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PRANCŪZIJA NORI PASILIUOSUOTI NUO ALŽIRO
[Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)

šiuo metu Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle ke
liauja po Prancūziją. Tai 
davė progos pasakyti kele
tą kalbų, kuriose aiškiai pa
sisakė Alžiro ir bendrai Eu
ropos klausimais.

Nežiūrint komunistų ir 
kairiųjų organizacijų boi
koto, visur jis buvo gyven
tojų entuziastiškai sutiktas.

K a 1 b ėdamas Napoleono 
gimtinėje Korsikoje, de 
Gaulle be jokių dviprasmiš
kumų pripažino, kad Alžiro 
sukilėlių vyriausybė turi 
didelės įtakos muzulmonų 
'masėse, todėl derybos dėl

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

***

AR VERTA MIRTI?
--Ar verta mirti dėl Ber

lyno?
Toks klausimas šiandien jau 

girdimas vakariečių defetistų 
tarpe, kaip 1939 metais buvo 
klausiama: "Ar verta mirti 
dėl Danzigo?"

Anglijoje jau seniai girdisi 
balsai tų, kurie pasiruošę 
kristi Chruščiovui į sterblę. 
Jie linkę priimti Nikitos dik
tuojamas sąlygas.

--Koks skirtumas, kai mū
sų sunkvežimius kontroliuos 
Rytų Vokietijos vadininkas, 
o ne sovietų pareigūnas? Skir
tumas tik antspaudoje. Tad 
ar verta deltos antspaūdos ka
riauti?

Tokia galvosena tik didina 
pavojų. Sovietų taktika yra 
paglemžti Berlyną taip, kaip 
pelė griauždama sūrį mažais 
gabaliukais, kurie pradžioj 
gali atrodyti nereikšmingais 
ir nevertais, kad dėl jų būtų 
kariaujama.

•

Chruščiovo tarnas Ulbrich- 
tas sako, kad pripažinus Rytų 
Vokietiją, Berlyne niekas ne
pasikeis. Jis negalvojąs są
jungininkams uždaryti kelio 
į Berlyną ir klausia, koks be
protis norėtų atominio karo, 
kad užsitikrintųpriėjimąprie 
Berlyno, kurio niekas nenorįs 
uždaryti...

Didžiausias pavojus, kad at
siranda žmonių, kurie prade
da tikėti tiems žodžiams. 
Vakarų vyriausybėse jau yra 
asmenų, kurie pasiryžę pri
pažinti Rytų Vokietiją kaip 
tik tuo momentu, kada ji per
gyvena sunkiausias dienas. 
Gal tai ir bus viena iš pag
rindinių priežasčių, kodėl 
Chruščiovas reikalauja ją pri
pažinti, kad išliktų gyva.

Tad būtų labai blogai pa
rinktas momentas deryboms..

Tai būtų pakartojimas 
Korėjos paliaubos klaidų, ka
da komunistų jėgos fronte 
buvo beišnykstančios, spaud
žiant pietiečiams.

Didžiausias vakariečių 
silpnumas, kad visos krizės 
buvo išprovokuotos komunis
tų ir Vakarai visad stengėsi 
jas išlyginti padarydami nuo
laidų.

Ko laukia vakarai nesiim
dami iniciatyvos? Kai kas pa
sakys, kad neverta .rizikuoti. 
Bet ar nerizikuoja vakarie
čiai jau 15 ifietų nuo karo pa
baigos, kai jiems duodama tei
sė tik pripažinti esamą padė
tį ar trauktis atgal. Ar ne
vertėtų vieną kartą rizikuo
ti tarp esamos padėties ir 
žingsnio pirmyn? 

būsimos Alžiro valstybės 
įkūrimo galinčios prasidėti 
kiekvieną dieną, jeigu iš 
sukilėlių pusės nebus jokių 
sąlygų (sukilėliai reikalavo 
paleisti jų lyderį Ben Bella, 
kuris laikomas Prancūzijoj 
kalėjime).

De Gaulle savo kalboje 
pasakė dar daugiau. Jis sa
kė, kad reikia pradžioj su
sitarti su Alžiro sukilėlių 
politiniais sluoksniais, o 
paskui bus padarytas apsi
sprendimo r e f erendumas. 
Tai būtų lyg plebiscitas, 
skirtas sutarčiai su laikiną
ja sukilėlių vyriausybe ra
tifikuoti.

Jei derybos nepasisektų, 
de Gaulle numato gyvento
ju perkraustymą. Tie pran
cūzai, kurie norės pasilikti 
vietoje, bus ginami, o kurie 
norės persikelti į Prancūzi
ją, bus jiems padėta pra
dėti kurti naują gyvenimą. 
Bet tokiu atveju <visi alži- 
riečiai, kurie dabar dirba 
Prancūzijoje (jų yra apie 
pusė milijono), bus išsiųsti 
į Alžirą. Tai būtų daroma 
tik kraštutiniu atveju ir 
Prancūzija dėl to neturė
sianti jokių nuostolių, nes 
jai dabar reikalinga daug 
žmonių, o milijoninės su
mos, kurios dabar išleidžia
mos karui Alžire, būtų skir
tos kitiems reikalams kraš
to viduje ir tai duotų gali
mybę atkurti karinę jėgą, 
nes prie pirmos progos ka
riuomenė būtų atitraukta iš 
Alžiro.

De Gaulle sako, kad Pran
cūzijai tenka svarbus vaid
muo kuriant naują Euro
pos ekonomiją ir politiką, 
tad pasiliuosuodama nuo 
Alžiro, ji galėtų visus savo 
išteklius skirti šiam reika
lui.

Dėl santykių tarp Rytų 
ir Vakarų de Gaulle mano, 
kad derybos negalinčios 
prasidėti po grasinimo žen
klu. Jis yra pasiruošęs pa
tiekti pasiūlymų bandyti 
žmoniškai išrišti visus klau
simus, imant ir Vokietijos, 
su kuria surištas viso pa
saulio likimas. Savo kalbose 
de. Gaulle kvietė visus pran
cūzus vienybėn, nes valan
dos, kurias pergyvena Pran
cūzija, yra labai rimtos.

Prezidentui de Gaulle ne
baigus kelionės po Korsiką, 
laikinoji Alžiro vyriausybė

"AŠ buvau teisus sakydamas, kad mūšy atominė bomba-didesnė!"

Cleveland. Ohio

Tunise palankiai atsiliepė į 
jo kalbą, kad ji esanti aiš
kesnė ir tikslesnė ir priduo-

(Nukelta į 4 psl.)

MIRĖ JUOZAS
TYSLIAVA

Pastaruoju metu lietuvių 
spauda neteko net keturių re
daktorių: B. Dirmeikio-Mar
gutis, A. Šapokos - Tėviškės 
Žiburiai, A. Vasil - Tėvynė 
ir dabar, lapkričio 11 d. - 
Juozo Tysliavos - Vienybės 
leidėjo i-r redaktoriaus. Trys 
iš jų mirė širdies liga. Ir 
visi dar tokiame amžiuje, ka
da ne tik dar galima gyventi, 
bet ir daug dirbti. Širdies liga 
mirė ir Juozas Tysliava.

Juozas Tysliava buvo gimęs 
Suvalkijoje, Keturvalakių 
valščiuje. Dabar ėjo 59 gyve
nimo metus. Savo gyvenime 
buvo daug keliavęs ir jo ilgo
ji kelionė į JAV įvyko 1932 
m. Čia greit sutapo su Vie
nybe, vėliau ji perėjo į J. 
Tysliavos rankas ir ją iki savo 
gyvenimo pabaigos, kad ir ne
lengvomis sąlygomis, išlaikė.

Be laikraštininko darbo 
buvo plačiai įsijungęs ir į vi
suomeninę bei politinę veiklą. 
Visą gyvenimą išliko origina
lus, kūrybingas, rašąs aštriai.

Juozo Tysliavos palaikai 
buvo pašarvoti Vienybės na
muose. Iš čia lapkričio 15 d. 
išlydėti į Cypress kapines. 
Kūnas buvo sudegintas krema
toriume. Liko velionies žmona 
Valerija ir sūnus Juozas, ku
ris paskutiniu metu daug talki
no, kad Vienybė galėtų eiti.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos dešimtmečio suvažiavime išrinkta naujoji valdyba. Iš kairės Dr. 
V. Ramanauskas, Dr. E. Lenkauskas, Dr. J. Stankaitis, Dr. H. Brazaitis ir Dr. D. Degešys.

V. Pliodžinsko nuotrauka

BENDRUOMENE JŪSŲ PASTANGAS STEBI DIDELE
SIMPATIJA Bendruomenės Tarybos pirmininko St. Barzduko žodis

Dalyvauti Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos dešimtmečio su
kakties iškilmėse ir Lietuvių 
Bendruomenės vardu žodį tarti 
jaučiame ne tik pareigą, bet ir 
malonumą. Ir tai dėl dviejų prie-

ŽINIOS IS VISUR
• Hans Kroli, Vakarę Vo

kietijos pasiuntinys Mask
voje, iššauktas skubiai grįž
ti į Bonną, dėl jo paskuti
nės neautorizuotos inicia
tyvos tariantis dėl būsimų 
Vakarų Vokietijos ir So
vietų Sąjungos santykių. Iš 
paskutinių Maskvos pareiš
kimų matyti, kad jie siekia, 
jog keturi didieji sutartų 
naują Vakarų Berlyno sta
tutą, jau visai nekalbant 
apie Rytų Berlyną.

• Maskvoje, matyt, be se
nųjų didžiųjų vadų nušali
nimo, vyksta ir kiti nema
ži pertvarkymai. Naujuoju 
saugumo policijos viršinin
ku paskirtas Vladimir E. 
Semichastny . Prie tai bu
vęs saugumo viršininkas 
perkeltas į komunistų par
tijos sekretoriatą.

• Stalino paminklų ir jo 
vardu miestų bei gatvių 
naikinimas vyksta pilnu 
tempu ne tik pačioje Rusi
joje, bet ir satelitiniuose 
kraštuose. Berlyne taip pat 
nuversti Stalino paminklai 
ir pakeistas Stalino alėjos 
vardas į Karolio Markso 
alėją, žinoma, berlynie
čiams iš tokio pakeitimo 
mažas laimėjimas. Anks
čiau toji gatvė buvo vadi
nama Frankfurter Allee. 

žasčių: viena, kad Draugija savo 
gyvavimu prasmingai derina šel
miškumo bei viešumos pradu, 
ir antra, kad mes jai turime 
taip pat ką pasakyti.

Susiorganizavę profesiniu pag
rindų, esate lietuviškame mūsų 
gyvenime atskira šeima su spe
cifiniais savo reikalais bei rū
pesčiais. Klystų, kas manytų, 
kad šitai nereikalinga. Priešin
gai, profesinį telkimąsi reikia 
ne tik palaikyti, bet ir skatin
ti. Ir tai dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, dėl to, kad toks telki
masis kartu taip pat domisi pro
fesine pažanga, o tai visai su
prantama bei būtina. Antra, šis 
telkimasis įgalina susidaryti tam 
tikrą šeimiškumo nuotaiką, kuri 
artina ir šildo savo židinio na
rius ir kuri yra tokia natūrali 
kiekvienam žmogui, siekiančiam 
intymumo bei bičiuliškumo.

Lietuvių Charta (lietuviškasis 
mūsų Dekalogas, arba Dešimt 
Dievo įsakymų) tokį telkimąsi 
numato ir jam pritartia: lietuvis 
kuria ir palaiko religines, kultū
rines, jaunimo, savišalpos, 
profesines ir kitas lietuvių 
draugijas. Kiek stebime i r pažįs
tame -- lietuviai gydytojai Ame
rikoj ar nebus geriausiai susi
organizavę, todėl gali būti pa
vyzdžiu ir kitiems.

Sudarydami profesiniu pagrin
du organizuotą lietuvių gydytojų 
šeimą, jūs tačiau neužsidarote 
vien jos ribose. Jūs taip pat 
gražiai palaikote lietuviško sve
tingumo paprotį. Todėl savo šei
mos šventėj šiandien turite lie
tuvių spaudos, lietuvių radijo, or

SACHMATlį PIRMENYBĖS CLEVELANDE
Senai lauktos š. Amerikos lietuviu šachmatų 

pirmenybės čia pat. Jos įvyksta lapkričio 23-25 d. 
Clevelande.

Pirmenybes apsiėmė globoti vietos Lietuvių 
Bendruomenė. Data ir vieta yra patvirtinta 
FASKo. Vyr. rengimo komisiją sudaro Clevelando 
šachmatų valdyba: dr. A. Nasvytis, S. Astraus
kas ir A. Johansonas. Pirmenybių reikalais rašyti 
ir kreiptis dr. Nasvyčio adresu: 10823 Magnolia 
Dr., Cleveland 6, Ohio. Tel. RA 1-4181.

Pirmenybės 6 ratų, šveicarų sistema ir bus 
pravestos Cleveland Chess Center patalpose. Ame
rikiečių leidžiamas šachmatų biutetenis jau minė
jo apie šias lietuvių pirmenybes. Dalyviai bus ap
rūpinti nakvyne ir maistu. Laimėtojams tikimasi 
padengti kelionės išlaidas. Pirmų trijų vietų lai
mėtojams ir geriausiam jauniui paskirtos vien
kartinės dovanos. Pabaigai — vaišės, kuriomis 
rūpinasi Clevelando žaibo rėmėjai.

Pirmenybėse bus rungiamasi dėl reikšmingos 
ir simbolinės Lietuvos Laisvės Avilio dovanos, iš
drožinėtos prof. Igno Končiaus iš juodo ąžuolo, 
gauto iš Lietuvos, padabinto bitelėmis, atsiųstom 
iš Palangos.

Į pirmenybes yra pakviestos geriausios mūsų 
pajėgos iš Kanados ir JAV. Pirmieji atsiliepė iš 
Bostono ir Chicagos.su Tautvaišu, Zujum, Pal- 
čiausku ir kitais.

Šachmatininkai raginami, nelaukiant pasku
tinės dienos, siųsti žinias ir įsirašymus dr. Nasvy
čio adresu. Darykime, kad pirmenybės būtų stip
rios ir gausios savo sudėtimi. K. M.

ganizuotosios Lietuvių Bendruo
menės atstovus. Didžiai malonu 
viešai pasidžiaugti šia jūsų sve
tingumo dvasia, juo labiau, kad 
jūsų tarpe iš tikrųjų jauku ir 
gera.

Jūsų šeima lietuviškame mūsų 
gyvenime taip pat labai reikš
minga bei simpatinga ir kitu 
bruožu -- tai jūsų giliai supras
tu dėmesiu likiminiam mūsų rū
pesčiui. Šis rūpestis -- Lietuva 
ir lietuvybė. Čia einate didžių
jų savo pirmuonių keliu. Iš tikrų
jų, ar ne daktaras Basa
navičius pirmasis savo įžiebtoj 
Aušroj mums pasakė, kad esame 
tokie pat žmonės, kaip ir mūsų 
kaimynai, ir kad turime visomis 
teisėmis, priklausančiomis visai 
žmonijai, kartu su mūsų kai
mynais naudotis?

Daktaras Kudirka savo 
Varpu mums skambino ir tebe
skambina: Kelkite, kelkite, kel
kite! Jam buvo gražu, kad lie
tuvių būrelis tarp svetimųjų vie
nybės laikos ir motiną tėvynę 
pagarbin atminimais vaiko, gra
žiau, kad kiekvienas pripažinti 
gali, kad jo širdis neatskirta nuo 
žodžių, bet gražiausia, kad šir
dims bei žodžiams ir darbai at
sako.

Daktaras Grinius, trečia
sis nepriklausomos Lietuvos 
prezidentas, mums paliko tes
tamentinį įpareigojimą: Gailė- 
kimės Lietuvių Tautos! Dar la
biau pamilkime Lietuvos žeme
lę! Dar daugiau rūpinkimės jos 
išlaisvinimu!

(Nukelta į 5 psl.)
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Dalyvauk savo bažnyčioj 
ir melskis šioj 

PADĖKOS DIENOJ

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

MARSHALL B. and JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY

ALŽIRAS PRALENKIA VISUS ARABIj KRAŠTUS arabų kraštus, ne tik eko
nominiame gyvenime, bet 
ir žmonių auklėjime.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

A TA-Z PLUMBiNG CO.
YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

JACK KLUM REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

RABB JOSKA'S GYPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

VVE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

WIEHN'S BAKERY
For GOOD Bakecl Goods - See IVIEHN’S

12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756
704 EAST 185 th STe KE P-O65O

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj 
PADĖKOS DIENOJ

SURPLUS VALDE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF 5VATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

Alžiro sostinė su 315,000 gyventojų savo moderniškais pasta
tais ir mokslinėmis įstaigomis bei pramone gali konkuruoti su 
Europos didesniais miestais. Nuotraukoje Alžiro uosto vaizdas, 
į kurį atplaukia įvairių kraštų laivai.

nių skaičius pašoko nuo 
312,000 iki 900,0000. Ir 
vien 1959-1960 metais buvo 
pastatyti 300 naujų fabri
kų.

Patys arabai pripažįsta, 
kad Alžiras yra padaręs di
delį progresą. Marokiečių 
lyderis Ben Barka per 
Stuttgarto radiją pasakė, 
kad Alžiras, nežiūrint karo, 
šiuo metu pralenkia visus

Nuo 1954 metų, kai Alži
re prasidėjo teroras, arabų 
sukilėliai nužudė Alžire 
20,000 muzulmonų ir 9,000 
muzulmonų Prancūzijoje.

Tas rodo, kad karas kur
stomas iš užsienio, yra ve
damas ne tautiniais pagrin
dais, bet fanatizmo, šiuo 
metu 234,000 muzulmonų 
savanoriais tarnauja pran
cūzų armijoje ir kaunasi 
prieš sukilėlius.

šiandien, kai Alžiro var
das mirga pasaulinės spau
dos puslapiuose, retas žino, 
kad tai labai turtingas 
kraštas prie Viduržemio jū
ros. Tai nėra jokia dykuma, 
kaip daugelis galvoja. Alži- 
re yra 8 milijonai hektarų 
dirbamos žemės ir joje kas
met užauga 2,400,000 tonų 
kviečių. Dvigubai daugiau, 
negu 1934 metais.

Alžiro keliais nebejodinė- 
jama kupranugariais. Per 
visą kraštą nutiesta 80,000 
km. asfaltuotų kelių ir 4,375 
km. geležinkelių. Krašte 
veikia 250 dideli fabrikai, 
40 elektros jėgainės, 11 už
tvankų ir įrengtas 21 uos
tas, kurių trys gali priimti 
okeaninius laivus. Yra 32 
aerodromai, iš jų 4 yra 
tarptautiniai.

Tai ženklai, kad prancū
zai, valdydami Alžirą, neiš
naudojo, bet siekė krašto 
progreso.

Apie prancūzų kolonializ
mą yra sukurtos klaidingos 
legendos. Sakoma, kad di
džioji dalis turtų yra pran

cūzų rankose.
Visa tai prieštarauja sta

tistikai.
Iš 8 milijonų ha dirbamos 

žemės, 7,350,000 ha pri
klauso muzulmonams ir tik 
2,725,000 europiečiams. Mu- 
zulmonai turi du trečdalius 
alyvmedžių ir devynias de
šimtąsias visų galvijų.

Alžire nėra didžiųjų ko
lonistų žemvaldžių. Apie 
13,017 ūkių yra nedidesni 
kaip 50 ha. Tai sudaro 60% 
visos dirbamos žemės. 2,635 
ūkiai yra nuo 50 iki 100 ha, 
2,588 ūkiai yra nuo 100 iki 
200 ha ir 3,797 ūkiai yra 
virš 200 ha, kas sudaro tik 
17% visos dirbamos žemės.

Neteisinga sakyti, kad 
prancūzai apiplėšia Alžirą. 
Nuo 1959 metų Alžiras yra 
s t a m blausias Prancūzijos 
klijentas. Jis leidžia savo 
pinigus ir pats tvarko savo 
ekonomiją.

Jei prieš trejus metus 
įkūrimo galinčios parsidėti. 
re buvo 21,000 muzulmonų, 
šiandien jų yra 35,000. Mo
kyklose muzulmonų moki-

Dalyvauk savo bažnyčioj 
ir melskis šioj 

PADĖKOS DIENOJ

GRABLER MFG.
COMPANY

6565 BROADWAY

MIchigan 1-9260

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

MEIRING MILLINERY
WE CARRY THE LATEST STYLE HATS 

5724 Lorain Avė. ME 1-2773

Beni-Baldei užtvanka \lžire, kokių paskutiniais metais buvo 
pastatyta keletą krašto elektrifikacijai ir dirbamos žemės drė
kinimui.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

M. DWORKIN
WHOLESALE FRUITS & PRODUCE

2667 East 40th Street HE 1-5955

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj 
PADĖKOS DIENOJ

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — PIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

5103 l.AKESIDE AVĖ. EX 1-9269

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj 
PADĖKOS DIENOJ

CLEVELAND STATIONERY 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

J.S.AUTO SERVICE
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Mūsų vaidmuo prieškomunistinėj 
akcijoje

Vienas žymus valstybės vyras, stebėdamas pro-ko- 
i munistinę Jungtinių Amerikos Valstybių politiką pasku

tiniojo karo metu, yra pasakęs: ”Už savo klaidas ameri
kiečiai pradžioje mokės doleriais, o galiausiai galvomis”.

šiandien didelė dalis šios pranašystės jau yra įvyku
si: jau daug bilijonų dolerių už Roosevelto klaidas yra 
sumokėta, bet dar nelabai daug savų galvų. Paskutinis 
mokėjimas, traktorių mainams nepasisekus, padarytas 
prieš Castro nusistačiusių Kubos sukilėlių galvomis, kai 
pastarieji, gražiu pažadu padrąsinti, buvo išlaipinti Ku
boje ir palikti Dievo valiai.

šis pragaištingas dabartinės vyriausybės žygis, betgi, 
užuot susilaukęs visuotinio pasmerkimo, iššaukė daugelio 
žymių asmenybių, įskaitant ir buvusį prezidentą Eisen- 
howerį, pasisakymų, kad, girdi, jie pritaria Kennedžio 
užsienio politikai! Tik vienas kitas išdrįso pareikšti, kad 
tokio bankroto Amerikos politika dar nėra patyrusi.

Tad nenuostabu, kad šiandien, Berlyno rūkams tirš
tėjant, vienas — kitas šaltai galvojąs pabūkštauja, kad 
Kubos politika, nežiūrint eilės teatralinių žygių, nebūtų 
pritaikyta ir Berlynui. O jei Berlyno klausimą tuo tarpu 
būtų galima išspręsti tokia pigia kaina, kaip trijų Balti
jos. valstybių pripažinimu bolševikams, tai šitoks rezulta
tas be abejonės būtų laikomas dideliu šios vyriausybės 
laimėjimu.

Reikia, betgi, konstatuoti, kad, nors dabartinė vy
riausybė tebesilaiko garbingos Jaltos, Potsdamo, Tehe
rano ir Camp David tradicijos, pasak kurios, girdi, reikia 
bendradarbiauti su bolševikais, visuomenėje vyksta dide
lė reakcija prieš nuolaidas bolševikams, kuri, blaiviai ver
tindama padėti, aiškiai mato, kad dar keli metai tokios 
politikos, ir Mongolijos arkliukai ganysis ne tik Europos 
renesanso katedrose, bet ir Washingtono kapitoliuje. Vis 
dažniau iš Įvairių šios didžios šalies kampų pasigirsta 
balsų, kad reikia bolševizmui padaryti galą, nes kitaip jis 
padarys mums galą, šitokio visuomenės bangavimo pa
veikta, ir vyriausybė kart kartėmis parodo pasipriešinimo 
dvasios, kuri, turėkime vilties, yra nuoširdi. Paties Chruš
čiovo liūliavimai, kad, girdi, komunizmas užvaldys laisvąjį 
pasaulį be karo, kažkaip nesiderina su laikymu puspenkto 
milijono rusų ir pusantro milijono satelitinės komunistiš
kos kariuomenės po ginklu.

Šiaip ar taip, Amerikos visuomenės nuotaikos pakiti
mas, kuris tikrai nėra fiktyvus, yra labai reikšmingas. Po 
dvidešimties metų garmėjimo Į bolševikišką bedugnę, kyla 
galingas ryžtas kopti atgal. Kokia puiki proga ir mums, 
lietuviams, Įsijungti į tą išganingą judėjimą. Iki šiol mes 
turėjome maldaute maldauti, kad geraširdžiai amerikie
čiai klausytų mūsų balso, reikalaujančio kovos prieš ko
munizmą. Dabar jau didžiulės jų organizacijos, pajutu- 
sios pavojų, prašo mūsų talkos. Nėra reikalo aiškinti, kad 
mes visomis jėgomis — darbu, pinigais ir pasišventimu — 
turime į tą talką stoti.

Prieš keletą mėnesių Clevelande Įsikūrė ”The Cleve
land Council For Information On Communism”. ši orga
nizacija trumpu laiku išrutuliojo didelį veiklumą, tarp 
kitų dalykų nuorganizuodama ir labai gerą televizijos pro
gramą, kritiškai įvertinusią, paskutinį komunistų partijos 
suvažiavimą Maskvoje. Nėra jokios abejonės, kad ateityje 
ši organizacija savo veiklą dar labiau suintensyvins.

Tautinių grupių veikėjai šios organizacijos veikloje 
gali suvaidinti didelį vaidmenį, įkvėpdami jai nuotaikos, 
entuziazmo ir pasitikėjimo, o taip pat suteikdami asnre- 
ninio patyrimo žinių.

Ypatingai minėtina yra kita organizacija, ”Ameri- 
ca’s Future. Ine.” (su centru 542 Main Street, New Ro- 
chelle, N. Y.), kuri, greta savo labai aktualaus savaitinio 
biuletenio, pavadinto organizacijos vardu ”America’s Fut
ure”, aktyviai reiškiasi radijuj ir televizijoje. Be to ji 
demonstruoja dokumentalines bolševizmo filmas, rengia 
paskaitas ir eilės savo žymių veikėjų asmenyje dalyvauja 
periodinėje spaudoje, šios organizacijos surinkta infor
macinė medžiaga apie komunizmą, pradedant mažomis 
knygelėmis ir baigiant dideliais veikalais, yra labai dide
lės vertės.

Visos mūsų organizacijos ir paskiri veikėjai turėtų 
susipažinti su America’s Future leidiniais ir jos organi
zaciniais bei veiklos metodais.

Negalima, pagaliau, nepaminėti, kad Amerikos Advo
katų Sąjunga ir jos paskatintos paskyrų valstybių, aps
kričių ir miestų advokatų sąjungos, yra įsteigusios infor
macinius komunistinės veiklos komitetus, kurių pagrin
dinis tikslas yra gražinti visuomenės pasitikėjimą savo 
valstybės tvirtumu ir santvarkos tobulumu, užkirsti kelią 
komunistų skverbimuisi į politini, ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą.

Tas visas judėjimas mums gali atrodyti lėtas ir ne 
pakankamai griežtas. Tačiau čia kaip tik ir yra mūsų ir 
visų iš komunistų užimtų kraštų atvykusių žmonių parei
ga ir proga tą judėjimą pagreitinti ir sugriežtinti.

Mūsų pareiga padėti įsisiūbuoti laisvės varpui, kad 
jo švelnūs, ir kol kas dar silpni ir tolimi garsai, palaips
niui išaugtų į perkūno griaudimą, kuriam negalės atsi
spirti iš milijonų nekaltų žmonių gyvybių sukurtas komu- 
nizmo pastatas. Julius Smetona

Punsko (Lenkijoje) lietuvių vidurinės mokyklos mokinių ir mokytojų ekskursija prie Belvederio rū
mų Varšuvoje, kur prieš karą buvo Pilsudskio, o dabar valdžios rezidencija.

PABALTIJO MOTERIĮ TARYBOS VEIKLA
Ne kartą spaudoj buvo 

rašyta, kad Pabaltijo Mo
terų Taryba, kurią sudaro 
lietuvių, latvių ir esčių at
stovės, yra priimta nariu į 
tarptautinę moterų organi
zaciją GFWC.

ši, turinti 11 milijonų na
rių organizacija leidžia sa
vo biuletenį anglų kalba, 
kasmet kviečia suvažiavi
mus įvairiose laisvojo pa
saulio valstybėse kur būna 
progos dalyvauti ir lietu
vėms.

Praeitą vasarą lietuvės 
labai sėkmingai Pabaltijo 
kraštų moteris atstovavo 
net keliuose kraštuose 
GFWC suvažiavimuose, o 
ten mūsų tautos vardas bu
vo išgarsintas Miami, Fla., 
kur įspūdingą kalbą pasakė 
Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkė Ligija Bieliu- 
kienė ir Ona Karašienė.

Jų pasakyti žodžiai susi
laukė didelio dėmesio virš 
tūkstantinėj suvažia v i m o 
minioj jau buvo plačiai ra
šyta amerikiečių spaudoj. 
Tačiau, kas iš tos federaci
jos narių neturėjo progos 
išgirsti žodžiu, tai paskai
tys jų leidžiamam biuleteny 
’Tnternational News Bulle- 
tin” spalio mėn. numery, 
kuriame mūsų abiejų dele
gačių kalbų santraukos at
spaustos per du puslapius, 
kai tuo tarpu visų kitų, ir 
didelių kraštų atstovių kal
bos, užima tik po keletą ei
lučių.

Be to, praeitą vasarą 
GFWC suvažiavimai vyko 
ir Pietų Amerikoje, kur 
lietuvių įgaliotinės taip pat 
gražiai pasireiškė tarptau
tine plotme. Halina Mo- 
šinskienė dalyvavo Brazili
joj Sao Paulo ir Rio de Ja- 
neiro miestuose. Vlada Sur- 
vilienė — Buenos Aires, Ar

gentinoj ir. J. Graužinienė 
— Montevideo, Uragvajuje.

Mūsų delegatės dabar 
gauna kvietimų į įvairius 
Amerikos miestus kalbėti 
moterų klubuose, štai vie- 

LIGUA BIELIUKIENE, Pa
baltijo Moterų Tarybos pirmi
ninkė.

narn kvietime į Dayton, 
Fla., amerikiečiu moterų 
klubą jo pirmininkė O. Ka- 
rašienei rašo: ”Jūsų kalbu 
dėka Floridos moterų klu
buose prasidėjo stipri akci
ja prieš komunizmą. Jei 

priimsite kvietimą, kalba 
pageidautina daugiau į šir
dį nei į protą, juk mes, mo
terys turime didžiausią pa
reigą jausti kovai už visų 
tautų laisvo apsisprendimo 
teises, už visos žmonijos 
gėrį ir šviesią ateitį...”

Pabaltijo Moterų Tary
bai šiemet vadovauja lietu
vių atstovė L. Bieliukienė, 
mat šių trijų tautų delega
tės pirmininkauja kasmet 
pasikeisdamos. Pažymėtina, 
kad sekantieji metai pabal- 
tietėms yra neeiliniai, pa
vasarį Taryba švęs 15-ką 
metų nuo įsisteigimo trem
tyje. Pabaltietės moterys, 
vadovaujant lietuvėms tą 
reikšmingą sukaktį ruošia
si tinkamai atžymėti, išleis
damos sukaktuvinį leidinį 
anglų kalba, kurio redakto
re bus Birutė Novickienė.

Tuo pačiu laiku įvyks ir 
Lietuvių Moterų Atstovy
bės klubų suvažiavimas ir 
naujos centro valdybos rin
kimai, kurią šiuo metu su
daro: L. Bieliukienė — pir
mininkė, V. čečetienė, E. 
čekienė, dr. M. Kregždienė, 
V. Leskaitienė, S. Narke- 
liūnaitė ir dr. M. Žukaus
kienė.

Paminėtina, kad paskuti
niu laiku LMA, ypač L. Bie- 
liukienės pastangomis, įsi
steigė keletą nauji] klubų. 
Sudarytas steigiamasis ko
mitetas Los Angeles mies
te, Kalifornijoj, į kurį Įei
na: Marija Alminienė, Au
dronė Alminaitė, Antanina 
Budginięnė, Angelė Griki- 
naitė ir Violeta Mitkutė.

E. č.
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žinutė — Tautininkai vėl švariai 
prašovė. Po žinute -- pasirašė 
"buvęs". Kodėl tas informatorius 
suabejojo pasirašyti pavardę? 
Jeigu informuoji visuomenę apie 
buvusius dalykus, tai pasirašyk 
kas esi. Ar nusimanai tame rei
kale, apie ką kalbi?

Čia prisimenu a.a.V. Biržišką, 
kuris tokius slapukus -- ra
šeivas pavadino -- spaudos ban
ditais. Ar tas pavadinimas ge
ras, ar blogas, nesiimu spręsti. 
Bet manau, kad tokius rašinius 
rašant reikia pasirodyti kas 
esi. Žmogus nežinai su kuo turi 
reikalą pasikalbėti. Ar su ser
gančiu, ar jau pilnai pasveiku
siu. Mums atrodo, kad žinutės 
autorius dar tebeserga bronchi
tu...

"Buvęs" tarp kitko rašo: — 
Atskiras stalas pastatytas vadi
namajai Lietuvių žurnalistų Chi
cagos skyriaus valdybai. Spauda 
mat, vis spauda... Verta aukš
čiausios pagarbos..."

Salėje buvo pristatyta virš 40 
stalų ir vienas iš jų buvo numa
tytas Žurnalistų S-gos Chicagos 
skyriaus valdybai, ir kitiems 
spaudos bendradarbiam;,. Jokio 
atskiro stalo nebuvo pastatyta, 
kaip teigia kreivos informacijos 
autorius.

Kodėl "Buvęs" rašo "vadi
namajai" nesuprantame. Juk Lie
tuvių Žurnalistų S-gos Chicagos, 
skyrius taip ir vadinasi. Ar 
dėl to, kad kreivasis informa
torius, nesenai ją apleido ar 
dėl kitų priežasčių nori tą skyrių 
ir valdybą nuvainikuoti? Beto, ra
šo kabutėse.

"Buvęs" taip pat buvo paso
dintas ir pagerbtas prie atski
ro stalo, kuris buvo skirtas prog
ramos dalyviams. Tai ko čia 
pikti?

Nei A. Janukaitis nei K. Po
cius banketo metu nekalbėjo, 
kad Lietuvių Žurnalistų Chicagos 
skyrius surengė spaudos parodą, 
bet priminė, kad šiuo metu, 
spalio m. paskelbtas spaudos pla
tinimo mėnuo. Tautinės S-gos 
žmonės didžiai Įvertindami 
spaudos reikšmę ir spaudos dar
buotojus -- bendradarbius, pasi
kvietė Į ŠĮ banketą Chicagos 
Žurnalistų valdybą. Išvardino 
kas dalyvauja. O K. Pocius pri
statė ką tik atvykusią žurn. 
S. Narkeliūnaitę. Tai kur čia 
Bendruomenės atstovų nuvaini
kavimas ir jų pažeminimas?

Apie suruoštą Bendruomenės 
spaudos parodą visai nebuvo už
siminta, nes ne vieta. Yra pla
tesnės apimties reikalas, kurį 
apibudinti ir įvertinti reikia lai
ko ir tinkamos vietos.

Su p. Vaičiūnu, apie jo daly
vavimą programoje, buvo susi
tarta gerokai anksčiau, prieš 
banketą, o ne prie lovos. Kal
bėtasi kaip su p. Vaičiūnu, o ne 
kaip su Bendruomenės nariu. Kad 
p. Vaičiūnas spalio 28 d. sirgo 
--banketo rengėjai nežinojo. Mes 
apgailestaujame, kad jis kėlėsi 
iš lovos. Balius vis vien būtų 
įvykęs, nes programoje be p. 
Vaičiūno, dalyvavo daugiau meni
nių pajėgų.

"Buvęs" savo kreivoje infor
macijoje be reikalo Įmaišė Chi
cagos Bendruomenės V-bą — 
ypač jos pirmininką p. Jasaitį 
ir Šiaučiūną. Atrodo, kad "Bu
vęs" visai nenusivokia, kur ban
ketas, o kur eilinis susirinki
mas tam ar kitam reikalui ap
svarstyti. Mes manome, kad p. 
Jasaitis eina į banketus kaip 
Jasaitis, o ne kaipo Bendruome
nės Centro V-bos pirmininkas. 
O dalyvaudamas viešuose susi
rinkimuose ar pagerbimuose, jis 
atstovauja Bendruomenę ir jos 
vardu kalba. Tai yra du skirtingi 
dalykai, kurių "Buvęs” neatski
ria, nors save laiko Bendruome
nės nariu.

Kas dėl p. Šiaučiūno, tai jis 
yra ALTS-gos Chicagos skyriaus 
sekretorius -- Bankete atliko 
savo pareigą, kurią jis buvo pa
siėmęs. Taigi jokios Bendruo
menės neatstovavo ir jokių gar
bės laurų bei vainikų neprašo. 
Taip pat neprašo, kad už jį kas 
kalbėtų.

JUOZAS JUREVIČIUS, 
Chicaga, III.
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PRANCŪZIJA NORI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

da optimizmo deryboms. 
Ben Bellos advokatai pa
reiškė, kad jo paleidimas 
nebus statomas sąlyga de
rybų atnaujimui.

Kad Prancūzijos vyriau
sybė yra aiškiai nusistačiu
si kuo greičiau baigti su Al- 
žiru, matosi iš to, kad par
lamento posėdy daug atsto
vų pasisakė Alžiro biudžeto 
svarstyme, nes nesą reika
lo leisti pinigų, jei Alžiras 
nebebus prancūziškas. Sa
koma, yra įrodymų, kad so
vietai jau sudarę sutartį su 
Alžiro vyriausybe dėl eko
nominių santykių tarp So
vietuos ir būsimos Alžiro 
vyriausybės.

KENNEDY IR RE GAULLE STRATEGIJA SKIRIASI

• NATO jėgų vyriausioj 
vadovybėj vyksta uždari 
pasitarimai. Ta proga vy
riausias vadas gen. Lauris 
Norstad pranešė, kad vidu
rio Europoje NATO jėgos 
yra 25% stipresnės, negu 
jos buvo 1960 metais.

Iš JAV armijos sekreto
riaus Elvis J. Stahr pareiš
kimo matyti, kad be 40,000 
JAV karių, skirtų sustip
rinti JAV septintąją armi
ją Europoje, jau paruoštos 
kitos 7 divizijos perkelti į 
kiekvieną reikalingą pavo
jaus vietą.

NATO karinės jėgos la
bai sustiprintos ir naujais 
ginklais, įskaitant atomi
nius. Taigi ne tik apsigyni
mo, bet ir smogimo jėga la
bai padidėjusi.

• JAV ir Anglija įteikė 
notas Maskvai, kad arti
miausiu laiku būtų vėl pra
dėti pasitarimai dėl atomi
nių bandymų sustabdymo. 
Kaip žinia, rusai rugsėjo 
mėn. nutraukė Ženevoje vy
kusius pasitarimus ir po to 
pradėjo atominius sprogdi
nimus.

"Yra du valstybės vyrai 
Vakaruose, kuriais aš ga
liu pasitikėti. Tai Kennedy 
ir Adenaueris. Tiesa, vienas 
yra per jaunas, kitas per 
senas, bet vienam ir kitam 
tai nesvarbu”.

Taip kalbėjo gen. de Gau
lle po Kennedy vizito Pary
žiuje šių metų birželio mė
nesį. Amerikos prezidentas 
grįžo įsitikinęs, kad jis len
gvai sugyvens su gen. de 
Gaulliu. Jis tikėjosi, kad 
gen. de Gaulle savo patari
mais ir patirtimi jam pa
gelbės tvarkyti tarptautinę 
padėtį.

Po šešių mėnesių Kenne
dy pamatė, kad gen. de 
Gaulle jam smarkiai kom
plikuoja jo politines pastan
gas. Ir abu pradėjo apgai
lėti to gero sugyvenimo apie 
kurį kalbėjo birželio mėne
sį.

Pradžioj Bizertos įvykiai 
sunervino a m e r ik i ečius. 
Tiesa, jie prikišo Burgui- 
bai dėl jo "kvailiojimų”, bet 
taip pat neatleido Prancū
zijos vyriausybei už jos ve
dama liniją.

Bet Berlyno įvykiuose 
Kennedy asmeniškai paju
to gen. de Gaulle nepasiti
kėjimą Amerikos politika. 
Tai leido Kennedy politikos 
priešininkams išvystyti di
desnę akciją.

Kennedy nemėgsta, kad 
kritikuotų jo politiką rusų 
atžvilgiu. Jis galvoja, kad 
reikia priversti Chruščiovą 
kalbėti ne bendrybėmis. Ir 
Kennedy sako, kad po 
griežto pasikalbėjimo su so
vietų ministeriu Gromiko, 
Chruščiovas "užmiršo” Ber
lyno ultimatumą. Ir Kenne
dy jaučiasi įžeistas, kad 
jam prikišamas per mažas 
griežtumas, kada amerikie
čiai vieni iš sąjungininkų

gera priemonė užkirsti ke
lia komunistų infiltracijai į 
Azijos pietryčius.

Bet Washingtono strate
gai, blogai informuoti apie 
Prancūzijos įvykius, pata
ria prezidentui Kennedžiui 
nelošti de Gaulle korta, nes 
anot jų, jo padėtis krašte 
silpstanti.

Tačiau šį kartą Kennedy 
gavo naujus patarimus. Jo 
tėvas, buvęs ambasadorius, 
grįždamas iš Prancūzijos, 
painformavo sūnų, kad de 
Gaulle pozicija Prancūzijo
je yra stipresnė, negu iš ša
lies atrodo. Pagaliau pana-

finansiniai ir kariniai deda 
didžiausias pastangas pasi
priešinti sovietams.

Pagaliau de Gaulle laiky
sena Azijos pietryčių klau
simu nustebino amerikie
čius: kodėl jis ten palaiko 
neutralizmą, kai Europoj 
ieško griežtumo.

De Gaulle buvęs labai ne
patenkintas, kad Kennedy, 
po pasimatymo Paryžiuje, 
nuvažiavo paspausti ranką 
Chruščiovui. Jis prisimena 
Dovydo stovyklos istoriją. 
Anot jo, Eisenhoweris ir 
Chruščiovas blogai viens 
kitą suprato. Tai privedė 
prie viršūnių konferencijos , šią nuomonę jis girdėjo ir 
iširimo.

Kam įkalbinėti Chruščio
vą? Jei jis nori tikrai ka
riauti, tai nieko neužteks 
jam duoti, kad pagerinus 
padėti. De Gaulle įsitikinęs, 
kad Chruščiovas nenori ir 
negali skelbti karo. Jis tik 
užsiima 
dėl jam 
kad šis 
privesti 
rio jis labiausiai bijosi, 
niekas geriau nepadės, kaip 
Amerikos griežtumas pa
saulio politikoje.

karo šantažu. To- 
ir reikia parodyti, 
žaidimas galįs tik 
prie konflikto, ku-

Ir

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

EUCLID SAVING
ASSOCIATION
22818 LAKE SHORE BLVD.

29800 LAKE SHORE BLVD.

7953 RIDGEWOOD DRIVE, PARMA
■MM

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

Taip kalbėdamas gen. de 
Gaulle nenori asmeniškai 
pakenkti Kennedžiui. Prie
šingai, jis norįs apginti nuo 
to pavojingo įpročio, ku
riam Amerikos prezidentai 
sentimentališkai pasiduoda 
visuomenės sukeltoms nuo
taikos, imdamiesi pasaulio 
reikalų sprendimo. Prancū
zai nori prisidėti ir prie ka
rinės atsakomybės. Pary
žius net atsiuntė misiją 
gauti ginklų dviems divizi
joms, kurios šią vasarą bu
vo perkeltos iš Alžiro į Eu
ropą.

Europoje dabar yra di
džiausias pavojus. Ir dėl tos 
priežasties gen. de Gaulle 
nenori, kad sąjungininkai 
savo karines jėgas išblaš
kytų čia Vakaruose ir Azi
joje. Antra vertus, jis gal
voja, kad palaikant neutra- 
listines vyriausybes, yra

iš Afrikos valstybių galvų, 
besilankiusių Washingtone. 

šiuo atžvilgiu išsiaiškini
mas tarp keturių akių, kas 
anksčiau atrodė nepagei
dautina, dabar darosi būti
nybė. Kennedy nori ne vien 
tik pašalinti nesusiprati
mus, bet jis susirūpinęs ir 
dėl Adenauerio įpėdinių. Jis 
taip pat bijo, kad Prancūzi
ja nedarytų kliūčių Angli
jai įsijungti į Europos ben
drąją rinką ir leistų Ame
rikai būti dalininke. Jis no
rės apie visa tai kalbėtis su 
gen. de Gaulliu.

Jis yra pakvietęs de Gau
lle revizitui į Washingtoną, 
bet kadangi kelionė numa
toma tik ateinančiais me
tais, tai Kennedy yra lin
kęs pakviesti Macmillaną ir 
de Gaulle pasitarti dar šį 
gruodžio mėnesį Bermudų 
saloseo

BOSTON
Lituanistinės mokyklos 

pobūvis
Įvyksta lapkričio 19 d. 

(sekmadienį), So. Bostono 
L. P. Draugijos salėj, III 
aukšte — 368 West Broad- 
way St.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Gautas pelnas bus pa
skirtas tik tos mokyklos iš
laikymui. Visus kviečia at
silankyti mokyklos Tėvų 
komitetas.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

3920 Valley Road Call CH 1-6321

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

A-ROYAL CLEANING
SERVICE INCORPORATED

1817 East 13rd St.
821 Vincent

MA 1-4026
PR 1-9179

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

ROBY TV & APPLIANCE

13521 Euclid Avė. Call GL 1-2201

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

Call LI 1-7361 Call MA 1-07502104 Euclid Avė.

J U D G E
ANTHONY A. RUTKOWSKI

MUNICIPAL COURT

GEDDES STUDIO INC.
13429 Euclid Avė.

REESE PAPER COMPANY

JACK’S DONUTS

Call GL 1-987215652 Euclid Avė.

WI 1-44884343 West 130th St.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

621J?rankfort

ROCKEFELLER GARAGE
Call CH 1-9612

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

JOHN’S SHAKER VIEW SERVICE
FOR TIIE FINEST SERVICE SEE US

12916 Woodling Avė. GA 1-9491

l

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

LOUIS WEINBERG CIGAR COMPANY
2071 East 14th St. TO 1-0909

Daug kas yra matę savo tėvelių albumuose panašių nuotraukų, 
darytų prieš pusšimtj metų ir stebėjosi tų laikų vestuvinių rūbų 
mada. Šioj nuotraukoj prieš 58 metus susituokęs jaunikaitis dar 
buvo nežymus. Mažai chicagiečių galėjo nujausti, kad vėliau iš jo 
išaugs vienas gyviausių lietuvių veikėjų. Tai Jonas Bagdžiūnas, 
vėliau visiems žinomas kaip adv. Jonas Bagdžiūnas-Borden, 1903 
metais spalio 11 d. susituokęs Chicagoje su Elena Šimkiute. Vestu
vės jvyko šv. Jurgio parapijoj ir buvo laikomos vienom puoš
niausių. Visa bažnyčia buvo išpuošta gėlėmis, o jaunieji su palydo
vais atvyko arklių traukiamom karietom. Vestuvių puotoj tada 
dalyvavo virš 300 svečių, kas tais laikais buvo labai daug. Dabar 
adv. Jonas Bagdžiūnas-Borden, pasitraukęs pensijon, ramiai lei
džia senatvės dienas ūkyje netoli Chicagos,dažnai su žmona vartydami 
praeities dienų albumą ir džiaugiasi kad judviejų gyvenimas nebuvo 
tuščias. O kai juos aplanko dvi dukterys, sūnus, penki anūkai ir trys 
proanukai, ūkyje pasidaro didelė šventė.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

3184 West 32nd St. OL 1-6300

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj 
PADĖKOS DIENOJ

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS &WRECKING CO.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

THE CLEVELAND TIME 
CLOCK and SERVICE ČO.

CO.
ALSO A COMPLETE LINE OF TIME 

SWITCHES
3033 Payne Avė. TO 1-2496
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Bendruomenė jūsų pastangas stebi...
(Atkelta iš 1 psl.)

OHIO LIETUVIU GYDYTOJU DRAUGUOS 
DEŠIMTMEČIO SUVAŽIAVIMAS

VIRŠUJE: Ohio lietuviai gydy
tojai dešimtmečio posėdyje apta
ria organizacinius reikalus. 
Prieky matyti Balčiūnas, Stan
kaitis, Aras, Sabataitis, Garlo, 
Degesys, Mackevičius ir kiti. 

V. Pliodžinsko nuotrauka
Buvusiose palankesnėse sąly

gose į Ohio valstybę' atsikėlė 
nemažas lietuvių naujakurių gy
dytojų skaičius. Kaip Draugijos 
pirmininkas Dr. V. Ramanaus
kas pranešė, Ohio valstybėje šiuo 
metu yra 62 lietuviai gydytojai. 
Tai gražus skaičius, kurį kiek
viena rimtesne proga gali pasa
kyti amerikiečiams arba kitų 
tautų žmonėms ir iš jų sulaukti 
pagarbaus nusistebėjimo.

Ohio lietuviai gydytojai, paly
ginti, taip pat greit susiorgani
zavo. Ir tuo pačiu davė pavyz
dį kitiems lietuviams gydyto
jams. Ir juos taip pat "užkrė
tė" tokiais gerais darbais, kaip

kultūriniams darbams tūkstanti
nių skyrimu. Taigi ir dešimtme
čio iškilmes jau buvo dėl ko 
švęsti, kiek žvilgterėti į pra
eitį pasitikti rytdieną.

Dešimtmečio suvažiavimą 
pradėjo dabartinis draugijos pir
mininkas Dr. V. Ramanauskas. 
Jis suvažiavimui vadovauti pa
kvietė Dr. A. Kisielių ir Dr. A. 
Juškėnienę. Po Amerikos ir JAV 
himnų kiek platesnį pranešimą 
padarė pats pirmininkas ir pasi
džiaugė, kad pirmųjų iniciatorių 
pradėtas darbas vaisius neša. 
Dešimtmetis bematant praėjo, o 
einant į antrąjį, greičiausia, ka-

žin ko naujo organizaciniam dar
be nebus išrasta, bet tęsiami 
pradėti darbai, palaikomas ar
timas ryšys tarp gydytojų ir 
drauge su visa lietuviška visuo
mene.

Ilgesnį žodį pasakė ir Dr. S. 
Biežis, JAV ir Kanados Lietuvių 
Gydytojų Draugijos valdybos pir
mininkas. Jis prisiminė lietuvių 
gydytojų įnašą į lietuvių tautinį 
darbą ir kvietė visus lietuvius 
gydytojus pasekti Dr. V., Ku
dirkos, J. Basanavičiaus ir kitų 
panašių veikėjų šviesiais pavyz
džiais.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos pirmininkas St. Barzdu-

kas savo tartame žodyje iškė
lė tuos nuopelnus, dėl kurių O- 
hio lietuviai gydytojai pelno pa
garbą ir dėkingumą. Tą kalbą 
čia ištisai ir skelbiame.

Suvažiavimo metu, buvo pa
skelbta ir penktoji tūkstantinė 
premija, kuri, kaip praėjusiam 
numeryje paskelbėm, atiteko mu
zikui ir kompozitoriui K. V. Ba
naičiui. Jis buvo kviestas at
vykti į iškilmes, bet dėl ligos, 
kuri jau šešeri metai kompozi
torių kankina, turėjo pasilikti 
Brooklyne. Savo atsiųstam laiš-

Ar būtų galima Amerikos Lie
tuva be daktarų Šliupo, Bie- 
žio, Račkaus ir kt. Visą eilę 
daktarų šiandien taip pat ma
tome aktyviai reiškiantis orga
nizuotosios Lietuvių Bendruo
menės gyvenime -- antai, į III- 
iąją jos Tarybą yra išrinkti Ma
tulionis, Kisielius, Razma.

Mes visa širdimi pritariame 
ir džiaugiamės, kada dr. Matu
lionis Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos suvažiavime New 
Yorke kalbėjo: "Daug gražiau 
ir daug kilniau, kai lietuviai gy
dytojai svarsto mūsų tautos 
opiuosius reikalus ir jau savo 
darbu, savo aukomis remia mū
sų tautinės kultūros reikalus, 
remia Lietuvos laisvinimo dar
bą, skatina kovą už tautinės eg
zistencijos išlaikymą. Remia ir 
žodžiu ir tūkstantinėmis au
komis, premijomis".

Ir tai yra ne tušti žodžiai, ne 
pasigyrimas. Antai, lietuvių 
gydytojų biuleteny randame kons
tatuota, kad į šiuos tikslus Lie
tuvos Gailestingųjų Seserų Drau
gija ir Lietuvių Gydytojų Sąjun
ga Chicagoj atsiliepė keliolika jų

sudėtų bei paaukotų tūkstantinių. 
Mums gi ypačiai malonu pabrėž
ti, kad nemažos mūsų gydytojų 
pinigų sumos lietuvybės reika
lams jau eina Lietuvių Bendruo
menės kanalais.

Štai Ulinois Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Pagalbinio Moterų 
Vieneto parama LB Kultūros 
Fondas leidžia lituanistinių mo
kyklų vadovėlius, dr. Tercijo
nas per LB Centro Valdybą pa
skyrė tūkstantį dol. knygai apie 
lietuvybės išlaikymą išsileisti, 
bet pirmoj vietoj yra Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugija, per 
Bendruomenę skyrusi tris tūks
tantines metinės savo premijas, 
kurios atiteko Landsbergiui už 
Penkis stulpus turgaus aikštė
je, Lietuvių Enciklopedijos re
dakciniam kolektyvui už mil
žiniškos reikšmės lietuviškos 
enciklopedijos dovaną mūsų tau
tai, trečioji premija eina litua
nistinio vadovėlio leidimui.

Bet čia ne viskas: pereitų me
tų premija buvo paskirta Čiur
lionio ansambliui už mūsų dai
nos gyvybę, šių metų premija taip 
pat eina svarbiam kultūriniam 
reikalui. Jau penki tūkstančiai 
dolerių reguliariai ir sistemingai 
po tūkstantį dolerių kasmet! Ar 
bereikia kalbėti apie šio mosto 
efektyvumą, apie šios dovanos

Rašytojas Ant. Gustaitis, atvykęs iš Bostono, Ohio gydytojų po
būvyje paskaitė naujosios savo kūrybos, neaplenkdamas net me
diciniškų temų. V. Pliodžinsko nuotrauka

i.■ 'R
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Pasakykite savo bankininkui, savo 
advokatui ar savo agentui

Pasakykite jam, kad jūs norite Louisville Title 
Insurance Company apdrausti jūsų nekilnojamą 
turtą... ir jūs galėsite džiaugtis maloniausiu 
jausmu, bet kada turėtu apie bet kokią nuosavybę.

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., N. E. 

Phone MA 1-2075

Prie Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos veikia pagalbinė moterų 
organizacja. Jai dabar vadovauja T. Brazaitienė ir M. Lenkaus
kienė. V. Pliodžinsko nuotrauka

ke dėkojo už kultūrinių darbų 
rėmimą ir dėmesį jo asmeniui.

Suvažiavime, be oficialiosios 
dalies, buvo dėmesys atkreiptas 
į mokslinius reikalus ir meninę 
dalį. Čia buvo rodoma mokslinė 
filmą iš dirbtinio širdies gaivi
nimo ir Dr. E. Lenkausko paskai
tą apie girdėjimą. Paskaita susi
laukė didelio dėmesio ir buvo 
eilė paklausimų. O meninėj daly, 
visoj savo didybėj, teko pa
sireikšti rašytojui Antanui Gus
taičiui iš Bostono. Jis paskaitė 
naujosios savo kūrybos, neap
lenkdamas net mediciniškų temų 
ir susilaukė nemažų ovacijų. Kaip 
gretimai sėdėjęs St. Barzdukas 
pareiškė -- A. Gustaitis yra vie
nintelis tos rūšies meistras ir 
nepamainomas. Rašytojo ir akto
riaus talentai dėkingai susijungę.

Dešimtmečio suvažiavimo 
proga buvo išrinkta ir nauja O- 
hio Lietuvių Gydytojų Draugijos 
valdyba. Jon, pagal balsų daugu
mą, pateko: V. Ramanauskas, 
E. Lenkauskas, H. Brazaitis, D. 
Degesys ir J. Stankaitis. I kont
rolės komisiją: V. Gruzdys, A. 
Baltrukėnas ir J. Skrinska.

Suvažiavimo proga, po oficia
lios programos, sekė vaišės,šo
kiai, lietuviška daina ir malonūs 
pašnekesiai su iš arčiau ir to
liau atvykusiais suvažiavimo da
lyviais.

Be Ohio Lietuvių Gydytojų, su
važiavime dar dalyvavo, kaip jau 
minėjom, Dr. S. Biežis su ponia 
-- iš Chicagos, Dr. Majauskas 
su ponia -- iš 
Ambrozaitis su 
Ind. ir kiti.

Suvažiavimo 
pakili, gerai
sklandžia pravesta,

DR. STEPONAS BIEŽIS, Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas, kalbaOhio 
lietuvių gydytojų suvažiavime.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Detroito ir Dr. 
ponia iš Gary

programa buvo 
suplanuota ir

MIDWEST
Marquette Parke

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ

prasmę ir reikšmę kultūriniam 
mūsų gyvenimui?

Bendruomenė šias jūsų pas
tangas stebi didele simpatija ir 
šia iškilminga proga Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija su esa
mu pirmininkudr. Ramanauskuir 
buv. pirmininkais dr. Degėsiu 
bei dr. Brazaičiu priešaky pa
kartotinai reiškia nuoširdžiausią 
ir giliausią padėką.

Didžiai malonu sveikinti Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugiją, 
švenčiančią savo gyvatos de
šimtmetį, ir linkėti jos vado
vybei bei nariams ko ge
riausios sėkmės ir ryžto drau
gijiniame savo bei bendruomeni
niame mūsų gyvenime. Tebūna 
jūsų pavyzdys paskata visiems. 
Daug kur čia kalbėjęs mūsų dak
tarų žodžiu, taip pat baigiu dr. 
Kudirkos mintimi: dirbkime, nes 
kiekvienas mūsų stabtelėjimas 
yra mūsų priešų laimėjimas!

i.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

2515 West 69 St.
PR 8-9259

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
ASBACH URALT ....................5 ths. 4-95
BISQUIT 3 star cognac........ 5 ths. 4.98
MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5 39 
WHITE HORE SCOTCH
WHISKY..............................
Arrow Cockt. MARTINI 
OR MANHATEN ............
CONTREAU LIQUER ...
Da SILVA 10 mėtų
Portugalų BRANDY........
Kijafa Vynas.......... .....

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

5 ths. 4-98

5 ths. 2.98
5 ths. 4.75

5 ths. 3.69
5 ths. 1.75

Ohio lietuvių gydytojų dešimtmečio suvažiavimą atidarė pirm. dr. V. Ramanauskas. Prie prezidiumo 
stalo dr. A. Kisielius ir dr. A. Juškėnienė. v. Pliodžinsko nuotrauka

APAČIOJE: Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos suvažiavime iš
kilmingas posėdis, kuriamedaly- 
vavo Bendruomenės, spaudos ir 
radijo atstovai. Pirmieji eilėj 
matyti: A. Stempužienė, J. Stem- 
pužis, Dr. H. Brazaitis, Dr. S. 
Biežis su ponia ir kt.

V. Pliodžinsko nuotrauka
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NUOBODULIO PASĖKOS
DILS.

Asmuo, išėjęs į pensiją, atseit, 
paskutinį kartą atsisveikinęs su 
savo įprastu darbu, greičiausia 
dirbtų desėtkus metų, staigiai 
pasijunta turįs galybę laisvo 
laiko. Jis nebeišmano kaip su
naudoti ir ką su juo daryti. Prad
žioje tai gali būti nemenkas malo
numas, lyg būtų atostogos. Bet 
jos ilgainiui prailgsta, nubosta 
ir pagaliau visiškai įkyrėja. Ir 
tada susidaro tikrai rimta prob
lema, kuri ne taip lengvai iš
sprendžiama.

Jei toks pensininkas iš anksto 
yra numatęs ir apsirūpinęs bet 
kokiu užsiėmimu pakeisti savo 
buvusį nuolatinį darbą, tai gali 
save drąsiai pasveikinti ir pasi
džiaugti, nes toji problema tada 
savaime atpuola. Bet priešingu 
atveju visko įvyksta, dažnai net 
su tragiškais reiškiniais.

Kai kam gali atrodyti keista, 
kad kalbama apie nieko ne- 
dirbimą. Tūlas gali pareikšti, 
kad nieko nedirbti yra lengviau
sia. Juk nieko neveiki, niekas 
nerūpi ir nieko nenustosi...

Iš paviršiaus žiūrint gali taip 
būti, bet praktiškas gyvenimas 
visai ką kitą sako. Tik reikia 
praleisti bute porą trejatą savai
čių visai be jokio užsiėmimo, 
tada įsitikinsi neveikimo reikš
mę. Ir patirsi, kad tai yra rimta 
problema.

Moksliniai ištirti, kiek ir kaip 
visiškas neveikimas atsiliepia į 
žmogaus psichologiją, Harvardo 
universitetas pravedė šį tyrimą 
su pustuziniu savo studentų. Bu
vo sutarta, kad jie bus patalpinti 
į patogų kambarį, turės minkš
tas lovas ir geriausio maisto 
kiek tik norės, bet nieko ne
galės veikti. Jie neturės nė kny
gų, nė televizijos ir šiaip jau

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 21397

BIEŽIS
bet kokio užsiimimo laiko pra
leidimui. Jie galėsią valgyti, 
miegoti ir sėdėti pagal savo no
rą. O kad suprasmintų tokį jų 
laiko leidimą, kiekvienam bus 
mokama po 20 dolerių už kiek
vieną taip išbūtą dieną.

Jau ketvirtą dieną kai kurie 
prašėsi paleidžiami, nes neteko 
kantrybės iš nuobodumo. Tik du 
išlaikė iki šešių dienų, bet ir 
juos reikėjo paleisti, nes šeš
toje dienoje pradėjo kledėti, ma
tyti nebūtus reginius, kalbėti kaip 
visiški pamišėliai.

Tai štai kaip nuobodumas iš 
neveikimo paveikia žmogaus pro
tą. Panašių bandymų buvo da
ryta ir daugiau kitose vietose, 
bet visur rezultatai buvo pana
šūs.

Šie tyrimai, aišku, pavaizduoja 
nieko neveikimo ir nuobodumo 
kraštutinumą. Taigi ir rezultatai 

‘labai aiškūs. Bet kai žmogus ne
turi ilgesniam laikui ką veikti, 
tai jo psichinė reakcija esti tokia 
pat, tik kur kas mažesniame 
laipsnyje. Ir užtat ženklai ne- 
taip žymūs ir ne visada paste- 
biami. Tačiau pagrindinė reak
cija esti ta pati. Žmogus lieka 
neramus, nervuotas, greitai su
pyksta, neranda pasitenkinimo ir 
net pra'deda savęs neapkęsti. Už
tat pagristai sakoma, kad žmogus 
iš proto eina.

Šeimininkės šiuo atvėju yra 
žymiai geresnėje pozicijoje. Jų 
ruošos darbas, kaip jos pačios 
dažnai ir teisingai išsireiškia, 
niekuomet nėra baigtas. Jos vi
suomet turi ką veikti ir nuobo
dumo nejaučia. Tai ir išeina 
joms į sveikatą.

Bet kokiame amžiuje nieko ne
veikimas, kartais pasireiškiąs iš 
tinginiavimo, visada veda į nuo-

Dr. Steponas Biežis, dažnai rašąs Dirvoje sveikatos klausimais 
ir Jonas Kazanauskas (dešinėje) Mutual Savings & Loans Ass. 
prezidentas, ir golfą žaizdami nepamiršta visuomeninių reikalų. 
Jie rūpinasi tradiciniu skautų parengimo "Skautorama" pasiseki
mu, kuri įvyks Chicagoje gruodžio 10 d.

bodumą, kuris lieka žmogaus ir 
tuo pačiu jo sveikatos žymiu 
priešu. Psichologiniai jį išstu
mia iš normalės proto lyg
svaros, o fiziologiniai pažeidžia 
organizmo sklandžius veiksmus. 
Iš to seka įvairūs sveikatos pa
krikimai, nors ir nepasireiškią 
iš pradžios aiškiomis ligomis. 
Tai žmogų skubiau susendina ir 
patį gyvenimą sutrumpina.

Atsidūrus šitokioje būklėjegy- 
venimas daros nebeįdomus, daž
nai net įkirus ir neretai nebe
lieka net noro gyventi. O šitai 
jau labai blogas reiškinys, kuris 
išsilieja į visokias blogybes.

Pagrindinė ir svarbiausia blo
gybė nieko neveikti yra ta, kad 
žmogui atima įdomumą, t.y. in
teresą gyventi. Jam gyvenimas 
darosi įkirus, betikslis, nebetu- 
rįs žingeidumo. Jis pasijunta, 
lyg atsiradęs kokiojetai klaikioje 
tuštumoje, kuri jam visai neį- 
do.mi ir kuri jam nieko neža
da. Kitais žodžiais sakant, kad 
jis jau viską padaręs, ką galė
jo ir įmanė, ir kad jam jau nie-
ko nebeliko kas ragintų laukti 
rytojaus. Jam kaip ir nebėra to
kio rytojaus, kuris sukeltų bent 
kokio lūkėsio ir žadintų jo lauk
ti, nelyginant vaikas laukia Ka
lėdų Dėduko.

Ieškodamas išeities, nuobo- 
daujantis asmuo neretai įpuola 
į alkoholizmą, gemblinimą, su
siranda nepageidaujamą draugiją 
arba šiaip jau ką, kas jį nu
vertina, sunaikina jo buvusią 
padėtį, tiesiog paverčiant jį nie
kais. Ir tai nereikia daug laiko, 
kad sunaikintų moraliniai ir fizi
niai.

Tai šitokia maždaug liūdna už
baiga nuobodaujančio, kuris iš 
anksto reikiamai pasiruošęs,bū
tų galėjęs tikrai ramiai ir net 
laimingai išgyventi savo garbingą 
senatvę.

Kiekvienam pensininkui, pra
leisti laisvalaikį, būtina turėti 
kokį nors įdomaujantį užsiėmi
mą (hobby), kuris žmogų paten
kintų, sukeltų susidomėjimą, no
rą ir ilgėsį jį dirbti. Toks už
siėmimas gali būti kūrybinio po
būdžio, nors ir neturįs medžią-

V. Micevičiaus nuotrauka 

ginęs vertybės, nes šitokiame 
amžiuje jau nedera vaikytis bei 
tikėtis pasipelnimų.

Kuo ir kaip tą laisvalaikį už
pildyti, kiekvienas gali pasirinkti 
pagal savo norą, skonį ir gy
venimo sąlygas. Raštingesnieji 
randa tikro malonumo knygas 
skaitydami, muziejų, teatrus lan
kydami. Turintieji kiek didesnį 
žemės sklypą, vasarą daug malo
nių valandų praleidžia gėles ir 
daržoves augindami. Tai duoda 
progos buvoti šviežiame orę, 
saulėje ir mankštintis. Gyvenant 
nuosavame name visada atsiras 
kas dirbinėti jį taisant, moderni- 
nant ir tt. Pajėgesnieji gali ap
sirūpinti lengvu i r trumpomis va
landomis darbu, ne tiek pelnui, 
kiek užsiimimo tikslu.

Yra šimtai būdų rasti .užsiė
mimą išėjus į pensiją. Geriausia 
šie tikslo pasiekia tie, kurie iš 
anksto pramato ir tiksliai pasi
ruošia palengva, įsigyvendami į 
atitinkamą pašalinį užsiėmimą, 
kuris užpildys tą tuštumą, pasi
reiškusią išėjus į pensiją. Tokie 

TODĖL, KAD STROH’S

YRA UGNIMI VERDAMAS

TAI JOKS KITAS

AMERIKOS ALUS

NEGALI PRILYGTI STROH’

išvengia bereikalingo sukrėtimo, 
kuris gali sužlugdyti galėjusį būti 
ramų ir malonų gyvenimą senat
vėje.

Senstančiųjų malonumui svar
bu susidaryti palankią socialę 
aplinkumą. Šio amžiaus žmonės 
mažai betinka jaunesniųjų drau
gijoje, neišskiriant ir savo vai
kų, kurie šiuo metu dažniausia 
jau turi sukūrę savas šeimas. 
Jie turi savus interesus ir savi
tai gyvena. O seniukams reikia 
rasti savą draugiją, kurioje ga
lima kaip namie jaustis.

Gyvenant vienišu gyvenimu ar
ba ir su žmona pabosta užsidarius 
bute. Juk reikia kur išeiti, su 
kuo pasikalbėti. Taigi reikia 
rasti mažiau ar daugiau sau ly
gių.

Neretai priseina naujas pažin
tis sudaryti, naujų draugų įgy
ti. Su sau lygiai randama bendra 
kalba, iškyla diskusijos die
nos klausimais, prisimenama 
praeities malonūs išgyvenimai. 
Tai duoda progos praleisti daug 
valandų malonioje nuotaikoje. Šio 
pobūdžio susitikimai ar pasisve
čiavimai, nesvarbu kaip jie 
bus pavadinti, tikrai reikšmingi 
ir reikalingi.

Ir senesnieji neprivalo nutolti 
nuo dienos gyvenimo, įvykių ir 
problemų. Jų ilgas praktiškojo 
gyvenimo patyrimas gali būti 
konstruktyvus reiškinys mūsų 
organizaciniame gyvenime. Tie
sa dažnokai pastebima, kad jau
nieji nelabai pageidauja vyres
niųjų, kad šie lankytų jų susirin
kimus. Bet jaunieji tuo elgesiu 
daro klaidą. Senimą reikėtų ver
tinti net dviem požiūriais. Viena, 
šis senimas randa progos įdo
mautis mūsų gyvenimu, kas psi
chologiniai teigiamai atsiliepia 
į jų asmeninę bendrą būklę. Ant
ra, iš organizacinio požiūrio, 
juos svarbu palaikyti organizaci
jose, nes jie gali ir neretai 
duoda rimtų nurodymų, pasire
miant praktiškais patyrimais. 
Taigi, reikėtų juos raginti ir 
skatinti neiškristi iš draugijinio 
gyvenimo. Gal reikėtų jiems pa
stebėti, kad šie, lyg jusdami gy
venimo įtaką, rodo mažai akty
vumo, kurį jie galėtų ir priva
lėtų aiškiau ir pozityviau paro
dyti. Jų gavoseną, žodį ir pa
tyrimus reikia įvertinti ir juos 
drąsinti aktyviau pasireikšti. 
Tai būtų svaresnis įnašas ir į 
organizacinį gyvenimą.

(Kitą kartą: Maisto svarba 
senatvėje)

KONKURSAS GERIAU 
KOMUNIZMĄ PAŽINTI a

Italų kilmės New Yorko pre
kybininkas Ambrose P. Salmini 
paskelbė reto pobūdžio konkur
są. Jis paskyrė 1,000 dolerių pre
miją už labiausia atatinkantį 
atsakymą į klausimą — kodėl 
žmonės rizikuoja savo gyvybe 
išsigelbėjimui nuo komunizmo ir 
kiek apytikriai žmonių pabėgo 
iš komunistų valdomų šalių nuo 
1954 m. iki šios dienos?

Šį atsakymą reikia paruošti 
labai kondensuotą, kad jis ne
viršytų daugiau kaip 50 žod
žių. Atsakymus reikia siųsti pre
mijos paskyrėjui — A. P. Sal
mini, 12 Park Hill Terrace, Yon- 
kers, 5, N. Y., iki 1961 m. gruod
žio 5 d.

Savo laiške šios premijos pa- 
skyrėjas rašo: "Neapykanta yra 
neefektyvus ginklas prieš komu
nizmą. Yra daug svarbiau priešą 
pažinti. Norint duoti stimulą 
tyrinėjimui bei studijoms, lie
čiančioms universalines komu
nizmo baisybes tų žmonių tarpe, 
kurie gyveno po komunizmu, 
skelbiu konkursą su 1,000 dol. 
laimėjimu".

Šis žmogus savo prieš komu
nistinę akciją pradėjo 1951 me
tais. Tada jis susirūpino komu
nizmo plitimu Italijoje (ten gi
mė jo senelis). Tais metais jis 
paskyrė milijono lirų (apie 6,000 
dol.) dovaną italams, prašyda
mas atsakymų į klausimą: koks 
yra geriausias būdas paskleisti 
tiesos žodį už geležinės uždan
gos? Vėliau jis savo lėšomis pa
darė 3 plokštees, į jas įdėdamas 
vysk. Fulton J. Sheen žodžius 
apie Markso filosofiją ir buv. 
Vengrijos kabineto nario dr. 
Paul Fabry pareiškimus apie ko
munistų vartojamą techniką. Šios 
plokštelės buvo paskleistos ame
rikiečių mokykloms, bažnyčioms 
bei visuomeninėms organizaci
joms.

1953 m. už savo darbus Šis 
žmogus yra gavęs "Freedom 
Foundation Award".

Minėtu konkursu turėtų susi
domėti ir lietuviai, žinoma tik 
tie, kurie geriau gali naudoti 
anglų kalbą. Ypatingai, kada čia 
nereikalaujama plačių studijų, o 
tik nepilno desėtko sakinių.

E.Š.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

M O K A M E 

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the L'nited Statės Government 
2202 W. CĘRMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Virimas, kuri jūs matote vykstant katile, yra 
sukeltas tiesioginės ugnies katilo apačioje. Ta 
kraštutinė kaitra ištraukia puikiausią skoni iš 
puikiausių produktų . .. padarydama Stroh’s 
šviesesnį ir švelnesnį. Pasimėgauk gaivinančiu 
skirtumu vienintelio Amerikoje ugnimi virto 
alaus šiandien!

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

Jums patiks

... geresnis Y
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Clevelando miesto ma- 
yoras A. Celebrezze per
rinktas penktam terminui, 
į įvesdinimo pareigas, įvy
kusias lapkričio 13 d., buvo 
pakvietęs ir Dirvos redak
torių B. Gaidžiūną.

• Konsulas Vytautas Sta
šinskas, iš New Yorko ir 
Leonas Kačinskas iš Wa- 
shingtono, lankyd a m i e s i 
Clevelande, lydimi inž. E. 
Kersnausko, aplankė Dirvą.

• Vaclovas Leita, prieš 
dvi savaites atvykęs iš Ar
gentinos, p. Sviderskienė 
su vaikais, iš Akrono, lydi
mi E. ir B. Steponių, aplan
kė Dirvą ir susipažino su 
darbu.

• St. Grabliauskas, vokiš
kų radijo aparatų prekybi
ninkas iš Bostono, lankosi 
Clevelande. Sustojęs pas p. 
šembergus, tel. GL 1-0188.

Rudens sezono operos 
festivalis

Cleveland Opera Ass’n 
pasirūpino, kad ir rudens 
sezonui muzikos mylėtojai 
galėtų pasidžiaugti operų 
pastatymais. Jie Įvyks lap
kričio 17-18-19 dienomis. 
Penktadienį ir šeštadienį 
vakarais, o sekmadienį die
nos metu.

Neu York City Opera Co. 
stato tris veikalus: The Pi- 
rates of Fenzance, Madama 
Butterfly ir Mikado. Vaidi
nimai įvyks Music Hali. Bi
lietai pas Burrows — 419 
Euclid ir Cleveland Opera 
Ass’n patalpose — 2816 Eu
clid Avė.

LIETUVOS VAIZDŲ 
FILMAS

Filmą yra padariusi S. 
Narkeliūnaitė, šiais, metais 
buvusi Lietuvoje. Filmas 
bus rodomas lapkričio 19 d., 
12 vai., Lietuvių svetainėje.

Pamatykime mūsų bran
gios tėvynės vaizdus: Vil
nių su Gedimino kalnu, 
Aušros vartais, Katedra pa
versta sandėliu, Trijų Kry
žių kalną, kur komunistai 
įvykdė smurtą nuimdami 
kryžius. Pamatykime mūsų 
brangius Trakus, mielą 
Kauną su komunistų išdras
kytu Karo Muziejaus sode
liu ir daugel kitų Vilniaus, 
Kauno ir apylinkių vaizdų.

Pamatykime ir mūsų bro
lius, seses, gal besišypsan
čius, bet trokštančių lais
vės, nešančius jau 20 metų 
žiaurią komunistinę prie
spaudą.

Pamatysime ir 1959 me
tais darytą filmą Vokieti
joje iš lietuvių gyvenimo: 
džiovininkų senatoriją, Va
sario 16 Gimnaziją, stovyk
las ir kt. S. Narkeliūnaitė 
suteiks ir informacijų apie 
Lietuvą.

Įėjimo auka 1 dol., moks
leiviams 50 c.

LB Clevelando I-os ir 
II-os Apyl. Valdybos 

(Sk.)

• Išnuomojamas 3 kam
barių butas su baldais ir 
visais patogumais. Kaina 
40 dol. mėnesiui.

Teirautis: Steve Lazic- 
kas, 1078 E. 77 St. Telef. 
361-3876. (132, 133, 134)

Paraginkit savo pa' 
žįstamus užsiprenu' 
meruoti DIRVĄ.

Tik dabar išleista

BARBOROS 
ARMONIENĖS 
pasakojimai parengti A. L. Naivyčlo

Didvyrės lietuvės 

pasmerkiantis 

kaltinimas 

Sovietų* 

priespaudai

Šioje knygoje B. Armonlenė smulkiai pasakoja pereito 
karo meta išgyvenimus, ištrėmimą į Sibirą, kalinimą, li
gas ir kančias sovietinėje santvarkoje. Dvidešimt metų 
atskirta nuo savo vyro ir dukters (Amerikos piliečių) 
atvyko pas šeimą tik po to, kai duktė asmeniškai prašė 
N. Chruščiovo jam lankantis JAV. ši knyga yra drąsios 
moters brangus testamentas ir pasmerkiantis kaltinimas 
Sovietų priespaudai.

Leave Your Tears in Moskovv
Kaina $3.95. Gaunama visuose knygynuose

Philadolphia LIPPINCOTT New York

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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NERIMAS DĖL LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS
/

Nemaža esame girdėję apie 
Lietuvių Studentų Sąjungą Jungt. 
Amerikos Valstybėse. Ši Sąjunga 
kaip tik švenčia savo gyvavimo 
dešimtmetį (įkurta 1951 m.) ir 
su nerimu žvelgia į ateitį. Neri
mas kyla iš paskutiniųjų Sąjungos 
suvažiavimų. Nerimas pastebi
mas ir studentų skyriuoseperio- 
dinėje spaudoje. Ir, be abejo, 
nerimui yra pagrindas.

Kaip kam gali atrodyti, jog, 
jeigu Sąjungos veiklos pradžioje 
buvo nugalėtos kliūtys, kodėl jas 
negalima pašalinti dabar -- kada 
jau dešimtmetis yra nukeliautas? 
Juk, paprastai, organizacijai įsi
gyvenus pats darbas yra lengves
nis bei našesnis.

Štai mėnesinėse Akademinė
se Prošvaistėse (Draugas 1961 
m. spalio mėn. 21 d.) skaitėme 
straipsnį "Quo vadis... Studen
tų Sąjunga?". Čia yra iškeliama 
aliarmuojanti padėtis, į kurią 
yra patekusi Sąjunga. Rašoma, 
kad studentų tarpe vis yra pas
tebimos "man nesvarbu" nuotai
kos, mažėja Sąjungos nariai 
(1959 - 1960 m. buvo apie 600 
o 1960 - 1961 m. tik 300), ma
žėja skyriai ir iš veikiančių 
dažnai nesusilaukiama atsaky
mų, Sąjungos suvažiavimuose be
veik nėra jokių diskusijų ir kt.

"Dirbant toliau tokioje pat for
moje bei toje pačioje nuotaikoje, 
labai artimoje ateityje Sąjunga 
bus žlugusi. Tad ar nevertėtų 
rimčiau pasvarstyti šį reikalą 
ir paieškoti naujų veiklos būdų, 
formos ir struktūros", -- ra
šoma minėtame straipsnyje.

Tai yra liūdnoki žodžiai, nors 
nėra beviltiški. Šių eilučių au
toriui, bebūnant šios Sąjungos na
riu, dalyvavus eilėje Sąjungos su
važiavimų, redagavus studentų 
skyrių spaudoje ir dabar iš arti 
stebint Sąjungos veiklą -- ne
nuostabu, kad šiuo metu pesi
mistiškai žvelgiama į ateitį. 
Pesimistiškų (ar gal geriau -- 
perspėjančių) minčių būta ir pra
eityje, kada Sąjunga narių skai
čiumi buvo pasiekusi savo 
viršūnę.

Štai, Sąjungos penkmečiui iš
leistame leidinyje "Dienos tarp 
dangoraižių" (1957 m. Chicago
je) Vaclovas Kleiza rašė: "Atei
ties perspektyvos nėra šviesios. 
Sąjungos likimą negalime spręsti 
atskiroje plotmėje. Jis yra per
daug artimai susijęs su visos 
lietuviškosios bendruomenės 
klausimu... Ateitis neaiški. Šian
dieninis studentas stovi labai 
painioje kryžkelėje. Iš jos išeiti 
tegalima tik su kitų pagalba".

Taip buvo rašyta 1957 m., ka
da Sąjunga turėjo apie 750 na
rių ir kada jai vadovavo žmo
nės iš "senosios" gvardijos ir 
kada dar pačioje Sąjungoje buvo 
nemaža lietuviškam darbui pa
tyrusių bei apsisprendusių na
rių.

Bet ką kalbėti dabar? Per 
tą antrąjį penkmetį jau nebeliko 
nė vieno iš anų dienų. Atėjo 
nauji veidai ir vardai; žmonės 
su kitokiu galvojimu bei kito
kių vertybių sąrašu.

Dabar, kaip niekada anksčiau, 
yra pabrėžtinas teigimas, jog 
Studentų Sąjungos (o taip pat ir 
kitų mūsų jaunimo organizacijų) 
klausimą negalima palikti tik 
vieniems studentams spręsti. 
Negalima jų problemas nukišti 
tik į vieną kartą mėnesyje pa
sirodantį skyrių, išjungti iš vi
sos lietuvių bendruomenės prob
lemų tarpo, iš lietuviškų šeimų 
ratelio.

Nors liūdna Sąjungos padėtis 
paskutiniu kartu jau buvo 
paskelbta prieš 3 savaites bet 
niekur spaudoje neteko pastebė-

ti jokio atsiliepimo. Galimas 
daiktas, kas nors ir rašė, bet, 
kadangi kai kam atrodė, kad jis 
liečia "studentus",buvo nuspręs
ta tas mintis patalpinti į po mė
nesio pasirodantį skyrių ar pa
likti ateičiai. Negalvoju, kad tas 
straipsnis atkreipė daugelio stu
dentų tėvų dėmesį. Ir gal vi
sai suprantamai: juk čia kaip 
daugelis galvoja pačių studentų 
reikalai. Taip pat ir ar suaugu
siųjų organizacijų susirinkimuo
se vargu ar šitas klausimas 
buvo diskutuojamas, nes daugelis 
turi kitų rūpesčių -- kaip su
rengti linksmus balius ir kt.

Šio mėnesio pabaigoje (23-26 
d.d.) Chicagoje įvyks XI-sis Są
jungos suvažiavimas. Kodėl šio 
suvažiavimo proga nesusidomė
ti lietuvių studentų organizuota 
veikla? Kodėl apie jų problemas 
nepasvarstyti spaudoje, viešuose 
susirinkimuose. Kodėl į suvažia
vimą neatvykti studentų tėvams, 
visuomenės veikėjams?

Pabaigai menka pastaba pačiai 
Sąjungai. Jeigu neįmanoma veikti 
pagal dabartinį statutą, kodėl jį 
nepakeisti? Juk Sąjungai galėtų

tiesioginiai priklausyti visų lie
tuviškų ideologinių studentų or
ganizacijų nariai (atitinkantieji 
Sąjungos reikalavimus), o valdy-

bą galėtų sudaryti visų grupių 
pasiūlyti atstovai (lygia propor
cija).

Tai, žinoma, tik vienas pasiū
lymas. Jų, be abejo, yra daugiau 
ir gal būt, geresnių.

E. ŠULAITIS

VISAIS
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
142 NeiRiv Lue Dr.

CleveliiU 24

Ta r p klubinėse Bostono 
šachmatų pirmenybėse, So. 
Bostono lietuvių pil. drau
gijos šachmatininkai, pir
mąsias rungtynes su Har
vardo universitetu nutrau
kė esant tačiau su
aiškia viltimi pridėti tašką 
iš nebaigtos partijos. Rung
tynės buvo labai įtemptos 
ir permainingos.

Atrodė, kad rungtynes 
laimėsim, tačiau kai Gedi
minas Šveikauskas ir jau
nuolis Leonavičius nelauk
tai pralaimėjo, padėtis nu- 
kripo į pralaimėjimą. Paga
liau likę trys, padėtį išlygi
no.

Algis Makaitis užbaigė 
lygiom su Tali, kuris ir žai

džia panašiai kaip garsusis 
didmeisteris M. Tali iš Ry
gos. K. Merkis įveikė Wig- 
nerį ir atidėtoj partijoj tal
kininkas Aleksis Klinovas 
gaus tašką.

Lapkričio 17 d. į So. Bos
tono L. P. D-jos klubą at
vyks Lincoln - Sylvania 
rungtynėms su lietuvių ko
manda. Svečių pirmoj len
toj žaidžia N. Anglijos ir 
M a s s a chusetto meisteris 
John Curdo. Jis dukart yra 
laimėjęs lietuvių pereina
mąją dovaną, skirtą didžio
jo Bostono pirmenybėm 
(1958 ir 1961).

1959 m. tą dovaną buvo 
laimėjęs Gediminas Švei
kauskas, tų metų Bostono 
meisteris.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTH GATE

arba 2.69 kiekviena

žinomos gam

D grupės.

POROS UŽ

COTTON BROADCLOTH

«. * *

Kelnaitės
T-marškiniai
Atletiniai marškiniai

Specialus pirkinys!
Vyrų pirmos rūšies tikrai 

aukštesnės kainos

Puiki dovana Kalėdoms: pirmos rū
šies, visos medvilnės sanforized 
broadcloth pižamos užsivelkamos 
per galvą ir susegiojamos, prityru
siai pasiūtos vieno iš geriausių ga
mintojų. Įsigyk patogiam miegoji
mui. A ir

Pasinaudok šia. taupymo kaina. Sanforized medvilninės 
medžiagos. Atviro ir uždengto kaklo styliai, 30 iki 40. 
Pu ’.ūs T-marškiniai in S-M-L. Atletiniai marškiniai 36 
iki 46 dydžių. Maži netikslumai. Tik miesto centro krau
tuvėj.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami perkant už §2 ar 
daugiau..-, šaukit CHerry 1-3070

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS DEPARTMENT 
THE MAY COMPANY, ALL 4 STORES 

INCLUDING SOUTHGATE
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KAS IR KUR?
• Lietuvių Bendruomenės 
senosios Centro Valdybos- 
paskutinis posėdis įvyko 
lapkričio 8 d., kuriame da
lyvavo visi jos nariai: St. 
Barzdukas, P. J. žiūrys, dr. 
Alg. Nasvytis, A. Puškoriū- 
tė, Edv. Karnėnas, J. Sta- 
niškis, P. Balčiūnas, V. Ma- 
riūnas ir VI. Braziulis. Bu
vo sutvarkyti įvairūs eina
mieji reikalai ir priimtas 
paskutinis šios valdybos 
žodis mūsų viešumai. Nuo 
lapkričio 8 pradeda parei
gas eiti naujoji, J. Jasaičio 
pirmininkaujama, LB Cent
ro Valdyba.

• Dr. L. Glemžienė, mokė
dama už Dirvą atsiuntė $5 
auką.
• J. Kąmc’evičius iš Law- 
rence, Mass., prenumeratą 
pratęsė penkeriems metams 
į priekį.
• Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos valdyba dėkoja 
už dešimtmečio iškilmėse 
sugiedotą JAV himną so
listei Aldonai Stempužienei 
ir pianinu palydėjimą K. 
Stankaitytei.

A. L. T. S. steigėjui ir buvusiam vicepirmi
ninkui

JUOZUI TYSLIAVAI
mirus, jo žmonai VALERIJAI ir sūnui JUOZUI 
užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Valdyba

A. A.
VYTAUTUI MILMANTUI

staiga mirus, jo motiną A. MILMANTAVIČIENĘ, 
jo seserį G. DIRŽIENĘ su vyru ir mirusiojo šeimą 
dideliame skausme giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

St. Skučienė
B. Rimgailienė

• Lietuvių Studentų Sąjun
gos metinis suvažiavimas 
įvyksta lapkričio 23-26 d. 
Chicagoj, Morrison Hotel 
(Clark St. ir Madison Avė. 
kampas).

Daugiau žinių apie suva
žiavimą, bus paskelbta vė
liau.

Dabar, norintiems infor
macijų gautį, reikia kreip
tis į L. S. S. Centro Valdy
bos narius:

Arvydas Rimas — pirmi
ninkas, 2713 W. 55th St., 
Chicago, Illinois. Tef. HE 
4-0828.

Birutė Cicėnaitė ■— se
kretorė, 1810 So. Halsted 
St., Chicago 8, Illinois. Tel. 
SE 3-0086, HA 1-9281.

Kiti valdybos nariai yra: 
Rima Kašubaitė —- vicepir
mininkė, Jonas Vaičiulis — 
iždininkas, Rūta Kviklytė ir 
Algis Saulis — Spaudos ve
dėjai ir Jūra Gailiušytė — 
užsienio reikalų vedėja.

Lapkričio mėn 1 d. Lietuvos 
Pasiuntinybė prie Šv. Sosto per
sikelia į kitą butą, kurio adresas 
yra šitoks:
VIA GIOVANNI ALDEGA 2- RO
MA.

Tuo pačiu adresu siųstina ir 
Min. S. Lozoraičio koresponden
cija.

Philadelphijoje spalio 28 d. įvyko solistės Juzės Augaitytės dainavimo studijos pažangesniųjų mokinių 
koncertas. Nuotraukoje sol. Juzė Augaitytė (vidury) su savo mokinėmis po koncerto. APAČIOJE: Ona 
Matijošaitytė, Juzės Augaitytės dainavimo studijos mokinė, gražiai užsirekomendavusi koncerte.

V. Gruzdžio nuotrauka

DETROIT

Pradeda veikti aukštesnioji 
lituanistinė mokykla

Philadelphijos LB šešta
dieninėje Mokykloje prade
da veikti pirmoji aukštes
niosios mokyklos klasė, ku
rioje mokytojauti maloniai 
sutiko prof. J. Puzinas ir 
kurion kviečiami pernai aš
tuntąjį šešt. mokyklos sky
rių baigusieji, o taip pat ir 
ligi šiol šešt. mokyklos ne
lankiusieji, bet turį pakan
kamai žinių.

Mokslas pradedamas lap
kričio 18 d., 10 vai. ryto 
Šv. Andriejaus par. mokyk
los patalpose (1123 Lemon 
St.). Daugiau informacijų 
norinčius prašome kreiptis 
į mokyklos vedėją G. Ma
čiūnienę tel. DA 4-29470

Susiorganizavo LžS 
Detroito skyrius

Organizaciniame susirin
kime išrinkta valdyba: pir
mininkas tėv. dr. T. žiūrai
tis, O.P., vicepirm. VI. Min- 
gėla, sekr. P. Januška, ižd. 
M Sims ir narys J. Kriščiū
nas. Spaudos darbuotojai, 
norį skyriaus veikloje daly
vauti, prašomi užsiregis
truoti šiuo adresu:

Rev. Dr. T. žiūraitis, O. 
P., 775 W. Drahner Rd., 
Oxford, Michigan

LžS Detroito skyrius tu
ri platų veikimo planą. Nu
matoma skaityti visą eilę 
žurnalistams — spaudos 
bendradarbiams svarbių pa
skaitų. Rūpinamasi ir jau
nųjų spaudos bendradarbių 
paruošimu.

Pirmasis spaudos bendra

VILTIES DRAUGIJOS 
VALDYBA PRANEŠA

Vilties Draugijos valdy
ba, siekdama kuo glaudes
nio ryšio su Draugijos pa
vieniais nariais ir organi
zuotais tų narių vienetais, 
prašo nevengti savo suges
tijas, sumanymus, patari
mus siųsti tiesioginiai Val
dybai. Netaupykite gerų su
manymų sekančiam suva
žiavimui, jei juos jau dabar 
naudinga įgyvendinti. Iš sa
vo pusės, valdyba dės visas 
pastangas, kad svarbesniais 
reikalais ir Draugijos na
riai būtų informuojami.

čia duodame valdybos na
rių antrašus:

Dr. VI. Ramanauskas — 
pirmininkas, 18310 Marcella 
Rd., Cleveland 19, Ohio.

V. Rastenis — vicepirmi
ninkas, P. O. Box 1247, 
Woodhaven 21, New York.

Brutenis L. Veitas — vi
cepirmininkas, 1224 Shady- 
crest Dr., Pittsburgh, Pa.

Andrius Mackevičius — 
iždininkas, 12707 Bartfield 
Avė., Cleveland 8, Ohio.

Jonas čiuberkis — sekre
torius, 12710 Cornado Avė., 
Cleveland 8, Ohio.

*
Valdyba dar kartą prime

na, kad, prieš išduodant na
rių pažymėjimus, labai 
svarbu, jog narių duotieji 
pasižadėjimai vajaus metu 
būtų pilnai išpildyti.

TORONTO

darbių susirinkimas įvyks 
šio mėnesio gale. Apie die
ną, vietą ir laiką bus pa
skelbta vėliau. Va

Vakaras skautų 
stovyklavietei paremti
Toronto lietuviams skau

tams būtinai reikalinga sa
va stovyklavietė. Tam tiks
lui skautų-čių židinys ir Tė
vų rėmėjų komitetas ruošia 
vakarą. Todėl visi lietuviai, 
ypač skautų bičiuliai, rėmė
jai ir patys skautai kviečia
mi į tą vakarą atsilankyti.

Vakaras įvyksta lapkri
čio 18 d., 7:30 vai. Prisikė
limo auditorijoje, šokiams 
gros lietuvių ”01impia” or
kestras. Bilietai po $1.50.

Vakaro programą išpil
dys skautų tautinių šokių 
grupė, solistė Mašalaitė ir 
solistas Simonavičius.

Vakare veiks laimėjimai, 
bus plaukų šukuosenos kon
kursas, karalienės valsas ir 
daug kitų įvairumų.

A. A.
VYTAUTUI MILMANTUI

staiga mirus, liūdesy likusiems: jo žmonai ALDO
NAI ir šeimai, motinai ONAI MILMANTAVIČIE- 
NEI, 'sesutei GENOVAITEI DIRŽIENEI ir švo- 
geriui ANTANUI DIRŽIUI, gilią užuojautą reiš
kiame

Ona ir Antanas Kauna!

A. A. 
VYTAUTUI MILMANTUI

staiga mirus, liūdesyje likusiems: jo žmonai AL
DONAI ir šeimai, motinai ONAI MILMANTAVI- 
ČIENEI, sesutei GENOVAITEI DIRŽIENEI ir 
švogeriui ANTANUI DIRŽIUI, gilią užuojautą 
reiškiame

Gabrielė ir Vaclovas Alksniniai

VYTAUTUI MILMANTUI

staigiai mirus, jo motiną, žmoną, vaikus ir sesers 

šeimą giliai užjaučiame

. Prekes PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS, šv. Petro lietuvių Para
pijos Bostone klebonas, kurį 45 metų kunigystės sukakties proga 
gražiai ir iškilmingai pagerbė JAV Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkė. Prel. Pr. Virmauskis yra kilnus, tolerantingas lie
tuvis patriotas.

A. Bortkevičienė 
M. Noreikienė
J. Bortkevičius

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 102. Birutė Kutkutė, 5 metų, 
amž., iš Detroito, Mich. Nuotrauka Vyt. Valantino.
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