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Neseniai atvykę iš pavergtos Lietuvos pasakoja
PAVERGTOSIOS LIETUVOS PARDUOTUVĖSE 

STAIGA PRADĖJO STIGTI MAISTO
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Šių metų lapkričio pradžioje 
keliolika asmenų iš pavergtosios 
Lietuvos pasiekė Vakarų Vokie
tiją. Tai daugiausia Klaipėdos 
kilimo žmonės, turėję progos 
iš Lietuvos išvykti vadinamuo
ju šeimų sujungimo pagrindu 
(tai yra atsikelti Vakarų Vo
kietijon pas savo gimines).

Gyventojų laikysena buvusi, 
kaip paprastai, santūri. Įvairių 
darboviečių darbininkai partinė
mis direktyvomis buvo varomi 
į protesto mitingus.

Tai vadinamoji oficialioji Ku
bos blokados dalis.

Gi prie neoficialiosios tenka 
skaityti staigų maisto produk
tų sumažėjimą parduotuvėse. 
Dar tebevykstant įsakytiniams 
mitingams, parduotuvėse pra
dėjo reikštis stiglius Įvairių 
maisto produktų. Pavyzdžiui 
Klaipėdos parduotuvėse buvo 
pradėjusi reikštis stoka net ir 
duonos. Dėl to tomis dienomis 
buvo pradėtas maisto normavi
mas ta prasme, jog pirkėjui pra 
dėjo nustatinėti vieno ar kito 
produkto tam tikrą kiekį. Duo
nos nebuvo daugiau parduoda
ma, kaip du kilogramai.

Suaktyvėjimas karinės pro
pagandos. Prasidėjus vadinama 
jai Kubos krizei, pavergtoje Lie 
tuvoje esančios sovietinės oku
pacinės karinės pajėgos buvo 
užaliarmuotos. Kareiviai, kurie 
tomis dienomis turėjo gauti ato
stogų, turėjo palikti kareivinė
se. Gi esą atostogose, daugumo
je buvo pašaukti grįžti į karei
vines.

Be to, tomis dienomis atsar
giniai gavo pranešimus būti pa
siruošusiais galimam pašauki
mui kariuomenėn.

Būdinga tai, kad tomis die
nomis per televiziją ir kinuose 
staiga buvo pradėta duoti kari
nio pobūdžio programos (apie

Keturi JAV senatoriai
atvyko į Laosą

VIETIANE, Laosas. — Sena
toriai Mike Mansfield (D., 
Mont.), C. Boggs (R., Del.), 
Claibome Pell (D., R.I.) ir 
Benjamin A. Smith (D., Mass.) 
lapkričio 25 d. atvyko į Vien- 
tiane miestą iš Bangkoko. Šie 
JAV senatoriai atvyko susipa
žinti su padėtimi Laose, pap
rašyti prezidento Kennedžio.

KALENDORIUS
Lapkričio 29 d.: šv. Saturni- 

nas.
Lapkričio 30 d.: šv. Andrie

jus, apaštalas; Davainis, ELinks- 
muolė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— daugiausiai apsiniaukę, apie 
50 laipsnių; rytoj —« dalinai ap
siniaukę, švelni oro temperatū
ra.

Saulė teka 6:56, leidžias 4:22.

sovietinius karius, jų gyvenimą, 
jų budrumą ir pan.). Šiaip jau 
pastaruoju metu su karinio po
būdžio programomis buvo tik 
proginiais atvejais rodomasi.

Atvykusių Vokietijon teigi
mu, tomis dienomis (Kubos blo 
kados) nebuvo įspūdžio, kad 
sovietai būtų pasiruošę “visam 
kam”.

Tai tiek apie atvykusių įs
pūdžius “Kubos dienomis” pa
vergtoje Lietuvoje.

Gali pasunkėti mitybos būklė 
Lietuvoje. Atvykusių iš Lietu
vos manymu, ateinanti žiema 
(ir ligi būsimo derliaus) Lietu
vos gyventojams gali atnešti 
mitybinių sunkumų. Pirmoje ei
lėje tie sunkumai gali kilti dėl 
šių metų šaltos ir lietingos va
saros pasėkų. Slėnesnėse vie
tose daug kur derlius nebuvo 
laiku nuimtas. Daug kur supu-

Numuštas JAV
lėktuvas Laose

VIENTIANE, Laosas. — Pro 
komunistinių dalinių kariai už
vakar numušė Jungtinių Ame
rikos Valstybių lėktuvą, vežu
sį maistą neutraliųjų kariniams 
daliniams. Vienas iš trijų JAV 
lėktuvo įgulos narių buvo su
žeistas. Dviejų kitų amerikiečių 
lakūnų likimas nežinomas.

Souvanna, “neutralus” koali
cinės vyriausybės ministeris pir 
mininkas, pareiškė, jog jis ne
žinąs ar buvusi kova tarp jo 
karinių jėgų ir prokomunistų 
karinių dalinių, kuriems vado
vauja jo pusbrolis princas Sou- 
phanouvongo.

Brazilija prašo
gydytoją pagalbos

BRASILIA. — Brazilijos mi
nisterių taryba paprašė priimti 
įstatymą, kad visi baigę medi
cinos mokyklas atliktų vienerius 
metus praktiką Brazilijos atsili
kusiose apylinkėse. Apie 1,300 
bendruomenių ten neturi jokio 
gydytojo.

De Gaulle išgelbėjo
Jouhaud gyvybę

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle vakar pakei
tė mirties bausmę, skirtą bu
vusiam generolui Edmond Jou
haud dėl jo vadovaujančio vaid 
mens teritorinėje slaptoje armi
joje.

Vakar po pietų dar nebuvo 
žinoma kaip ilgai teks pasilikti 
generolui Jouhaud kalėjime, bet 
manoma — visam gyvenimui.

— Buvęs Prancūzijos ketvir
tosios prancūzų respublikos pre 
zidentas Coty palaidotas lapkri
čio 27 dieną. Laidotuvėse daly
vavo prezidentas de Gaulle, ku 
riam Coty pagelbėjo ateiti į val
džią 1958 m. ir įkurti penktąją 
respubliką.

vo laukuose. Ypač bulvės eilėje 
slėnių vietų supuvo žemėje dar 
jų nepradėjus kasti.

O sovietiniai reikalavimai dėl 
to nebus sumažinti. Užtat pir
moje eilėje nukentės ne kas 
kitas, kaip Lietuvos gyvento
jai.

Areštuotas vyras, 
turėjęs nužudyti

dė Gaullį
PARYŽIUS. — Prancūzų po

licija areštavo jūrų kareivį (ma 
riną) parašiutininką, kuris pri
sipažino buvęs įveltas į nepa
vykusį sąmokslą nužudyti pre
zidentą de Gaullį liepos 14 die
ną Bastilijos dienoje. Lt. Jean- 
Paul Gras prisipažino, kad jis : 
pasitraukęs iš sąmokslo, nes j 
jam buvo duotos tik dvi grana
tos, kurių nepakanka įvykdyti 
“darbui”’.

Prašo paskelbti 
šventuoju nacių.

auką
VATIKANAS. — Olandas ku 

nigas, nužudytas II Pasaulinio 
karo koncentracijos stovykloje, 
gal būt, bus paskelbtas pirmuo
ju nacizmo kankiniu šventuoju. 
Tai buvo pranešta Vatikane va
kar.

Kunigas Titus Brandsma, ko
vojęs prieš nacių bandymą ka
talikų spaudą Olandijoje įkin
kyti į Hitlerio ideologijos pro
pagandos mašiną.

Jis buvo nužudytas karbolio 
rūgšties įšvirkštimu Dachau 
koncentracijos stovykloje, Vo-! 
kietijoje, 1942 metų liepos 26 
d. Jo lavonas buvo sudegintas.

Karmelitų ordinas, kuriam 
Brandsma priklausė, prašė vys
kupų visuotiniame Bažnyčios 
susirinkime, kad jie pasirūpin
tų, kad būtų pradėta nagrinėti 
jo šventumo byla. ,

“Net būdamas sukaustytas 
grandinėmis, jis liudijo tiesą”,
•— pareiškė karalienė Wilhelmi- 
na, Olandijos valdytoja nacių 
okupacijos metu apie jį. Olan
dijos karalienė motina mirė va
kar.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Alžiriečių užsienio reikalų 

ministeris Mahometas Khemist 
užvakar pranešė, kad greitai 
bus pradėtos derybos su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis, 
kad šios suteiktų Alžirijai eko
nominę pagalbą. Derybos nutrū 
ko Alžirijos premjerui Ben Bel- 
lai, padariusiam vizitą Baltuo
siuose Rūmuose prezidentui Ken 
nedžiui spalio 15 d., nuvykus 
sekančią dieną į Havaną, kur jis 
kartu su diktatorium Castro 
reikalavo, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės pasitrauktų iš 
savo laivyno bazės Guantana
mo įlankoje, Kuboje.

— Sovietų vicepremjeras Mi
kojanas vakar Baltuosiūose Rū 
muose buvo priimtas preziden
to Kennedžio. Abu kalbėjosi 
Kubos reikalais.

Dviem besiginčijant, yra proga trečiam pasireikšti

Kanadiečiai lietuviai lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Komunistų “Tiesa” lapkričio 25 
d. laidoje (nr. 277) pranešė, 
kad tą dieną iš pavergtos Lietu- 
Vos išvyko Kanados lietuviai 
Stasys Repšys, Pranutė Repšie
nė, Kazys Pėfnpė I?Aleksas Pu- 
zera, daugiau kaip dvi savaitės 
viešėję tėvų žemėje.

“Tiesa” toliau rašo, kad
“su svečiais šiltai atsisveikino
Lietuvos KP Centro Komite
to sekretorius A. Barkauskas, 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo (tarnau
jančio Kremliui. Red.) pirmi
ninko pavaduotojas J. Balt
ūsis, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos (vergiškai tarnau
jančios Maskvai. Red.) Pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė, “Tiesos” laikraščio 
vyriausiasis redaktorius G. 
Zimanas, Lietuvos LKJS CK 
sekretorius A. česnavičius, 
Lietuvos KP Vilniaus miesto

GAUSIAI LANKOMA SOVIETU 
IMPERIALIZMO PARODA N. ZELANDIJOJE

Mūsų korespondent as N. Zelandijoje
CHRISTCHURCH, N. Zelan

dijoje. — Pavergtųjų Europos 
Tautų fotografinė Sovietų Są
jungos imperializmo paroda 
Christehurch mieste sutraukė 
rekordinį skaičių lankytojų 
(daugiau kaip 4,200 asmenų) ir 
sukėlė ilgiausią virtinę laikrašti
nių ginčų “The Press” dienraš
čio skiltyse.

Christchurch’e (trečiame di
dumu N. Zelandijos mieste) pa
rodai rengti buvo sudarytas 
specialus komitetas iš pabaltie
čių, vengrų, lenkų, jugoslavų 
ir kitų; jam vadovavo jugosla
vas V. Hunter. šią parodą N. 
Zelandijoje globoja N. Z. Baltų 
klubas ir anksčiau jinai buvo 
rodyta Aucklande ir Wellingto- 
ne.

Paroda truko keturias dienas 
nuo 31 spalio iki 3 lapkričio, 
Durham gatvės meno galerijos

komiteto sekretorius F. Bie
liauskas, Vilniaus miesto vyk 
domojo komiteto pirmininkas
J. Vildžiūnas, Lietuvos KP 
CK propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas P. Mišutis 
ir to paties skyriaus vedėjo 
pavaduotojas F. Strumilas, 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio ša
limis draugijos pirmininkas 
L. Kapočius.

, Išlydėti Kanados lietuvių į
Vilniaus aerouostą gausiai su 
sirinko jų artimieji, draugai, 
sostinės žurnalistai.”
Kažin ar šie laisvos Kanados

lietuviai pasakė juos palydėju- 
siemš, kad jie gerbtų lietuvio 
vardą ir neišduotų lietuviškų 
reikalų...

MASKVA. — Rusijos ir Ja
ponijos pareigūnai pasirašė su
tartį dėl 75 japonų firmų dirbi
nių išstatymo parodoje Maskvo
je sekančią vasarą.

patalpose, dėl kurių išnuomavi
mo iš Canterbury Meno drau
gijos atsistatydino jos vicepir
mininkas, pareikšdamas, jog pa 
rodą neturi nieko bendro su 
menu ir yra visiškai negatyvi 
(sic!).

Parodą atidarė Christehurch 
miesto burmistras G. Manning, 
sakydamas — iš šių nuotraukų 
jūs matote kas atsitinka kaip 
politinės ir socialinės žmonių 
laisvės būna užgniaužtos. Sekan 
čiomis dienomis kalbėjo Can
terbury universiteto profesorius 
Garrett, parlamentaras Walker 
ir prof. Newman. Po paskaitų 
buvo rodomos apžvalginės fil- 
mos.

Nuo atidarymo dienos abu 
miesto dienraščiai įdėjo po di
desnę parodos nuotrauką, trum 
pai aprašydami parodos turinį, 
tarp kitų įvykių pažymėdami

Ragina JAV palaikyti gyva viltį 
komunistu pavergtose valstybėse

Įdomus Atstovų. Rūmų pakomitečio pranešimas
VVASHINGTON, D.C. — “Chi du respublikonai tradiciniai bal

cago Daily Tribūne” (lapkričio 
28 d.) korespondentas Philip 
Warden rašo, kad Atstovų Rū
mų užsienio reikalų pakomite
tis, kuriame vyrauja Kennedžio 
demokratai ir Eisenhowerio res 
publikonai, užvakar paskelbė 
pranešimą, kuriame griežtai kri 
tikuojama Kennedžio administ
racija dėl jos pozicijos paverg
tųjų valstybių Europoje atžvil
giu.

Pranešimas teigia, jog už Ge
ležinės uždangos kyla sąmyšis, 
nes Amerikos pozicija paverg
tųjų tautų atžvilgiu kelia jose 
paniką, kuri “slopina rezisten
cijos dvasią komunizmui” Len
kijoje, Latvijoje, Estijoje, Ven 
grijoje ir kitur.

Pakomitetis kaltina Kenne
džio administraciją, jog jai ne
pasisekė gerai kovoti Jungtinė
se Tautose, kad ten būtų pas
merktas rusų kolonializmas ry
tinėje Europoje, ir ragina “pa
naudoti kiekvieną progą” paro
dyti Rusijos kolonializmo meto
dus ir jo pasekmes.

Ignoravo apklausinėjimus
Pakomitetis taipgi apkaltino 

Voice of America (Amerikos 
Balsą), kad jam nepavyko su
pažindinti pavergtąsias valsty
bes su plačiais pakomitečio ap

klausinėjimais ryšium su pa
vergtų valstybių reikalais.

Pakomitetis praėjusį liepos 
mėnesį pradėjo apklausinėji
mus, liečiančius Jungtinių A- 
merikos Valstybių santykius su 
Albanija, Bulgarija, Čekoslova
kija, Estija, Vengrija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija ir Rumunija.

Atstovų Rūmų narys John S. 
Monagan (D., Conn.) buvo pirmi 
ninkas pakomitečio, kurį sudarė 
šeši demokratai ir trys respub
likonai. Keturi demokratai ir

sovietų įvykdytas žudynes 1941 
metais Lietuvoje. Sekančiomis 
dienomis laikraščiai patalpino 
daugiau žinių apie parodos ei
gą.

Antrąjį vakarą kalbant pro
fesoriui Garrett apie sovietų 
žiaurumus ir komunistų parti
jos diktatūrą, vienas asmuo pra 
dėjo trukdyti. Kalbėtojas nuro
dė, kad bus galima klausinėti 
ir komentuoti vėliau, bet žmo
gus nesiliovė. Jis buvo dar ke
lis kartus perspėtas, bet ir tai 
nepadėjo. Galiausiai aplink sė
dėję žmonės, pradėjus jam vėl 
triukšmauti, išnešė jį lauk. Iš 
abiejų pusių buvo pavartota jė
ga, tuo ir prasidėjo laikraštinė 
laiškų kova. Išmestasis teigė, 
kad jis atėjęs vien tik pasauli
nės taikos sumetimais ir skun
dėsi, jog jis buvo išmestas ir 
dargi sumuštas. Tuoj atsirado

suoja už Kennedžio, Eisenho- 
werio partijas ir paprastai re
mia administracijos užsienio po
litiką.

Kas sudarė pakomiteti?
Šalia Monagano pakomitetyje 

buvo šie demokratai: Edna F. 
Kelly (N. Y.), Wayne L. Hays 
(Ohio), Arnistead Selden (A- 
la.), Comelius E. Gallagher 
(N. J.) ir Lindley Beckworth 
(Tex.). Respublikonai — Pe
ter Frelinghuysen (N. J.), Ro
bert Barry (N. Y.) ir Horace 
Seely - Brown (Conn.).

Kai tuo tarpu Jungtinių Ame 
rikos Valstybių vyriausybė ir 
toliau nepripažįsta sovietų vieš
patavimo statuso pavergtosiose 
valstybėse, kai kurios egzekuty
vo įstaigos neparemia šią politi
ką tinkamu ir reikiamu būdu, 
pareiškė pakomitetis.

Egzekutyvo įstaigų laikysena 
šio klausimo atžvilgiu ir Voice 
of America neįstengė paverg
toms valstybėms perteikti apie 
pakomitečio apklausinėjimus, 
kas vyksta sovietų pavergtuose 
kraštuose, sako pakomitečio pra 
nešimas.

ŽINIOS
NAUJAUSIOS
— Šimtas ir devyni komunis

tai partizanai lapkričio 25 d. 
buvo užmušti, kai jie bandė 
užimti dvi mažas vyriausybės 
sargybinių stovyklas 50 mylių 
nuo pietų Danang, Pietų Viet
name.

— Sovietų komunistų partijos 
vadovybės įsakyta darbininkui 
sekti savo bendradarbį, kad 
gerai atliktų darbą. Vadinasi 
darbininkas priverstas būti po
licininku kito darbininko.

— Krishna Menon, buvęs In
dijos gynybos ministeris, ir to
liau įtaigoja premjerą Nehru 
kaip valdyti kraštą. Kasdien 
Nehru turi pasitarimus su Me- 
nonu.

žmonių, kurie šoko išmestąjį 
ginti, reikšdami pasipiktinimą, 
kad demokratiniame krašte pi
liečiui buvo paneigta žodžio lais 
vė. Toliau jie rašinėjo, kad ši 
paroda tik sukelia žmonių ne
apykantą ir nepasitarnauja 
“pasaulinei taikai”.

Kiti priešingai reiškė padėką 
parodos rengėjams, parodžiu- 
siems jiems sovietų apgaulę ir 
žiaurumą. Jie pritarė triukšma
dario išmetimui (jig buvo zelan 
dietis ir jį išmetė.patys zelan- 
diečiai), nes jis to nusipelnė. 
Ta proga ir bendrai apie parodą 
buvo išspausdinta daugiau kaip 
20 laiškų ir arti dešimt straips
nių.

'Zelandijoje parodą aplankė 
arti devyni tūkstančiai lanky
tojų, jos tikslas buvo parodyti 
ir išryškinti Sovietų Rusijos im 
perializmą, tarptautinius nusi
kaltimus, žmogaus teisių pa
glemžimą, perspėti laisvuosius 
kraštus ir atkreipti dėmesį į 
sovietų pavergtas Rytų ir Cent
rinės Europos tautas.
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DIDYSIS “ATEITIES” VAJUS
“Ateities” žurnalo finansinė 

padėtis nėra pasigėrėtina. Žur
nalas skęsta skolose, o tuo tar
pu prenumeratoriai nesiteikia 
už prenumeratą atsilyginti. Toks 
prenumeratorių elgesys nesu
teikia administracijai švieses
nio rytojaus. Kur viso šito pro
blema ?

Atsakymas yra aiškus — sto 
ka organizacinio narių draus
mingumo bei susipratimo!

Kiekvienas ateitininkas turi 
sielotis šio žurnalo gyvenimu, 
nes tai ateitininkijos pasididžįa 
vimas prieš visą katalikišką, 
lietuvišką bei tarptautinį pasau
lį. Koks jis turiningas bei pa
trauklus ! Kiekvieno nario or
ganizacinė pareiga reikalauja 
rėmimo prenumeruojant, atsi
lyginant bei supažindinant ją 
su visa katalikiška - lietuviška 
visuomene.

Nemalonu pranešti, kad kas
kart skola didėja ,o prenumera
toriai kaip nesiteikė reaguoti i 
administracijos raginimus, taip 
ir nesiteikia. Atrodo, kad visi 
raginimai raštu atranda savo 
atgarsį šiukšlių dėžėje.

Liūdna kalbėti apie “Atei
ties*’ skolininkus, bet dar liūd
niau, kad šis kilnus žurnalas 
neturi prieauglio; kitaip sa
kant, nėra naujų prenumerato
rių. Jeigu pažvelgsime skaity
tojų sąrašan pamatysime, kad 
“Ateitį” prenumeruoja beveik 
vieni ateitininkai. Bet juk “A- 
teitis” yra visos katalikiškosios 
- lietuviškosios visuomenės at
stovas pasaulyje. Visi gali ja 
gėrėtis ir grožėtis.

Kun. Ąlf. Lipniūno kuopa

Kun. Alf. Lipniūno ateitinin
kų kuopos susirinkimas įvyko 
lapkričio 18 d. Jaunimo Centre. 
Po mišių koplyčioje visi susi
rinkome padainuoti, o po to 
prasidėjo rimtoji susirinkimo 
dalis. Andrius Vitkauskas buvo 
pakviestas pirmininkauti ir Ni- 
jo'ė Diminskytė — sekretoriau 
ti. Vaigulė Kavaliūnaitė skaitė 
praeito susirinkimo protokolą. 
Rimas Repšys ir Margis Matu
lionis pravedė diskusijas apie 
“Saviauklą ir laisvę”. Šiose dis
kusijose Rimas Repšys iškėlė 
sekančias mintis — Saviaukla 
yra savęs auklėjimas be kitų 
pagalbos. Pats žmogus apsi
sprendžia ko jam reikėtų ir kaip 
jis tai atliks. Žmogus turi lais
vę daryt blogą ar gerą. Tačiau' 
jei žmogus darys blogą, jis 
prieštaraus savo prigimčiai.

Matulionis pateikė Šekspyro 
John Milton ištraukas, kuriuo
se autoriai išreiškia savo mintis 
apie laisvę žmogui pasirinkt 
gerą ar blogą.

Kun. Raibužis savo žodyje pa
ryškino ateitininko pareigas 
lietuviškumui. Ateitininkas tu
rėtų stengtis visuomet kalbėt 
lietuviškai, nes be lietuviškumo 
principo negalima būti tikru ir į 
pilnu ateitininku.

Po šių punktų sekė Lais. Tribū
na, kur buvo pranešta apie re
gistraciją dėl Nepaprastos Kon
ferencijos New Yorke, apie žie
mos stovyklą, kuri įvyks gruo
džio 27 - 30 d. Gruodžio 7 d. 
Jaunimo Centre bus Studijų Va 
karas.

Pasibaigus rimtajai susirin
kimo daliai sekė pasilinksmini
mas.

Laima

Žurnalas be naujų prenume
ratorių negali ilgai gyvuoti ir 
klestėti. Jeigu nedidėja skaity
tojų apimtimi, tai reiškia, kad 
jisai jau pradeda mirties kelią, 
ir bematant atsidurs tiktai pri
siminimų puslapiuose. Bet argi 
mes galime leisti, šiam vienin
teliam katalikiškam jaunimo 
žurnalui, gyvuojančiam daugiau 
50 metų, užsidaryti?!

“Ateities” administracija, ma 
tydama šią kritišką žurnalo pa- 

' dėtį skelbia Maironinių Metų 
Didįjį Vajų. šis vajus prasidėjo 
su Kultūros Kongreso atidary
mu ir baigsis paskutiniąją Mai- 

■ roninių Metų dieną (gruodžio 
31 d.).

Šio vajaus tiksiąs yra su
pažindinti lietuvišką visuomenę 
su “Ateitimi”, susilaukti dau
giau skaitytojų ne iš ateitinin
kijos tarpo, ir įgyvendinti min
tį, kad kiekvienas ateitininkas 
prenumeruoja ir skaito “Ateitį”.

Artėja Kristaus gimitno šven 
tė. Argi gali būti gražesnė bei 
kilnesnė dovana už “Ateities” 
užprenųmeravimą savo draugui, 
kaimynui, kolegai. .. ?

Mielas sendraugi, studente, 
moksleivi ateitininke, neleisk 
“Ateičiai1 mirti, nes tai bus 
Tavo pačio, kaip ateitininko, 
mirtis.

Ko uoliau prisidėk prie šio 
vajaus — tai yra “Ateities” gy- 

' vybinis žygis. Neapleisk “Atei
ties”! Sutelkime visą dėmesį 
“Ateitin”. Ištvermės ir į darbą!

Maironinių Metų Didžiojo 
Vajaus Komitetas

Baltimorės kuopa
Spalio 28 d. Baltimorės Sta

sio Šalkauskio kuopa suruošė 
vieną savo metinių agapių 
Kristaus Karaliaus šventės pro 
ga. Po šventų mišių Šv. Alfon
so bažnyčioje didelis būrys 
ateitininkų susirinko parapijos 
mokyklos salėje. Truputį pasi
stiprinę skaniais pusryčiais, 
suneštais pačių dalyvių, visi 
klausė kun. Bačkįo paskaitos 
apie laicizrųą. Seniai Baltimo- 
rėj buvo girdėta tokia įdomi pa
skaita.

Prasidėjo lengvoji dalis. 
Daug jaunimo pasirodė. Dideli 
ir maži dainavo, deklamavo ir 
skambino pianinu. Oficialiai 
agapė baigėsi, bet įsismaginę 
dar dainavo, juokėsi ir šneku
čiavo.

Lapkričio 11 d. Stasio Šal
kauskio moksleivių kuopa susi
rinko pas p.p. šeškūnus. Svar
biausia susirinkimo dalis buvo 
Dalios Zeikutės referatas apie 
kultūros lygį Amerikoje ir Eu
ropoje. Vienas jos pabrėžtas 
taškas buvo, kad Amerikoje pa
prastas žmogus verčiau nueis į 
valgyklą, kurioje gerdamas 
“coca - eolą” jis galės klausytis 
“populiarios” muzikos — “rock 
’n roll” negu į teatrą klausytis 
Mozarto ar panašiai. Diskusi
joje didelė dauguma dalyvauto- 
jų sutiko su jos nuomone.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir šokiai. Vėjūnė

Dar dėl “Ateities" vajaus
Netrukus baigsis "Ateities” 

parėmimui skelbtas vajus. Tiki
me, kad kiekvienas ateitininkas 
sendraugis nuoširdžiai šį rei
kalą supras ir savo pinigine 
parama padės išlyginti susida
riusias “Ateities” skolas.

Keletas uolesniųjų ASS sky
rių ir pavienių narių savo au
kas jau yra prisiuntę. Centro

Red. VINCENTAS LIULEVICIUS, 6540 S. Campbell avė., 
Cbicago 29, UI. Telef. PR 6-1275

Kun. A. Lipniflno kuopos valdyba. Iš kairės: Jūratė Juozevičiūtė 
(sekr.), Rita Jaratė (merg. pirm.), kun. J. Raibužis (dvasios va
das), Gražina Bičiūnaitė (merg. sekr.), Laima Bačinskaitė (vice- 
pirm.), Vaidevutis Valaitis (bern. vicepirm.), Vacys šaulys 
(pirm.) ir Česlovas Kybartas. Trūksta: Zitos Acalinaitės (soc. 
r. ved.) ir Vidos Ripskytės (merg. vicep. ir korespondente)..

Z. Acalinaitės nuotrauka

valdyba yra jiems dėkinga už 
parodytą dėmesį ir šio didžio 
reikalo supratimą. Prašome vi
sas ASS skyrių valdybas laiku 
šį vajų užbaigti ir nedelsiant 
aukotąsias sumas persiųsti 
centro valdybos iždininkui iki 
š. m. gruodžio 3 d. sekančiu 

'adresu: Dr. Leonui Bajorūnui, Į 
16210 Uene Avenue, Detroit 21, 
Michigan.

ASS centro valdyba

Bostono Grandis

Bostono Korp! Grandis po 
“ilgų atostogų” pradėjo judėti. 
Lapkričio 9 įvyko pirmas šių 

i metų susirinkimas, kuriame da- 
' iyvavo trys nariai ir keturi 
, kandidatai. Buvo išrinkta val- 
, dyba iš E. Sužiedėlio — veiklos 
vedėjo —, ir R. Liutkaus — 
viešų ryšių vedėjo —, ir suda
rytas veiklos planas.

Išrinkę valdybą, pravedėm 
karštas diskusijas apie veiklos 
galimybes ir baigėm pasilinks
minimu.

SAS ideologiniai kursai

Gruodžio 26 - 30 d. Childerley 
House (netoli Chicagos) bus 
studentams ateitininkams ideo
loginiai kursai. Raginamos vi-: 
sos draugovės atsiųsti atstovus 
ypatingai pirmųjų ir antrųjų 
metų studentus.
Kursuose numatoma: intensy

vi programa, kietos paskaitos, 
j daug diskusijų, įdomūs kalbėto
jai ir susidomėję klausytojai. 
Štai keletas numatytų paskai- į 
toms temų: intelektualas mūsų| 
kultūroj, katalikybė šiandien, 
lietuvybės išlaikymas ir ugdy
mas, ateitininkų ideologijos 
reikšmė, vadovavimas. Diskusi
niai būreliai diskutuos kaip pa
siekti intelektualo stovį, profe
sinius reikalavimus ir konflik
tą su lietuviškuoju gyvenimu, 
religijos reikšmę individui, tau 
tiškumo ugdymo problemą, ar 
ateitininkų principai yra ryš
kūs kasdieniniam gyvenime, va 
dovų išvystymas draugovėse ir 
t. t. Bus ir kitų klausimų, apie' 
kuriuos kursantai turės progos į 
pagalvoti ir pakalbėti.

Taigi, studente ateitininke, 
būk susipratęs — važiuok į kur 
sus! Atsivežk rimtą nusiteiki
mą intensyviai dienomis padir
bėti, o naktimis... dainuosim! 
Sugrįši namo pilnu bagažu ge
rų ir vertingų minčių — ir di
desniu entuziazmu galėsi veik
ti draugovėse, nes geriau žino
si kaip.

Dėl tolimesnių informacijų, 
sekite ateitininkų skyrių “Drau 
ge”-

SAS centro valdyba

S. A. S. atsišaukimas

Studentų Ateitininkų sąjunga 
norinti išugdyti naujas eiles 
studentų ateitininkų veikėjų ir 
vadovų ruošia ideologinius kur
sus per Kalėdų atostogas. Šie 
kursai yra pritaikyti jauniems 
studentams, kurie yra parodę 
pajėgumą ir norą dirbti ateiti- 
ninkiškoj veikloj. Ideologiniai 
kursai paruošia jauną studentą 
konkrečiai įsijungti į veiklą —- 
duodami ideologinį pagrindą ir j 
vadovavimo metodiką.

Šitokio pobūdžio ir masto į

kursai, bė abejo, susieina su 
išlaidoms, kurias deja sąjungos 
iždas negalės pakelti. Mes krei- 
piamės į jus, kad jūs savo dds- 
numu padėtute įvykdyti šiuos 
kursus. Kai pas jus, tarp lapk
ričio 12 — gruodžio 15, atsi
lankys studentai ateitininkai, 
rinkdami kursams aukas, pri
imkite juos ir įteikite jiems sa
vo auką.

Be jūsų aukų bus sunkų, gal 
net neįmanoma kursus suruoš
ti. O be kursų nebus ne studen
tų veikėjų, nė studentų ateiti
ninkų sąjungos.

SAS centro valdyba

New Yorko ateitininkai
New Yorko Moksl. at-kų Ma

rijos Pečkauskaitės kuopos jau
nučiai, jaunesnieji ir kai kurie 
vyresnieji nariai išpildė prog
ramą Katalikių Moterų sąjun
gos suruoštoj metinėj šventėj 
Brooklyne š. m. lapkričio 4 d. 
Gražiai buvo išpildyta “Malda”, 
“Lietuviškos kaimo vakaruš
kos”, montažėlis “Ievutė Plepu
tė” ir deklamacijos.

Monika Navickienė

Susirinkimai Chicagoje
— Marijos kuopos narių su

sirinkimas įvyks gruodžio 30 d. 
6:30 v. v. kuopos-; ramovėje; 
2437 VVesf 43rd Street. Bus pa
skaitos, deklamacijos, dainavi
mas, vaišės ir šokiai. Kviečia
mi visi nariai.

— Kun. A. Lipniūno kuopos
berniukų susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį (gruodžio 
2) po 10 vai. šv. mišių ateiti
ninkų ramovėje.
' — Studentų ateitininkų dlrau 
govės susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį (gruodžio 2) po 10 
vai. šv. mišių Jaunimo Centre.

— Ideologinės diskusijos 
įvyks šį penktadienį (lapkr. 30) 
7:30 v. v. Jaunimo centre. Kal
bės Lilė Tumosaitė apie vieni
šumą ir nuobodulį.

Klaidos atitaisymas
Lapkričio 8 d. žinutėje “Ru

dens vakarui praėjus” išvardin
tų asmenų tarpe netyčia buvo 
praleista Onos Literskienės pa
vardė.

SMARTTVBUY!

Series 233-C-84-M 
S3" tūba (overall tliagjį

282 są. in. pieture
RCA VICTOR

TfairViAta. TV
• Economy-prlced Lowboy 

Console
• Super-powerful“New Vista* 

Tuner
• 22,500 Volts of Pieture Powef 

(design average) gg j g gg

Tokius ir kitus pačių garsiau
sių išdirbyseių TV ir radijo 
aparatus galite gauti

Frank’s TV & Radio, Ine.
3240 So. Halsted Street 
Telef. CAlumet 5-7252

— Nė vieną akimirką tu ne
privalai leisti sau galvoti, kad 
esi kam nors per senas, nes to
ji mintis labai greit tave pasta
tytų ton tikrenybėn, dar nepa
sirodžius nei veido raukšlėms,; 
nei pasenėjusiai išvaizdai. Nie
ko nėra tikresnio, kaip ta pa
žiūra, kad esame tokie, kaip 
galvojame, kad esame panašūs 
į savo mintis.

O. Swett Marden

M P. ŠILEIKIS, 0. P.O3r. Orthopcdas. Protezistas.
Aparatai-Protezal. Med. ban-

« dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supporta) Ir t-t.

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IH.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad Ir šešto d.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LtJ 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepta, skambinti MT 3-0001.

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEžiS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

I 2801 W. 63rd Street
Kampas 63-čios ir California

Vai. kasdien nuo 6—S vai. vttk. 
Šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
į Vai. Pirm., ketvirt-, penkt. 1-4 ir 7-9. 
'Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v, v.; 
šeštad. 1.0 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960
DR. E. DEGKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALTBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą/ Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-«8«7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

(Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel ofiso Ir rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio ir leukemijos cheminė tera
pija. Priėmimas tik susitarus.

Telefono valandos kčtv. nuo S iki 9 
p. p. WA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKšEVIelUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 03rd Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki.

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8; 
Šešt. nuo 1 iki 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
I Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
| -------------------------------------------

Telefonas: GRovebUl 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso tel. BT 7-0400 
Dienos metu tei. CA 5-5010

Ofiso It buto tel. OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59t,h Street 

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

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 va!., vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTniKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲSPECIALISTE 

MEDTCAL BUILDING 
7156 South Westcrn Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai.' ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p p
Mrtrad. ir penktad 3-8 v v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71«t Street 

(71-os ir Campbell Avė. kanapas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v.
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., Nešt. 
1-4 v. p. p., trečiadlen) — uždaryta.

TeL ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždarvta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak. 
Treč. Ir zekmad. tik »u»itaru»

• Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 5:30, šeštadieniais s 
8:30 — 12:00

*■3
• Administracija dirba kas 5

dien 8:30 — 5:00, šeštadie = 
niais — 8:30 — 12:00 —

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus Ir rėmu*
4455 S. California Avė., YA 7-738
VAL.: 10 ryto lkl 8 vak.. trečlad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. b 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-673<

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuti;
Inkstų, pūslės ir šlapumo takn 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel 
GR 6-0091; 392 E. 159tli St., Harvej 
III., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-577: 
arba 15542 S. Cicero, Oak Porest, III

Telef. FU 5-2020. i 
Valandos pagal susitarimą. Jelgi

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. .

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 6-4410 
Rez. tčl. GRovehlll 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. i
Penkt. tik 1—3 p. p. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. SELMA E. SODEIKi
OPTOMETRISTE 

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-
Tikrina akis Ir pritaiko akini 

Vlsual Training — ContaCt Le 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 j 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 j

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p. 
Treč. uždaryta.--- 1 idi-ItA... ■ ’ , ; •

Ofiso telef. CLiffside 4-289 
Rezid. telef. WAlbrook 5-309

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

4644 Šo. Ashland Avenn 
Bendra praktika ir speciallt

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — ■ 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir 
madlenlais uždaryta, priimama 
gal susitarimą, šeštadieniais m 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURC 

BENDRA PRAKTIKA IR MO6
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR € 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trei 
penkt. nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet Ir 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123; rez. GI

DR. V. P. TUMASOK
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Streei 
Priima ligonis pagal susit 

Dėl valandos skambinti tel 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popel 
dieh. išskyrus' trečiad. Ir šešt

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTEI 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

8248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3160

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal sutartj.

~ DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



PASOGA TAVO VAIKUI
Norint suaktyvinti mūsų kul 

tūrinę veiklą, visuomeninį gy
venimą bei intelektualinį judė
jimą ieškoma įvairiausių prie
monių. Ne vienas suranda įvai
rių kelių, kaip mūsų vieną ąr 
kitą reikalą pagarsinti arba. 
kaip išplatinti lietuvišką spaus 
dintą žodį. Neseniai Drauge 
lankęsis Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas J. Kapočius pa
reiškė norįs visiems savo vai
kams įteikti dovanų po lietu
višką knygų biblioteką.

Televiziją patys jsigys
Leidėjas pastebėjo, kad visų 

mūsų pareiga savo vaikams 
įdiegti lietuviškos knygos mei
lę, tačiau dažniausia tai tėra 
tik žodžiai, nes realiai įvykdy
ti tai labai sunku. Jaunimas 
nelabai skubiai griebiasi lietu
viškos knygos ir juo labiau 
jos pats nenusipirks. Todėl rei 
kia jaunimui nupirkti didesnę 
ar mažesnę biblioteką, kad jis, 
be mokyklinių vadovėlių, tu
rėtų vieną kitą šimtą ir lietu
viškų knygų.

Knyga yra buto papuošalas. 
Jaunimas, turėdamas namie lie 
tuviškų knygų, kartais pas
kaitys, o taip pat norės tą sa
vo biblioteką papildyti naujes
niais leidiniais. Iš naujo biblio
tekos kurti jaunimas nepra
dės arba bent retas taip pa
darys, p papildyti visada ga
lės, kad ir atsitiktinai nupirk
tais leidiniais. Pasak J. Kapo
čiaus, jaunimas visada nusi
pirks šimtus kainuojančią te
leviziją, tačiau knygos pirkti 
neskubės. Todėl, jo nuomonę, 
mūsų tėvai, jeigu nori savo 
vaikus bent kiek daugiau prie 
iietuviškų reikalų pririšti, turi 
pirkti dovanoms ne televizijas 
ir kitus būtinus ar liuksuso 
daijrtus, bet lietuviškų knygų 
bibliotekas. Televizija susidėvi 
daug greičiau negu knyga. Be 
to, ši yra daugiau ar mažiau 
pastovus turtas.

O ką mišriom šeimom?
Kaip bevengdami, tačiau 

svetimame krašte gyvendami, 
neišvengsime mišrių šeimų, to
dėl tenka pagalvoti, ar ir miš
riai šeimai negalimą vieton 
šaldytuvo įteikti dovanų biblio 
teką.

Ne vienas tėvų viliasi, kad 
dukra ar sūnus svetimąjį atves 
į lietuviškąjį kiemą, tačiau tai 
nebus labai lengva. Ir čia dau
giausia gali padaryti tik leidi
niai, ypač lituanistiniai anglų 
kalba. O tokių anglų kalba 
leidinių, pradedant poezijos ir 
prozos antologijomis ir bai

giant istorijomis, vadovėliais 
ar Lituanus žurnalų, angliškai 
jau yra nemažą. Tokie litua
nistiniai leidiniai padėtų pa
tekusiam į lietuvišką šeimą su 
prasti daugiau lietuvių tautos 
aspiracijas ir pažinti jų laimė
jimus moksle ir mene. Maty
damas didesnį rašytinį turtą, 
svetimtautis parodys daugiau 
respekto ir pačiai lietuvių šei
mai ar tautai.

Kas yra turtas
Be abejo, viskas žemėje gy

venant yra reikalinga, tačiau 
žmogaus vertė matuotina kitu 
mastu. Dr. J. Girnius teigia: 
“Idealistui žmogui vertė yra 
tai, kas pats žmogus yra, o 
ne tai, ką jis turi. Galima tu
rėti materialinių gėrybių: pel
ningą profesiją bei darbą, in
vestuotą ar banke ląįkomį ka
pitalą, vienokią ar kitokią nuo 
savybę. Dvasinių vertybių ne
įmanoma šia prasme turėti ša
lia paties žmogaus.^ Jos yia 
pačiame žmoguje, kaip jo dva
sinė būtis. Tai intelektualinė 
smalsa, kaip tiesos ilgesys, gro 
žinei kūrybai atvirumas, sielos 
giedra, narsa bei santūra. Tai 
visa nepakelia žmogaus turto, 
bet tai praturtina patį žmogų, 
suteikia vertę jo gyvenimui. 
Galima sukaupti daug turto 
ir, nežiūrint to, pačiam likti 
skurdžiam. Priešingai, galima 
pačiam turtingam būti nepri
klausomai nuo to, kiek turto 
turima. Daug esmingiau pa
čiam turtingam būti negu ge
rai “įsikurti”. Šviesi ir kilni 
dvasia nepalyginamai daugiau 
reiškia už viską, ką galima įsi
gyti-”

Priemonių įvairumas
Taip rašo dr. Girnius apie 

turtą To dvasinio turto te- 
pasisemsi tik iš bibliotekų, ir 
todėl minėtas J. Kapočiaus už
simojimas yra kaip naujas pa
siūlymas, konkretus ir įgyven 
dinamas, ieškant mūsų šiaurė 
jąnčiai knygos paklausai rin
kos, o tuo pačiu sudominant 
jaunuosius žmones lietuviškos 
kultūros apraiškom.

Be abejo, ne vienas yra savo 
vaikui dovanojęs lietuvių dai
lininkų paveikslų ir muzikos 
kūrinių, įrašytų į plokšteles, 
tačiau reikia nebijoti įteikti 
dovanų ir knygą, ne vieną, bet 
šimtinę. J. Kapočius savo pa- 
širvžimą įvykdė ar įvykdys ir, 
jei tuo jo pavyzdžiu pasiek
tų dar nors keliolika, jau ii 
tai būtų didelis, visokeriopas, 
ąbipūsis laimėjimas. Al. B.

Spaudoje ir gyvenime

KRUVINOS DIKTATORIAUS RANKOS

AVashingtono korespondentai Ro
bert S. Allen ir Paul Scott spau
dai praneša apie ypatingai žiau
rias žudynes, vykstančias Kuboje. 
Praeitą mėnesį komunistai sušau
dė 47 žmones. Šaudo kai tik kurį 
areštuoja įtardami esant Castro 
priešu arba padedančiu “JAV 
agentams”. Du asmenys, sugauti 
netoliese iš Rusijos atvežtų rake
tų bazių buvo raudonųjų sušau
dyti vietoje.

Į Kubą pasiųsti žvalgai, kurie 
per radiją pranešinėjo apie staty
mą raketinių bazių ir apie jų vįe.- 
tą, buvo likviduoti trims dienoms 
praslinkus po to, kai jie buvo nu
leisti parašiutais.

Yra žinių, kad Kuba šaudo tuos 
areštuotuosius be jokio teismo ir 
be specialių kaltinimų. Keturiolika 
Castro milicijos pareigūnų buvo 
nužudyti praslinkus tik valandai 
laiko nuo jų suareštavimo. Viskas, 
kas jiems buvo sakyta, tai. kad 
jie nebuvo ištikimi Castrui, ir to 
užteko juos nužudyti. Buvo atsi
tikimų, kad buvo kubiečiai nužu
dyti vien todėl, kad jie daugiau 
žinojo apie Sovietų raketas ir 
bombonešių bazės.

Diktatoriaus Castro žudikai nuo 
1959 metų jau yra nužudę apie 
2,300 žmonių. Tačiau iki šiol dar 
nebuvo nužudytas nei vienas iš tų 
paimtųjų belaisvėn ankstybesnės 
invazijos dalyvių. Matyt, Castro 
dar tikisi juos parduoti už $60 
milijonų vaduotpinigių.

Kad būtų išsaugota informuo- 
t°JU g^ybė, iš Kubos ateinantieji 
pranešimai laikomi didžiausioj pa
slapty. Pranešimus tegauna pama

tyti tik 6 aukščiausi JAV parei
gūnai. Be specialaus leidimo, kurį 

’ duoda gynybos sekretorius 
j McNamara, jų nemato nei Ar)ni- 
Ijos, Laivyno ar aviacijos sekreto- 
į riai. -- J. žvilb.

Kai rusuose pasireiškia naujas dvelkterėjimas, pavergtas 
lietuvis pasuka veidą į savo tėvynę

Rusų rašytojų draugijos svar 
besniuose leidiniuose nuo praė
jusio liepos mėn. įdėti kai kurie

GEDIMINAS GALVA lapų šlamėjimo. Jis bando išsi
skirti iš slavų bent išoriniu ap
daru, tautiniu kaklaraiščiu, nors

raštai dvelkterėjo laisvesne min beralo Lev Anninskij ir konser-1 būtų maskviškio balso garsia- 
timi. Literatūrinis žaidimas nė 
per plauką nebando nukrypti 
nuo komunistinės linkmės. Šnek 
tos apie dvi komunistines parti
jas yra bergždžias žaidimas.
Jau kiek daugiau pasako, kad 
Komunizmas yra sustingęs, ar 
priekaištas komunistams, kad 
kumščiu w galima sudrausminti 
žmogaus kūną, liežuvį, bet ne 
jo mintis. Ir čia nieko naujo 
neišrasta, o tik sena tiesa pa
sakyta.

Jaunimo pasisupimas ant 
komunizmo lentos

vatoriaus Larissa Kriačko po- kalbis ar ruso klusnus tarnas 
kalbis užėmęs net 15 pusi. žur- : Kiekvienas lietuvis regi ruso 
nale Oktebr (Spalis) rugpiūčio bandymus krašte įsigalėti, ne 
mėn. laidoje tepasako, kad tarp ret^ lietuviškos kultūros srity- 
dviejų kartų esama įprastinio je pažeminimą, jei ne nustelbi- 
skirtumo galvoti apie tą patį mą, skaito kai kuriuos leidinius 
Komunizmą. Kiek daugiau paša- 3aj dviemis kalbomis, pergy- 
ko Vadim Očeretin novelėje Si- vena nūnai stiprų ateistinį Va
rėna, kurią paskelbė minėtas JU. didelį sąžinės laisvės užgniau 
žurnalas š. m. rugsėjo mėn. lai- žinią, tautinės savigarbos pažei-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 29 d.

Kubos krizė bus išspręsta

Kai žodžius seka rimti veiksmai 

K. S. TAUTKUS

JAV kantrybė šaltajame kare 
neišsemiama. Kubos krizė paro
dė, kad vis tik ta kantrybė, šal
ta ir santūri laikysena turi ri
bas. Kai kraštą palietė rimtas 
pavojus, kai ėmė grasyti Ame-

vų balistinės raketos nėra tik
ros, bet tik jų imitacija. Tik
rosios raketos paslėptos Kubo
je. Paslėpimo darbas vyksta die
ną ir naktį. Jeigu žinios pasi
tvirtintų, Maskvos padarytas

rikos žemynui, JAV atmetė bai- žingsnis atgal būtų derybų ap
gaule pasiektas dviejų žingsnių 
laimėjimu į priekį.

mę, pajudėjo ir parodė, ką gali. 
Prezidento Kennedžio kalba į 
tautą (spalio 22 d.), ją sekusie
ji realūs veiksmai, visuotinis 
tautos rėmimas Maskvai buvo

Laukiamas Kubos krizės lūžis
doje. Ten ne komunistas Paš- 3imą ir kolchozuose skurdą. ____  _ ___
ka prikaišioja komunistui Alio- Tėvynėje naujieji ženklai ro- toks netikėtas, kad kruvinasis
šai: “Jūs, komunistai, esate do, kad ten rūpi ne sustingusį komunizmo vadas Chruščiovas

i perdžiūvę sausainiai ir asketai, komunizmą atnaujinti, bet pa- prieš savo norą ir valią buvo
i Jūs patekote į sąmyšį siekdami sukti savo veidą į “didžiojo bro- priverstas prisipažinti melagiu, . v _
perauklėti žmones, nors pamir- bo” niokojamą tėvynę. išvežti balistinius ginklus iš Ku laukiama Kubos krizės lūžio, —

Vadinamais liberalais yra ra got kad ~e gyvi -r gyslo- D nesenai kai kuriu rašv- bos’ sutikti su prezidento pas- derybų užbaigimo ar.naujų prie

tojų, pvz. V. Krėvės, raštai bu- tatytais reikalavimais ir jų vyk ruonių krizei užbaigti panaudo-
. . . rh-mn c o l.Trr^rvil c llYYln

Prezidentas Kennedy vėl tu
rėjo spaudos konferenciją. Val
stybės departamento ir politinių 
sluoksnių sferose tikima, kad

šytojų jaunesnės kartos atsto-, mig kraujag gruvena;. 
vai. Ten užtiksime Aksionovą,'
Anninskį, Bondariovą, Kazako-
yą, Očeretiną, Roždestvenskį, - - - -
Jie šliejasi prie Literaturnaja laido> Literaturnaja Gazieta ronio 100 m. gimimo paminėji- 
Gazieta, Novij Mir ar Vopro- Paskelbęs eilėraštį “Prieš nau- mas per radiją, suruoštoje aka- 
sij Literaturi. Nesutarimas iš-: šuolį”: “Mes visi gyvename aemijoje ir spaudoje. Numanu,
kilo dėl apkaltinimo impręsijo-1vilžių rūmuose- kiekvienas ko paminėjimo ruošėjai negalėjo 
nisto dailininko Iljos Glazuno-Snors vildamasis vis tebelaukia... pagerbti pilnutinio kūrėjo, bet 
vo, kurį stojo ginti žurnale Mos ' Kolchozininkai laukia pakitimo, visų lūpos sutarė: Maironis 

- , Kai mes laukiame, neleidžiame karštai mylėjo savo tėvynę. A-
yeltūi dienų. Po mūsų — bus kademijoje dalyvavo ne tik kom 
sudrumsta tyla. po mūsų — jė- partijos pareigūnai, bet ištisas 
gos brėš. Laukianti tėvynė pa- jos vadovybės legijonas. 
bus. Visas pasaulis
laukime.”

Kiek ryškesnis poetas Robert vo draudžiami. Šiais metais or- dymo sąlygomis. 
Roždestvenskij, rugsėjo 8 d. ganizuotas plataus masto Mai

kva ir vyresniojo amžiaus rašy 
tojas Nikolaj Tichonov.

Šio bangavimo pradžia ne ką 
tepasako. Ne tik Ilja Ehrenbur- 
gas bando prakišti praėjusio 
šimtmečio prancūzų rašytojų 
vieną kitą mintį. Tas pats Eh- 
renburgas, kaip ir jaunuolis Eu- 
genij Jevtušenko, kuris plunks
na Stalinui akis bado, laisves
nio vėjelio gaudytojai, ypač pa
naudojami komunizmui Vaka
ruose skelbti. Atrodo, kad kom 
partijos dienraštis Pravda ir 
amerikiečiai, leidžią jų raštus, 
tupi ant vienos laktos. Skirtu
mas tarp jų vis tik didelis. Prav 
da skelbdama Jevtušenkos raš
tus talkininkauja kovoje prieš 
stalinistus, amerikiečiai tik pre
kiauja oficialiais spaudai atžy
mėtais idealais ir save parduo
da.

Jūs, komunistai, perdžiūvę 
sausainiai

Jurij Kazakov literatūros žur 
nale Moskva rugpiūčio mėn. lai
doje paskelbia novelę “Adomas 
ir Jieva”, užsimojęs literatūri
niu skydu ginti impresionistą 
Glazunovą, kurį 1957 m. ėmė 
pulti. Novelės veikėjas perse, 
klojamas menininkas Agejev, 
skendęs degtinėje ir tamsiose 
mintyse kažinkur šiaurėje, ap
sisprendžia eiti nauju keliu.

Dviejų rašytojų: vadinamo li-

1

Oficialiai Chruščiovas žengė 
didelį žingsnį atgal, bet neo
ficialiai — klausimo neįmano
ma atsakyti nei teigiamai, nei 
neigiamai. Politinės derybos su
darė tamsų šešėlį, kuris slepia 
laimėjimą ar pralaimėjimą.

Politinės derybos

JAV tiesioginių derybų neve
da su Kuba. Ji veda derybas 
su Maskva ir Junginėmis Tau- 

I tomis. Laikinasis JT sekreto
rius U. Thant vaidina tarpinin-

r cidžia.i Klausosi mažiausio ff-ar1. . *- * Ko role
so Maskvoje, seka ten vvkstan-1 Keliai ir jaunosios kartos atsto-, giuntė y Kuzneeovn • wVus ir nedidelius įvykius kad vai’ atlŪŽ? nUO ^tuviško vals- * „ V‘ K+"2neC0,^’ ° 1 Hava‘
,.us neuiueiiub įvykius, Kaa ną Dasiuntė nirkli Mikoinnn

sustingęs j Vakarykštis lietuvių tautos
istorijos klastojimo vadeiva pa
suka į tautinį romantizmą, ra-

.. i švdamas apie Maironį. Kiek la- 
Lįetuvis pavergtoje tėvynėje j Maironio šalinosi prisipla 

slidžiai klausosi mažiausio gar ■

Nauji ženldai tėvynėje

ką tik minėtų literatūrinių iNiike.ta j 4 nsl.)

Marinai žj'giuoja Guantanamo bazėje Kuboje, kurioje, kaip matyti, 
vyksta normalus gyvenimas, nes žaidžiamas golfas.

Jimo.

JAV karinės jėgos stovi pa
ruoštyje. Laivynas išsidėstęs 
pagal blokados planą vandeny
ne. Nors laikinai nevykdo lai
vų tikrinimo, bet atidžiai seka. 
Atrodo, kad JAV nenusileis ir 
vykdys blokadą, kol Castro su
tiks įsileisti kontrolierius, ku
rie patikrins numatytas vietas 
ir oficialiai deklaruos, kad Mask 
va savo ofenzyvinius ginklus 
(įskaitant ir bombonešius) išsi- 
vežusi.

Nors pavojus iš Kubos laiki
nai būtų užtikrintas, bet Mask
vos technikų įjungimas į Ku
bos armijos instruktavimą tokį 
pavojų galėtų iškelti ir pakar
toti. Kubos kontrolė apsigink
lavime turėtų būti sekama visą 
laiką. Pats geriausias pavojaus 
pašalinimas ir taikos užtikrini
mas būtų pasiektas tada, kai 
Castro su gauja būtų išvyti iš 
Kubos ir kraštui laisvais rin-

ną pasiuntė pirklį Mikojaną 
Chruščiovas sutiko išardyti ir 
išvežti namo balistines raketas 
ir jų įrengimus.

Paskutinėmis žiniomis ir dik
tatorius Castro sutiko, kad bū- 

j tų išvežti bombonešiai, pajėgūs
vežti atomines bombas, nors kjmaįs ]ei.<a pasirinkti ■valdy 
prieš dieną kitą tvirtino, kad

mosi forma ir politikai vadovau 
ti žmonės.

Kiekviena JAV nuolaida yra 
ne pavojaus pašalinimas, bet

bombonešiai yra Kubos nuosa
vybė, nepriklauso Maskvai. Bet 
įsileisti JT ar neutraliųjų kraš
tų inspektorius, kurie patikrin
tų, ar Maskvos pažadai yra iš
pildyti, Castro nesutinka. Jis diktatoriaus sustiprinimas, Ku- 
pagrasė šaudyti JAV lėktuvus, bos žmonių pavedimas vergijai,
kurie iš oro seka Kuboje pasi- demokratines laisvės principų 
ruošimus. Nepaprastai ilgai už- ...... . . ..

■ išniekinimas. Anksčiau ar vė
liau JAV tai turės padaryti. Bū 
tų geriau, kad tas darbas būtų

sitęsusios Mikojano derybos su 
Castro sukėlė įtarimą, kad no
rima užvilkinti laikas, kuris leis 
tų Maskvai paslėpti ofensyvi- atllktas <W»rtW<l veiksmų pa-

. , . , , | naudojimu ir spaudimu, kolmus ginklus kalnuose. I J 1 •’

Tvirtinama, kad JAV laivyno
nufotografuotos ant Rusijos lai raketomis

veiksmai duotų tokias išdavas, 
kaip su Chruščiovo balistinėmis

Dievo šviesa
Šv. Tėvas Jonas XXIII priė

mė Vatikane gausius lankyto
jus iš viso pasaulio bendroje 
audiencijoje. Ta proga pasaky
toje kalboje Šv. Tėvas padrąsi
no visus tikinčiuosius gyveni- 

j mo įvykius ir sunkenybes su
tikti ir priimti su tikėjimu ir 
pasitikėjimu. “Ir saulėtos die
nos ir lietus bei audros — kal
bėjo šventasis Tėvas —ateina 
ir praeina ir Dievo šviesa nuo
latos šviečia mums!” Paragi
nęs visus karštai melsti už vi- 
sūotino Bažnyčios susirinkimo 
pasisekimą Šv. Tėvas suteikė 
apaštališkąjį palaiminimą.

PAGARBA KNYGAI

Šv. Juozapo kolegijoje, skir. 
toje studentėms moterims ir 
esančioje Brooklyne, bus stato
ma nauji bibliotekos rūmai, ku
rie su įrengimu kainuos $900, 
000. ’

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji da Ii s

Jis galvojo apie Marišelės auklėjimą, kurį buvo 
pradėjęs Santas.

Taip pat ir Mariselė turėjo savo įnoringus šokte
lėjimus. Ir ne dėl to, kad jai būtų buvę sunku mo
kytis, bet dėl to, kad staiga pasišiaušdavo prieš mo
kytoją.

— Leisk man grįžti į mišką.
— Eik, jeigu nori. Bet ir ten aš tau neduosiu 

ramybės, mokydamas: nesakyk “atrastienai”, bet at- 
' rasti ar rasti, nesakoma “matyk”, bet “žiūrėk”.

— Aš pati nežinau, kaip jie man išsprūsta... 
Bet, va, žiūrėk, ką aš suradau... ten bekilnodama 
skarmalus. Ar tamstai neatrodo būsiant gražu ją 
padėti su gėlėmis ant stalo.

— Pati vazelė nėra graži.
—.Na ,ar ne taip? Aš jau žinojau, kad tamsta 

surasi kokią kliaudį.
— Palauk, vaikuti. Man neleidai baigti. Kad va

zelė negraži, tai ne tavo kaltė. Priešingai, man labai 
patinka, kad tau atėjo į galvą ant stalo padėti gė
les.

— Dabar matai, aš nesu tokia kvaili. To tams
ta mane nemokei.

— Niekada tavęs nelaikiau tokia. Priešingai, vi- 
Jsada tau tvirtinau, kad esi protinga mergaitė.

— Taip. Dažnai tai girdėjau kartojant.

— Atrodo, kad tai tau nepatinka. Ką gi norė
tum, kad sakyčiau?

— Gua!1) Ką aš besakysiu? Argi aš prašau ko 
daugiau ?

— Gua antrą kart?
U — Ai!

1 — Nesijaudink — užbaigė jis. — Aš užrašau/
kiek kartų ištari “gua”, ir kiekvieną dieną jų skai
čius mažėja. Šiandien jis tau tik vieną kartą teiš- 
spruko.

Tai, kiek liečia žodyną, įvykdavo kiekkvieną 
| akimirką, atitaisant klaidas. Tikrosios pamokos vyk
davo vakarais. Iš ilgo užmiršimo gana greitai sugrįžo 

! skaitymas ir rašymas, vieninteliai dalykai, kurių ma
išytė buvo išmokusi iš tėvo. Visa kita jai buvo nauja 
ir įdomu, ir ji viską išmokdavo nepaprastu lengvu
mu. O dėl manierų ir papročių pavyzdžiais buvo 
Karakaso panelės, visos gerai išauklėtos ir skonin
gos, Santo draugės, visada tinkamu laiku prisimena
mos popietiniuose pokalbiuose.

Mariselė šypsojosi, nes jos atbudusi vaizduotė 
tuoj susigaudydavo, kad šios ilgos kalbos apie jo 
Karakaso drauges buvo vedamos tuo tikslu, kad ji 
jomis pasektų. Taip pat ji retkarčiais pasipūsdavo, 
jeigu Santas perilgai užsikalbėdavo apie jas, kas daž
nai atsitikdavo pamokų pradžioje, bet baigdavo už
miršęs miestiško gyvenimo ilgesį. Kaip tik tada Ma
riselė daugiausiai išmokdavo, nes, jei mokytę jas iš
siblaškydavo, jos instinktas budėjo.

Švari, jau išdidi, dar baikšti, bet kaip para- 
gvatano žiedas, įbalzaminąs miško orą ir įkvėpinąs 
laukinių bičių medų, Mariselės išvaizdoje nieko ne
beliko iš anos mergaitės, nešusios žabų glėbį ant su
veltos ir nešvarios galvos.

1) Stačiokiškas šūkterėjimas. Vert.

Geriausius daiktus, kokius tik turėjo savo krū
melyje turkas, kiekvienais metais tuo laiku apva
žiuojąs Araukos srities ūkius, Santas jai nupirko, 
kad vaikščiotų padoriai vilkėdama ir avėdama. Siu
vant pirmąsias sukneles, jį išvadavo iš bėdos Mele- 
sijąus Sandovalio dukraitės. Kitoms — pats San
tas turėjo pabūti modiste, nupaišydamas modelius, 
ir tai suteikdavo progų linksmom scenom, nes, jeigu 
piešiniai būdavo ir nevisai blogi, tai pagal juos pa
siūti pavyzdžiai visada išeidavo nepakenčiami ir kar
tais ląbai blogo skonio.

— Hm! Aš nesivilksiu šiuo maskaradiniu šlamš
tu — protestuodavo ji.

— Teisingai — sutikdavo jis. — Ji man išėjo 
truputį perkrauta. Čia visko yra: raukšlių, klosčių. 
Nuardykime šitai.

— Taip pat ir tai. Šitos priekabos aš nesidėsiu 
ant sprando.

— Sutinku dėl priekabos, bet bus geriau sakyti 
ant kaklo. Taip pat ir tą nuardyk. Šiame reikale, 
kaip ir daugelyje kitų. tavo instinktas tau pataria 
greit ir tikrai — užbaigdavo Santas, patenkintas 
prašmatniais sugebėjimais tos būtybės, kartu šiurkš
tokos ir švelnios, ir Mariselėje matydamas įsikūni
jimą rasės, atviros, kaip lyguma, kiekvienam tobu
linančiam akstinui.

Kaip atlyginimas po sunkių ūkio darbų, jam 
buvo dvasinis užsiėmimas atgaivinimas Lauryno Bar
kero. Palaipsniui mažindamas degtinės kiekį ir pa
kišdamas fizinio bei protinio darbo, pradėjo pasiek
ti, kad jis pats stengtųsi nusikratyti savo ydos. Die
nos metu jį imdavo su savim į laukus, o popiečiais 
stengėsi sudominti temomis, kurios pažadintų jo 
snaudžiantį protą, jau daugelį metų teveikiantį tik 
alkoholio paskatoje.

(Bu*, dauri&u)
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Klaipėda ir Ernestas Galvanauskas
Didžiojo valstybininko 80-ties metų sukakčiai

JONAS, BUDRYS,
Lietuvos gen. konsulas New Yorke

(Pabaiga)

Virtę maištininkais,
ruošiamės

Tas nepaprastai demokratiš
kas, draugiškas elgesys ir reikš 
mingi žodžiai liko mano vaizduo 
tėję iki šios dienos. Išeinant aš 
palydėjau kiek vicemin. J. Pa
poški ir nurodžiau jam, kad 
čia nutarimai keičiasi kelis kar
tus per dieną. “Būkite mano 
angelu sargu. Apsaugokite nuo 
netikėtumų”. Profesorius V. 
Krėvė atsisveikino, sakydamas: 
“Tai aš dabar jums nereikalin
gas.”

O mes trys (Lipčius ir Kli
mai tis) jau virtome maištinin
kais, lankėme butus ir išvertė- 
me iš lovų keletą karininkų. Li
kau su jais savo įstaigoje visą 
naktį, aiškindamas savo plano 
detales ir liepdamas tą viską 
“padėti ant popieriaus”, šeštą 
valandą ryto skyrėme sau dvi 
valandas laiko susitvarkyti.

Iš ryto 8 v. 30 min., kaip 
buvo susitarta, nuvykau į štabą 
pas kap. J. Papečkį. Mums be
sikalbant atėjo majoras Gricius 
ir klausia, kas naujo. Kapitonas 
J. Papečkis pasakė jam apie 
vakarykštį pasikalbėjimą bei pir 
mininko ir krašto apsaugos mi
nisterio nutarimą. — “Kas vėl 
čia?”... Tuo metu įėjo ir ka
riuomenės vadas. Majoras Gri
cius jam trumpai išdėstė du 
vakarykščius posėdžius ir va
karinį nenumatytą pasikalbėji
mą. Pulkininkas Stanaitis ra
miai klausėsi, o kada maj. Gri
cius norėjo išgirsti jo nuomonę 
ar ir sprendimą, pareiškė: “Lau 
kiu dar vieno kandidato. Jis 
tuoj turėtų atvykti ir, pravėręs 
duris, įsakė nukreipti majorą 
X į čia, kai tik jis ateis.

Laukiamasis tuoj pasirodė ir 
pranešė, kad, deja, apsvarstęs 
pasiūlymą, negali jo priimti. 
Kiek pakalbėjęs, kariuomenės 
vadas atėjusį atleido. Po to krei 
pėsi į mane: “Ar turite akcijai 
planą?” Majoras Gricius: “Aš 
nesutinku”. Pulkininkas Stanai
tis visiškai ramiai: “Aš jį pa
žįstu ir sutinku. Koks jūsų pla
nas?” Kapitonas Papečkis: “Po 
nas vade, vienas kandidatas, 
nors ir atsisakęs, išdėstė savo 
planą, tarp kitko, jis buvo pa
reikalavęs, kad nebūtų nė vie
no šaulio...”

Kariuomenės vadas pritaria

Pulk. Stanaitis prideda: “Kiek

NAUJAS
DVELKTELĖJIMAS

(Atkelta iš 3 pusi.)

tybū-gurno už duonos kąsnį ar 
premiją, o ypač retesnę, leni
nę, nors jos gavėjas savo lai
mėjimą kildino iš lietuvių liau
dies kūrybinio lobyno.

Šiemetinis 45 m. bolševikinės 
revoliucijos paminėjimas praslin 
ko be buržuazinių nacionalistų 
užpuldinėjimo ir ypatingo ne
priklausomos Lietuvos niekini
mo.

Ryškesnis naujas ženklas yra 
Juozo Grušo straipsnis, kuria
me tėvynė keliama į padanges. 
Jis rašytas romantiškoje nuo
taikoje, daug ką praleidžiant, 
daug ką nutylint, bet nežymiai 
nusilenkiant komunizmo sta
bui, nors straipsnis pateko į 
spaudos lapus.

J Grušo iš nykumos išsiskirią 
žodžiai primena Adomo Micke
vičiaus šūksnį: Lietuva, tėvynė 
mano, tu man brangesnė už 
sveikatą...

vienas vadas pats turi turėti 
savo planą”.

Abu priėjome prie sienos, kur 
kabėjo žemėlapis, ir aš dėsčiau 
savo planą. Vadas paklausė: 
“Koks uždavinys toms gru
pėms?” Atsakiau. “Kiek žmo
nių?” Išdėsčiau visoms trims 
grupėms.

Senis pulkininkas ne tik pa
gyrė planą, bet dar ir pasa
kė: “Viskas tikslu ir puiku. 
Kiek laiko užims pasiruoši
mas?”

“Mes turime skubėti: viena, 
jei Paryžiuje įvyks sprendimas, 
didelių valstybių prestižas ne
leis joms nusileisti, antra, Klai
pėdoje viskas paruošta ir, jei 
dar delsime, sąmokslas gali 
sprogti. Per savaitę turime iš 
čia išvykti”. Čia jau gen. štabo 
viršininkas užprotestavo: “Pa
ruošimui reikia šešių mėnesių, 
aš nesiimu...”

Bet senis vadas, kaip visuo
met, ramiausiai tarė: “Jis ruo
šia, jo ir atsakomybė.” Kiek,

I lyg pagalvojęs, tvirtai tarė 
man: “Turi visišką mano pri
tarimą. Čia reikalauk iš divizi
jų dalių, ko tik tau reikia kari
ninkų ar ir dalių. Telegramose 
dėk mano vardą. Pereisi sieną, 
pats būsi kariuomenės vadas. 
Viso!”

Kapitono Papečkio veidas pra 
švito. Majoras Gricius irgi pa
sveikino ir pasiūlė pagalbą. Pa
žinojau jį su viršum pusantrų 
metų, žinojau jį kaip nuoširdų 
patriotą, tad. padėkojau ir čia 
pat paprašiau duoti mano žinion 
porą karininkų iš štabo, jei jie 
sutiktų. Prašiau kap. Pridotką 
ir kap. (ar majorą) Šarauską. 
Abu netrukus atėjo pas mane 
ir įsijungė į darbą.
Ministeris pirmininkas sumaniai 

vadovauja

Nors pasiruošimas iš Kauno 
pusės įdomus ir sutiko dar daug 
sunkumų, turiu nutraukti rašęs 
apie jį — peršokti prie tolimes
nės labai sunkios ministerio pir- 

, mininko rolės.
*

Įėjus į Klaipėdą, sausio 15 d. 
telegrafau valstybės preziden
tui, raportuodamas apie miesto 
ir krašto paėmimą. Sausio 16 
dieną buvau iškviestas prie te
legrafo. Užtikrintas pašto val
dininko Augūno, kuris vėliau 
liko Klaipėdos pašto viršininku, 
kad šioje pusėje saugu, niekas 
Juzo aparato pasikalbėjimo ne
gali perimti, prašiau pranešti 
Kaunui, jog esu ir laukiu. At
siliepė min. pirm. E. Galvanaus
kas. Painformavau apie padėtį, 
o jis informavo mane, ką laikė 
reikalinga man žinoti.

Nuo tos dienos kas vakarą 
tęsėsi tie pasiinformavimai. Vė
liau, kai atvyko į Klaipėdą buv. 
valst. prezidentas prof. A. Sme
tona ir jo pagalbininkas Anta
nas Merkys, jie pradėdavo pa
sikalbėjimą, o aš po to atsa
kydavau į min. pirm. E. Galva
nausko klausimus, skirtus man 
kaip armijos vadui. Taip truko 
daugiau kaip mėnesį ir turiu 
pabrėžti — neprisimenu, kad 
prof. E. Galvanauskas kurį va
karą apleistų tuos svarbius pa
sikalbėjimus. Tie pasikalbėji
mai nebuvo taip sau paprastas 
pasi informavimas, tai buvo ko
mentarai notų — grasinančių 
Lietuvos vyriausybei notų, per
duotų Kaunui raštu, ir gal dar 
blogesnių ultimatumų, perduo
tų aliantų atstovų žodžiu. E. 
Galvanauskas daug naktų nemie 
gojo, konferuodamas su Pran
cūzijos atstovu Padovani. Porą

Suvargę pabėgėliai nuo komunistų Indijoj skiepijami pabėgėlių 
surinkimo punktuose.

Pastabos ir nuomones

NESUSIVOKIMAS REZOLIUCIJŲ 
REIKALE

Bloga valia ar tik nesusiorientavimas?

L. VALI ŪKAS

Rezoliucijų reikalu tikrai ne
maža jau buvo rašyta mūsų 
spaudoje nuo 1961 metų vasa
rio 6 d., kai senatorius Tom 
Kuchel (R., Calif.) įnešė į JAV 
senatą savo rezoliuciją (S. Con. 
Res. 12) Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės klausimu. Atro
dytų, kad visas šis reikalas tu
rėtų būti visiems aiškus. Toli 
gražu, taip nėra!

Prieš porą dienų pasiekė ma
ne “Tėvynės Sargo” naujas nu
meris (2/22 — 1962). Dr. Kar 
zys Šidlauskas savo straipsnyje 
(pranešime) ir S. Rau-nas infor 
macinėje žinutėje nukrypsta 
nuo tiesos ir iškraipo faktus, 
užsimindami apie rezoliucijas. 
Galimas dalykas, kad dr. K.

kartų min. pirm. iššaukė mane 
prie telegrafo trečią vai. ryto.

Be,t neviskas laimėta...

Pagaliau Lietuva gavo Klai
pėdos kraštą, bet su kokiais su
siaurinimais! Tai vėliau davė 
pagrindo reichui ir vokiškoms 
direktorijoms kelti ginčus ir 
palaikė krašte įtemptą padėtį.

Trojos arklys buvo ir Len
kijos pasiuntinybė Klaipėdoje, 
pa. k ta su toli siekiančiu tiks
lu išplėsti veiklą visoje Lietu- 

: voje. Suprasdamas tai, aš pas- 
kut.niu “sukilėlio” veiksmu, iš
krausčiau ją. Naktį, 2 vai. ryto 
iškviečiau min. pirm. E. Gal
vanauską prie telegrafo. Jis bu
vo prikeltas, bet greit atvyko 
ir ne tik nereiškė pretenzijų dėl 
poilsio sutrukdymo, bet, sužino
jęs smulkiau, reiškė džiaugsmą,

1 gyrė mano sumanymą ir nesigai
įėjo man komplimentų.

Pagaliau jis pakvietė mane, 
Erdmoną Simonaitį ‘ ir Marty
ną Jankų kuo greičiau atvykti 
į Kauną, kur iškėlė mums ne
paprastą sutikimą ir pokylį. Kai 
paskiau atsilankydavau Kaune, 
E. Galvanauskas visuomet ro
dė prielankumą ir kvietė į sa
vo, Galvanauskų, vaišingus na
mus.

Likimas jį atvedė į Klaipėdą 
organizuoti uosto direkcijos. Jis 
ir toje vietoje parodė nepapras
tą energiją ir organizatoriaus 
gabumus. Kažin ar turėjome a- 
nuornet lygaus jam masto kitą 
valstybės vyrą?

P. S. Mano bičiulis (drauge 
j augome, nuo mažens ir drauge 
! Kauno gimnaziją lankėme), ma
joras Bolis Jakutis buvo pri- j 
skirtas prie Antano Smetonos, 
misijos. Išvykdamas iš Klaipė-! 
dos, jis man atidavė tų tele-, 

I grafo pasikalbėjimų sutvarky-1 
Į tas juosteles, kurias ir dabar, 
laikau pas save. — J. B.

Šidlauskas ir S. Rau-nas, akty- Į 
viai nedalyvaudami kovoje už 
rezoliucijų pravedimą, pilnai ne
susivokia visame tame reikale, j 
Nenorėčiau manyti, kad tai yra i 
bloga valia. Kaip ten bebūtų, . 
tuos jų netikslumus noriu ati-1 
taisyti.

Rezoliucijas remia ir demokratai 
ir respublikonai

Dr. K. Šidlauskas rašo: “...O 
toj amerikoniškoj politikoj: 
mums vistiek reiktų daug ak-! 
tyviau reikštis, tačiau vengiant 
Lietuvos laisvinimo bylą pada
ryti vienos partijos kandidatų ’ 
rinkiminės propagandos arkliu
ku, kaip, atrodo, yra atsitikę 
su Kuchel - Lipscomb rezoliuci
jos propaguotojų pastango
mis.”

Be respublikonų senatoriaus 
Tom Kuchel, kongresmano Glen 
Lipscomb ir kitų senatorių ir 
kongresmano beveik tokio pat 
turinio (kaip pirmieji) r.ezoliu- i 
cijas yra įnešę demokratai —, 
senatorius Frank Lausche (D., 
Ohio), kongresmanas Peter Ko
dine (D., N. J.) ir kongresma
nas James Roosevelt (D., Cal.). 
Gal dr. K. Šidlauskas to fakto į 
nežinojo? Be to, visa eilė demo
kratų senatorių ir kongresma-' 
nų pilnai pritaria rezoliucijų rei-! 
kalui. Atstovų rūmų pirminin
kas John W. JMcCormack (D., 
Mass.) yra pažadėjęs šimtapro
centinę paramą šiame žygyje.

Rezoliucijoms Remti komitetas 
nepretenduoja į lietuvių veiksnį

Dr. K. Šidlauskas rašo tame 
! pačiame straipsnyje: “Jau pra- 
I eitų metų pradžioj Los Angeles 
i mieste kilo minėtas Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijų judėjimas. 
Pradžioj Amerikos Lietuvių Ta
ryba buvo tą judėjimą aproba
vus, bet netrukus pamatė to
kių pastangų neracionalumą, o 
vėliau ir aiškią tendenciją skal
dyti bendrą Alto vykdomą šio 
krašto lietuvių politinį atstova
vimą.”

Rezoliucijoms Remti kom. (A- 
merieans for Congressicnal Ac- 
tion to Free the Baltie States) 
buvo suformuotas labai specifi
niam tikslui — kovoti už minė
tų rezoliucijų pravėdiną JAV 
kongrese. Niekad šis vienetas 
nepretendavo ir nepretenduos į | 
kokį nors naują lietuviu veiks- j 
nį. Antra, šis vienetas yra išė- , 
jęs už lietuvių bendruomenės j 
ribų; lietuviai tesudaro tik da- j 
lį vadovybės ir visų narių. Šis ( 
komitetas kovoja, kaip ameri
kiečių junginys, už Pabaltijo I 
kraštų laisvę. Tiesa, tąin tikri , 
komiteto vadovybės postai yra 
dar lietuvių rankose, bet po

kiek laiko padėtis gali visai pa
sikeisti.

ALT-ba yra pasisakiusi tei
giamai už rezoliucijas ir savo 
to teigimo iki šiol dar nėra at
šaukusi. Prieš rezoliucijas tik 
“šokinėjo” vienas ALT-bos cent
ro valdybos narys. Šiuo metu 
ir jis yra aprimęs. Pora ALT- 
bos vykdomojo komiteto narių 
(Eugenijus Bartkus ir Antanas 
Rudis) yra įsijungę į Rezoliuci
joms Remti komitetą.

Rezoliucijoms yra milžiniškas 
pritarimas lietuviuose

Į Rezoliucijoms Remti komite
tą yra įsijungę beveik visi LB 
centro vadovybės nariai; narių 
tarpe komitetas turi ALT-bos 
ir Vliko veikėjų; beveik visi ži- 

' nomesni senosios kartos lietu
vių veikėjai yra įsijungę į ko- 

! vą už rezoliucijų pravedimą. Ne 
seniai įvykusioje Vliko konfe
rencijoje buvo pasisakyta už 
rezoliucijų rėmimą. Lietuvos 

, Vyčiai, dinamiškiausią JAV-bių 
! lietuvių katalikų jaunimo or- 
! ganizacija, šių metų visuotinia
me suvažiavime pažadėjo šim- 

i taprocentinę paramą šiame žy- 
■ gyje. Kovotojai prieš rezoliuci- 
; jas suskaitomi ant vienos ran- 
' kos pirštų.

S. Rau-nas informacinėje ži
nutėje minėtame TS-go nume
ryje užsimena, kad ALT-bos 
Los Angeles skyrius viešai re- 
miąs Kuchel - Lipscomb rezoliu
ciją. Mano žiniomis, Kuchel - 
Lipscomb ir visos kitos rezo
liucijos yra viešai remiamos ne 
tik Los Angeles, bet ir eilės ki
tų skyrių. Nemanau, kad ALT- 
bos konferencijoje buvo kalbė
ta tik apie Kuchel - Lipscomb 
rezoliuciją. Kiek aš supratau iš 
pranešimų kituose laikraščiuo
se, kalbant apie rezoliucijas bu
vo turėta galvoje visos jos, ku
rių šiuo metu (baigiantis kon
greso sesijai) yra 12. Be abe
jo, jos ateinančioje sesijoje ne-

■DcfiKR/
aoes 'fc-.6es6f

WISI FOLKS CALL IT

HOUSE PAINT (
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo- Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDVVARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

begalios. Jas reikės iš naujo raščiams ir savaitraščiams at-
įnešti.

Rezoliucijų ir visais kitais rei 
kalais lauktina tikslesnės in
formacijos mūsų spaudoje. Dien

leistina už vieną ar kitą netiks
lumą, bet ta teise neturėtų nau 
dotis žurnalai.

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, UI.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą, nuo ugnies ii- auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 Yž VVest 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tol. GA 1-8054 ir GK 0-4339

SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius

Dedame keletą pavyzdžių:

1958 MERCURY, Full Power, tik................... $595.00
1958 FORD, 6 cilinderių, Stand. Transm. $495.00
1958 BUICK, Power .........................  $695,00
1957 CHEV. Convert., tik .......................... $650.00
1957 FORD, Retr. Top......... ......................... $650.00
1957 OLDS. 4 Dr. “98" ..............................  $600.00
1959 OLDS. 4 Dr. H. T., Power. Reikalinga

įmokėti ............................................  $300.00
1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax„ 4 dr. Power............ $1,550.00
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ................. $2,800.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

6516 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
UI

mnirZM x ^anias pokštas dividendas numatomas 
mouen ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sansio ir liepos mėn. 1 r.
VALAiinrK* PIRM- ‘r KETV................. 8 v. r. Iki 8 p. D.IHkHnUUO, ANTRAD. ir PENKT..................... » v. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD...........8 ▼. r. Iki U v. d. Trečiad. uždaryta.

f

Kas tik turi g e r ą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRosp. 8-5875

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

".2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. VVestern Avė. krautuvė.



PAGALBA LITUANUS 
ŽURNALUI

Lietuvių Studentų sąjungos 
sk. Detroite gruodžio mėnesį 
nuo 1 iki 10 dienos organizuo
ja vajų Lituanus žurnalui pa
remti. Akademinis jaunimas a.p 
lankys tautiečius ir prašys pi
niginės aukos. Lituanus žurna
las gražiai reprezentuoja lietu
viškąją išeiviją visame anglo
saksiškame pasaulyje iškelda
mas mūsų kultūrines, tautines 
ir politines problemas, kartu 
buria lietuviškąją studentiją 
bendram darbui tautos labui. 

KŪČIŲ PROGRAMA
Lithuanian Voice radijo va

landėlė kūčių vakarą gruodžio 
24 dieną nuo 8:30 iki 9 vai. v. 
duos specialiai paruoštą prog
ramą. pritaikintą to vakaro rim 
čiai. Programa (bus transliuoja
ma iš WQRS FM radijo sto
ties banga 105,1. Minėtos radi
jo stoties savininkas Mr. Hug
hes yra labai palankus lietu
viams ir reikia tikėtis ateityje į 

mūsų didžiųjų religinių ar tau
tinių švenčių metu panašiai pa
sitarnaus. Jo vedama stotis 
duoda kultūrinę programą be 
jokių skelbimų ir išsilaiko rė
mėjų dėka.

CHORO SUNKUMAI

Detroito jaunimo choras va
dovaujamas mokytojo Stasio 
Sližio, dėl susidariusių kliūčių 
negali toliau tęsti savo darbo. 
Yra jaunuolių, kurie nori da
lyvauti jaunimo chore, taip pat 
tautiniuose šokiuose arba ir 
vaidintojų ratelyje, tačiau re
peticijos dažniausiai kai kurių 
grupių sutampa kartu ir tokiu 
budu dalis choristų neatvyksta. 

NAUJA ŠERIA
Lapkričio 17 d. Mindaugas 

Gilvydis su Regina Burnyte su
mainė žiedus. Moterystei! pa
laimino Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. W. Stanevičius.

Jaunasis yra aktyvus jauni
mo organizacijų narys. Priklau 
so skautų sąjungai, yra Neo- 
lituanų centro valdybos narys, 
priklauso Lietuvių Bendruo
menei ir puikiai žaidžia šach
matais. Jaunoji yra veikli skau
tė.

Vestuvių vaišėse dalyvavo 
apie 300 svečių. Buvo gauta 
daug sveikinimų. Vestuvių ofi
cialią dalį pravedė VI. Pauža.

Lituanus žurnalui remti komitetas Detroite. Iš k. į deš. Rimas 
Kriaučiūnas, Ramunė Valukonytė, Vytas Petruševičius, Gintarė 
šileikaitė, Romas Leparskas, Aušra Vaičiūnaitė ir Narimantas 
Udrys.

TRUMPAI
Lituanistinės mokyklos 

Kalėdų eglutė šiais metais ruo
šiama gruodžio 23 d. 3 vai. p. 
p. lietuvių namuose.

M— Amerikos Lietuvių Balso 
radijo klubo vakare, sausio 19 
d. programą išpildys populiaru
sis Clevelando vyrų oktetas.

Matas Šimonis visuomeninin- 
kės Elzbietos pagerbimo ban
keto pirmininkas prašo norin
čius dalyvauti bankete įsigyti 
bilietus iki gruodžio 2 dienos.

— Lapkričio 23 d. gimtadie
nius atšventė Kazys Gogelis ir

Vincas Kankalis, gi lapkričio 25 
d. atšventė Šit. Gogelienė.

— Bariaus ir Girėno klubo 
svetainė, naujuose lietuvių na
muose, jau baigiama įrengti ir 
netrukus žada pradėti veikti.

| — Inž. Leonas Bajorūnas,
j lapkričio 4' d. 'buvo išvykęs į 
■ Meksiką dalyvauti pakrančių 
inžinerijos specialistų konferen
cijoje. Prieš du metus tais pa
čiais tikslais lankėsi Amster
dame. Prof. S. Kolupaila lapk
ričio 17 d. Drauge mini L. Ba
jorūno' darbą, kuris buvo pa
liktas Lietuvoje nespausdintas, 
o dabar to 1943 m. darbo san
trauka su žemėlapiais išspaus- 

, dinta geografiniame metraštyje.
— Detroito Dramos Sambū

rio populiariuosius aktorius ma 
tys'me DLOC vakaro metu sta 
tomoje komedijoje “Svarbu 
būti rimtam”.

— Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės atstovai žur. 
Vladas Mingėla ir mokytojas 
Stasys Sližys buvo išvykę į 
Kultūros kongresą. Be to 
kongrese dalyvavo visa eilė De

! troito kultūrininkų, o taip pat 
nemažas jaunimo būrys į stu
dentų suvažiavimą.

— Tautinių šokių grupė Ši
lainė, vadov. G. Gobienės, lapk
ričio 16 d. buvo išvykusi į Ann 
Arbor miestą, šokti tarptauti
nės mugės festivalyje.

S. G-kas
ŽURNALISTŲ

SUSIRINKIMAS
Gruodžio 2 d. 4 vai. p. p., 

sekmadienį, rašytojos Marijos 
Sims namuose, 2207 Oakman 
Blvd., Dctroit 38, Mich., įvyks 
Detroito žurnalistų visuotinis 
susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkėje — 
rašyt. Vytauto Alanto paskaita 
“Lietuvos ateities problema”, 
žurn. Vlado Mingėlos praneši
mas apie II Kultūros kongresą 
ir einamieji reikalai.

Po susirinkimo — vaišės. Su
sirinkime bei vaišėse kviečiami 

i dalyvauti visi Detroito žurna
listai bei jų žmonos. Dalyviai iš 
anksto registruojasi pas pirm.

; Vytautą Kutkų. tel. TA - 66332.
Valdyba 

KALĖDINĖ DOVANA
Gabijos tunto iniciatyva su

rinkta ir įteikta p. Sirutavičių 
šeimai Kalėdinė dovana 153 dol.

JUDĖJIMAS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

batėlė, gruodžio 8 d. buv. salės 
savininkai — čekai ruošia va
karą, jie yra užsiėmę salę ir 
Naujiems Metams, nes mūsų 
Bendruomenės valdyba jau 
prieš metus yra kitur paėmusi.. 
Gruodžio 23 d. Lietuviškos mo
kyklos eglutė, sausio 12 d. vii-j 
niečiai ruošia savo 10 metų su-j 
kakties banketą, sausio 19 d. 
Radijo klubo vakaras, sausio 23 f 
d. Jūros Skautų vakaras, vasa
rio 2-rą Kunig. Birutės dr-jos 
vakaras, vasario 23 SLA 352 
kuopos vakaras ir vasario 24 d. 
jaun. ateitininkų ir jaun. skau
tų Užgavėnių vakaras jaunimui.

Tai tiek artimiausioj ateityj 
salę paėmusių organizacijų ir 
užregistruotų pramogų.

Būtų gera, kad visi jaustume 
pareigą saviems namams ir kad 
juose viską ruoštume. Lietuviš
kų namų durys plačiai atidary
tos ne tik organizacijoms, bet 
ir visiems privatiems asme
nims, grupėms, jų ruošiamoms 
vestuvėms, įvairiems pagerbi
mams, bet kokiems subuvi
mams, ypač, kad čia yra įvai
raus dydžio patalpų. Juo dau
giau namais bus naudojamasi, 
tuo labiau bus įmanoma juos 
geriau įruošti, viską sutvarky
ti. Savi nors kartais ir kukles
ni namai turėtų visiems būti 
patys mieliausi.

K. K.

DĖMESIO MOKSLEIVIAM

Ar gyvenimo kasdienybė sle
gia tave? Ar niūrūs rudens va- 
7carai nenuobodūs tau? Ar ilge
sys tave vilioja į svetimas ša- 

! lis ?
Neliūdėk! Nenuobodžiauk! 

Atvyk į Karaliaus Mindaugo 
moksl. at-kų kuopos susirinki-

mą ir iš čia keliausime po sau
lėtą Neapolį, plauksim gondo
lom Venecijos kanalais, lipsim 
į Olympo kalną, etc. Mūsų va
dovu po šias šalis bus kun. dr. 
P. Celiešius.

Vieta: Bajorūnų bute, 16210 
Ilene, sekmadienį, gruodžio 2 d., 
3 vai. p. p.

Indrė Damušytė

LITUANUS VAJUS

Šis vajus yra organizuoja
mas, kad sumažintų Lituanus 
žurnalo skolas ir užtikrintų to
limesnį jo gyvavimą. Lituanus 
žurnalas angliškai kalbančioje 
visuomenėje užpildo lietuviškojo 
gyvenimo informacijų spragą, 
duoda kultūrinio gyvenimo vaiz
dą ir supažindina skaitytoją su 
pavergtos tautos kovomis už 
savo krašto išsilaisvinimą.

Lituanus redagavimu ir lei
dimu rūpinasi mūsų akademinis 
jaunimas. Jam reikia visuome

nės paramos. Lituanus leidimui ( 
jungiasi visi studentai ir čia 
jie įprasmina savo darbą.

Detroite nuo gruodžio 1 iki. 9 
d. vyks Lituanus vajus. Aukų 
rinkėjai ateis į namus. Neatsi-; 
sakykite ir paremkite Lituanus, į 
o jeigu niekas neateitų pas jus, ' 
savo auką pasiųskite į Lituanus, 
916 Willoughby, 'Brooklyn 21, 
N. Y. A. G.

DAINAVOS STOVYKLOS 
GLOBOS KOMITETAS

Šiuometinis J. Stov. Globos 
komiteto sąstatas: V. Čižauskas 
— pirm., V'. Biliūnąs ir V. Gra
žulis vicepirmininkai ir nariai: 
Čižauskienė, Biliūnienė, Sližienė, 
Garliauskienė, Rutkauskienė, 
Kazlauskas J., L. Heiningas, J. 
Rutkauskas, Tatarūnas Br. ir 
korespondentė Jdv. Damušienė.

Jdv

SLA SUSIRINKIMAS
Gruodžio 2 d. 12.15 vai., sek

madienį, ispanų svetainėje bus 
SLA 352 kp. metinis susirin
kimas.

SLA VAKARAS

SLA 352 kuopa ruošia Už
gavėnių vakarą su labai įdo
mia programa, kurios metu 
bus baletas, tautiniai šokiai ir 
kupletai. Programą išpildys j 
jaunimas iš Toronto, Clevelan- j 
do ir Detroito. Vakaras įvyks i 
1963 m. vasario mėn. 23 d.

(Pr.) į

^□ninn ELECTROniCS
TV-RADIOAI -3UOST. REKORDERIAI J 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS
ANTENOS - BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S.Haisted St.-CLlFFSlDE4-56651

ei/ I S E L FW ■ r W s E R V I G E

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
NOVEMBER—Lapkr. 29, 30 ir DEC —GRUOD. 1 D. D.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 29 d.

Dainava dėkoja
Dainavos vakarienei sėkmingai 

praėjus, dėkojama raš. Al. Baro
nui už atvykimą ir programos 
praturtinimą ir Detroito visuome
nei už gausų atsilankymą ir Dai
navos reikalų parėmimą.

Vakarienė davė 1,022.26 dol. 
gryno pelno. Tai nemažas vienkar
tinis įnašas Dainavai. Įskaitant 
ir ankstyvesnius šių metų Daina
vai ruoštus parengimus, loterijas, 
talkas, kurios sutaupo didelias iš
laidas stovyklos iždui, be to, va
saros metu naudojimasis užkandi
ne, davė stovyklai gana gražų me
tinį indėlį. Dėkojama už tai visai 
visuomenei, be kurios nuolatinės 
paramos to būtų neįmanoma at
siekti. Globos komiteto nariams, 
“įsikinkiusiems” į lėšų telkimo 
darbą stovyklai, ta konkreti pa
rama tampa moraliniu atpildu.

Su šiuo rudens balių Dainavai 
baigiasi šių metų Jaun. Stov. Glo
bos Komiteto kadencija. Po Nau
jų Metų stos į tą darbą naujai 
rinktas ar perrinktas komitetas, 
kurį paprastai išsirenka Detroito 
Dainavos rėmėjai savo metiniame 
susirinkime šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų laikotarpyje. Naujos idėjos, 
planai ir naujos jėgos lėšų telki
mo darbe palaiko Dainavą augan
čia ir tobulėjančia.

Susirinkimui data bus paskelb
ta artimiausioje ateityje.
, Speciali padėka priklauso dar 
ir tiems asmenims, kurie talkino 
programai, salės paruošimui ir 
virė ir kepė. štai jie: studentai 
Alg. Bublys, S. Darnusis, J. Mi
kaila ir N. Udrys išpildė kupletus, 
parašytus P. Zarankos.

V. Kukučionytė, R. Valukonytė, 
Al. Bliūdžius ir V. Darnusis pri
iminėjo baliaus svečius.

Ir. Černiauskaitė piešė plakatą 
ir dail. St. Smalinskienė, kuri de
koravo ir salę baliui.

Aukojo dovanas: Br. Polekaitis 
— konjaką, L. Heimingas radio 
ap. ir St. Smalinskienė savo tapy
bos paveikslą. Ponios iškepusios 
vakarienei pyragus: Abarienė, Ar
lauskienė, Bajelienė, Bajorūnienė, 
Biliūnienė, Dryžienė, Garliauskie
nė, Nakaitė, Jančiauskienė, Kun- 
drotiene, Kaupienė, Mikalienė, Mi- 
kulionienė, Naumavičienė, Nakie
nė, Neverauskienė, Rutkauskienė, 
Skirgaudienė, Staniulienė, Tatarū- 
nie-nė, Vilkienė, Ratnikienė, Valu- 
konienė, Zarauskiene.

P-ia Em. Kutkienė (Leonardo) 
paaukojo “fortune cookies” (300 
suvirš).

Mergaitės, p. Jankauskienei pa
dedant ir vadovaujant, atliko di
delį darbą padengdamos stalus ir 
jiems patarnaudamos: Anužytė, 
dvi seserys Bironaitės, Bražytė, 
Bajorūnaitė, Garliauskaitė, Gri
ciūtė, Grigaitytė, Ogilvytė, Viz
girdaite.

Galiausiai svarbiausiom vaka
rienės gamintojoms: p. Dryžienei, 
Russ, Vaicekauskienei, Tatarūnie- 
nei, Garliauskienei ir Sližienei, ku
rios virtuvėje plušo nuo anksty
vo šeštad. ryto iki ankstyvo sek
madienio ryto.

P-nams: Dryžai. Al. Bražėnui ir 
Buitkui už pagelbą sustatant va
karienei stalus ir kėdes,

Jaun. Stovyklos Globos komite
to nariai, jiems talkininkavu
siems, reiškia nuoširdžią padėką.

(Nukelta į 6 psl.)

, ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-»

URAIiINSKAS

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

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

TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atldara ir seku,. U v. iki 4 v.

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

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

Atrodo, kad Detroito organi
zacijų visas lietuviškas gyveni
mas iš kart persikėlė į Lietuvių 
namus. Tuojau po namų atida
rymo čia prasidėjo įvairios re
peticijos ,susirinkimai, o ir šiaip 
dar namų nematę lietuviai nuo
lat užsuka pasižiūrėti. Savi na
mai pasidarė labiausia visų lie
tuvių mėgiama vieta.

Skautai ir skautės čia turėjo 
savo jubiliejinę sueigą, Ramo- 
vėnai kariuomenės šventės mi
nėjimą, o birutietės ta proga 
pietus.

Gruodžio 1 d. čia įvyks Or
ganizacijų Centro vakaras, gruo 
džio 2-rą Jūros skautų-čių ar-

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
I 4068 Archer Avė. Tel. VI 7.2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UIdS, aav.

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTKACTOR

Detroito Dramos Mėgėjų Sambūris stato komediją. Nuotraukoje 
iš k. į d. Dalia Mikaitė, Irena Laurinavičiene, rež. Zuzana Arlaus- 
kaitė-Mikšienė ir Bronė Gaivelienė. Stovi Vincas žebertavičius, 
Algis Pėsys, Zita Sukauskaitė, Algis Gladkauskas ir Rimantas 
Sukauskas.

Atlieka įvairius statybos pertaisy- 
lo darbus — stalininkystes, cemento, 
Lūrijimo, elektros, plumbing-o, 
ažymo.

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoruoja — Taiso — 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda "Plaster” Board”. Visų rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd. Detroit 27, 

Mich. Tek: VE 8-4064

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

šeštadienį — 4:30 — 5:30 
Detroito — W.J.L.B. — 1400 k. 

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadivay 3-2224

JUPITER 25 YEAR OLD GREEK
BRANDY Fifth $Ą.79

LMPERIAL NAPOLEON BRAND FRENCH
BRANDY Fifth $2-98

GRAND MARNIER or CHERRY MARNIER
LIQUEUR 22 oz. Bottle $5-98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. Fifth $4.89

TVARSCKI VODKA 80 PROOF Quart 2.98
HILDIOK’S or LAIRD’S APPLE JACK

BRANDY Fifth $3.98
DON “Q” IMPORTED LITE or GOLD

RUM Fifth $2-98
CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF

WHISKEY. Fifth $3-98
MANDOCREIMA (GOLD DROPS) IMPORTED

WINE. Fifth $1.98
SOUTHERN COMFORT LIQUEUR

100 Proof Fifth $3.89

f

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po plet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą, dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. „ 9 „ 8 ..
Šeštad. 9 12:80

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad. 
7 vai. vak,
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

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

Chicago 39, UI.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

M,į%
Tl 2 5%

eurrent dividend on investment bonus
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti Ir 

dar išmokėsime po 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praSjna. 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, OHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 

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

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-774*/

anticipated dividend 
on investment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

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

=^1



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 29 d. G. Verdi, G, Rossini, G. Gersh- 
...... , . ’ i • ■ ~ ~ ~ I win,- J. Kern, F. Loewe ir R. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Mūsų kolonijose
Elizabeth, N. J.

Rodgers populiarieji kūriniai.

Vietos trijų menininkų 
koncertas

Pirmasis vietos trijų meninin
kų koncertas, rengiamas gruo-

Visa ši programa bus papil
doma atitinkamais lietuvių poe

tui pritaikytą religinę klasinę tų _ B BrazdžioniOj p Vai- 
kūrybą, būtent ištraukas iš F.
Handelio Mesiąs, G. C. Menoti 
Nakties svečiai ir J. S. Bacho 
Kalėdų oratorija. Antrąją dalį 
sudarys lietuvių tautinė kūry
ba, t. y. Gruodžio, Šimkaus, Ba-

REAL E 8 T A TE REAL ESTATE

i Ant kampo mūras. 2 butai tr 3 
,kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 

_ '$27.6.0(1.
kU- t Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 

langai, Naujas gazu šildymas. Gara
žas.. $1 2,900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Jaunieji menininkai, baigian- l^tsk*,r,iA sj,dymai. šalia tuščias io-

tis tautos dainiaus Maironio me 1 i K aukšto mūras, s metu. 4 ir 3 
ka.mb. butai. Gazu šildymas. Gara-

čaičio, J. Augustaitytės, 
ronio, Aisčio ir S. Neries - 
riniais.

Mai-

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

džio 9 d., 4:30 vai. v. Lietuvių naičio, Čerienės, Tallat Kelpšos ^ams> ir P° šimto metų yra pa pas Gelež tvora. $24,500 
šildymas.

Mūr. 4 kamb., 10 metu, garažas, Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo 
30 p, lotas. M. p.. S'13.500.' šildymas. M. p. $1 0,250.

Mur. (i kamb., 4 mieg., 10 metu, Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
garažas, 71 ir California. $20.800. . priedų, M. n. Tik $20,000.

Mur. 6 kamb.. 3 dideli mieg. Ga- '■ Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
ražas. 65 ir Fairfield. - šildymas. M. p. $16.800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth SI., HE 6-5151

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

Mūr. bungalotv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

Biznis ir 3 hutai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $33,800.

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

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viškų nu
pirkti įmokėjęs $20.000 ar mažiau.

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

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

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

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

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

2 butų 6 ir 6 kamb,, gazu šild., 
garažas. Brigbt. Pk. skubiam par
davimui. $1 9,900.

| 6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p.
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

i 2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš- 

; to vand. šildymas. Garažas $250 men. 
pajamų. Savininkas apleidžia miestą,

: $31,900.
(i kamb. medinis. Nauja gazu šilu

ma kartšu vandeniu, Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam
binti poniai Jakubėnienoi

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 6G-os ir Maple- 
wood. Tič $17,000.

1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie, $21,500.

3 būt. mūrin. 4—6—8, nauj. at- 
rem„ atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina 
$24,900.

amb. Alyva 
pigiai parduoti.Laisvės salėje, Elizabethe, kelia ir K. Kavecko ir Klovos kuri- : siryžę vykdyti jo testamentą

nepaprastą plačiosios apylinkės niai. Į trečiąją tarptautinę pro- ; Įvirtai laikyti savo rankose ark- ■ metu mūras. 5 ir 4 kamb. 3
lietuvių ir kitataučių susidomė-' gramOs dalį įeis U. Giordano, lą’ kn^ ir ir eitl Lietuvos : žas." Derėti nuo $32,700.

— t_„ keliu. Jie niekad nėra atsakę 1 Elegantiškas ranch. Arti parko 7
kamb. įrengti plač. gyventi. $35.000. 

į savo pagalbos visuomenei, to- 1 Didelis bungalovv arti 63-os ir Ca- 
....... • , , . . . . įlifornia. Išp,dėl tikisi, kad ir visuomene juos dym. $19,900.

jimą. Jau dabar, iš anksto, dau-, 
gelis norinčių išgirsti šį kon-1 
certą, užsisako bilietus ir rėzer- i 
vuojasi laiką tam vakarui.

Koncertuojantieji menininkai 
— kontraltas Carol Bowen, ba
ritonas Liudas Stukas ir dekla- 
muotoja Irena Veblaitienė, dėl 
gyvo reiškimosi vietos visuome
ninėje veikloje, yra įsigiję daug 
simpatijos ir palankumo visuo
menėje. Jų aukšto lygio meni
niai gabumai ir jaunatviškas 
entuziazmas žavi ir užkrečia vi
sus taip, kad kiekvienam yra 
malonu juos išgirsti ir drauge 
pasigerėti tikruoju menu. Svar
biausia, kad jie ne tik išaugę 
savoje visuomenėje, bet ir pa-

llllfl

. v . . , , . .. . . A. V. Davis, Aluminijaus ben-siryzę joje skleisti gaivinančią, , drovgs vedgjas, paliko 400 mil.
giedrią nuotaiką, vienijančią vi
sus.

dol. įvairioms labdarybės įstai
goms, tačiau nepamiršo palikti 1 
imil. dol. ir namus tvarkusiai savo 
ilgametei sekretorei Evelyn Mit-

i j ,■ • . , 1 ehell. Davis mirė lapkričio 16 d.,lys. Pirmoji dalis apims adven- sulaakęs 95 m amžiaus.

Šį koncertą sudarys trys da-

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl. >

LITUANISTINE MOKYKLA 
RUOŠIASI

Tradicinė Kalėdų eglutė šį
met įvyks gruodžio 23 d. 3 vai. 
p. p. naujuose Lietuvių namuo
se.

Jau kuris laikas kaip visa 
mokykla tam ruošiasi, nes Ka
lėdų vaizdelio pastatyme daly
vaus visi mokiniai. Tėvams ži
notina, kad visi jų vaikai yra 
programos atlikėjai ir todėl vi
sos repeticijos privalomos, ne
žiūrint, kad ir kurios būtų da
romos net sekmadieniais. Dai
navimo repeticijos vyksta pa
mokų metu, todėl tėvai prašo
mi savo vaikų nepasiimti prieš 
dainavimo pamoką. Neparuošti 
mokiniai negalės dalyvauti sce
noje, o šiaip visi mokiniai, pra
dedant pirmuoju ir baigiant 
septintuoju skyriumi, yra ruo
šiami pasirodymui. Taigi šįmet 
nebus nuskriaustų, o taip pat 
ir išrinktųjų; kiekvienas turės 
atlikti savo vaidmenį. Kalėdų 
vaizdelis sutelks scenon virš 
140 programos atlikėjų, iš ku
rių vieni šoks, kiti kalbės, o 
dauguma dainuos ir giedos. Pa
žymėtina, kad dainininkai šita
me pastatyme vaidins vieną iš 
svarbiausių rolių, nes pritaiky
tos giesmės ir dainos ne tik 
duos veikalui tinkamą foną, bet 
ir patį vaizdelį papildys ir pra
turtins. Taip pat vaizdelyje da
lyvaus trys mergaičių tautinių 
šokių grupės.

Po vaidinimo Kalėdų senelis 
apdovanos visus mokinius, o 
taip pat ir priešmokyklinio am
žiaus vaikučius, jeigu tik jų tė
veliai iš anksto juos užregis
truos tėvų komitete.

Kalėdų elglutėje taip pat da
lyvauja ir Lituanistinių kursų 
mokiniai su tėveliais ir pažįsta
mais. Visa Detroito visuomenė 
yra maloniai kviečiama atsilan
kyti ir paremti mūsų jaunųjų 
pastangas, kad Kalėdų eglutė 
praeitų pakilioj ir lietuviškoj 
nuotaikoj.

Mokyklos vedėjas
TEATRALAI stato 

KOMEDIJĄ
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centro metinis vakaras, ku- Į 
rio pelnas naudojamas Lietuvos i 
nepriklausomybės šventės minė
jimo suruošimui, įvyksta šį šeš
tadienį, gruodžio 1 d. 6:30 vai. 
v., Lietuvių namuose, 3009 Til-

Iman st. Detroito Lietuvių Dra 
mos Mėgėjų Sambūris, vado
vaujamas rez. Z. Arlauskaitės- 
Mikšienės, stato premjerą Os- 
car Wilde trijų veiksmų kome
diją “Svarbu būti rimtam”. Vai 
dina Vincas Zebertavičius, Al
gis Gladkauskas, Algis Pesys, 
Irena Laurinavičienė, Dalė Mi- 

i kaitė, Zita Sukauskaitė, Bronė 
Gaivelienė ir Rimas Sukauskas. 
Režisorės padėjėjas Stepas II- 
jasevičius. Po vaidinimo — šo
kiai. Veiks bufetas.

DLOC Valdyba

Reikia

. _ butų niūras. S 5, o0.0
entuziastingai parems gausiai! Naujas alyva šildymas.

i $44,900.
atsilankydama į koncertą. Bi-
lietų kainos: 1.50 dol., studen
tams 1 doleris. ijv

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda^

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. Chicago 32

JOIN OUR
LE N OX WARE]
CLUB

t ®

4 piece 
place setting to savers

šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERVVARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskiru gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, nesldls ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui. .. paštu pareikalavimai 
nepriimami. on Investment

Accounts

nuomos.
Garažas.

Naujas mūras. 5% kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $13,5(10.

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

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 691h Slreel. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R PAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

DISTRICT 
SAVINGS INSURED

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

(I tį kamb. visai naujas mūr., 2 
• vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450,

5 kainb. mūras, nauja šiluma ga
zu. plytelių vonia, apsaugotas nuų 
potvynio rūsys. 2 a. garažas, arti 

I mūsų įstaigos. Tik $16,400.
2 a. apąrtmentinis. nauja šilima, 

gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 
$14,000, M. pke. Tik $89,000.

2 hutų po 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26.400.

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,000.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,5QQ.

NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue

3 mieg., 3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21,80(1.

2 x 5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai 
30 p. sklypas. 2 a. garažas, prie 
Maria H. S. Vėplas prašomos kainos.

2 butų niūras. Geros pajamos, 
Gage p. $19,000.

Liuksus 6 kamb., 5 meti, mūro 
rancli rėzid., 1 (į vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys. 2 a, 
mur. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32.500.

Gražus butas ir .taverna su vis.ais 
įrengimais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,.900.

Visai nauji mūr. modernūs na
rtai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5^į kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 lr 6 kamb. Brighton Parke.

$22,500.

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

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

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

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

Telef. 471-0321
PENSININKAMS,- KURIE NORI, 1^ AUKŠTO—7 KAMBARIAI
PAJAMŲ Downer« Grove anpein- 13 metų narnas Oak Lawn. Gazo , „ , °Wners> uro’e ėPe^a;- šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas, 
lūs 2-jy. butų namas—4 ir 2^2 Gailina turėti ir pajamų — šiuo me-
kamb. pastogėje, $25 pajamų peį. 1žJSHinb išnuomota, už $so.oo į r- o j y r j i men. Kaina $1 9,000.
sav. Sklypas 100x300. modern. vo- 
pios. Įmokėti $4,000. SVOBODA, 
6013 Cermak Road, Cicero, Telef. 
OLympic 2-6710 ar BIshop 2-2162.

$15,500 už gerą 2-jų butų namą—
12 po 6 kamb., plius 2 kamb. rūsy.
Apylinkėje 27-tos ir S. Tripp. Ga
zu apšild. 2 auto. mūr. garažas. 
ŠO p. sklypas. Tik $2,500 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St., Tel. 
LA 1-7038.

PAJAMŲ MŪRINIS
8 butai po 4 kamb. Visi patogu
mai. Pajamų $420 per mėnesį. 
$23.500. 2214 W. 18tii Plącjė.

HAymarket 1-1954

Sklypas 32 x 125 ir 3 auto. mū
ro garažas, Marąuette Parke.

VI 7-2607

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

10 METŲ MfJR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

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

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

TIK SI 8.(100
6 kamb. 16 mėtų mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Lapai švarus mūr. narnas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE JPK.

10 metų 1% aukšto aukšto 10 
metų mūr. Nauja šildymo sistema, 
įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
3 7 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. IVAlbrook 5-6015

Marąuette Pk. išnuomojami du 
kambariai su baldais, vyrui. At
skiras įėjimas. Telef. 436-4949,

Marą. Pke. išnuom. didelis kamb. 
vyrui. Atskiras įėjimas ir visi pa
togumai. GR 6-3069.

Išnuom. naujai atremontuotas 
6 kamb. apšild. butas 2-me aukš
te. Apžiūrėti po 5 v. v. 1521 So. 

, 49th Avė., Ciceroje.

Išnuom. 3 kamb. butas 2-me 
aukšte. Vandens šiluma. 7244 So. 
Artesian Avė. Marąuette Parke.

Marąuette Parko centre, atski
rame name išnuo.m. 4 kamb. butas, 
2 mieg., centralinis šildymas.

GR 6-1985

Išnuom. 6 kamb. butas, Ciceroje. 
1829 S. 49th Court 

Tel, TOvvnhall 3-2774

Išnuomojamas Il-me aukšte iš I .
5y2 kambarių butas su centraliniu 
šildymu — 4518 S. Fairfield Avė. 
Pageidaujamą suaugusieji.

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos paj., centr. šild. gazu. Mar
ąuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung. 
$1 6,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beism. cen.tr. šild. gar. $1 8.700.

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

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

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

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galotv, 5 >/2 kamb. $17,300.

(> butų mūr. 2 metu Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bimgnlovv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $ i 8,900.

VAINA REALTY
2617 W. 7lst St. RE 7-9515

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

Restoranas 10 vienetų Motei & 6

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. §18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pūdų lotas $19,900. 
1aukšt. 5 ir 3 kam., gar. §16,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Šavtųįnkąs išsikelia į Europa. Rei
kalinga greit parduoti. Geras 6 
kamb., 3 npeg. modernizuotas bun- 
galow. Prie 6 2-os ir California. 
Daug vertingu priedų, žema kai
na.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRtUS REZIDENCINIUS 
MEDIČI NOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS, 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts. Stogai, Dnm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, E 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas — "gutters”: niekad 
nereikia dažyti, Kaina ta pati kali 
ir “galvanized” Dažymas Iš lauko 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena lr naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Dlinois

PROGOS-OPPORTUNITIES

NEPRALEISKITE PROGOS!
Savininkas priverstas už suma

žintą kainą parduoti shopping 
centre likerių biznį. Metine apy
varta virš $100.000. Teirautis — 
'VA 5-5362, J. Stanaitis.

Parduodama groserių ir mėsas 
krautuvė, prie kampo. Įsigyvenęs 
biznis. OLympic 6-7034

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Cblcago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis 
Victor Skade

OL 6-0412 
ST 8-9272

CONSTRUCTION C0.

DĖMESIO

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS rtl GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Ktekivenų sekmadienį nuo 
1:30 lki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitSs šiuo ad 
resu: Llthoanian Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock, 

Pennsylvania

6 kamb. mūrinė resid., šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16,500.

7 metų namas, garažas, sodas. 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

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

Parduodama arba išnuomojama 
rūbų valykla-siuvykla, dabar nu
piginta kaina. Biznis veikia per 

j 35 metus. Savininkas turi greit 
apleisti dėl ligos. Skambinti ■—

RE 7-3127

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

HELP WANTED — MOTERYS

Jei mėgstate namų ruošos darbą, 
ir atliekate jį gerai, prašom skam
binti EU 6-4038 po 3 vai., popiet. 
Suaugusių šeimai reikalinga moteris 
padėti kasdieną nuo 1 iki 7 v. p. p. 
— Skalbti, prosyti, valyti ir virti. 
Geras atlyginimas. Mes gyvename 
Oak Parke ,aft.i Laiko St. ir Sco- 
ville Avė.

DĖMESIO !

Perskaitę ”Draugą", duoki* 
te jį kitiems pasiskaityti.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklnlui 

GA 5-6867

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veds 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadivay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ii 
‘Draugas”.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning} nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit.. Ir. sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern. Chicago 9, UI.

i. st

Apsimoka skelbtis "DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.



Lietuviškas kryžius, pastatytas 1962 prie-Bardi miesto (Italijoje), 
kun. V. Mincevičiaus rūpesčiu, Italijos Lietuvių Bendruomenės 
vardu arkivyskupo A. Samorė garbei, kaip lietuvių tautos dėkin
gumo ženklas, už jo įvairiais atvejais parodytą prielankumą lietu
vių reikalams, šventinimo apeigas atlieka kun. V. Mincevičius.

Chicagoj ir apylinkėse
ir surinksim parašų, bet niekas DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. lapkričio 29 d.

! nebalsuos, tada' mūsų kandida- : — ;----------------- :--------------------------------

LIETUVIŲ POLITIKŲ 
VEIKLA

Šį kartą noriu atkreipti di- 1
2snį lietuvių dėmesį į politinę 

veik’ą čia Amerikoj. Rinkimai 1 
paskui rinkimus, mažiau ar dau 
giau ir lietuviai turi pilną teisę 
veikti pagal įsitikinimus ir pa
mėgtas partijas. Kaip džiugu, 
kad nors vienas lietuvis, teis. 
A. F. Wells buvo lietuvių iš
rinktas į aukštą postą. Bet rei
kia pravesti dar daugiau lietu
vių. Reikia kad kas tik iš lie
tuvių eina į politinius darbus, 
gautų reikiamą lietuvių para
mą. Lietuvių Demokratų Lyga. 
yra išstačiusi savo ilgametį na
rį J. Jaitis į 13 Wardo-apylin- 
kės aldermanus-seniūnus. Chi
cagoje yra tūkstančiai lietuvių 
vien tik tame varde — apgy
ventas Marąuette Parko lietu-

krusti ir visiems padėti įkopti tvardo rajone. Svarbu eiti ir į 
Jonui Juozaičiui-Jaitis į tą svar pirmuosius rinkimus, nes jei

IR VIŠTA ŠOKA TVISTĄ

43 gatvė ir Halsted, Chicagoje, 
vyksta 63-ji tarptautinė gyvu- 
lių paroda, kuri baigsis šešta-

VATIKANAS LIETUVOS NEIŠDUODA die"i' g'T„džl° ’ *
vaikams 50 ct. Paroda užima

International Amphitheatre, kaičiai su riestais briliaįs skry
bėlėmis. Gurkšnoja alų ar mie
ga ant šiaudų gale savo galvi
jui skirtos vietos. Kai kur ma
tyti skaidriai žaliuojančios su-
daigintos avižos. Vietomis par
davinėja gamtos vaizdus ir re
liginius paveikslus. Kitur — da
lina paragauti sūrio gabalėlius, 
užvertus ant dantims krapštu
ko. Vėl kitur — sudėstytos bro 
šiūroš informacijų apie sociali
nį draudimą.

Čia vėl pardavinėja kvepian
čius skaisčiai raudonus obuo
lius ar siūlo užsisakyti encik
lopediją. Kitoj vietoj už 50 cen
tų žada elektroninėmis smegeni

„ R , . .. .. . . ; - - - mis nusakyti tavo charakterį,
vais. ne to, pąKvięsueji j V1-j sevičius; nes Vatikanas iki šiol pestingai žirklėmis nulygina :o ygj uį ifj centų višta pa
suok Bažnyčios susirinkimą Lie negavo oficialaus pranešimo a- tankius gaurus ir lentele su- §oka tvistą: įmetus pinigėlį, ąt- 
tuvos, Latvijos n Ūkiamos vys- pie m}rĮj ge to, visi pakvies- muša, kad kiekvienas plauke- - - -- -J • - -
kupąi, kurie yra dabai * Sovie- tieji į visuot. Bažnyčios susir. \ lis lygiai stovėtų. Daugelis gal-

vyškupai yra surašyti vardu tos vijų stropiai sugarbanuoti. 
valstybės, kurioje dabar fakti- Juos čia šukuoja, plauna ir 
nai gyvena, pvz., vysk. V. Briz- ■ džiovina jų plaukus elektriniu 
gvs ir vysk. J. Rancans yra JAj džiovintuvu. Kai veda kurį mė- 
Valstybių vyskupų sąraše. Pa- siriį galviją, tas taip nupenėtas, 
našiai yra su kitais įvairių tau-Į jog rodosi juda mėsos kalnas 
tų vyskupais, gyvenančiais sve- i ant plonyčių kojų.
timuose kraštuose. 1 Aplinkui sėdi, vaikšto ūkinir.

Mūsų korespondentas Romoje

Nęsenįai lietuviškoje spaudo
je pasigirdo gandas, kad Vati
kanas išduoda Lietuvą. Pagrin
das šiam įtarimui, gal būt, sū šė tą bendrą sąrašą, per klaidą
sidarė iš to, kad kai kurie Ita- panaudojo sąrašą, kuris buvo 
lijos laikraščiai paskleidė gan-, skirtas diplomatiniam kvietimui,
dų, jog laukiama atvykstant vie 
no Lietuvos vyskupo su trimis 
jo vyskupijos kunigais. O juos 
visus pavadino “Sovietų Sąjun-

nurodant valstybę, per kurią 
tas kvietimas turi eiti

Įdomu žinoti ir ta;, kad pa- 
i kviestųjų sąraše dar tebėra se

ges katalikų mažumos atsto-; nipj .gušaudytas vygk V Bori

13 akrų plotą. Joje yra suvež-
ria gyvulių iš 36 šio krašto Vai

čiumi į visuot. Bažnyčios susi- ‘ stybių, iš Kanados ir iš Kolum 
rinkimą privačiai ir diplomati- bijos. Išstatyta 4,515 mėsi
niu keliu. Pareigūnas, kuris ruo nių raguočių, 1,222 melžiamos

karvės, 1,749 avys, 1 281 kiau
lė ir 1,368 arkliai. Iš viso — 
10,135 galvijai, priklausą 37 
veislėms. Premijas skirsto 37 
teisėjai.

Paroda pasižymi margu įvai
rumu. Keleto je vietų yra įreng 
tos kirpyklos avims. Vyras rū

tų sąjungos žinioje, Antrojo 
Vatikano visuot. susirinkimo 
gen. sekretoriato spausdintame 
rankraščio teisėmis, t. y., ne vie 
šam naudojimui, 1962 m. sąra
še (Elenco dei Padri Concilia- 
ri), patalpinti po Rusijos var
du.

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
Šv. Sosto tuojau pasiuntė notą 
šiuo reikalu Vatikano valstybės 
sekretoriatui, vysk. V. Brizgys 
pasiuntė telegramą IT Vatikano 
vis. susir. gen. sekretoriui ir 
kun. V. Mincevičius Italijos PL 
Bendruomenės vardu išsiuntė te 
legramas Vatikano valstybės 
sekretoriui kard. A. Cicognani 
ir II Vat. vis. susirinkimo gen. 
sekretoriui arkivysk. P. Felici. 
Tuojau minėtas ark. P. Felici 
pasikvietė pas save IPLB pir
mininką kun. V. Mincevičių ir 
jam paaiškino, kad toji klaida 
įvyko be gen. sekretoriaus kal
tės. Juo labiau, apie tai nieko 
nežinojo Vatikano valstybės sek 
retoriatas, nes II Vatikano vis. 
susirinkimo sekretoriatas vei
kią savarankiai. Gen. sekr. ark. 
P. Felici, apgailestaudamas į- 
vykusią klaidą, atsiprašė ir pa
žadėjo iš apyvartos išimti mi
nėtą sąrašą, ką ir įvykdė. Taip 
pat pažadėjo kitoje laidoje klai- i 
dą atitaisyti. IPLB pirmininkas 
išreiškė padėką už atkreiptą dė ) 
mesį. j

Klaida įvyko štai dėl ko. Auk 
ščiau minėti vyskupai buvo kvie

Lyli Miller, 32 m., iš Osceola, la., bučiuojasi su Žmona Shirley 
po to, kai buvo paskelbta, kad šis gražuolis jautis laimėjo pirmą
ją premiją Chicagoj vykusioj gyvulių parodoj.

PERKU IR PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS

P A T R I A
6312 S. YVe.stern GR 6-6502 

Atdara 11-4 ir 6-8

M 6 VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metu patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. reHginiai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

Pirkite baldus, kilimus ir kitus reikmenis
SUPERMARKET BŪDU

sutaupydami 33% _ 40% iki 65% 
ant visų baldų:

kelių dalių sofų, paprastų sofų, fotelių, mieg. baldų, valgom, 
kamb. setų, stalų ir lempų, rirtutių setų, matracų, “hollyvood” 
lovų. Viskas namams. Aukšta kokybė — žemos kainos

Lengvas išsitnokėjimas — nemokamas pristatymas 
TAUPYKITE

Stanley Krukas, turįs didelį patyrimą baldų prekyboje, bus 
čia ir jums pagelbės išsirinkti visa, ką jūs pageidausite!

SOUTHWEST FURN. CO.
SUPERMARKET baldų krautuvė

6200 So. Western flve., Chicago, III.
P. V. Įtampas ant 62^os ir VVestern. RE 7-6221

Atidara sekmad. 11 vai. r. iki 5 vai. p. p. Pirmad., ketvirt: 
ir penktad. 9:30 vai. r. iki 9:30 p. p. Antrad., trečiad. ir šeštad. 
9:30 vai. r. iki 5:30 p. p.

i tą gali lengvai išstumti kiti.
■Lapkričio 15 d. susirinkę lygos 

bią vietą. Lietuvių Demokratų direktoriaį nutarė įsteigti be. 
lyga jau gyvuoja 25 metai, dau partįnį komitetą ir jam pavegti 

j gelį metų tos lygos svarbiau- yigą rinkiminę eigą bei rūpestį.
dėsnį lietuvių dėmesį į politine Uk^kad t £ Lyg0S labai svarbus susirinki-1 žadėjo darbuotis prašalinti Chi nis iš Meigs j o’Hare aerodro-

................................. ......... Jaitis. Jis leke ir lėkė, kad tik mag bug lapkričio 29 d. 8 v. v. cagos superintendentą O. Wil-
kur nors lietuviai būtų įstatyti, Don VarnQ posto salėjfe Bus
į darbus, būtų renkami, daug;renkama nauja valdyba ir nu_
padėjo ir šiaip įvairiuose rei 
kaluose. Jį visi pažįsta miesto 
valdybos žmonės, kaip gerą ir 
ištikimą lietuvį, savo sunkiose

tarta šaukti nepartinį visų lie
tuvių susirinkimą. Menki bus 
visi mūsų darbai dėl Lietuvos, 
jei mes nesijungsime glaudžiau

pareigose. Todėl nuo dabar pra j. vidaug gyvenimą Veiklon tu-
dėkime galvoti, kaip padėti ši
tam lietuviui įeiti į tas parei
gas aldermano. Pirmieji rinki
mai bus sausio 26 d., o iki 
gruodžio 31 d. turi būti priduo
tas tam tikras skaičius Ameri-, Žiogas, P. Kieželis, P. Kerulis, 
kos piliečių parašų su peticija,1 petkevičius> LapinskaS) dr. K. 
kad jie remia šį kandidatą į 13 gidlauskas. Taigi> patyrę lietu. 
jardo aldermaną. Balandžio ateikįte į j veikite> ta_ 
2 d. rinftirtiai. Bet svarbu da- da if perspektyvos fcus pamažu 
bar surinkti daugiau kiek ga- išeiti į viešumą. Kviečių dau- 

vių net su savo Lietuvių Pla- lin^’ ParašW — J4 oficialiai rei- giau domėtis politika, įstoti į 
za. Atėjo gera proga dabar su- kia 340 piliečių, gyvenančių 13 patikimas partijas ir dirbti kar

tų su šio krašto senais politi
kais.

Jei kas domitės politika, at
vykite į minėtą susirinkimą, į 
nes juk vienybėje yra galybė.

Bai. Brazdžionis !

VAIKAI PABĖGA Iš NAMŲ
Šįmet per 9 mėnesius Chi

cagoje 3,874 berniukai ir mer
gaitės pabėgo iš savo tėvų na
mų. Daugelis jų atsirado po ke 
lių valandų ar dienų.

sidaro durelės, vista įeina į ki
tą padalinį, snapu paspaudusi 
mygtuką paleidžia automatiš
ką muziką ir atsistojus ant len 
teles kraipydamasi kapsto ko
jomis — tvistas.

Parodoje daug ūkio mašinų, 
odos dirbinių. Kovai su vėžiu 
draugija diagramomis parodo, 
kad iš 100,000 gyventojų — ne
rūkančių plaučių vėžiu miršta 
3.4, o smarkiau cigaretes rū
kančių miršta net 217.3.

—J. Žvilb.

A. A.
LUCY PUČKORIUS

(Po tėvais Aidulis)
Gyv. 5231 47th Avė., North, 

St. Petersburg, Fla.
Prieš dešimt metų gyveno 

Downers Grove, III.
Mirė lapkričio 27 d., 1962, 

5:45 v. iš ryto, sulaukus 67 
m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame ' nuliūdi
me vyras Povilas, trys sū
nūs: Vytautas, marti Mar- 
jorie; Povilas, marti Joyce, 
ir Teodoras ir marti Joyce; 
7 anūkai.

Kūnas pašarvotas R. Lee 
VVilliams kopi., St. Peters
burg, Fla. Laidotuvės įvyks 
penktad., lapkr. 30 d. 2 vai. 
po pietų bus nulydėta į Me- 
morial Park kapines, St. 
Petersburg.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, 
marčios ir anūkai

A. t A. ANTHONY E. KELPŠAS
Gyveno 202 E. Ber.rien St.. Paw Paw. Michigan.

Anksčiau gyv. 7259 S. Maplewood Avė., Chicago, III.
Mirts lapkr. 27 d., 1902, sulaukęs 54 m. amžiaus.
Gfm'fc Chicago, Iii.
l’asllilko dideliame nuliūdime žmona Mary CVVoglarz), 2 duk

terys, Christina ir Mary Lee. brolis Joseph (Chicagoje) ir Charles 
(gyv. Desplaines. III.), kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo narys Knights of Columbus 4th Įicgrec, Coun
cil 3798, l'a\v Pavv, Mich., anksčiau' buvo narys Mundclein Coun
cil 3024, Chicagoje.

Kūnas pašarvotas Zolp koplyčioje, 504 VVest Michigan Avo., 
Paw Pa\v, Mich.

Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 30 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtas i St. iVĮary ■ parapijos koplyčią l’aw Pa\v, ku
rioje 10 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldi) bus nulydėtas' į St. Mary kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažįstamus

Nuliūdę: žmona, dukterys, broliai ir kiti giminės.

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl..........................  $1.00

SV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl........................................................................ $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr.Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl. ................. ............ ....................................................... $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl........................................................ $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl............................................................................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m, Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl.................................... ....................................... $2.50

GINTARO KRANTAS. Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai .................................................................................. $4.00

STENGSIS PRAŠALINTI 
POLICIJOS GALVĄ

HELIKOPTERIS SAUGIAI 
NUSILEIDDO

Apie 3,000- policininkų pasi- i Helikopteris, Vežąs 5 asme-

son. Šie policininkai priklauso
mą, saugiai nusileido į vaikų 
žaidimo aikštelę prie GrandChicagos policijos sąjungai, ku- j 

rios prezidentas yra Frank Ca-, aV- *r Rockwell gatvės. Vienas 
rey. Meras Richard Daley re-1 motoras buvo pradėjęs blogai 
mia Wilsoną. I veikti.

ri eiti daugiau ir teisininkų. 
Chicagoje beveik ant pirštų ga
lima suskaityti kiek daugiau | 
žinomų veikiančių advokatų: 
adv. Preibis, adv. Kai, Frank |

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

South Hermitage Avenue
Tel. YA 7 1741-2 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS W
MARŲUETTE FUNERAL HOME L-LL

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA A VE LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PB 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių
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X Tūkstantis dolerių Lietu
vių Fondui. “Tautinę kultūrą 
kelsime ir lietuvybę išlaikysime 
ne kalbomis ir nuolatiniais pa
mokymais, bet kietu darbu ir 
sutelktais materialiniais resur
sais. Lietuvių Fondas čia bus 
didelė parama. Pritardamas Lie 
tuvių Fondo idėjai, siunčiu sa
vo asmeninę auką — vieną tūk 
stantį dolerių”.

Tokio turinio laišką ir 1,000 
dol. atsiuntė Lietuvių Fondo 
valdybai vienas buvęs Lietuvos 
kariuomenės karys, kurio var
das, įrašytas j garbingųjų fon
do narių eilę, plačiajai visuo
menei lieka nežinomas.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdyba, po koncerto ir vaka
rienės, vėl planuoja švenčių pro 
ga naujų narių verbavimo va
jų, iš organizacijų dovanų ga
vimą ir kitą veiklą rudens me
tu, nes šalpos darbai niekados 
negali sustoti. Svarstytinas ir 
kitų metų bendras šalpos veik
los ir aukų rinkimo pertvarky
mo klausimas.

X Birutė Briedienė, ne kar
tą scenoje parodžiusi aktorės 
sugebėjimų, lankėsi “Drauge” 
ir įstojusi LK kluban paliko di
desnį įnašą naujoms Lietuvių 
knygos klubo knygoms leisti, o 
taip pat ir klišėms.

X Vysk. V. Brizgys iš vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
grįž į Chicagą gruodžio 18 d. 
Vėliau vėl vyks į Romą, kur 
gegužės 12 d. prasidės antra 
visuotiniojo Bažnyčios susirin
kimo sesija.

X ALRK Moterų sąjungos 
46 kp. kalėdinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 2 
d., 3 v. p. p. Dorothy Clark’s 
rezidencijoj, 12343—70th Avė., 
Palos Heights, III. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

Narės, kurios negali dalyvau
ti prašomos skambinti WA1- 
brook 5-0653, 46 kp. rašt. Emi
lijai Struck, nes dovanėlės ir 
vaišės yra rengiamos.

X Adv. K. Savickus apie 
nekilnojamo turto mokesčius. 
Lapkričio 30 d., penktadienį,
7:30 vai. v. Liet. Nuosavybių 
Savininkų Susivienijimo narių 
mėnesiniam susirinkime Ven- 
geliausko salėje, 4500 S. Tal
man avė., adv. K. Savickus 
skaitys paskaitą apie Chicagos 
nuosavybių mokesčius. Po pa
skaitos diskusijos. Be to, barsi
mės apie bendrų Kūčių rengi
mą ir kt. klausimais. Naria. 
ir svečiai kviečiami gausiai da
lyvauti.

X E. Jakštienė, 1425 S. 49 
Avė., Cicero, III., talkininkau
jant skt. J. Bobinienei ir ki
toms geroms šeimininkėms, ati 
daro delikatesų parduotuvę, 
kurioje galima gauti vietos ir 
importuotų maisto gaminių, be 
to, vėdarų, kugelio, įvairios žu
vies, mėsos ir kitų namie ga
mintų produktų. Krautuvės di
dysis atidarymas įvyks lapkri
čio 29, 30 ir gruodžio 1 dieno
mis. Pirkėjai bus vaišinami ir 
dalinamos dovanos. Priimami 
užsakymai ir parengimams tel. 
652-8185. (Sk.)

X Domininkas ir Ona Baliai,
2649 VVest 94 avė., Evergreen 
Park, atšventė Padėkos dieną 
24 m. vedybų sukaktį ir susi
laukė daug sveikinimų. Tą pa
čią dieną buvo atšvęsta ir jų 
vaikučių, besimokančių mo
kyklose, gimtadienio sukaktys. 
Telegrama sveikino sukaktuvi
ninkų sūnus Tomas, kuris šiuo 
metu yra JAV kariuomenėje. 
Jis taip pat sveikino ir savomo 
čiutę Barborą Pocienę.

X Sunkoką maišelį pinigų 
atsiuntė į “Draugą” šešios se
sutės — Birutė, Teresė, Rita, 
Kazimiera, Marija ir Vida Žy- 
gaitės, iš Grand Rapids, Mich. 
Per visą vasarą jos taupė cen
tus, kurių susidarė net $7, ir 
juos paskyrė lietuvaitei misijo- 
nierei Marijai Širdies Jėzaus, 
dirbančiai Peru misijose. At
siuntė kun. J. Prunskiui, kad 
persiųstų.

X Kęstutis Kuraitis iš Cice
ro ir Leonardas Čiapas iš Chi
cagos pranciškonų gimnazijoje 
Kennebunkport, Maine, yra pa
sižymėję moksle ir pirmąjį mok 
slo metų ketvirtį baigė garbės 
moksleivių eilėse.

X žurn. Vladas Mingėla iš 
Detroito ir Antanas Gintneris 
iš Chicagos, kaip Liet. Žurna
listų sąjungos skyrių atstovai, 
baigiantis Kultūros kongrese 
spaudos sekcijos atstovų pasi
tarime, buvo išrinkti toliau ve
sti susirašinėjimą su buv. Liet. 
Žurnalistų sąjungos Centro Vai 
dylba ir stengtis ją iš naujo at
gaivinti. Jei tai nepavyktų, 
pasikvietus daugiau spaudos 
bendradarbių iš kitų miestų, 
suorganizuoti naują centro val
dybą. Diskusijose dalyvavo 
kun. dr. J. Prunskis, adv. 
Kai, J. Damauskas, A. Pužau
skas, Z. Juškevičienė, Pr. šulas, 
VI. Mingėla, A. Gintneris, Br. 
Macevičius, A. Rūkštelė, L. 
Mockevičius, A. Čepulis, J. 
Venclova, P. Dirkis, P. Jurkū
nas, St. Gečas, Vyt. Račkaus
kas, B. Brazdžionis, V. Zalato
rius ir kiti. Susirinkimui vado
vavo Vyt. Zalatorius ir sekr. 
Pr. Šulas. Dalyvavo per 20 
asmenų.

X “Aukso žąsies” dekoraci
jas, pagal Telesforo Valiaus es
kizus pildo Jonas Kelečius ir 
Kazys Veselka. Premjera įvyks 
gruodžio 15 ir 16 dienomis, 
Jaunimo Centre. Šio Birutės 
Pukelevičiūtės veikalo bilietus 
galima gauti pas J. Karvelį, 
Marginiuose ir Terroje. (Pr.)

X A. Smetonos fortepiono 
rečitalis įvyks š. m. gruodžio 
8 d. 7:30 v. v. Jaunimo Cent- 

Įsigykite bilietūs iš ankstore
Karvelio knygyne, “Marginiuo
se”, Račkausko ir Štangenber- 
gų prekyboje Ciceroje. (Pr.)

X Ar nyksta lietuvybė? Dar 
gaji, nes per 10 m. vien “Sparta” 
pardavė apie 1000 raš. mašinėlių 
vien lietuvišku raidynu. O jums?

Vasario 16 d. gimnazijos Vokietijoje tautinių šokių šokėjų grupė, kuriai vadovauja mok. E. Ta
mošaitienė. Paskutiniu metu grupė gražiai reprezentavo lietuvius lapkričio 9 d. Stuttgarto, drauge 
su estais, vengrais ir vokiečiais. Iš k. j d.: prisidengusi veidą — E. Morozovaitė, VI klasės, A. 
Dambrauskaitė, VII; R. Sikora, IV; A. Šaltytė, VII; R. Tamošaitytė, V; A. Starukas, IV (akor
deonistas); I. Beržinskas, V; A. Dūda, VIII; E. Kelerytė, IX (akordeonistas); A. Suoka, V; A. 
Vitkus, VI; E. Jurkšaitis. VI. Prie mokytojos E. Tamošaitienės kojų sėdi iš kairės: Ž. Povilaičiūtė, 
IX klasės; R. Steinbachaitė, III; J. Jurkšaitė, II; A. Alisaitė, VIII; L. Bajerytė, III, ir V. Endriu- 
kaitė, VI klasės.

NUSTEBINO ATVIRUMO BAIME

Praėjusį sekmadienį B. Pakš- inž. P. Narutis, V. Galvydis, K. 
to salėje susirinko virš šimto Bružas, dr. K. Ambrozaitis, K.
Lietuvių Fronto bičiulių' ir sve
čių atsisveikinimo su dr. J. Gri 
niaus vakarui. Susirinkimo-po- 
būvį pradėjo iVl. Butėnas, pa
kviesdamas pirmininkauti ra
šyt. Č. Grincevičių, sekretoriau 
ti Agnę Kižienę. Pakviestas kal
bėti dr. Grinius papasakojo sa
vo įspūdžius iš Amerikos, kaip 

' jam ji atrodo.

Kova yra nesusipratimas
Svečias pastebėjo, kad po ei

lės metų jis čia sutikęs dvasiš
kai sulaužytų, tačiau ir gerai 
ta prasme išsilaikiusių žmonių. 
Visa tai liūdnino ir džiugino. 
Nustebo daugiur sutikęs atvi
rumo baimę. Pasigedo taip pat 
didesnio ir gilesnio intelektua- 

I linio judėjimo. Pabrėžė, kad ne 
reikia pasitenkinti kasdienybe. 
Be gerų širdžių reikia ir gerų 
galvų. Pastebėjo, kad senieji 
neišnaudoja jaunųjų talentų, 
nes skautuose ir ateitininkuose 
tekę matyti nepaprastai puikių 
jaunų vyrų. Jaunimą reikia iš
naudoti, nes pavėlavimas yra 
yda. Prelegentas pastebėjo, 
kad kultūra turi būti pirmoje 
vietoje, politinė nesantaika tu
ri būti likviduota, nes kova yra 
nesusipratimas. Visi nori Lie
tuvos laisvės ir todėl tas lais
vės troškimas tegu Visus ir vie
nija. Taip pat prisiminė, kad 
negražu idėją aukoti vien dėl 
nepatinkamo asmens, nes buvo 
juk siūlyta,

Barzdukas dr. P. Tonkūnas, L. 
Prapuolenis ir kt. Oficialioji 
programos dalis, gana gerai pir 
mininkaujant Grincevičiui, bu
vo, palyginti, trumpa.

Ruoškite vakarus
Po oficialios dalies svečiai 

prie kavutės pasidalino įspū
džiais, pabendravo. Būrelis stu
dentų, laukęs traukinio į Urba- 
ną, aktyviai dalyvavo traukda
mi dainas. Dr. J. Grinius pasi
rašinėjo autografus, o taip pat 
daugelis turėjo progos įsigyti 
naujausius Į Laisvę leidinius, 
tarp jų ir Partizanų naują ir 
papildytą laidą. Vyt. Maželis 
padarė eilę nuotraukų. Rašyt. 
Jurgis Jankus savo žodelyje pa 
sidžiaugė tokiuo skaidriu links 
mumu ir kvietė bičiulius ruošti 
literatūros vakarus, kad visuo
menė vis laibiau galėtų suartėti 
su rašytoju.

Dr. Grinius atsisveikino, o 
jam Č. Grincevičius visų vardu 
padėkojo ir palinkėjo, sėkmin
gai grįžti į Europą ir neužmir
šti savo raštais ir šio krašto.

L. Gal.
J. Tada- 
kun. P. 

Ažubalis (Toronto), dr. A. Da- 
mušis, kun. J. Borevičius, kun. 
dr. A. Baltinis. Diskusijose da
lyvavo dr. J. Jasaitis, Regienė, 
Pakalniškis, Totoraitis, Venclo
va, Purvinas, Babrauskas, Bal- 
zaras, Petruškevičius ir kt.

Pabaigoje trumpai paaiškino 
abu prelegentai, primindami, 
kad reikia ne vieniems kitus 
kaltinti, ar įžeidinėti, negilinti 
plyšį, kuris jau ir taip gilus, 
bet ieškoti tiltų tarp mūsų troš

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO KLAUSIMAI Btetnibas, kun. dr.
rauskas (Hamilton),

KULTŪROS KONGRESE

Lietuvybė, parapijos ir mokykla

Antrasis Kultūros kongresas • kad lietuvybės apleidimas nei- 
gal daugiausiai dėmesio kreipė j giamai veikia ir į religiją bei 
į lietuvybės išlaikymą. Todėl be į religinio gyvenimo entuziazmą.
veik visose paskaitose šis klau
simas buvo daugiau ar mažiau 
paliestas. ‘Bet specialiai lietuvy
bės išlaikymo problema buvo 
svarstoma lapkričio 24 d., šeš
tadienį, Lietuvybės išlaikyme 
parapijose sekcijoje.

Sekcijos vadovas prof. B. 
Vitkus, atidarydamas posėdį, 
pabrėžė, kad parapijos lietuvių 
tautiniam atsparumui ir išsilai
kymui buvo ir yra žymus veiks 
nys, kurio mes negalime apleis-

Negalima pasitenkinti esamo 
se formose, kalbėjo prelegen
tas, kai tuo nepasiekiama tin
kamo tikslo. O jeigu tikslo šiuo 
'būdu nepasiekiama, reikia per
siorientuoti ir ieškoti kelių, ve-
dančių tiesiau į parapijų veik- !kimų ir realiosios padėties. Ku- 
loje lietuvybės pabudinimą. Vi- j nigaį ir gegelėg mokytojos yra
sus reikia auklėti būti ištiki- latidavugiog lietuvybės išlaiky
mais savo religijai, gyvena- mui labai daug> neg) jeigu dar

imam kraštui ir savo tautai. 

Tautinė parapija išeivijoje
ti ir turime pasvarstyti galimy- Tuo klausimu kalbėjo antra-, 
bes, kad šis veiksnys dar ge- gįg paskaitininkas — kun. Pr. 
riau padėtų lietuvybę išlaikyti. Garšva. Pabrėžęs, kad lietuvy- 
Vadovas pakvietė kalbėti ta te- bgS išlaikymo klausime parapi- 
ma du paskaitininkus: teisinin
ką Jurgį Gylį ir red. Praną 
Garšvą.
Tautinio atsparumo pagrindai

J'. Gylys savo paskaitoje pa
brėžė, kad visuomenė, norėda
ma savarankiškai egzistuoti, 
turi turėti atitinkamus pagrin
dus. Religija ir tautybė yra 
žmogaus prigimties dalykai. 
Krikščioniškoji kultūra gali kil
ti religijos ir tautybės bendra- 
darb avimu, kada viena kitą 
remia, o ne išskiria. Tai yra 
nustatyta šio krašto patirtimi 
ir statistiniais daviniais. Kada 
viena kuri apleidžiama, silpnė
ja ir kita, nes, imigrantui esant 
ne visiškai tikram svetimoj že
mėj, albu veiksniai turi padėti 
jam formuotis. Todėl išvada,

IS ARTI IR TOLI
AUSTRALIJOJE

— Sporto šventės ženkliuko 
projekto konkursą laimėjo L. 
Urbonas. Atrinkimo komisiją 
sudarė L. Gerulaitis, J. Jona- 
vičius ir S. Umevičius.

Gruodžio 9 d., sekmadienį,
Vytis sporto klubas rengia iš
kylą į gamtą.

VOKIETIJOJE
— Fed. Vokietijoje gyveną, 

latviai įvairiose vietose suren
gė Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo 44 m. paminėjimą. 
Vienas platesnių minėjimų įvy
ko lapkr. 15 d. Baden-Wuert- 
tembergo krašte, Ludwigsbur-

Walter. Minėjimą surengė lat
vių bendruomenės Baden-Wuer 
ttembergo krašte.

— J. Norkaičiui — 70 m. 
amž. Lapkričio 25 d. 70 m. am. 
sukanka žinomam lietuvių eko
nomistui, veikėjui Jonui Nor
kaičiui. Jis gimė 1892 m. Per- 
vazninkų k., Kidulių vis., Šakių 
apskr. Nepriklausomoj Lietu- 
tuvoj buvo Finansų min. pre-

CHICAGOJE

Jūsų vaikams? KATALOGUS ir i go mieste. Dalyvavo šimtai pub 
informacijas apie rašymo, skai-; likos, atsilankė ir įvairių tauty- 
čiavimo, pinigams priimti ir kt. V-
mašinas, — gausite DYKAI, tik1 
pranešę apie savo adresą: J. L.
Giedraitis, 10 Barrv Drive, E.
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui” žinomas, kaip sąžinin
gas asmuo. .(Sk.).

šiandien yra net kelintos kar
tos čia gimusių lietuvių, mokan 
čių lietuviškai ir save laikančių 
lietuviais, tai pirmoj eilėj jų 
nuopelnas. Dabar reikia tik gi
liau įžvelgti skirtingą tautybės 
supratimą ir nuotaikas, uoliau

ja yra tik vienas iš daugelio, įsijungti j darbus lr nc žodžiais,
nors ir svarbių, veiksnių, to 
liau nusakė, kas yra parapija, 
kaip tokia, kas yra tautinė pa
rapija išeivijoje ir kokios yra 
galimybės per parapiją bei pa
rapines mokyklas veikti lietu
vybės išlaikymo kryptimi. Pa
rapijos tikslas yra grynai reli
ginis, todėl ir tautinės parapi
jos tikslas taip pat yra pir
moj eilėj religinis, o tautybės 
arba, tiksliau kalbant, priemo
nė. Lietuvybe reikalinga rūpin
tis išeinant iš religinių tikslų ir 
naudojant tinkamiausias prie
mones, kurių viena iš pagrin
dinių yra gimtosios kalbos var 
tojimas, lietuviškos parapinės 
šeimos sudarymas.

Tačiau parapiečiai turi patys 
rūpintis aktyviai dalyvauti pa
rapijos veikloj, kad jie įsijung
tų ir į lietuvišką veiklą parapi
joje. Jie turi daryti įtakos pa
rapijos veido formai savo dar
bu, prisidėjimu ir pagalba pa
rapijai. Tik parapietis gali pra
šyti tokios ar kitokios parapi
nės veiklos. Kas parapijai ne
priklauso, negali statyti jai ir 
reikalavimų.

Reikia pažinti vietos sąlygas
Diskusijose buvo kalbėta tuo

kybos depart. dir., o nuo 1936 bet nematė tikrosios realybės,

bet darbais parodyti jaunajai 
kartai lietuvių kalbos grožį, 
jos reikalingumą ir ją išlaiky
ti prie lietuvių kamieno.—A. D.

NAUJAS SPRAUSMINIS
IŠGELBĖS AERODROMĄ
Boeing lėktuvų korporacija 

jau bando Boeing 727 trispraus 
kad geriau kong- Į mini lėktuvą. Chicagos aviaci- 

resą atidėti. Prelegentas sakosi Pos komisionierius William Do 
nustebęs, kad laisvės šaly Ame
rikoje bijoma laisvai pasisaky
ti, kad bijoma išgirsti kito nuo
monė, kad daugelį varžo laisve 
pasisakymo baimė ir tie, kurie 
pasisako, yra puolami ligi plū
dimo. Prelegentą taip pat ste
bino jaunimo nemandagumas 
pokalbiuose ir Veiksmuose, el
gesys su jaunaisiais. Prelegen
tas pasidžiaugė, kad gražiai

wnes tikisi, kad už metų laiko 
šie nauji sprausminiai naudosis 
dabar mirusiu Midway aerodro 
mu. Jis pasakė, kad grąžini
mas skridimų į Midway aerod
romą geriausiai patarnaus mie
sto ekonomijai.

VALO DEMOKRATUS IŠ 
KALĖJIMO

Naujai išrinktas Cook apskri 
ties šerifas Richard Ogilvie, res

buvo platinama Armonienės publikonas, greitu laiku pradės
knyga “Palik ašaras Maskvoj' 
tačiau tokio pat nuoširdumo ir 
entuziazmo turėtų būti parody
ta ir platinant savo lietuviškas 
knygas.

Po dr. J. Griniaus kalbos bu
vo diskusijos, kuriose dalyvavo

NAUJAS LIETUVIS SPECIALISTAS 
DAKTARAS

Dr. A. Bielkus

Dr. Algimantas Bielkus-Biel- 
kevičius baigė Psichiatrijos In
stitutą, Chicagoje, tuomi padi
dindamas negausią lietuvių gy-

klausimu daug ir plačiai. Bet • dytojų - psichiatrų grupę. Šis 
daugelis 5 kalbėjo visiškai ne į i institutas, pastatytas prieš ke- 
temą, kaltino tik parapijų va-j lis metus ir valdžiai kainavęs 
dovus ar mokyklų vadovybes, J apie 10 mil. dol., yra pirmau-

jantis JAV, gydytojų paruoši
mu psichiatrijos specialybėje, 
ir protinių bei nervų ligų tyri-

m. Užs. reik. m-jos ekonominio 
dep. direktorium, dalyvavo v* 
soj eilėj ekonominių organiza^ 
cijų. Vadovavo Liet. Cukraus turime sugebėti atskirti skirtin i šį institutą. Dabar eina at-

ant kurios reikia statyti lietu
vybės išlaikymą. Gražiai pasa
kė prel. J. Balkūnas, kad mes mais. Tai vienintelis lietuvis bai

išėjo Hamburgo universitete, 
i Vokietijoje. Parašęs disertaciją 
apie mažųjų kraujo indų siene- 

i lių funkcijas, 1951 m. gavo dak 
taro laipsnį. Disertacija para- 

i šyta vok. kalba ir išspausdinta 
; Hamburge. Išlaikęs egzaminus 
| Illinois valst., gavo teisę vers
tis medicinos praktika. Proti
nių ir nervų ligų srityje dirba 

, jau daugiau kaip aštuonerius 
'/metus. Šalia to, veda tyrimus, 
į daugiausia nustatymui rami
nančių vaistų įtakos į žmonių 

i elgseną ir protavimą. Be to, 
j yra prisidėjęs prie studijinių 
, straipsnių paskelbimo medici- 
nos žurnaluose.I

Priklauso III. Lietuvių Gydy
tojų d-jai, JAV gydytojų ir psi 
chiatrų sąjungoms.

Dr. Bielkevičius yra vedęs 
Danutę (Kamarauskaitę) ir au 
gina dvi mažametes dukreles. 
Šitam gydytojui, kuris paauko
jo 5 metus varginančio ir sun
kaus darbo ir mokslo įsigyjant 
psichiatro specialybę, linkėtina 
daug sėkmės.

Dr. F. V. Kaunas

valyti Cook apskrities kalėji
mą ir iš jo atstatydins apie 
300 ten dirbančių demokratų.

TAI TIKRAI SVARIOS 
KARVĖS

Chicagos amfiteatre vykstan 
čioje galvijų parodoje buvo iš
statytos iš Prancūzijos atvež
tos “Charolais” veislės karvu
tės, baltos spalvos, sveriančios 
kiekviena po Vieną toną. Pran
cūzijoje jos išnaudojamos ne 
vien pienui ir mėsai, bet ir 
darbui.

akc. b-vės steigimui. Daug me
tų atstovavo Lietuvą ekonomi
nėse derybose su kitomis val
stybėmis. Vak. Vokietijoje J. 
Norkaitis yra Lietuvos Raud. 
Kryžiaus d-jos pirmininku

atstovai. Aukšto meninio 
lygio programą išpildė operos 
solistė Paula Brivkalne, žino
mas violenčelistas prof. Atis i aktyviai reiškiasi lietuvių
Teichmanis, pianistas Ramon suomenės gyvenime.

gas iš Lietuvos atvykusių ir - sakingas pareigas Tinley Park 
čia augusių kunigų ir bendrai Valst. ligoninėje, Chicagos piet
lietuvių gyvenimo sąlygas ir 
mentalitetą. Be tokio suprati
mo mes nepajėgsime susikalibė-

ir ti. Taip pat gana konkrečių pa- 
vi- siūlymų yra dar davęs prel. M.

vakariuose (183rd ir Harlem 
Avė.).

Amerikoje gyvena nuo 1952 
m. Yra gimęs Bugenių km. ne
toli Mažeikių. Baigęs Mažeikių

Krupavičius, J. Vaičiūnienė, T. | gimnaziją, medicinos mokslus

PERTEKLIŲ PIRKIMAS 
SUTAUPYS PINIGŲ

Chicagos miestas, pirkdamas 
pataisos namams reikmenis iš 
federalės valdžios pertekliaus, 
ateinančiais metais sutaupys 
$134,550. Pataisos namai gali 
pirkti valdžios perteklius, nes 
prie ju veikia mokykla ir ligo
ninė.

KALĖDINES KORTELES
Christmas Cards

•‘Drauge’’ jau galima gauti Įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
mu.

RINKINYS NR 1
Al Nauji Įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $1.50

B. Be to, dar galima gauti anKs- 
čiau išleisti) Įvairių, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija 
telė. Kaina $1.50.

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

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

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

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Little Angelą, Clierųb Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

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




