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KOLCHOZAI, KONTROLĖS,VALSTYBĖ 
IR ŽMOGUS SOVISTINEJE SISTEMOJE

Komunistinė
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Komunistų “Tiesa” lapkričio 30 
d. laidoje (Nr. 281), pasidžiau
gusi, jog šiemet kai kurie kol
chozai turėję gerus vedėjus, ra
gina gamybines valdybas, ko
munistų partinius organus auk
lėti kolchozinius kadrus, vertin
ti jų pastangas. Laikraštis pri
pažįsta, kad

“parinkti gerus ūkių vadovus
— darbas sunkus, bet be ga
lo svarbus ir reikšmingas. Jis 
daro įtaką ūkio ekonomikai, 
o pagal tai vertinamas ir vai

'Tiesa" pamiršta žmogų
Lietuvis žemdirbis turi būti sau 
žmogus.

Toliau “Tiesa” sako:
“Rūpindamiesi kadrais, ū-

kio veiklos gerinimu, nė mi
nutę negalima pamiršti kont
rolės, saugoti ūkių ir valsty
bės interesus”.
Laikraštis pabrėžia kontrolę 

ir valstybės interesus, o nieko 
nekalba apie žmogaus reika
lus. Komunistams “kontrolė” ir 
“valstybė” yra nelygstami daly
kai, o žmogų jie telaiko tik vals 
tybės įrankiu, išnaudojamąja

dybų darbas. Ugdyti ūkių vai. priemone sustiprinti komunisti
dovų savarankiškumą, sąži
ningumą, tai vienas iš pirmų
jų uždavinių, kurie pavesti 
gamybinėms valdyboms.” 
Gražus dalykas kovoti už nau

jus akiračius, bet, į tuos akira
čius turėtų būti įtraukti žmo
gaus darbininko reikalai: jo tei 
šių ir pareigų pagerbimas. Tuo
se naujuose akiračiuose neturė
tų būti darbininko žemdirbio 
išnaudojimo Maskvos naudai.

nės partijos vergiją.

Gamybinis mokymas
ar darbas fabrikuose
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

“Tiesa” lapkričio 30 d. laidoje 
(Nr. 281) pranešė, kad paverg
tos Lietuvos komunistų parti
jos Vilniaus miesto komiteto 
biuras apsvarstė klausimą dėl 
gamybinio moksleivių mokymo

Prancūzija pagelbės Alžirijai
Pabaigus alžiriečių delegacijai pasitarimus su 

prancūzų ministeriais
PARYŽIUS. — Prancūzija nu ryžiuje įsitikinę, jog užtektų 50 

tarė išgelbėti Alžiriją nuo sui- milijonų dolerių apmokėti ne-

kai kuriose miesto įmonėse. 
“Tiesa” rašo;

“Priimtame nutarime pažy
mima, kad pastaruoju metu 
gamybinis moksleivių auklė 
jimas tvarkomas geriau ir 
tikslingiau, kiek sustiprėjo 
mokyklų ryšiai su gamyba. 
Tačiau šioje srityje dar ten
ka nemaža nuveikti. Konkre
čiai, sutinkamai su biuro nu
tarimu, ateinančiais metais 
bus atidaryti specialūs moko
mieji cechai ir gamybinio ap
mokymo barai eilėje Vilniaus 
įmonių.

Partijos miesto komiteto 
biuras įpareigojo pramonės 
įmonių direktorius, partinių, 
profsąjunginių ir komjauni
mo organizacijų vadovus į- 
traukti moksleivius į gamyk
lų kolektyvų visuomeninį gy
venimą, stiprinti darbininkų 
ir moksleivių draugystę, pa 
dėti mokykloms įsirengti dirb
tuves, mokymo kabinetus. 
Konkretūs uždaviniai gerinti 
gamybinį moksleivių mokymą 
iškelti ir mokyklų vadovams, 
mokyklų partinių, organizaci
jų sekretoriams.”
Ar tai mokinių mokymas ga

mybinių dalykų, ar darbas fab
rikuose?

r p* ; Ben Bella numalšinės 
sukilėlius Alžirijoje
Alžiriją paliete ekonominė krizė

ALŽIRAS. — Ministeris pir- kutinės 48 valandas.
mininkas Ben Bella užvakar pra 
nešė, jog jo vyriausybė sutriuš
kino sukilėlių grupes, kurios 
bandė sukelti netvarką Alžirijo
je.

Svarbioje politinėje kalboje, 
pasakytoje parlamente, Ben Bei 
la pabrėžė, kad “grupės išsklai
dytos ir jų vadai areštuoti” Al- 
žiro, Orano, Mostaganemo, Tia- 
reto ir Constantino apylinkėse.

Kariniai daliniai ir policija bu 
vo panaudota kovoje, — pareiš
kė Ben Bella, — prieš pasike- 
sintojus prieš krašto vyriausy
bę.

Tai buvo pirmasis oficialus 
pranešimas Alžirijoje per pas-

Ben Bella neišvardijo sukilėlių 
ir nepranešė, ką darė vyriausy
bė.

Ministeris pirmininkas pripa
žino, kad Alžiriją vargino eko 
nominė krizė, bet jis tikisi gauti 
pagalbą iš užsienių, ypač iš bro
liškų arabų valstybių.

ERDVĖSE ŽUVO DEVYNI SOVIETU 
SĄJUNGOS ASTRONAUTAI

Radijo signalai, pasikalbėjimai, paskui tyla. Tai užrekordavo 
vakariečių stotis

25 kubiečiai atplaukė 
laivu į Floridą

KEY WEST, Fla. — Dvide
šimt penki kubiečiai pabėgėliai, 
įskaitant tris moteris ir 3 vai
kus, atplaukė motoriniu laiveliu 
į Floridą. 90 mylių kelionė tru
ko 12 valandų.

JAV imigracijos įstaigos pa
reigūnai pareiškė, jog tai yra 
didžiausia tremtinių grupė .at
vykusi į Floridą nuo Kubos kri
zės pradžios.

rutės, suteikdama paskolą iki 
gruodžio 31 dienos.

Tai buvo viena konkrečių pa
sekmių prancūzų ministerių ir 
alžiriečių užsienio reikalų mi
nisterio Khemisti pasikalbėji
mų, trukusių keturias dienas 
Paryžiuje. Užsienio reikalų mi
nisteris Khemisti ir jo delegaci
ja grįžo į Alžirą gruodžio 4 d. 
naktį.

Neatskleista, kokio dydžio pa 
skolos bus suteiktos Alžirijai. 
Tik žinoma, kad Alžirija dabar 
kasdien išleidžia beveik 2 mili
jonus dolerių, o kraštas pergy
vena ekonominę krizę; alžirie
čių iždas tuščias.

paprastiems reikalams per se
kančias kelias savaites.

Prancūzija eina gelbėti Alži
rijos, su kurios sukilėliais ko
vojo septynerius metus.

Italijos komunistų 
suvažiavimas puolė 
Jungtines Valstybes

NEW YORKAS. — Radijas 
Free Europe paskelbė Vąkarų 
valstybėse surinktus duomenis, 
kurie rodo, kad bent 9 rusų ast
ronautai žuvo tolimosiose erdvė 
se. • ■ - ,

1. 1959 m. vasario mėnesį So
vietų kosmonautas Terentij Si- 
borin, aviacijos karininkas, bu
vo paleistas į erdves iš Kapus- 
tin Jar vietovės. Jo radijo sig 
nalai buvo pagauti ir įrašyti Va
karuose per 28 minutes. Vėliau

tas Kennedy svarstys ekonomi- nieko a£)ie .. nebėbuv0 
nius JAV reikalus gruodžio 14
dieną, atvykęs pasakyti kalbą 2- 1960 m' sPalio H d. į prlfi- 
New Yorko ekonominiame klu- buvo paleistas pulk. Piotr 
be. Kalboje atsispindės progra-, Dolgov. Jo signalai buvo seka

mi 30 min. Vėliau kontaktas

Prezidentas Kennedy 
kalbės New Yorke 

ekonominiais reikalais
NEW YORKAS. — Preziden-

mos punktai, kuriuos preziden
tas pateiks 88-tam kongresui, 
kad būtų paskatintas ekonomi
nis stiprėjimas - augimas.

Ekonominio klubo pietūs bus 
Waldorf Astoria viešbutyje.

Giancarlo Pajetta, vienas žy- Pobūviui vadovaus Kenneth C. 
mesnių Italijos raudonųjų, krei-(RoyalL buvęg armijos sekreto-
pėsi į kiniečių delegaciją, da.

ROMA. — Italijos komunistų 
partija, .didžiausia Vakarų Eu 
ropoję, pasmerkė vakar Peipin- 
gą ir pažadėjo solidarumą Mas 
kvai.

Pažadėjus kiek suveržti dir lvvaujančią italų komunistų sū
nūs.

lai Sovietų kosmonauto, kurio 
pavardė nežinoma. Jis signali
zavo: “Pasauli, SOS, SOS”. 
Greit signalai nutrūko.

4. 1961 m. vasario 2 d. kitas 
Sovietų kosmonautas buvo pa
leistas į orbitą. Vakariečių se 
kimo stotis ištisą pusvalandį 
registravo jo kvėpavimą ir šir
dies plakimą. Staiga viskas nu
tilo. '

5. 1961 m. balandžio 7 d., ke
letą dienų prieš Gagariną, buvo 
į erdves paleistas kosmonautas

nesužinos... Jūs žinosite, ką da
ryti... Ką? Ką? Čia! Čia kažkas 
yra! Čia kažkas!” Tai buvo jų 
paskutiniai žodžiai. Jų vardų 
nesužinota.

7. 1961 m. rugsėjo 30 d. So
vietų “Pravda” paskelbė apie 
žmonių siuntimą į Mėnulį. Spa
lio 14 d. sekimo stotis Torre 
Bert, netoli Turino .aiškiai pa 
gavo žodžius moters ir vyro, 
esančioje vienoje erdvių kapsu
lėje. Septynias valandas buvo 
girdimas jų pasikalbėjimas auk

su ąėmė išblėso praslinkus ke
lioms . sekundėms po išmetimo 
į erdves.

i 6. 1961 m. gegužės mėn. 17 d.
I rusai iš.Naikonuro, netoli Aralo 
i jūrų, paleido į erdves kapsulę 
į su vyru ir moterimi. Sekimo sto

m-, , -.vj. ~ j tys Kanadoje, Havajuose, V.
mas.T.k^m.lapknaoa^ Švedijoje, Italijoje

su juo pradingo. Jis buvo pasie
kęs keletą rekordų, šokdamas 
parašiutu. Po spalio 11 d. jo'var 
das jau niekur nebebuvo mini-

Vasilevič Zovodovski. Jo ryšys ščiau minėtų valstybių sekimo
stotyse ir dar Dakaros, Tokijo 
ir Sidnėjaus sekimo punktuo
se. Po to — visi kontaktai su 
jais nutrūko.

Šias informacijas apie 9 So
vietų kosmonautų žuvimą iš-

TRUMPAI IS VISUR
— Sovietų Sąjungą gali kiek 

vienu momentu paskelbti, kad ji 
sustabdanti visus atominius ban 
dymus savo iniciatyva. Tačiau 
Amerika jos žodžiais nepasiti 
kės.

— Anglijoje siaučia nepap
rastas didelis ir tirštas rūkas, 
kokio dar nebuvo nuo 1952 me
tų, kada žuvo 4,000 asmenų. 
Dabar jau žuvusių yra 32 as
menys.

— Indijos premjeras Neimi, 
nuskridęs vakar prie Himalajų, 
pareiškė, jog mes vieną kartą 
buvome apgauti, bet daugiau 
tokių dalykų neįvyksią. Jis taip 
gi pasakė, kad dabar nenuma
toma didesnė kova.

— Izraelio ir Sirijos kareiviai 
užvakar apsišaude Tel Katzvi 
apylinkėje, pietuose nuo Gali
lėjaus jūros.

spausdino “Chicago 
News” gruodžio 5 d.

Daily

žus Alžirijoje, pareigūnai Pa-

Williams išskrido 
į Londoną

WASHINGTON, D.C. — G. 
Mennen Williams, valstybės sek 
rotoriaus pagalbininkas Afrikos 
reikalams, išskrido vakar į Lon
doną ir Paryžių naujai krizei 
grasinant Konge.

Williams nori įtikinti Britani
ją ir Prancūziją, kad jos dau
giau bendradarbiautų išspręsti 
užtrukusį Kongo klausimą pa 
gal Jungtinių Tautų planą. Pran 
cūzija dar daugiau priešinasi - 
nei Britanija Jungtinių Tautų 
veiklai Konge.

KALENDORIUS

Gruodžio 6 d.: šv. Mikalojus, 
Tolutis, Vėtra.

Gruodžio 7 d.: šv. Ambrazie
jus, Nemėda, Domeika.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių; rytoj — ap
siniaukę, truputį pasikeis oro 
temperatūra, galimas lietus ar 
sniegas.

Saulė teka 7:03, leidžias 4:20.

važiavime Romoje, ir pareiškė, 
kad jo partija visais balsais 
“pasmerkia jūsų neteisingą po
ziciją”.

900 atstovų pakilo ir sukėlė 
ovacijas kalbėtojui, parodydami 
kur stovi Italijos komunistų par 
tija Maskvos - Peipingo “ideolo
giniame ginče”. Dešimt vyrų iš 
Peipingo sėdėjo, tylėjo ir rašė 
į bloknotą.

*
Italijos komunistų partijos su 

važiavimas vakar puolė Jungti
nes Amerikos Valstybes, kad, 
girdi, jos graso taikai, nenore 
damos išeiti iš Guantanamo lai
vyno bazės. Kubos komunistų 

. delegacija irgi dalyvauja italų 
komunistų suvažiavime.

—• Bonnoje tebevyksta pasi
tarimai dėl sudarymo koalici
nės vyriausybės.

Raudonoji Žvaigždė” paskelbė 
apie jo mirtį nelaimingame atsi- 
tikime, einant pareigas. Jokių 
detalių apie mirties aplinkybės 
nebuvo duota.

3. 1960 m. lapkričio 28 d. 
buvo Vakaruose pagauti Sigiią-

pagavo jų žodžius: “Mes studi
juojame programą... Padėtis da 
rosi mums kritiška... Kažkas 
netvarkoje... Mes keičiame savo 
kursą... Kalbu su direktoriumi, 
ar mane suprantate?.,. Jeigu 
mes neišeisime, pasaulis vistiek

J. Daugi.

— Argentinoje atsistatydino 
devyni ministeriai, solidarizuo
dami su ekonomijos ministerių 
Aivaro Alsogaray pasitrauki
mu.

SOVIETU PASIRYŽIMAS KELTI SAVO TARIAMA ARTIMOS 
ATEITIES PRANASUMA TURI TIKSLĄ SUMAŽINTI LAISVOJO

•. SvarstantBONNA, Vokietija. — Sovie- pusė, tai 48 pavergtos tautos, sovietų gyvenimo mės ūkį, tai Vakarų ūkio žino-
tai pastaruoju metu linkę kelti 
daugelyje sričių tariamą . savo 
pranašumą, bet įvairūs informa-

kurių daugelis nenoriai .kenčia, 
pavergėjo jungą. Nėra jokia pa 
slaptis, kad; jei 40 procentų So-

ciniai, statistiniai duomenys kai vietijos gyventojų verčiami kal
ba priešingai. Pvz.. admirolas bėti. rusiškai, vis dėlto: jie dau-
E. Bioerkluna ištyrė kai ku
riuos informacinius šaltinius ir 
visą eilę politinių ir mokslinių 

HANAU, Vokietija. - Jung- Vakaruose ir Sovietų Sąjungoje

Kariniai pratimai

tinių Amerikos Valstybių armi
jos tankai gruodžio 4 dieną vi
durio Vokietijoje turėjo kari
nius pratimus.

— Rytų Vokietijos komunis
tų partijos vadas Ulbrichtas va 
kar pareiškė, kad Vokietijos 
klausimas turi būti išspręstas 
nuolaidomis iš abiejų pusių. Ir 
tada būsią galima kalbėtis tai 
kos sutarties klausimu.

išleistų leidinių. Jis priėjo išva
dos: Sovietų Sąjunga dar žy 
miai atsilikusi nuo Vakarų, ji — 
įvairiose srityse — dar aiškiai 
silpniau pasireiškė. Visa eile tų 
silpnesnių Sovietijos pusių jis 
iškėlė “Nėue Zuercher Zeitung” 
(300 nr.) pasekelbtame straips
nyje.

Silpnoji pusė — 48 pavergtos 
tautos. Stambi Sovietų silpnoji

giau vertiną tautinę, ne rusų, 
kalbą, tai Kremliaus valdovai 
negalį jaustis ramūs. ■

Atsilieka gyvenimo lygis ir 
pramonė. Nors Sovietų Sąjun
gos gyvenimo lygis pastarai
siais keleliais metais ir yra pa
kilęs, tačiau, palyginus su Va
karų kraštais, jis vis dar per 
žemas. Vakarų specialistai abe 
joja, ar galimas įvykdyti Chruš 
čiovo noras per ateinantį de
šimtmetį gyvenimo lygį kasmet 
kelti po daugiau kaip 3 pro 
centus.

lygį,, ekonomistai ir mokslinin
kai linkę lyginti Sovietijos ir 
JAV brutto — socialinį produk
tą, jo kilimą ar smukimą. Tas 
socialinis produktas (kitaip ta
riant, bendroji visų prekių bei 
patarnavimų vertė) Vakaruose 
yra dvigubai didesnis kaip So
vietuose, ir visą jų bloką įskai
tant. Tiesa, sovietai savo socia
linio produkto metinį augimą 
laikolygiu 8.6 proc., tuo tarpu, 
kai jis tikrumoje turėtų būti 
žemesnis. Amerikiečių metinis 
augimas siekia apie 4%, o Mas 
kvos propagandistai jį nuverti
no ligi 2.2%. Jei sovietų valdo
vai kalba apie 8.6% augantį 
socialinį produktą ir septynme
čio laikotarpyje 10% kylantį že

vai, prisimindami buvusių penk 
mečių nesėkmes, abejoja tais 
sovietiniais teiginiais bei gra
žiais pranašavimais.

Dabartinė Sov. Sąjungos pra
monės gamyba sudaro apie 45% 
amerikietiškosios pramonės (pa 
gal sovietinius duomenis — apie 
60%). Tai reiškia, kad dar pra
slinks nemaža laiko, kol bent 
pramonės požiūriu abi didžio
sios valstybės sugebės susily
ginti.

iSlovietija žymiai priklauso nuo 
užsienio rinkų. Karo ar bloka
dos atvejais svarbus autarkijos 
klausimas, taigi sugebėjimas 
valstybei pačiai pasirūpinti įvai
riomis prekėmis. Atrodytų, kad 
Rytų blokas gali apseiti .be di

desnio importo. Tačiau, kaip 
teigia sovietinių reikalų žinovas 
R. StrauszHupe, sovietai ver
čiami iš Vakarų įsivežti varį, 
cinką, volframą, kai kurias plie 
no rūšis ir mašinų dalis. Pagal 
kitus šaltinius, sovietai dar im
portuoja ir medvilnę, cheminius 
išdirbinius, gumą, benzolį, kra
nus, Vamzdžius, tekstilės pre
kes. Be to, reikią atminti, kad 
Vakarų laivai gabena 40% visų 
importuojamų prekių į Sovietų 
S-gą, tie Vakarų laivai aptar
nauja 60% Lenkijos ir net 75% 
Rytų Vokietijos importo. Tai 
liudija, kad priešingai kai ku
rioms nuomonėms, sovietai ne
gali apseiti be užsienio rinkų bei 
prekių.

Sovietų pastangos pakelti ga
mybą, pasivyti Vakarus tik ro
do, kad jie įžiūri silpnąsias sa 
vo ūkio puses. Savo pažadais 
pakelti gyventojų gerovę, pa
siekti laimėjimų 'ūkyje ir drauge 
Vakarų pajėgumą mažinant ar 
jį neįvertinant, jie siekia įr pri
dengti tas silpnąsias vietas. So
vietinis pasiryžimas nuolat kelti 
tariamą sovietinį artimos atei
ties pranašumą, greičiausia, tu
ri tikslą sumažinti Vakarų bud 
rūmą ir sukelti klaidinantį įs
pūdį, kad, esą, laisvajam pa
sauliui neapsimoka priešintis so 
vietinei ekspansijai. Tuo tarpu 
Vakarai, priešingai, bekovoda
mi dėl laisvės ir kitų dvasinių 
idealų, kaip tik turėtų kelti vi- 
sakeriopą pajėgumą bei karinę 
galią.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 6 ‘Ateities" vajaus reikalai j Parengimai Chicagoje
— Chicagos ateitininkų sen- LLU LJMII IH €LfJBaajfeUuuaj>

— Maironių Metų “Ateities” 
Didžiojo Vajaus komitetas su

draugių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 12 d., 7:00

malonumu nori pranešti, kad JaunimQ Centre Apįe Įspū. 
administracija vajaus proga su- E kalbės Run dr>

j tiko Naujiems Prenumerato- Urfa.onas. Susirinkimo me-
) riams nuleisti prenumeratos tu bug statomį kandidatai j ne
mokestį 1963 metams iki $4-00. paprastą ateįtininkų konferen- 
Tad pasinaudokite tuo atpigini- Rurį įvykg New Yorke
mu ir užsisakykite Ateitį dar gegužėg 3Q _ birželio 2 Taip. 
prieš gruodžio 31 d. sau bei sa- gi -iame susirinkime visi gaiės 
vo draugams, kolegoms, kaimy- užsimokgti nario mokestį ir kon 

įnams .. . šv. Kalėdų proga. ferencijos mokestj.
- Vajaus komitetas nori _ Jonas ^liūnas kalbės apie 

| pranešti džiugią naujieną, kad «Ghettiškumą Lietuvių Visuo- 
ikun. J. Prunskis suprato va- mengje„ šį penktadienį, gruo-

6 , v - 1Q , h . Ijaus svarbum4 bei reikalingu- džio 7 d 7:30 vai. v. Jaunimo
Š. m. lapkričio 18 d. Chicagos dvasines vertybes — visuome- mą ir paaukojo $50.00, kurie ~trp Kita npnktadieni anie 

ateitininkai ir svečiai rinkosi į niškumą ir pareigingumą. i bus panaudoti apdovanoti ge- ..Atvira Dvasia” kalbėk kun 
Jaunimo Centrą išklausyti sve- Kuri gi yra lietuvių paskir- riausiai nasirodžiusiems atski- At ą P J , '
čio iš Vokietijos dr. Jono Gri- tis tarp Rytų ir Vakarų kultu- . _. . Kęstutis Trimakas, S. J. Paskai
niaus paskaitos. Susirinkusieji rų? Komunizmas lietuvių kul-1 01&amza ouams ei įas rengja Korp! Kęstutis. Visi
bemaž užpildė gan erdvią salę. turą naikina, tad lietuviams, aiš a inm ams' ajaus pasise vi- kviegįaniį į šias paskaitas atsi- 
Svečią prelegentą susirinku- ku, su Rytų kultūra nepakeliui, m° laipsnis kiekvienoje vieto- landyti.
siems pristatė at-kų sendraugių bet ir Vakarai nėra gailestingi. v^Je bus nustatomas atsižvel- — Ateitiniiikij — studentų ir
skyriaus pirmininkas R. Kriau- Prelegentas priminė krikščio- giant į gautus rezultatus ir į sendraugių__ ruošiamas Naujų
čiūnas. Dr. Jonas Grinius kai- niškąjį humanizmą ir šį kelią turėtas galimybes. I-ji premija metų sutikimas įvyks Chateau 
bėjo tema: Šių dienų kultūri- rado tinkamiausią lietuviams. —$25.00, II $15.00 ir III $10.00 Busche modernioje, prieš pora 
nės priešingybės. Prelegentas Tad, naujai pergyvenant krikš- vertės knygomis. Tad mieli atei mėnesių pastatytoje, salėje, prie 
pirmiausiai aptarė kultūrą ir ei čioniškąjį humanizmą, jį per- tininkai, visi stenkimės gauti 103 ir Cicero gatvių

— Būsimiems studentams. 
Jau trečdalis mokslo metų pra
ėjo, ir neužilgo trauksim į uni
versitetus. Bet tų universitetų 
yra tiek daug ir įvairių, kad 
žmogui sunku pasirinkti. Reikia 
susipažinti su jų reikalavimais, 
mokslo lygiu, teikiamais kur
sais, stipendijomis ir t. t.

Kaip tik todėl Kun. Alf. Lip- 
niūno kuopa (Chicagoje) kas
met ruošia studijų vakarą, ku
riame lietuviai studentai, atsto
vai iš įvairių Chicagos universi
tetų, papasakoja ir atsako klau 
simus apie jų lankomus univer
sitetus. Šįmet studijų vakaras 
įvyks penkt., gruodžio 7 d., 
Jaunimo Centre, 203 kambary
je, 7:30 v. v. Bus taip pat ro
domi filmai.

Kviečiame visus vyresnius 
moksleivius, kad ir ne ateitinin
kus, pasinaudoti šia proga susi
pažinti su Chicagos universite
tais.

Red. VINCENTAS ČIULEVIČIUS, 6540 S. Campbell avė., 
Chicago 29, III. Telef. FR 6-1275

SVEČIAS IŠ VOKIETIJOS

New Yorko moksleiviai ateitininkai atlieka programą Katalikių Moterų sąjungos šventėje lapkričio 
4 d!eną- P. Ąžuolo nuotrauka

vilizaciją kaip priešingybes, duot per kūrybą. Laisvieji lie- pirmąsias vietas, o Jūsų visų ir 
Kultūra yra dv.asinių vertybių tuviai turi nepaskęst vakarų ATEITIES vardu Maironių Me- 
visuma, tai yra vertybės paęi- masėje, bet savo kultūrine kū- tų Didžiojo Vajaus Komitetas 
nancios is paties žmogaus kaip ryba pakilt aukščiau vidutinis-! tari k T prnn<,killi Ačiū r 
pastovūs polinkiai, įpročiai, kūmo. Tik stiprios asmenybės rrunsKiui ačiū.
nuotaikos. nebijo kultūrinės kovos. Prele-

O civilizacija yra vertybės gentas bai^ė paskaitą pageida- 
apimančios žmogaus aplinkumą, kad lietuviai aktyviai_ ir
tai žmogaus sukurtos gerybės 
išnaudojant gamtą, jos tarnau
ja žmogui ir yra kaip kultūros 
padarinys. Ūkinė gerovė ir aukš 
tesnė civilizacija gali pagelbėti 
kurti ir aukštesnę kultūrą, bet 
kultūra gali egzistuoti ir be jų. 
Ir žemos civilizacijos tautos 
turi kultūrinių vertybių. Civili
zacija, nors yra komplikuota, 
bet be turinio ir tik snobams

kūrybingai įsijungtų į kultūri
nes rungtynes nepasitenkintų tik 
išsilaikymu, nes kas nebekovo- 
ja, tas jau pralaimėjęs. Paskaitą 
buvo palydėta ilgais plojimais.

Akvilė Rudienė

DĖMESIO!
Kas iš Chicagos važiuoja 

į Los Angeles, yra gera vieta 
sustoti — 4501 Marmion Way, 
Los Angeles 65, California.

Naujas laikraštis
Australijos ateitininkai išlei

do naują laikraštį — “Ateities 
Žingsniai” 1 nr. (1962 m. spa
lių mėn.), kurio skiltyse yra 
skyrius — “Mažųjų Žingsniai”. 
Laikraštis yra 8 puslapių, 
“Ateities” formato. Jis leidžia
mas kaip “T. A.’’ priedas.

TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELES 

ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

V/.fcam Samiausios kainos Ir garantija

L?3,as. Halsted St.- CLiffside4-56651

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

VVA 5-9209 Chicago, III.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.9Sį Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-l dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
i Priima ligonius pagal susitarimą.
D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, Išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 6Srd Street
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BAI (ĮKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6449 So. Pulaski R<< (Cranford 
Medical Bhildlng). tel LU 5 6446

' Valandos pagal susitarimo. Jei ne 
atsiliepia, skambint* MI 8-0001.

Ofisas: 3148 VVest OSrd Street 
Tei.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 We«t OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.
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Kam šaukiama nepaprastoji 
konferencija?

Nepaprastosios konferenci- į 
ji gali atstoti kultūrines verty- jos reikalas buvo jau pribren-1
bes. dęs prieš trejetą metų, bet ju-;

biliejinė sukaktis, kuriai buvo

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!
Toliau prelegentas aptarė 

Rytų ir Vakarų kultūrų prie- norima ypatingai susitelkti ir
šingybes. Komunistinė rytų iškilmingai atšvęsti 1960 metų 
kultūra visai išmetė religija, o. kongresu Chicagoje, neleido tin 
vakarai yra indiferentiški reli- j karnai. pasiruošti ir iškilmin- 
gijai, nors su ja nekovoja. Ry- gam kongrese kelti statutinių 
tų kultūra turi savo griežtą ir organizacinių klausimų, ku- 
vertybių gradaciją, yra viena- rįų sprendimui reikalinga pra- 
lytė, turi savo tikslą, ten pats vesĮj formalūs atstovų rinki- 
komunizmaa lyg atstoja religiją. ai Per pastaruosius dvejus 
Vakarai neturi kultūrinių ver-|moLug) Q ypač paskutiniuose 
tybių gradacijos (vertybės su- Fcderacijos vado ir vald
jauktos), neturi vieningos idę- ... .... ... • j- - , ,. 'rinkimus, įskilo reikalas perjos, bujoja individualizmas. . , .

svarstyti dabartinę AF konsti-

/fįM&H.

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius

Dedame keletą pavyzdžių:

Lietuvių kultūrinės vertybės tuciją, padaryti ją lankstesnę.
nėra tokios, kurios būtų galima labiau pritaikytą dabartinėm 
tuoj pastebėti. Lietuvių kultu- veįkimo aplinkybėm. Yra taip 
ra yra patriarchalinė kaimo i paį gyyg^ reikalas giliau pa- 
kultūra. Lietuviai daugiau mo- žvd ateitintok veiklos for
rahnių vertybių puoselėtojai. , -, . ■v mas, budus ir priemones; ap-Prelegentas tarp lietuvių dvasi
nių vertybių iškėlė keletą nei
giamybių, kaip pvz.: negerbimą 
to, kas sava, ir pervertinimą to, 
kas svetimą, taipgi — pasyvu
mą prisiderinimą aplinkybėms, 
o ne aplinkybių palenkimą savo
naudai. Kaip teigiamybes lietu- tencinės lietuvių kovos ir kata 
viuose prelegentas paminėjo: ūkiškos akcijos naujus pagrin-

svarstyti- gyvenamos aplinkos 
reiškinius ir tendencijas, ku
rios turi nemaža įtakos jaunes 
nės ateitininkų kartos nusitei
kimui ir nusistatymui; apspręs 
ti lietuviškojo ugdymosi, rezis-

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

šeimų pastovumą, padorumą.
Be to, iškėlė lietuvių domėjimą
si pasaulinėms problemomis.
Lietuviai tuoj atgavus neprik- . ,, , J . ,. , . mo ir ryšio, glaudesnio bend-lausomybę nepasimete; labai . ‘, ° ,
greit susirado savo vietą kitų nKlartmvimo, atsakomybes su- 
tautų tarpe ir stojo į kūrybos pratimo, organizacinio pareigiu 
ir pažangos kelią. Dar prele- gurno, santykių su kitomis or- 
gentas iškėlė lietuvių teigiamas ganizacijomis. (AFV)

dus. Yra taip pat eilė organi
zacijų klausimų: sąjungų bei 
atskirų vienetų autonomišku-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 83rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

______ Rez. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695 0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
Ant.r. 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 51 st Street
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 

i priima pagal susitarimą, 

i Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE
8PECIALTBE — 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 

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bpeclalybč akušerija lr moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

I Tel ofiso Ir rez- WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Včžio ir leukemijos eheminč tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 Iki 9 

p. p. AVA 5-3388.

oriso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LTGOS 

2656 West 63rd Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

6: antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8: 
Šešt. nuo 1 iki 4 vai.

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil'llllllllllli'llllllllllllllllllllllllllllllllh.

TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.
Telefonus: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marųnette Road 

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

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

keičia stiklus ir rčmoa
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr. L Seibufu
Inkstų, pūsles Ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St„ Harvey, 
m., tel. EDison 1-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Sulte 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-577B 
arba 16542 S. Cicero. Oak Forest. UI.

Telef. FU 5-2620.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

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

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

Ofiso tel. BI 7-0400
Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

0R, WALTER 1. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59t.h Street

Vai.: Pirmad.. antra., ketvlrtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. Šeštad. 1—4 vai., trečiad
uždaryta.

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianoe 5-4410
Rez. tel. GRovehilI 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—8 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlns 

Visuai Training — Contact Lensez 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7p D 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 p. pT-

lu šešt. 10:30 v. r. —- 6 p. p,
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—s vai. lr 6—8 vaJL vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika lr specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
^GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ER VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHntURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 
Y',,v- Sešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71 st Street 
Telefonas HEmlock '6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
C H I R U R G A S

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DB1 valandos skambinti tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p.
antrad. lr penktad. 6-8 v. v.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
BpedalybS: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGO8
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe —. vidaus Ilgo*
2454 VVest 71»t Street 

(71-os ir Campbell Avė, kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v.
šeštad. » v. r. — 2 p, p.

Trečiad lonlals uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. duo 2 Iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chicago 28, HI. 
Telef. ofiso: PUllman 6-6766 

Namų: BEverly 8-3946
Prl6m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p„ trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3169

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.
Tel. ofisų RE 7-8818

0R. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p. p. ir 6-8 p. p 
Šeštadieniais 10-12 valandoa 

Trečiadieniais uždaryta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IE CHIEURGAS

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

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2 1kl 8 vai. vak. 
Treč. Ir zekmad. tik zuzitarua.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IE CHIEUKGAS 

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



Ne vedimas į prostituciją, o

Socialinė gerovė ir švietimas
Miestus ir kitus administra

cinius vienetus sunkiai" gula 
šalpos našta. Visuotinai nusta
tyta, kad labai didelį šelpia
mųjų skaičių (čia neturima 
minty bedarbių šalpos) sudaro 
suirusių šeimų nariai, jų vai
kai. Nebesitikėdama netolimoj 
ateity pakelti tokių šeimų mo
ralės, Illinois valstybė palinko 
į desperatiškas priemones: Vai 
dinė Šalpos komisija (Illinois 
Public Aid Commission) po 
karštų, 2'/2 valandos užtruku
sių diskusijų 6 balsais prieš 4 
priėmė nuostatą, kuriuo su 
valdinio iždo parama šelpia
moms šeimoms numatoma teik . 
ti gimimų kontrolės instrukci
jos, atitinkami vaistai ir ki
tos priemonės. Kad patys šal 
pos valdininkai neužsiimtų gi
mimų kontrolės propaganda, 
nuostate numatoma, kad tos 
rūšies patarnavimai bus teikia
mi tik šelpiamiesiems patiems 
prašant ir juos nukreipiant pas 
jų tikybos dvasininką ar pas 
gydytoją ir iš iždo apmokant 
su tuo surištas išlaidas. Tuo 
būdu Illinois valstybė tampa 
pirmoji JAV-se formaliai nu- , 
matanti gimimų kontrolę, val
dinėmis priemonėmis vykdo
mą, kad ir tik šelpiamųjų tar
pe.-

Negana to, pirmadienį nu
matoma svarstyti nuostatą, ku 
riuo valdinėmis lėšomis būtų 
apmokamos perskyrų išlaidos 
tais atvejais, kai dabar pora 
gyvena susimetusi ir jų mote
rystės negalima įteisinti, nes 
kuri nors pusė buvo anksčiau 
sudariusi moterystę ir neturi 
lėšų buvusią moterystę panai 
kinti.

¥
Šitokiais nuostatais, nors ir 

liečiančiais tik šelpiamųjų šei
mas, Illinois valstybė suka į 
labai slidų ir pavojingą kelią. 
Jau Chicagos katalikų arkidie- 
cezijos generalinis vikaras, G.
J. Casey, arkivyskupui išvy
kus į Romą, kalbėdamas die
cezijos vardu, pareiškė:

— Tikrumoje tai reiškia, 
kad Illinois valstybės piliečiai 
yra gundomi, jiems palengvi
nama ir net subsidijuojami ne
leistini ryšiai už moterystės 
ribų. Tai bloga valdžios poli
tika, ir tie komisijonieriai, ku
rie už ją balsavo, turi priim
ti atsakomybę už kilsiantį iš to 
viešosios moralės žlugimą.

Vertas dėmesio Illinois vals 
tybės auditoriaus M. J. How- 
lett pareiškimas:

— Mes šelpiamiesiems duo
dame maistą, drabužius, pašto 
gę, medicinišką pagalbą. Mes 
juos taksiais vežame į ligoni
nes, mes juos palaidojame; 
mes duosime jiems kontracep- 
tyvus, o dabar finansuosime 
jų divorsus. Kur gi bus galas 
kelio ta kryptimi?

Tas priemones kritikuoda
mas Chicagos universiteto kat. 
studentų kapelionas sociologas 
kun. Tomas McDonough at
kreipė dėmesį, kad Chicago
je yra 46,000 motinų, dėl savo 
mažų vaikų gaunančių iš iždo 
pašalpą. Iš jų tik 2,500 arba 
— 6 procentai gyvena su savo 
vyrais, likusieji gi 94 procen
tai pasiskirsto taip: 22,000 per 
siskyrusių, 18,000 netekėjusių 
ir apie 2,000 našlių. Taigi fak- 
tinai pagal aukščiau minėtus 
nuostatus prašančiųjų gimimų 
kontrolės pagalbos žodžius bū

tų galima pagal tikrąją jų 
reikšmę taip formuluoti: “Aš 
noriu atlikti antisocialius veiks 
mus, kurie yra nemoralūs, kai 
kuriais atvejais net nusikals
tami. Aš juos noriu pildyti 
ir prašau, kad Illinois valsty
bė panaudotų šalpai skiriamas 
sumas, kad aš būčiau apsau
gota nuo tų veiksmų nemalo
nių padarinių.” Tuo būdu Illi
nois valstybės piliečiai ne tik 
atleistų, bet net šelptų ir pa
lengvintų nevedybinius seksu
alinius santykius. Jei valstybė 
šelpia pvz. krūtinės peršvieti
mus kovojant su džiova, tai ji 
tvirtina, kad tai geras dalykas. 
Jei valstybė šelps gimimų kont 
rolės priemones ir perskyrų 
parūpinimą, ji pritars toms 
priemonėms.

Krikščioniško Šeimų sąjū
džio pirmininkas, De Paul uni 
versiteto viceprezidentas prof. 
Urban H. Fleege atkreipia dė
mesį, kad tokios priemonės 
būtų laisvosios meilės prote
gavimas. Kaip gali būti tiki
masi tokios šeimos gerai iš
auklėti bernaičius ir mergai- 
čius, kai motinos valdinėmis 
priemonėmis būtų skatinamos 
į palaidumą ir svetimoterystę?

Lake Meadows Katalikų Vy
rų tarybos pirm. Paul Twine 
atkreipė dėmesį, kad didžiąją 
daugumą Chicagoje šelpiamųjų 
motinų sudaro negrės; kaip 
negras ir kaip katalikas jis 
protestavo prieš tokį gimimų 
kontrolės propagavimą valsty
binėmis priemonėmis. Jis tvir
tino, kad auklėjimu, gyvenimo 
sąlygų gerinimu reikia siekti ■ 
sumažinti ir taip jau didelį 
nelegalių gimimų procentą neg 
rų tarpe.

Krikščionių Šeimų sąjūdžio 
veikėja Mrs. E. Leak teisin
gai atkreipė dėmesį, kad šito 
kios priemonės padidins palai
dumą ir venerines ligas ir, 
dėl tų priemonių nepakanka
mumo bei nesugebėjimo varto
ti; dar padidins nelegalius gi
mimus. Net ir Illinois Parla
mento Valdinės Šalpos Pata
riamasis komitetas Springfiel- 
de lapkr. 22 d. 8 balsais prieš 
2 pasmerkė tą projektą, ir 
galbūt dar galės jį sulaikyti.

¥
Tai būtų logiška. Ar šios 

priemonės sumažins šalpos iš
laidas, ar ne — dar klausimas, 
bet kad jos atneš kitą, pini
gais neįkainuojamą žalą kraš 
to moralei — tai faktas. Mo
ralinis nuosmukis kraštui nuo
stolingas visokiais atžvilgiais, 
net ir finansiniu, kap tai įro
do faktas, jog apie 90% šel
piamųjų sudaro suirusios šei
mos.

Vieton bandymų kovoti su 
simptomais, moralinio pairi- 
mo padariniais, reikia kirvį pri 
dėti prie pačių šaknų, prie to 
priežasčių. Kaip savo vedama
jame nurodo žurnalas “New 
City” (X.15) daugelis tų moti
nų reikalingos ne gimimų kont 
rolės, bet supratimo, išmintin
go patarimo, žmoniškų butų, 
prieglaudos jų neįstengia 
miems išmaitinti vaikams, dar
bo joms pačioms ir jų vyrams, 
praktiško parengimo, paleng
vinančio gauti tarnybą, nau
jų švietimo ir auklėjimo pas
tangų, o ne pavertimo šelpia
mųjų butų prostitucijos landy
nėmis. J. Pr.

Spaudoje ir gyvenime

RUSŲ KULTAS LIETUVOJE
Bevedant rusinimą Lietuvoje, 

okupantams prireikė paruošti dir
vą. Okupantų kontroliuojama* 
spauda pradėjo pūsti rusų kultūrą. 
Štai “Tiesa” Nr. 261 lapkričio 4 
d. net pirmame puslapyje išspaus
dinusi vedamąjį, skirtą rusų gar
binimui. Čia kalbama, apie “nuo
širdžią didžiosios rusų tautos pa
ramą”, suminimos elektrinės, ver
timai lietuviškų kurinių — ir vis 
tai esąs rusų nuopelnas.

Per porą dešimtų metų patys 
lietuviai būtų padarę neblogesnę

KOMPARTIJA PRIE GĖDOS STULPO

Aukščiausia Taryba pagaliau atvirai prisipažino, kad 
Lietuvoje trūksta svarbiausių prekių, o gyventojams

patarnavimas nepaprastai blogas 

JURGIS VĖTRA

. Sovietų ambasados antrasis nistrai, valdytojai, deputatai bei rimtų trūkumų, šumauskas nu- 
sekretorius nesenai Chicagoje kitos kompartijos iškamšos. Ir rodo: “Tai ypač liečia naujų 
ne tiesą skelbė viešoje kalboje, šis vaizdas netikras, nes leng- konstrukcijų baldų gamybą. Jei 
kad nacionalistų spauda besi- viau galima pakęsti trūkumus, 1959 m. buvo įdiegta į gamy- 
džiaugusi dėl nederliaus Lietu- kaip būti pavergėjo pastumdė-' bą 40 naujų baldų rūšių, tai 
voje. Mes liūdime dėl Lietuvos liu. 1961 m. tik 16. Iš 112 baldų

pavyzdžių, paruoštų praėjusiais 
metais, tik 38 buvo priimti se-

pavergimo, lietuvių tautos iš
naudojimo ir jos skurdo. Mes 
tvirtinome ir dabar tvirtiname, 
kad kompartija yra kalta dėl 
lietuvių tautos naikinimo ir ki
tų negerovių. Ji kalta nesuge
bėjimu panaudoti tinkamų prie
monių ir šiais nederliaus me
tais. Ne kas kitas, o komparti
ja yra atsakinga dėl skurdo, 
prekių trūkumo, blogo patarna-

Lietuvoje prekių trūksta, o 
esančios blogos rūšies

Visi pranešėjai, lyg beždžio
nės pamėgdžioja Maskvos tak
tiką: truputį pasigirti, o vėliau 
nusinuoginti ir save plakti. Sta
lino metais, tuo viskas ir baig
davos?., nes pagiras sekdavo 
skatinimas, gainiojimas žengti 
į priekį. Šiuo metu tikroviškiau

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 6

nijos metu buvo žadėta. Dėl to 
valstybės iždas negauna tiek 

rijinei gamybai. Nepagerėjo pa Pajamų, kiek buvo tikėtasi, 
dėtis ir 1962 m. Daugelio ilgo: Brangiai kainuojančių adminis- 
naudojimo daiktų techninis ly- gracijos programų vykdymas

Mokesčiu sumažinimo belaukiant
To sumažinimo tikslai ir numatomi metmenys 

PRANAS DAILIDĖ

Apie mokesčių sumažinimą | pramonę. Tačiau taip neatsiti- 
kalbama jau nuo prezidento i ko. Todėl po šio rudens rinki- 
Kennedy inauguracijos. Tas kai i mų buvo nusistatyta eiti ir 
bas yra sukėlęs lėtas krašto 1 prie bendro mokesčių sumažini- 
ūkio augimas. Jis neina taip imo.
sparčiai, kaip rinkimų kampa

Drauge numatyta pertvarkyti 
ir visą mokesčių sistemą

Tą sistemą norima geriau 
pritaikinti prie dabartinių gyve-

gis, išorė ir apdaila neatitinka [ sukelia valstybės biudžete dide- nimo sąlygų, užkišti žinomas 
vartotojų reikalavimų.” lius nepriteklius, valstybės sko

los didėja, pasitikėjimas dole
riu smunka.'Bloga kokybė

spragas, o drauge surasti ir 
naujus pajamų šaltinius.

Iš to, kas yra paaiškėję apie 
naujos sistemos metmenis, ten- 

kad --- ūkiniai pa- ka daryti išvadą, kad pakeiti-
tarėjai ieško priemonių toms mų bus nemaža. Individualiniai

Administraci j os
M. šumauskas teigia,

vimo gyventojams. Anksčiau šnekama, bet gyventojų gero-j prekių kokybė esanti nepapras-' ,blogįbigms pašah:nti. Bet čia jie mokZsčiaf kurie dabar siekia 
vis besigirusi kompartija štai- vė tegerėja vėžio žingsniu. | tai žema. Šiais metais, per pir- |jaučiasi lyg siastuose. Iš vienos nuo 20 iki 91 procento nuo na 

M. šumauskas tvirtina: “Ta- P?smetį’ kokybės Priežiur°s pusės, jie ž'no, kad ūkio augi-ga prisipažįsta, kad ji nesu
gebėjo net per dvidešimtmetį gjau mūSų pramonė ne visada 
pakelti gerovės. Ji juodino ne-; atsižvelgia į gyventojų paklau 
priklausomą Lietuvą, bet dau-, gQg pasikeįtimus. Pirkėjai daž 
gely sričių vis dar žymiai atsi
likusi nuo jos. Nepriklausoma 
Lietuva šiandieną būtų tiek iš
kilusi, kad kompartija ir po
šimtmečio
lygtų.

jos pažangai nepri-

Ministeris pirmininkas plaka 
save ir kompartiją

Lapkričio 13 d., Vilniuje, su
sirinko Aukščiausioji taryba aš 
tuntajai sesijai. Kompartijos 
seimas — taryba teposėdžiavo

valdyba net 37% prekių rūšj 
pažemino ar rado jas netinka
mas vartoti. Jo žodžiais: “Au
dyklos išleidžia audinius ne
patvariai nudažytus, negražaus 
rašto, su skylėmis ir dėmėmis 
ir kitais trūkumais. Daugelis 

kooperatyvų 
sąjungų kepyklų gamina blo-

nai negali gauti parduotuvėje 
norimų prekių. Mūsų tekstilės 
pramonė ilgą laiką gamina kai 
kurias audinių rūšis, kurios jau 
yra pasenusios ir neturi paklau raj°nū vartotojų 
sos. Ypač siauras yra vaikiš
kos avalinės asortimentas. Mes 
turime nemaža rezervų ir mais
to produktų asortimentui plėsti.

jamų, numatyta sumažinti ati- 
mą paspartinti galėtų mokesčių tinkamai iki 15 ir 65 procentų, 
sumažinimas. Kai veikiantieji o korporacijoms vietoje dabar- 
federaliniai mokesčiai šiame tinių 52 procentų numatoma 
krašte yra laikomi per aukšti, skirti 47. Jeigu kitų pakeitimų 
jie mielai galėtų tą priemonę prie to sumažinimo nebūtų, tai 
pasiūlyti. Ji ir tarp krašto gy- sekančiais metais iždas gautų 
ventojų būtų populiari. Bet dar 11,5 bilijonų pajamų ma-
kaip mažinti mokesčius, kuo
met ir be to sumažinimo Vals-

gos kokybės duonos bei pyrago tyjb.g biudžete šiais metais yra 
gaminius” (t. p.).

T. , Suglaustai tarus, naujoji praTačiau Liaudies taryba nepa- . , ,. , . . , ,
naudoja visų esamų galimybių! m°.ne’ tiek gV^esi blogai mokesčių sumažinimu buvo
aukštos kokybės ir įvairių rū-1 V6‘kia LietuV0Je- Jl nepatenkina ligi šiol ,lūkuriuota

žiau, negu šiemet. O kai šiemet 
turime 7,8 bil. deficito metinia
me biudžeto balanse, tai se- 

susidaręs 7,5 bilijonų nepritek- kančiais metais tas deficitas 
lius? ' galėtų pasiekti 20 bil. Tai būtų

kelias į sunkiai sulaikomą in
fliaciją.

Dideliam deficitui išvengti 
Iš pradžių vis dar buvo tikė- mokesčių sumažinimą numatyta

v. . , . . vartotojų paklausos, prekės nėšių maisto produktų gamybai' , •
,. o U- • 1 1 I J- T 4.- 4. •! Li- 4- 1 ! tikusios kokybe žema, o kai-vieną dieną. Svarbiausias klau-j didinti. Rimtų apsileidimo 1*..^ aukštos &umauskas net ne.|taai didesnio ainio suklestėji- ’ vykdyti palaipsniui per penke-

tų pasi ai o tiekiant vieso3° j išdrįso prįmįnti santykio tarp : mo. Kai jo nesulaukta, mėginta rius metus. Svarstomas lig šio-
mamnimo įmonėms ir gyvento-; atlygjnimo ir prekių kainų. Kol- pasitenkinti mokestiniais palen- linių mokesčių lengvatų dedue-

simas: Lietuvos gyventojų bui
tinio patarnavimo gerinimas, 
vartojimo prekių gamybos ska- jams maisto pusiau gaminius.
tinimas ir prekybos plėtimas.' Jų paklausa tenkinama toli ne- 
Antrojo klausimo galima ir ne- pilnutinai.” (Tiesa, X1.14)
minėti, nes visi tarybos įsakai, 
nors ir kvailiausi, visuomet ta
rybos patvirtinami.

Ne tiek nederlius, o Maskva 
įtaigojo kompartijai nuosaikiai 
laikytis, Taryboje neprisiminti 
buržuazinių nacionalistų ir ty
lėti dėl vakariečių politikos, ku- ' 
ri anksčiau buvo puolama. Ta
rybos nariai, kažin kuriais su
metimais prancūziškai — de
putatais vadinami, iš anksto su
rikiuoti kas ir ką kalbės. Kai 
pagrindinis kalbėtojas ką teigia 
— deputatai turi pritarti, o kai 
jis neigia — neigimą sustiprinti. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo mi-1 
nistrų tarybos pirmininkas, de- . 
putatas Motiejus Šumauskas. j

Šumauskas, išvydęs tikrovę, : 
ėmė plakti save ir kompartiją. 
Net ir buržuaziniai nacionalis
tai, Lietuvoje pabuvę kelias die 
nas, nesugebėtų sukurti tokio 
niūraus vaizdo, kaip Motiejus į 
Šumauskas ir jo palyda: mi-1

chozininkų padėtis dar blogės- ' gvinimais pramonei. Jiuk ūkio tions susiaurinimas, o taip pat 
nė. Sovietų ryklusis valstybi- per lėtas augimas pareina dau- kitoks apkrovimo mokesčiais 

pagal pajamas suskirstymas 
(brackets). Dėl to gali atsitik
ti, kad kai kam teks dar dau

ba dėl to, kad pilnam pajėgu
mui išvystyti nėra reikiamų pa-

I nis kapitalizmas nesugebėjo tengiausia nuo to, kad Amerikos 
į kinti vartotojų paklausų. Kom- j pramonė paskutiniais metais ne

... , . , . . . , . . dirba pilnu pajėgumu. O nedirpartija atsistojo prie gėdos stul .4 , / ., „
Ir baldų pramonėje esama po.

Lietuva baldų pramone giriasi, 
bet baldai blogi

giau mokesčių mokėti po jų su
mažinimo, negu lig šiol. Tačiau

Gemini-Titan II raketos dalys gaminamos Baltimorej. Kairėj pa
vaizduota kaip nuo antro raketos tarpsnio atsiskiria kapsulė, ku
rioj yra du vyrai. Gemini raketa yra 103 pėdų ilgio.

skatų. Dėl nuolat keliamo atly-1 tokių pakeitimų keliu tikimasi 
ginimo už darbą pramonėje {išvengti per didelio valstybės 
pelnai paskutiniais metais yra! pajamų mažinimo, nors, jeigu 
žymiai sumažėję. Tą sumažėji- į tokio sumažinimo tikrai bus iš- 
mą pramonė išlygindavo pir- vengta, tai visa reforma turės 
miau kainų kėlimu. Bet kai pre ne mokesčių sumažinimo, o tik 
zidentas Kennedy privertė vie- jų perkrovimo* prasmę, 
ną kartą plieno pramonę nuo Administracija pateiks tuo 
tokio iš'yginimo atsisakyti, pel- reikalu įstatymo sumanymą, 
no paskatų gamybai beveik ne- kai tik susirinks Kongresas, 
liko. Paskatams sukelti, vyriau Bet kiek laiko prireiks Kongre- 
sybė ryžosi palengvinti pramo- sui jį apsvarstyti, joks prana- 
nei mokesčių naštą. Šiais me- šas nepasakys. Mokesčių kiau
tais ibuvo leistas pramonei sep- simu yra suinteresuoti visi kraš 
tynių procentų mokestinis kre- to gyventojai ir visos jų gru- 
ditas nuo naujų įrengimų kai- pės. Kongrese gali kilti dėl kiek 
nos ir sutrumpintas amortiza- vieno nuostato ilgi ginčai. Įsta
bi jos laikas. Žinovų apskaičiavi tymo svarstymas gali užtrukti 
mu tos dvi lengvatos sumažino , ne tik keletą mėnesių, bet ir 
mokesčius pramonei pustrečio j kelerius metus. Dėl to bent atei 

; bilijono. Dėl to buvo tikėtasi, ' nančiais metais mokesčių su- 
kad šitos lengvatos išjudins mažinimo vargiai sulauksime.

ROMULO GALLEGOS
jai iš karto dingo iš veido išdavikiška šypsena ir dar į — Mūsų yra trisdešimt trys vyrai ir mes galime 
kartą pajuto, bet dabar jau su visa intuicija, būdinga j pravesti didelio masto gaudymą.
fatališkoms sieloms, kad nuo šios akimirkos jos gy-j Patenkintas savo numatymu, Antanas persimetė 

j venimas ima sukti nenumatyta linkme. Ji užmiršo sa- 'žvilgsniu, su Santu, ir šis atsakė:
vo iš anksto išmoktą malonią laikyseną. Tamsioje — Nėra reikalo. Be to, mes dirbsime mišriais 
širdyje susijaukė ir išsisklaidė ketinimai, įkvėpti svar- būreliais: vienas maniškis ir trys tamstų vyrai, nes 
blausios jos gyvenimo aistros — vyrų neapykantos, jūsų trigubai daugiau.
Tiek tesuprato, kad jos įprastiniai jausmai staiga ją — Ir kam tas mišinys? — pasipriešino Balbi- 
|apleido. Kurie iškilo jų vietoje? Tuo tarpu ji pati nas. — Čia visada buvo dirbama skyrium, kiekvienas 
1 dar negalėjo atsakyti. j ūkis žiūrėjo savo žymės.

Taip. Bet šiandieną dirbsime kitaip.
Vadinasi, tamsta nepasitiki mumis? — nenu-

LAUKINĖ MOTERIS
I
g Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

Antano įspėtas, Santas vėl greit susidarė savo
planą. Pasveikino kaimynę, nukeldamas skrybėlę, bet j Pasikeitė keletu žodžių. Santas Luzardas atrodė 1
prie jos neprisiartindamas. Ji, su išdavikiška šypsena, besistengiąs būti mandagus lyg kalbėdamas salione ^sileido Ipkį di^o būdą,
pasistūmėjo pirmyn, norėdama paduoti jam ranką, ir su garbinga ponia, ir ji, girdėdama tuos padorius, žo- griovusį donjos Barboros planus, nes, altamiriečių pri-jis labai nustebo: tai buvo visai kita moteris, labai džius, bet tuo pačiu metu ir sausus, beveik nežinojo, žiūrimi “Baimės” vvrai neealėio el°tis nasrai srautus 
skirtinga nuo anos, su nemalonia vyriška išvaizda, ką atsakinėjo. Ją pavergė toji nematyta vyriška lai- nurodVmus &
biinio nrioc oovaifo nirmo borto Hmm nomdtoa toicmn 1_____ r.— _____ • z   -X: ~ i--- *kurią prieš savaitę pirmą kartą buvo pamatęs teismo kysena, tas orumo ir švelnumo mišinys, kurio niekada
valdyboje.

Žėrinčios, svaiginančios, jautulingos patelės akys, 
nelyginant bučiniui sudėtos mėsingos lūpos, su mįslin
ga raukšle galuose, patrauklus veidas, melsvai juo- riamų žodžių. Ir, nors jis į ją tesikreipė tik būti

nais surištais su atliekamu darbu reikalais, jai atrodė 
jam esant smagu šnekėti vien dėl to, kad ji jo 
klausosi.

di ir lygiai sušukuoti tankūs plaukai. Turėjo pasiri
šusi po kaklu šilkinę žydrą skepetaitę, kurios galai 
gulėjo ant palaidinukės iškirpties; vilkėjo amazoniš-'

nebuvo pastebėjusi pas jos pažintus vyrus, tas stipru
mas ir savitvarda, trykštą iš jaunuolio ramiai žėrin-

Bet pirma, nei Santas suspėjo atsakyti į išdidų 
užklausimą, donja Barbora įsiterpė:

Bus atlikta, kaip tamsta, daktare, pageidauji.čių žvilgsnių, iš jo tikslių judesių, iš jo aiškiai ta- jeigu tamstai aįrodO) kad čį& perdaug m£mo daf
bininkų, dalį galiu grąžinti namo.

— Nėra reikalo, ponia — sausai atsakė Santas. 
Nustebinti tokiu nelauktu palankumu, “Baimės”

kumečiai žvalgėsi tarpusavy, vieni su aiškiu nepasi
tenkinimu, kiti su šelmiška išraiška, pagal savo don- 
jai Barborai lojalumo laipsnį, tuo tarpu Balbinas Pai-

pažangą. Antra, ta tariama pa
žanga Lietuvai šiandien labai daug . , . _ .. ,
kainuoja. Tame pat vedamajame i k4 sijoną ir netgi lygumieciams budingą plačiabrylę
raginama lietuvius uoliau gaminti skrybėlę, vienintelį savo apdare vyrišką papuošalą, nenasitenkinima besityčiodama iš Lu-
įvairius produktus, kad “broliško- nešiojo su tam tikru moterišku grakštumu. Pagaliau , ' . . . ’ y. , . . . ... , , _
sios respublikos laiku gautų.. .” ioį moterigku bodu’ ko niekada nedarydavo darbo zard°’ lr tai ;,uokino Ba,mes kumečius, o kiek tolo- ba jam budingais mostais pradėjo glostyti usus, o 
Pirmoje gi eilėje iš Lietuvos gau- vm+i "„Smiržu mnUri '\rvr-, liau stovėję altamiriečiai dėl viso šito keitėsi įspū- priešingam būryje Paeharotė, tariamai išsiblaškęs, per

,< i. man ai a it*nn.»c , m. or . j (dantis košė kandžios dainelės pirmąsias dvi eilutes:

Bulius artinasi prie karvės,
O jautukas nešdinasi šalin...

Tuo tarpu Balbinas Paiba nenuleido nuo jų akių

na rusų “broliška respublika”. Tai-, mctu- ir visa tai, .vertė užmiršti moterį - vyrą 
gi, net vedamasis atlieka varovo | Santas negalėjo nepastebėti, kad to motensku-
pareigas gausiau okupantams mo tikslas, — noras jam sudaryti malonų įspūdį, ta- Netrukus Santas pradėjo davinėti įsakymus, su-
duokles duoti. čiau, kad ir kaip buvo prieš ją nusiteikęs, negalėjo rištus su darbu, bet Balbinas Paiba, kurio galvoje jo-

Tame pat “Tiesos” puslapyje ja nepasigėrėti. kia išdavikiška mintis negalėjo nurimti, pasiskubino
(Nukelta į 4 psl.) i Savo ruožtu, pažiūrėjus jam į akis, taip pat ir jį pertraukti; daugiau)



Innsbrucke ir Austrijos kalnuose
Baime krizės metu — gal sovietai okupuos Austriją? — Rinkimine agitacija, 
kai, iš anksto buvo aiškūs rinkimų duomenys — Innsbrucko. kalnų grožio mieste, 
taip pat gyventa daugelio lietuvių — Montafono slėnyje, vakarų Austrijoje, 
daug kas pakito — Kur gyveno čiurlio niečiai, kur ilsis dr. min. Natkevičiaus

kaulai.

V. ALSEIKA, Vokietija

Kai prasidėjo Kubos krizė ir valstybiniai pramonei 
pasaulis buvo atsidūręs atomi- esąs vienas įtakingiausių poli- 
nio karo grėsmėje, šių eilučių tiku.
autoriui teko vaikščioti Vienos 
Mariahilfer gatve ir apie 11 vai. 
naktį teirautis naujausios ne
priklausomo, sensacijas (kaip 
ir dauguma austrų spaudos) 
mėgstančio “Kurier” laidos. 
Tai buvo įdomios dienos, ta
čiau austrų sostinėje negalėjai 
pajusti jaudinimosi. Tiesa, dien
raščiai riebiomis antraštėmis 
skelbė: “Ligi savaitės pabaigos 
pasaulį sudrebins atominis ka
ras”, “Rytoj prapliups mirtį ne
šančios bombos” ir pan., ta
čiau dienraščiai kreipė tik kiek

Naktinis traukinys riedii 
kalni} link

dabar tas skubėti į traukinį. Ties ta 
pačia Inn upe, vis slėniais, jis 
keleivį nugabens į gretimą fe
deralinio krašto provinciją — 
Vorarlbergą.

Jei busimoji žiemos olimpia
dos vieta — Innsbrucko mies
tas — iš tokio Muencheno pa
siekiamas per pora valandų, 
tai iš Vienos jau žymiai dides
nis nuotolis. Vingiuodamas kal
nų slėniais ir vėl pravažiuoda
mas Salzburgą, naktinis trau
kinys tik po 9 valandų įrieda 
į Innsbrucką. Karo metu ir jis 
buvo priglaudęs bent kelis šim
tus lietuvių - pabėgėlių, buvo i

Ten, kur lietuviai kasė 
užtvankas, dainavo čiuriioniečiai 

I Sakoma — kur lietuvių ne
būta... Jų nemažas būrys dar 
karui pasibaigus buvo atsidū
ręs Montafono slėny, pačiame 
Šveicarijos pasieny, ties Schruns 
vietove ;— kalnų kurortu (ar
timiausia tarpt. susisiekimo 
stotis — Bludenz). Ten inž. 
Merkio dėka nuvyko būrys dar
bininkų ir su jais keli meninin
kai, žurnalistai, tarnautojai. ; 
Netrukus kalnuose buvo įkur
dintas ir A. Mikulskio vedamas 
Čiurlionio ansamblis. Tai buvo

susijaudinusių moterėlių dėme- ir nemaža jaunimo, čia baigu- 
Kiek jaudinosi ir saujelė siU mokslą, įsigijusių daktarųsi

Jeigu aš taip gyvenu, galiu nuo 
j širdžiai priimti giesmės žodžius:

Ačiū Viešpačiui už mano At- 
I pirkėją; ačiū už dabar jau už- 
I mirštąs ašaras; ačiū už ramy
bę mano sieloj; ačiū už rožes 
pakelėj; ačiū už dyglius, ku
riuos jų stiebai turi; ačiū už 
namus ir jų židinį; ačiū už 

j džiaugsmą ir už rūpestį; ačiū 
už dangišką ramybę Tavyje...

Šv. Karolio bažnyčia Vienoje, kurios klebonas yra kun. Kaniauskas

Krikščionybė atsukę visą pasau
lį į žmogų ir jį (žmogų) padarė 
visatos saule. — N. Berdiajev.

VAIKAI IR IŠDAUŽTI 
LANGAI

Viena Clevelando apdraudos 
bendrovė, norėdama vaikuose' 
labiau išugdyti atsakomybės 
jausmą, išdalino jiems korteles Į 
su pranešimu: jeigu, jiems be
žaidžiant, sviedinys pataikys į 
langą ir jį išdauš, jie turi nuei
ti pas savininką, pasisakyti sa- : 
vo pavardę ir jam įduoti ben
drovės išduotą garantijos kor
telę. Bendrovė tada nemokamai 
įstatys langą.

Dvejų metų laikotarpy ta fir 
ma įstatė 4,000 langų, sumokė
dama $18,000. Tačiau visuome
nėje laimėjo nemažai simpati
jų. Vienas prekybininkas jai 
davė užsakymą už $1,200, sa- 1 
kydamas, kad bendrovė, kuri 
tiek pasišvenčia vaikams, turi 
gerai patarnauti savo klien
tams.

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

laipsnius. Čia tuoj po karo te
ko sutikti ir vieną įdomiausių
asmenybių, prieš keletą metų savaitės, kai teko sunkiai dirb-

. " . * T •• m“ lan JAV-se mirusi buv sim-!kalnuose, kasti sniegus, o
šią okupuoti visą Austriją^ e- r Qg moR Run darbininkų būriui ruošti pa-
lefonu kalbėdamasi su neo įcia- z • Č1 , (Tėvą Bonaven g™idus būsimai didžiulei hid- 
lia liet. kolonijos vadove — G. Zajančkauską (levą Bonave Latschau vietovėle
Disrvte ia raminau- nebijoki- tūrą)- čia teko keliauti 1 kal" roelckt \ ats . 3.’
Digryte, ją ra u. j Ralnų vagonėliaig kilti į Ten paskutimus gyvenimo me-

Hafelekaro ar Patscherkofelio nesius leido ir Lietuvos pasku- 
kalnų viršūnes. \tinis atstovas Maskvoje - dr.

., . . . Ladas Natkevičius. Karui bai-Praeitis ir vėl atgaivinama. ,
Kaip ir Vienoje, jau pati sto
tis tarytum sakytų — žmogau, 
juk jau praslinko 18 metų, gy
venimas negali stovėti vietoje...

(apie 20) lietuvių — girdi, jų 
pažįstami austrai teigė, kad so
vietai “neabejotinai” pasisteng-

te, kaip tik čia jausitės sau
giau, kaip tokioje Vokietijoje, 
žinoma, jei... kas įvyktų.

O įvyko rinkimai į parlamentą

Ne tik Vienoje, bet ir Inns- 
brucke, kituose miesteliuose to
mis dienomis, o tai buvo dar j Jį moderniška, erdvi. Tai dide- 
prieš lapkričio 18 d., visur ste- į lis skirtumas, kai prisimeni,

tuoj karui pasibaigus, matytus

DAKTARO GYVENIMO FILOSOFIJA

Dr. Richard A. Matties, jau turime Dievui tarnauti, tam 
ir mirė- šiandien ilsisi kalnų metus praktikuojąs Hinsda- skirdami savo laiką, talentą ir 
kapinaitėse ^e’ už savo nuopelnus iš- pinigus. II laiške Korintiečiams Į |

rinktas Du Page Apskr. Medi- 9,6 pasakyta: “Kas šykščiai šė
kų draugijos prezidentu, Chica- ja, šykščiai ir pjaus; ir kas sė-

giantis, jis Schrunso miestely

bėjai daug plakatų. Vienur tau
tos liaudies partija (konserva
toriai) skelbė savo pažadus.
Juos kritikavo jų konkurentai 
— socialistai, o komunistai pla
katuose šaukė: jaunasis žmo
gau, pasirink — negi esi linkęs 
dėvėti seną skrybėlę ? Dvi pa
grindinės partijos — “liaudi
ninkai” ir socialistai ligi šiol 
buvo koalicijoje. Jos, galima 
sakyti, vienodo pajėgumo, tad 
visiems buvo aišku, kas val
dys kraštą. Daug šimtų tonų 
popieriaus paskirta propagan
dai, bet buvo aišku ir tai, kad 
balsuotojų procentas bus dide
lis (jis - pats didžiausias Euro
poje, lapkričio 18 d. buvo pa
siekęs per 90%), lygiai ir tai, 
kad komunistamg vargiai pa
vyks įsiveržti su savo atstovais 
į parlamentą. Buvo ir baimės, i šinėle 
kad, ko gero, į kanclerius ne
įkoptų dabartinis vicekancleris 
Pittermanas, su savo įtaka su-

Kalnai, pasikeitimai 
nauji žmonės, nauji pastatai 
Teko ir tuose kalnuose gy

venti ir... džiaugtis, kad ten rįoje pabrėžė-
griuvėsius čia ar kiek atokiau jokios bombos nepavojingos. ’O __ Mano gyvenimo filosofija
nuo stoties. Vienas įspėjimas dabar, kai po 17—18 metų iš-1 reikalauja, jog aš taip gyven-

goje, viename susirinkime Or
chestra Hali pasakė kalbą, ku-

besiskutantiems elektrine ma- augo ir nauja karta ir 100%ĮgjaU( kaj manuoju gyvenimo jų lauke.

Maria Theresien gatvė Innsbrucke

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 ps i v

ja gausiai, gausiai ir pjaus. 
Jeigu kiekvienas krikščionis

paskirtų dešimtadalį to, ką Die 
vas jam duoda, nepritrūktų lė
šų darbams bažnyčios ar misi-

Privalome būti garbingi — iš
tikimi Dievui, sau ir artimui.

z,

būtų pagerbtas Dievas. Aš jau
čiu reikalą garbinti Dievą, tar
nauti artimui, aukoti, būti gar
bingu visuose savo darbuose... j , 11,

Aš garbinu Dievą malda, Jo MOVING
žodžių studijomis ir lankyda- R gERENAS perkrausto bldus 
mas bažnyčią. Visada buvau ir ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
tikiuosi visada būsiu perimtas leidimai ir pilna apdrauda.
rūpesčio patarnauti kitiems. 
Tuo būdu aš tarnauju ir Die
vui, nes Kristus pasakė, kad 
net ir stiklas vandens, duotas 
jo vardan, nepasiliks be atly
ginimo.

Tai nėra natūralu — savo pri 
gimtimi mes esame savameiliš-' 
ki ir linkę mastyti tik apie sa- , 
ve. Kaip mes pasikeičiame ? II i 
laiške Korintiečiams 5,17 skai
tome: “Taigi, jei kas yra Kris- , 
tuje, tas yra naujas sutveri- j

2047 W. 67 PI. Wft 5-8063

TINKAMI RŪBAI DUODA 

GERĄ SAVIJAUTĄ

Pas mus yra didžiausias pasi
rinkimas rudeninių ir žieminių

rūbų gerai žinomų firmų:

Bota n y “500”, Groshire, 
Society Brand ir kšty

SUAUGĘ IR JAUNUOLIAI:

Čia galite apsirengti nuo galvos iki 
kojų. Turime ir darbo rūbų, batų,

kaliošų ir ilgų guminių batų 
Krautuvė, kurioje mėgstą gražiai

rengtis perka sau rūbus

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai

♦ ♦ ♦ ♦ •

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

3208’/ž 'Vest 95th Street 
Chicago 42, Ulinois 

Tel. GA 1-8054 ir GR 0-4339

Galite pirkti už grynus pinigus arba kreditan, už kurį nereikia 
metėti procentų. Galite tik įmokėti mažą sumą ir Jūsų 

pasirinkti pirkiniai bus laikomi iki Kalėdų.

. S E I G A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir bitus kraštus 

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

tai įmanoma tik vieš- pastatyta daugiau naujų pasta- 
bučiuose, nes nei austrų trau- , tų, teko vėl stebėtis, kaip kin
kiniuose, nei stotyse, net ir Vie- 1 ta gyvenimas. Ten, kur lietu-
nos Westbahnhofo neišskiriant, ; viai kasė griovius — dabar mil- mas ; kag buvo sena> praėjo- 
nerasi galimybių susitvarkyti žiniška elektrinė, maitinanti ir i gtaj vjsa pasįjgrė nauja.” 
barzdai... j Vokietijos pareinį. Daug naujų { Jeigu mes būsime užimti rū-

viešbučių, gydyklų (dienai vi- pesči; kitais _ įr kaip gi labaį
sas pragyvenimas 15 dol.), mes į tai g-alime būti įsitraukę
daug benzino stočių ir naujų _ mažai teliks Iaiko savimy. i 
mašinų.

Bet kalnai

Barokas persekioja ir 
Innsbrucke

Visi vidutinio dydžio Austri
jos miestai — gražūs. Tai pa-

Eilėje rajonų partijos rajonų sakytina ir apie Salzburgą, ir 1 patys sraunūs upeliai, vis tie 
komitetų sekretoriai ir rajonų vyk- apįe Grąžą. Tačiau jų tarpe i patys tiroliški namai ir tas 

Innsbruckas ypatingas. Jis įdo-\ pats žmonių, savotiška, šveica- 
mus ir savo senove, senamies- rus primenančia, kalba kalban
čio pastatais (miestas įkurtas čių — nuoširdumas. Dar beliko 
1150 m. ties Inno upe). Nuo
17—18 amž., pradedant Maksi-

aiškėja ir daugiau rusų atneštos 
palaimos. Čia rašoma:

domųjų komitetų pirmininkai pa 
miršo organizuoti bulvių supirki
mą iš gyventojų. Anykščių, Pa
kruojo, Ariogalos, Kupiškio, Ne
menčinės, Radviliškio, Raseinių, 
Šilalės, Biržų rajonuose iš gyven
tojų bulvių supirkta tik 3—20 pro
centu nematyto kiekio, o Jurbar
ko ir Kėdainių rajonai dar iš viso 
nepradėjo supirkinėti bulvių iš 
gyventojų.”

Jau iš tos žinelės matyti, kaip 
okupantų rusų atneštoje santvar
koje nepaisoma lietuvio ūkininko, 
kurį okupantai iš savarankiško 
žmogaus padarė raudonųjų dvarų 
kumečiu.

Vedamajame nepasakoma, kiek 
dešimčių tūkstančių lietuvių ištrė
mė į Sibirą, išnaikino kalėjimuose, 
sušaudė žudymų vietose, kaip Pra
vieniškės, Panevėžys, Rainių miš
kelis ir tt. Vedamasis nutyli, kaip 
dabar okupantų maskolių diktatū
roje lietuvis neturi jokios žodžio, 
susirinkimų, spaudės laisvės, kaip 
jis yra /virtęs vergas net ir savo 
krašte., Vienintelis geras dalykas, 
kurį okupantai rusai galėtų lietu
vių tautai- duoti — greičiau išsi
kraustyti iš Lietuvos ir leisti pa
tiems lietuviams savo krašte lais
vai ir nepriklausomai tvarkytis.

___ J. Žvilb.

tie patys, tie j

ir lietuvio kapas, ir mintys apie 
laikus, kai karo metu ir po jo

milijonu I-ju (miręs 1519 m.), lietuviai gyveno, dirbo, daina- 
toliau — Ferdinandu, pagaliau vo austrų sostinėje ir jų kal- 
Marija Terese baigiant, mieste nuošė.
išdygo vis daugiau barokinių 
pastatų, teatras (1650 m.), pa
galiau — ir universitetas (1670 
m.). Tirolio 'sostinė

TELEVIZIJAS
vienas ' PaPrastas ir spalvotas nebrangiai 

t taisau. Už patarnavimą vietoje $3. 
Alpių kraštų puošmenų, įdomi | už dįrbtuvės darbą $10 ir da-
ir vasaros, ir žiemos ar anks- lys. Pigios paveikslinės lempos.
tyvo rudens metu. Būtina pa- j MIGLINAS 
kilti į Hafelekaro viršūnę (2334 i ?549 w. 69th st „ a„ PR 6.1063 
mtr.), pasigėrėti kalnų vaizdais i
ir stebėti miesto panoramą nuo 
kalnų — jis, drauge su srau- 
nuoju Innu, vienas iš nedauge
lio nuostabesnių vaizdų Alpių 
karalystės atmosferoje. Būtų 
įdomu dar susipažinti ir su nau
ja statyba, visa virtine moder
nių namų (griuvėsių jau nie
kur nematyti), bet — jau me-,

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumu

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

iš

lai ar depresijos mintims. Mes

PERKI. IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A 

0312 S. Western GR 0-0592
Atdara 11-4 ir 6-8

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 6Slh SI. RE T-1941

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: JO

Z2
current dividend on Investment bonus

4%% DTVTDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį ir

dar išmokėsime po J6 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

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

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

anticipated dividend 
on investment accounts Chieagos Savings bendrovės naujai 

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6?4S South We«tem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7S76*



%

Programą atlieka solistai: ST. BARAS 
ir DANUTĖ STANKAITYTĖ, taip pat pianis
tas A. VASAITIS.

1962 m. gruodžio 8 d. 8 v. vak. Roselaiido Lituanistikos Mokyklos Tėvų K-tas rengia

—■M B
Naujojoje Visų Šventųjų parapijos saleje (108th Street ir South State Street kampas)

^s-

s v; <8
’lI't'iS'"

DVIGUBA SUKAKTIS

Elzbieta Veronika Pauraziene mini 60 m. ir 46 m 
lietuviškos veiklos sukaktis

nes darbai ir jos didelis ryžtas veiksmų gana gera komedija, mą Clevelando vyrų oktetą. Šis 
ir pasiaukojimas labdaros ir kuriai išpildyti reikia patyrusių oktetas tik šiais metais yra da- 

; lietuviškajam darbui. Nors ji aktorių. Tačiau sambūris pub- vęs du koncertus Chicagoje ir 
šiuo metu vieniša: abu sūnūs likos neapvylė. Aktorių laikyse-į spauda net ir muzikai puikiau- 
jau vedę, o jos gyvenimo paly- na, kalbos ir gestai tarsi kar šiai apie juos atsiliepė, 
dovas — Stasys jau miręs, bet tojo komedijos pavadinimą, Bendrai paėmus radijo klubo 
ji niekad nebus pamiršta tų lie- “Svarbu būti rimtu”, tačiau si- parengimai yra pravedami su. 
tuvių, kuriems ji tiek daug pa- tuacijos būdavo tokios, kad ne
dėjo ir dar šiandien jie Detroi- galėdavai išsilaikyti nesijuokęs, 
te dažnai neapsieina be jos pa- Pačius geriausius charakterius
galbos. Vladas Mingėla sukūrė Vincas Žebertavičius (Jo ŽURNALISTŲ SUSIRINKIMAS

kubas), Dalė Mikaitė (Gvendo- Detroito žurnalistų skyriaus

maniai ir patraukliai, todėl pub
likos mėgiami.

Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskait- 
lingiausiai dalyvauti šiame parengime, 
lauksime visų atsilankant?

Pakvietimai gaunami 
prie įėjimo.

ženklai nusipelniusiems asme
nims. Ona Šadeikienė buvo ap
dovanota ordenu už nuopelnus. 
Tėvynės sūnaus žymeniu atžymė 
tas Šarūno laivo vadas Algis 
Pesys ir pažangumo žymenimis

apdovanoti valtininkai Arvydas 
Šatreikis, Viktoras Lauras ir 
vairuotojai Stasys Šadeika ir 
Linas Juška. Detroito jūrų skau 
tai tautinėje stovykloje laimė- 

i jo pirmą vietą už pavyzdingu- 
! mą ir drausmingumą. S. G kas

MICHIGAN OBUOLIAI
E. Pauraziene 14 metų am- žiavimuose: Pittsburghe 1943 

žiaus sulaukusi ima reikštis m., visuotiniame Amerikos lie- 
JAV lietuviškoj veikloj; 1916 tuvių seime Chicagoje 1945 (vi- 
m. Įstoja į šv. Jurgio parapijos cepirm.), visuotiniam Amerikos 
chorą Detroite. (Ji gimusi JAV lietuvių seime New Yorke 1949 
New Haven, Conn. 1902. X. 8
dieną, iš tėvų Velioniškių, ku
rie Į šį kraštą buvo atkeliavę iš 
Lietuvos).

SUKAKUS • iena), Irena Laurinavičienė veikla Gruodžio 2 d.I—. .......- ------------------- gyveja.
Birutė Cekienė lapkričio 24' (Brackvell) ir Bron^ Gai^‘ Poetės Marijos Sims namuose 

d. savo vyrui Povilui Čečkui su-' ne (MlSS PriSm)’ A1^s Glad' įvykusiame susirinkime nutarta 
rengė 50 metų sukakčiai pami- kauskas (Algernon)’ A1?ls rinktis kas mėnesį pasiinfor- 
nėti vaišes ' 1 sys (Gr' Chasuble), Zita Su- muoti, pasikeisti nuomonėmis

i kauskaitė (Cecilija) ir Rimas spaudoje tilpusių straipsnių te 
m- ir kt. ! Susirinkę apie 50 asmenų ju- i gukauskas (Merriman ir Lane) momis ir retkarčiais pasikviesti

Alto Detroito ir tam tikrais Abatui pareiškė geriausius lin- bUvo savo vietoje. Paskutinie- paskaitininką su žurnalistikos 
kėjimus. Dalyvis i siems dviems Zitai ir Rimui Su- paskaitomis. Praėjusio susirin-

IOHNATHAN & WIHE SAP Bušelis J 
GOLDEN & RED DELIGIOUS 2®

laikotarpiais Centro valdybos 
narė nuo 1945 m. Jos pastan- SPINDRKITE ŽVAIGŽDES

kauskams, neseniai atėjusiems kimo metu rašyt. Vytautas A-
lantas skaitė paskaitą apie Pa
baltijo valstybių ateities pro
blemas iškeldamas visų trijų 
tautų federacijos įdėją. Gyvo
se diskusijose dauguma pritarė

į sambūrį vaidinti ir mokėjų 
Detroito Lietuvių Bendruo- siems neišsiskirti nuo senųjų 

menės Lituanistinės mokyklos kolegų, publika yra pasakiusi 
ruošiama Kalėdų eglutė įvyks gražių komplimentų. Be abejo 
gruodžio 23 d. 3 vai. p. p. Lie- jiems, lygiai kaip ir kai ku-
tuvių namuose. riems seniesiems, reikia daug i prelegento keliamai federacijos

Programą ruošia patys moky daugiau padirbėti, kad išryškin- įdėjai, 
tojai, kurią išpildys mokyklos | tų savo talentą. Komediją reži-
mokiniai. Stengiamasi kuo dau-I savo Z. Arlauskaitė Mikšienė. Vladas Mingėla padalė p atų 
giau mokinių įtraukti į kalėdi- šio spektaklio metu Irenos Pranešimą iš Antrojo Kultūros 
nio vaizdelio pastatymą, kad: Laurinavičienės 10 metų dar- kongreso^ Žurnalistų tarpe ^u- 
kiekvienas turėtų progos pasi- j bas su šiuo sambūriu buvo at-
reikšti. šiemet yra statomas i žymėtas įteikiant jai gėlių puok 
Alės Rūtos Kalėdų vaizdelis I štę ir albumą.
“Spindėkite žvaigždės”. Veika- i
las dėkingas tuo, kad jame da- ! RADIJO KLUBO VAKARAS 

1 lyvių skaičius nėra ribotas. Ti- j Kiekvienais metais Amerikos 
kimasi, kad pasiseks vaidinimui Lietuvių Balso radijo klubas 
paruošti virš šimto mokinių, j suruošia didesnį parengimą. Klu 
Tėvai dar kartą prašomi savo' bo tikslas išlaikyti Lietuviško 
vaikus laiku pristatyti ir į sek- Balso radijo valandėlę, kuri tar- 
madieniais vykstančias repeti- j nautų mūsų kultūriniams tiks- 
cijas. lams. Be abejo vakaro metu su-

Po vaidinimo pasirodys Ka- sidaro proga klubo ir radijo 
ledų senelis su dovanomis. Kad , valandėlės pareigūnams paben

vo trys Kultūros kongreso da
lyviai. Po susirinkimo įvykusių 
vaišių metu buvo padiskutuota 
einamieji reikalai. Šiuo metu 
skyriui vadovauja Vytautas 
Kutkus.

BENDROS KŪČIOS

Dideli kiaušiniai, 3 tuzinai ........................  $(,49
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai......... $1.19
Mažo dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai .... 890
Natūralus medus iš bytiny, 5 sv................... $1.29
APPLE GIDER, galionas .............................. .  690

EGG STORE 1924 West 59th St.
Tel. PRospect 6-5347

Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak. 
Obuolius galima pirkti ir svarais — 10 ct.

Gruodžio9d. Elzbieta Paura- 
zienei ruošiant viešą pagerbi
mą, būtina prisiminti jos asmuo 
ir veikla.

Pauraziene turi visuomeninės 
veiklos, organizatorės, talentą.
Ją Dievas apdovanojo valia, iš
tverme, nuostabia iškalba, to
dėl visur jai sekėsi. Ką E. P.
apsiėmė suorganizuoti, tą ji vi- j 
sad atliko su kaupu. Ji visad ! 
laimi, nes ji dirba sistemingai.

Sukaktuvininkės darbai

Jaunutė Elzbieta Veronika 
Velioniškytė dainuoja Šv. Jur
gio p-jos chore Detroite 1916—
1922 m., Lietuvos Vyčių 79 kp. 
veikli narė, šv. Onos d-jos na
rė 1917—1919 m.; ALRK Mo
terų s-gos 54 kp. veikia šiai or
ganizacijai įsisteigus — nuo į
1919 m. kovo mėn.; ji veikli na gomis Michigano valst. Vasario 
rė, vėliau pirmininkė. Nuo 1937 i 16 d. proga “Lietuvių diena’
m. — iki 1945 m., vadovauja buvo paskelbta 1946 m., 1950 nebūtų nei vieno nuskriausto, drauti su savo nariais ir kiaušy
šiai organizacijai. Nuo 1961 m. m., 19o3 m. ir vėliau Lietuva tėveliai prašomi savo vaikus iš
vėl išrenkama šios organizaci- buvo pagerbiama gubernato- anksto užregistruoti pas tėvų
jos Centro Valdybos pirminin- riaus paskelbiamomis proklama komitetą šeštadieniais mokyklos

darbo metu. Nepamirškite savoke. Už nuopelnus pakelta garbės ' cijomis beveik kasmet ir vis tos 
nare, Lietuvos Dukterų pašai- pačios E. P. pastangomis, 
pinės d-jos narė nuo 19o5 m. 1950—51 m. ji vadovauja
LRKSA_17£kp. narė nuo 1922 Amerikos Lietuvių Balso radijo 

klubo steigimui: 1952 m. kalba-m. ALRKF veikli narė nuo 
1939 m.: ji ėjo įvairias valdy
bos pareigas.

Detroito DLOC (Organizaci
jų Centras) valdyboje veikia 
nuo 1943 m. Šią organizaciją 
atstovavo JAV lietuvių suva-

DETROTT, MICH. 
SKELBIMAI

HlllilItilililIlIlIlilIKKIlIlIltlIlIlIlIIIIIIIIII)

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINGAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystSs, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoruoja — Taiso — 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
[deda "Plaster” Board”. Visu rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Gramlmiint Rd. Detroit 27, 

Mich. Tel.: VE 8-4064

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

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

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadvray 3-2224

tojais ir sužinoti jų reakcijas 
bei pageidavimus.

mo klubo pakeliama į garbės 
nares. Balfe jos veikla siekia 
1943 m. Su mažais tarpais ją 
matome Centro Valdybos parei reikalų. Tėvų komitetui vado

vauja Stefanija Kaunelienė.

Klubas palaikydamas tradici- 
priešmokyklinio amžiaus vaikų, A metini° parengimo metu duo 
nes jie yra patys jautriausi tuo
atžvilgiu.

Kalėdų eglutę suruošti daug 
talkininkauja tėvų komitetas, 
kuris ant savo pečių pasiėmęs 
visus ūkiškus ir dalį technikinių

ti populiarią ir labiausiai mėgs
tamą programą sausio 19 d. 
įvykstančio vakaro programai 
išpildyti yra pasikvietęs popu
liarų ir visuomenės labai mėgia-

Detrdįto Lietuvių namuose 
gruodžio 24 d. 8 vai. v. yra 
ruošiamos bendros kūčios vi
siems norintiems jose dalyvau
ti. Jas organizuoja Ona Šadei 
kienė, Albina Lelienė ir Apolo
nija Skorupskienė. Bilietus į kū 
čias reikia užsisakyti iki gruo
džio 16 d. Gaivos ir Neringos 
krautuvėse.

APDOVANOTI 
JŪRŲ SKAUTAI

Detroito Jūrų skautai gruo
džio 2 d. lietuvių namuose bu
vo susirinkę sueigai, kurios me-

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

Del inft rotacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago. III. VIrgiriia 7-774?

JOIN OUR

Programos paruošime mokyto
jai yra įsipareigoję kiekvienas 
atlikti savo uždavinį: giesmes 
ir dainas parinko ir jas paruo
šia mokyt. Pr. Zaranka, tauti-

gose direktorės vietoje. Ji 76 
Balfo sk. Detroite steigėja ir 
pirmininkė, — su pertraukomis, 
nuo 1944 m. Iškeltinas jos su- 

1 gebėjimas Balfo sk. išgauti gu
bernatoriaus leidimą daryti vie

.... , .... nių šokių grupę veda mok. A.sas lietuvių aukų rinkliavas ■ 0 r
Detroito gatvėse. : Rastenytė-Page, vaidintojus pa-

ruošia mokyt. D. Kaupiene, 
Sukaktuvininkė atstovauja technikinius reikalus tvarko 

Balfą NCWC (Detroite), “Ar- mokyt. A. Misiūnas, V. Misiu- 
chdiocesan Resettlement Com- lis ir J. Pečiūrienė, o vaizdelio 

jmittee for Displaced Persons” pastatymą tvarko mokyt. St. 
nuo 1948 m. Be to, ji gina lie- Sližys. Dainas ir giesmes pia-

SKIP’Sserv.ce
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
DECEMBER — GRUODŽIO 6, 7, 8 D. D.

S E L F

tuvių ,o ypač tremtinių, reika
lus visur, kur tai buvo reikalin
ga, Atstovauja lietuvius Michi
gano gubernatūroje “Mich. 
Commission on Displaced Per
sons’’ nuo 1949 m. Balfo Cent
ro atstovė prie Mich. “Commis
sion on Immigration” nuo 1952 
m. ir, be to, tos komisijos vyk
domosios tarybos narė nuo 1953 
m.

Po antro Pasaulinio karo ap
lankydavo stambiuosius JAV 
valdžios asmenis, įtaigojo mūsų 
naudai, prašė gelbėti į vargą 
pakliuvusius lietuvius. Sukak
tuvininkė atstovavo lietuvius 
JAV bonų platinimo ir Am. 
Raud. Kryž. aukų rinkimo va
juose. Ji paaukojo daug dienų 
ir naktų ir rūpinosi Europoje 
vargstančiųjų gelbėjimo akcija.

60 m. sukakties proga sumi

nimi palydi Valytė.
Šis tradicinis mokinių paren

gimas yra daromas pačių mo
kinių auklėjimui ir jų bendram 
lavinimui ir mažųjų kalėdiniam 
džiaugsmui. Detroito visuomenė 
yra maloniai kviečiama atsi
lankyti į mūsų atžalyno pasi
rodymą ir paremti jų pastan
gas ir gerus norus. Taip pat 
šiuo parengimu norima ir su
telkti lėšų švietimo reikalams.

Mokyklos Vedėjas

VAKARAS
SAVUOSE NAMUOSE

Detroito Lietuvių organizaci
jų centro gruodžio 1 d, suruoš
tas vakaras įvyko Detroito lie
tuvių namuose. Gi Detroito Dra 
mos Mėgėjų sambūriui teko lai
mė pirmiesiems vaidinti lietu
viškųjų namų scenoje. Šį kartą

ROGER GRANDE COGNAC V.S.S.E.P. Fifth $3-89

COEUR DE FRANCE ASSORTED
LiQUEURS Fifth $2-79

JUPITER 25 YEAR OLD GREEK
BRANDY Fifth $4.79

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

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3-89

M0HAWK KUMMEL 60 PROOF Quart $2-98

IMPORTED OLD RARITY SCOTCH
WHISKEY Fifth $©.39

ITALIAN SPARKLING WINE: MIRAFIORE,
A'STI - SPUMANTE, LACRIMA CHRISTI, 
NEBBIOLO SPUMANTE Fifth $2.98

CENTURY CLUB STRAIGHT BOURBON 
WHISKEY 86 PROOF Fifth

GRAND MARNIER or CHERRY MARNIER 
LIQUEUR 22 oz. Bottle

$2-89

$5.98

nėti tik svarbesni E. Paurazie- buvo pasirinkta Oskar Wilde 3

CLU

4 pieva
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 DINNERYVARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų 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, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu pareikalavimai 
nepriimami. „„Investment

Accounts

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104



MŪSŲ KOLONIJOSE
Šio L. B. rudens baliaus pro- zimiera Janiunienė 100 dolerių, 

j gramą paruošė, suorganizavo o Ignacas Sutkus 10 dol. 
ir pravedė V. Barius. Dainos mė
gėjų grupei vadovavo P. Ras- 

Lietuvių Bendruomenės Hart- tas’ šiam darbui negailėdamas

Hartford, Conn.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Mirusieji
T- , ..._ . . * .__ __ I Ant. kampo mūras. 2 butai ir 3Kolonijoj mirė Antanas Var- kamb. beismentė. Gazu šild. Garažas.

---------,--------------------------- _ nas, Petras Kosinskas, Jonas me<j 5 kainb Alumin
fordo apygardos valdybos po- lalko ir Pasisventimo. Uzkan- i PetrauskaSi Zigmantas Janilis, ! įan«ai- Naujas gazu šildymas. Gara-' 
sėdyje, įvykusiame gruodžio 1; džius paruošė visos B.L.B. na- j yjĮ{įoras Karvelis, Donatas An | Prie jaunimo centro

Stipriai remiama Eglutę NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS

3 butai.
„ ’, / , “ . į rėš vadovauiamos E Janiūnie- 1 „ . , ... . Atskiri šildymai. Šalia tuščias lo-d. Waterburyje, nutarta stip-!ieb’ vauuvdujcuuus darnume ' tanėlig, gyv Brightone. Visi

.Mūr. 4 kamb.. 10 metu, garažas, 
30 p_. lotas. M. p. $18,600.

Mur. (( kamb., 4 mieg., 10 metų, 
garažas, 71 ir California. $20,800.

Mūr. 0 kamb.. 3 dideli mieg. Ga
ražas, 65 ir Fairfield.

Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo 
šildymas. M. p. $10,250.

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

Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas
šildymas. M. p. $16,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 68th St., HE 6-5151
tas. 319,800.

| 1 '/i aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3riai paremti ir palaikyti vaikų; nės- p- Ajrnonas su asistentais . laidoti su bažnytinėmis apei-!ka^ ~b«uu Gara-
žurnalą Eglutę, leidžiamą Put- i tvarke geimus. Sales puošimu g Patrjža, Geiež. tvora. $24.500

rūpinosi S. Armonienė ir A. Ry- į______________________________________ _

gebenė. Specialias dovanas pa
aukojo A. Radvila, J. Rastienė 
ir E. Baranauskienė. T. A.

name, Conn.
Valdyba nutarė raginti apy

linkes, šeštadieninių mokyklų 
vadovybes ir bendruomenės vei 
kėjus talkinti rinkti Eglutei pre 
numeratas, tuo prisidėti prie 
Eglutės vajaus surasti jai 500 
naujų skaitytojų.

Apylinkių valdyboms patar
ta, kad iš bendruomeninių lėšų 
būtų vietose padidintas Eglu
tės prenumeratorių skaičius 
bent trečdaliu; iš Bendruome
nės išteklių žurnalas turėtų bū
ti užsakytas tokiems vaikams, 
kuriems Eglutės niekas kitas 
negali užsakyti ar neužsako

Cambridge, Mass.

Kunigystės sukaktis

Kun. Antano Baltrušiūno, 
Švč. P. Marijos Nekalto Pras. 
lietuvių parapijos klebono, 25 
metų kunigystės sukakties iš 
kilmės ir pagerbtuvės bus gruo 
džio 16 d., Longfellow mokyk
los auditorijoj.

Bilietus platina komisija: Jo-
Pati apygardos valdyba iš sa- nas Mockevičius, F. Remeikie- 

vo kasos Eglutei paremti pas- nė ir kt. Taip pat galima įsigy- 
kyrė 25 dol. I# A. Daukanto ir J. Bačinskų

Be to, nutarta Bendruome-1 krautuvėse.
nės vardu prisidėti suruošti Eg
lutės skaitytojų šventę su pro
grama ir p. šį pavasarį Putna 
me, pačioje Eglutės leidimo vie
toje — Nek. Pr. M. M. seserų 
vienuolyno sodyboje.

Valdybos narys kultūros rei
kalams įpareigotas tuo reikalu 
tuoj pat imtis darbo: sueiti į 
kontaktą su Bostono, New Yor
ko ir New Jersey apygardų val
dybomis, kad vaikų šventė ap
jungtų viso JAV rytinio pa
kraščio Eglutės skaitytojus; 
laukiama ir lituanistinių mo
kyklų, mokytojų, jaunimo ir tė
vų talkos vaikų šventei tinka
mai pasiruošti ir sėkmingai jai 
praeiti.

Ši vaikų kultūrinė šventė bū ! 
tų didesnis jų sudominimas ne

Komisija ragina bilietus įsigy 
ti nedelsiant. Rengėjai nori, kad 
auditorija būtų pilnutėlė. Yra 
viltis, kad svečių bus ir iš kitų 
vietovių. Programa bus įvairi 
ir įdomi.

Atlaidai

Švč. P. Marijos Nekalto Pras. 
parapijoj 40 vai. atlaidai praė
jo iškilmingai. Buvo žmonių. 
Choras, vadovaujamas Vytenio 
Vasyliūno, labai gražiai giedo
jo. Prie išstatyto Švenčiausio 
Sakramento budėjo altoristai, 
mokyklos vaikučiai, Lietuvos 
vyčiai, sodalietės, šv. Vardo 
draugija, tretininkės, Moterų 

i sąjunga.

Mirties sukaktis

A. a. prel. Pranciškaus Juš-

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

butų mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva
' šildymas. Reikia pigiai parduoti, 
i $26,500.

10 metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3
I ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara- 
, žas. Derėti nuo $32.700.
I Elegantiškas ranch. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35.000. 

i Didelis bungaloiv arti 63-os ir Ca- 
. lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil- 
Idym. $19,900.
I 5 butų muras. $5,000 nuomos.
I Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44,900.

I Naujas mūras. 5 % kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

6 kamb. bungalovv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13,7 00.

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

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

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

Biznis ir S luitai. Geras namas: 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie ' ........ ...................... ............ ■■ -
$200 nuomos. Alyva šildym. 18,000. 2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 2 butų medinis 7 ir 5 kamb 33

Rimta prekyba Chicagoj su užsie- garažas. Bright. Pk. skubiam par- p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mo atstovybe. Didelis muro namas, davimui. $1 9,900. imas. Gera proga giminingai šeimai
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis. 6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. Purėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų sklypas, mūr. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara-
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- 
energingas lietuvis gali viską, nu- ta kaina. $59,900
pirkti įmokėjęs $20 000 ar mažiam 2 butl} mūr B jr g kamb Art- 

Apie $7,000 nuo- 55.os įr Kedvale. Dideli kamb. Ke-6 butų mūras.
mos. Naujas šildymas, stogas, elek- ramikos plytelių vonios. Alyva karš-
&,«?asas, , -1—- ***» ««—•

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

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

Pajamų bungalovv, 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.

pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 
$31,900.

G kamb. medinis. Nauja gazu Šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam
binti poniai Jakubėnienei

žas. Tik $17,9 00.
7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu

ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple
vvood. Tič $17,000.

1 J4 aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

S būt. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 lr Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDU ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokio
mis progomis. Albumo vaizdai 
kalba apie Lietuvą visiems su
prantama kalba, todėl jis tinka 
visiems, kas kokia kalba bekal
bėtų.

Albumas L I E T U V A yra 
gražiausia Kalėdinė dovana.
Kiekvienam verta jj pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač 
mūsų draugams amerikonams. 
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00 
Užsakykit tuojau!

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

Nusižengimų išvengimas
Šią 'knygelę paruošė mokytoja 

Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
šulas, peržiūrėjo adv. Charles P.

tik Eglute, bet lr visu lietuvis-I metų mlrtlea Kai. b„v; Cook^.p.^prokure™
kuoju reikalu. K,

Baltimore, Md.
Filmas iš Lietuvos

Kam įdomu sužinoti likusių 
brolių tėvynėj likimas ir pama
tyti filmą kaip atrodo dabar
tinė Lietuva, kviečiame atsilan
kyti į lietuvių svetainę Hollins 
Str. 851, kur Dan Kuraitis ro
dys filmą ir daug įdomių nau
jienų pasakys ką matė ir gir
dėjo šią vasarą lankydamas Lie 
tuvą. L. B. skyrius

Red. pastaba: Gaila, korespon 
dentas neparašė, kada tie filmai 
rodomi.

pad. Knygelės kaina 35 et. Pini- 
kaktį minint jo brolis Petras gus su užsakymais siųsti: 
užprašė šv. mišias gruodžio 3 d., j
o gruodžio 5 d. mišias užpra- į D R A U G A S"
šė parapiečiai.

Įdomi programa

Per Jono Romano vedamą ra 
dijo programą gruodžio 2 d.
Marytė Grinkevičiūtė skaitė B. j 
Lemberto eilėraštį, o Jono Ro-1 
mano sūnus Jonas kalbėjo radi- i 
jo programoj anglų kalba apie 
komunistų pagrobtą Lietuvą, 
vežimus į Sibirą, religijos per-' 
sekiojimus ir žudymus.

Aukos
Remonto Fondui aukojo Ka-

4545 VV 63rd St. Chicago 29, IU.

f

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesi 691h Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

Drandimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
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

6 kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450.

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, spsaugotas nuo 
potvynio rūsys. 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16,400.

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

2 laitų i«> 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 G kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

.. , Mūr. 4 kamb., 80 p. sklypas, Gage3 mieg., 3 metų muras, Brighton pnrvB »ii mp. Tik $21,800. _ ; Miž. Vįi 0, geras, Brighton Par-
2 x 5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai ke t— . » > o

3 0 p. sklypas, 2 a. garažas, prie 
Maria H. S. Vertas prašomos kainos.

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

Liuksus 6 kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mur. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

Gružus butas ir taverna su visais 
įrengimais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,900.

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

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321
CICERO. 4 butai — 2 po 4 kamb. 
mūr.; 6 ir 4 kamb. med. Lenkų 
ir lietuvių apylinkėje. Pajamų 
$250. Nuomininkai patys apšildo 
ir valo. $22,900; įmokėti $4,500. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero, OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

DĖMESIO !

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

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

10 MĖTŲ MŪR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

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

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

TIK $18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė-RADIO PROGRAMA

Semaum Liet™, «.dlo Pro- i 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties priedai.
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 2x5 brighton pk.
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ii ko
mentarai, muzika, dainop ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas *1 
‘Draugas”.

T.abai švarus mūr. namas prie lie
tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500. 
5 IR 4 KAMB. MARQ1JE'I'TE PK.

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponįi T

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung. 
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beism. centr. šild. gar. $18.700.

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

ŠIMKUS
4259 So. Maplevrood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6 H kamb. 

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 0 kamb. Brighton Parke.

$22,500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 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. ČLiffside 4-2390

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

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000 i Savininkas išsikelia j Europą. Rei-
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $10,000. I kalinga greit parduoti. Geras C
, iz niikšt 5 ir 3 kum ™r 810 000 kamb., 3 mieg. modernizuotas bun-aukst. 5 ir 3 kam., gar.^310,000. galow Prio C2.os h. california.
Turime gerų bargenų, patikrinkite. Gaug vertingų priedų, žema kai-

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

A. Norkus Real Esfate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dun> 
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar- 

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. f MEDICINOS ir PREKYBOS -

TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSt| PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 -8949
2301 VV. 69th St„ Chicago

m. garantija. Dedame naujas “cop. 
per-alloy” rinas—‘‘gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai® 
ir "galvanized”. Dažymas Iš lauka 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

UA 1-0047, RO 2-8778

STA NKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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 Avenne 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

IŠNUOMOJAMA — POR RENI

Bridgeport, Conn.

Pasisekęs rudens balius

“Žinai, vakar Lietuvoj bu-! 
vau”, — pasakojo viena jau j 
čia senai gyvenanti moteriškė.'

Taip buvo apibudintas Bridge 
porto Lietuvių Bendruomenės 
rudens balius, į kurį prisirin
ko iš mūsų nedidelės kolonijos 
sausakimša salė žmonių. Jau 
kų įspūdį darė salė, išpuošta 
gėlėmis.

Čia Radionovas grojo visiems 
gerai pažįstamas šokių melodi
jas. New Haven tautinių šokių 
grupė gražiai pasirodė. Ši šo
kių grupė sugebėjo įnešti nau
jumo į tautinius šokius. Savi
tos figūros ir lengvumas šiuos 
šokius padarė itin patraukliais.

Bridgeporto L. B. dainos mė
gėjų grupė irgi neapsileido. Jų 
liaudies dainos pasiekė klausy
tojų širdis, sužadindamos ne 
vienam malonius prisiminimus.

'Svečių tarpe buvo kun. Va-
liušaitis iš New Yorko, p, Va- : «”6 ZT.
liušaičiai su bičiuliais iš Stam

• FOR, SALE OR LEASE •

SHOPPING CENTER
GOING BUSINESS 

Establishėd and SuccessfuI
Ideali} Loeat. In The Heart. of tbe 

BEAUTIFUL. MIRTE 
MOUNTAINS

Located 200 Milės Northeast of
.l*hoenix and 40 Miles West of. 

SpringtM-ville — (Fine County)
This is unąuestionably the fastest 
growing Summer Resort in Arizo
na. Hunting • Fish ing • Golf 
elose by.

15,500 Są. Ft.
Includcs: Hardwa.re, Building Sup- 
ply, Va riety Store, Su per Market, 
with Fountain and Dry Goods 
Dept.. Plenty room for Expansion.

Entire Inventory Reąuircs 
$80,000 Cash.

Will Sėli or Lease Ruilding 
and Fixtures.

Partienlars will be sent to 
interested parties.

Write, Wire ai- Call Owner Direct

Dept. C. L.
E. W. HENNING- 

P. O. Box 42S 
Finetop, Arizona 

Pitone Area Code 602— 
33G-I918

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

fordo, ponai Gruzdžiai iš New 
Haven, E. Putvytė iš Hartfor
do, daug vvaterburiškių ir ma
žesnių kolonijų atstovų.

visos reikalingos maldos ir gieS' 
mes bei liturginiai nurodymas 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. DL

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 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. Western Avė. krautuvė.

APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

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

Prie Marųuette P-ko naujas bun
galovv, 6% kamb. $17,300,

6 butų mūr. 2 metų Bargcnas. 
$62.000.

Pajamų bimgahnv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $1 8.900.

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

MĖSOS ir maisto krautuvė — ant 
63-čios St., labai geras biznis.

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

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na. tik $7,000, įmokėti $1.000.

Naujas 3 mieg. mūr. platus skly
pas, šild. gazu, $300 įmokėti.

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter, Lemont, III., CL 7-GG75

Išnuom. naujai atremontuotas 
6 kamb. apšild. butas 2-me aukš
te. Apžiūrėti po 5 v. v. 1521 So. 
49th Avė., Ciceroje.

Išnuomojamas gražus kambarys, 
2259 S. Western Avė. Vyrui ar 
moteriai.

Išnuom. atskiras namukas — 3 
kamb. ir virtuvė. Pageidaujama 
viengungis. Skambinti 523-5291,

Išnuom. 6 kamiiarių butas. 
4602 S. Rockvveil St. MASTER DECORATING

DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 
(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 

KLIJUOJAME SIENINI 
POPIERIŲ.

Skambinti Algimantui Otkinlni 
GA 5-5807

REZIDENCINIAI,
1KOMERČINIAI,
I MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI Į

2501 VVest 69 Street
HE 4-7482 486 - 5153

Išnuom. šviesus kambarys mo
teriai, mažoj šeimoj. 4459 South 
Mozart St. Tel. 523-9039.

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 2y2 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. Sav. CL 7-2094.

Išnuoniuojamas II .aukšte iš 5% 
kambarių butas su centraliniu šildy
mu — 4518 S. Fairfield Avė. Pa
geidaujama suaugusieji.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

BRIGHTON PARKE 
2-jų aukštų medinis namas —

krautuvė ir 4 kambariai užpakaly 
ir 6 kamb. butas 2-me aukšte. 
Rūsys. Karštu vandeniu-gazu ap
šild. 4602 S. Rockvveil St.

LA 3-1083

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS DUONOS 
IŠVEŽIOTOJAS

Kreiptis telefonais: LA, 3-1510 
ai’ba FR 6-0656

4'/2%
Naujas ankštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio lr liepos mėn. 1 r.
vai lunne. pirm. ir ketv................. . o v. r. iki s p. p.
VALAlIHUdi ANTRAD. Ir PENKT. ................. » ▼. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD...........• v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uidaryta.

PARDAVIMUI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS & HANDLES 
30 & 55 gal. Free delivery

1148 VV, 63rd St. & 5622 S. Racine 
Tel, 434-3232 & 434-1113

lllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllh

Skelbkites “Drauge”

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j nau
jus lr 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 & METAL

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Ohicago 9, HI.

Apsimoka skelbtis 'T2RAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.



LIETUVA PRISIMINTA IR MEKSIKOJ

Prožektorius, panašus j eglutę, šviečia Detroito miesto centre. 
Jeigu tokią šviesą laikytume “eglute”, tai ji būtų didžiausia pa
sauly.

Takambaro miestelyje, Micho- 
acano valstybėje, yra statoma 
didelė ir graži Švenčiausios Fa- 
timos Panelės garbei bažnyčia. 
Toje bažnyčioje lenkai prieš 5 
metus pašventino Švč. Čensta- 
kavos Panelės paveikslą, su la
bai iškilmingomis apeigomis. 
Paveikslo tikslas buvo, kad vie
tos žmonės melstųsi už paverg
tą komunistų Lenkiją, dėl jos 
išsilaisvinimo. Žmonės labai pui 
kiai atsiliepė į šią misiją ir jų 
pamaldumas stebėtinas.

Vietos klebonas pernai pa
kvietė į šį pavergtųjų tautų pri 
siminimą, taipgi lietuvius ir ku
biečius. Nebuvo galima atsisa
kyti nuo taip garbingo ir nau
dingo pakvietimo. Kubiečių bu
vo privažiavę labai daug, bet 
lietuvių vardu buvo nuvažiavęs 
tik kun. Jonas Juodeika, Canu- 
tillo klebonas, nuveždamas ten 
taipgi ir gražų Aušros Vartų 
Švenčiausios Panelės paveikslą. 
Tokiu būdu, iš to miestelio, pra
dėjo kilti į Dangų gausios mal
dos už mūsų tėvynės išsivada
vimą.

Šį metą turėjau aš garbės da
lyvauti tenai 27 ir 28 d. spa
lio mėn. Ši šventė buvo paruoš
ta didinga novena, į kurią at
važiuodavo iš Meksikos miesto 
geri pamokslininkai ir didelė 
miestelio katedra prisipildyda
vo maldininkais.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Avė.,

Chicago 20, Iii.

<» iiauivskas

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

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI Į 
Dabar atidarą ir sekm. 11 .v. iki I v. i

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS FR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
1008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav.

Man teko sakyti pamokslą 27 
d. nakties metu. Kadangi klebo
nas pranešė miniai, kad dabar 
kalbės pavergtos Lietuvos ku
nigas, tai užlipus sakyklon visa 
ta minia pradėjo ploti rankomis 
taip triukšmingai, lyg būtų gir
dimas jūros ūžimas. Aš pra
dėjau ją raminti rankomis, o 
širdžia prašyti Dievo, kad at
leistų mums visiems tą neraan- ! 
dagumą bažnyčioje. Šitaip yra 
nusiteikę šio miestelio žmonės, • 
dėl pavergtųjų tautų išsivada
vimo ir todėl čia, o ne kur ki
tur, buvo pradėta melstis už ' 
komunistų aukas.

Vidurnaktyje -atlikome kry
žiaus kelius. Dalyvavo didelė 
minia. Teko vesti maldas iš au
tomobilio garsiakalbio. Nakties 
metu, gatvių tamsumoje, ant 
kiekvienos kryžiaus kelio sto
ties, pasirodydavo viduryje gat
vės nešamas žmogaus didžiulis 
baltas kryžius, su vienos pa
vergtos tautos vardu. Tie kry
žiai davė miestelio gatvei kapi
nyno išvaizdą, tik ne atskirų 
žmonių kapus, bet ištisų tautų 
kapus.

Sužvilgo nakties tamsumoje 
taipgi ir mūsų baltas kryžius 
su juodu užrašu Lituaiiia. Nu
bėrė mano kūną šiurpulys. Pat
vino akys ašaromis, o gerklė 
užsirakino skausmo retežiais. 
Mintyje vaidenos tykus Nemu
nas ir gėlėtos Lietuvos pievos, 
dideli jos miškai ir žali kalnai.

Kitą dieną dalyvavau dide
liam parade po miestelio gat
ves. Nešiau plačią Lietuvos vė
liavą, padedamas vienos lietu
vaitės, sudarydami tokiu būdu 
krikščionišką vienybę prieš mū
sų bendrą priešą. Buvo nešamos 
lenkų ir kubiečių vėliavos.

Buvo laikoma iškilminga su
ma, ir po evangelijos išgirdome 
susijaudinę, vietos vyskupo pa
mokslą, įrašytą plokštelėje ir 
pasiųstą iš Romos.

Vakare laikiau mišias stato
moje bažnyčioje. Kadangi pa
mokslas buvo apie Kristų Ka
ralių, tai užbaigiant jį, minia 
pradėjo šaukti su paprastu ir 
dideliu savo tikėjimu: “Lai gy
vuoja Kristus Karalius.”

Parvažiuodamas į namus gal
vojau : “Nors ir menkas daly
kėlis, kurį atlikau, bet kadangi 
galėjau šiek tiek pagarsinti Lie
tuvos vardą ir surinkti, nemaža 
maldų už jos laisvę, ešu paten
kintas ir tegyvuoja mūsų bran
gi ir laisva Lietuva.”

Kun. Juozas Kisielius. SDB.

GEBBIAMIEJ1!

Kaip visi žinome, Chicagoje 
vyksta operos spektakliai. Tuo
se spektakliuose būna baleto. 
Balete dalyvauja, beveik vyr. 
rolę atlieka — šoka, lietuvaitė, 
našlaitė — be motinos, darbi
ninko duktė, Birutė Barodicai- 
tė. ‘LDraugas” iki šiai dienai 
nieko nežino. Mat, darbininko, 
ne aukštos klasės duktė. Jei 
būtų gydytojo duktė, ar inži
nieriaus žmona visi žinotų.

—Akis.

Red. pastaba. Šio slapyvar
džiu pasirašyto laiško tespaus- 
diname tik esminę dalį. Pana
šių laiškų pasitaiko ir daugiau. 
Būtų gera, kad rašantieji vie-, 
ton plūdimo atsiųstų žinių apie 
tuos tariamai “nenorimus mi
nėti asmenis”, ir mielai iš
spausdinsime. Redakcija negali 
visko žinoti ir visur pribūti. 
Žinių ir nuotraukų mielai lau
kiame iš visų, taigi ir iš “A- 
kies”. Kas liečia gabią baleto 
šokėją Birutę Barodicaitę, jos 
dalyvavimai scenoje “Draugo” 
buvo ne kartą paminėti, ypač 
jos lankomos studijos pasirody 
mų proga.

Gerbiamieji:
Tarp Kultūrinio kongreso nu 

tarimų bei rezoliucijų, rodos, 
lyg ir pastebėjau vieną, kurioje 
raginama, kad Liet. Enciklope
dijos leidėjai leistų vieno tomo 
enciklopediją angliškai. Tai pa
girtinas pasiūlymas. Teko pas
tebėti N. Y. Times (gruodžio 
2 d.) laidoje skelbimą, kur siū
loma vieno tomo “The New Je- 
wish Encyclopedia” už $9.95, 
vieton $12.50 iki šių metų pa
baigos. Panaši “New Lithua
nian Encyclopedia” anglų kal
ba ne vien padėtų mūsų univer 
sitetiniam jaunimui ir čionykš
čiu! prieaugliui, bet ir šio kraš
to gyventojams geriau suprasti 
mūsų tautines tradicijas, isto
riją ir įnašą į šio krašto gyve
nimą.

Antanas Ambrozevičius, 
Boston, Mass.

KOKS PROCENTAS IŠLAIDŲ 
MAISTUI

Amerikiečiai, atskaičius mo
kesčius, maistui išleidžia 20 pro 
centų šeimos pajamų, Rusijoje 
tam reikalui šeima turi skirti 
net 56 procentus pajamų, Šve
dijoje — 27, Italijoje — 38, Pe
ru — 40, o Nigerijoje—net 70. 
Taigi — geriausioje padętyje 
yra amerikiečių šeimos, galin
čios net 80 procentų savo paja
mų skirti kitiems savo patogu
mams. Apie tai skelbia John 
Strohm žurnale “Reader’s Di- 
gest”.

A. t A. EVA LISAUSKAS
(KARECKAITE)

Gyveno 222 East Major Drive, Northlake, III.
Mirė gruodžio 5 d., 1962, 12:50 vai. ryto. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskričio, Čiobiškiu para

pijos, Pamūšiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 m.
l’aHiliko didelis am nuliūdimo vyras Motiejus, 2 sūnūs: Jo- 

sepll, marti Mildri d ir i 'asimtr. marti Stęlla, 2 dukterys Sleplia- 
nie MeCaskey, žentas Anthony ir Le.nore Male.zynski, žentas Mal- 
thew, 7 anūkai, 13 proanūki.!, ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. Prikalusė šv. Cecilijos Draugijai.

Kūnas pašarvotas Gogoliuski koplyčioje., 1850 N. Wood st.. Chi
cago, Illinois.

Laidotuvės įvyta penkt., gruodžio 7 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose ladiotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, dukterys, marčios, žentai, anūkui ir
proanūkai.

Laidot. direkt. Steponas Lackavvicz. Tel. Rfi 7-1213.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. 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 AV,E. Tel. YArds 7-1138—1139

A. A.
MIKALINA (MAYME) 

BRIEDIS 

(Subaitytė)
Gyveno 25 Rockford Avė., 

Forest Park. III.

Mirė gruodžio 4 d., 1962, 4:30 
v. v., sulaukus 71 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio apskr.. Cckeiškės pa
rapijos, Voh-kaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Alfonsas, duktė Albina 
Allswortli, žentas ir anūkas 
Edward, brolis Walter Subaitis 
sū šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vance 
koplyčioje, 1424 S. 50tli Avė., 
Cicero. J11.

Laidotuvės įvyks penktad., 
gruodžio 7 d.. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta Į 
Šv. Antano parapijos bažnyčią., 
kurioje įvyks gedulingos pa?- 
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas 
ir anūkas.

Laid. direkt. Alfred Vance. 
Tel. OL 2-5245.

■■—

Aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams

Chicagos Lietuvių Tarybos Kon
ferencijos 1962 m. lapkričio 18 d. 
organizacijų aukos.

Chicago Savings and Loan Assn. 
$50.

Po $15 — American Lithuanian 
Citizens Club, A. L. Tautine są
junga, Lithuanian National Demo- 
eratie Club, SLA 134 Moterų 
kuopa, Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 4 kp.

Po $10 — A.L.R.K. Susivieniji
mo 160 kuopa, Brighton Park Lie
tuvių Moterų klubas, Eržvilkio 
Draugiškas klubas, Humboldt Pk. 
Lietuvių klubas, Buv. Liet. Poli
cijos l’arnautojų klubas “Krivūlė”, 
Lietuvių Biržėnų klubas, Lietuvos 
Evangelikų Ref. Bažnyčia, Lietu
vių Kęstučio Pašalpos klubas, Lie
tuvių Moterų draugija “Apšvieta”, 
Lietuvos Ūkininkų sąjunga. Drau
gija Lietuvos Ūkininkas, Lith
uanian National Cem-etery, Lietu
vos šaulių Chicagos kuopa, SLA 
260 kuopa, Vyresniosios Giedrinin- 
kės.

Po $5 — Bell Real Estate, Liet. 
R. K. Susivienijimas 46 Cicero 

, kuopa, Lietuvių Raudonosios Ro
žės Pašalpos klubas.

Pavieniai asmenys aukojo
Po $10 — V. K. Naudžius, Bro

nius Polikaitis, kun. Ad. Stašys, 
J. šmotelis.

Po $5 — dr. K. Drangelis, dr. 
J. Dauparas, Jonas Jakaitis, K. 
ir V. Monkus, J. Skorubskas, Le
onardas šimutis, Antanas J. Va- 
lonis. Kiti po mažiau. Viso aukų 
387 dol.

Chicagos Lietuvių Tarybos var
du už aukas nuoširdus ačiū.

Iždo sekr. Julius Pakalka

MARY BUNONIS
Pagal tėvus Jasaitytė 

Gyv. 4020 So. Artesian.
Mirė 1962 m. gruodyžio 3 d., 

sulaukus pusės amžiaus. Gimu
si Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 53 metus.
Pasiliko nuliūdę: duktė Ade- 

Iine Linnane, žentas Peter ir 
jų šeima, sūnus Eutvard, marti 
Betiv ir šeima, sesuo Ona Stan
kus ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.- v

Kūnas pašarvotas I’. Bieliū
no koplyčioje, 4348 S. Califor
nia. Avė.

Penktadienį, gruodžio 7 d. 
9 v. r. bus lydima iš koplyčios 
j Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Visi a. a. Mary Bunonis gi-
minės. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę: Duktė, sūnus ir gi
minės.

Laid. direkt. Petras Bieliū- 
liūnas. Tel. LA 3-3572.

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

ŠV. 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, Putnaan, 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 Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai .... ............................................................................. $4.00

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

Pasinaudokite ”Oran$o” Classificd skvrinsni

F

, Kad būtume mylimi, turime bū- 
ti verti meilės; kad būtume mei- 

i lės verti, turime būti geri; kad 
i būtume geri, mes privalome pa
žinti Gėrį, gi kad pažintume Gėrį, 
privalome mylėti Dievą, artimą ir 
visus žmones pasaulyje.

Fult. Sheen

SMART TV BUY!

£3" tūba (overali diag.)
282 sq. in. plcturo

RCA VICTOR
JJęnrlfiAta. TV

• Economy-prlced Lowboy 
Console

• Super-powerful “New Vista* 
Tuner

• 22,500 Voltą of Picture Power 
(design average) gg j g gg

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

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

A. A.

VITOLD WITKIEWICZ
Gyveno 3821 W. 55 St.

Mirė gruodžio 4 d.. 1 962, 3 
vai. ryte.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jan
kaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Genovaitė Kančiauskas, 
švogeris Juozapas ir jų duktė 
Helen Norbut su šeima, bro
lienė Eroily Wi0ktcwicz, brol
vaikiai ir sesers vaikai: Har- 
riet Grezak, Louis Witt, \Val- 
ter Witkiewicz, Bruno Witt, 
Julia O’Conneil, Frank Pace- 
\vicz, Stanley Pacevvicz ir jų 
šeimos.

Lietuvoje liko brolio sūnus 
Walter Witkiewicz. Kiti gimi
nes. draugai ii- pažįstami.

K finas pašarvota*: Aūlaaio M. 
Phillips koplyčioj 3307 Ko. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
gruodžio 7 d., iš koplyčios 9 v. 
lyto bus atlydėtas į Gimimo 
Pan. šv.enč. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris jr
kiti gimines.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Teief. YArds 7-3401.
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A. -j- A.
MARIJAI VILČIKIENEI mirus, 

brangios mamytes netekusiai mokytojai 
A. Malė.nienei nuoširdžią užuojautą reiš
kiame.

šv. Kazimiero Lituanistines mokyklos 
Mokytojai ir Tėvu Komitetas,

CLEVELANDE

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
fF 4605-07 South Hermitage Avenue

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS »
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 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 Lietuvos ūkininko dr-jos 
prieSmettnis susirinkimas bus 
sekmadienį, gruodžio 9 d., 1 v. 
p. p. Hoiiywood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Pirm. Antanas Va- 
lonis prašo narius atvykti, nes 
bus renkama nauja valdyba. 
Taip pat bus ir svarbių nuta
rimų. Draugijos susirinkimai 
bus dabar laikomi kas antrą 
mėnesio sekmadienį Hollywood 
svetainėje.

X Bendros lietuvių Kūčios 
ruošiamos gruodžio 23 d. 3 v. 
p. p. Gage Park rūmų salėje, 
2411 W. Garfield Blvd. Kūčias 
rengia Alvudas. Programoj pa
sirodys vaikų teatras ir A. Ste- 
phens oktetas. Taip pat sol. O. 
Kubilienė ir akt. Vyt. Juodka. 
Bus demonstruojami filmai. 
Gauta plotkelių iš Lietuvos..

X Prel. I. Albavičius, Cicero

1951 m. liepos 30 d. šią nuotrauką įsidėjo Detroito Times laikraš
tis, pažymėdamas, kad šie du .miegą pabėgėliai yra lietuviai, at
vykę į Detroitą. Laikraštis jų vardų neįdėjo ir manoma, kad šie 
mažieji jau dabar galėtų būti studentai.

C H I CAGO S ŽINIOS
MOTERŲ S-GOS VEIKLA

Moterų s-gos 49 kp. mėnesi-

KEIKIA UŽTRAUKTI UŽUO
LAIDAS

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

—■ Clevelkndo Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinė mokykla
pamokas šį šeštadienį, gruo
džio 8 d. pradeda pamaldomis 

! Šv. Jurgio bažnyčioje 9 vai. r. 
Po pamaldų bus pamokos, ku
rios tęsis tik iki 11:30 vai. Pra
šomi tėvai vaikus punktualiai 

. pristatyti į pamaldas, kurių me 
1 tu jaunimas kartu su visa baž- 
Į nyčia sugiedos lietuviškų gies
mių.

— Prel. P. Juras gausiai vėl 
! parėmė vienuoliją. Didysis kul
tūrininkas ir plačiai lietuviams 
žinomas visuomenininkas prel. 
P. Juras, norėdamas paremti 
Nek. Pr. M. M. seserų kongre
gaciją, ir ypač prisidėti prie Ma

i gruodžio 13 d. 3 vai. p. p. Su
sirinkime prama,lomos diskusi
jos lietuvybės išlaikymo para
pijose temomis.

— Lapkrityje Balfas išleido
6,268 dol. Nors daugelyje vie
tovių tebeina Balfo vajai, ta
čiau iš kai kurių vietų ir paski
rų asmenų Balfo Centre buvo 
gauta 4,661 dol. Stipriausieji 
rėmėjai buvo Stamfordas $444. 
Rockfordas $400, Chieagos 57 
sk. $250, Chieagos 95 sk. $300, 
kun. B. Sugintas $1,180, Chiea
gos Apskritis $450.

— Balfo organizacija kasmet 
panaudodavo šalpai per 75,000 
sv. rūbų. Atsiradus neįveikia
mai kliūčiai nugabenti dides
nius kiekius rūbų Vokietijon,

X Dr. Vyt. Vardžio, Wiscon- 
sin universiteto profesoriaus, 
straipsnis apie specialius komi
tetus kongrese išspausdintas a- 
merikiečių politinių mokslų žur 
nale “Midwest Journal of Poli- 
tical Science”. Straipsnis yra 
mokslinė studija, užimąs apie 
20 žurnalo puslapių. Jis taip 
pat išleistas ir atskiru atspau
du.

X Portlando paminklo atvi
rutė, neseniai išleista ir dailiai 
atrodo. Atvirutėje išspausdinti 
šie žodžiai: • “The Lithuanian
Shrine. For the fallen heroes i Šv. Antano parapijos klebonas, nis susirinkimas įvyko gruo- 
of liberty and the martyrs of vaikų laikraštėlio Eglutės lei- dzio 1 d. 3 vai. p. p. finansų 
Communism Erected by the dimui paaukojo 325 dol. Leidė- rast. O. Rudienės namuose 
Lithuanians of America”. Ki- Jos seselės ir mažieji skaityto- Kadangi kuopa gerai veikia ir 
tas įrašas lietuviškai: “Žuvo- j&i už šią dovaną yra labai sutartinai visos narės dirba, 
me, kad būtumėt laisvi”. Atvi- dėkingi. 1 tai ir šis susirinkimas praėjo

X Illinois Lietuvių Gydytojų gerai. Jos nutarė rengti užga- 
Moterų Pagalbinio vieneto lap- vėnių vakarą Kaz. Ūkelio sve-

rutės išleista 6,000 egz. ir pa
klausa didelė. Atvirutė patar
naus Lietuvos reikalui ameri
kiečių tarpe.

X Neries šachmatininkų su
sirinkimas šaukiamas penkta
dienį, gr-uodžio 7 d„ 6:30 v. v. 
.Jaunimo Centre. Dienotvarkėj 
valdybos rinkimai ir einamieji 
reikalai. Po susirinkimo bus žai 
bo turnyras.

X Illinois Gydytojų ir Dantų 
Gydytojų Moterų Pagalbinis vie 
netas ruošia sekmadienį, gruo
džio 9 d., 2 v. p. p. Dariaus
Girėno salėje, 4412 S. Western 
Avė., Kalėdų eglutę. Narių vai
kučiai suvaidins vaidinimėlį Do 
vaną. Kviečiamos visų gydyto
jų šeimos su svečiais. Pelnas 
skiriamas šalpos reikalams.

X šakių Apskrities klubo 
metinis susirinkimas šaukia
mas, šį šeštadienį, gruodžio 8 
d., 7 vai. v. J. Budriko salėje, 
1442 So. 49th Court, Cicero, 
Susirinkime bus aptarti ir nu
spręsti visi reikalai, kurie te- 
svarstomi tik metiniame susi
rinkime. Be to bus išrinkta 
nauja 1963 metams klubo val
dyba, kontrolės ir parengimų 
komisijos. Visi nariai ir norin
tieji kluban įstoti prašomi da
lyvauti. Po susirinkimo daly
viai bus pavaišinti užkandžiais 
ir kavute.

X Lietuvoj Studentų s-gos 
Chieagos skyriaus susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, gruodžio 
7 d., 8 v. v. Vyčių salėje, 2453

kričio mėn. susirinkimas įvyko 
pas S. Kisielienę, Cicero, III. 
Narės atvežė daug drabužių ir 
vaistų, kuriuos Rimas Kaunas 
pristatė Šv. Antano par. salėn, 
iš kur bus pasiųsta Balfui.

tainėj, 3436 S. Lituanica Avė. Į 
susirinkimą atsilankė Donna 
Kamm. Ji užkvietė į Mot, s-gos 
apskričio susirinkimą, kuris į- 
vyks Marąuette park par. svet. 
gruodžio 9 d. 3 v. p. p. Kad 
kuopa dar geriau gyvuotų ir 
narių skaičiumi augtų, stokite 
į d-ją ypatingai jaunos mote
rys. Rašykitės į tą vienintelę 
kultūrinę ir pašalpinę organi
zaciją.

Kitiems metams lieka veik 
visa ta pati valdyba. Pirm. ii

bulaičio seselių namų — ligoni-.
.nės Putname, Conn., statybos nepramatoma jų tokia

Policija ieško Chieagos North [fondo, vienuolijai paaukojo el® aPyvarta- ° el a °
saidėje “pro plyšį žiūrintį daug savo išleistų knygų. !^a ovy e mano’. a in įvi ua- 
m ,T . , ! „ . , lioms siuntoms į uzjunus pa-Tamosių - prie 600 N. Central Tarp jų yra ir tokie garsus Rakg kuriuos pristato
av. Jis augalotas šešių pėdų, veikalai — Didžioji Padėjėja, 4 ų- P
šešių colių vyras, su savim ne- Saulės giesmė, Pavasario bal-
šąs savo kopėčias. Northsaidės gai, 100 dainų su gaidomis, Mi-1 
gyventojai budėkite. j stiniame sode, Kristaliniame

TURTINGIAUSIAS MIESTO i karste, Pranašystės apie pašau
ALDERMANAS

Chieagos miesto turtingiau
sias aldermanas, Philip Shapi- 
ro, demokratas iš 39-to vardo, 
iš savo dėdės mirusio 1954 me
tais paveldėjęs 8 mil. dolerių, 
pasitaręs su savo vardo 56 pre- 
cinktų kapitonais, drąsiai sto
ja į būsimus bal. mėn. rinki
mus, ieškodamas antros ketu
rių metų kadencijos. 

moterys aptarnauja 
PAŠTO ĮSTAIGĄ

Chieagos priemiesčio Willow
gametė Mot. s-gos veikėja Ju- [ Springs pašto įstaigoje dirba 
lija Pūkelienė, nutarimų rašt. vien moterys, vyro darbininko 
Donna Kamm, fin. rašt. O. Ru
dienė, iždin. Rožė Žilvitienė, 
vicepirm. Agota Janušauskie
nė, iždo glob. Eleonora Geštau- 
tas ir Uršulė Slotkus, koresp.

' O. Aleliūnas. Po susirinkimo 
šeimininkė O. Rudienė pakvie
tė kavutei ir pavaišino savo 
gamybos pyragais ir kitais ska 
numynais. O. Aleliūnas

GRĮŽTA KARDINOLAS

Chieagos arkivyskupijos kar 
dinolas Albert Meyer spraus- 
miniu lėktuvu grįžta iš Romos

lio pabaigą ir t.t.
Iš viso datbar seserims per

davė 2,000 knygų. Šios knygos 
bus platinamos ir pajamos už 
jas eis aukščiau, minėtam, tiks
lui.

Prel. P. Juras, garsus savo 
gerais darbais lietuvių gyveni
me, yra žymus ir šios kongre
gacijos rėmėjas per daugelį me 
tų.

Šiuo metu prel. P. Juras yra 
Nek. Pr. M. M. Seserų kongre
gacijos rėmėjų centro valdybos 
pirmininkas. (A. S.)

— New Yorko — New Jer- 
ten nėra. Tai vienintelis paštas sey apylinkės lietuviai kunigai, 
visoje Amerikoje, kur pašto vir vadov. klebono N. Pakalnio, 
šininkė yra moteris, turinti sa- šaukia savo susirinkimą pas tė
vo žinioje šešias darbininkes. vus pranciškonus Brooklyne,

PROTESTANTAI PRAŠO MELSTIS UŽ VISUOTINI 
BAŽNYČIOS SUSIRINKIMU

Gintarinė mergaitė, kurią iš Lie
tuvos prel. 1. Albavičiui atsiuntė pirmadienį, pasibaigus pirmai 
sesuo, auksinio kunigystės jubilie
jaus proga.

X L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės d-jos, Chieagos centrinio 
skyriaus valdyba gruodžio 8 d. 
5 v. p. p. Jaunimo Centre, 203 
kamb., ruošia Maironio minėji
mą. Paskaitą apie Maironį skai 
tys poetas Kazys Bradūnas, o

W. 47 st. Programoje: ateiti-1 Maironio eilėraščius interpre- 
ttinkų, Korp! Gintaro, Korp! Į tuos Elena Blandytė ir Alfas 
(Vyties, Neo-Lituanų iir Santa- Brinka- Ra™°^nai jr bi™tinin 
ros organizacijų apibudinimai. kės su svečiais maloniai kvie

čiami šiame minėjime gausiai 
x Ar nyksta lietuvybė? Dar dalyvauti. Po minėjimo daly

— New Yorko Balfo vajaus
komitetas per mėnesį gavo ar
ti 3,000 dol, aukų iš 300 auko
toju. Nesuskubusiems atsiliepti 
bus siuntinėjami pakartotini 
prašymai, į juos kreipėsi per 
radiją vajaus iždininkė M. Vir- 
biekienė. Po Naujų Metų va- 

i jaus komitetas, vadov. dr. O. 
i Labanauskaitės, pramato auko 
j tojams surengti padėkos vaka- 
| rą, kurio programon pakviesta 
i iš Chieagos “Aukso žąsis”.

! ARGENTINOJ

— Kariuomenės šventė pami 
nėta Buenos Airės lapkričio 24 
d. Lietuvių salione. Šventę su- 

! rengė Argentinos Atsargos Ka- 
' rių ir Kovotojų sąjunga, Ant. 
Balčiūnui pirmininkaujant.

Meninėje dalyje pasirodė Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
muz. V. Rymavičiaus, akompo- 
nuojant E. Mikučionienei. Cho
ras sugiedojo Argentinos ir Lie 
tuvos himnus, paskui “Geleži
nio Vilko maršą” ir tris visai 

;naujas dainas: Pučia šiaurės 
vėjas, Lietuviais mes esame gi
mę ir kit. Šv. Cecilijos choras 
pasirodęs su nauju repertuaru, 
publikos buvo šiltai priimtas.

— Prof. Petras Krapaviekas 
su Franco - Argentinos istori
kų misija išvyko į Egiptą, Grai 
kiją, Italiją ir Turkiją bei kitas 
Senojo pasaulio valstybes stu
dijoms. Iš studijų kelionės su
grįš apie kovo mėnesio pradžią.

OKUP. LIETUVOJE
— Mityba — žemiau prieška

rinio lygio. Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademija 1961 m. nu
matė, kad 1970 m. būsianti “ide 
ali” gyventojų mityba ir ji siek 
sianti protinio darbo žmogui—• 
2,950 kalorijų, lengvo fizinio 
darbo žmogui — 3,250 kai., o 
ypatingai sunkaus darbo žmo
gui — 3,800 kai. Ideali norma 
asmeniui ir pagal kom. partijos 
programą — 3,000 kai. Tačiau 
šiandien, kai pakeltos kainos 
maisto produktams, gyventojų 
mityba yra kritusi ir kalorijų 
suvartojimas — žemesnis. Jei 
palyginti su prieškariniais me
tais, tai Lietuvoje pgl. statisti
nius duomenis, kalorijų suvar
tojimo vidurkis buvo žymiai 
per 3,000. Lietuvoje bolševiki
nis režimas neprisidėjo prie 
mitybos pakėlimo. (E.)

AUSTRALIJOJE
— A. a. kun. Juozo Kungio 

paliktas Christies Beach skly
pas, testamento vykdytojo 
Msgr. Dunne, yra perduotas 
marijonams, kadangi kun. Kun 
gys savo testamente tą sklypą 
buvo paskyręs tiems lietuviams 
kunigams, kurie po jo mirties 
rūpinsis lietuvių pastoracija.

Visi Marijonų geradariai yra 
įrašomi į vadinamąsias amži
nąsias mišias, kurios laikomos 
kasdieną Marijonų Centre. Į 
tuos Marijonų geradarius jau 
įjungtas ir a. a. kun. Juozas 

! Kungys.
! Kun. Kungys savo testamen
te yra palikęs 100 svarų šv.

I mišioms už savo vėlę. Valdžia, 
atskaičius valstybinių mokes
čių 10 sv., perdavė šv. mišioms 

i 90 sv., kurios yra ir laikomos 
lietuvių bažnyčioje Adelaidėje.

Į — Adelaidės arkivyskupas J. 
E. Matthevv Beovich, dar prieš 
išvykdamas Romon į Visuotiną
jį Bažnyčios susirinkimą, for
maliai jau patvirtino Marijonų 
konkregacijos įsteigimą Aust
ralijoje. Jei susidarys norinčių 
stoti broliukų ar kandidatų į 
kunigus, kad ir nedidelis būre
lis, sekančiais metais jau būtų 
galima Adelaidėje atidaryti no 

Iviciatą, kur per vienerius me
tus išeinami dvasinio gyvenimo 
pagrindai, supažindinama su 
marijonų konstitucija ir dar- 

jbais.

tiesiai į sandėlius patys auko
tojai ar artimosios apylinkės, 

i Lapkričio mėn. gauta per 7,000 
svarų, daugiausia atvežė gerb. 
kun. klebonai: Philadelphi jos 
520 sv., Patersono 380 sv., 
Kearny 4,300 sv., Brooklyno 
Angelų Karalienės 500 sv., Ba- 
yonės 480 sv. Laukiama gana 
didelio kiekio ir iš kitų artimų 
parapijų. Balfo šalpai galima 
panaudoti tik labai gerai at
rinktus rūbus. Deja, atliekas- 
skudurus (rags) labai sunku 
parduoti.

— Muz. J. Gaidelis, “Drau
go” redakcijai rašo: Perskai
tęs “Drauge” (lapkr. 27 d. nr.) 
“vieno muziko - kompozitoriaus 
prasitarimą” apie mano šokius, 
prisiminiau, kad aš visai pamir 
šau į juos įmontuoti piemenų 
ragelį ar bent porą gubų, to
dėl jie ir išėjo nelietuviški.”

— A. Ružancovas atsiuntė ži 
nučių iš gudų gyvenimo. Pažy
mėtina, kad Chieagos gudų žur 
nalas “Bielaruskaja Carkva” 
paskelbė K. Kalinausko 1862-63 
m. slapto gudiško laikraščio 
“Mužyckaja Prauda” tekstą (vi 
sų 7 numerių) originalo rašy
ba, be pakeitimų ir pataisymų, 
kurie nuolat daromi sov. spau- 

Pvz. “maskal’’ jau ne 
rusas, bet tiktai “caro režimas” 
ir pan. Ten pat rasime daug 
naujos medžiagos apie poeto F. 
Bahuševič studijas Vilniaus 
gimnazijoje ir Petrapilio univer 
sitete prieš pat U-rąjį sukilimą. 
Nemaža medžiagos imta iš Lie
tuvos archyvų.

— Lietuvių Religiniam Kon
gresui Rengti komitetas posė
džiavo lapkričio 29 d. Buvo ap
tarta. gana daug būsimo kong
reso detalių, ilgiau sustota ties 
koncertu Lincoln Center, kur 
jau yra garantuota sale ir tiki
masi kelių šimtų dainininkų. 
Nutarta į didijį kongreso ren
gimo komitetą pakviesti ir lie
tuviškųjų vienuolijų atstovus.

dėtume nesimelsdami už kits ki 
tą Kristaus bendruomenėje. Ii' 

liuciją, kuria pažymi, kad ka- kai mes pagalvojame, kaip pla- 
talikų Bažnyčios vadovai nusi- čiai su Romos katalikais mes 
pelno pagyrimo už savo dailbus esame bendro paveldėjimo da- 
visuotiniame Vatikano susirin- lininkai santvarkoje ir gyveni- doje. 
kime. “Mes su susirūpinimu, me, dar labiau reikia, kad mes 
konstatuojame tragišką Kris- pareikštume brolybę maldoje 
taus tikinčiųjų susiskaldymą; ir visokiu kitokiu mums prieina 
dėl to mes visas pastangas pa- mu būdu”.
siekti vienybę ir bendradanbia- j Tas pareiškimas bus vado- 
vimą pavedame pamaldžiam vaujanti gairė 3,500,000 epis- 
mūsų žmonių susirūpinimui.” kop alų JAV-se. Kas liečia vie-

St. Paul, Minn. mieste liūte- nyfcės klausimą, episkopalų vys 
ronų susirinkime, įvykusiame kupai pareiškė, jog yra gilių 
Concordia kolegijoje, dr. W. M..! skirtumų tarp anglikonų ir ka- 
Wangerin pareiškė, kad liutero- talikų, tačiau tie skirtumai “tu
nai turėtų melstis Šv. Dvasios ri būti mūsų bendrų ir nuolan- 
vadovybės Vatikano suvažiavi- kių studijų medžiaga, o ne prie 
mui ir melstis, kad Dievas ras- žastis įtarimui ir nepasitikėji- 
tų galima suvienyti krikščionis mui... Mes žinome, kad mū- 
į vieną Bažnyčią. sų skirtumai niekada nebus iš-

Episkopalų vyskupai, susi- spręsti be pilnos pagarbos ir 
rinkę į Columbus, S. C., pasiū- broliškų dialogų mūsų tarpe, 
liūs pirmininkaujančiam vysku- Dėl to mūsų maldos privalo vi

Massachussets valstybės bap 
tistų suvažiavimas priėmė rezo

Vatikano H-ojo visuotinio Baž
nyčios susirinkimo sesijai. Su 
juo kartu grįžta ir pagelbinis 
vyskupas Cletus O’Donnell. An
ksčiau grįžo vysk. Aloysius Wy 
sičio. Jie visi grįš į Romą ant- 
rąjai sesijai, kuri prasidės ki
tų metų rugsėjo 8 d.

BUS DAUGIAU MUZIKOS

Chieagos viešų mokyklų nau
jasis muzikos direktorius, Emi
le Serposs, norėdamas, kad dau 
giau vaikų išmoktų muzikos in 
strumentą valdyti, bandys įs
teigti kuo daugiau mokyklinių, 
orkestrų bei išlavinti pajėgių

gaji, nes per 10 m. vien “Sparta” 
pardavė apie 1000 raš. mašinėlių 
vien lietuvišku raidynu. O jums?
Jūsų vaikams? KATALOGUS ir 
informacijas apie rašymo, skai
čiavimo, pinigams priimti ir kt. i. 
mašinas, — gausite DYKAI, tik 1,etaI yra n«meruoti. Spektak- UŽKULISIAI PAS RESPUB- 
pranešę apie savo adresą: J. L. liai įvyksta Jaunimo Centre š

viai bus pavaišinti kavute su 
pyragaičiais. Įėjimas nemoka
mas. (Pr.)

— “Aukso žąsies” vaidinimo hi- $1,300.

Giedraitis, 10 Barrv Drive, E.
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui” žinomas, kaip sąžinin
gas asmuo. (Sk.)

X Partizanai, J. Daumanto, 
antra laida, papildyta įdomiais 
faktais iš partizanų grįžimo į 
Lietuvą, yra geriausia Kalėdų 
dovana. Užsakymus su pinigais 
siųsti į LAISVĘ FONDUI, 7238 : nežiūrint amžiaus, bus reikalui

m. gruodžio mėn. 15 d., 7:30 v. 
vak. ir gruodž. 16 d., 4 vai. po
piet. Nors pastatymas yra pa
sakos rėmuose, bet prieš mo
kyklinio amžiaus žiūrovui jis 
gali būti per ilgas ir nesupran-

solistų. Jo mėnesinė alga yra pUį Artūrui Lichtenberger, pa- sų pirma būti pripildytos vilti- Kat. Federacija, susivienijimas

LIKONUS
Essex Inn patalpose, 800 So. 

Michigan av., buvo susirinkę 
aukštieji respublikonų partijos 
pareigūnai, kurie ištyrė gali
mybes statydinti į prezidento 
kandidatus 1964 m. rinkimuose

S. Francisco Avė., Chicago 29, 
UI. Platintojams duodama nuo
laida. Kaina $4.50. Knyga įriš
ta į kietus viršelius, skoningas 
dail. P. Lapės aplankas. (Sk.)

X Buvusioji Vengeliausko 
svetaine su sale 4500 S. Tal
man Avė. perėjo Kęstučio Dir- 
kio žinion, kurios atidarymas

tarnas. Kadangi vietos yra nu- dabartinį senatorių iš Arizonos 
meruotos kiekvienam asmeniui, Barry Goldvvater. Prieš Rocke- 

fellerį eina nusistatymas, kad 
tegul Kennedy imą kraštą, o 
Rockefelleris užmokės JA Val
stybių skolą.

gas bilietas. Bilietus galite gau
ti pas J. Karvelį, Terroje ir 
Marginiuose. Šį Birutės Pūke- 
levičiūtės veikalą stato Lietu
vių Teatras Atžalynas. (Pr.)

ČIUPO JAUNAMECIŲ 
GAUJAS

Chieagos policija sučiupo 19- 
ką narių iš trijų gaujų, besi-

įvyks gruod. 7, 8, 9 d. d. Bus rengiančių į kovą, prie 2450 Ri- 
linksma muzika ir skanūs vai- ce ’st. Pas šiuos vaikėzus rasta
giai. Kviečiami visi draugai, 
kaimynai, pažįstami ir bičiuliai 
atsilankyti. (Sk.)

11-ka namie gamintų “Moloto
vo” bombų “kokteilių” ir 8 ply
tos.

GĖLIŲ MĖGĖJAI
Prieš kelias dienas užsibaigė 

50-ta metinė krizantemų paro
da, kuri į Lincoln ir Garfield 
parkų gėlynus sutraukė per 
300,000 stebėtojų.

MUZIEJŲ LANKYTOJAI
Per vieną dieną 39,369 žmo

nės aplankė mokslo ir pramo
nės muziejų Chicągoje. Tai yra 
naujas rekordas.

skelbė: mi ir ilgesiu, kad baigtųsi ta įr std. ateitininkai savo atsto-
“Būdami suvienyti krikštu, tarp mūsų esanti perskyrimo vus jau paskyrė. Komiteto dar 

giliausia vienybe žemėje, nusi- siena”. bams paremti šv. Leonardo (a-
merikiečių) gimnazija paauko
jo 150 dolerių. Komiteto iždi
ninkas (kun. L. Jankus, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.) 
prašo skubios paramos, nes 
tuoj reiks mokėti 600 dolerių 
už baigiamas spausdinti gai
das, o komiteto kasa apytuš
tė.

— Posėdžiavo Balfo Centro 
Valdyba. Lapkričio 28 d. Bal
fo Centro Valdyba sprendė dau 
gelį šalpos problemų, išskirstė 
virš 2,000 dol. įvairiems prašy
mams. Valdyba pramatė žy
miai susiaurinti Balfo įstaigos 
administraciją Muenchene, tik 
laikinai ten paliekant vieną tar 
nautoją ir vieną kambarį. Visa 
Balfo archyvinė medžiaga per
keliama į Centrą. Vokietijos 
tremtinių, ypač jų vaikučių ka
lėdinei paramai paskirta 500 
dol.

Dr. Carlos Cortina (priekyje), buvęs Havana, universiteto profe
sorius, liudija senate kaip Kuboje Castro uždarinėjo privačias 
mokyklas. Dešinėje yra Jose Tagle, buvęs Havanos mokyklų vir
šininkas.




