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Kennedy Baltuosiuose Rūmuose pas Eisenhowerj
„Paslaptingoji 4 sovietinio bloko 

viršūnių
Esą mėginta sudaryti vienalytį sovietinio ūkio bloką 

nuo Vladivostoko siekiantį iki Elbės

MASKVA. — "Paslaptingoji” sovietinio bloko viršūnių kon
ferencija Maskvoje, kaip praneša įvairūs stebėtojai, ideologinių 
priešingumų tarp Chruščevo ir Kinijos Mao Tse-tungo nepaša
linusi. j

Bet komunistinis pasaulis pir, -
madienio vakare paskelbė, kad Komunistinė Kinija prisijun- 
karas esąs išvengiamas ir gė prie gg kitų komunistinių 
komunizmas gali laimėti prieš partijų paskeibusių manifestą, Vakarų kapitalizmą taikia ko- ir aišku> jog Nikita
egzistencija. jr jo taikingos koegzistencijos

Kaip anksčiau, taip ir dabar iirųja tebekontroliuoja pasauli-
sovietų komunistų oficiozas nį komunizmą — bent dabar. "Pravda” spausdina aštrius kri 1960 metų manifeatas užvar. 
tikos straipsnius prieš ‘dogma- djjo Jungtinių Amerikos Valsty 
t izmą i kuriuo kaltinami kinie- ^ių “imperializmą” ir jas laiko 
čiai ideologai), o iš kitos pusės “svarbiausiu karo ir agresijos 
ir raudonosios Kinijos ir Alba- faktorium”. 1957 metais Jung- 
nijos spaudoje tebekritikuoja- tinės Amerikos Valstybės buvo 
mos koegzistencijos tendencijos, surikiuotos su kitais imperialis- kurias taip uoliai puoselėja so- tais
vietų diktatorius Chruščevas, 

Tačiau, kai ir Sovietų Sąjun-

Nusisekusi Stasio
Motūzos1 paroda

Vokietijoje
VOKIETIJA. — Hedwigstift 

prieglaudoje (Vechta) lapkri
čio 20 dieną įvyko lietuvio pen
sininko Stasio Motūzos meniškų 
drožinių paroda. Į ją atvyko iš 
arti ir toli didėlis skaičius lie
tuvių ir vokiečių, kurie visi ne
paprastai žavėjosi šio kuklaus 
ir nesigarsinančio lietuvio me
niškais dirbiniais. Buvo išsta
tyta apie 50 darbų — visi per 
dėim lietuviško apipavidalini
mo: Laisvės statulos, Vytis, lie
tuviškas koplytėlės ir pan. Įam
žinti ir kai kurie žymūs tau
tos vyrai, kaip šitai Jonas Ba
sanavičius ir kt.

Atvykusi dar tik prieš 4 mė 
nesiūs iš Lietuvos moteris, ap
žiūrėdama šiuos dirbinius, su
sijaudino iki ašarų ir tik palin 
kėjo, kad būtų galima tokius 
kūrinius persiųsti ir į Lietuvą.

. Prie kai kurių dirbinių yra len-1960 metų dokumentas per- te)ės s|, patriotiniais įraSais:

North Csrolrna gubernatorius 
Luther H. Hodges nominuotas 
JAV komercijos sekretorium.

spėja, jog komunistiniai kraš-,gai ir raudonajai Kinijai yra taį gjns rytinę Vokietiją, gi 
svarbu prieš laisvąjį pasaulį 1957 mctų manifeste to nebuvodemonstruoti nusistatymo vie
ningumą, nėra galima laukti,

. kad Maskvos - Peipingo santy-' 
kiuose tuoj pat pasirodytų 1ū-į 
žis.

Kitų stebėtojų aiškinimu,
Maskvos viršūnių konferencijo
je esą mėginta sudaryti viena- j 
lytį sovietinio ūkio bloką nuo,
Vladivostoko siekiantį iki El
bės.

1960 mėty komunistų 
manifestas

MASKVA. — Tarptautinis 
komunizmas šiandien parodė 
stiresnį ir labiau savim pasiti
kintį frontą laisvajam pasau
liui, nors jis ir paskelbė kovą taikiai koegzistencijai su Vaka- Senatorius Stuart Symington

. I (D., Mo.), vadovaująs specialiam
‘ ' gynybos studijos komitetui, pa-1960 metų manifestas, pas- teike naujai išrinktam prezidentui kelbtas pirmadienio vakare, Kennedy perorganizavimo gyny- daug griežtesnis link Vakarų — bos departamento planą. (UPI) 

ypač Jungtinių Amerikos Vals- ————————
tybių — nei 1957 metų.

paminėta

“Nenustok tikėjęs Baltojo žir
go šalelės prisikėlimu ir dėl jos
aukokis”.✓

Atvykusiems vokiečiams bu
vo paaiškintos ne tik lietuvių 
liaudies tradicijos, bet suteikta 
žinių ir apskritai apie Lietuvą. 
Parodėlės metu buvo grojamos 
ir lietuviškos plokštelės.

Parodėlė gražiai pasitarnavo 
lietuviškam reikalui. “Oldenbur 
gische Volkszeitung”, “Nord- 
west-Zeitung” ir kt parodėlę 
aprašė labai prielankiai, įsidė- 
dami ir nuotraukas. Pasikalbė
jimas su Motuzu buvo perduo
tas ir per vokiečių radiją. (E.)

• Popiežius Jonas XXIII šiom 
dienom privačioje audiencijoje 
priėmė Berlyno burmistrą Wi- 
ly Brandt. Po audiencijos sve
čias aplankė Siksto koplyčią 
Vatikane.

Popiežius gruod. 22 d. 
pasakys kalėdinę 

kalbą
VATIKANAS. — Popiežius

Jonas XXIII kalėdinę kalbą pa
sakys gruodžio 22 dieną 1 vai. 
po pietų (Chicagos laiku). Tai 
vakar pranešė Vatikano sluoks 
niai.

Laos prašo JAV nebe
duoti sukilėliams 

ginklų
VIENTIANE, Laos. —- Lao

so vyriausybė užvakar atsklei
dė, jog ji paprašė Jungtines A- 
merikos Valstybes nebeduoti 
dešiniojo sparno sukilėliams ka 
rinės pagalbos, nes prokomu
nistiniai Pathet Lao kariniai 
daliniai paėmę svarbų miestą 
iš sukilėlių.

Premjeras princas Souvanna 
Phouma šeštadienį paprašė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasados duoti sukilėliams a- 
merikiečių maisto ir mediciniš
kų reikmenų, bet pasiūlė tuojau 
sulaikyti teikimą ginklų.

Estijoje esą dar per
daug “praeities 

likučių”

TALINAS, okup. Estija. — 
Kaip okupuotoje Lietuvoje, taip 
ir okupuotoje Estijoje jaunimo 
ir apskritai gyventojų sovieti
zacija nevyksta taip sklandžiai, 
kaip norėtų komunistiniai veikėjai.

Buvęs Estijos aukšč. tarybos 
pirmininkas Paell žbrnale “Loo 
ming” nusivylęs rašo, kad Es
tijos gyventojų dauguma dar 
tebegyvenanti “praeities likučių 
bokšte”, nors vartai į komu-s 
nizmą esą plačiai atverti. Gy
ventojuose vis dar daug praei
ties pasaulėžiūros likučių, sve
timų ideologijų, priešiško nusis
tatymo prieš visa, kas “nauja”. 
Ypač kova su “revizionizmu” 
esanti būtinai reikalinga.

Kaip paaiškėjo neseniai įvy
kusiame Estijos mokytojų kon
grese, jaunimo auklėjime pasi
rodę dideli trūkumai. Esą dar 
daug tokių mokytojų, kuriems 
“naujoji dvasia” yra svetima. 
“Blogą įtaką” darą ir tėvai, 
kurie vaikams skiepiją “senąją 
dvasią”. Tėvų įtakai vaikams 
paraližuoti stengiamasi steigti 
kuo daugiau mokyklų-interna- 
tų, kuriuose vaikai laikomi vi
sai atskirti nuo šeimos. Moky
tojų suvažiavime buvo nusiskųs 
ta ir žala, kurią daro Estijos 
gyventojams ir jaunimui lais
vųjų vakarų radijo transliaci
jos į kraštą. (E.)

Ike iškilmingai ir nuoširdžiai 
pasveikino nauja prezidentą

Naujai išrinktas prezidentas John Kennedy susižavėjęs 
prezidento Eisenhoyerio nuoširdumu

VVASHINGTONAS.,— Besi-| Prezidentas Eisenhoweris pa 
ruošiant prie inauguracijos iš- kvietė naujai išrinktą preziden- 
kilmių, prezidentas Eisenhowe- tą Kennedy vėl atvykti pas jį 
ris vakar pasveikino Baltuo- į Baltuosius Rūmus.

'siuose Rūmuose vyrą, kuris už- .. , ,
ims jo vietą - ir atsakomybę „ ~ I'auJa’ pr“de^ ',,>hn - sausio 20 dieną. ' vėl susitiks Baltuosluo

Naujai išrinktas prezidentas “ R“mu°sc «> dabartiniu pre- 
John Kennedy atvyko. Eisen- zldentu EisenhowerlU svarbiais 
hotveriui pakvietus apsvarstyti tarPtautwHals w vidaus klausi-
perdavimą administracijos.

Prie Baltųjų Rūmų išsirikia
vę kąreiviai, jūrininkai, lakū
nai, jūrų kareiviai (marinai) 
pasveikino naujai išrinktą pre
zidentą.

Prezidentas Eisenhoweris se- MASKVA. — Ištirta, kad 
natorių Kennedy sutiko prie sovietų kilmės miltuose esąs

mais.

Sovietų miltuose daug 
radioaktyvumo

rūmų durų. Abu nusifotografa
vę nuėjo į vidų.

Naujai išrinktas prezidentas
nepaprastai aukštas radioakty
vumo nuošimtis, kas rodo, kad 
Sovietų Sąjungos teritorijoje

Kennedy Baltpusiuose Rūmuose ryšium _ su atominiais bandy- 
išbuvQ apie pusketvirtos valan mais nukrinta ant žemės daug 
dos. Ten jis kalbėjosi su pre- radioaktyvių nuosėdų. Išaiškin 
zidentu Eisenhoweriu, valsty- Į ta, kad radioaktyvumas Sovie- 
bės sekretorium Herteriu, gy- tų Sąjungoje yra žymiai ryš- 
nybos sekretorium Gatės ir iž- kesnis, negu Britanijoje, Kana- 
do sekretorium Andersonu. Pa doje, Amerikoje ir kituose Va- 
sikalbėjimo tema buvo tarptau- karų kraštuose.
tiniai klausimai ’ -----

Atlikus vizitą Baltuosiuose
Rūmuose, senatorius Kennedy 
turėjo spaudos konferenciją, 
pasidžiaugdamas Ike nuoširdu
mu ir paslaugumu supažindi- 
rfent su prezidento pareigom 
ir aplinkuma.

Marokiečiai baigė
Rusijoje vizitą

LONDONAS. — Maroko ka
rinė delegacija gruodžio 4 d. 
išvyko namo iš Maskvos, kur 
viešėjo 10 dienų. Marokiečių 
delegaciją į Maskvą pakvietė 
rusų gynybos ministerija, Ru
sija lapkričio 15 dieną sutiko 
duoti šiaurės afrikiečių valsty-

Atsaukė politinės
veiklos uždraudimą

JAKARTA, Indonezija. — 
Vyriausybė vakar atšaukė už
draudimą veikti visoms politi
nėms partijoms pietinėje Sumat 
roję, išskyrus komunistų par
tiją.Prezidentas Sukamo praėju
sį rugsėjo mėnesį uždraudė par 
tijų veiklą, nes jos yra prieš 
jo suvaržytos demokratijos pro 
gramą.

• Tarptautinėje filatelijos pa 
rodoje Varšuvoje buvo turtin
gas religinių pašto ženklų sky
rius. Tris religinių pašto ženk
lų serijas — “Religinė muzika”, 
"Marijos Metai” ir "Litanija” 
premijavo tarptautinė komisi
ja.

KALENDORIUS
Gruodžio 7 d.: šv. Ambrozie- 

jus, vyskupas, Bažnyčios dak
taras; Nemėda, Domeika.

Gruodžio 8 d : Svč. P. Mari
jos Nekaltas Prasidėjimas; Zem 
bėris.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausia saulėta, apie 30 
laipsnių; rytoj — giedra, ne 
taip šalta.

Saulė teka 7:04, leidžias 4:21.

. Suomija stengiasi balansuoti 

tarp Rytų ir Vakarų
Naujoji Suomijos ir Sovietų Sąjungos prekybos sutartis 

liečia ir Klaipėdą. — Maskva per Suomiją nori
sudaryti plyšį į Vakarus

HELSINKIS, Suomija. — Suomijos prezidentas Kekkonen 
ir dabartinė vyriausybė (vadovaujama agrarų partijos) priklau
so prie tų Suomijos politinių sluoksnių, kuriems Kremlius šiuo 
metu daugiau “pasitiki”, negu kitoms politinėms srovėms Suo
mijoje.

Suomijos prezidentas Kekko- _______________
nen neseniai lankėsi Maskvoje 
ir iš ten parsivežė sutartis ir 
susitarimus, kurių pilnas turi
nys dar neskelbiamas ir kol kas 
nebūsiąs skelbiamas, kol Suo
mija dar nebūsianti susitarusi 
su Europos Laisvosios Rinkos 
grupe. O su grupe suomiams 
yra toks reikalas: jie nori į 
ją įstoti, kad galėtų plėsti sa
vo prekybą su Vakarais. Bet 
Maskva ilgą Taiką tam prieši
nosi — kol buvo rasta išeitis:
Suomiai per paskutines derybas 
Maskvoje sutiko Sovietų Sąjungai teikti tokias pat "didžiau- jungos prekybos. Susitarta ir 
s’o palankumo” privilegijas, ko <^1 vienų metų ir dėl penkmečio 
kias teikia Europos Laisvosios i prekybos apimties. Šiems met. 
Rinkos sąjungos nariai tarpu-! numatomas prekių pasikeitimas 
savyje. Dabar yra tik klausi-1 į abi puses 44 bilijonų suomių 
mas, ar Europos Laisvosios Rin markių sumai (apie 135 milij. 
kos valstybės su tokia Suomi- DM), gi kitiems metams numa- 
jos klauzule sutiks, kai Suomija tomą prekybą išplėsti 7 ar 8 
formaliai paprašys priimti ją nuošimčiais. Bet ir tuomet suo- 
į tą organizaciją. Juk yra aiš- j mh| prekyba su Sovietų Sąjun- 
ku, kad tos sąlygos dėka Sovte- ga sudarytų tik 15% visos Šuo 
tų Sąjunga susidarytų sau ply- unijos užsienio prekybos, 
šį į Siaurės ir Vakarų Euro- (Nukelta į 6 psl.)

pos rinkas palengvintomis sąly
gomis Tad Suomijos priėmimas 
į Europos Laisvąją Rinką toli 
gražu dar nėra išspręstas klau
simas. Galimas dalykas, kad 
Helsinkis su Maskva susitarė 
“didžiausio palankumo” sąlygą 
taikyti tik aprėžtam prekių kon 
tingentui, kad Europos Laisvo
sios Rinkos valstybėse susidary 
tų daugiau palankumo Suomiją 
į savo tarpą priimti.

Atskirai buvo tariamasi dėl 
tolesnės Suomijos - Sovietų Są-

Pavergtos Lietuvos 
šokėjų neįsileido

Argentinon
VENECUELA — Po sėk

mingų gastrolių ‘ Venecueloje 
Lietuvos Valstybinio liaudies 
šokėjų grupė norėjo vykti į Ar 
gentiną, bet argentiniečių vy
riausybė grupei, kaip sovieti
nei, nedavė leidimo dalyvauti 
šokių konkurse, o taip pat at
sisakė duoti vizą gastrolėms.

Po to šokėjų grupė vyko į 
Čilę, kur suruošti keli koncer
tai. Pažymėtina, kad ir šiuose 
koncertuose didžiausią pasiseki
mą turėjo lietuviški šokiai, ne 
rusiški.

Buvęs Britanijos premjeras Sir 
Wlnston ChureMII pirmą kartą 
palieka savo namą Londone po 
sulaužymo duobens kaulo po 
kritimo. Jis lydimas į gydytojo 
raštinę patikrinti sveikatos. (UPI)

Raudonoji Kinija už 3 menesių 

turėsianti atominę bombą
Sovietų diktatorius Nikita Chruščevas 

esąs patenkintas

11,279 pabėgėliai į
vakarų Berlynu

BERLYNAS. — Iš komunis- *** karinę pagalbą 
tų valdomos rytinės Vokietijos 
šių metų lapkričio mėnesį pa
bėgo į vakarų Berlyną 11,279 
asmenys, gi praėjusių metų lap 
kričio mėnesį paspruko 6,479.
1960 spalio mėnesį buvo 15,
751 pabėgėlis.

Vaikus suvarė į karei
vines ir padarė 

internatų
MASKVA. — Kaip paaiškėjo

--------- iš “Izvestijų” korespondencijos
. .. iš Vilniaus, kurią pacitavo Vil-
Japonija auga niaus “Tiesa”, prieš kurį laiką

TOKIO _ Japonija dabar vicnas Vllniaua kareviinių pa
turi 93,406,445 gyventojus; pa ta,Paa “išlaiavino” nuo kareivių daugėjo 4,130,916 per penke- (kuriuos demobilizavo ar per-
rius metus. Tai užvakar atsklei- kė,ė) ir Jose PatalPino moki- dė gyventojų surašymo biuras. nius- Toae kareivinėse įrengtas 
Japonija yra penktoje vietoje ’nternatas.
žmonių gausumu už komunisti- Internate įvesta bemaž kari
nės Kinijos, Indijos, Sovietų Są nė disciplina. Sutrimitavus ,vai- 
jungos ir Jungtinių Amerikos kai-poinicriai bėga į aikštę pra- 
Valstybių. timui.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

BERNAS, Šveicarija. — 1961 
metų pirmųjų trijų mėnesių lai 
kotarpyje esą išgirsime apie 
raudonosios Kinijos atominės 
bombos išsprogdinimą, 

j Pasak užsienio diplomatų, gy 
venančių šiame neutraliame ge
bėjimo poste, premjeras Chruš 
čevas ir Mao Tse-tungas sutarę 
Maskvos viršūnių konferenci
joje atominės bombos klausi
mu Raudonoji Kinija labai no
rinti turėti nuosavas atomines 
bombas, Chruščevas kiniečių 
komunistų norui pritaręs. Dėl

to abu komunistų vadai pašali
nę kai kuriuos nesklandumus.

Raudonoji Kinija greitai bū
sianti penktasis kraštas, turįs 
atominę jėgą. Chruščevas įsi
tikinęs. jog raudonoji Kinija 

duojau bus priimta j Jungtines 
Tautas, kai ji turės atominę 
bombą.

Raudonosios Kinijos buvimas 
New Yorke sustiprins neutra
liųjų ir komunistų chorą, kuris 

! dar tebėra silpnas palyginant 
i su vakariečių bloku.

— Prancūzų parlamentas Pa
to de Gaullio planą apginkluoti 
ryžiue vakar priėmė preziden- 
Prancūziją nuosavais atomi
niais ginklais.

— Sovietų Sąjungos pareigū
nai kaltina, kad Kongo armi
jos vado Mobutos kareiviai žiau 
riai kankino nuverstąjį premje
rą Lumumbą. Mobutu paneigia 
šį Maskvos kaltinimą.

— Sovietą atstovas Jungti
nėse Tautose Zorin vakar pa
reikalavo generalinį sekretorių 
Dagą Hammarskjoldą sukviesti 
JT Saugumo tarybos nepapras
tą posėdį apsvarstyti Kongo 
reikalus. Posėdis turėjo būti 
sukviestas vakar vakare.

Šį mėnesį JT Saugumo tary
bos pirmininkas yra Zorin.

— Maskva pareikalavo pa
leisti Kongo buvusį premjerą 
Lumumbą iš Leopoldvillės ka
lėjimo.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris, 84 metų, atsi- 
gaunąs iš influencos, šią savai
tę sugrįš į savo įstaigą Bonno- 
je. Kancleris, atidėjęs praėju
sią savaitę kelionę į Paryžių ir 
Londoną, atlieka darbą savo 
viloje netoli Bonnos.

— Indijos ambasadorius Jun 
gtmėse Amerikos Valstybėse 
Mahonedali Currim Changla 
pareiškė, jog jo kraštas reika
lingas užsieninės pagalbos per 
sekančių dešimt metų ir "ją 
priimsime iš betkurios valsty
bės be sąlygų”. Jis toliau pasa
kė; “Mes nesvarstome ideolo
ginių klausimų skolinant pini
gų”.

• Aukščiausias Arizonos pas 
tatas. Arizonos aukščiausi rū
mai yra dvidešimt aukštų ban
kas Phoenix.

t



nūKNRABTlB DRAUGAS, CHICAGO, ILLDIOH Trečiadienis, 1960 m. gruodžio 7

ItOHillHVni(W
Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IK FIL. K. JECIUS 

Adresu: P. Nedzinskas, 2532 W. 4»» Place, Chicago 32, III.

KARIUOMENES ŠVENTĘ 
MININT

Laisvajame pasaulyje, visur 
kur tik šiuo metu veikia lietu
vių skautų vienetai, šio mėne
sio bėgyje buvo paminėta Lie
tuvos Kariuomenės šventė.

Lietuvoje tarp kariuomenės 
ir skautų buvo gražus ryšys. 
Karyje skautas turėjo pavyzdį 
kaip pilnai įgyvendinama jo ide
ologija. Juk pasišvęsdamas tė| 
vynę ginti — reikalui esant net 
gyvybės auka — karys stovi 
taipogi Dievo ir artimo tarny
boje. To paties siekia ir skau- 
tybė. Juk skautaudami lavina
me budrumą, orientaciją, atmin 
tį, sumanumą, ugdome savaran 
kiškumą bei drausmę, mokomės 
vadovauti. Jaunuoliai, kurie Lie 
tuvos kariuomenėn ateidavo iš
ėję skautiškąją- mokyklą, ka
riuomenės vadovybės būdavo 
ypatingai vertinami.' Jie būda
vo susipažinę su rikiuotėmis, 
komandomis. Jie būdavo išmokę 
daug techniškų dalykų: matavi
mus, signalizacijas, topografi
ją pirmąją pagalbą ir taip to
liau.Lietuvos kariuomenės vado
vybė mūsų skautijos auklėjamą 
ją reikšmę suprato ir skautų 
atžvilgiu buvo labai palanki. 
Yra istorinis faktas, gal mažai 
kam iš mūsų žinomas, kad pir
masis asmuo auka parėmęs Lie
tuvos skautus buvo karininkas 
Juozapavičius. Ne vienas kari
ninkas buvo aktyvus skautinin
kas, gi daugelis dažnomis pro
gomis skautus materialiai pa
remdavo. Kariuomenės palapi
nės bei kitas inventorius skau 
tams būdavo mielai skolinamas.

Lietuvos kariuomenės šven-1 
tės proga susimąstymu pager
biame mūsų kariuomenę. Ypa
tingai atmename žuvusius, ku
rių eilėse buvo nemaža ir mū
sų brolių. Ar reikalui esant tu
rėtumėm tiek idealizmo ir pa
sišventimo? Prisimindami a- 
nuos jaunuolius šiandieną sten
kimės pasisemti nors dalelytę 
jų dvasinio turto. Tai būtų di
džiausias jų pagerbimas. G M.

SAVASIS ŽODIS

Prieš kurį laiką, kaip ir kiek
vieno mėnesio gale, mūsų skau
tiškąją šeimą pasiekė “Skautų 
Aido” nr. 10.

Daugybė nuotraukų su pui
kiu aprašymu apie šveicarų tau 
tinę stovyklą, kur buvo ir mū
sų 10 brolių. Nuotraukos ir re- 
portažaš iš Vasario 16 gimna
zijos mūsų sesių viešnagės An
glijoje, 50 m. skaučių jubilėji- 
nėje stovykloje. Tiesiog stovyk

lauti kviečianti Los Angeles 
skautų “Geležinio Vilko’’ sto
vykla su kalnų nuotraukomis, 
Atlanto rajono "Žalgirio” didžio 
ji ir mažoji stovyklos ir jų ap
rašymai. Nuotraukos ir įspū
džiai iš vengrų stovyklos, bei 
stovyklinių vaizdų montažas iš 
“Vilniaus" stovyklos skaitytoją 
vėl nejučiomis grąžina į tą pui
kią vasaros dienų aplinką skau 
tiškų palapinių miestuose.

Skyriai “Kaip vesti skiltį”, 
“Gamtos ir gyvulių draugas”, 
duoda puikios instrukcinės me
džiagos, o mažųjų skyriuje žmo 
nių pasaka apie Simutį paro
do, kaip kartais yra reikšmin
ga paprasta vinis. Gausi ir kro
nika.

Gilesnio visų dėmesio vertas 
yra vedamasis “Savasis žodis”, 
kuriame, ryšium su nauju 
“Skautų Aido” platinimo vaju-' 
mi, pateikiama eilė minčių svar 
bių ypač tiems, kurių “Skautų 
Aidas” nepasiekia. Čia rašoma, 
kad išsiblaškius po platųjį pa-i 
šaulį labai svarbu turėti kiek 
galima tampresnius ryšius”, ir 
šiam tikslui neįkainojamai tar
nauja “Skautų Aidas”.

“Savasis žodis šiandier reika
lingas-ne tik didelio dėmesio, 
bet ir meilės. Ir pavergtoje tė
vynėje, ir laisvajame pasaulyje 
jis skandinamas ir stelbiamas 
svetimųjų. Jį mylėdami ir išlai- j 
kydami, išsilaikysime ir mes1 patys”. I

Ties šiais žodžiais sustojant I 
ir duotas mintis panagrinėjant, 
tolimesni komentarai nereikalin 
&i- j- p«. Br. Juodelis

PASIKEITĖ BROLIJOS 
VADAI

Gruodžio 4 d. skautininkų Ra 
movės Chicagoje surengtoje ar
batėlėje atsilankė daug skauti-; 
ninkų-kių, o taip pat ir senas 
bei naujas brolijos vadai, vado 
pavaduotojas ir garbės gynė-, 
jai Į šią arbatėlę atsilankė taip 
pat nauja Seserijos vadė v. 
sktn. O. Zailskienė, vidurio ra
jono vadas.

Šioje arbatėlėje buvo labai 
malonu matyti konsulą dr. P. 
Daužvardį ir Skautams Remti 
Draugijos pirm. dr. S. Biežį su 

. žmona.
Įžanginį žodį tarė Ramovės 

pirmininkas v. sktn. tėvas J. 
Vaišnys, SJ, pakviesdamas 
šiam subuvimui vadovauti sktn. 
VI. Vijeikį.

Vyr. skaut. A Matonis pri
statė naują vadovybę, įteikė 
ženklus, paminėjo nuveiktus ir 
neužbaigtus darbus ir padėkd- 
jo visiems už bendradarbiavi- j mą.

Prieš 100 metų tarp St. Joseph, Miss., ir Sacramento, Calif., bu
vo arkliais gabenamas paštas. Šio įvykio abminiimui 11 raitininkų 
lapkričio 11 d. išjojo iš Los Angeles į Washingtoną, nešdami 
prez. Eisenhoweriui laišką. (UPI)

Naujas Brolijos vadas sktn. 
E. Vilkas padėkojo už pasitikę 
jimą, pažadėjo dirbt ir neapvil
ti rinkėjų, *o taip pat išreiškė 
norą siekti artimesnio bendra- 
darbiąvimo su sesėmis. •*<!

Vyr. sktn. O. Zailskienė pasi
džiaugė savo partija, kuri ją rė 
mė rinkimuose ir išreiškė pa
geidavimą glaudesnio ir darnes
nio bendradarbiavimo skautiš
kame darbe. , ,

Konsulas dr. P. Daužvardis 
savo gražioje kalboje regino 
dėkoti visiems, kurie už Lietu
vą kalba, pasveikino naują va
dovybę ir palinkėjo įkvėpimo 
bei sėkmės darbuose. Dr. S. 
Biežis pasveikindamas naują va 
dovybę, paminėjo, kad ir ateity 
je yra planas paremti skautus 
ir numatoma surengti skauto- 
ramą. Sktn. V. Vijeikis, buv 
brolijos vadui įteikė dovaną, jo 
išleistą gražią knygą “Lietu
va”, sktn. Abelkienė kalbėjo 
skautininkių draugovės vardu 
ir brolijos vadovybei įteikė po 
dovanėlę.

Žodį tarė uoli skautų rėmėja 
skautininkė Ročkienė, sktn. Ne 
dzinskas padėkojo buv. vyr. 
skautininkui vadeivai už gražų 
bendradarbiavimą.

Brolijos vado pavaduotojas 
ps. B. Juodelis padėkojo vi
siems, kurie jam beskautaujant 
suteikė skautiškos dvasios ir 
žinių bagažą ir padėkojo rin
kėjams už paramą.

Studentijos vardu kalbėjo 
skautininkas E. Korzonas. Jis 
palinkėjo, kad darbas eitų sklan 
džiai ir žadėjo rūpintis, kad a- 
kademikai neapviltų skautų ir 
visuomenės.

Vyr. sktn K. Palčiauskas sa
vo kalboje pabrėžė, kad suda
rius gyvą tarybą bus lengviau 
padaryti tinkamus sprendinaūP- 
Jis palinkėjo vadovybei būti 
veiksmingai ir pageidąvo, 
vadovybė eitų laimingu ir tvir

tu keliu. V. sktn. tėvas Vaiš
nys, SJ, padėkojo visiems da
lyviams. P.

AJS.S. ŽIEMOS STOVYKLA
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

metinė žiemos stovykla įvyksta 
ir šiemet gražiame šiaurės Mi- 
chigane. Dienomis stovyklos da 
lyviai galės slidinėti ir čiuožti, 
o vakarais bus pravedama leng 
vo turinio , kultūrinė programa, 
laužai ir šokiai. Stovykla prasi
deda gruodžio 26 d. ir baigiasi 
sausio 2 d. Nakvynė stovyklau
tojams yra gauta Northwood 
Cabins, Wellston, Mich., o slidi
nėjimui yra numatyta Cabarfae 
vietovė. Kadangi tikimasi, kad 
ir šiemet stovykla susilauks gau 
saus dalyvių skaičiaus, norin
tys dalyvauti turi registruotis 
pas S.S.S sekretorę A. Avižie- 
nytę, 911 W. 33rd.,' Chicago, 
III. Registruojantis reikalinga 
pridėti $2 registracijos mokes
tį ir nurodyti, kada į stovyklą 
atvykstama ir kiek dienų žada
ma dalyvauti. Neužsiregistra
vusiems iki gruodžio 24 d. re
gistracijos mokestis bus pakel
tas. Stovykla įvyks nežiūrint 
kokios būtų ąlidinėjimo sąly
gos. Dėl smulkesnių informaci
jų kreiptis į skyrių valdybas.

NAUJAS TUNTTNINKAS
Lituanicos tunto tuntininkui 

sktn. Pranui Nedzinskui iš tun- 
tininko pareigų pasitraukus, 
.nauju tuntininku paskirtas 
sktn. Viktoras Lesniauskas.

Jo adresas: 6801 So. Arte- 
sian, Chicago 29, III. Tel. HE 4- 
9583.

Kronika
— Sktn. V Vijeikis, naujas 

Vidurio rajono vadas išleido 
gražią knygą “Lietuva”. Jis y- 
ra ne tik vadovas, bet ir skau
tų rėmėjas. Šią knygą pirkda
mi skautai gaus pas jį 30% 
nuolaidos. >

— FSS sueiga įvyks sekma
dienį gruodžio 11 d. 4 vai. po i 
pietų Jaunimo Centre. Chica- 
gos skyriaus nariai kviečiami 
dalyvauti. x

— Tomas Remeikis ir Nijolė 
šalkauskaitė abu uolūs skau
tų veikėjai, susituoks 1961 m. 
sausio 7 d. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, o vaišės bus 
Šv. Antano parapijos salėje.

— Sktn. V. Vijeikis išrinktas 
JAV Vidurio Rajono vadu. Pa
žymėtina, kad jis į skautų veik
lą įdeda ne tik savo darbą, bet 
taip pat gerokai remia ir mate
rialiai.Sktn. N Grigaliūnienė, il
gą laiką buvusi ligoninėje, grį
žo į namus ir gydosi savo bu
te:' Ją; grįžusią į namus, aplan
kė- Lituanicos tunto skautai, 
kuri jiems yra daug padėjusi 
ir įteikė kuklią dovanėlę.

DR. J. G. BYLA ■ BTLAITIS
Nervų-Smegenų Ligos. Chlrurg.

OAKLEY MEDICAL BLDG. 
2300 Weet 51a t Street

Valandos AeAtad. susitarus. 
GILovchill 8-3408.

Neatsiliepus skambinti 
__________ PRospect 8-1795.

DR. Z. OANiLEVIAIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

apec. vidaus llg-e 
8317 South Weatern Avenue 
Tel. ofiso — REpubUc 7-4900

namų — GRoveiiUi 6-MI9I 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., AeA
tad. 1-1 vai. p. p., trečiadieniais už. 
daryta. '

D81 tlkalaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonRklte susitarti te
lefonu ar asmenUkaL kad nereiktų 
ilsėt lunvt’

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

Akušerija Ir moterų Ilgos 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.v nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. ftežt&dlenials nuo 2-4 v. popiet. 

Trečiadieniais pagal sutartj. 
Ofiso tel. Vlrgima 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 5-8244

Rea. GI 8-0878 
Dr. Elsln.

Rea. HE S-1670 
Dr. Kalukas

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•188 8. Kedzle Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimų 
Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001 

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos
2454 West 71st Street

(Tl-oa Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S Ir G—8 vai. vak. 
Aeėtadleniala 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

iAj DOinfl Cū
mum

JUOSTINIAI REKORDERIAI

NUO $79.00
Užsieniniai ir vietiniai 
Didelis pasirinkimas

— Geros nuolaidos —

PARDAVIMAS-TAISYMAS

133Z J. Halited St-CL*-5665l 
frįLt>-6. pirm-fcHi 9-9. Stww ųjd/

f

Tel. oftao RE 4-1303, m. PR 8-4783
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS 
2454 W66t 71»t Street 

(7irt fa- So. Campbell Ava)
Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. 
antrad. Ir penktad. 6-U v. v.

Ofiso BE 4-1818, Re*M. PR 8-
DR. J. MEiKAUSŽAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(Tl-oa lr CampDen Ava. kampas) 
Vai • kasdien 9-11 ryto Ir 4-G v. V. 
AeAtad.: 9 v. r. — Iki 8 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzle Avė.
PAGAL SUSITARIMĄ.

Tel. HE 4-1562
Skambinti 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečladlen).

DR. JULIJA MORSTAVIAIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

VkluiLH ligos
10748 S. Mlchigsn, Chicago 28, UL

Telef. offlso: P t.’11 man 6-8788 
Namų: BEverly 8-3946 

Prlėm. vai.: kasdien 6- 9 v. v., AeAL
1- 4 v. p. p., trečladlen) — uždaryta. 

Tel. Ofls. VI 3-1484. Re*. RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8259 South Halated Street
Vai. kasdien: 8 — 7 p. p.; penktad.
2— 4 Ir 6—8; AeAtad. 1—4 vai. Traė. 
uždaryta.

-- P. ŠILEIKIS, 0. P.
■S Orthopedas. Protezlstas

Aparatal-Protfial Med. bau- 
dažai. Spec. pagalba kojom.

" (Arch Supports) Ir Lt.
Vai 9-4 Ir G-8 AeAtadlenials > 
ORTHOPEDl.lOS TECHNIKOS LAB 
2850 w 63rd St, Chicago 29, III

Tel. PRoepeot 6-5084M
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel.: YArds 7-162» 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
_ , Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
755 WEST 35th STREET 

Valandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt 10 — 2 
v*L po pietų. Arba pagal susitarimą.

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų šaukite sekančiai*

ANTANAS VILIMAS
&H5 So. nmiANic* avknue 

Chicago, III. Tel. FRontier 0-1882

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKft. DIVIDENDAS

4552 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

J

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
S vienetų miegamojo komplektas ................................. $119.05
8 dalių Sectlonal komplektas ........... .......................... $189.95

Poilsio (Ixiunging) bedės — $39.95 Ir ankščiau
80% MCOI,AIDOS ui spyruoklinius 
matracus, anfhs. lovas. Didelis pa- 
aėrtnktmas U .Vokietijos atgabentų 
radijo aparatų, mii kortai* salite 
klausyti Europos stotis.

Gausite nemokamai kalakute pir
kę kg norą IA vlr&nj pa/ymėtų da
lykų. Nelaukite!

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS 
Savifiinkal

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEeley 3-4711

Sekmadieniais atdara nuo 11 iki 5 vai. po pietų

-M'DLANP bAV|Nęą

BEE/iJ ; uaa
i ; i

Ant llonus 
.nukalto

4611 ARIMIR 4V1ITUI, IHICAM tt, ILL 
PkaaM LA 1-4717

Kiekviena apkalta Iki 110,000 yra apdrausta 
KedaralInSa valdiioa Draudimo įstaigoje.

AtJGCOT BALDITKA6, Prevtdentaa

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų Ilgos 
2737 Weat 71st St

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 12:89— 2:80 vai. p. p 

Treč. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso Ir re*. WA 5-3017

Ofiso tel. TOwnball 8-0869 
Namų-rezld. tel. PRoepect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKAA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

5002 W. 16th St.. Cicero, Illinola
Vai.: kasdien 5-8 p. p. .žežtad. 11-2 
p. p. Treč Ir k t. laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000, re*. OA 8-7378

DR. A. JEHKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 Wecrt 63rd Street
Vai. kasdfen nuo 1 — 4 p. p. Ir G 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir žeit. atdaryta

Ofiso telefonas — Blsbop 7-3538

DR. AL RAAKIIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzle Ir Ardher) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINftS LIGOS 
PrleSals Sv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirma., antr., ketv., penktad 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6-8 vai. v. 
Sežtad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubllc 7-3330

DR. ANT. RUDOKAS. Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. Callfornla Avė. YA 7-7881 
Vai.; 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta. AeAtad. 10 V. f. iki 2 p. p.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzle Avė.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1 662 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, Išskyrus trečlad. Ir AeAtad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akintus

6322 South We«tem Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. ėežtadlentals 10—1 vai. Trečla- 
dlen. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas PR 8-8229 
Re*. telef. R’Alhrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos Ir Damen Avė.
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

ježt. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. LAfayette 8-8048 
Rez. VVAIbrook 5-8048

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

Tel. PRoepeot 6-1785 
8800 W. Birt St., Chicago, HL 

Oakley Medinai Arta Rldg.
arba

484 Algona Avė., Flgln, minate 
Tel. OVV.-ns 5-0588 

Valandos pagal susitarimų

Tel. ofiso RE 4-5848, re*. HE 4-3814

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We*t 71st Street
V*L Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir l*At. pagal sutarti 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso RE 4-6768; Rss. RI 6-8118
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika Ir Alergija.) 

2709 Weet 51 »t Street 
Valandos; pirm., antr. ketvirt., penk
2-9 vai. vak.; SeStrul. 10-12 vaJ. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Telefonas; GRovetilll 8-1588

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfl 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marųuette Road 

Valandos •—12 Ir T—9 v. v. pagal 
susitarimą, lžskyrus trečiadienius. 

Ofiso Ir bato tel. OLymplc 3-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. Ir SeA- 
tad. tik 10-18.

Tel.: RKIIanoe 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(IJetuvlfi gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80 
vai. vak. AeAtad. 1—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tet ofiso Ir bato OLymplo 3-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Str„ Cicero,»
Kasdien 1—S vai. Ir 4—8 vai. vak. 

lžskyrus trečiadienius 
AeAtadlenials 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. I^Afayette 8-8310, jei 
neatsiliepia, šaukite Kt£d*le S-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
* GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4140 8. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 11—8 ral. 
valu pirm., antr., ketvlr. 6—• vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KODUI n IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7154 Hooth Western Areno*
MEDiCAL BUILDING 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — I vai. vakare. Tsbčlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai p AeAtad. 11

vai. ryto Iki S vai. p. p.
Office trt. RE 7-1168 

Rs«. tai. VfAlbeook 6-8765

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

DRAUGAS
THF LITHCANIAN DAILY FRIEND
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Trečiadienis, 1960 n4. gruodžio 7’ DIENRA6TIB DRAUGAS, ODCAOO, BJLDVOD

1941 metų gruodžio 7-toji >.

NEUŽMIRŠTINA DIENA
šiandien sukanka lygiai devyniolika metų kai Jungtinės 

Amerikos Valstybės buvo įtrauktos į II Pasaulinį karą. Jos bu
vo priverstos stoti į karą prieš tuo metu vadinamą Berlyno - 
Romos - Tokio (nacių, fašistų ir japonų militaristų) ašį, nes 
Japoniją, iš pasalų, nepaskelbus karo, užpuolė Havajų salų uos
tą Peari Harbor, sudaužė visą eilę Amerikos karo laivų, suar
dė uostį ir išžudė nemažai žmonių*. Po to įvykio Juhgtinės Vals
tybės turėjo paskelbti karą. Tai buvo didelė staigmena ne tik 
Amerikos visuomenei, bet visam pasauliui.

AntVį dieną po šio baisaus militaristų ir imperialistų žygio, 
būtent gruodžio 8 d., prezidentas Franklin D. Rooseveltas krei
pėsi į JAV Kongresą pritarti jo žygiui. Iš Senato ir Atstovų 
Rūmų tik vienas narys tepasisakė prieš karo skelbimą. Tą pa
čią dieną Didžioji Britanija ir kai kurios kitos valstybės pase
kė Ameriką — paskelbė karą Japonijai.

Grdodžio 11 d. Vokietija ir Italija paskelbė karą Jungti
nėms Valstybėms. Jungtinės Valstybės, suprantama, Berlyno- 
Romos ašies mestąją kovos pirštinę priėmė ir visa pilnuma įsi
jungė į karo veiksmus, nors prie jų nebuvo prisirengusi.

Japonai, panaudodami nacių vado Hitlerio “blitz-krieg” 
taktiką, iki gruodžio 30 dienos užėmė salas — Wake, Guam, 
taip pat Hong-Kong, išlaipino karines jėgas Borneo, pažengė 
į priekį Malajuose, bombardavo Filipinų sostinę Manilą.

Po gruodžio 7 dienos Amerikai teko skubiai organizuoti 
visą karo aparatą, mobilizuoti vyrus, reikėjo pramonę užkinky
ti karo reikmenims gaminti. Kiek jėgų, žmonių gyvybių ir turto 
tai kainavo, ne šio straipsnio tikslas tai apskaičiuoti. Apie tai, 
knygų tomai yra prirašyti.

Daug kas dar gerai atsimename, kaip sunkios buvo pirmo
sios karo dienos. Japonai kasdien žengė pirmyn. Didelės distan
cijos ir nepasiruošimas Amerikai trukdė. Skubiai reikėjo stip
rinti karinį laivyną ir karinę aviaciją. Ir ačiū amerikiečių orga
nizuotumui, gaminingumui, greit buvo pasiruošta ir priešės 
pradėtu ne tik sulaikyti, bet ir, perėjus ofensyvon, stumti atgal. 
Po kelių metų kovų, Amerika Japoniją nugalėjo.

1945 m. gruodžio 4 d. ant Japonijos didmiesčio Hiroshima 
(su 343,969 gyventojų) nukrito pirmoji amerikiečių atominė 
bcnbą, paverčiant į pelenus visą miestą, ir trečdalį gyventojų 
užmušant, daugybę sužeidžiant. Kai tais pačiais metais rugpiū- 
čio 9 d. ant kito japonų miesto Nagasaki (252,630 gyv.) krito 
antroje amerikiečių atominė bomba, Japonija buvo priversta be
sąlyginiai pasiduoti. Tai įvyko rugpiūčio 14 d. Tokiu būdu Ja
ponija už savo žygį Peari Harbor uoste buvo labai žiauriai nu
bausta.

^1 • * A •*' i 1Karo metu būdavo plačiai garsinamas šūkis — neužmirš
kite Perlų Uosto (Peari Harbor). Tuo šūkiu, suprantama, norė
ta šukė Iti priešui savotiškas kerštas, nes jis sunaikino ameri
kiečių turto, nužudė žmonių. Tas pats šūkis tektų ir dabar kar
toti. Jis turėtų priminti Amerikai, kad jai reikia būti nuolat 
pasiruošus gynybai, nes prie šių dienų tarptautinės politinės 
konjunktūros, turint glavoje komunistinį agresyvumą, jo tiks
lus visą pasaulį pavergti, gali pasikartoti Peari Harbor įvykis, 
ir pasikartoti žymiai baisesne forma. Nelaikąs būtų ruoštis 
gintis tada, kada priešas atominiais pabūklais jau būtų sunaiki
nęs Alierikos didmiesčius, pramonę, išžudęs milijonus žmonių. 
Tai darydamas priešas oficialiai karo neskelbs, bet puls iš pa
salų, kaip prieš devynioliką metų padarė japonų militaristai. 
Ne kitaip pasielgė su savo kaimynais ir Hitleris. Turint reikalą 
su šiandienine Maskva ir Peipingu, kur nesilaikoma jokių tarp
tautinių nuostatų, reikia būti ir pasiruošusiems visokiems ne
tikėtumams, ir būti akyliems. Užtat reikia stipriai pritarti nau
jojo pfęadento Kennedy nusistatymui krašto gynybos reikalus 
statyti pirmoje vietoje ir juos visomis jėgomis stiprinti.

Neužmirškime Perlų Uosto!

DABARTINIAI RAUDONOJO 
VERŽLUMO KELIAI 

Chruščevo “koegzistencijos" sistema 

PRANAS DAILIDE

Kai bolševizmas yra paver- tautinį bendravimą. Demokra
tiją smerkia karą, kaipo politi-gęs per keturiasdešimt metų 

daugiau, kaip trečdalį šios pla
netos gyventojų, ir ka to nuo 
lat skiną' sau ke tos pr e naujų 
laimėjimų, raudona sis veržlu
mas negali nes k Iti laisvajam 
pasauliui su f ūpin'mo Juk 
yra jau gerai ž'noma. kad tas 
veržlumas zem a , bolševizmo 
siekimais įsigalėti visame pa
saulyje. Patsa bolševizmo tė
vas Leninas tokius siekmus

tyra nustatęs, kaipo būtiną so
vietų sistemos išsilaikymo są
lygą. Dėlto laisvasis pasaulis 
turi žiūrėti į bolševizmą, kaip 
į savo demokratinių instituci
jų mirtiną priešą ir pareina
mai iš to atitinkamai su tuo 
priešu kovoti.

Deja, visa tos “kovos” isto
rija rodo, kad bolševizmui aug 
ti ir stiprėti daugiausiai padėjo 
patsai demokratinis pasaulis, 
iš pradžių dėl tikrųjų bolševiz- 

1 mo siekimų nesupratimo, o vė- 
' liau dėl nesusigaudymo bolše-

kos priemonę. Ji ieško taikin- į 
gų kelių sugyvenimui net su 
savo priešais. Savo nusiginkla
vimo planais, savo serenado
mis apie taikingą bolševikinio 
ir kapitalistinio pasaulio lenk
tyniavimu, savo kultūrinio bm 
dradarbiavimo pasiūl y m a i .3 
Chruščevas kaip tik ta ko į tas 
silpnas kovoje su bolševizmuĮ 
vietas. Ir reikia pripažinti, kad 
ligi šiol jis tuo keliu yra pasie
kęs nemažų laimėjimų bolševiz 
mo tikslams. Tuos l&imėjimuą 
neseniai aukštai įvertino net jo 
ideologinis priešininkas Mao.

Pasižiūrėkime iš arčiau į 
Chruščevo raudonojo veržlumo 

sistemą

Tos sistemos pagrindą suda
ro neišvengiamas reikalas bol
ševikiniam pasauliui sugyventi 
su laisvuoju, kol laisvasis pa
saulis yra stipresnis ūkiškai ir 
kariškai. Sistemos politinis šū-

vizmo vadų meluose ir apgau- ( kis yra koegzistencija. Tos ko- 
lėse. Net šiandien, po keturias į egzistencijos propaganda turi
dešimt metų nelemtų santykių 
su bolševikų sukurta valstybe, 
dar tik dalis demokratinio pa
saulio vadų yra priėjusi prie 
neišvengiamos tam pasauliui

užliūliuoti laisvąjį pasaulį ir iš

Spaudoj' ir gyvenime
</«*

, t,*
Nuostabi meilė kiaulei

Lietuvių literatūra taip baisiai 
tempiama ant partinio kurpaliaus 
ir. taip ją išnaudoja komunistai 
savo idėjom skleisti ir žmonėms 
perauklėtu kad kartais tiesiog 
kurjoziškų ir neįsivaizduojamų 
dalykų {prirašoma ne tik Okupuo
tos Lietuvos periodikoj, bet ir va
dinamuose beletristiniuose kūri
niuose.

Gardo ilgesys
Vietfe' tokių naivių ir šleikštulį 

keliančių apysakų yra neseniai 
Lietuvoje išėjusiam novelių rinki
ny "Lietus”. Jos autorius A. Bal
trūnas yra arti keturiasdešimt 
metų vyras, mokytojas ir rodos 
neturėtų rašyti niekų, tačiau, ma
tyt, kompartija jj išprievartauja.
Vienoje»*avo apysakaičių “Krai
tis” autorius rašo, kaip mergina, 
graži, jauna išsigando, kad ją 
kolchozo pirmininkas varys mo
kytis, gi ji to nenorinti, nes labai 
mylinti .kiaules. Mergina pradeda 
verkti, kai kolchozo vadovas pa
sako, kad jos vietą užims motina.
Mergina .vos neapalpsta, ji atsi
remia JrjUos. Bet leiskime kal
bėti autoriui: “Akis vėl pridengė 
ašarų migla, galugerklyje įstrigo 
kažkas aitrus ir veržė, nebeleisda
ma* toliau kalbėti. Ji tik palaips
niui suvokė visa, kas greitai turi
įvykti. UNe, ji vis tiek negalėjo — Ekonomika nėra aukštes-

ni°ji #*a. nėra ir kIaalū ko-1mua- Jis atvirai pasakojo, ką buvo patyręs įvairiose 
, egu paims Aukštesnioji jėga glūdi Vakarų Europos sostinėse ir kokios mums perspekty

Kodėl taip yra
Tai šlykšti propaganda, 

čianti vemt kiekvieną ne tik lite
ratam mylėtoją, bet ir kiekvieną 
kas pažįsta kolchozinį gyvenimą. 
Ir daugeliui sunku suprasti kaip 
galima rašyti tokias nesąmone*, 
kad mergina verktų dėl kiaulės 
lyg dėl mylimojo. Nesuprantama

ver-

D. E. Bell, 41 m. (kairėj) Kennedy pakvietė biudžeto direkto
rium. Čia jis matyti kaip gauna pirmąsias informacijas iš dabar
tinio biudžeto direktoriaus M. H. Stans. Bell yra Harvard univer
siteto profesorius. (UPI)

NAUJA TAUTOSAKA PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

KAZYS JURGAITIS, Vokietijoj 

Dar apie formą bei turinį

Jau esu vieną kartą rašęs
tapie tai, kaip Sovietų S-goje 

įgyvendinamas lenininis prin
cipas — “kultūra — socialisti- 

i nė savo turiniu ir naciona'inė
lošti bolševikams laiko pasi-' gavo forma”. Krymo — Toto- 
rengimui prie galutinio susirė- ( rijos, čečėnų — Ingušijos, Pa- 

volgio vokiečių ATSR visiškasmimo.
Iš praktiško koegzistencijos

išvados, kad bolševizmas yra pritaikymo gyvenime pareina 
plintąs ant demokratijos kūno I tariamas ūkinis ir kultūrinis
vėžys, kuris, kaip ir kiekvienas 
vėžys, gali būti, pašalintas tik 
operacijos keliu. Tik ir politinė 
medicina čia turi žiūrėti, kad 
nebūtų praleistas operacijos 
laikas. Nes per vėlu daryti am
putacijas, kai jau didesnė kū
no da’is yra apimta vėžio sim
ptomų. >.

O daug kas dabar tvirtina, 
kad laikas operacijai jau 

praleistas
Praleistas dėl to, kad dabar 

vėžio apimtų pasaulio dalių 
“amputacija” vestų prie viso 
pasaulio sunaikinimo. Iš to da
roma išvada, kad reikia ieško
ti kelių su bolševizmu, kaip su 
neapeinama blogybe, sugyven
ti. Tuo dabar bene daugiausiai 
yra remiama Maskvos perša
ma koegzistencija. Tačiau ir 
čia politinė medicina daro klai 
das, kurių paprastoji medicina 
neleidžia. Tuo tarpu, kai pa
prastoji medicina reikalauja, 
kad apkrėstos kūno dalys bū
tų nuo sveikųjų izoliuotos, po
litinė medicina Čia eina į toli 
siekiančius ūkinio ir kultūrinio 
bendravimo kompromisus. Tai 
atidaro raudonajam veržlumui 
naujus kelius, kuriuos dabar 
panaudoja Chruščevas bolše
vizmo užmačioms vykdyti.

Chruščevo metodai čia yra

bendradarbiavimas su laisvuo
ju pasauliu. Tikrumoje gi ūki
nis bendradarbiavimas susive
da į ūkinių laisvojo pasaulio 
pamatų griovimą Sovietu dum-

išnykimas, arti 10% Pabaltijo 
gyventojų atsidūrimas įvairiuo 
se Sibiro kraštuose, pradedant 
Kirgizija ir baigiant Kolyma, 
tai ir yra tas socialistinis turi
nys. Į tą įeina Kolektyvizacija 
arba, kitaip tariant. Hanibalo 
H žygis. Ir visa eilė priemoniųpingu pasaulinėje rinkoje ir į mums jau girdėtų, ir jas nėra 

tos rinkos siaurinimą kapita
listiniams kraštams, o ypatin
gai Amerikai. Kad nesukeltų 
per didelių įtarimų, tas griovi
mas yra apšauktas lenktynia
vimu su kapitalistiniu pasau
liu.

Nemažiau yra naudingas 
bolševikams ir Chruščevo prak

ko minėti. Štai, kiek sunkiau 
paaiškinti “nacionalinę for
mą”. Tai turbūt bus nemažas 
pluoštas lietuviškų svaičiojimų 
apie “šviesų komunizmo ryto
jų”, taigi, visi spausdinti ir 
nespausdinti, parašyti ir nepa
rašyti lietuvių revoliucionierių 
kūriniai. Nežinau, formai ar tu

Ūkuojamas “kultūrinis bendra-i riniui skirtinas 1918 metais

ir kaip rašytojas gali taip me-. tuo pavojingesni laisvajam pa
kloti, taip dirbtinai kelti kiaulės , šauliui, kad jie yra labiau pri-

j ir šėrėjos garbę. O. yra taip. kad' taikinti tn naaa„iio demokro- I kiaulių šėrėjos kolchoze labai iš- 141X11111 10 P^11110 demokra- — • tiniams supratimams apie tarpnaudojamos. Nuolat su kibirais, 
su ėdalu, kurį sunku maišyti ir 
nešioti, besitampant, visi stengia 
si iš tos vietos pabėgti. Čia kom
partija nors dirbtiniu būdu nori 
parodyti, kad kiaulių šėrėjos dar
bas yra labai svarbus ir idealis- 
tės tiesiog nenori jo atsikratyti. 
Todėl ir priverčia rašytoją rašyti

eesąmones. Žinoma, jie neverčia 
)klo Putino arba net Baltušio, 
net ir pačių jaunųjų neverčia 

spausdinti tokių nesąmonių, bet 
verčia jau pasireiškusius rašyto
jus rašyti apie nuostabų kiaulių 
šėrėjos džiaugsmą, kad tokių šė
rėjų daugiau atsirastų. Ir grau
du skutant tokias noveles, nes 
čia matyti, kaip bolševikai išnau
doja ne tik kiaulių šėrėjas, bet ir 
rašytoją. — Myk. Meliusia*

_____________l

darbiavlmas” su laisvuoju pa
sauliu. Čia bolševikams atsi
veria ne tik platūs keliai į šni
pinėjimą svetimuose kraštuo
se, bet ir į ideologinę, o drau
ge su tuo ir į politinę penetra- 
ciją laisvąjame pasaulyje. Iš 
šio krašto prityrimo toje sri
tyje jau žinome, kad bolševikų 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sistema yra skirta vienpusiš
kam laisvės sąlygų užsieniuose 
išnaudojimui. Ji neleidžia už
sieniams susidaryti ekvivalen
tą Sovietuose, kurtų laisvės są
lygų nėra.

Savaime yra aišku, kad ta 
raudonojo veržlumo sistema 
duoda geriausius padarinius at 
silikuaiouse kraštuose, kur tik
rieji bolševikų siekimai ne iš 
karto yra iššifruojami. Susi
darę politinį kapitalą Azijoje 
ir Afrikoje savo kurstymais

Kapsuko pasirašytas popierga
lis — dekretas “Apie žemę”. 
Jam dabar daug dėmesio ski
riama. Atseit, ko jūs norite? 
Juk jau nuo 18-jų metų žemė 
ne jūsų, o jūs vis dar gailitės. 
Kaip ten bebūtų, bet ir turinys 
ir forma po tam tikros reakci
jos asimiliuojasi ir gaunasi nei 
šis, nei tas, na, kaip jau kartą 
minėjau, kažkas panašu į jo
valą.

Kukurūzas vietoj dobilėlio
Kai nuo neatmenamų laikų 

bernelį simbolizavo dobilėlis, 
dabar tam reikalui tarnauja

PIRMOJO PASAULINIO 
KARO TREMTY

Atsiminimų pluottas

Teisininkas Bernardas Žukauskas 
Tęsinys

PETROGRADO LIETUVIŲ SEIMAS 
1. Rinkimai

Baigus debatus, visos frakcijos, pateikusios savo 
rezoliucijas, rinkosi bendrai pasitarti. Nepriklausomy
bės blokui susirinkus, atst. M. Yčas bendrame posėdyje 
darė pranešimą apie savo, kaip Dūmos atstovo, kelio
nę į Vakarų Europą. Jo pranešimas buvo labai Jdo-

tuos kibirus, kuriuos kasdien de 
šimtis kartų kilnojo ji, kažkas 
kitas šers jos kiaules, valys gar
dus, lovius ir *tebės, kaip diena 
po dienos platėja kiaulių nugaros, 
gyvens tuo jos slaptu džiaugsmu 
ir pasididžiavimu, kuriuo iki šiol 
gyveno ji pati. Ne, tai negali 
įvykti.Būtų pati didžiausia ne
teisybė.*

dvasioje. Net ir nuodėmės jė
ga yra dvasinė. Materija yra 
bejėgiška ir pasyvi. Tik dva
sia yra aktyvi, tik dvasia yra 
stumiamoji jėga. Dvasia stu
mia ir materialistus, kurie jos 
nepripažįsta. N. Berdiajev

lio į komunizmą“ kolchoze su
rengdamas amerikonams baliu
ką. Reikės dirbti už 600, o gal 

I ir už penkis mėnesį, už kuriuos 
į teišeina pora kuklučių sukne- 
I “*I Nekalbėsiu jau apie Mizarą, 
I kurį Alytaus rajone begvve- 
I nantis brolis nevykėliu vadina. 

Paviešėti Lietuvoj' ne savo ki
šenės sąskaita keturis mėne
sius ir išvažiuoti sux nemažu 
paviržiu nuo Venclovos, Uo- 

/ ginto, Paleckio, Petkevičiaus, 
aš manau, apsimokėjo. Tik ar 
patikėjo kas tuo, kad minėti 
ponai turi tokį kilnų misionie
rišką tikslą, gyventi pušbadžitf 
ir pusnuogiu Amerikoj, kai tuo 
tarpu Lietuvoje gyvenimas 
“visapusiškai užtikrintas“? 
Juk toks gyvenimas tai aske
tizmas. Atsakymą 3 slypi kitur. 
Sakoma, kad Cezaris galėjo 
tuo pat metu viena skaityti, ki
ta rašyti, trečia klausytis. Ga
limas dalykas. Mūsų Laikais 
yra žmonių, sugebančių viena 
rašyti, kita daryti ir kaip ka
da geriau kalbėti.

Kur prajiyksta “nacionalinė 
forma”

l

kukurūzas. Mergužėlių lelijėles 
ir rūteles pakeitė kitos taip 
pat “vertingesnės” kultūros, o 
kad neliktų tuščia vieta, “vie
nišoms motinoms” išskyrė pa
šalpas: už pirmą vaiką mėne
siui po 50 rublių (atseit, kaip 
Lietuvoje dabar žmonės mėgs
ta išsireikšti, už vainikėlį), o

Grįžkime dar prie “socialis
tinio turinio”. Kas paliko iš 
lietuviškų tradicijų? Koks liki
mas ištiko Šv. Jono atlaidus, 
jo tradicijas Lietuvoje? Kas 
atsitiko su Sekminėmis? Į ką 
visa tai mėginama paversti?toliau vis po 25 (remiantis tais Kur gi pagaliau ta nacionalinėpačiais šaltiniais — neva už 

drąsą). O vietoj rūtų darželio 
— įstatymas apie abortų ne- 
draudžiamumą. Ginčykis susi
riesdamas, o juk tai pats kon
krečiausias kelias socialinėms 
negerovėms likviduoti...
Kodėl gerovę siūlo kitiems, o 

patys bėga į vargą?

Aš, antai, niekaip nega’ėjau 
suprasti būdamas Lietuvoje, 
kai ten atvažiavo apsilankyti 
gydytojas Kaškaitis. Taip žmo
gus viskuo džiaugėsi, taip pa
tenkintas buvo štai, rodos, 
tik pasakyk, kad atgal Ameri
kon negrįšiu ir tave tuojau pa
skirs kokios nors ligoninės 
vyr. gydytoju. Bet ne, pasižiū
rėjo, kad Kauno klinikoj vais-1 
tų visokių esą, bet nepamiršo, i 
kad tai Kaunas, o ne Jonava, 
ar kitur, ir jau mosuoja Vil
niaus perone skrybėlę. Taigi, 
pasirodo, suprato; ką jis ten 
veiks esant tokiems kvailiems 
įstatymams!

Ar<ba štai Mildred Stensler, 
kurią laikraščiai po kelių die
nų pasikrikštijo Milda Stensle- 
riene, su įkvėpimu pareiškė 
Vilniaus aerouoste, kad atvyko 
pavaikščioti, anot jos, “thėviš- 
kės thakais”. Taigi, rodos, tu 
vaikščiok, kiek tave kojos ne
šios. Bet ji pasirinko geriau 
po Ameriką važiuota važinėti,prieš Europoj kolonializmą, 

bolševikai dabar išnaudoja tą negu po Lietuvą pėsčia vaikš- 
kapitalą modeminei raudono- čioti. Matyt, suvokė, kad ne 
jo veržlumo sistemai, kuri kiekvieną dieną Vilkijos rajko- 
daug kur čia pasirodo veiks-1 mo sekretorius Bieliauskas po 
minga. ' 15,000 rublių pravaišins, “Ke-

forma? Lietuvis ir Velykos— 
tai dvi neatskiriamai susijusios 
sąvokos. Tad apie kokį nacio- 
nališkumą, t. y. tautiškumą 
galima kalbėti po to, kai iš 
Velykų palieka tik senovės sla 
vų žodžiai “velykij den“ — di
delė diena. Dėl turinio nesigin
čysim, tai labai teisinga, bet 
forma, — atleiskite? Gal tik 
dėl to, kad atskiros to “turi- 

tezės išverstos į lietuviųmo
kalbą, žinoma, su naujausiais 
rusicizmais. Tada reikėtų for
muluoti taip: “vystykime so
čia'ištinę kultūrą necionalinia- 
me lukšte”. Aišku, tą lukštų, 
kur bepradaužtum, smarvė ta 

1 pati.
Ką lietuviai persiima iš rusų?

Kai kada sakoma, kad ir 
liaudies kūryba, t. y. folkloras 
iš rusų tautos persiduoda ki
toms. Mat, rusų tauta čia ka
pelmeisterio rolę vaidina. Gal 
būt. Nesiginčysiu. Kada ėjo 
karšti ginčai kolektyvizuojant 
žemę, kokio stambumo gyvu
liai gali būti paliekami asmeni
nėje nuosavybėje, tankia? iš
gindavai niūniuojantį' jaunuo
lį Uralo “častuškos” motyvą, 
o apsidairęs, ar niekas negirdi, 
jis ir žodžiais paryškindavo:

“Verkė ožka ir višta, į kol- 
/chozą įnešta.

Ką nori tą daryk, į kolchozą 
/nevaryk“.

Ir jų šauksmą išgirdo: šios rū
šies sutvėrimai priklauso pa
vieniams asmenims.

(Nukelta į 4 psl.)

Nagevičius šaukė: „Drauge Smolski, palauk”. Po to Lietuva iki 18 šimtmečio pabaigos turėjo savo atskirą 
M. Yčas, nors ir labai prašomas, savo pranešimo toliau politikos gyvenimą, kad esant šioms aplinkybėms mė- 

1 netęsė. • ; tas įvykinti senus politinės laisvės troškimus ir, re-
Nepriklausomybės blokas priėmė savo rezoliucijos miantis apsisprendimo teise, aiškiai viešam pasauliui 

galutinę redakciją. Tą pačią dieną rezoliucijos buvo pasakyti, kaip jie savo likimą išsprendžia, nutarė: 1. 
balsuojamos. 1 Visa etnografinė Lietuva privalo tapti nepriklausomi

Nepriklausomybės blokas pateikė tokią rezoliu- valstybė, nuolat neutrali; 2. Jos neutralumas privalo

vos tapti nepriklausomais. Jis tuo reikalu buvo dide
lis optimistas. Įdomiausioje pranešimo dalyje gyd. Na
gevičius atsivedė socialdemkratą Smolakį, pareikšda
mas, kad ir šis už Lietuvos nepriklausomybę. Mat, 
juodu tuo klausimu koridoriuje diskutavo. Smolskia 
paprašė leisti jam pasakyti savo nuomonę. Žinoma, jis 
išdrožė kalbą, ginančią socialistų t«g. Nagevičiui pra
dėjus jam atsakinėti, Smolskia spruko pro duris, nors

ciją: „Rusijos Lietuvių Seiman, sukviestas Petrapilyje 
1917 m. gegužės m. 27 d., posėdžiuose nuo gegužės m. 
31 d. iki birželio m. 3 d. svarstė Lietuvos politikos pa
dėjimą ir žengdamas prie nepriklausomos demokrati
nės Lietuvos respublikos, kurioje turi būti pripažinta 
visiems be tautybės ir lyties skirtumų lygios pamati
nės piliečio teisės ir visiška tikėjimo laisvė, ir atsi
žvelgdamas į tai: 1) kad prieš karą viena etnografi
nės Lietuvos dalis buvo Rusijos, o kita Vokietijos val
džioje, 2) kad Rusijos Lietuva per šį karą veik visa 
užimta vokiečių kariuomenės, 3) kad jos klausimas 
todėl tapo tarptautinis ir bus rišamas Taikos Kongre
se, 4) kad dėl užimtųjų per karą svetimos valstybės 
žemių yra nustatytas Rusijos darbininkų bei kareivių 
Atstovų Tarybos Ir Laikinosios Vyriausybės pripažin
tas ir visiems apskelbtas taikos principas — taika be

būti garantuotas Taikos Kongrese; 3. Taikos Kongre- 
se turi būti Lietuvos atstovai; 4. Lietuvos valdymo bū
dą ir vidaus tvarką turi nustatyti sukviestas visuoti
niu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu rinktas Steigia
masis Lietuvos Susirinkimas’*. *

Pagaliau rezoliucijos buvo balsuojamos. Momen
tas jaudinantis. Po audringų diskusijų, Seimo posėdžių 
salėje rimtis. Netelpa galvoje, kodėl seni kovotojai dėl 
laisvės, patrijotai ieško paprastam žmogui neaupranta- 

1 mų kabliukų, pasiteisinimų nebalsuoti už rezoliuciją, 
reikalaujančią Lietuvos nepriklausomybės. Kas gali 
būti lietuviui brangiau, kaip savo tėvynės laisvė? Bal
suojama pakeliant raudonas Seimo atstovo korteles. 
Už nepriklausomybės rezoliuciją balsuoja: kr. demok
ratai, katalikai, nepartiniai ir tautos pažangos frakci
jos, iš viso 140 atstovų. Prieš šią rezoliuciją balsuoja:

oek.IJų k kontribucijų, leidžiant pąMom. tautom.. Mn liaudininkų ir socialdemokratų alatovalspręsti, ko jos nori, 5) kad išskirstytoms tarp kelių . 
valstybių tautoms pripažinta Europos ir Amerikos de- S v HO ®'
mokratijų teisė sudaryti vieną politinį kūną, 6) kad (Bus daugiau)
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ATSIŠAUKIMAS Į PASAULIO SĄŽINĘ

Jungtinėms Tautoms svars
tant kolonializmo klausimą,1 
laivojo pasaulio lietuviai savo 
ir pavergtos tautos vardu krei
pia laisvų pasauliu tautų dėme
sį į tragišką pavergtųjų būklę' 
šiais klausimais:

1. Senasis kolonializmas bai
gia savo dienas. Azijos bei Af
rikos tautos, tautelės bei gentys 
kuria naujas valstybes. — Kas 
atkurs senas Vidurio ir Rytų 
Europos valstybes, dabar pa
verstas kolonijomis?

2. Visas pasaulis pripažįsta 
tautų apsisprendimo laisvę. — 
Kada bus pripažinta apsispren
dimo teisė Rusijos pavergtoms 
tautomą ?

3. Visame pasauly kuriami 
rezervatai nykstančiai gyvūni
jai apsaugoti. — Kas apsaugos 
pavergtas tautas nuo rusų ko
munistų genocido?

4 Pasauly registruojamos ir, 
skelbiamos riaušių, žemės dre
bėjimų ir potvynių aukos. — 
Kas registruoja ir skelbia Ru
sijos genocido aukas ?

5. Pasaulis susijaudino dėl 
keliasdešimt negrų, žuvusių per 
demonstracijas Pietij Afrikoj. 
— Kada jis susijaudins dėl mi
lijono išnaikintų lietuvių ir ke
liolikos milijonų kitiį žmonių Si*- 
biro taigose?

6. Jungtinėse, Tautose atsira
do tibetiečių bei afrikiečių neg
rų gynėjų. — Kas iškels ir gins 
Jungtinėse Tautose žudomų pa- 
baltiečių bylą?

7. Rusai drįsta reikalauti Va
karų pasitraukimo iš Berlyno. 
— Kad agi Vakarai išdrįs rei
kalauti, kad Rusai pasitrauktų 
iš visų okupuotų tautų žemės?

8. Rusai sakosi norį koegzis
tencijos. — Kad agi Vakarai 
supras, kad koegzistencija su 
komunistais yra kolaboravimas 
su tautų žudiku ir dėl to ne
garbinga ir nemorali?

9. Pasaulis kalba apie taiką, 
teisingumą ir laisvę. — Kad agi 
šie tušti žodžiai virs nuošir
džiom pastangom grąžinti tai
ką, teisingumą bei laisvę pa
vergtiems milijonams žmonių ?

10. — Jeigu pasaulis tikrai 
neri taikos, tai kada jis supras, 
kad bailumu ir egoizmu — tik 
savo interesų gynimu, kitų 
švenčiausių teisių nepaisantį tai
ka nelaimima?

Mes drįstame priminti, kad , 
ant pavergtųjų lavonų kuria
mos taikos Dievas nelaimins. 
Milijonų žmonių — vyrų, mote
rų ir vaikų kančios bei ašaros 
šaukiasi dangaus keršto, ir jų 
balsas neliks neišgirstas.

Laisvojo pasaulio lietuvis

DEENRAJBTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Ašarinėmis dujomis sklaidomi demonstrantai New Delhi, Indijoj. 
Demonstrantai nepatenkinti Nehru reformom, kuriomis jis suly
ginti parijus su vadinamais išrinktaisiais. (DPI)

MŪSŲ FOTOGRAFAI IR 
FOTOGRAFIJOS

EDVARDAS, ŠULAITIS

BALFO SEIMO NUTARIMAI
Balfo X-sis seimas, įvykęs 

1960 m. lapkričio 25-26 d. Jau
nimo Centre Chicagoje, apta
ręs Balfo įveiklą, atliktus dar
bus ir jo ateities planus, priė
mė šias rezoliucijas:

Balfas per savo 16 veiklos 
metų, laisvojo pasaulio lietu
vių disnumo dėka, ištiesė pa
galbos ranką II-jo pasaulinio 
karo pasėkoje V. Europoje at-1 
sidūrusienu lietuviams ir suda
rė jiems galimybę įsikurti už
jūrio kraštuose. Balfas dabar 
dar šelpia ten pasilikusius ir 
emigruoti negalinčius lietuvius, 
Sibiro tremtinius, bei okupuo
toje tėvynėje esančius lietu
vius.

Didelių ateities uždavinių 
akivaizdoje, Balfo X-sis sei
mas kreipusi į viso laisvojo 
pasaulio lietuvius prašydamas 
ir toliau remti jo veiklą.

1. Paskirose vietovėse, kur 
veikia Balfo skyriai, reikia dė
ti pastangų į Balfo veiklą į- 
jungti galima daugiau tautie
čių, kviesti juos įstoti nariais 
Balfo organizacijon. Ypatingai 
į darbą įtraukti daugiau naujų 
ateivių.

2. Visos lietuvių organizaci
ja ir klubai kviečiami bendra- 
dabiaviman ir Balfo rėmimo 
darban.

3. Lietuvių spauda ir radijas

daug prisideda prie Balfo tik
slų populiarinimo ir rėmimo. 
Ta proga dėkojama spaudai ir 
radijo va'andėlėms už jų nuo
širdžią talką šalpos srityje.

4. Turint galvoje, jog koor-' 
dinuota šalpa yra efektingesnė 
ir jos administravimas parei
kalauja mažiau išlaidų ir ži
nant, kad Balfas iki šiol savo 
nešališku ir vieningu darbu 
yra užsitarnavęs daugelio lie
tuvių pritarimo, prašo visą 
lietuvių šalpą vykdyti per Bal- 
fą. Geresnei šalpos koordina
cijai ir našesniam darbui pra
šoma neorganizuoti atskirų 
fondų šalpai, o įsisteigusius 
prašoma jungtis į Balfą.

5. Turi būti daromi visi ga
limi žygiai, kad maisto siunti
nių bei vaistų peraiutimas Lie
tuvon ir Sibiran būtų paleng
vintas.

6. Seimas nori atkreipti dė
mesį visų tų studentų, kurie 
naudojosi Balfo stipendijomis, 
kad jie bent savo darbu ir tal
ka prisidėtų prie tolimesnio ir 
našesnio Balfo darbo.

7. Suvažiavimas reiškia pa
dėką jo rengimo komitetui ir 
visiems prisiaejusiems pr?e jo 
pasisekimo.

Rezoliucijų Komisija: kun. 
V. Martinkus, Vt Bak&nae, E. 
bulaitis. '

“Fotografuoti gali'kiekvienas” — taip skamba iš ankstesnių lai 
kų mūsų tarpe užsilikęs posa
kis. Ir iš tiesų, foto aparatas 
yra dažno tautiečio spintoje, lau 
kiąs kokioą nors progos, gim
tadienio, vestuvių, religinių me
tinių švenčių ar kitokių retes- 
uiu įvykių, kada duodama ga
limybė jam pasireikšti.

Tačiau, nežiūrint to, kad fo
to aparatas yra tapęs neatski
riamu mūsų draugu, lietuvių 
tarpe fotografijos sritimi platės 
ne prasme arba pačiu foto me
nu kažkodėl nesusidomėta. Tarp 
visos eilės įvairių lietuvių profe 
ainių vienetų mes nematome fo
tografų (jeigu neskaityti prie 
LŽS-gos prisiglaudusio vieno ki
to fotografo. Taip pat neteko 
girdėti, kad būtų kokia nors 
lietuvių grupė, kuri studijuo
tų foto meną (jų pas amerikie
čius yra šimtai). Nežinome at
sitikimų, kad lietuviai fotogra
fai organizuotų savo darbų pa
rodas (išskyrus kelis atvejus, 
kada buvo suruoštos pavienių

SS SHERMAN’S
4650 So. Ashland Avenue, Chicago 8, III.

Pritaikinti rūbų stiliai vyrams ir jaunuoliams

foto sritį savo profesija. Iš to 
būtų įvairiapusės naudos: mūsų 
spauda praturtėtų geresnėmis 
nuotraukomis, foto mėgėjai gau 
tų daugiau žinių, mūsų foto 
srities specialistai susilauktų 
tvirtesnio finansinio pagrindo, 
susilauktume foto srities prie
auglio ir t.t. Reikia tik paju
dėti!

Nauja tautosaka. ..
(Atkelta i 3 pus’.) 

kitus skun-

ra laimėję premijas Popular 
Photography žurnalo tarptauti
niuose foto konkursuose ir pa
teko į fina’inę grupę, kurios 
laimėtojams yra paskirta $25,; tyvais:
000 premijų. Po vieną V. Valai, 
čic ir V. Maželio nuotrauką iš
spausdino Popular Photogra
phy žurnalas 1960 m. lapkričio 
mėn. numeryje savo skyrelyje 
“Is there a Grand Prize win- 
ner here?” Galimas daiktas, jog 
mūsiškiams atiteks tas “Grand 
Prize”, bet tai paaiškės sekantį 
mėnesį, kada iš spaudos išeis 
aukščiau minėtojo žurnalo gruo 
džie mėn. numeris.

Paskutiniu metu vien tik Chi
cagoje reiškiasi riša eilė lietu
vių fotografų: V. Noreika, Z. 
Degutis, B. Lungys, A. Gulbins- 
kas, V. Juknevičius" ir kiti, ta
čiau gaila, kad jų tarpusavio 
bendradarbiavimas nėra stiprus. 
Atrodo, Chicagoje, New Yorke 
ir kitose koolnijose turint ener 
gingų, veiklių bei pajėgių foto
grafų būtų pats laikas įsteigti 
lietuvių fotografų ir foto meno

fotografų parodos). Net negir- mėgėjų sambūrius, kurie galė- 
dėjome, kad kitos mūsų orga- tų ruošti diskusijas foto klau- 
nizacijos ar draugijos, kartais į simais, rengti foto parodas, fo-

Tai štai, kai kada pasinau- Chruščervas užpuolė visu atle- 
dojama ir rusų motyvais. Dau- tiskumu, bet kol kas nesėkmin- 
giau? Nesijaučia ko nors per- g»ai. (ELI)
siimta iš rusų. Nebent gimdy
tojos močiutės koneveikimais '
ir “sto gram”, kuriuos, beje, I Skelbkitės “Drauge”.

TV, RADIJAI, STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI APARATAI 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS

F R A N KS TELEVISION
AND RADI O, INC.

3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

Girdėjau per 
džiantis žydelį, kad Ameriką 
sumušti tai nieko nesą, bet Vot 
trofėjas tempti iš šimto ketu
riasdešimto augšto tai vargi
nantis dalykas. Mat, pirmąjį 
atliks kiti, o pastarąjį reikės 
pačiam...

Arba vėl, turbūt drovesnis 
Magnitogorsko šoferis jau nuo 
senų laikų skundėsi (apie tai, 
girdėjau, jau žino ir Vakaruo
se) : Ameriką pavyti nieko ne
reiškia, turint omeny, kad mes 
basi, bet pralenkti bus nepato- j 
gu; juk reikės blykčiojantį už
pakalį parodyti.

O štai, gal vienintelį kartą 
turinys atitiko formą. Jauni
mas, kai nėra “kas nereikia”, 
užtraukiam tikrai liaudies mo-

“2veng žirgelis lankoj,
Juodbėrėlis lankoj, 
Verkia mano mergužėlė 
Kukurūzų vagoj ...”

— 4 Jauskitės šventadieniškai įsi
giję naujus rūbus iš mūsų di
džiulio pasirinkimo naujausio 
stiliaus rūbų vyrams ir ber
niukams.

Turime pilną pasirinkimą 
apsirengimo STAMBAUS SU
DĖJIMO BERNIUKAMS: paltų, 
kostiumų, marškinių, pižamų 
ir kt. reikmenų.

Galite pirkti kreditan, už 
kurį nereikės mokėti procen-

Atsinešę šį kuponą gausite dovaną. Galioja iki gruodžio 14 d. 
1960 metų. SHERMAN’S, 4650 So. Ashland Avė. (“DR.")

diskutuojančios įvairias temas, 
būtų nagrinėjusios fotografijos sritį.

Net ir mūsų spauda šioje sri
tyje yra labai maža padariusi. 
Apie fotografijos klausimus jo
je bemaž nieko neteko užtikti, 
nors pačių fotografijų jo ga
na daug užtinkama. Prieš ke
letą metų vienas savaitinis 
žurnaliukas (Atspindžiai) bu
vo pradėjęs straipsnių seriją 
iš fotografijos srities, bet ji tilo 
jau nutrūko. Tik paskutinais 
metais keli lietuvių periodiniai 
leidiniai (Dirva ir Lietuvių Die
nos) paskelbė foto konkursus, 
tuo bent šiek tiek atkreipdami 
dėmesį į šią užmirštą sritį.

Nors mūsų tarpe fotografijos 
menas yra gerokai nustumtas 
į šalį, tačiau reikia pažymėti, 
kad vis dėlto turime bent kelis 
žmones, kurie šioje srityje gra
žiai reiškiasi. Jau žinome, jog 
vienas iš jaunųjų fotografų, Vy 
tas Valaitis, dirba amerikiečių 
Newsweek žurnale ir jo paveiks 
lug matome kiekviename to žur 
nalo numeryje. Tai bene vienin 
telis jaunosios kartos lietuvis, 
kuris ąavo profesija pasirinko 
fotografijos sritį. Neteko girdė 
tl, kad kuris nors kitas lietu
vis studijuotų fotografijos me
ną ir ruoštųsi šiaip įdomiam 
bei pelningam užsiėmimui.

Kitas plačiau pasireiškęs mū
sų fotografas yra Vytautas Ma
želis, kuris yra produktyviau
sias ir, mūsų nuomone, geriau
sias lietuvių spaudos foto ben
dradarbis. Jis už savo foto dar
bus yra susilaukęs neblogo įver 
tinimo kitataučių tarpe ir laimė
jęs, premijų, panašiai kaip ir 
aukščiau minėtasis.

Kalbant apie premijas, rei- 1 
kia pažymėti, kad šie du foto
grafai paskutiniais mėnesiais y-

tografų kursus ir pan.
Taip pat reikėtų sudominti

jaunuosius, kad jie pasirinktų

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr. A. BalUnlH savo recenzijoje 
apie 6Į romaną taip rašo: P. Kesiū
no romanas "Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu- I 
mą, kurĮ beviltiškoje kovoje dėl tau- i 
tos laisvšs parodš Lietuvos partiza- . 
nas, tą idealizmą, kuriuo degs mūsų j 
jaunimas, liedamas kraują d61 savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, ; 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų i 
okupacijų replBse.. Todfll šj romaną ' 
skaitome su malonumu ir dideliu su- 
sldomfljlmu. Ypač romano minimi 
žygiai žavės Jaunimą Ir kels Jo dva
sią. Sis romanas, atskelldžiąs mūsų 
herolškal tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo . 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS, 4545 W. 63id St.
CHICAGO 29. ILL.

WESTWOOD LIOUORS
2441 West 69th St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5951

Prancūziškas importuotas •••-3 žvaigždžių
konjakas .................................................................. 4/5 M.79

VODKA — 80 proof ................................................... 4/5 $2.90
W1LD TURKF2Y (Laukinis kalakutas), 101 proof

8 metų šen. Kentucky Bourbon .................... 4/5 $7 59
— ------------------------------ *------------------------------------------- "—
LACRIMA CHRISTI, Malagos vynas, 1049 m.

18.5 prof .................................................................. 4/5 $2.79

LIZAS, importuotas iš Graikijos brandy,
25 metų senumo .................................................... 4/5 $7 50

KENTUCKY GENTLEMAN tvhiskey, liuksusinis
butelis ............................... ....................................... 4/5 $3 69

ZUBROVKA, importuota iš Vakarų Vokietijos 4/5 $5 95
MADEIRA, Portugalijos vynas, 19.5% stiprumo

4/5, vertės $8.25, dabar tik ................................... $2.50

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai. Šia
me skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautu
vėje gaunami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir 
kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai.

Turime vVno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kiekį 
pristatome į namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

f
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PASIRUOŠKITE ŽIEMAI
Leiskite mums patikrinti Jūsų centrinį apšildymą

Mes įrengiame — Mes 
aptarnaujame

T aupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 
Turtas — $75,000,000.00 

Atsargos Fondas $6,500,000.00

Justin Mackiewich, Chairman of the Board 

Justin Mackiewich, Jr., President

FREE PARKING

Pakeičiame į 
GAZO—ALYVOS 

apšildymą

Paruošta
KŪRENAMA ALYVA 

Pilnas patarnavimas 
Išsbnokėjkno sąlygos

ANGLYS
Komerciniam

Rezidenciniams namams

SIURBLIAIS IŠVALOMI 
Boileriai—

Center. krosnys

• Stokerius — Boilerius

• Anglines krosnis - Aly
vos degintuvus

• Karšto vandens 
i šildytuvus

Pardavėjas: Vincas Dobi

G A P S ALYVA ■ ANGLYS
Kreipkitės ) mos visais apšildymo ir air-oenditioning reikalais
2735 W. 63rd St. Dieną ar naktį PRos. 6-6677

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.»
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines depre

sijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo taupyto- 
jams išmokė jom kiekvieną sutaupytą dolerį.

• Jūaų pinigus galima perkelti ii kitur, jei atnešite savo 
banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti 
paštu, nes mes apmokame visas palto persiuntimo
išlaidas.
Nuo šių metų liepos 1 d 
<%%.

dividendai yra pakelti iki

.>/ W
INSUKfO«’ '• Z?/V ?'• ••• Sff/

SUNIUKI) FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIftlON 

£ OF CHICAGO > 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141

VALANDOS: Kasdien įskaitant šešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

SS

U

PASINAUDOKITE 

DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

Mutual Ąedvud Savings
ssociafionand

Chartsrsd and Supsrviied by Ihe United State* Government
2202 W. CEUMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Ka/anauika*, Pro*.

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėmis ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiam*. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų 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 programų vadovus bei 
kitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės pntarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų 
ir sužinoti, kokius patarnavimus mūsų spaustuvė gali Jums 
suteikti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adre*u:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

I
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Lietuvių frativalia
VVorcesterio miesto pramogų 

vadovybė yra sumaniusi sureng 
ti atskirų tautų pasirodymus, 
tokių pasirodymų numatyta 13 
tautų. Pasirodymams miesto vai 
dyba duoda nemokamai didžiau 
šią miesto salę Memorial Audi
torium, talpinančią virš 4,000 
asmenų. Lietuvių festivalis bu
vo surengtas lapkričio 27 d. 
Šiam festivaliui buvo pradėta 
rengtis dar praeitą pavasarį.

Garbės komiteto pirmininku 
buvo vysk. Bernard Flanagan, 
vicepirmininkais prel. K. Vasys 
ir kun. Bakanas. Garbės komi
teto nariais abiejų parapijų ku
nigai, miesto valdybos nariai 
ir kiti miesto vadovaujantieji 
asmens. Vykdomojo komiteto 
pirmininku Juozas Grigaitis, 
vicepirm. adv. Gene Balcom 
(Balčiūnas) ir Richardas Sara-

lė eilė vicepirmininkų, patarė
jų ir komisijų pirmininkų savo 
pasiimtų pareigų reikiamai ne
atliko.

Programa
Šventės programa pradėta in 

vokacija, kurią atkalbėjo kun. 
J. Steponaitis. Įžygiavo Lietu
vių Veteranų būgnų orkestras 
ir gana gausus veteranų būrys. 
Orkestras pagriežė himnus ir 
keletą lietuviškų melodijų. Šven 
tės dalyvius sveikino miesto ta
rybos narys Casdin ir George 
VVells gubernatoriaus Furcolo 
vardu. Sveikino airių ir alba
nų atstovai.

Meninėje programoje daly
vavo Meno Mėgėjų Ratelio cho
ras, vedamas muz. J. Beinorto, 
Aušros Vartų parapijos choras, 
vedamas vargonininko J. Bur
dulio, skautų šokėjų grupė ir 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk 
los mokiniai. Gražiai, nors ir 
nedaug dainų sugiedojęs, pasi-

ir iš Waterburio atvykęs uolus 
šių dienų knygnešys Vaitkus 
laikė lietuviškų knygų bei plokš 
telių kioską ir du stalus me
džio ir gintaro išdirbinių, ku
riais žiūrovai labai domėjosi. 

Bendros pastabos

Lietuvių festivalis buvo gera 
ir reta proga lietuviams pasi
rodyti ir iškelti savo skauda
mas žaizdas. Bet ar tai buvo 
atsiekta, sunku pasakyti. Vie
nas iš aktualiausių šių dienų 
lietuvių reikalų — Lietuvos pa
vergimas ir lietuvių tautos nai
kinimas šventės metu visai ne
paminėtas O buvo gera proga 
ne tik svetimtaučiams, bet lie
tuviams, kurie šiaip niekur nei
na, o į šią šventę buvo atvykę, 
parodyti kaip šiandien Lietuva 
yra kankinama ir kryžiuojama. 
Juk buvo susirinkę apie 4,000 
Stonių, o šiaip ar tautos šven
tę ar koncertą nepajėgiame su
traukti nė vieno tūkstanties.

Iš viso ar ne per greitai bu
vo surengtas festivalis, gal rei-pas, kordinatoriumi Kd vardas rodė Meno Mėgėjų Ratelio cho- kėjo kiek palaukti ir geriau paJ. Struckus, miesto pramogų ras, kuris tikrai gali reprezen- 

viršininkas Programai vadova- tuoti lietuvių koloniją VVorces- 
vo Massachusetto parlamento1 teryje, taip pat skautų šokėjų 
atstovas Vite J. Pigaga. Dide- grupė, nors ir su mažomis pa

BUDRIKO
KALĖDINIS

IŠPARDAVIMAS

3241 So. Halsted St.

Nuolaida nuo 40% 
iki 60%

24 mėnesiai išsimokėjimui
$149.00 vertės 2 dalių sofa ir 

kėdė ............... t,..................  $89.00
$300.00 —» 2 dalių Kroehler 

setas ................................. $169.00
$349 00 3 dalių Diamond

sectionšl ........................ $189.00
$499.00 2 dalių Pullman

setas ............................ $199.001
Didelis pasirinkimas minkštų kė

džių po $14.00, $19.00, $24.50, 
$29.50 ir $39.50 ir aukščiau

$199.00 vertės 3 dalių miega
masis: 2 komodos ir lova 
už ...................................... $89.00

$300.00 vertės 4 dalių Maineline 
miegamasis ............... $149.00

$429.00 vertės 4 dalių miegamasis 
Silver Ermine j........ $279.00

$600.00 vertės 4 dalių Italian 
Provincial .................... $399.00

Vatos matracai ...................... $9 95
Springsiniai matracai, mažes

ni ................................... . $14.95
$29.00 vertės springsiniai matra

cai ir box springs .... $18.00
$49.00 vertes 5 dalių chrom

virtuvės setai po ............ $29.00
$89.00 vertės 7 dalių setai $49.00 
$150.00 vertės 7 dalių

dinettes .......................... $79.00
Stalas ir kėdė už................ $9.95
Silver Spray eglutė $4.88 ir aukš. 
Didelis pasirinkimas koktelio ir

PAŠVENTINTA LIETUVYBĖS 
TVIRTOVE

PRANYS AL8ENAS, Kanada

Lapkričio 27 d. Toronte pa-. Kaap švietimo 
šventinti naujai pastatyti ir pui- daugelis kalbėtojų kiai įrengti Vaikų Namai. Tai
gana modernus, pagal arch. dr. 
A. Kulpavičiaus planus pastaty
tas, pastatas, kuriame talpinsis 
netik vaikų darželis, bet po tuo 
pačiu stogu bus intensyviai vyk
domas ir kitas darbas lietuvybei 
svetur palaikyti.Tenai, pvz., pa
talpinta Lietuvių Maironio var
do šeštadieninės mokyklos bib
lioteka (kurioje, deja, dar ne
daug knygų. Būtų gera, kad lie
tuviškųjų knygų leidėjai nepa
mirštų šio lietuvybės židinio ir 
po vieną — kitą egz. išleidžiamų 
knygų prisiųstų. Adresas: To
ronto Lietuvių Vaikų Namai, 
57 Sylvan Avė., Toronto, Ont., 
Canada).

Toliau — tame pačiame name 
yra nemaža, labai šviesi ir jauki 
salė, kurioje ir dabar vyksta 
jaunimo kultūriniai parengimai

Tuo pačiu dr. J. Prunskis la- savoj žemėj — tėvynėj Lietuvoj, 
bai nosirdžiai prisiminė Nekal- Gi svetur atsidūrusius mūsų 
tai Pradėtosios M. Marijos sese- vaikus — mūsiškes gėles apneša 

dulkės, kurioms nuvalyti — rei-lių veiklą. Jis nurodė, jog vaikai 
— tai gražiausios žmonijos gė
lės. Vienok jiems, kaip ir gė- 

, lėms, reikalinga rūpestinga prie
žiūra, Tą priežiūros darbą — ir

kalingos labai rūpestingos ran
kos (o jąs turi — lietuvaitės N. 
Prasidėjimo seselės).

Iškilmingi pietūs, kalbos 
ir sveikinimai

Po šventinimo iškilmių Prisi-
....... . . ..... ui —-------- ---------- kėlimo parapijos labai erdviojpalikti, bet visi, ar bent didžioji toms mūsiškėms gėlėms — ne- salėj įvyko visų dalyvių bendri dauguma, nes darželyje■mane- , ginamai nė8 ,ygos ,NuMta „ , ,siems lietuviukams ir Imtuvai- j bujoti jr aukk.tia _ batų _______________

tėms — iš pat mažens padedami
labai pastovūs lietuvybės pagrin 
dai.Vaikučiai į darželį priimami 
nuo 3 iki 6 m. amžiaus.

Vaikų namus tvarko, admi
nistruoja, prižiūri ir darželį ve
da Nekaltai Pradėtosios M. Ma
rijos seserys lietuvaitės.

Namus pašventino Toronto 
kard. James McGuigan, asistuo
jant daug liet. kunigų.

Šv. Mišios ir kun, dr. J. «
Prunskio pamokslas.

Tą dieną, 11 vai., Prisikėlimo 
parapijos koplyčioje buvo atlai
kytos Šv. mišios Nekaltai Pra-

iškilmėse! 
akcentavo,

lietuviai tėvai į šį darželį turėtų 1 Vy^jangjoa §įos kilnios kongre-leisti vaikučius ne tik tie, kurie, j gacijoa narės _ 8egelės 
išeidami į darbą, neturi kur jų Esą.Jietuviams vaikučiams —

sirengti, kitos tautybės ketina *r susirinkimai, tik ateinančių metų kovo - ba- Darželiui Vaikųinamuose pa-, dėtosios M. Marijos seserų geradarių intencijomis. Ta proga 
ypatingai gražų pamokslą pasa-landžio mėn rengti savo fes- skirti 2 didžiul. kambariai, pilni 

tivalį. Antra, pagailėtina išlai- žaislų ir kitokių įdomybių vai- klaidomis. Nemažą programos (jų šventės parengimui. Jei mie kams. Šalia to — drabužinės, 
dalį dainomis ir tautiškais šo- sto valdyba neleido imti mokės- prausykla, poilsio kambarys, virkiais užėmė šv. Kazimiero pa
rapijos mokykla, jau vien para
pijos mokyklos mokinių pasiro
dymas su lietuviškomis daino
mis ir šokiais lietuvių visuome
nėje kelia džiaugsmą ir. paąj; 
gerėjimą, o kepurinė visai dai
liai buvo pašokta, tik gal ne
reikėjo taip ilgai ją užtęsti. 
Programos metu ponia G Ka- 
neb paskaitė trumpą pranešimą 
apie lietuvių kalbos kilmę.

Parodoj rengėjai norėjo pa
vaizduoti lietuvių liaudies me
ną, švenčių papročius, šių lai
kų išeivių tapybą ir spaudą. 
Gal geriausias ir turtingiausias 
buvo audinių, mezginių ir siu
vinėjimo skyrius. Ypač gražių 
staltiesių, lovatiesių ir rank
šluosčių buvo išstatyta, šio sky

čio iš atsilankiusių, tai galima tuvė ir kit. patogūs bei moderniš 
buvo apsidėti tam tikru mokės- ki įrengimai vaikų priežiūrai, jų 
čiu, ar tiesiog padaryti tam mokymui, auklėjimui ir nusta- 
reikalui rinkliavą. Dažnai mes tytajam darželyje laiko pralei- 
pinigą išleidžiame niekams, o
kai reikia pasirodyti prieš sve
timtaučius, tai drebame dėl do
lerio. Nors bendras šventės įs
pūdis neblogas, tačiau parodoje 
trūko tam tikros sistemos ir 
vietomis reikiamos rankos. Pr.

dimui.

ME1LE IR LAIME
Šitokiu pavadinimu nauja di.

T EL E V I Z I J A S
Sąžiningai ir uebragiui ial.au 

Už patarnavimą vietoje >9.00, už 
llrbtuvėd darbą tio.ou ir uaiye 1 Juozo Prunskio knyga išėjo -iš 

i'lgfos! paveiKallnAs lvuipoa.
J. MIGLINAS 

an-tv w. ttuui si. U a. FU e-tOM

M O V I N G
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
R. MEKENAS perkrausto baldui1 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
ieidunai ir pilna apdrauda.

ipaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi - budo savybės, garantuo
jančios laimę gyvenime. Knvga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi 

Kaina . $2
Užsakymu* au pinigai* siųskit*: 

DR A U G A 8 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

4. It AIM VSK AS
RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:30 iki 2:00 vai.

kė svečias iš Chicagos kun. dr. po pietų. Perduodama: Vėliausių 
J. Prunskis. 1 P^aohnių žinių santrauka ir ko-

_ mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
Pamokslininko manymu, mu- dutes pasaka. Programą veda 

sų vienuoliai ir vienuolės, jų tar- Steponas J. Minkus. Biznio reika- 
nybos metu Dievui ir tėvynei ląis kreiptis į Baltic Florists — 
kultūriniuose židiniuose — yra bei dovanų krautuvę, 502 E.

J. 0. TRUEVISION OO.
2512 W. 471 h SL. FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Lig Kalėdų aklara ir hekmad. 

nuo 11 vai. lig 4 vai.

1111111311111IIIII11111111111111II1111111111111IIIII

MOV I N G

Los Angeles, Calif.
Brmtiecių balius

D.L.K. Birutės Draugijos 
ruoštas balius praėjo su labai 
dideliu pasisekimu. Nei lietus, 
nei ilgas savaitgalis nesutruk
dė susirinkti dideliam būriui 
lietuvių, kurie labai geroje irriaus rengėjų gerokai pasidar- šeimyniškoje nuotaikoje pralei buota, surenkant tiek daug eks ponatų.

Pavaizduotas ir kūčių stalas 
su 12 valgių ir šalia šiaudelių 
pagražinimais papuošta šv. Ka

, A. BENIULIS atlieka įvairius
tartum žvakės, kurios tirpdą-, A™ I P«rkraustymus bei pervežimus iš

gaunamas ir i tolimų ir artimų atstumų.
I Tel. RE 7-7083
llllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll

Prieš Vaikų namus—naujai as- ' mos, skleidžia šviesą ir spindu- j Draugas.
faltuotas kiemas, taip pat su ne
maža vaikams žaisti įrengimų: 
tam tikrais mažais nameliais, sū 
puoklėmis ir kt. Tenai pat — ir 
vaikų važiuojamųjų priemonių 
(dviratukų, triratukų, vežimėlių 
ir kt.) garažėlis. Prie įėjimo var 
tų — lietuviško stiliaus kryžius. 
Prie namų, kiemo šonuose, pa
gal gražias, žaliai dažytas, lenti-

do vakarą.
Armonienė labai gražiai pa

dainavo keturias dainas. Pub
lika plojimais dar išsiprašė vie kais

. nes tvoras ir prie vartų — pa
likta purios žemės juostos — gė
lių klomboms. O ten pat — tik 
už vartų — didžiulis ir gana gra 
žus Dufferin parkas, žodžiu, To
ronto Vaikų Namai —randasi 
puikioj aplinkumoj. O pats Na
mų ir vaikų darželio įrengimas 
yra toks, kokį tik būtų galima 
įsivaizduoti moderniaisiais lai-

zimiprn «>»Hn i -4-a ną dainą‘ Dainininkė pirmą kar, Vaikų darželin labai laisvai
Tik gal sližikus reikėjo tent * A"*6!“ -“•?"* daUSiaU "egU 100 Vai’viams ir buvo labai šiltai visų kų. Šiuo metu darželis dar nėra
Huonu6 sulthdJC SUn?erktl į. a' Priimta. Birutietės yra labai dė užpildytas, bet tikimasi, kad guonų sultini, nes kas nežino1 - - ...................... 1lietnvižkn irius,, 1 • * • X I kinS08 mielai dainininkei, kuri daugelis tėvų, pamatę darželį, jo “,U„Kv° be jokio atlyginimo pavirino I patalas „ auki.jimg bei vai-nesuprato, kaip ir su ku tie 
sližikai valgomi. Velykų stalas 
buvo labai skurdus, visai ma
žai padėta valgių. Bobelę vis tik 
reikėjo papuošti ir praplauti, 
kad būtų matyti, koks iš tikrų
jų yra kepinys.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla savo mokinių darbais ir 

prie sofų Staliukų VValnut, Ma- įvairių Lietuvos šventovių Ma-
hagony ir Lime Oak, vertės
$39.00, po ........................ $14.00

9x12 geri karpetai po .. $24.50
rijos paveikslais vaizdavo Lie 
tuvą Marijos žemę. Gana sko-

9x12 Axminster karpetai $39 00 rungai buvo parengtas kampe- 
9x12 šVool Face karpetai $49.00 lis.
Maži karpetukai 24x45 įvairių Salės gale prieš sceną buvo

spalvų ••••••••......  $199 išstatyti keli A. Galdiko ir Vit-
8 cu. ft. nauji refrige- i . . .* ... , .

ratoriai ........................ $139.00 Mattus- vienas V. Vizgirdo,
11 cu. ft. refrižeratoriai $179.00 A- Varno ir kt. paveikslai bei

liuoja šilumą į šalis.
lllllllilllllllilliiillilliliiiiiiiHiniiiiiiiuiii. 

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Rauijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
16 STIPRIOS IR GALINGOS

WLO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKB

Kiekviena sekmadieni nut,
1 :S0 Iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Ltthuanian Cathollc Houi
Radijo Station WLOA. Braddock 

Pennaylvania
timiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi.

Tėvai, atverkite savo jauniesiems 
vartus į pasakų karalystę, nu

pirkdami jiems
SONES TOMARIENES

CRANE
Z

B

balių. Didelė padėka priklauso kų priežiūrą jame — didžioji 
ir A. Dotts/ kuri lietuviams dauguma leis savo vaikučius į
mielai be jokio atlyginimo akom 
panuoja. Įdomu, kad A. Dotts 
būdama amerikietė yra šiek 
tiek pramokusi lietuviškai ir 
visuomet lietuviams padeda. Bi 
rutietė8 visuomet įdeda daug 
darbo ir širdies ruošdamos ba
lius, neapvylė ir šį kartą. Nau
jai atvykę į Los Angeles tie
siog stebėjosi valgių gausumu 
ir kulinariniais birutiečių ga
bumais.

Nepaprastai daug prisidėjo ir 
K. Liaudanskas, V. Tamulaitis 
ir V Pietelis, kurie visą vaka
rą girdė ištroškusius. Šis gra
žus balius liks visų atminimui

tą lietuviškais pagrindais tvar
komą darželį.

VYTAUTO ALANTO
įdomiausias romanas

. TARP DVIEJŲ 
GYVENIMŲ

Stipria intriga, ryškiais charak
teriais, patriotine idėja — planin
gai atkeršyti lietuvių Bkriaudėjams 
bolševikams — patraukia kiek
vieno lietuvio širdį. Tai yra šau
niausia lietuvio rašytojo giesmė 
apie didvyriškus Lietuvos garbes 
gynėjų partizanų ir partizanių žy
gius.

462 psl. Kaina $4.50 dol.
Išleido Liet. Knygos Klubas. 

Gaunama DRAUGE

$600.00 Princo 2 durų ' A. Rūkštelės prel. Pr Juro por
refrig^toriai už .. $399.00 tretas. Taip pat Tamošaitienės i ilgesniam laikui, nes be gražių 
naujas^ ng &’P $89 00 austas kilimas. vaišių ir puikios nuotaikos dar

Skalbiamos mašinos nuo $68.00 ir Westiblulyje vyčiai buvo Iš- į,ks ir spalvotas filmas ir dau- 
aukščiau statę keletą skicinių istorinės ir gumas gal pirmą kartą pama- 8$rd St., Chicago 29, m..

Port. siuvamos mašinos Zig- dabartinės Lietuvos žemėlapių tys save ekrane. V. Iri.
zag ................................. $49 00 __________________________________

Hoover dulkių valytuvai $29.00' n 
ir aukščiau

Virtuvės pečiai, 36 colių . .$98.50'
Linoleum 9x12 .................... $4.95
Stalinės lempos nuo ........... $2.95
Gasu šildomi pečiai nuo .. $55.00 
Rašomos mašinėlės .... $39.00

JOS. F. inibKIk 
FURNITURE

3241 S. Halsted St. 
CAlumet 5-7237

Krautuvė, atdara pirmadienį ir 
ketvirtadieni iki 9 vai. Kitom die-! 
nom iki 6 vai. Sekmadieniais 11-5.1

* Pasiklausykite Budriko radio 
programų sekmadieniais 2:15 po 
pietų iš WHFC radio stoties su 
mįslių spėjimais. Gal ir jūs lai
mėsite.

Didžiulis Atidarymas!!!
Neįtikimai žemos kainos geriausios kokybės medžiagoms: vilnonėms pal

tams (importuotos ir vietinės), kostiumams — importuotos ir vietinės, iilkas, 
"BROCADE", "TAFFETA", aksomas, inpilams medžiagos ir kt.

PaNinaudoklte šia nepaprasta proga Ir būtinai atsilankykite, nes netik pigini pirkaite, bet dar 
kiekvienas gaus suknelei šilko medžiagos.

STEIN TEKTILE COMPANY
616 W. ROOSEVELT R D., CHICAGO 7, ILL.

Telefonas — HArrison 7-3737'
Mūsų naujas adresas yra tik 1 blokas į rytus ant Roosevelt Rd. nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų

Autovnobllliia galite pastatyti nemokamai už) kampo ant Jefferson SL SIIERNIN aikštėje.

pasakų knygą

VESTUVĖS
Recenzentų nuomones apie tą 

knygą:
“Perskaičiau tą gražiai išleistą

ją 125 p. knygutę tikrai grožėda
masis bei gėrėdamasis. Pasigėrime 
autorės sugebėjimu pasakoti gy
vai ir vaizdingai, gražia lietuvių 
kalba... Vaikučiai, mažieji ir dide- 
lieji, negalės atsigėrėti.”

Kan. Mykolas Vaitkus, 
“Draugas”. 1957.VIL20

“Knygos auklėjamąją vertę pa
kelia dar ir ta aplinkybė, kad gy
venimas pavaizduotas šviesiomis 
spalvomis. Gausu jumoro. Labai 
apstu dialogų... Knygelės išvaizda 
patraukli, išpuošta Vlados Stanči- 
kaitės iliustracijomis. Dėl gražaus 

i pasakojimo tai labai vertinga pa
rama tėvams.”

A. Šimaitienė,
91 “Moteris”, 1957 m. Nr. 2

Knygos kaina 2 dol. Pinigus ir 
> užsakymus siųskite šiuo adresu:

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

SAVINOS AND 
IX)AN ASSOCIATION

R PIETKIEWICZ Pret

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

4
NE6A INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 P

Dividendai mokami sausio Ir liepos m. 1 d.
...n FIRMAB. Ir KETV. 9 v. r Iki > p. P

VALANDOS: ANTRAO .r PENKTAD............... 9 y. r. Iki 6 p. P
6ESTAD » » r Iki 12 »&1 d Trečlad utdarjrta.

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjknais.

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 8-8248
VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 4:10; Ketvirtadieniais 9 Iki I v. rak. 

Trečiadieniais uždaryta.

COMPLETE AUTO SERVICE
AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE.

kurtoje Jfleų antomobllia 
bua pilnai uibalsjtHH, prade
dant motoro Hureypillavlmu, 
karoaertjoe lAtaUymn, ratų 
HiihalanMavImu, tleeaua va
žiavimo nustatymu, dažymu 
Ir kitais darbais. Naujai pa
didintose dirbtuvėse naudo
jamos moderniškiausios ma
šinos automobilio karoeerl- 
Jal Išlyginti. Dirbtuvėse vie
nu laiku gali būti taisoma 
virš tuzino automobilių.

Hav. STASYS DAVKU8

4542-44 So. Western Avė., Chicago 9, III.
Telef. CLlffsIde 4-2241

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mflsų patarnavi
mais: Nariams veltui UkeiČIame ėekina. Duo
dame Money Orderlna — čekius šeimos bi
lams apmokėti. Apdrandtla-me taupymo sky
rius. Kalėdų Ir vakaeljg skyriai. Ankšti di
videndai. Jaunuoliam* kolegijos bonų sky
rius. Nemokamas parklnhnas. Saugios vaoltų 
dėžutės. Depozltavima. naktį.- Organlssd 
Joms veltui kambarys su.lrlnkimams. Ir daug 

>kltų naudingų patarnavimų.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS’N
6245 So. Westem Avė., Chicago, III. Telef. GRovehill 6-7575

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadieni ir penktadienį nuo 9 Iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po piety.
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KANADOJE 1
* (Atkelta 12 9 pal.»

pietūs. Juose dalyvavo apie 500 
Įmonių, kuriuos gražiai aptar
navo ir pavaišino stropiosios lie
tuvaitės šeimininkės. Ta proga 
— pasakyta eilė kalbų (ačiū kal
bėtojams — gana trumpų) ir iš
reikšta gražių linkėjimų Nekal
tai Pradėtosios M. Marijos sese
lėms už jų nuoširdžias pastan
gas ir darbą lietuvybės išlaiky
mo srityje.

Oficialiu konferentu pietų me
tu buvo B. Sakalauskas, kuris 
prieš vaišes pirmiausia paprašė 
Prisikėlimo parapijos kleboną 
tėvą Placidą, OFM sukalbėti 
maldą.

Po to kalbėjo ir sveikinimus 
bei linkėjimus išreiškė:

Sv. Jono Krikštytojo lietuvių 
parapijos kleb. kun. U. Ažubalis, 
P. L. B. Centro V-bos pirm, J. 
Matulionis, kun. dr. J. Prunskis, 
Vaikų Namų Rėmėjų v-bos 
pirm. M. Tamulaitienė, “Tėviš
kės žiburių“ redaktorius dr. A. 
Šapoka, Kat. Moterų Centro V- 
bos pirm. A. Sungailienė, Mairo
nio vardo šeštadieninės pradžios 
mokyklos vedėjas Gustainis, 
“Moteries“ redaktorė I. Matuse
vičiūtė, Montrealio lietuvių var
du— p. Zubienė, Hamiltono — p. 
Mikšys, KLB Toronto skyr. at
stovas p. Bačėnas, Toronto Sau 
lių kuopos vardu — p. Preikšai- 
tis, Prisikėlimo parapijos k-to 
vardu — p. Regina ir galiausiai 
visiems geradariams padėką iš
reiškė ir nuoširdų žodį tarė Ne
kaltai Pradėtosios M. Marijos 
Seserų Kongregacijos Vyriausio 
šioji Vadovė laisvajam pasauly
je motina Augusta.

Eilė kalbėtojų kartu su svei
kinimais įteikė ir vokus su če-. 
kiais Namų skolų mokėjimui pa
remti. Pietų metu skoloms ma
žinti dalyviai sudėjo 800 dolerių.

Keletas sveikinimų gauta ir 
raštu. Jų tarpe iš vysk. V. Briz- 
gio.Visos iškilmės Dvilaičio buvo 
filmuojamos.

Baigiant šį greitosiomis pa
ruoštą reportažą apie Toronto 
vaikų Namus ir jų pašventini
mą, norisi priminti, jog tie Na
mai — jau stovi. Tenai mokysis, 
auklėais, krykštaus ir džiaugsis 
mūsų mažieji. Taip lygiai po tuo 
pačiu stogu vyks kultūrinė lietu
viška veikla ir paaugusiųjų lie
tuviukų ir lietuvaičių. Negana 
to, kaip Beselės sako, tomis mo
demiškomis patalpomis bus lei
džiama pasinaudoti ir suaugu
siems.

Lietuviškasis kultūros židinys 
jau pašventintas, bet ant silpnų 
seselių pečių guli ir didelė našta 
—didoka skola. Visų lietuvių pa
reiga — padėti tą sunkią naštą 
seselėms išnešti.

Tad tenebūna seselės mūsų 
pamirštos.

Asmens kultas tebepalaikomas:1 
štai, pavyzdžiui, Chruščevui grį
žus iš Azijos, jo partija tučtuo
jau suorganizavo valdiškas ova
cijas savo herojui: kompartijos
įsakymu, prie fabrikų privažiavo muose tam tikrą vaidmenį vai- 
autobusai ir suvežė darbininkus <jjna jr Klaipėdos uostas Per jį
į Lenino stadioną Chruščevo pa- ....__ * . . . .»■vaikinti JLh.. -uk.m ate,t^Je numatoma žymiai išplėsti sovietinio žibalo ekspor-sveikinti, jam ovacijas sukąlli. 

Stipri spaudos cenzūra

Spaudos cenzūra siaučia kaip 
siautus: joks užsienio korespon
dentas negali objektyviai telegra
ma informuoti savo laikraščio 
apie tai, kas vyksta Sovietų Są
jungoje. Visos užsienio korespon
dencijos turi pereiti per tankų 
cenzūros retį. Taip pat visi laiš
kai iš užsienio ir į užsienį turi 
praeiti cenzūros rėtį. Didmiesčių 
kioskuose galima gauti užsienio 
laikraščių, . bet jie turi būti ko
munistiniai, be to, ir užsienio ko
munistiniai laikraščiai cenzūruo
jami, o anglų komunistų organas 
“Daily Worker” dažnai cenzo
riams nepatinka ir todėl galima 
gauti “iš po skverno“, kaip kokia 
nelegali prekė.

Tiesos baimė

Sovietų kompartija rūpestingai 
daboja, kad jos kontroliuojami 
žmonės nesužinotų tikros tiesos 
apie Vakarų žmonių gyvenimą, 
nes Levino manymu, Maskvos po
nai bijo, kad Sovietų liaudis ne
pastebėtų, kad ji per 40 metų bu
vo žiauriai apgaudinėjama, kad 
Vakarų gyvenimo sąlygas. Juk 
jai buvo grubiai meluojama apie 
visą laiką sistematingai buvo Va
karų gyvenimas vaizduojamas, 
kaipo bado ir skurdo pasaulis, 
kuriame tik maža saujelė kapita
listų prabangoje tegyvenanti ir 
darbo žmones žiauriai išnaudo
janti. Jei sovietinė visuomenė su
žinotų tikrą tiesą apie Vakarų 
pasaulį, tai tatai sudarytų pavo
jų kompartijai ir jos režimui.

X J. Gs.

Seinai ir Punskas — lietu
vių kultūros centras

Seinai ir Punskas dar iš prieš-

Suomija stengiasi... 1 Bet Maskvos propaganda išpu- , ® čm tą reikalą taip, lyg kanalo(Atkelta iš 1 psl.» (kuris jai visai nepriklauso) iš-
Naujuese prekybos susitari- nuomojimu Suomijai daroma kažkokia didelė malonė. (E.)

tą į Suomiją, ypač po toę kai iki 
pačios Klaipėdos jau bus pra
tęstas naftatiekis. Derybose 
Suomija įsipareigojo pirkti dau 
giau sovietinės naftos nei iki šiol.

Sunkumų turi Suomija su to
kiomis sovietinėmis prekėmis, 
kurias sunku Suomijoje parduo 
ti, nesant pakankamos paklau
sos. Taip, pavyzdžiui, Suomi
ja šiemet išsiderėjo pirkti iš 
Sovietų Sąjungos grūdų visu

HELP WANTED — MOTF.RV'

Valgyklai Bridgeporte 

reikalinga PADAVĖJA

nuo 11 v. ryto iki 7 v. vak. 

Telef. OA 4-9079. Klausti 

Frank arba Steve.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
RE AI. ĖST ATE REAL ĖST ATE BUILDING A RFMODFUNO

f

karinių laikų buvo žymus lietuvių kaip tik eina minėtaa kanalas. 
Uet“Vh'

I naias mažai reikalingas (jis pas
.^en^,a' ir dabar Sei”us tarais laikais buvęs visai užleislaiko lenkišku miestu, nors oku- , . . , . .......

puodami po Pirmojo Pasaulinio ^as^’ 3ei Maskva ryžtasi jį 18

Naujus ir vart. automobilius 
parduoda

trečdaliu mažiau, negu buvo nu JONY BALAS — HE 4-8200 matyta. 'Kita vertus, Maskva 
laiko tiesiog prestižo klausimu, 
kad Suomija pirktų daugiau so
vietinių automobilių, kuriuos 
sunku Suomijoje parduoti. Kai 
Suomija prisidės prie Europos 
Laisvosios Rinkos sąjungos, to 
sambūrio valstybės (ypač Bri
tanija) stengsis Suomijoje kon
kuruoti savais automobiliais, 
kas sovietinių gaminių paklau
są dar sumažins.
Komiška nuomos sutartis dėl 

Saemo kanalo
Sovietišką įspūdį palieka Kek 

koneno susitarimas su Maskva 
išnuomoti Suomijai sovietų ži
nioje esantį Saemo kanalą 50- 
tiems metų ir leisti suomiams 
kanalo zonoje statyti sandėlius 
bei kitus transporto įrengimus.
Reikia žinoti, kad Suomija — 
po nelaimingai jai pasibaigusio 
1939/40 m. žiemos karo su So
vietais — taikos sutartim buvo 
priversta Sovietų Sąjungai ati
duoti dalį Karelijos, per -kurią

TONY PIET PONTIAC 
8617 S. Western, Chicago 36, III

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Visos programos lž WOPA 
AM. 1490 Kllocycle- FM 102-7 MC 
Kasdien: nyo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10-11 vai. ryte. šeštadieni Ir 
■»»kmadlen| 1:10 Iki 9:10 vai. -yte 

Vakaruškos plrmadlen) 7 vai. vak 
Raštini: 7159 So. Maplewood Avė., 
Chl(«go 29. UI. Telef. HE 4-241S

D £ M E S I O 1

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

G&ge Parke. 2-jų butų mūr., 6 ir 
4 kamb. Plytelių vonios ir kabinet. 
virtuvės. Alyva-karštu vand. šil
dymas. Garažas. $23,250.,

4 butų mflr. 6-6-S-4 kamK 6 
kamb. butuose 2 vonios. Arti 55-os 
ir Western- $360 mėn. pajamų ir 
Bavininkui butas. $54,900.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Vanity vonia. Garažas. Radijato- 
riais šildymas. Arti 63rd ir Sac- 
ramento. $27,900.

7 kamb. mūr. 9 m. senumo. Pil
na vonia ir 2 tualetai. Gražiai 
įrengtas rūsys. Arti 70-os ir Pu- 
laski. Kaina $2,000, žemiau savi
kainos. Tik $23,250.

2-jų butų mūr, 4 ir 4 kamb. 9 
m. senumo. Įrengtas rūsys. Alyva 
šildymas. Alumin. langai. Arti 
59-os ir Pulaski. $24.900.

6 kamb. mūr. 3 m. senumo. Aly
va šildymas. Garažas. Alumin. 
langai- Arti 59-os ir Pulaski. Nu
žeminta kaina. $22,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General (nsuranee. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233
Rrighton, Gage Ir Marų. Park. 

Mūr. 2x5 kb. c. 8. dvig. lot—827.900 
Mūr. 0 Ir 5 kb. c. Šilti. gar. pigiai., 
Meti. 2x5 kb. Iux |ren. dvi I.-—819.900

Pasirinkimas gerų ir pigiu namų, 
todėl pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

YRA PROGA APSIGYVENTI 
NETOLI MARQUETTE PARKO

Naujoje apylinkėje parduodami 
3-jų miegamųjų nauji mūriniai 
namai. Gazo šilima, apsauga nuo 
potvynio. Prieinama kaina, ma
žas pradinis {mokėjimas, geros fi
nansavimo sąlygos.

Be to turime naujų namų ir 
statybai sklypų įvairiose miesto 
vietose.

Priimame užsakymus naujiems 
namams ir biznio pastatams.

MODEL HOME 
77th £ WHIPPLE ST. 

Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo
___ 1 iki 5 vai. vak.

F. PETRAUSKAS CO., BuUders
PRospect 8-3792

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski St.

Tel. LUdlow 5-5900

Parduoti, pirkti ar- Išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

• Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kuris nori pirkti. 

Kreipkitės ( mūsų raštinę, kur
gausite geriausią patarnavimą.

Geriausias patarnavimas perkant 
-parduodant nejudomą turtą. Parū
pinamos pasknos, draudimai. Gau
sus namų pasirinkimas Notarlataa.

1. STONKUS, R. E.
2617 W. 71 it St.

HEmioek 6-1517 —
arba PRospect 8-1595

nuomoti Betgi tai yra suomių 
teritorija, pagrobta karo pasė
koje ir prievarta įjungta į So
vietų Sąjungą. Būtų buvę visai

karo Seinus lenkai rado tenai vi
są eilę lietuvių kultūros įstaigų: 
dvi “Žiburio” dr-jog gimnazijas;
penkis laikraščiui “Šaltinį“,!
“Spindulį” “Vadovą”, “Ziburj”, tVarkoie kad Maskva ta ios 
"Artojaus šaltinį“, Mokytojų są- tvarKOJe> Kad Maskva tą jos 
jungą su 20 narių; Pavasarį su nususintą kanalą butų visai grą 
215 narių. Šv. Zitos dr-ją su 93 žinusi Suomijai. Bet ne, leis 
nariais, dr-ją “Lyrą” su 30 narių,' ateityje tik nuomos sutartim 
Blaivybės dr-ją su 300 narių, Ar- pasinaudoti.
toją su 120 narių. Be išvardintų , ,
čia lietuvių kultūros draugijų, Suomių visuomene tąja Mask 
Seinuose buvo visiems žinoma vos “dovana” ne labai džiaugia- 
Lietuvoje Seinų kunigų seminari- s‘. Kanalas, kaip minėta, labai 
ja, kurioje lietuvybė švytėjo jau užleistas ir jo patobulinimui 
“Anykščių šilelio“ autoriaus vys- reikt dideIi ,ėš Rita vert

Dn nnMnllnbn lOll/Olū

„VIKOO“ Heating Co,
Įrengia naujus ir perstoto se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gos Ir 
alyvos “con version burn’ers”,' 
vandens "bollers”, vandens nu
tekėjimo rlnaa (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namp apšildymu
4444 8. WESTERN AVĖ., Chi
cago. m. VI 7^8447 — D. Zo- 
kaunkas. Cicero tel. OL 2-20(7 
— V. fttuopya

kupo Baranausko laikais.

PAJIEŠKOJIMAS
Iš Sibiro grįžusi motina Lietu

voje jieško savo dukters FAUS- 
TINOS VADIšIOTfiS, kilusios iš 
Zarasų apskr. Imbrado vals. Ką 
nors žinantieji apie jos gyvenamą 
vietą malonėkite pranešti: J. Ja
kas, 6736 S. Campbell Avė., Chi
cago 29, III.

suomių ūkis jau buvo tuo tarpu 
persitvarkęs kitokiu būdu, ir ; 
kanalu naudotis nebėra labai | 
reikalinga. Dabar Submijai su j 
tuo kanalu uždedami daugiau L , 
finansinių ir ūkinių rūpesčių.

KAZYS ČESNAUSKAS
CHICAGO 29. ILL. jį 

6928 S. Mapleuood Avė.
HE 6-2812 ir GI 8-4938 U

Generalinis Kontraktorlus C 
naujų namų statybai, Jvai- t 
rt<*m« remontams Ir namų per- M 
tvarkymams • Turime dideli S 
patyrimą namų statyboje. • ' 
Patys atliekame cemento Ir U 
medžio darbun • Apokalčiavl- S 
mai nemokamai. "

MARQUETTE PARKO CENTRE

JUOZAS ŽEMAITIS
IK VIC. SklliK, ST 4-927S 
HEATING OONTRACTORS 
(Htatome Šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vtslntuvus, ir skardos darbai 
(eher» metai nork)
CICERO HEATINę AND

SHFET MET.AL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23. III.
Tel. 277-1 142, Res. OL B-0412

A R T I S T IC 
STONE

BUILDERS
HigieniSkų, nedegama, ne- 

senstamų ir kitokių <om- 
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. — ST 3*2150

|VACYS PETRAUSKAS!
GENERAL CONTRACTOR

Aimens kultas Sovietijoj 
tebėra

Britų savaitraštis "Spectator” 
paskelbė įdomų Bernardo Levino 
straipsnį apie šių dienų gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje. B. Levin lan
kėsi Sovietų Rusijoje ir turėjo 
progos susipažinti su jos gyveni
mu, ir jo patyrimai rodo, kad ten 
nėra tiek pagerėjimo, kaip kad 
komunistų spauda rėkia, bet B. 
Levin pripažįsta, jog per pasta
ruosius dvejls metus atsirado pa
gerėjimo žymių, tačiau sovietinio 
žmogaus gyvenimo standartas yra 
žemesnis, negu bėdniausių Vaka
rų kraštų. Maskvoje Gorkio gatvė 
yra prekybos centras; ten di
džiausios parduotuvės ir jose daug 
prekių, bet anglas nieko ten ne
pirktų, nes prekės yra žemos ko
kybė*, betgi maskviečiai žiūri į 
jas lyg į kokį stebuklą, nes jie 
dėl Izoliavimo neturi supratimo, 
kad Vakaruose yra ne tik daug, 
bet ir gerų prekių. Kaip blogai 
gyventojai buvo iki žiol aprūpi
nami, matyt ii ilo pavyzdžio: tik 
šiemet tegali Sovietų miestų gy
ventojai nusipirkti obuolių vals
tybinėse parduotuvėse, o juk jau 
prieš 40 lietų komunistai buvo 
pažadėję įkurti darbo žmonėms 
rojų žemėje.

B. Levin konstatuoja, kad šiuo 
metu teroras yra sumažėjęs, bet 
niekad užsieniečio neužkviečis 
pas save į butą; gal būt jis bijo, 
o gal varžosi parodyti savo skur
dų ir mažą butą, tikriau sakant, 
gyvenamąjį platą.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Ylrglnla 7 2481

H«dp Fight TB

Gražus S butų mūras, nauja., ga- 
xu Šldymas, alum. angai,, platus lo
tas. 142,000.

llnrgenoM 5 kamb. mūras plūs 2 
kamb. viršuje, 2 auto garažas, pra
šo $18,400.

Apartmentinin 10 butų mūra*,
tvirtos gražus narna*, rinktinė vie
ta. $90,000.

Nėra ko laukti — 2 butų dideliu 
mūro namas 2x8, alyva Šldymas, 
alum. langai, mūro garažas, dvigu
bas lotas. $34,200.

Naujai modernizuotas 8 kamb. 
mūras, naujas gazu Atldyas, gara
žas. $20,800.

Visai nnujas 5H kamb. mūriniu, 
tvirta sąžininga statyba. $19,800.

7 metų mūrinis arti parko 5 
kamb. gražus namas, gazu šildy
mas, garažas, ekstra pirkimas. 
$21,000.

Pelninga maisto krautuvė tr ge
ras namus su garažu — visi bizniui 
(rengimai tr patogus butas gyventi. 
$26.900. »

tie ras mūrinis « kamb. ir uždaras 
pOrčtlls, gazu Alldymas, garažas, tuoj 
galima užimti, vertas $18,400.

Elegantiškas naujas 2 butų mū
ras — radlant šildymas, karpetal, 
mūro garažas, žemiau savikainos 
848,000.

Ant dvigubo sklypo didelis mo
derniškas namas, naujas gazu šil
dymas, dvigubas garažas. $19.400.

7 kamharlų mūras ari) bažnyčios 
Ir mokyklos, moderni virtuvo, nauji 
karpetal, naujas alyva šldymaa, 
garažas. $19,800.

TMor-Cleaner, gerai Išdirbtas 
biznis užtikrins pragyvenimą Ir pel
ną, visi Įrengimai, patogi patalpa, 
parduos už $1,500.

2 ankštų apkaltas medinis — 6 
dideli kambariai, alyva šildymas, 
rimtas pasiūlymas. $14,900.

2 butų mūras, gazu šildymas, pri
žiūrėtas namas, dvigubas mūro ga
ražas, galima nupirkti už $27,000.

1^4 aukšto naujas mūras, alum. 
langai, alyva šildymas, garažas, ar
ti parkas. $33,700.

Graži mūro rezidencija 8 kamb. 
laitai modernus didelis namas, yra 
garažas, arti mokykla $2X,000.

Tuščias lotas 841,400.00, geriausia 
biznio gatve Marųuette Parke, to
kioje vietoje už tokia žemą kainą 
daugiau sklypų nerasite.

Kitur, s butu mūras, alyva štldy. 
mas, dvlgybas lotas, garažas, $3,600 
nuomos metams, tikrai pigus, už 
$17,500.

Kitur A butų mūras virš $8,000 
nuomos metams, gera vieta ir pigi
kaina atiduoda už 45,000,

Kitur apartmentlnis « hutų mū
ras, gražioje vietoje Ir pelningas, 
parduos šiandien už $57,000.

Kitur taverna ir 4 butai, mūro
namas Ir garažas, geras biznis ir 
tik d6l Ilgos parduoda ui $40,000.

Kitur t Vi ankšto mūras, geri bu
tai. naujas alyva šldymas, garažas, 
pigus pirkinys už $18,800.

Našlė parduoda pelningą Ir dide
li tvarkingą namą su visais baldais, 
platus sklypas, Prašo tik $26,000.

Itrtgtrton Parke ant dvigulio lo
to rnodern. (rerlgtas puošnus 2 bu
tų namas Ir garažas, tik $20,500.

Prie 80-os Ir Morgan, puikus 2 po 
6 kamb. mūr. narnas. 2-jų maš. ga
ražas. Alyva apšild. Skubiai par
duodamas dSl mirties. Pilna kaina 
$26,000. DSl smulkesnių Informaci
jų, kreiptis Grigas Tteal Katate.

Dėmesio! Vienas blokas nuo mū
sų' raštlnSs naujas aukšto mū
rinis namas. D81 tolimesnių Infor
macijų prašome kreiptis asmeniškai 
mūsų raštinftja. Kaina $$2,500.

Marųuette Parko centre 5 kamb 
moderniškai (rengtas bungalow. Me
tiniai taksai $200.00. Pilna kaina 
$18,900.00.

Prie 71 Ir Sacramento gat. 7 me
tų 1V4 aukšto mūr. namas. Namas 
liuksus (rengtas. Apsauga nuo pot
vynio. Gazo šiluma. 2 auto garažas. 
Skiepas pilnai (rengtas, baras, vlr- 
tuv8, išviete ir daug kitų patogumų. 
Pilna kaina $25,750.00.

Gražiai (rengtas 7 kambarių mū
riu. bungalow. Gazo šiluma. Žiemi
niai langai. 2 išvletSs. 2 auto gara
žas. Daug kitų priedų. Kaina 
$18,900.00.

Marųuette Parko centre. 8 metų 
ant plataus sklypo S butų liuksus 
namas. 1 po 6, 1 po 4, 1 po 3 kamb. 
Namas yra originalios statybos. 
Gražiai (rengtas skiepas. S atskiri 
gazo pečiai. 2 auto garažas iš gat
vės (važiavimas.

Gage Parke 9 metų mūrinė rezi
dencija su 2 auto garažu. Moder
niškai (rengta, gazu apšildoma, arti 
bažnyčios Ir mokyklų, puikus susi
siekimas. Savininkas nupirko blznj 
ir turi skubiai parduoti su dideliu 
nuostoliu. Pilna kaina tik $16,750.

Rrtgton Parke 2 aukštų mūrinis 
namas su 2 auto mūr. garažu. Nau
jas alyvos pečius. Taksai žemiau 
$300.00. Laukiame rimto pasiūlymo.

Turime keletą lotų Marąuette 
Pat ko rajone .

A. J. GRIGAS
KKAL ESTATE — IN8WRANCJE — 

NOTARY PUBLIC
8501 WeM ėtth St- Gtiicago, III. 

Ylai telefonai HPknlocfe 8-85OO

simkus
RI ŠI, ESTATE. NOTARY PUBLIC 
PlIiutN pHlnmininiiLM namų pirkimo 
4bei pardavimo Ir fv. reikalais, kaip: 
Auto leidimai, vairavimo leidiniai,

vertimai, sutartys ir kt. •
4259 So. Mapl«wood Avo.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2040

Perkant ar parduodant nekil- 
nuojamą turtą-Real Estate — pir
ma pasitarkite su mumis dėl grei
to ir sąžiningo patarnavimo.

TALMAN REALTY CORP.
2625 W. 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tel. REpublic 7-5400
3 MCR. NAMAI — 5624 - 28 - 30 S. OAKLEY AVĖ. 1 blokas nuo 
Jaunimo Centro. I*ilnas rūsys. Iš
kelti vamzdžiai. Plytelių vonia ir 
virtuvė, beržinės spintelės virtu
vėje. Namai atdari apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 
BEverly 8-5858.

IANITOMOJAMA — FYIR RENI

K. VALDI S, REAL ESTATE
2655 We«t 66th Street, Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

, NAMŲ SAVININKAI
TARPTNTNKšD.TšMK 

BUTU IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME I-AT’KI ANČIŲ JŲ RĄRAiĄ

BELL-VARPAS Rml Eatate
6455 S. Kedzie — Pnwpert 8-2283

Ilso Chrlstmas Seals

Tokie ženkliukai platinami Ka
lėdų proga. Už juos surinkti pini
gai bus naudojami kovai prieš

i džiovą.

Pilkite Apsaugos Bonus.

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK U2ETK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS • GERAI. PIGIAI PASTATYS.

V. Š I M K irs
2618 W. 7l«t Sfretl. Tel. PR 8-4268 Ir TE 8-SS3I

4 kambariai su vonia, Gazu ar
ba aliejum apšildomi. Nuoma ne
brangi. 2130 W. Cermak Rd., prie 
Leavitt. Teiraukitės vietoje.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
tee tie plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis OI skelbimu kslno» 
visiems prieinamos

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS £ ASSOCIATES 

2466 W. 51st Street 
WAIbrook 8-8080
Vak PR 8-8870

Trečiadieniais uždaryta
SKUBIAM PARDAVIMUI

6 kamb. mūr. bungalow Marąuet- 
te Pk. Moderniška vonia Ir virtuvė. 
Nauja gazo šildymo sistema. Kili
mai. Naujas stogas. $18,750

KALfiDOMg BUS BAIGTAS
2x6 mūr. Marąuette Pk, Kiekvie

nam aukšte su dušu atskiri kamba
riai Išnuomavimui. 2 gazo šildymo 
sistemos. Balkonai Aukštas rūsys. 
$250 mėn. pajamų ir 6 kamb. bu
tas savininkui. $4‘',9o0.
VISKO NĖ APSAKYTI NEGALI!
Gražiame sodelyje ant 50 pėdų 

sklypo 6 kamb-' mūr., šildomas 
karštu vandeniu-gazu. Arti bažny
čios, mokyklos, krautuvių ir susi
siekimo. Kreipkitės — parodysime 
ir pagelbėsime Jsigvtl!

3 BUTAI IR KRAUTUVft
2 aukštų mūr. Gage Pk. su gre

timu 25 pėdų tuščiu sklypu. $370 
mėn. pajamų Ir savininkui 3 kmb. 
butas. 2 auto garažas. $46,000,

GERAS IR NEBRANGUS
Marquette Manor 5 kmb. nau

jas mūr. 1 54 vonios. Vlrlmo-keplmo 
pečiai. Ąžuolo medis. Alum. durys. 
Apsauga nuo potvynio. Apsėta žo
lė. Apžiūrėkite!

810,200 METINIU PAJAMŲ
9 butų mūr. apurtmentims namas 

netoli Marąuette Pk. Nebrangus.
KEPYKLA SU VISU NAMU

Kepykla, krautuvė. 2x8 ir 1x6 
kamb .mūr. Naujas gazlnts kepimo 
pečius, 2 duonos maišytuvai, 8 lš- 
vežlojlmo sunkvežimiai. Registras. 
Naujas alyvos-karšo -'andens Alldy
mas. 2 auto garažas. Viskas tik ui 
$27,500.

P. LEONAS
REAL E8TATE

2735 West 7lst Street
TeL WAlbrook 5-6015

Rrighton Parke: Medinis—3 bu
tai ir krautuvė. Pajamų $230. Kai
na $16.500.

Mūrinis 2 po 4 kamb., centr. šil
dymas. Gražus namas, gera vieta.

Mūrinis. 3', butai po 4 kamb. šil
dymas klek>Aenam butui atskirai. 
Tvirtas mūras, gera vieta investavi
mui. $24,000.

ftv. Kryžiaus jNirap. Medinis. 7 
butai. $350 pajamų. Tn.bai gražūs 
Ir modernūs kambariai. Geras In
vestavimui.

Medinis. 6 po 5 kamb. $310 pa
jamų per mėn. $18,000.

Šimaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

i rSBems ■a.ma n
■p ruaną vmm. msv m> 
amuvtMą. \

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

RE PUBLIC 7-8949 
4550 S. ALBANV AVĖ. CHICAOO

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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

Ofiso Ir namų telefonas:
PRospect 8-2013 

7403 S. WEST,ERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

yiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiir 
| •STATYBA

• PASKOLOS 
5 Gyvenami namai. Biznio, In- = 
Sdustrijoe bei ofisų pastatai. = 
STaip pat įvairūs pastatų re- = 
Imoūtsi.i L. STAŠAITIS Į
5 Statybos Kontraktorlps

8043 SO, SAWYER AVENUE E 
CHICAGO 29, ILL.

Namų Tel. PR 3-8378
iuillllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllt^

Medinis fl CL. yi. parke. $14,800. 
MediniN 2 no 5 Ir kraut. $17,600. 
MūrlniH 5 kamb. Gage p. $16,000. 
Mūrinis A kamb. Gage p. $17,600. 
Mūrinis « kamb. M. parke $18,000. 
Mūrinis naujas 3 nneg. , $20,600. 
Mūrinis « ksmb., modernizuotos.

naujas šildymas, šalia mūsų Jstol- 
gos. $21,500.

Mflr. 2 po S, Gera vieta. $18,600. 
Mūras 2 p<» 4, Gage p. $22,600. 
Mūras 2 po S Ir rūsy 8, Br. par

ke. $25.500.
Mftr. 2 po S Ir ekst. lotas. $28,800. 
Mūras, 4 butai. $29,500.
Mūraa, 2 hutai. G p. $29.600. 
Mūraa, naujas 2 po 6, 42,600. 
Krautuvė Ir S butai M. p. $40,000. 
lotas Maispatte p. $6,600 
Medinis 2 butai Br. parke. 814,900. 
Mūras 2 hutai Br. parks. $18,600. 
Mūraa 2 hutai Br. parka. $31,000. 
Mūras S hutai po 6 kmb. 829,600 
Mūrinis 7 kamb. (6 Ir 2 viršuj),

garažas. Marąuette p. $16,900.

M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. «» St. PR 8-0958

AR PASIUNTEI •“DRAUGUI’'
W A |1JO MK 4ITVTOJO 4 DRENA 1

Remkit dien. “Draugą”

• PLANAI =

D 8 M E S I 0 !

RIMOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Gutters & Downspouts
DEDAME VARIO — “COPPER- 

ALLOY” METALU R1NAB Ir VAND. 
NUTEKAMUOKH R VAMZDYTUS u>, 
tokią pat kalną, kaip tr “galvanl- 
z,ed”. Jų niekad nereikią dažyti Ir 
Jie Ištveria neribota laiką.

VlftOKtUa RTUGUB taisome Ir 
atremontuojame. Garantuojami ė 
metams

DIMTRAVKTUS IR ,:8MOKE- 
TACKS" išvalome, artemontuoja- 
me Ir atliekame "tuekpoteiting’’.

NAMŲ KINAS IAVAI.OMB Ir pa
taisome, lšsmallnamo Iš ri<lau> ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yni didžiausia šioj 
srity, atliekame darbų kito geriau ■ 
šiai už žemiausias kainos vtoanąe 
mieste. Visas mūsų darbta garan
tuojamas. Esame pilnai opai d raudą. 
Kreiptis galima dieną Ir naktį Ir 
sekmadieniais. Telefonai —,

lAnnndnle 1-4047 
Ktkksvell 1-M77O

Mielai Jums patarnausimų.

Perskaitę dien. "Draugą”, duokite ji kitiems



Trečiadienis, 1960 m. gruodžio 7

ČHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
madų demonstravimas

A. L. Montesšori D-jos su
organizuota madų paroda su
traukė per 400 žmonių. Madų 
demonstravimas, sulaukęs to
kio didelio pasisekimo bus ir 
ateity.

Buvo demonstruojama d-jos 
narės Elenos Jokūbaitienės, 
diplomtuotos modistės origina
lai: rytmetinės, dieninės, po
pietinės, vakarinės ir balinės 
suknios. Technišku darbu tal
kininkavo St. Kuršienė. Mode
liavo EI. Jokūbaitienė, S. Kar- 
naoskaitė, L. Bertašienė ir D. 
Mieželienė, kuri yra baigusi P. 
Stftvens modeliavimo mokyklą.

Vaikų aprangą demonstravo
1. Bertašiūtė, 8 m., S. Jukne

vičius, 8 m., Aida, 3 m. ir Al
ma, 9 m. Kuršaitės. Trys pa
starieji yra Lietuviško vaikų 
Židinėlio lankytojai. Alma K. 
yni baigusi modeliavimo mo
kyklą. Komentavo R. Slapšie- 
nė ir pianinu akomponavo Alek 
siūnaitė - Mitchell.

Šio parengimo proga daili
ninkai B. Murinas, J. Pilipaus- 
kas, J. Tričys, VI. Vijeikis, VI. 
Vaitekūnas ir A. Varnas apdo
vanojo d-ją savo meno kūri
niais - paveikslais. Du paveiks
lai, dail VI. Vaitekūno ir dail. 
A. Varno, buvo skirti prie tur
tingo dovanų paskirstymo sky
riaus parengimo metu,

Pinigine auka prisidėjo po 
$10 Charles King, D. R, Oren- 
tai, P. Dambrauskas, Standart 
Fed. Savings & Loan Assn., 
Crane Savings & Loan Assn., 
Petras Bieliūnas, John Kaza- 
nauskas, V. J. Stankai, John 
Pakel, dr. N.^ Kriaučeliūnaitė; 
po $5 — dr. A. Rudokas, Jur- 
cys Pharmacy, dr. J. Meškau
skas, J. Kuras, dr. O. Garū- 
nas, dr. V. Tauras, dr. F. Kau
nas, po $3 — VI. Šimaitis, dr. 
P. Atkočiūnas.

Prie gausaus dovanų sky
riaus be d-jos narių įvairiomis 
vertingomis dovanomis suau
kojo J. Karvelis, Daina TV Co., 
Terra, Artistic Hair Stylist — 
Andrejauskas, F. Budrik Fur- 
niture, Fumiture Centre Ine., 
Frank TV, Z. Kavaliauskas, D. 
Literekienė, S. Stelmokas, Mar 
ųuette Bakery, S. Klemkaitis, 

jrapinai, J. Gradinskas, Brigh 
ton Bakery, Drop & Sales, 
Bartkus, Jonaitis, J. Virpša, 
Marginiai, Bruno Bakery, L. 
Vėžys, St Anthony & Loan 
Assn., J. Gribauskas, J. Juška,
D. Ruibienė, Urbonienė, R. Sa- 
baliūnienė, P. Pakštas, Z. Va- 
lienė, V. Mikalonis, A. O. Ščiu
kaitės, S. Vakselienė, Zujienė, 
Vebrienė, J. Janušas-Mažeikos 
krautuvė, Stanaitienė, Gudaus
kų gėlynas, Marquete Inn. ir 
daugelis kitų prisidėjo prie bu
feto ir darbu.

Madų parodai pasibaigus mo 
deliuotojos buvo apdovanotos 
rožėmis, o vaikai dovanėlėmis.
E. Jakūbaįtienei buvo įteikta 
[•ožių puokštė ir tautinė lėlė 
d-jog vardu.

Vienam iš dalyvių skirta įė
jimo dovana — vakarinis palai 
dinis, siūtas d-jos narės, atite
ko N. Kairienei.

DemoBtravimo metu veikė 
bufetas, o vėliau visi savo lai
mę mėgino zprie dovanų sky
riaus. Pirmą laimingą numerį 
ištraukė Lfena Norušytė, dėl 
kurios įsižiebė Lietuviškas Vai 
kų Židinėlis, vėliau virtęs mon 
tesoriniu sąjūdžiu Chicagoje. 
Šį numerį, elekt. kavos virdulį 
limėjo Felix. Kiti didesni lai
mėjimai teko: dail. VI. Vaitie
kūno paveikslas — “Orbis“ Ex 
port - Import Co., dail. A. Var 
no paveikslas — R. Orentui, 
Marceilus Mich., 2-jų m. vy
rui; Andriejausko pusmetinis
— Navickaitei, popietinė suk
nelė — St. Senferienei, gintaro 
karoliai — B. Žvyniui, Mich., 
kristalai — S. Blažienei, A. 
Bacevičiui, tautinė pagalvė
— Ray Borchards ir kt. Tau
tines lėles laimėjo: Bux Baum, 
I. Sabaliūnaitė, Aida Kuršius, 
P. Balza ras, E. Nakas, Cassa- 
polis, Mich.

Veikė spaudos kioskas, kur 
buvo galima įsigyti dr. M. Mon 
tessori veikalus ir D. Petruty- 
tės paskaitas. Apžvalgai buvo 
išstatyta gausi spauda vaikų 
auklėjimo klausimais Montes- 
sero Metodo šviesoje.

Kiosko foną puošė VI. Juk
nevičiaus meniškai padarytos 
prasmingai žaidžiančių vaikų 
nuotraukos. Jos vizdavo vai
kučių gyvenimą židinėlyje.

Pelnas sBoriamas šio židi
nėlio praplėtimui ir patobulini
mui, prie kurio yra prijungtas 
ir likutis iš $1,000 aukos. Šią 
auką L. Tautinė S-gos centro 
valdyba 1958 m. buvo pasky
rusi M. Varnienei, kaip pirmą- 
jai pionierei įsteigusiai mažų
jų lietuviukų auklėjimui bei 
motinų švietimui Židinėlį. Šie 
pinigai įdėti į banką atskira 
sąskaita ir ALM D-jos valdy
bos nutarimu tebus leidžiama 
tik auklėjimo priemonėms įsi
gyti. M. Varnienė aukos likutį 
ir pateisinamuosius doku
mentus už įgytas auklėjimo 
priemones yra perdavusi ALM 
D-jos valdybai šių metų pra
džioje.

St. VaišvHlenč' I
— Vokiečių krikščionių de

mokratų partijos suvažiavime 
ekonomikos reikalų ministras 
prof. Erhard pareiškė, kad Vo
kietija dar niekada negyvenusi 
taip gerai, kaip dabar gyvena-

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

NOW! l/.%

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINAS, Prra.
3039 So. HaMed SI.

T-l. VTctory 21272 
Apkąinavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai
Raštinė atidarą k and i m nuo 8 vAl. 
ryto Iki 6 vai vakaro Ir Saėtadle- 

nįalz Iki 3 vai. p. p.

P(R ANNUM

JT. ANTHONY

Melskis iš lietuviškos maldaknygės 
Gal neturite progos lietuviškai 

kalbėti?
Siūlome maldaknygę

APSAUGOK AUKSČIAUS1AS
KUN DR. P. ALEKSA

Išeivijos maldos Ir giesmės, 
kurią parengė

Maldaknygė patogi. Teleista plo
nam popieriuje, 255 pusi.

Kaina $1.00

D R A U G A R 
4545 Weat 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

Treniruotas šuo, Allentown, Pa., 
miesto vienoje didžiulėje krautu
vėje “skambina” pianinu, šuns 
drabužiai pritaikyti šiam sezonui.

(UPI)

niIfAGOJF
RAGINA GRIEŽČIAU LAIKY
TIS PRIEŠ KOMUNISTUS

Konservatyvaus respubliko
nų sparno vadas senatorius 
Barry Goldwater, atvykęs į 
Chicagą, kalbėjo armijos, lai
vyno ir aviacijos atsargos ka
rininkų sąjungos suvažiavime 
McCormick salėje. Jis pabrėžė 
reikalą būti griežtiems prieš 
komunistus. “Mes turime būti 
pasiruošę kariniams veiksmams 
prieš 'komunistinius režimus... 
Pavergtuose jų kraštuose rei
kia skatinti revoliucijas, tą 
darant su reikiamu apskaičiavi ( 
mu...” Tam jis net pataria pa-j 
naudoti judrius dalinius. Šito- į 
kia taktika būtų išgelbėjusi 
Vengriją jos sukilimo metu 
1956 m. Jis pasisakė prieš nu
siginklavimą. “Jeigu atominiai
ginklai staiga pradingtų, dide-•lė dalis pasaulio taptų atvira 
Rusijos ir Kinijos masinių pa
jėgų pravedamai okupacijai”. 
Jo griežti žodžiai susilaukė ova 
cijų iš 1,500 atsargos karinin
kų. Šen. Goldwater kalbėjo dė
vėdamas aviacijas atsargos bri 
gados generolo uniformą.

Joseph Rackauski
Gyveno 4343 S. Wood SL
Mirė gruodžio 4 d., 1960,

7 v. v., Hulautkęa putiės aniž.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje Išgyveno 59 m.

Paniuko dideliame nuliūdime 
2 dukterys: Ann Vaičkui*, žen
tas Louls Ir Joscphim* Janl- 
eak, žentas Kdward, 5 anūkai, 
2 proanūkal, kiti (riminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudelklo koplyčioje, 4695 H. 
H,ermltage Avė.

T-aldotuvPs |vyka penktad,, 
gruodžio 9 d., ift koplyčios. 8
v. 30 min. ryto bus atlydėtas 
J ftv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje )vyks gedulin
gos pamaldos už vetloniea ste
lą. I\> pamaldų bus nulydėtas 
| ftv. Kazimiero kapines.

Nuoftlndžlal kviečiame visus: 
(rimines, draugus Ir pažjRb'imus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

NnlHldę: t»ukt<‘rys, žentai,
anūkai Ir proanūkal.

lAld. dlrekt. John F. Eu- 
delkls, telef. YATds 7-1741.
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28 MOTERYS
ftltokiu pavadinimu nauja kny

ga išėjo iš spaudos. Spaudai pa- j 
ruošė dr. Juoąaa Prunskis. Kny
goje nupasakojami eilės rašytojų 
aktorių, visuomenlninklų ir kito
kių moterų klystkeliai, jų vidaus 
blaškymąsi, jiefnojtanai tiesos bei 
kelio ir suradimas vidaus ramy
bės ir laimės. Knyga skaitoma gy 
vai ir lengvai, kaip nuotykių apy
saka. Alfa SuŠinskas apie šį vei
kalą rašo: "Pradėjęs šią knygą 
skaityti, negali atsitraukti jos ne
baigęs.” Kaina $1.50. Gaunama 
“D range”.
oiiminiiiminmimimmnmmmNiiif

MIMTRJJPnB OKA' Er, 1. ohcjloo, mamni

$254.000, KURIŲ NIEKAS 
NEATSIIMA

Cook apskrity yra palikimų, 
kurių bendra vertė $245,000, 
ir kurių nieks neatsiima. Jų 
tarpe yra ir lietuviškų pavar
džių. Juozas Adomaitis palikęs 
$7,170 dėl Stelios Jolliesj Au
gustas Gapshes pa'ikęa $1,230 
dėl Saliamusės, Kosto ir Petro 
Gapshes. Leo Gechus palikęst$1,860, nepažydamas paveldė
tojo. Po tam tikro laike šie vi
si palikimai pereis į apskrities 
iždą. Tai dar vienas primini
mas lietuviams gerai sutvar
kyti savo palikimą. Apie aukš
čiau minėtus palikimus pirma
dienį paskelbė “Chicago Ame
rican”, žadėdamas įpėdiniams 
padėti juos išieškoti.

BANDITAS PAGROBĖ. 
AUTOBUSU SU KELEIVIAIS

Susišaudyme su policija Chi
cagoje buvo peršautas bandi
tas Charles Blaaz, gyvenąs 
1232 N. La Šalie. Banditas bu
vo apiplėšęs vieną gyventoją, 
pagrobęs $110. Nuskriaustojo 
ir kitų vejamas, banditas įšo
ko į autobusą ir, giąsindamas 
revolveriu, pareikalavo nukrelp 
ti visą mašiną su keleiviais ki
tu keliu. Monitor gatvėje ban
ditas iššoko iš autobuso ir ėmė 
šaudyti į jį besivejančius. Da
bar jau jį sekė ir policija. Jos 
šūvis'banditą sužeidė ir jis 
buvo suimtas.
NESINEŠKIT DAUG PINIGŲ 

RANKINUKY

Vagis pagrobė Irenos Ribu- 
ca, 40 m., rankinuką su $1,- 
000. Pinigai buvo Jos dvynu
kių dukterų, 15 m. amžiaus, 
žymių šokėjų muzikaliiame vai 
dinime “Flower Drum Song”. 
Tas tūkstantis buvo skirtas ka
ledinių dovanų pirkimui.

* j r.

DAUG PAJAMŲ OPEROJE
<Jau užsibaigė septynias sa

vaites užtrukęs Lyrinės Ope
ros sezonas Chicagoje. Buvo 
29 pastatymai fr turėta $696,- 
900 pajamų, bet visfiek jos ne
pakankamos apmokėti išlaidas.

a||a

JUSTINAS KULIS
(VAISTININKAS)

Gyveno 8259 South Halsted Street
Mirė gruodžio 5 d.. 1960, 12 vai. ryto, sulaukęs 87 m. amž
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Panevėžio apakr., Kupiškio miesto. 
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Petras, Jo valkai: Pet

ras su žmona Francis Ir šeima; Emilija Zeman, Jos vyras Ray- 
mond ir šeima; brolis Jonas; mirusio brolio Dr. Jokūbo žmona 
Edlth Kuls, Jos vaikai: Dr. Reynold, Jo žmona Kleanor ir ftei- 

L ma Ir Algerd, Jo žmona Eleanor; pusseserė Ona Btanlonls. Jos 
vyras Pranas ir šeima, giminės: Bruno Ir Anelė, Kručas, kiti gi
minės, draugai Ir pažįMtami.

Priklausė S. L. A. 36-tal kp.
■ Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 8o. 

Lituanica Avė. • •
Laidotuvės įvyks kotv., gruodžio 8 d., iš koplyčios 1 vai. 

popiet bus nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vIsuh; gimines, draugus Ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai Ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles ii savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapus Jūsų artimųjų. UŽ
3042 W. IIIHi SI., PR 0-1355 Ir 9-1350

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog ii gamintojo ir sutaupysite!
John Savickas

Monutnents
11849 So. Kedzio
Chicago 43, III.
Jūsų paairinkimai di

džiausias rinkinys ga-l 
tavų pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appolntment) galite pašaukti kiekvienu laiku.
Telefonai: BE 8-3632 arba BE 3-4718 

AtMara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 5 ▼. vodt.

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos i r 

Rose lando dayse ir 

tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS ~

4848 8. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

ANTANASM.PHILLIPS '
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-8401

’ PETRAS P. GURSKIS

718 MEST 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ Tel. COnunodoie 4-2228

jūrgTs f? RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. Trt. YArds 7-1188-1189

VASAITIS -^- BUTKUS
1440 8. 60th AVĖ CICERO, ILL. Tel. OLymple 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WE8T 80th STREET Tel. REpuhllc 7-1218
2814 W. 2Srd PLACE Tel. Vlrglnla 7-0672

VANCE FUNERAL HOME
1424 b. 50th AVĖ OLymple 2-5245 Ir TOwnhal| 8-0687

R cmkitp tuos. kuriu skclbhnns matot “Drange”

BALSAVIMO TIKRINTOJAI 
RANDA ĮTARTINŲ DALY

KŲ

Chicagoje toliau tęsiamas 
balsų tikrinimas. Randama ne
mažai sugadintų balsų, kurie, 

•jei būtų geri,,, būtų naudingi 
respublikonams. Šitą pir
madienį jau buvo patikrinti 
balsai 126 precinktų; juose 
Kennedy dar laimėjo 22 bal
su. Neatrodė,, kad oaisų tikrini
mas pakeistų dabartinę padėtį 
ir Kennedy prarastų Illinois 
elektorato balsus.

MIRTIS DEL MIEGO

Normai L. -Bradford, 39 m., 
sekmadienį žuvo Chicagoje su- 
sidaužus dviems automobi
liams. Policija į spėja, kad ve
lionis užsnūdo bevairuodamas.

Barbara Navickas
(MARKI K) 

l’KTKAI'SKAITft 
(Pagal pirmų vyrą Meškis)

Gyveno 4231 N. 26th Streef, 
Phočnlx. Arizona 

Anksčiau gyv. 105U s. Wa-
bash Avė., Chicago, Illinois. 

Stalgiai mirė gruodžio 6 d.
1960, 5 vai. ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo 1S
Kretingos apskričio.

Amerikoje Išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

vyras Antanas, duktė Claire 
Struss, žentas Fred, 3 sūnūs 
Meškiai: Alexander. marti Bet- 
ty; John, marti Sophie; ir I^o, 
marti Ann; 8 anūkai: Barba
ra, Arlene, Marilyn Ir Fred 
Struss. J r,; Charles. Robert ir 
Donald Meškis: ir vienuolė 
Sesuo M. Gerai y n (kazimie- 
rietė); sesuo Emlly Kamins
kas, jos vaikai: vienuolė Se
suo M. Marielda, kazimlerie. 
tė Ir Dan Kaminskas su šei
ma. Giminė Lucille Augutis 
nu šeima: kiti giminės, drau
gai Ir pažįstami.

Priklausė Sv. Onos Klubui,
Idealių Moterų Klubui Ir LR- 
KSA 139 kuopai.

Kūnas pašarvotas Mercer 
koplyčioje, 1541 Kast Thonias 
St.. T’hoenix, Arizona.

laidotuvės įvyks šešt., gruo
džio 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į St. 
Thomaa the Apostle parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionlea 
sIMą. Po pamaldų bus, nuly
dėtas Į šv. Francis kapines. 
Pboenljt, Arizona.

Už velionės sielą Chicagoje 
bus atlaikytos Šv. Mišios Vi
sų Šventųjų parap. bažnyčioje 
šešt., gruodžio 10 d.. 8:30 v. 
ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvės*“ arba pa
maldose Roselande.

Nuliūdę vyras, duktė, sūnūs, 
sesuo Ir kiti giminės.

rr
GUŽRUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYfclft
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 6Srd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON'

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHMYANS
•841JO. WBSTKRN AVĖ _y'*’™ .. V V 1,1 < . v v

TRTB MODERNIUOS 
Am-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASiNOMf VISTA 
REpabttc 7-8600 REpubHs 7-8601

J. F. FFDFIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South Calcfornia Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Ambalansų patarna

vimas dieną ir naktį

Reikale šaukite mus?

J k
O
\z

4Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-06

AIKSTfc AUTOMOBILIAMS STATYTI

Z
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X Dr. Kazys Šukys, Bradley, 

UI., paaukojo 100 dol. neseniai 
įsteigtam prie Į Laisvę žurnalo 
fondui lietuviškai kultūrai ug
dyti. Fondas rems studijinius, 
mokslinius darbus, padės iš
leisti veikalus, kuriems dėl ri
boto prenumeratorių skaičiaus 
sunku surasti leidėją. Jaunasis 
daktaras, dar neseniai pradė
jęs kurtis, jau aktyviai remia 
lietuvišką kultūrą ir veiklą. 
Fondo finansiniais reikalais rū 
pinasi dr. Antanas Razma ir 
dr. Kazys Ambrozaitis.

X Stasys Pieža, Chicago A- 
merican redaktorius, mielai su 
tiko parodyti filmų iš savo ke
lionių, Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities ka
lėdiniame pobūvyje, ' gruodžio 
21 d., tėvų marijonų vienuoly
no patalpose, 6336 S. Kilbourn 
Avė. Matysime popiežiaus Jo
no XXIII vainikavimą, popie
žiaus Pijaus XII gyvenimą ir 
gražų filmą iš Lurdo švento
vės. Visi t. marijonų bičiuliai, 
rėmėjai kviečiantį., Po filmų 
bus arbatėlė.

X Chicagos Lietuvių Tary
bos susirinkimas įvyksta šio 
mėnesio 11 d., sekmadienį 2 v. 
p. p. Jaunimo Centre, 5620 S. 
Claremont Avė. Susirinkime 
bus s varstoma Vasario 15 mi
nėjimo klausimas ir kiti Tary
bos veiklos reikalai. Susirinki
mas prasidės punktualiai. Kvie 
čiami visi tarybos nariai daly
vauti.

X Prof. dr. Juozas Meškau
skas, garsus širdies ir vidaus 
ligų specialistas, žinomas vi
suomenininkas ir geras kalbė
tojas, maloniai sutiko praves
ti atein. šeštadienį vakarienę, 
kuri yra rengiama Nek. Pras. 
Seserims ir jų darbams pa
remti.

X West Side Tėvų Marijonų 
Rėmėjų skyrius Nr. 19 rengia 
vakarienę savo parapijos sa
lėje. Tai bus jau gruodžio 10 
d., 6:30 vai. vakare. Bus įvai
rumai. Suaugusiems auka 
$1.75. O mažamečiams tiktai 
.75 c. Vakarienė gaminama pa
gal “itališka skonį”.

X Karolis Dranga, Mečys 
Mackevičius, inž. P. Narutis 
kalbės Lietuvių Studentų San
taros rengiamam Lieuvos lais
vės kovų 20 metų sukakties 
minėjime šį penktadienį, gruo
džio 9 d., 8 v. v. Jaunimo Cen
tro žemutinėj salėj. Įėjimas 
nemokamas.

X Živilė Keliuotytė, jaunoji 
pianistė, Jaunimo Centrui Chi- 
cagoje paremti vakarienės me
tu, labai gerai paskambino for- 
tepionu Sindingo “Pavasario 
šlamėjimas” ir Chopino “Valse 
briliante”. Ji yra muziko An
tano Nako mokinė.

X LUKŠA 33-čIoh kuopoa 
susirinkimas Visų šventųjų pa 
rapijos salėje įvyks ateinantį 
sekmadienį 11 d., 11 vai., su
sirinkimo metu bus renkama 
valdyba ir aptariami kiti susi
vienijimo aktualūs reikalai.

X SAS ideologinių kursų 
Vakarams technikinį štabą su 
daro: Narimantas Udrys — 
komendantas, A. Skirmuntaitė 
— mergaičių vadovė. Rytuose 
komendantu bus G. Naujokai
tis.

X A. a. Kochanauskas po 
ilgos ligos mirė Cicero. Jis bu
vo vienas iŠ šv. Antano pa
rapijos tvėrėjų, kartu su kitais 
trimis pasirašęs pirkimo aktą 
1911 m Lnidojamas treč!ad’e- 
nį ūy. Kazimiero kapinėse.

SKAMBĖJO ŽODŽIAI STEBUKLINGI — 
TAI MOTINOS KALBA 

Po Alice Stephens Ansamblio sukaktuvinio koncerto
Gražiai prabėgo sekmadienio 

popietė Morrison viešbučio Te- 
race Casino salėje, kur buvo 
Alice Stephens Ansamblio 20- 
ties veiklos metų paminė ji- 
mo vakarienė ir sukaktuvinis 
koncertas. Tai buvo tikra me
no šventė, kurioje atsigauni 
dvasia ir pasisemi įspūdžių, su 
keliančių pasididžiavimą savo 
tautiečių sugebėjimais, ener
gija ir ryžtu. Su tokiomis nuo 
talkomis skirstėsi apie keturi 
šimtai svečių,- susirinkusių pa
sidžiaugti kartu su šio Ansamb 
lio vedėja ir dirigente bei jos 
dainininkėmis jų pasiektais lai
mėjimais ir subrandintais vai
siais. t
Lietuviška nuotaika vakarienėj

Jau penktą valandą prie bu
feto būriavosi nemaža svečių, 
vaišindamiesi, kalbėdamiesi ir 
dalindamiesi dienos rūpesčiais. 
Svečiams susėdus prie stalų, 
keliais žodžiais juos pasveiki-

pradžiai davė su joms įprastu 
švelnumu ir gyvumu: Kodėl, 
dainele ?(žodžiai Kirtiklio, muz. 
S. Šimkaus), Ai, siuntė mane 
ežeran (liaudies damą, harm. 
V. K. Banaičio), Vakaro ilge
sys (žodž. J, Mikuękio, muz. 
A. Vanagaičio) ir Batsiuvėlis 
(žodž. B. Buivydaitės, muz. J. 
Zdaniaus).

Dainininkėms nužengus nuo 
scenos, pasirodė žymus šio 
krašto smuikininkas Francois 
D’Albert, kuris tikru virtuoziš
kumu perteikė naujai sukurtą 
ir pirmą kartą viešai išpildo
mą Bruno Markdičio, SJ, kū
rinį, — Sonata in D Major. 
Atrodo, kad svečiai pajuto nau 
jojo kūrinio dvasią, todėl ne
sigailėjo entuziastiškų plojimų 
sonatos išpildytojui ir pačiam 
autoriui, kuris buvo iškvies
tas scenon. <

Visišku naujumu suskambė
jo Alice Stephens choras ant-

Trečiadienis, 1960 m. gruodžio 7
tu atrasdamas gerų, šiltų žo
džių ne tik jį sveikinusiems, 
bet ir kiekvienam išleistuvių 
dalyviui.

ARGENTINOJE
— Ona ir Alfonsas Kaireliai

priėmė danininkę Aldoną Stem 
pužienę į savo namus, kur vieš 
nia iš Šiaurės Amerikos pralei 
do ramiai savo sveęiavimosi 
laiką. Lapkričio 16 d. Kaireliai 
surašė gražią priėmimo vaka-

pakeitimu ir maloniu 
oru.

— Marytė Naujokaitytė, inž. 
Mykolo Naujokaičio dukrelė, 
lankanti Pomonos katalikišką 
gimnaziją, laimėjo Notre Da- 
me gimnazijos Homecoming 
karalienės titulą. Jos palydo
vas buvo Notre Dame mokyk
los senjoras Gvidas Šakys.

Pelėsiai

pajuno

, , , , , , Pelėsiai priklauso grybų gimi-rienę, kurioje dalyvavo visa „įjj, neg jįe įr grybai, turi 
eilė svečių, tarp kurių buvo ma gifiną ir neturi chlorofilo ir, ži-

no Ansamblio pirmininkė Jonė roję dalyje, nes pasirodė su
Bobinienė. Maldą sukalbėjo 
garbės svečias vysk. V. Briz
gys. Amerikos ir Lietuvos 
himnai buvo sugiedoti, vado
vaujant muzikui J. Byanskui. 
To paties muziko vadovauja
mas trijo — smuikas, cello ir 
pianinas — grojo vakarienės 
metu. Vakarienėje visus gaivi
no sava lietuviška nuotaika, 
kurią į viršūnes turėjo iškelti 
koncertas. ,

Daina gaivino sielas1 *Koncertas susidėjo iš kelių 
dalių, bet buvo be pertraukų. 
Alice Stephens Ansamblis, di
riguojamas pačios vadovės,

trimis visiškai originaliomis, 
niekur negirdėtomis dainomis: 
Suskambėjo (žodž. M. Gustai
čio, muz. J. Kačinsko), Vėjų 
šventė (žodž. H. Nagio, muz. 
B. Markaičio) ir Motinos kal
ba (žodž. J. Mikuckio, muzika 
VI. Jakubėno). Ypač klausyto
jams patiko Motinos kalba, 
kuri prof. V. Jakubėno buvo 
specialiai sukurta šiam An
sambliui jo dvidešimties metų 
veiklos proga. Tiek savo žo
džiais, tiek melodija ji skam
bėjo drąsiai ir originaliai, kar
tu griebdama už širdies.

Solistas Arnoldas Voketaitis 
sudainavo Laisvųjų dainą (VI. 
Jakubėno) lietuviškai ir ita
liškai Keliautojų dainą (A. 
Malotte) bei Madamina, ii ca- 
tologo, iš operos Don Giovani 
(W. Mozarto). Pakartojimui

X S. Sinkevičienė, P. Gu- 
džiūnienė, E. Račkauskaitė, P,
Zimkienė, V. Stankienė, J. Stoč 
kienė, V. Radavičienė, K. Jo-

. vaišienė, S. Jankauskaitė, R. ' j~
t _i -x- ta tt_ -.J 7, sudainavo Mefisto ariją is Bi-zet Fausto (prancūziškai).JankauBkaitė, D. Vargaitė, G.
Vilkaitė ir S. Piktužis prie šv.
Petro ir Povilo bažnyčios Chi- 
cagoje gruodžio 4 d. ' surinko 
dėžutėmis Balfui aukų 173.11 
dol.

Balfo 57-to skyriaus valdy
ba yra dėkinga klebonui kun.
S. Petrauskui, rinkėjoms, au
kotojams ir vikarams už skel
bimus. Ypatinga padėka Sibi
ro kankinių vadų priklauso 
kun. F. Kereiliui, kuris ne tik 
rinkėjas sukvietė, bet įteikė ir 
savo asmenišką 20 dol. čekį.
Balfo rėmėja P. Gudžiūnienė 
paaukojo 5 dol. Kiti aukojo po 
mažiau.

X Dr. Vytautas Račkauskas,
neseniai Heidelbergo universi
tete sėkmingai baigęs medici
nos mokslus, ir tenai įsigijęs 
doktoratą, grįžo su žmona į 
Chicagą. Dr. Račkauskas šiuo 
metu yra apsistojęs Cicero, 
kur gyvena jo mamytė.

X Grupė siid'ninkų ėmėsi
iniciatyvos steigti lietuvių sli
dininkų klubą. Visi tuo sportu 
besidomį kviečiami į susirinki-
mą. kuris Įvyks gruodžio 9 d., x Jadvygai jaro4iil„iw|,
^nlttadle_"l- «* So- Riohmond, ui penkto-

namuose

Po griausmingų plojimų A. 
Voketaičiui, Genovaitė Močy- 
tės, Genovaitės Peškienės ir 
Alvinos Giedraitienės tno kar
tu su choru padainavo iš L. 
Bernsteino rinkinio “West Si
de Story”: Tonight, I feel pret- 
ty ir One hand, one heart. 
Koncerto užbaigai visa galinga 
jėga suskambėjo A. Rubinatei- 
no Serafinų daina, kurioj pa
sirodė choras, solistas A. Vo
ketaitis ir smuikininkas Fr. 
D’Albert. Dirigavo Alice Šte- 
phens. Pianinu akompanaJvo 
George Lawner, kuris taip pat 
buvo ir viso koncerto akom- 
panistas. Nuskambėjo griaus
mingi plojimai ir “bisai”, bet 
Ansamblis, taupydamas klau
sytojų laiką, nekartojo nieko. 
Dėlto programa praėjo labai 
sklandžiai.

Kad sulauktų sidabrinės 
' sukaktim

Koncertui pasibaigus Alice 
Stephens Ansamblio dvidešim-

Centre. Bus demonstruojamas |i|itą m,„ 8ugaiStų
žiemos sporto filmas. dėl ligos, Leonardas Jankaus-

X Pranas Daukša, 6940 S. kas įteikė $150.00 čekį. Iš viso 
Maplevvood, sunkiai serga ir iki šiol jai ir jos vyrui Vik- 
paguldytas Illinois universite- torui jau įteikta $7,328.00. 
to klinikose, 840 S. Wood st., L. Jankausko telef. LU 5-2094. 
kamb. 1127. ' Į '(Sk.)

X Vasario 16 d. gimnazijos
reikalais per Margučio radiją 
šį trečiadienį, 9 v. v. kalbės 
mok. Ant. Gulbinskas.

X L. B. . Chicagos apyg. 
metinis priėmimas - vakarienė 
įvyksta sausio mėn. 21 d. Pak
što svetainėje.

X Sol. JonM VnznePs sukei
stas dsrhov1et*j. Guli daktarų 

, į.ricLū.oj namuose.

X “Kad truputį pcrdidells”, 
sakydavo mažesnių butų savi
ninkai, žiūrėdami į vokišką ra
dijo ir stereo patefono kombi- 

l naciją su kokteilių baru. Blau- 
1 punkt vokiškų aparatų fabri
kas tai išgirdo ir padarė ma
žesnį tokio pat tipo aparatą.

I Pasižiūrėkit pas Gradinską,
1 2512 W. 47th Str., FR 6-1998.
1 Gruodžio m. atdara ir sekm.
, nuo 11 iki 4 v. (Sk.)

San Francisco kiniečių mergaičių grupė rengiasi vykti į prezi
dento inauguraciją. Su jomis vietos demokratų pirm. Roger Kent, 
kuris įteikia oficialų kvietimą. Prieš 20 metų tos kiniečių mergai
čių organizacijos grupė laimėjo inauguraciniame parade eilę pre
mijų. (UPI)

ties metų sukakties proga 
trumpu žodžiu sveikino vysk. 
V. Brizgys ir Lietuvos konsu
las dr. P. Daužvardis. Jie lin
kėjo ne tik džiaugtis nuveik
tais darbais ir laimėjimais, 
bet tuo pačiu ryžtu ir užside
gimu žengti iki sidabrinio jubi- 
lėjaus. Vadovei A. Stephens 
buvo įteikta kelios gėlių puokš
tės, o pačios dainininkės visų 
iki šiol dainavusių .514 Lietu
vos sesių vardu įteikė tėviškės 
aukso — gintaro papuošalą. 
Ansamblio vardu užbaigos žo
dį lietuviškai tarė pirm. J. Bo
binienė, angliškai J. Millerytė,

tuo užbaigdamos savo 455-tąjį 
koncertą.

Malonu pažymėti, kad į kon 
certą susirinko gausus čikagie- 
čių būrys, bet buvo svečių ir 
iš kitur, kaip iš Michigan 
(kun. J. Rauba ir kun. D. 
Lengvinas), iš Clevelando (dr. 
A. Zotovas), iš New Jersey (J.

tyti Čikštai, inž. Ramanauskas 
su žmona, dr. Burdulis, Ožins- 
kai, inž. St. Babroois, Įeit. A. 
Balčiūnas, kun. A. Steigvila ir 
kiti. Vakarienės metu solistę 
A. Stempužienę pasveikino pats 
šeimininkas dr. Kairelis, Ant. 
Balčiūnas, St. Babronis, J. Cik 
štas, Ramanauskas ir kun. A- 
Steignrila, linkėdami sėkmės 
ateičiai. Vakarienė praėjo jau
kioje nuotaikoje.

— Juozas ir Marija Naudžiui
mėnesį laiko paviešėję pas sa
vo gimines Argentinoje, lap
kričio 7 d. išvyko atgal į Šiau
rės Ameriką.

— A. a. Balys MickevičiusStukas), iš .Detroito (Vyčių 
pirm. B. Boris) ir kt. Tai ženk- mirė lapkričio 4 d. Velionis bu 
liną, kad sis Ansamblis nėra Į vo gimęs 1902 m. balandžio 
tik vietinė pajėga, bet plačiai i 23 d. Kilimo buvo ukmergietis. 
Amerikoje žinomas dainos vie- Argentinon atvyko 1929 m. ir
netas, kuris yra vertas / padė
kos ir pagalbos tolimesniam iš
silaikymui. Ps.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Toronto Liet. Bendruo
menės apylinkės valdyba iš Lie 
tuvių Dienų šventės pelno $250 
paskyrė jaunimo literatūros 
konkursui. Pinigai bus paskir
styti geriausiai parašiusiems 
literatūrine tema pradžios mo
kyklos, gimnazijos ir univer
siteto lietuviui jaunuoliui, žino
ma, iš anksto nustatant kon
kursui sąlygas.

— Kun. Kazimieras Riekus, 
gyvenąs Lenktone, netoli Lon
dono, Ont., gruodžio 4 d. su
laukė 70 metų. Garbingam ju
biliatui pagerbti Lenktono kle
bonas, kanadietis, surengė jau
kias vaišes, pakviesdamas apy
linkės kunigus į jas. Kun. K. 
Riekus Neprikl. Lietuvoje ilgo
ką laiką kapelionavo Žemės 
Ūkio akademijoje Dotnavoje. 
Kanadojei jis pradžioje gyveno 
Montrealyje, o paskutiniaisiais 
metais darbavosi Delhi lietu
vių tarpe Londono vyskupijoj. 
Jubiliatas yra puikios sveika
tos ir geros nuotaikos.

— Steponui Kairiui, Nepri
klausomybės akto signataruį 
gruodžio 2 d. New Yorke am
putuota koja. Sveikata nėra 
stipri. Jį prižiūri dr. V. Pa- 
prockas.

KANADOJ
— “Nežinomoji”, A. Bisson 

keturių veiksmų drama, yra 
statoma gruodžio 11 d., sekma 
dienį, 4 v. Toronte. Vaidinimą 
paruošė Detroito dramos mė
gėjų Sanbūris, vadovaujamas 
energingosios režisorės Z. Ar
lauskaitės - Mikšienės. Sanbūrį 
pakvietė Toronto Lietuvių Ca
ritas prieš Kalėdinei Jiefuvių 
šalpai.

— Ponai Baėėnai iš okup. 
Lietuvos atvyko į Torontą pas 
savo vaikus. Senasis tėvukas, 
nors su saivimi neša 75 metus 
amžiaus ir 15 metų yra išvar
gęs Sibiro tremty, jaučiasi ge
rai ir tikisi talkininkauti savo 
sūnui agronomui tabako ūkio 
tvarkyme. Tuo būdu paskuti
niojo mėnesio metu vien į To
rontą iŠ Lietuvos atvyko še
ši asmenys.

— Andrius Kuprevičius gruo 
džio 10 d. Prisikėlimo parapi

jos salėje duoda piano rečitalį. 
Muziką kviečia Kanados Liet. 
Kat. Moterų D-ja, minint “Mo
ters” žurnalo penkmetį.

— Adelė Vaišvilienė, moky
toja, Toronte, High parko ra
jone, savo asmenine iniciatyva 
suorganizavo gražų būrelį mer 
gaičių, pavadindama “Tautinio 
auklėjimo mergaičių grupe”, 
gražiai atlieka tautinį darbą: 
mergaitės mokomos plastikos 
šokių, dainelių bei žaidimų. Vi
sos mergaitės yra įsigyjusios 
tautinius rūbelius. Gera būtų, 
kad didesniuose miestuose ir 
daugiau būtų organizuojama 
panašios grupelės, tuo sutau
poma vaikams laikas ir išlai
dos dažnų kelionių į didžiuo
sius centrus.

. VOKIETIJOJE
— Dr. Vytautas Dambrava,

eilę metų ėjęs atsakingas re
daktoriaus pareigas Amerikos 
Balso lietuviškame skyriuje, 
spalio gale išvyko į JAV. Di
dele dalimi dr. V. Dambravos 
pastangomis kitados lietuviš
kojo skyriaus Am. Balso pro
grama Miunchene buvo pasie
kusi aukšto lygio, įdomi ir pa
vergtam krašte labai vertina
ma (tai patvirtindavo daugy
bė specialių laiškų iš Lietu
vos).

apsigyveno Buenos Aires mie
ste. Dirbo audykloje. Buvo iš
ėjęs pensijon. Palaidotas lap
kričio 6 d. Flores kapinėse. Li
ko žmona Petronėlė Mickevi
čienė, pubrolis Vaclovas Šimau 
skis ir Lietuvoje liko sesuo So 
fija Mickevičiūtė. -

— Motina M. Adorata, šv. 
Kazimiero seserų viršininkė, ly 
dima buv. motinos M. Juoza- 
pos, lapkričio pradžioje lankė
si Los Angeles, Cal.

— Feliksas ir Jadvyga Saf- 
rončikas, su savo vaikučiais 
Vytautu, Birute ir Kęstučiu iš 
Kanados atvyko gyventi į 
Los Angeles.

— Čiupliai, pardavę savo na 
mus N. Hollywood, Cal., išvy
ko keliom savaitėm į Arizoną. 
Sugrįžę žada kurtis Los Ange
les mieste.

— Inž. Modestas ir Vita Ke-
valaičiai, su savo vaikučiais Vi 
ta ir Andriumi, iš Cicero, III., 
persikėlė į Los Angeles, Cal., 
ir įsikūrė Santa Monica mies
telyje. Visi džiaugiasi vietos
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiii

Kam prisieina parašyti ar paša 
kyti vieną kitą sakinį angliškai 
tas labai vertingą pagalbą ras 

Viliaus Pėteraiėlo

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 

ŽODYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo, 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori li-

noma, tegali misti tiktai patiek
tomis organinėmis medžiagomis. 
Pelėsių esti įvairių. Tačiau žmo
gus dažniausiai susiduria su gal
vaniniu pelėsiu. Gauti jo labai 
lengva. Jei padėsime juodos ru
ginės duonos gabalėlį drėgnoje 
ir šiltoje vietoje ir per dvi dienas 
joje atsiras pelėsių. Žiūrint į juos 
pro didinamąjį stiklą, lengva pa
matyti, kad jie yra susidėję iš 
daugybės laibučių išsišakojusių 
siūlelių, kurie, kaip voratinklis 
aptraukia juodos duonos gabalėlį. 
Tų siūlelių rezginys yra pelėsių 
gifynas. Iš gifyno įvairiose vie
tose lenda į viršų daugybė laibes- 
nių siūlelių, kurie baigiasi viršu
je su didelėmis galvelėmis, tos 
galvelės matyti paprasta akimi, 
todėl jos ir tokį vardą gavusios. 
Tose galvelėse atsiranda sporų. 
Kada sporos išnoksta, galvelės 
trūksta, ir sporos išbyra iš jų. 
Patekusios į tinkamas sąlygas, 
jos veikiai išaugina gifiną ir duo
da pradžią naujam pelėsiui. Pe
lėsiu sporos yra tfokios mažutės 
ir jų tiek daug, jog ore jų visa
da galima užtikti. Todėl įvairūs 
daiktai lengva apipelėja, t. y. at
siranda juose pelėsių.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje? 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAS 
ŠILUVOJE

, Kaina 40 centų 
Ją galite gauti:
“D RAUGE”

4545 W. 63 rd St, Chicago 29. I1L
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mokti lietuviškai ar paskaityt' Tik vėliau, Am. Balso modernias lietuviškas knygas, šla
kai kurių vadovų (nelietuvių, I io^y.n.e ras labai ?,evtUH . viškų žodžių prasmę angliškai, kasintervencija lietuviškojo sky darbą padarys įmanomu.

Llthuanlan-English
Dictionary

II laida 1960 m. Išleido Liet. 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS*’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

“Drauge” jau galima 
gauti lietuviškų 

kalėdinių atvirukų
Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKI 
SVEIKINIMO ATVIRUKAI

KALĖDOMS

16 atvirukų rinkinys. Religiniai 
Kalėdų vaizdai ir lietuviški svei
kinimo tekstai. Kaina $1.00— O —

Rinkinys nr. 2
ATVIRUKAI KALĖDOMS 

SPECIALOS SVEIKINIMŲ
10 atvirukų, specialiu šilko spaus
dinimo būdu su lietuviškais pie
šiniais Ir sveikinimais, piešti V. 
Tubelienės.

Kaina $1.00

Rinkinys nr. 3
LIETUVIŲ DAILININKŲ 

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
16 atvirukų rinkinys. Dailininkų: 
P. Augiaus, V. K. Jonyno, P. 
Kiaulėno, J. Pautlenlaus, J. Ste
ponavičiaus ir T. Valiaus piešti 
kalėdinės nuotaikos vaizdeliai, 4 
spalvų* gražiai atspausdinti Ir 
tinka siųsti { Lietuvą ir į kitus 
kraštus. Kaina $ 1.00 

Pinigus su užsakymai* siųsti:

DRAUGAS
4545 West 63 r d Street

CHICAGO 29. ILLINOIS

riaus radijo programa buvo są 
moningai nususinta, o prieš 
porą metų ir visai nutraukta. 
Tačiau dr. V. Dambrava buvo 
palietas ir toliau Miunchene, 
Amerikos Balse, bet jau “Spe
cialiųjų įvykių“ skyriaus va
dovu. Šios pareigas jis taip pat 
sėkmingai vykdė, kartu suras
damas būdų pasitarnauti ir 
Lietuvos bei lietuvių reikalams,
nors naujo darbo sritis tiesio- *72 
giniai su tuo nesirišo.

Per eilę metų dr./ Dambrava 
suspėjo įsigyti Ir daug nuošir
džių draugų, kurie jam išvyk
stant suruošė ir išleistuves. Be 
Europos Lietuvių Fronto Bi
čiulių bei kitų artimųjų Šiau
resniuose rateliuose, išleistu
ves suruošė ir PLB Miuncheno 
apylinkės valdyba, kur atsi
sveikinimo kalbas pasakė net 
11 asmenų. Dr. Dambrava at
sakė visiems ilgesne kalba, kar

KAS TIK TURI GERA SKONJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ!

M<»demiskiausia lietuvių baldų krautuvė Chlcagoje 
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chlcagoje. iŠsimokė- 

Jiraai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa narnama ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-4226 
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtai. 9 v. ryto iki 9 v. rak. 
Kitomis dienomis nuo 9- 6 vai. Sekmadieniai* nuo 12 iki 5 vai.


