Narbor Ncspital .

GARDEN GROVE, CALIFORNIA

Reikalinga moteris kepykloje 
popietinei pamainai. Skambinti — 

Q- LA 3-1510.
• ■ l •

I

Charlio Chaplino ir jo žmonos 
Oona dukra Geraldine, 18 m., ste
bi operą karališkoj operoj Lon
done. Ji yra karališkosios baleto 
mokykloj mokine.

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
LIETUVIŲ VALGYKLA 

3236 South Holsfed Streot 
Tel.: DAnube 6-9897 

Julija O. BMIMeaš Chicago S, BHMta ||

DiouraotM DRAUGAS spausdinamas moderniškoje •paua 
| tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškeanėa spaustuvė* 
l visoje Amerikoje.

i DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš

I aringiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar- 
i bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negaištų 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 
k dtus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU- 
* GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy- 
} ventmą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
i urvai
■ • A- .4

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

| DRAUGAS
| 4545 West 63rd Street
Į CHICAGO 29, ILL — TU. Lū 5-9500

Parduodama Barber Sbop—kir
pykla. Dvi kėdės, dviem kirpėjam. 
Specialybė — moterų plaukų kir
pimas. Air-condition ir televizija. 
7505 S. Feffry Avė. Tel. MU 4-4333 
9 v. r. iki 6 vai. v.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuom. šviesus 4 kamb. butas. 
2-me aukšte, gazo peštais apšild. 
6815 S. Oakley Avė. Informacijai 
skambinti PR 8-5912, po 6 v. vak.

Išnuom. kambarys naujame na-
1 me prie vieno asmens, Marąuette 
i Parke. WA 5-4438.

PARDAVIMUI

GRYBAI Iš WISCONSIN Kelmu
čiai — 80c. kvorta, iš bačkos; $1. 
konservuoti. 6015 S. Ashland, tel. 
RE 7-8983

SKELBKITES “DRAUGE”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai akaitomaa lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

Remkite “Draugę”

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge

♦
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SUKAKTĮ MININT

Lapkričio 23-ji — svarbi Šventė
JONAS MIŠKINIS

Lietuvos nepriklausomybės 
metais, be kitų bendrų tautos 
švenčių bei pramogų, kariuome
nė su visuomene minėdavo sa
vo istorijos reikšmingiausią į- 
vykj, tai mūsų atgijusios ka
riuomenės kūrimosi pradžią — 
1918 m. lapkričio 23-ją dieną. 
Šis įvykis dideliu ir reikšmin
gu ženklu įsispaudė lietuvių tau 
tos sąmonėje. Tą dieną atgijusi 
Lietuvos valstybė įgijo realią 
savo valios reiškėją — kariuo
menę.

Žinom, kad Lietuvos valstybei 
'atstatyti nepakako vien žodžių 
nepriklausomybę paskelbti. Ją 
reikėjo dar ir atkariauti.

Kubos darbininkai eina iš amerikiečių Guantanamo bazės Kuboje. Įtempimo metu visi 3,000 
ninku tvarkingai dirbo bazėje ir nepasitaikė jokių nesklandumų ar sabotažo veiksmų.

priklausomybės minčiai apginti 
ir jai realizuoti.

Paskelbtoji nepriklausomybė 
buvo idėja — didžiosios laisvės 
idėjos vainikas. Bet, kaip kiek-- 
vieną idėją, taip ir šią, ant ka< 
ro griuvėsių išdygusių, reikėjo 
jėga ir ginklu apginti.

Ir vos tik Lietuva spėjo pri
sikelti, tuojau atsidūrė pavo
juje. Tada Maironis vėl šau
kia:

Pavojuj motina-tėvynė, 
Ateina audra iš pietų!
Tai lenkas, išgama tautos, 
Mums neša pančius ir žudynę, 
Dvarų ieškodams prarastų...

». •

Tad nieko nelaukdami, iš visų 
Lietuvos kampų rinkosi savano
riai kariai ir ėjo ginti savo 
gimtojo krašto. Daugeliui iš tė
viškės teko bėgti slapčia, nes 
ji kai kur buvo priešų okupuo
ta. Uga kelione laukais ar miš
kais sekino kovai reikalingas 
jėgas, o nuplyšęs batas drėki
no koją ir nudėvėtas rūbas ne

ko naujo kurti. Jai rūpėjo iš- šildė kūno. Retos eilės, su trū- 
laikyti kilnią savo senolių dva- kūmais ginklai, nepasisekimai,

Lietuva nežuvo

Kelis amžius lietuvių tauta 
vergavo. Kai kitos tautos kūrė 
savo gražesnį gyvenimą, ji bu
vo verčiama dirbti svetimiems. 
Bet koks jos savarankiškumo 
pasireiškimas buvo slopinamas 
pačiu žiauriuoju būdu. Aišku, 
tokiose sąlygose ji negalėjo nie-

didelių išlaidų, nereikia specia- ku, įtraukiant į repertuan 
I lių kostiumų ar dekoracijų.

Teatro pasisekimas priklau- čių vaikų dvasiai veikalus, 
so nuo lankytojų skaičiaus, nuo 
mokėjimo padaryti teatro vai
dinimus įdomiais ir patrauk
liais, o tam tik gali patarnauti 
tinkamas repertuaras. Juk turi
me nepamiršti, kad čia gimu- 
siems vaikams, o jie ir bus teat
ro publika, lietuviškos pasakos 
vienodai kaip ir Grimo bei kitų 
kraštų rašytojų. Todėl reikia 
publiką priartinti prie jų su sai-i

kitus, labiau artimus amei

riu sveikinti to teatro suir 
tojus, tegul Dievas pa 
jiems, suteikdamas ištverm 
vaidintojams pasisekimo.

DAUG NAUJŲ BAŽNYC

JAV-se 1961 metais, kaip 
neša “Catholic Market” ža 
las, buvo pastatyta naujų 
nyčių už $986 milijonus.

darbi-

GUŽAUSKŲ BEVERLY KILIS GĖLINYtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 pr 8-0834

VAIKŲ TEATRAS

N. BUTKIENĖ Reading, Pa.

Pagaliau vėl džiaugsminga ži 
nia pasirodė spaudoje, kad Chi
cagoje kuriamas nuolatinis vai
kų teatras. Kadangi šį kartą 
buvo paminėta nemaža asmenų, 
kurie pasiskirstė pareigomis, 
tad neabejotinai šis sumanymas 
tikrai bus realizuotas.

Apie tai, kad vaidinimai, ku
riuose dalyvauja patys vaikai, bus pelningi, ypač pradžioje, to 
laibiausi patarnauja tautišku- dėl visi asmenys, kurie gali bu
mui palaikyti bei savo tėvų gim ti mecenatais, kviečiami tam

kiekvienas teatras, neturintis 
medžiaginio pagrindo, negali 
tinkamai išvystyti savo veiklos. 
Juk statant liaudies ir kitas pa
sakas, reikia sudaryti tokiems 
vaidinimams ir tinkamą aplin
ką: duoti gražius drabužius, de
koracijas ir Lt. O sunku tikėti, 
kad tokie pastatymai iš karto

atsisakys tokią mokyklą parem 
ti ir medžiagiškai, mokėdami, 
nors ir nedaug, už pamokas jų 
vaikams. Be to, tos mokyklos 
didelė reikšmė, kad vaikai pri
pras daugiau kal'cėti lietuviš
kai. Todėl tam tikslui būtų nau 
dingą, kad pratimo vaidinimai 
būtų iš kasdieninio gyvenimo. 
Tokie vaidinimai nereikalauja

4 * <

PIRKIYE DABAR TIESIOG NUC 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

šią, atsispirti prieš gausius ir kritusiųjų ramybė ir sužeistųjų kalbai išmokti, negu visos vaikų teatrui medžiagiškai pa
skaudžius mėginimus. Tai jai' vaitojimai slopino pasiryžimo 
pavyko. Todėl ji ir nežuvo, o 
prisikėlė laisva, nepriklausoma.
Ji pradėjo naują gyvenimą.

Lietuvių tauta, bekurdama 
naują ateitį, susidurdavo su nau 
jais mėginimais ir

pamokos bei paskaitos, jau bu- Į 
vo nemaža rašyta. Net Kanados 
mokytojai, sudarydami lietuviš
koms mokykloms programas, 
labai daug vietos paskyrė vai
dinimams, surištiems su lietu-

dėti.

pavojais, vo kraštą, daug galvų pagukiy- 
Kartais šie mėginimai baigda- ta, bet priešai buvo nugalėti, 
vosi džiaugsmu, kartais — Bu

dvasią, bet Lietuvos kariai ne
palūžo. Jie nugalėjo ne tik fizi
nes kliūtis, bet ir atsispyrė ki
tokioms pagundoms.

Kovoj dėl laisvės beginant sa- yįškais tautiškais šokiais ir dai-

Todėl, pastovus vaikų teatras 
Tiesa, daugeliui karių nebu- ivairh* dalykų specialistais

dėsiu. Tas labai ryškiai atsis- yQ j namUs daug lengviau gali pasiekti šio
pindi mūsų patriotinėj poezijoj. galės vainiku Tįk cementinis tiks10- Tpac tai tas naudinga 

kryŽhffl, svyruojąs beržas ir siu- JUems vaikams, kurie patys vai 
til KČiCSl . - —' • - * - ’ - • *e '

Žinoma, tūtų gerai turėti prie 
teatro pastovią mokyklą, kurioj 
vaikai mokytųsi vaidinimo, šo
kių, dainų, kiekvienas pagal sa
vo gabumus ir palinkimus. Ka
dangi visiems mokiniams, jei 
jų daug atsiras, bus sunku su
teikti progą dalyvauti teatro 
vaidinimuose plačiai publikai, 
tai būtų naudinga ruošti ir ma
žesnius, studijinius, uždarus va:

VANDER
wagen

Štai Maironis, prisikėlus Lie
tuvai, gieda:

Jauna, laisva, pati savęs valdo- 
/vė, 

Tautų eilėn įstojo Lietuva. 
Savu krauju vergijos, nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sa- 

/va!

Lietuva globėjų neturėjo. Tu
rėjo išorėj ir viduje daug atvi
rų ir užsislėpusių priešų. Tuo 
brutaliu jėgų viešpatavimo me
tu garbingų tautos veteranų bu
vo paskelbta Lietuvos nepriklau 
somybė. Tada atėjo laikas ir lie
tuvių tautai parodyti savo jė
gą, susipratimą ir subrendimą. 
Atgijusios valstybės vėliavai iš
laikyti, sutraukyti paskutini anas 
vergijos pančiams, Lietuvos ne-

buejanČios gėtfe aM kapų difeną *nimuO8e gyvaus. Tie vaikai dinimus, kur iš eilės visi galėtų 
ir ųefrfį jų ItitlTliliTin gąr- išmoks lietuvių kalbos,
M. himną,, m, jie rtidatė įį jo. namuose nebuvo tin- 
vyhei brangiausią. kf geliįa kamiu ,smokę' Ismoks hetuvK- 
atiduoti. z- - .'Z; '

... -<•
r —t - : •

lengvai išmoks lietuvių kalbos, savo išmoktose rolėse pasiro
dyti. Neabejotina, kad tėvai ne

4552 34B5
V.HrdSh W. ttrdSt

PO 7-8020
IR MOTERYS KORI BOTI 

KUNIGAIS 7-.= .

kų dainų ir šokių, įsitrauks į lie 
tuviškumo atmosferą ir augs 
tikrais lietuviukais. O gal tarp 
jų atsiras tikri talentai, akto
riai, kurie puoš ne tik lietuviš
ką-sceną, bet taps profesiona- 
lais ■ •

šveicarė advokatė'įdr? Ger-’f turime neužmiršti, kad 
truda Heinzelmann iš Zuericho, ____________________________
moterų organizacijos siunčia-
ma, kaip praneša JAV katalikų .
žinių agentūra, nuvyko į Ro- AlumililjaUS,

Stainless Steel
ir Stiklo Išdirbiniai

mą, kur lanko suvažiavusius 
vyskupus, įrodinėdama, kad rei 
kią pradėti šventinti ir moteris 
kunigais.

Sv. Povilo draugijos, Londo
ne, narė Joana Morries taipgi 
pasiuntė visuotiniam Bažnyčios 
suvažiavimui prašymą, kad mo 
teris pradėtų šventinti kuni
gais. Tokį prašymą vokiečiams 
vyskupams, dalyvaujanti e m s 
Bažnyčios suvažiavime, pasiun
tė ir vokietė mokytoja Jozefą 
Teresė Muench iš Neukirch, ne 
toli Frtedrichshafeno. Ji yra 
Muencheno universitete užbai
gusi teologijos studijas.

j Tą žinią skelbdamas, “The 
!New Worfd” pažymi, jog nenu
matomas moterų šventinimas į į 
kunigus, nors yra sumanymų
atgaivinti instituciją diakonių, <Vi* reikmenys tiesiai iš dirbtu- 
. , . ... vių žemomis kainomis)kokios yra buvusios pirmaisiais H A išmokėjimai
krikščionybės amžiais. !__________________ _____ ___

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

I

KOSTAS BUTKUS

LITHUANIAN 
B A K E R Y 
2458 W. 59tti Street 

Chicago 29. DL
Tel. HEmloek 4-7434

' KEPA ĮVAIRIŲ RC&IŲ KEPINIUS
PRHMA tortų ir kt- gamtai? užsafcyms Įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

■ - — •— 'i •
Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.

Sav. ANTANAS KAZILIONIS

P. Thines, 79 m., San Diego, ' 
Jalif., gyventojas, atliko pėsčias 
3,500 mylių kelionę, norėdamas 
atkreipti žmonių dėmesį į paraly- 
žuotus vaikus. Jis taip pat yra1 
sirgęs pobjo liga.

ToL PRospect 8 2781 
ir GRovehilI 6-1760
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J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

A. A

MARIAH HABA2AS
Po tėvais Grencevicz

Gyveno 12512 So. Austin Avė.. 
Palos Heights.

Mirė lapkričio 14 d., 1962.
2:30 v. p. p., sulaukus 54 m. 
amžiaus.

Gimė Ca Šalie. III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

lukterys; Joan Mullen, žentas 
Michael. Patricia Sto.rk. žentas 
Kred ir Dienna: sflnūs: Euge
ne, marti latura. Kdward. Je- 
rome. Robert. marti Alice • ir 
Ronald. 10 anūkų.

Kūnas pašarvotas Lyznicki 
koplyčioje. 7435 W. 63 St.. Ar
po. III.

Laidotuvės jvyks šeštad.. lap
kričio 17 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėta į St. Alesan- 
der parapijos bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siekj. Po pamaldų bus 
nulydėta j sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus tr pftžj s tarnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NnliiMię: Dukterys, sūnūs Ir
gimines.

leidot direkt. Eyznicki. Tel. 
GI. 8-0330.

t
A. A.

MICHAEL STALEY
(STALAVSKAS)

Gvv. 1521G S. Hamlin A ve.. 
Midlothian. III.

Anksčiau gyvenęs Tovvn of 
Lake apylinkėje.

Mirė lapkr. 14 d., 1962. 5 v. 
v., sulaukęs 65 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šven
čionių apskr.. šakinių parap.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Rose (Armonaitė). duk
tė Margaret Adams. žentas 
Stanley, anūkas Riehard. drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko kiti 
Kūnas pašarvotas 

Eudetkio koplyčioje. 
Hemi itage Avė.

Laidotuvės įvyks šešt.. L 
kričio 17 d., iš koplyčios 9 
ryto bus atlydėtas j šv. 
žiaus parapijos bažnyčių, 
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
ialyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, žen
tas ir anūkas.

laidot. direkt. John F. Eu
deikis. Tel. YA 7-1741.

giminės. 
John 
4605

A. + A. PETRAS EUREVICH
Gyvent 10528 S. Campbell Avenue

Mirė lapkričio 14 d., 1962. 2:40 vai. ryto. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Panevėžio apskr., Smilgių parap. Amerikoje išgyveno 
52 metus. *

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Julia Tatarelis. 
žentas Bruno ir Bronė Gražutis, žentas Jonas, 4 anūkai: Ken- 
neth. Mary ir Danie! TatMelis ir Antanas Gražutis. 2 pus
seserės Marijona Vidmantienė ir Elena Vidmantiene ir jų 
šeitnoe, 2 pusbroliai: Vladas ir Petras Urevich ir jų šeimos, 
švogerką Ona Radavičienė ir kiti giminės.

Priklausė Teisybės Mylėtojų draugijai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kopi., 3307 South 

Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 17 d., iš kopi. 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j šv. JuYgio parap. bažmčią. ku
rioje įvyk* gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai
Laidotuvių direkt Antanas M. Phillips*. tel. YArd> 7-3401

I

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

Krv- 
ku-

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHKMVANS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 89th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

TeL REpubH« 7-1213
TeL Virginia 7-6072

PETRAS BIELIOHAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3672

AHTAHAS M . PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ TeL YArd. 7-8401

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HALSTED 8TREET TeL YArto 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmaoodore 4-2228
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 16
1 . - -

X Prel. I. Albavičiaus auksi
nio kunigystės jubiliejaus atžy- 
mėjimo banketan įsigijo pakvie 
timus dr. F. Kaunas, dr. P. Ki
sielius, dr. A. Lipskis, dr. H. 
Manfredi, dr. J. Meškauskas, 
dr. K. Pautienius, dr. J. Stone, 
dr. P. Atkočiūnas, dr. J. Yor
ke, dr. D. Ročkus.
r. X J. Čiuberkis, “Dirvos” re
daktorius, dalyvaus Kultūros 
kongrese Chicagoje. Spaudos 
sekcijos posėdyje, kuris įvyks 
lapkr. 23 d. 7 vai. v., bus ko- 
referentas J. Kardelio paskai
tos “Mūsų išeivijos periodinės 
spaudos ir laikraštininkų poka
ry nueitas kelias”. Pareikš sa
vo papildomas pastabas deltos 
paskaitos.
' X Istorijos sekcija II Kultu 
ros kongreso metu turės du po
sėdžius: penktadienį 7 v. v. ir cagoj, 
šeštadienį 9:30 v. r. Kiekvie
name posėdy bus po du prane
šimus ir diskusijos. Istorikai, 
istorijos mokytojai, istoriją stu 
dijuoją studentai ir istorijos 
mėgėjai turės keletą malonių 
valandų.

X Latvijos nepriklausomy
bės diena yra lapkričio 18 d.

Chicagos
Šeštadienį, lapkričio 17 d., ir 
sekmadienį.
mes bus Lane aukštesniojoje 
mokykloj. Ten kalbės iš Vokie
tijos atvykęs latvių atstovas. 
Lietuvių vardu sveikins Lietu
vos generalinis kons. P. Dauž
vardis. Bus muzikinė progra
ma.

X Iškilmingai palaidojo vil
nietę. Chicagoje lapkr. 7 d. pa
laidota iš Vilniaus krašto kliū
ti Ona Volodkevičienė, plačiai 
Chicagoje veikiančio dr. K. Ri- 
pos uošvė. Laidotuvėse dalyva- kyxi (Pr ~ 

.............. (
> 1,000 X Nebeatidėliokite: dabar, ne

Taipgi dalyvavo Prieš Pačias Kalėdas, geriausia

X Jonas Totoraitis, neseniai 
atvykęs iš Kolumbijos, apsistok 
jo Chicagoj pas Joną Kažemė-! 
ką, 6330 So. Rockwell St., te- 

Į lef. PR 8-6426. Kaip dantų tech 
i nikas darbą gavo savo specia
lybėje.

X Chicagos beturiu konfe
rencija įvyksta sekmadienį, lap 

j kričio 18 d. 2 v. p. p. Jaunimo 
Centre antrojo aukšto salėje. 

, Organizacijos prašomos atsiųs- 
ti savo atstovus ir visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

X J. Rimkevičius, D. Šatas 
ir V. šliupas sekmadienį, lap
kričio 18 d. 3 v. p. p. Jaunimo 
Centre, inžinierių ir architektų 
susirinkime padarys praneši
mus apie skyriaus veiklos iš
plėtimo galimybes mokslinėj ir 
biznio srityse. Diskusijas mode 
ruoš J. Jurkūnas.

X Lietuvos Ėininko drau
gijos susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 18 d., 1 v. p 
Hollywood Inn, 2417 W. 43rd 
St. Nariai prašomi dalyvauti.

X Dainavos ansamblis Čhi- 
savo ilgų metų darbui 
i ir įamžinti, paruošė 

lietuviškų dainų bei 
mūsų muzikų dainai 

kūrinių plokštelę

latviai ją švenčia

I

CHICAGOS BALFO ARTI
MIAUSI.UŽDAVINIAI

Birutininkių vyriausioji ir drauge Chicagos skyriaus valdyba 
birutininkių baliuje lapkričio 3 d. dr. A. Razmai įteikė $200, kaip 
pradinį įnašą į Lietuvių Fondą ir tuo tapo to fondo nariu. Nuo
traukoje birutininkių vyriausioji ir drauge Chicagos skyriaus val
dyba. Iš k. į d. Marta Bdbickienė — kultūros reikalų vedėja, Lu- 
cija Stasiūnienė — pirm.. Bronė Gustaitienė — vicepirm. Stovi 
Leokadija Dainauskienė — sekr., Vilė Genienė — rev. komisijos 
pirm.. Marija Jautakienė — ižd., Janina Zitkuvienė — ūkio vedė
ja ir Vanda Kulikauskienė — nare. (Nuotr. V. Račkausko)

NAUJAS REIKALAS

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
IJETUVIAI DERLIAUS 

ŠVENTĖJE

Chicagoje kasmet įvyksta
Balfo vakarienė įvyks lapkri- šventė> Holiday Folk

čio 17 d. Jaunimo Centre. Pro
gramą išpildys sol. R. Mas- 
tienė ir rašyt. A. Baronas. Kal
tės svečias iš Vokietijos dr. J. 
Grinius. Programą pravesti pa
skirtas Balfo direktorius Vale
rijonas Šimkus.

Balfo paskutinis apskrities 
susirinkimas įvyko 
7 dieną Jaunimo Centre.

Fair, kuri šįmet buvo lapkričio 
10-11 d. Navy Pier ir kurioje 
dalyvavo 34 tautos, tarp jų ir 
lietuviai. Šventę atidarė miesto 
mero sūnus Richard Daley, jr. 
Dalyvavo taip pat eilė miesto 
valdybos tarnautojų. Lietuvius 

i atstovavo Cicero LB apylinkės 
lapkričio valdyba, parodžiusi daug pasi

jam aukojimo ir darbo. Dalia Šulai- 
pirmminkavo kun. dr. A. Juška j tytė, šįmetinė Miss Lithuania,

I

ir sekr. P. Šilas. Buvo paskai- reprezentavo lietuvius prie lie- 
tyti žymesni aukotojai Balfo tuvių išstatytų eksponatų. De- 
vajaus metu.
paskelbtas atskirai. Pasirodo, skaS) Grincevičius, gi ekspona- 
kad didžiausią auką Balfui tre- I tus tvarkė dail. Trinkūnas, Jo- 
čią kartą iš eilės paskiria dr. Bobinienė, G. Ročkienė, Ko- 
Sidrys — reAA T— —
pareikšta ypatinga padėka ir ro<ios eksponavimo dvi 
pagarba! Vajus davė apie pora 
tūkstančių dolerių, kurie buvo phens ansamblio narė, 
įteikti seimo metu Baltimorėje. 
Aukas galima siųsti ir dabar. 
Šalpa turi būti prie širdies kiek 
vienai lietuviškai organizacijai, 

: klubui, draugijai ir kitiems sam
būriams.

t

Pranešimus apie buvusį Bal
fo seimą padarė V. Šimkus, 
Ign. Daukus ir kun. B. Sugin
tas, kurie platokai 
seimo eigą, atliktus 
vykdytus direktorių rinkimus 
ir įspūdžius kelionėje ir seime. 
Buvo paklausimų ir diskusijų. 
Pasirodo, kad ateityje reikia 
rimčiau pasirengti Balfo sei-

Jų sąrasas bus, ^oracijas vežė Šimkus, Kazlau-' 
Pasirodo, skaS) Grincevičius, gi ekspona-

$500. Jam ir buvo Dočkus. Prie lietuvių pa- Į Miskevičiūtė didžiuojasi

o dabar gyvena New Yorke, 
kur toliau mokosi. Jai teko 
mokytis su Anna Kaskas India
na universitete, o New Yorke 
su garsiais Amerikos ir Eu
ropos dainininkais. Yra lai
mėjusi daug stipendijų konkur 
sų, be to du kartu laimėjo 
“Marian Anderson Award”. 
Chicagoj jauna solistė yra pa
sirodžiusi “Draugo” koncerte.

Pirma dalis koncerto susi
darė iš Rodgers ir Hammers- 
tein dainų, pritaikytų Miskevi- 
čiūtės balsui. Po to sekė Schu- 
berto dvi dainos vokiečių kal
ba ir dvi kompozitoriaus Ed- 
vard Grieg dainelės. Trys ari
jos iš “Carmen” ir “Samson 
and Delilah’’ parodė solistės 
artistiškumą ir jautrumą.

L.
dienas savo lietuviška kilme. Ji padai 

darbavosi J. Mileriūtė, Ste- navo keturias
Ingau- neles. Kadangi publiką sudarė 

nienė, Purtulienė. Visos paro- nelietuviai, solistė paaiškino ką 
dos įrengimu ir tvarka rūpino
si Jonė Bobinienė. Prie eks
ponatų taip pat darbavosi A. 
Naudžiūvienė, G. Ročkienė ir 
Aušros Vartų tunto skautės.

Iš eksponatų daugiausia par 
duota įvairių lietuviškų keps
nių, kuriuos pristatė Mickevi
čiaus kepykla. Taip pat par- Į 
duota lietuviškų atvirukų, A. ne mokytojauja West Leyden 

High School, Franklin Park, ir 
jo pastangomis pavyko šis kon 
certas.

L. Miskevičiūtės koncertas 
buvo retas įvykis, nes mažai 
yra solisčių su tokiu puikiu bal 
su, be to, ji turi gražią išvaiz
dą ir laikyseną. Gaila, kad pub 
likoj teko matyti tiktai tris lie
tuvius. Būtume visi laimingi,

I
Neseniai tėvai marijonai įsi- mūsų namams reikia bent 6 ar 

gijo Argentinoje, Vilią Elisa, notų, be to, kunigiškų kamžų, 
naują namą. Gretimai, Berisso mišiolų, monstrancijos, kapos 
mieste, kuriasi nauja lietuvių su velionu, altoriams uždanga- 
parapija. Naujas namas skiria
mas naujokynui ir juvenatui. 
Ten bus ruošiami jaunuoliai į 
kunigus - vienuolius. Įstaigai 
paruošti reikia nemažai pinigų. 
Gerų ir dosnių rėmėjų dėka 
namą su kitais pastatais nupir
kome. Skubiai reikia įrengti 
koplyčią su liturginiais rūbais 
ir indais. Dėlto kreipiamės į
mielus rėmėjus ir prašome ma- R®v. Vincent Andriuška, MIC 
rijonų įstaigom pagalbos. Kiek 6336 So. Kilbourn Avenue 
žinome, Vilią Elisai ir kitiems Chicago 29, UI. Tel. PO 7-1687

lietuviškas dai-

dainos reiškia. Solistės inter
pretacija užbūrė klausytojus. 
Koncertą baigė penkiom ang
liškom dainom; kompoz. Hage- 
man, Curran ir Horseman. So
listei fcuvo įteikta puokštė bal
tų rožių. Visa publika atsisto
jo ją pagerbti.

Akompaniatorius Jerold Sto-

lų, purifikatorių, humerolų ir 
kitų liturginių rūbų.

Jūsų pagalba ir palanku
mas bus labai įvertinti. Pado
vanotus šiam reikalui liturgi
nius rūbus, indus ar aukas mie 
lai persiųs Argentinon provin
cijos iždininkas. Visais reika
lais kreiptis:

atžymėti 
rinktinių 
garsiųjų 
paruoštų 
“Dainava”, kuri pasirodys pa
baigoje šio mėnesio. Prisitai
kant prie dabartinių grojimo 
priemonių, ji bus išleista dve
jopa — monotoninė ir stereo
foninė, abi aukščiausios garso 
reprodukcinės kokybės, 33 S a. 
p. m. Rekordavimą bei plokšte
lės išleidimo techniką atliko 
elektronikos inž. Jonas Ralis, 
kuris yra vienas iš nedaugelio 
lietuvių specialistų šioje srity.

I

♦1

nušvietė 
darbus, į-

šeštadienio iškil-

I

X šaulių meno kuopelė šį 
šeštadienį, lapkričio m. 17 d., 8 
v. v. Vyčių salėje 2455 W. 47 
gtv., ruošia linksmą šokių va
karą. Gros “Melodijos Brolių” 
orkestras. Veiks bufetas ir ba
ras.
mas, kviečiami gausiai apsilan-

Visi, ypač lietuvių jauni-

IS ARTI IR TOLI

vo ark. Sheil, 37 prelatai ir ku 
nigai bei daugiau kaip 1,000 
gasauliečių. '
Lietuvos generalinis konsulas P^kti televiziją ar hi-fi stereo 
dr. P. Daužvardis ir 1 
gener. kons. Šia, taipgi grupės i 
vengrų, čekų, žydų, šveicarų, 
Austrų, lenkų.

X Ligoninių savanoriškų pa
dėjėju organizacijų atstovės iš 
visos Chicagos antradienį buvo 
susirinkusios į šv. Kryžiaus li
goninės naująjį,, priestatą. Tu
rėjo savo susirinkimą, paskai- 32, UI., tel. YA 7-5980. (Sk.) 
tą ir pietus.

X H Kultūros kongreso ban
ketui aukojo: J. Tamulis, L. 
Balzaras, A. Indreika, A. Dun
dulis, St. Pautėnienė, Gliožerie- 
nė, Underienė, J. švedas. (Pr.)

Kinija vokišką aparatą. Geriausias pa 
sirinkimas, žemiausios kainos 
pas Gradinską, 2512 W. 47th 
St., FR 6-1998. (Sk.)

X Maisto siuntiniai j Lietu
vą paseikia per 3—4 savaites. 1 
Juos nebrangiai galima pasiųs
ti per Nedzinskas Gift Parcel 
Service, 4065 Archer, Chicago

I

X Kokybė, pigumas, pilna 
garantija ir didelis pasirinki
mas TV, radijų, fonografų pri
traukia klientus net iš Gary, 
Roselando į DAINA CO., 3321 
S. Halsted. (Sk.)

X Operos baliaus rengėjai 
yra nuoširdžiai dėkingi Chica
gos bei apylinkių lietuviams už 
gausų dalyvavimą jų rengtame 
koncerte - baliuje lapkričio 10 
d. Kartu atsiprašo visų, kurie 
dėl vietos stokos salėje baliuje 
negalėjo dalyvauti Operos val
dyba kitam kartui rūpinsis gau
ti žymiai erdvesnę salę. Likęs 
pelnas skiriamas Chicagos Lie
tuvių Operos kultūriniai veik
lai palaikyti. (Pr.)

X Lietuviškos Simfoninės 
Muzikos koncertas jau čia pat. 
Bilietai sparčiai perkami. Ne- 
suspėjusieji bilietus 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.)

i 
i

X Visi į Balfo vakarienę 
kviečiami atsilankyti šį šešta
dienį, lapkričio 17 d. 7 v. v. 
Jaunimo Centre. Trumpai kal
bės svečias iš Europos dr. J. Į

J. A. VALSTYBĖSE
— A. a. prof. A. Kačanausko 

3-jų metų mirties sukaktį mi
nint šv. mišios buvo atlaikytos 
lapkričio 16 d. 7 v. r. Šv. Tre
jybės bažnyčioje, Newarke, N. 
J. Mišias atnašavo kun. P. To
toraitis.

— Onutė Nausėdaitė sutiko 
pirmą kartą pasirodyti lietuvių 
visuomenei parapijos rengiam 
Šv. Kazimiero minėjime, kuris 
bus kovo 10 d. Los Angeles, 
Calif. Be jos minėjime daly
vaus parapijos choras, veda
mas komp. B. Budriūno ir sol. 
A. Pavasaris, kuris dar prieš 
Kalėdas atvyksta į Los Ange
les gyventi.

— Šv. Kazimiero parapijos 
choras Los Angeles, Calif., ren 
gia vakarą parapijos salėje va
sario 23 d.

— Gabijos leidykla ir šiemet 
paskelbė metinį knygų išpar
davimą, kuris truks iki metų 
pabaigos. Ypatingai atpigintos 

! pačios leidyklos išleistos kny
gos. Jų sąrašą galima gauti pa
rašius šiuo adresu: Gabija, 87- 
85, 
Y.

nę, lapkričio 2 d. laivu “Fran
ce” išplaukė į New Yorką. Le 
Havre uoste ją išlydėjo duktė 
ir žentas inž. A. Venskus. T. 
Šlepetienė, būdama Europoje, 
be Prancūzijos dar aplankė 
Šveicariją ir Italiją.

— Kun. J. Petrošius, Lietu
vių Katalikų Misijos Prancūzi
joje direktorius ir Pr. Lietu
vių B-nės Krašto valdybos pir
mininkas, lapkričio 3-8 d. buvo 
išvykęs į rytinę Prancūzijos da 
lį — Alzasą, kur lankė lietuvių 
kolonijas.

I

Stasys Pieža. vienas iš “Chi- 

cago’s American” dienraščio re

daktorių, neseniai grįžęs iš Romos, 

kur dalyvavo visuotini?me Bažny

čios susirinkime, susitikdamas su 

šimtais įvairių kraštų korespon

dentų. Kultūros kongrese. Spau

dos sekcijoje, lapkr. 22 d. 7 v. v. 

kalbės tema “Lietuvos reikalų ir 

mūsų kultūrinių temų kėlimas pa

saulio spaudoje.”

su
ir

95 St., Woodhaven 21, N. 
(Sk.)

Stephens ansamblio plokštelių 
ir gintaro.

Meninę programos dalį atliko 
Cicero tautinių šokių grupė Žil 
vitis, kuriai vadovauja V. Re- 
meikytė, Vyčių choras, vad. F. 
Strolios ir Marąuette Parko 
moksleivių lituanistinės mokyk 
los moks, ansamblis, vad. Al. 
Martienės. Parodai eksponatai 
buvo daugiausia paskolinti iš jei turėtume progos vėl išgir- 
Šv. Kazimiero seselių, tai štai- sti šią malonią žvaigždę, 
tiesės, pagalvėlės, juostos, dro
žiniai ir kt.

Parodą apžiūrėjo tūkstančiai 
žmonių. Miesto atstovas pulk. 
Reilly ir mero atstovas Richard 
Daley, Jr., labai džiaugėsi lie
tuvių tokiu gražiu pasirodymu. SKIEPAI IŠGELBĖJO GYVA- 
Reilly pareiškė, kad lietuviai TĖS ĮKASTĄ
yra pati organizuočiausią tau- Iš Chicagos Lincoln Parko 
tinė grupė Chicagoj. Abu atsto gyvatyno lėktuvu į St. Paul, 
vai išreiškė asmenišką pasigė- Minn., nuvežti skiepai išgelbė- 
rėjimą ir padėką Jonei Bobi- jo 19-kos metų Larry Probst 
nienei. Iš visų 34 grupių ge- gyvybę. Jį į du pirštus įkando 
riausia pasirodė lietuviai ir tai nuodingoji kobra gyvatė, 
dėka Cicero LB apylinkės val
dybos — St. Ingaunio (pirm.), 
G. Ročkienės, J. Bobinienės ir 
inž. K. Dočkaus nuoširdaus 
darbo, o taip pat ir visų kitų 
lietuvių, kurie tai valdybai tal
kininkavo ir kurių visų neįma
noma išvardinti. P. J-
VYČIAI RENGIA MAIRONIO

MINĖJIMĄ
Kad Maironis yra poetas, di

džiausias dainius ir mūsų tau
tos žadintojas, tai gal visi ži
no, nes tai visur pabrėžiama, 
tačiau daugelis dalykų užmirš- greitį, 
tama. O Maironis buvo taip 
pat kunigas, prelatas, semina
rijos rektorius, išauginęs Lietu 
vai eilę kunigų.

Vyčiai senjorai ruošia Mai
ronio minėjimą antradienį, lap
kričio 
salėje, 
cijų iš 
lamuos 
Daiva Matulionytė. 
ronį kalbės Pov. Dirkis. Jauni
mui, kuriems lietuvių kalba 
sunkiau suprantama, bus pas
kaita anglų kalba. Ją skaitys 
inž. J. Blužas. Visi vyčiai sen
jorai, jauniai ir visa visuome
nė maloniai kviečiama dalyvau 
ti. Įėjimas laisvas. E. S.

Genovaitė Aleksynas - 
Mitchell

CHICAGOS ŽINIOS

RŪKSTA KAMINAI
Vien tik lapkričio mėnesį 

Chicagoje teisman patraukti 
194 savininkai, iš kurių aparta 
mentinių namų kaminų kilo per 
daug dūmų ir teršė orą.

VAŽIAVO 110 MYLIŲ 
GREIČIU

Melrose Parko policija areš 
i tavo Catherine McCormick, 21 
m., prie Fifth ir North av. 17 
mylių ją vijosi 14 policininkų 
iš astuonių priemiesčių. Ji bu
vo išvysčiusi 110 mylių į vai.

VOKIETIJOJE
— Akt. Albinas Gedvilą 

žmona Mėta-Morta Tileryte 
sūnumi Artūru atvyko šiomis
dienomis iš Klaipėdos į Ham
burgą. Žmona pradėjo dirbti 
Hamburgo teatre kaip grimo- 
rė, o vyras mokosi vokiečių 
kaltą, kad galėtų pradėti dar
bą savo srity.

— Elena-Valtrauda Varako- 
jytė atvyko iš Kretingos pas 
savo tėvelį, gyvenantį Ham- 
burg - Waltershof. Pradžia jai 
nelengva, nes nemoka vokiečių 
kalbos ir per mažai turi čia pa
žįstamų. Džiaugiasi sužinojusi, 
kad Hamburge daugiau esama 
lietuvių. Jinai dabar lanko mo
kyklą, o vėliau ketina vykti į 
Australiją pas kitus savo gimi
nes.

mui. Valdybos nariai buvo la
bai nepatenkinti išgirdę betik
slius kaltinimus seime. Chicaga 
šalpos darbus atlieka kasmet 
vienodai ir surengia po $10,000 
Balfo Centrui.

Vėliau buvo iždininko prane 
Šimas apie kasos stovį, pareigų 
paskirstymai koncerto metu, E. 
Morkūnienės žodis apie rinklia
vą prie Tėviškės parapijos baž 
nyčios, moterų vieneto atsto
vių apie maisto produktus, tal
ką salės paruošime ir t.t.

Antanas Gintneris

ARGENTINOJ
mirė 

m. Velionis kilimo 
parapijos, Ukmer- 
1928 m. atvyko į 
Beveik visą laiką 
geležinkelių. Jau 

du metai kaip buvo išėjęs pen
isi jon. Nuliūdime liko velionies 
i žmona Kazimiera Kybartaitė, 
sesuo Veronika Argentinoje ir 
įbrolis Alfonsas Lietuvoje.

— A. a. Liudas Krugiškis 
mirė spalio 26 d. Liko žmona 
Ona Krugiškienė.

— Ona Valčeskaitė - Glažnie 
nė, atvykusi iš Kanados keletą 
savaičių viešėjo Rosario mies
te pono Gležnio namuose, 
proga 
mųjų 

I

- — — j — A. a. Stasys Guja
Grinius, dainuos sol. R. Mastie- 8U^au^ęs 52 
nė, akompanuos muz. R. Mo- Pabaisko
tekaitis. Humoristinių eilių aP®^r- 
pluoštą 
Bilietai 
3 dol. 
kėjus

l

Humoristinių
paskaitys Al. Baronas. Argentiną.
vakarienei tekainuoja P^e

Gaunami pas Balfo vei- 
ir Dainos krautuvėje.

(Pr.)

ĮVYKO KLAIDA PAŠTO 
ŽENKLUOSE

Chicagos paštas keliom die
nom sustojo pardavinėjęs 4 
centų Dagui Hammarskjold pri 
siminti išleistus pašto ženklus, 
nes, įvykus spausdinimo klai
dai, geltona spalva ne vietoje 
išspausdinta ant 200 ženklų. 
Washingtone, kur ženklai spau 
sdinami, bus atspausdinta kelio 
lika šimtų tūkstančių panašių 
su klaida ženklų, kad jie nevir
stų retenybėmis. Chicagoje ne- ilgesnį laiką viešėjusi Paryžiuj 
rasta ženklų su klaida. pas savo dukterį B. Venskuvie-

Ta 
aplankė ir keletą pažįsta 
Buenos Aires mieste.

PRANCŪZIJOJ
Teodora šlepetienė, Lie- 

Bendruomenės veikėjo 
pulk. J. Šlepečio žmona.

Intemational Folk Fair — tarptautinėje mugėje Navv Pier, Chi- 
cagoje, lapkričio 10 d. prie lietuvių reprezentacinio stalo Chica
gos burmistro pavaduotojas pulk. Jack Reilly rengėjų tarpe. Iš 
kairės: Izolda Bendoraityte, Chicagos LB švietimo vadovė Jonė 
Bobinienė, pulk. Jack Reilly, Cicero LB valdybos sekretorė Gab
rielė Ročkienė ir Jūratė Zelbaitė. Daugiau nuotraukų iš Derliaus 
šventės buvo lapkričio 14 d- “Drauge”. (Nuotr. V. Račkausko)

20 d. 7:30 v. v., Vyčių 
Bus dainų ir deklama- 

Maironio kūrybos. Dek- 
Mirga Pakalniškytė ir 

Apie Mai-

SĖKMINGAS LIETUVAITĖS 
KONCERTAS

į

Lapkričio 2 d. pasirodė lie
tuvių kilmės jauna dainininkė 
Lillian (Miskevičius) Mernick ir 
sužavėjo amerikiečius savo so
driu kontraltu. L. Miskevičius 
yra kilus iš Worcester, Mass.,

GAVO TRIS ALGAS
Boso pagelbininkas Thomas 

Selwyn, 1205 Shervin av., prie 
Chicagos kanalizacijos, gauda
vo mėnesinės algos $771 su
moje. Tuo pačiu laiku du sa
nitarinio distrikto kontrakto- 
riai irgi jam mokėdavo algą. 
Tikrinama, kaip jam mokėta 
algos, ypač, jei kontraktoriams 
neatlikęs jokio darbo.
SUVAŽINĖJO TRAUKINYS
Rock Island traukinys mirti

nai suvažinėjo du jaunamečius, 
Morgan Park aukšt. mokyklos 
moksleivius prie lll-tos ir Ha
le. (Vaikai pralindo po nuleistas 
užtvaras.

SUMAŽINO PAŠTO IŠLAI
DAS

Chicagos pašto viršininkas 
Harry Semrow pranešė, kad 
per paskutinius metus paštas 
išleido $2,995,962 mažiau negu 
1961 metais, nors tuo pačiu lai
ku laiškų ir siuntinių kiekis pa 
didėjo 4.7 proc.
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