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DEVYNIV PAVERGTU EUROPOS KRAŠTU VĖLIAVOS NULEISTOS 
IKI PUSES STIERO PRIMENA J. TAUTOMS, KAI) KOLONIALIZMO 

DEKLARACIJA DAR REIKIA ĮVYKDYTI EUROPOJE
Iki šiol laisvę gavę kraštai visi priklausė Vakarams ir nė vienas Rusijos imperijai. Ryškiausia Sovietų 

Rusijos veidmainystė
O. LABANAUSKAITE, 

mūsų korespondentė J. Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — 
Šioje sesijoje dekolonizacijos 
klausimo svarstymas yra užė
męs daugiausia laiko, o tuo rei
kalu specialaus komiteto pa
rengtas pranešimas yra didžiau
sias Jungtinių Tautų istorijoje.

Apžvelgti visą ikšiol surink
tą ir paskelbtą medžiagą reik
tų kelių ilgų rašinių, todėl pa
likim tą darbą ateičiai, o dabar 
pažiūrėkim, ką kas pasakė Jung 
tinių Tautų pilnaties susirin
kime apie Dekolonizacijos De
klaracijos pritaikymą Sovietų 
Rusijos imperializmo aukoms.

J. Tautų 16-sios sesijos su
darytas vad. 17-kos komitetas 
pirmaisiais nepilnais savo dar
bo metais domėjosi vien tik 
Afrikos kolonijų liekanomis ir 
tą pranešimą dabar svarstant 
liejosi kalbų tvanas. Laisvieji 
Afrikos kraštai, ypač neseniai 
laisvę gavusieji, domėjosi tik 
Afrika. Visi pliekė Britaniją už 
Rodezijas, Portugaliją už An
golą, P. Afriką už rasizmą, bet 
ne visi buvo vienolai tradika-

Radikaliausia gal buvo Gvi
nėja ir Ghana, reikalaujančios

Vakaru Berlynas gauna 
nauju priemiesti

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lynas gauna naują priemiestį, 
kuriam jau padėtas kertinis ak
muo. Vienoje iki šiol buvusioje 
žemės ūkio vietovėje iš 260,000 
kvadratinių metrų užplanuota 
pastatyti 50,000 gyventojų mies 
tą. Tai yra didžiausias iki šiol

Mirė min. St. Šilingas
OKUP. LIETUVA. — Stasys 

Šilingas, buv^s teisingumo mi
nistras du kartus, mirė lapkri
čio 13 d. Kelmėje. Palaidotas 
Kelmės kapuose. Ištremtas į Si
birą 1941 m. birželio 14 d. su 
žmona ir dukra Raminta. Juos 
tuoj atskyrė ir jie daugiau ne
susitiko. Žmona ir Raminta mi
rė Sibire. Velionis buvo gimęs 
1885 m. lapkričio 11 d. Sibire 
išbuvo iki 1954 m., po to gyveno 
Ukrainoj, invalidų namuose. 
1961 m. grįžo okup. Lietuvon.

Laisvame pasauly gyvena dar 
7 dukros su šeimomis — trys 
Chicagoj, trys Australijoj ir 
viena Kanadoj.

KALENDORIUS
Gruodžio 7 d.: šv. Ambrozie- 

jus, Nemėda, Domeika.
Gruodžio 8 d.: Švč. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo šventė, 
Žemberis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — 
mažai pasikeis oro temperatū
ra.

Saulė teka 7:03, leidžias 4:20.

kolonijas Afrikoje panaikinti iki 
1963 m. spalio 24 d. Jei negali
ma geruoju, pavartoti visas ir 
visokias sankcijas.

Santūriai ir labai rimtai kal
bėjo Dramblio Kaulo atstovas, 
pareiškęs dėkingumą JAV už 
įsikišimą j I Pasaulio karą, po 
kurio pradėta griauti koloniji
nės imperijos. Britai ypatingai 
pažymėtini, nes pirmieji pradė
ję dekolonizaciją Afrikoje ir 
Azijoje. Kalbėtojas tikisi, kad 
britai tą darbą garbingai už- 
ba'gs. Blogiau, žinoma, su Por- 
rugalija ir P. Afrika, kurios 
dar neperžengusios į 19 šmt.

Hitleris dingęs, bet dar esą 
kraštų su jo doktrinos diktatū
riniais režimais, o dar kiti prak 
tikuoja jo masinio naikinimo 
ir genocido doktrinas.

— Apie šiuos dalykus reikia 
garsiai kalbėti. Nereikia vėluo
ti tomis sritimis susidomėti — 
šaukė Mr. Usher.

Anot jo, Afrikos draugai yra 
tik šie: JAV, Britanija, Belgi
ja, Olandija, Italija, Austrija, 
A: Zelandija-, Vokietija, Euro
pos Sąjungos kraštai, Vatikanas 
ir Vatikano Susirinkimas — tik

gyvenamų namų statybos pro
jektas Vokietijoje. Jis kainuos 
600 milijonų markių. Projektą 
sudarė profesorius Walter Gro- 
pias, Amerikoje žinomas savo 
statybiniu genijumi. Liaudis jau 
dabar naują priemiestį vadina 
Gropijaus miestu, kuris turi bū
ti pastatytas per 5 metus.

Jau 1963 metais galės būti 
išnuomoti pirmieji butai “Gro
pijaus mieste”.

ROMA*.
Fanfani gavo pasitikėjimą

Italų premjeras mentarinės grupės teigė, kad
Amintore Fanfani užvakar lai
mėjo parlamento pasitikėjimą, 
nugalėdamas dešiniųjų bandy
mą pastumti jo vidurio - kairių
jų koalicinę vyriausybę į sun
kenybes.

Parlamentas 214 balsų (prieš 
58, susilaikė 59) pareiškė pasi
tikėjimą italų ministeriui pir- 
minįųkui.

Liberalų (konservatorių) mo 
narchistinės ir fašistinės parla-

Už vakarykščius 
nusikaltimus

PARYŽIUS. — Prancūzų kra 
što gynybos ministerija paskel
bė, kad iš Alžirijog į Prancūzi
ją bėga dešimtys tūkstančių 
alžiriečių, savo metu tarnavu
sių Prancūzijos armijoje. Da
bartinė nepriklausomos Alžirijos 
vyriausybė traukia tokius al- 
žiriečius teisman už valstybės 
išdavimą.

jie vieni galį paveikti Portuga
liją, Ispaniją ir P. Afriką pa
keisti laikams nebetinkančią po
litiką.

Irano kalbėtojas siūlė, kad 17 
komitetas susidomėtų visomis 
savarankiškai nesivaldąnčiomis 
teritorijomis ir kitai sesijai pa
darytų pranešimą, bet Sovietų 
Rusijos tokių teritorijų vardais 
nepavadino.

JAV kalbėtojas pareiškė, kad 
JAV yra už laisvę visiems ir už 
laisvą apsisprendimą kiekvie
nam ir ta kryptimi visokiais 
būdais dirbs tol, kol tai bus 
visur įgyvendinta. Ikšiol laisvę 
gavę kraštai visi priklausė Va
karams ir nė vienas Rusijos im
perijai. Štai su rusais nieko ben 
dro etniškai neturį kraštai ar 
tautos — Krymo totoriai, kal
mukai, ingai, Pabaltijo valsty
bės ir Vid. Azijos tautos. Sov. 
Rusija kolonializmo prasmės at
žvilgiu laikosi tokios taktikos 
— kur viešpatauja Sovietų Ru
sija, ten nėra kolonializmas, 
ku, jos nė.•« ar ko ji negali 
užgrobti, ten jau kolonializmas.

— Mūsų nuomonė tokia — 
kir nėra pasirinkimo laisvės, 
ten yra kolonializmas ar impe- 
ria'izmas. Mes dirbsime, kad 
laisvo apsisprendimo principas1 
būtų pritaikintas visame pašau 
lyje — pareiškė JAV atstovas 
Bingham.

Sovietų Rusijos vardu kalbėjo 
estas Gren, šiemet įjungtas į 
Rusijos delegaciją ir pasiųstas 
kalbėtoju į 4-tąjį komitetą. A- 
not jo, kolonijinės valstybės ty
čia nevykdančios dekolonizaci
jos, nes tokia padėtis joms nau 
dingą —- jos apsupusios Afriką 
bazėmis, ten vykdančios ūkinį 
išnaudojimą. Sov. Rusija už da
tos nustatymą kolonistams iš
mesti, už karinių bazių panai
kinimą, už visų laisvių suteikimą 
kolonijoms tuojau pat, Portu

mažas pakeitimas ministerių pos 
tuose rodo, kad vyriausybė vis 
daugiau linksta į socializmą .

Fanfani atmetė šį teigimą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Pietų Korėjos karinis re

žimas atšaukė savo krašte ka
rinį stovį.

— Jungtinės Amerikos Valsty 
bės ir Sovietų Sąjunga sutiko 
Jungtinėse Tautose bendradar
biauti metereologijos, telekomu
nikacijos ir pasaulinėje geodeti- 
kog apžvalgoje.

— Alžiriečiai studentai Ame
rikoje. Pirmoji penkiolikos al
žiriečių studentų grupė iš 75, 
pakviesta JAV vyriausybės iš 
Paryžiaus atvyko į Ameriką stu 
dijuoti trejus metus.

.— Bethlehem plieno bendrovė 
planuoja statyti didelį fabriką 
Indianoje, apie 30 mylių nuo 
Chicagos. Plieno fabrikas kai
nuos 250 milijonų dolerių.

galijai ir P. Afrikai būtinai pri
taikinti sankcijas. Kiti Rusjos 
bloko kalbėtojai dėstė, kas ir 
kiek pelnosi iš kolonijų.

Bet aiškiausias, nuosekliau
sias ir drąsiausias buvo Tauti
nės Kinijos ambasadorius Hsų- 
eh. Jis, žinoma, už dekoloniza
ciją, bet ne visos teritorijos 
vienodai pribrendusios, todėl ne 
visoms tas pats laikas taikin- 
tinas. Sov. Rusija komitete rei
kalavo panaikinti visas koloni
jas iki 1962 m. galo, nežiūrint 
kas ten įvyktų. Tai yra ryškiau
sia Sov. Rusijos veidmainystė.

(nukelta į 6 pšl.)

Lietuviu moterų
choras Estijoje

OKUP. LIETUVA. — Gruo
džio 1 dieną į Taliną, paverg
tos Estijos sostinę, išvyko oku
puotos Lietuvos ūkio tarybos 
moterų choras. Juozo Vanago 
vadovaujamas, choras paverg
tos Estijos sostinėje surengs 
kelis koncertus. Repertuare yra 
lietuviškų ir “broliškų” respub 
likų kompozitorių kūriniai.

Senatoriaus Gooper 
pasiūlymas

NEW BRUNSWICK, N. J. — 
Šen. John Sherman Cooper (R., 
Ky.) užvakar pareiškė, kad res
publikonams geriausia proga 
gauti prezidento postą 1964 m., 
New Yorko gubernatorių Rocke 
fellerį nominuojant prezidentu, 
o senatorių T. Kuchel (R., Cal.) 
nominuojant viceprezidentu. Tai 
Cooper pasiūlė spaudos konfe
rencijoje.

Žuvo be žinios

PARYŽIUS. — Nuo šių metų 
liepos mėn. žuvo be žinios apife 
2,000 europiečių, gyvenančių Al
žirijoje.

— Indijos premjeras Nehru 
vakar pareiškė, jog jis nema
nąs, kad didesnis karas išsiplės
tų tarp indų ir kiniečių komu
nistų dalinių.

Adlai Stevenson, JĄV ambasa
dorius Jungtinėse TauUfeeC užsi
rūstino, laikraščiui;' ''“Satūrday 
Evening Post” paskelbus,, kad jis 
labiau norėjęs “politinių derybų” 

: negu blokados prieš Kubą dėl So
vietų raketų ugniaviečių šioje sa
loje. Straipsnis esąs “netikslus ir 
šiurpiai iškreipęs mano' .pažiūras”, 
— pareiškė jis. (UPI)

150,000 kubiečių — Miami me
ras Robert K. High Senato pabė
gėlių pakomitečiui Washtngtone 
pareiškė, jog 150,000 kubiečių yra 
pasiruošę pabėgti iš komunistų 
valdomos salos, jei oru būtų at
naujintas komunistinis susisieki
mas tarp Kubos ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių. (UPI)

150,000 kubiečių nori 
atbėgti j JAV

WASHINGTON, D.C. — Se- 
rato pakomitetis gruodžio 3 d. 
pranešė, kad 150,000 kubiečių 
pasirengę pabėgti iš komunistų 
valdomos salos į Jungtines Ame 

• tikos Valstybes, jei oro linijų 
tarnyba bus atnaujinta tarp 
abiejų' kraštų.

Miami meras Robert K. High, 
priglaudęs mieste tūkstančius 
kubiečių pabėgėlių, pareiškė, jog 
150,000 \asmenų, norinčių pas
prukti iš Fidel Castro režimo, 
jau turi garantuotas vizas.

į;' -4- Sovietų Vyriau 
s'ybė . pradėjo taip gausiai da
linti pasižymėjimo ordenus, jog 
ordenais dekoruotieji fronto ka
riai pradeda reikšti protestus 
prieš “6 rdenų infliaciją”, ir net 
partiečiai rodo nepasitenkinimą 
šia “infliacija” ir sako, kad or- 
denai išduodami tarsi prekės — 
kilogramais.

Viename laikrašty rašoma:
— Kas planą įvykdo, gauna 

ordeną: kas jį įvykdo su kau
pu, gauna kelis pasižymėjimo 
ženklus. Kas savo noru renka 
geležies laužą, tas tiesiog orde
nais apipilamas ir pakeliamas 
į “darbo didvyrius”. Jei taip ir

Portugalų kariai 
Angoloje

LISABONA, Portugalija. — 
1,294 kareiviai užvakar išplau
kė laivu sustiprinti karinę įgu
lą portugalų afrikiečių teritori- 
joje Angoloje. Ten stiprėja ko
munistinės jėgos.

— Tirštas rūkas (smogas) 
Londone jau užmušė daugiau 
kaip 70; asmenų.

SUVALSTYBINO RŪBU BATU, IR 
GELEŽIES KRAUTUVES

\ Kuboje vis
'HAVANA, Kuba. — Kubiečių 

vyriausybė užvakar suvalstybi
no privačias rūbų, batų ir ge
ležies dirbinių krautuves — tai 
esąs pirmas žingsnis į raciona
vimą šių prekių.
■■ Labai mažai beliko privačios 
iničiatyvoš Kuboje: vienas ant
ras beliko mažų krautuvėlių sa
vininkais.

Milicininkai saugo krautuves

Indija uždarė Kinijoje 
Tibete savo konsulatus

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė vakar pranešė, jog ji 
uždaranti savo konsulatus ko
munistinėje Kinijoje ir Tibete, 
nes kiniečiai pareigūnai suvar
žė jų veiklą.

Pasak informuotų diplomati
nių šaltinių, indų kariniai dali
niai pradėję spausti kiniečių 
karinius dalinius Indijoje. Kai 
kuriose vietovėse kiniečiai In
dijoje pradėję žygiuoti pirmyn.

Premjeras Nehru vakar nu
vyko į šiaurės rytų frontą. Jis 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
dar šį mėnesį atsiųs Indijai ke
turis sprausminius kovos lėktu
vus, o kitus keturis sekančiais

Vokiečių “taikos 
korpusas”

BONNA. — Jungtinių Ameri
kos Valstybių pavyzdžiu Vaka
rų Vokietija suorganizavo tai- Į 
kos korpusą. Šis korpusas jau ! 
prieš Naujus Metus pradės savo ' 
uždavinius vykdyti atsilikusiuo
se Afrikos ir Azijos kraštuose.

— Ir Etijopija neįsileidžia JA 
Valstybių senatoriaus Ellende- 
rio (D., La.), kad jis pakriti
kavęs afrikiečius.

Pasižymėję kariai rado nepasitenkinimą

toliau bus, fronto kovotojai sa
vo turimais pasižymėjimo ženk
lais nebesidekoruos, nes jie juos 
laiko nuvertintais ordenais.

Studentai pastate
visuotinio Bažnyčios

susirinkimo kryžių
LINZ. — Austrija. — Hirsch 

waldsteino, prie Micheldorfo, 
Austrijoje, aukščiausios uolos 
viršūnėje pastatytas keturių 
metrų aukščio iš naumedžio 
padarytas kryžius, pavadintas 
“Susirinkimo Kryžium”.

Tą sunkų kryžių pastatė Lin- 
zo mokytojų seminarijos stu
dentai. Keturis kartus jie visi 
turėjo kopti į kalną, dalimis 
nešdami kryžių.

Šiomis dienomis įvyko kry
žiaus pašventinimo iškilmės. Ir 
ateinančioms kartoms tas pa
minklinis kryžius kalbės apie 
Vatikano II-jo visuotinio susi
rinkimo įvykį.

— Bomba prie konsulato. 
Bom'ba sprogo prie Ispanijos 
konsulato Amsterdame, Olandi
joje. Konsulato rūmai sužaloti 
ir gretimų namų langai išdau
žyti.

Labiau sunkėja ekonominis
Vyriausybė pareiškė, jog šio 

žygio imtasi, nes norima “ga
rantuoti visiems gyventojams, 
ypač darbininkams, jog jiems 
teisingai būsią išdalinti reikia- 
miausi daiktai, kaip pvz. rūbai, 
avalyne ir namų reikmenys.”

Milicininkai užvakar rytą bu
vo pastatyti priekyje naujai 
suvalstybintų krautuvių. Dauge
lis krautuvių turi žodį: “suvals-

metais. Tačiau tai, — pasakė 
jis, — negalės pakeisti fronto 
situacijos.

*
Peipingas nenorįs išplėsti pa

sienio karo už dabartinių ribų, 
nes raudonoji Kinija nepaleido 
didžiulės propagandos mašinos 
prieš Indiją.

Naujausios
žinios

— Britai susierzino, kad bu
vęs valstybės sekretorius Dean 
Acheson užvakar pareiškė, kad 
Britanija nebeturinti nepriklau
somos rolės kaip valstybė. A- 
cheson savo kalboje, pasakyto
je West Point, pareiškė: “Bri
tanija neteko imperijos ir dar 
nesurado savo vaidmens”.

Britų premjeras Macmillan 
vakar parlamente pasakė, jog 
jis palaikęs nuolatinį ryšį su 
prezidentu Kennedžiu Kubos kri 
zės metu.

— Baltieji Rūmai vakar pa
reiškė, kad Dean Acheson kal
bėjęs kaip privatus asmuo, kal
bėdamas apie Britanijos vaid
menį.

— Italijos komunistų partijos
suvažiavime Romoje ir Čekoslo
vakijos komunistų partijos su
sirinkime Prahoje stalinistai bu 
vo “vanojami”. Tačiau komu
nistas palieka komunistu...

Italijos komunistų partija tu 
rinti 1,700,000 narių.

Indijos komunistų partijos at 
stovų nėra komunistų suvažiavi
muose Romoje ir Prahoje. Bri
tanijos ir Kubos komunistų par 
tijų atstovai šiuose suvažiavi
muose sėdi ant tvoros, svars
tant Peipingo - Maskvos ideolo
ginį ginčą.

—- Argentiną spaudžia nau
ja krizė, pasitraukus 10 minis- 
tetių iš pareigų, įskaitant eko
nomijos ministerį Aivaro Ai
varo Alsogaray, autorių “dir
žų suveržimo” programos eko
nominiame gyvenime. Kariniai 
daliniai yra parengties stovyje.

— JAV gynybos departamen 
tas vakar pranešė, kad Sov. Są
junga jau išgabeno iš Kubos 
27 savo bombonešius. Kuboje 
buvo 40 rusų bombonešių. Sa
koma, kad ir likusius sovietai 
išveš bombonešius.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Pavergtos Lietuvos komu

nistų partijos sekretorius J. Ma 
niušis kartu su Sovietų komu
nistų atstovais dalyvauja Ita
lijos komunistų partijos suva
žiavime Romoje.

gyvenimas
tybinta” ir ant langų ir du: 
nutepliotas kūjis ir piautuva

Labai trūksta avalynės K 
boję, ir vidaus prekybos mini 
teris Manuel Luzardo prieš d 
dienas pareiškė, kad tik įm 
nių ir įstaigų darbininkai gaus 
batų.

Maistas Kuboje buvo raeio- 
nuotas praėjusį kovo mėnesį.
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ŠALFASS VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS

1962 m. Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto sąjungos visuotinis su
važiavimas įvyko gruodžio 1—2 
d., Clevelande, Čiurlionio an
samblio namuose. Suvažiavime 
dalyvavo 40 atstovų ir 7 įgalio
tiniai. Tai bene vienas iš pačių 
gausiausių ŠALFAS s-gos su
važiavimų.

Suvažiavimą atidarė FASK-to 
pirmininkas Jaunutis Nasvytis. 
Pasveikinęs visus atvykusius ir 
padėkojęs už atvažiavimą, 
FASK-to pirmininkas kvietė vi
sus prie darbo.

Prezidiumą sudarė A. Vakse- 
lis (N. Y. Atletų Klubas) — 
pirm.; J. Balsys (Toronto Vy
tis) — pirm. J. Šoliūnas ir P. 
Žumbakis (aibu Chicagos Aro) 
sekr. (Mandatų komisiją suda
rė: J. Balionis (Hamiltono Ko
vas) ir Z. žiupsnys ' (Chicagos 
Neris). Rezoliucijų komisiją su
darė dr. A. Nasvytis (FASK- 
tos); tėv. Paulius, OFM, (To
ronto Aušra), ir R. Babickas 
(Clevelando Žaibas).

Atlikus pradinius formalu
mus, eita prie pačios progra
mos. Pirmas iš svarbesnių punk 
tų buvo FASK-to narių prane
šimai.

FASK-to pirmininkas prane
šė, kad paskutiniai metai buvo 
vidutiniai, veiklos atžvilgiu. 
Verti paminėti punktai: visos 
žaidynės įvyko laiku, Rytų apy
garda buvo atstatyta, buvo į- 
kurta Pabaltiečių Sporto Fede
racija ir registracijos kartote
ka galutinai buvo sutvarkyta. 
Iš neigiamų reiškinių yra. 
FASK-to pajamų sumažėjimas 
(priežastis glūdi sumažėjime 
registruotų ŠALFASS narių), 
laikinas sustabdymas “Sporto”

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo s-gos suvažiavimo dalyviai Clevelande.
Nuotrauka V. Pliodzinskc

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE

Gruodžio 6, 7 ir 8 d. dSavininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

£OEUR DE FRANCE Assorled Lhj. .... 
ORAN! MARNIĘR Liqiieur ........
IMPORTED Scoteh Wl»iskey ...........
BORDEAUK pranc. 1957 m. vynas ....
AMBASSAOOR Vermoįrfh .............

AUSSBURGER Beer, 24-12 oz. boftles.

5fh $2.75 < KRON Brannyan Aquavif ................. 51h $3.9?
5th $5.95 J ZELLER SCHWARZE KATZ ......... 5th $l.2<
5th $4.75 | HILLS PROS. COFFEE .........  ........2 sv. $8.8!
58h 98^ J Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
ith 98e f tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių.
Case $4.75 t KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

žurnalo. J. Nasvytis pastebėjo 
jog mūsuose yra rodoma per- 
maža respekto savo darbui, ne- j 
sugyvenimas tarpusavyje dėl 
menkniekių ir noras perdaug 

į prisitaikyti prie vietinių sąly
gų. Susumuojant J. Nasvytis 

S pastebėjo jog mūsų veikla turi 
i būti lanksti ir tarnaujanti lie- 
I tuvių naudai ir gaubei. Po to 
! sekė gen. sekretoriaus Algirdo 
Bielskaus pranešimas, kuris 
pranešė jog ŠALFASS priklau
so 19 sporto klubų ir yra įre- 
gistuoti 619 ŠALFAS S-gos 
narių.

K. Karalius davė FASK-to 
iždo pranešimą. FASK iždo sto 
vis nepavydėtinoje padėtyje. 
FASK-tui skolininkai yra sko
lingi $248.40; FASK-to skolos;
— $241.24; ižde yra 225.87 dol.

Toliau sekė garbės teismo
pranešimas. Bylų neturėta. 
Pranešimą darė tėvas Paulius, 
CFM.

Apygardos vadovai perskaitė , 
apygardos veiklos pranešimus: ' 
Z. Žiupsnys — Vidurinių (Vaka
rų S. apygardos, A. Vakselis —; 
Rytų S. apygardos, ir V. Virėta |
— Kanados S', apygardos. Buvo 
gauti krepšinio, stalo teniso ir 
šachmatų komitetų pranešimai. 
A. Bie'kkus padarė leng. atleti
kos ir tinklinio komitetų prane
šimus. Tiek apygardos tiek ko
mitetų pranešimai susumavo 
sportinę veiklą. Gal “liūdniau
sias” pranešimas buvo tinklinio 
komiteto, kuris praėjusių metų 
tinklinio veiklą gan pesimistiš
kai nupiešė. Pagal esamas sąly
gas tinklinio klasė lietuvių spor 
to klubų tarpe turėtų pakilti, 
tik reikia darbo ir didesnio su
sidomėjimo.

Po pietų pertraukos į suva

žiavimą atsilankė JAV LB Ta
rybos pirm. Stasys Barzdukas 
ir Clevelando I apyl. pirm. Ei
dimtas. Jie sveikino suvažiavi
mą ir sportinio judėjimo veikė
jus, linkėdami toliau kovoti už 
lietuvybę ir jungti lietuvišką 
jaunimą į savo gretas.

Toliau sekė dr. Algirdo Nas- 
vyčio referatas “Mūsų sportinės 
veiklos problemos — sintezė ir 
analizė.” Kadangi referentas 
sutiko šį referatą paruošti spau 
dai, kelių savaičių bėgyje jis 
bus išspausdintas “Draugo” 
sporto skyriuje.

Po įdomaus referato sekė 
“tradicinis’’ statuto revizavi
mas, užėmęs perdaug laiko ir 
keistoka, kad susilaukė susido
mėjimo iš dalyvavusių atstovų. 
Žymiai svarbesni programos 
punktai nukentėjo, nes šis, prak 
tiškai, kalbant, nesvarbus punk 
tas užėmė beveik valandą su 
puse taip brangaus laiko.

Paskutinis šeštadienio posė
džio punktas lietė Liet. S. žai
dynes. Buvo prieita išvados žai
dynių neteskaldyti, kaip buvo 
daroma praėjusiais metais, nes 
žaidynių suskaldymas per daug 
apsunkina klubų pareigūnus bei 
sportininkus. Sutartas toks 
XIII-jų žaidynių planas: 1. Sta
lo teniso (individualinės) irI
plaukymo pirmenybės bus De
troite, kovo mėn. gale.

2. Krepšinio ir tinklinio pir
menybės vyks Clevelande balan 
džio 26—21 d.

3. Futbolo, lengvosios atleti
kos ir lauko teniso pirmenybės 
ruošiamos New Yorke, birželio 
29—30 d.

Šachmatų ir komandinės stalo 
teniso pirmenybės bus rengia
mos pagal tų šakų komitetų nu 
rodymus.

Data nenustatyta. (Vienas iš 
svarbiausių suvažiavimo nuta
rimų buvo išsiaiškintimas dėl 
“Sporto” žurnalo leidimo.

Dėl susidariusių finansinių 
kliūčių, tolimesnis “Sporto” lei
dimas, buvusio formato ir turi
nio yra neįmanomas. FASK-tas 
pasiū’ė leisti laikraščio formos 
leidinėlį aštuonis kartus į me
tus. Šį sporto laikraštį leistų 
Clevelande ,redaguotų kviesti 
redaktoriai (redaktoriai keis
tųsi kas numeris), . koordinuo

tų vienas asmuo arba kolekty
vas Clevelande. FASK-tas fi
nansuotų šio laikraščio 5 nume
rius, likusius kiekviena apygar
da po vieną.

Suvažiavimas patvirtino šį 
FASK-to planą.

Kažin ar, šis redagavimo me
todas atneš laukiamų, rezultatų. 
Abejotina ar bus pajėgta išlai
kyti tęstinumą ir iš viso ar visi 
paskirti “redaktoriai”, o jų gi 
bus bent aštuoni, sugebės laik
raštį kompetatingai redaguoti. 
Redagavimo darbas reikalauja 
pasiruošimo ir korespondentų 
tinklo. Neužtenka vien gerų no
rų. Kiekvieno numerio redakto
riai turės šį korespondentų tin
klą naujai sudaryti, kas apsun
kintų darbą. Planas redagavi
mui laikraščio pareikalaus žy
miai daugiau sugebančių žmo
nių negu “senoviškai” — vieno 
redaktoriaus ir kolektyvo leis
tas “Sportas”. Žinant kiek dar
bo ir pastangų buvo įdėta tiek
K. Čerkeliūno, tiek jo kolekty- 

!vo leidžiant “Sportą”, abejoti
na ar šis naujasis laikraštis bus 
tikrai “reprezentantinis”.

Sporto laikraštis yra reika
lingas ir būtinas. “Sportas” žur 
nalo laidimo nutraukimas yra 
šimtą procentiniai apgailėtinas. 
Reikia tik palinkėti FASK-tui, 
kad planuojamas sporto laik
raštis, kurio pirmasis numeris 
turėtų pasirodyti sausio 15 d., 
bus bent kiek panašus turiniu į 
leistą “Sportą”.

A. Bielskus referavo apie su
darytą Pabaltiečių Sporto Fe
deraciją ir jos tikslus (Drau
gas, Vol. XLVI, Nr. 264, Sp.— 
A.). Buvo perskaitytas ir rati
fikuotas Federacijos statutas.

Iš einamųjų reikalų svarbiau
sieji diskutuoti punktai buvo: 
Pasisakymas prieš Kult. kon
greso sporto sekcijos nekoope- 
ravimą su FASK-tu paruošiant 
kongreso programą (sporto 
sekcijos), sutvarkymas forma
lumų kas liečia narių perėjimą 
iš klubo į klubą, pasisakymas 
suvažiavimo , už AAU, kas liečia 
pastarųjų santykius su NCAA, 
Š. Amerikos krepšinio rinktinės 
išvykos į Europą klausimais. 
Galutinis sprendimas paliktas 
FASK-tui, galutinis sutvarky
mas visų sąskaitų ir atsilygini
mų iškilusių ryšium su krepši
ninkų kelione į Pietų Ameriką.

Suvažiavimas, galima skaity
ti, buvo vertingas. Gaila tik, 
kad kai kurie klubai nejautė 
pareigos atsiųsti savo atstovų 
į suvažiavimą ir nerado reikalo 
net prisiųsti pranešimų.

Kas liečia suvažiavimo pro
gramą ir bendrąją tvarką, rei
kia apgailestauti, kad buvo pra 
leista aštuonis kartus daugiau 
laiko diskutuojant statuto pa
keitimus ir ASK Lituamicos ne 
vietoje ir ne laiku pristatytą 
skundą, negu tokiais svarbiais 
klausimais kaip jaunimo sto
vyklų organizavimas, prieauglio 
auklėjimas ir organizavimas ir 
t. t. E. šikšniūtės-Vadapolienės 
pasiūlymas tvarkyti sportuo
jančio jaunimo gretas sulaukė 
daug mažiau dėmesio negu, R. 
Dirvonio prokuroriškai prista

tytas ir nepagrįstas pasiūlymas 
neužskaityti 1962 m. jaunių 
krepšinio varžybų duomenų.

Reikia manyti, kad ateityje 
panašūs nesklandumai nebesi
kartos. P. Žumbakis

— Tradicinis LFK Lituani- 
cos šokių vakaras ir šiemet ren 
giamas Šv. Kalėdų 1 d. Pakšto 
svetainėje.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas. Protcsristas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spee. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. k K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. ( 

D61 valandos skambinti telefonu j 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. I 
kasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez HE 6-1670.

DR. K. C. BALUKAS
AKUŠERIJA IT. MOTORŲ LIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvfnrd 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitari mą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MT 3-0001.

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

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Te!.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 "felgln «* ‘
425 No. Liberty Street, 

Kente 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. 
Antr. 1-6, treč., šešt pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI ER CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA ER CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street 

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

Tel ofiso lr res. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

VSžio ir leukemijos cheminS tera
pija. Prigulimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. 1VA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rez. PRospect 8-91)81

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

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

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki S; 
šešt, nuo 1 iki 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

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.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos vak. 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 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REiiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicoro

Kasdien 1--3 vai.* ir 6—8 vali- vak.,. 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
^GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IREnTkURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
LIGŲSPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenąe 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p, lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2019

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
pirmad- Ii ketvirtad .1-4 p u 

Antrad, ir penktad. 6-8 v v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampa*) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v.- ▼.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28,111. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namą: BEveriy 8-3946 

Prl8m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v, p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. Ofisą RE 7-8818

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

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

Trečirdieniain uždaryta
Ofiso telefonas CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus.

• Redakcija dirba kasdien 5 
1:30 — 5:30. šeštadieniais s8:30

8:30
5:30,

12:00.

• Administracija dirba kas 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie S 
niais — 8:30 — 12:00

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REonblie 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

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

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

Dr, W, Ross Dr. L. Seibufts
Inkstų, pūsles Jr šlapumo taku 

chirurgija
2£is^}\ 5$ S- Western Avė teln? E- ,50,h SČ HarvOT-
III., tel. EDison 8-4383; 30 N Mi 
chtgan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

valandos pagal susitarimą

DRr ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tei. LU 2-5778 
arba 15542 S. Cicero. Oak Porest, UI.

Telef. PU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

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

Valandos: 1-8 p. m. lr g..g _
Penkt. tik 1—8 p. n P

Trečiad. lr šeštad, pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRIST®

58£2 J- Ave. PR 6-2635
„.Ų k , ”2,akls *r pritaiko akinius Visual Training — Contact Len^s 
Pirmad., ketv. 10:50 v. r. —■ 7 n n 
antrad., j/enkt. 10:30 v. r   6 n n*

-L 5 p. p pp\ 
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
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Prezidentas ir Stevensonas

KUBOS KRIZĖS METU
Šiomis dienomis daug spe

kuliuojama, ar Jungtinių Vals
tybių ambasadorius Jungtinė
se Tautose Adlai Stevensonas 
pasiliks savo poste, ar bus pri
verstas pasitraukti? Klausimas 
yra labai įdomus ir gana in
triguojantis. Jis yra susietas 
su gyvybiniais JAV užsienio 
politikos reikalais. Nesakytu
me, kad tie reikalai būtinai 
priklausytų nuo vieno ar kito 
ambasadoriaus, bet vis dėlto 
jų vaidmuo yra svarbus. Y- 
pač svarbus yra ambasado
riaus Jungtinėse Tautose vaid
muo, nes jisai priklauso ir 
Tautinėj Saugumo Taryboj, 
kurios posėdžiai nėra vieši. 
Tuo būdu tos tarybos nariai 
ne tik turi gerai nusimanyti 
krašto saugumo reikaluose, 
bet ir būti ištikimi valstybei 
ir prezidentui, taip pat turėti 
geras kvalifikacijas patarti 
prezidentui visais tais klausi
mais, kuriais jis su taryba ta
riasi.

Jei kur, tai Jungtinėse Tau
tose prezidentas turi turėti to
kį atstovą ar atstovus, kuriais 
gali pasitikėti visa pilnuma. 
Atrodo, kad Adlai Stevensonas 
tokio pasitikėjimo prezidentū
roj yra netekęs. Kad tai įro
dytų, pakanka turėti galvoje 
tą faktą, kad svarstant Kubos 
krizės reikalus Jungtinių Tau
tų Saugumo taryboje, prezi
dentas Kennedy šalia Steven- 
sono pastatė stiprų vyrą John 
McCloy, respublikoną. Tai yra 
pirmoji sugestija, kad Steven- 
sonui anksčiau ar vėliau teks 
atsistatydinti iš ambasadoriaus 
posto. Apie tai dabar ir kal
bama. Prezidentas savo pareiš
kimu, tiesa, yra padaręs užuo
miną, kad Stevensono pozici
ja nebus paliečiama, bet tai 
yra tik mandagumo reikalas.

*
Stevensono vardas “pagar

sėjo” po to, kai du plačiai ži
nomi publicistai, Charles Bart- 
lett ir Stewart Alsop, abu la
bai artimi prezidento draugai, 
ypaš Bartlett, “The Saturday 
Evening Post” žurnalui para
šė straipsnį “In time of cri- 
sis”, kuriame iškelia visą ko
vos dramą, kurioje priimtas 
naujas posūkis šaltajame kare.

Toje dramoje ypatingą vaid 
menį vaidinęs ambasadorius 
Stevensonas. Kai Tautinės Sau 
gurno tarybos vykdomasis ko
mitetas visu rimtumu svarstęs, 
kokius veiksmus daryti Kubos 
krizėje, kai buvęs pateiktas 
krašto gynybos sekretoriaus 
McNamara puikus ir pozity
vus planas užblokuoti Kubą 
kariniais laivais ir lėktuvais, 
nes aiškiai buvo susekta, kad 
Sovietų Rusija ten yra paruo
šusi ofenzyvai atominius pa
būklus, kai ir prezidentas Ken
nedy ir Valstybės sekretorius 
(kurio laikysena buvusi puiki, 
griežta) jau buvo pasisakę už 
griežtą liniją, Adlai Stevenso
nas vis dar galvojęs apie nuo

laidas agresoriui, apie šių lai
kų Muencheną. Anot Bartletto 
ir Aslopo, jisai siūlęs mainus. 
Jisai norėjęs, kad Jungtinės 
Valstybės išmainytų Turkijos, 
Italijos ir Britanijos balistines 
bazes į Kubos bazes. Vadinas, 
kad JAV pareikalautų Sovietų 
Sąjungą atsiimti iš Kubos vi
sus savo karinius įrengimus, 
o Jungtinės Valstybės tai pa
darytų Turkijoj, Italijoj ir An
glijoj.

Jei Stevensonas laikėsi šito
kio nusistatymo ir jį siūlė JAV 
Saugumo tarybai priimti, tai 
jisai iš tikro turėtų pasitraukti 
iš ambasadoriaus Jungtinėse 
Tautose posto, nes jo pasiūly
mas yra lygus Muencheno kon 
ferencijos dvasiai. Joje buvo 
parduota Čekoslovakija, norint 
nuraminti Hitlerį, patenkinant 
jo imperialistinį apetitą. Kaip 
žinom, Muenchene padarytos 
Hitleriui nuolaidos netrukus 
užkūrė Ii Pasaulinį karą ir 
įstūmė pasaulį į tokias painia
vas, iš kurių ir dabar nepajė
giama išsinarplioti. Ir dabar, 
patenkinus Sovietų reikalavi
mus, panaikinus Amerikos ka
ro bazes Turkijoj, Italijoj ir 
kitur, visa Europa, o netru
kus ir visi kiti laisvieji pasau
lio kraštai patektų į komunis
tinės vergijos žnyples. Nejau
gi p. Stevensonas to nemato 
ir nesupranta.

*
Sakoma, kad aname istoriš

kame Saugumo tarybos pasi
tarime, nulėmusiame Kubos 
krizės klausimą eiti ta krypti
mi,kuria ji nuėjo — griežtu
mo kryptimi, prezidentas Ken
nedy mandagiai išklausęs Ste
vensono nuomonės, davė savo 
pritarimą. McNamaros planui. 
Taip pat prezidentas tuojau 
įsakęs Baltųjų rūmų patarėjui 
Arthur Schlesinger parašyti 
nekompromisinę kalbą, kurią 
ambasadorius Stevensonas per 
skaitęs Jungtinėse Tautose. 
Griežto nusistatymo prieš ko
munizmą politikas John Mc 
Cloy buvo priskirtas prie Ste
vensono vesti derybas su So
vietais. 'Tai buvo saviškas ant
ausis ambasadoriui Stevenso- 
nui ir po to, jis nelaukdamas 
turėjo pateikti prezidentui sa
vo atsistatydinimą. Jis to ta
da nepadarė. Laukia kitos pro 
gos. Ir tikrai jos sulauks, jei 
nepakeis savo nusistatymo, jei 
vis dar galvos, kad su Sovie
tų Rusijos diktatoriais yra 
galima susitarti ir su jais “tai
kiai sugyventi”.

Pagaliau, jau iš seniau buvo 
žinoma, kad Stevensonas, kaip 
ir jo stipri rėmėja velionė E- 
leonora Rooseveltienė, buvo 
koegzistencijos su Sovietais ša
lininkas. Tai buvo ryšku iš jo 
pasakytų kalbų ir raštų. Todėl 
daug kas stebėjosi, kai prezi
dentas Kennedy paskyrė jį ši
tokiai atsakomingai vietai — 
atstovauti JAV Jungtinėse 
Tautose.

Spaudoje ir gyvenime

PASISVEIKINIMAS SU KRUVINA 
OKUPANTO RANKA

Kultūros kongreso spaudos sek
cijoje buvo stipriai pasisakyta 
prieš tuos spaudos žmones, kurie 
ieško bendradarbiavimo su Lietu
vos okupantų globotiniais, laikant 
tai pasisveikinimu su kruvina oku
panto ranka, Tremtinį, nusiuntu- 
sį savo novelę okupantų leidžia
mai “Pergalei”, vienas iš kalbėto
jų pavadino išdaviku.

Ta tema rašydamas “Darbinin
kas” Nr. 78 lapkr. 21 d. primena 
ir A. Šalčių, paskelbusį iškreiptą 
žinią apie JAV Valstybės departa
mento pritarimą tos rūšies bendra
darbiavimui. “Darbininko” redak
torius. kaip žinome, gavęs raštu 
Valstybės departamento žodį, vai z 
džiai demaskavo Šalčiaus vedamą 
klaidinimą. Apie tai “Darbininkas” 
rašo:

“Klastodamas departamento jam 
pareikštas mintis, A. P. šalčius

NIXON-IŠ RINGO IŠMUŠTAS ČEMPIJONAS

Buvusio viceprezidento Ri- 
chard Mulhouse Nixono* pralai
mėjimas Californijoj, kaip grai
kų tragedija, sukėlė įvairiausių 
jausmų apsivalymą. Vieni džiau 
gėsi, kiti liūdėjo, treti pyko ir 
kerštavo. Net ir Jim Haggerty, 
buvęs prezidento Eisenhowerio 
spaudos šefas, su kuriuo Nixo- 
nui teko bendradarbiauti aštuo
nis metus, spyrė į Nixoną, kaip 
į mirštantį liūtą, praeidamas 
pro šalį. Spyrė ne pats, bet už 
melagystę teisto šnipo Alger 
Hiss batu.

Nixon prieš intelektualus iš 
1930 metų

Tokios reakcijos reiškė, kad 
Nixonas buvo kontroversalus. 
Iš tikrųjų, nuo pat savo politi
nės karjeros pradžios 1946, kai 
atsiliepdamas į laikraščio skel
bimą, karinę tarnybą bebaigiąs 
jaunas advokatas apsiėmė kan 
didatuoti kaip respublikonas 
prieš gerai įsitvirtinusį liberalą, 
gerokai kairų demokratą Jerry 
Voorhees. Nixonas laimėjo, ta
čiau jau nuo tų rinkimų jam 
buvo prikišamas rinkiminės tak 
tikos nešvarumas. Prieš Voor
hees jis sėkmingai panaudojo 
komunizmo Amerikoje temą. Pir 
mametig kongresmanas tuoj pa 
teko į antiamerikinei veiklai tir 
ti komitetą ir tenai, fatališku 
supuolimu, tuokart buvo nag
rinėjami Chambers kaltinimai 
žymiam valstybės departamen
to pareigūnui Alger Hiss. Šis 
nareigūnas buvo atpažintas kaip 
komunistas, padėjęs rinkti slap
tą medžiagą sovietams. Ni.xonui 
čia teko pagrindinis vaidmuo. Ti 
kėdamas Chambers liudijimu, ji
sai Hiss reikalo nebepaleido ir 
laikui bėgant, po teismo. 30-jų 
metų generacijos auklėtinis ir 
pažiba Hiss atsidūrė už grotų. 
Nėra klausimo, kad jaunas kon 
gresmanas Nixonas suprato, 
kiek daug jam reklamos glūdė-

Tuo pačiu klastojimo keliu ei
na ir “Laisvėje” A. Gintarinis, 
neseniai tame laikraštyje atsira
dęs po A. Zieniaus, kuris nutilo. 
Lapkričio 13 tame laikraštyje A. 
Gintarinis, reklamuodamas A. P. 
Šalčiaus ir jo “fundacijos” žy
gius, skelbė: “Gavęs JAV-bių už
sienio pasą vykti Tarybų Lietu
voj, kurią Jungtinės Amerikos 
valstybės pripažįsta esant Tary
bų Sąjungos dalimi...” Mūsų čia 
pabrauktieji žodžiai rodo, kad 
šiame laikraštyje A. Gintarinis 
klastoja Amerikos nusistatymą 
dėl Lietuvos okupacijos taip, kaip 
Aname laiške klastojo A, P. Šal
čius.”

Atsiranda, ir kitas A. P. Šal
čiaus giminaitis, apie ką tas pats 
“Darbininko” numeris rašo:

“T. Žiburiuose” Al. Gimantas 
pavadavo A. Šalčių, kuris anks-

tokiu būdu apgaudinėja tuos, ku- j čiau ten keldavo “kultūrinių ry
tiem jis tas suklastotas mintis | /šių su Lietuva” klausimą, bet 
savo laiškuose skelbė kaip tiesą, paskiau jis tą klausimą nukėlė į

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 7

socialistini "Darbą” ir pagaliau j 
komunistinę “Laisvę”

Atsiliepdamas j Al. Gimanto 
naujas kalbas “T. Žiburiuose” 
apie tuos ryšius, tų kultūrinių 
santykių klausimu, “Darbininkas” 
visai teisingai pabrėžia, kad visi 
nori ryšių ir santykių su okupuo
tos Lietuvos sovietinamais žmonė
mis, tačiau yra grupelė, kuri nori 
santykių su pačiais Lietuvos so- 
vietintojais, kai tuo tarpu didžioji 
visuomenės masė atsisako turėti 
reikalų su tais okupantais ir krašto 
sovietintojais. Ypač, kai faktai ro
do, jog okupantai tik daug kalba 
apie kultūrinį bendravimą, o fak
tūrai jie tik ieško progų brukti 
savo propagandą, užkirsdami kelią 
kultūrinėms vertybėms, kaip kny
goms, laikraščiams ir kt. daly
kams iš vakarų pasaulio.

J. žvilb.

VYTAUTAS VARDYS

jo Hisso reikalo iškėlime. Tuom 
jisai, neabejotinai pasinaudojo. 
Vėliau jam priešai, jų tarpe tas 
pats Hiss, o ir buvęs preziden- 
Las Trumanas, prikišo, kad jam 
tik reklama, ne faktai terūpė 
ję. Tačiau reklama kiekvienam 
kongresmanui rūpi, ypač jau
nam. Ar dėl to faktai pasidaro 
mažesnės reikšmės, jeigu jie pa
sakyti be reklamos?

Aukštyn politikos laiptais

Tapęs per naktį visos Ame
rikos garsenybe, ir labiausiai 
kontraversine figūra, Nixonas 
kopia aukštyn politikoje ir toj 
pat Californijoj įveikia Helen 
Gahagan Douglas, kitą liberalą, 
moterį, ir laimi senatoriaus kė
dę. Jam vėl prikišama, kad rin
kimams išnaudojąs komunizmo 
Amerikoje temą ir vartojąs ne
leistiną rinkiminę taktiką. Tam 
tikrą nepatikimumą jam vėliau 
prikiša ir draugai, kaip senato
rius Knowland, respublikonas iš 
Californijos, kad Nixonas ne
buvo ištikimas Californijos dele 
gacijos nutarimui laukti, prieš 
balsuojant už Eisenhowerį 1952 
m. respublikonų konvencijoje. 
Gal Nixonas buvo ir nelojalus 
saviškiam, tačiau ištikimas sa
vo karjerai: Eisenhoweris jį pa 
sirenka viceprezidentiniu kandi
datu. Čia tačiau ir vėl sunku
mai. Rinkimų metu atrandama, 
kad Nixonui palaikyti Califor
nijos biznieriai yra sudarę at
skirą tūkstančių fondą. Kyla 
triukšmas. Nixonas teisinasi per 
televiziją. Jisai moka įtikinti 
Amerikos žmones, kad nieko 
bloga nepadaręs (iš tikrųjų ne 
jis vienas iš senatorių tokį fon
dą turėjo: neturtingesni iš jų 
tikrai sunkiai galėjo nragyventi 
iš $12,500 algos, tada senato
riam mokamos), jis vindikuoja- 
mas: jį apglėbia Eisenhoweris, 
jis laimi rinkimus Būdamas vi
ceprezidentu, Nixonas pamažu 
Įsitvirtina respublikonų partijos 
organizacijoje. Jei Eisenhoweris 
nepolitikuoja partiškai, tai Nixo 
nui tenka nešti politikieriaus 
naštą. Jisai pasiima ją, tačiau 
t'sk kontroversiškai, kad supy
kina net toki nuosaikų žmogų 
kaip neseniai mirusį atstovu rū
mu spvksrį Sam Rayburn. Nixo 
nas kaltinamas, kaip ir šen. Mc 
Carthv. kad Demokratų partiją 
vadina komunistine partija, iš
davystės partija. Tačiau jei Mc 
Carthy taip sakė tiesioginiai, 
Nixonas kalbėjo aplinkiniai. Da
bar iau. žinoma, jaunas vice
prezidentas turi begalę priešų: 
liberalus nuo seniai; demokra
tus ypač nuo 1954 m. rinkimų. 
Nuosaikiuosius demokratus nu

stato prieš save pažeisdamas 
socialines politikavimo normas, 
kaip iki šiol priimtos. Nixonas 
dabar vadinamas dviveidžiu, ne
patikimu, žmogiškai nelojaliu. 
Su tokiu paveikslu ateina jis ir 
; 1960 m. prezidentinius rin
kimus. Tauta tačiau Nixono to
kiu matyt nelaikė, nes rinkimus 
viceprezidentas beveik laimėjo. 
Ir būtų, jei ne televizija. Kaip 
1952 m. televizija ji išgelbėjo, 
taip 1980 m debatai su Kenne
dy jį sužlugdė. Pralaimėjęs po
rą tūkstančių balsų, jisai negali 
pralaimėjimo priimti ramiai. Ji
sai taip pat turi atsitiesti ir 
tam pasirenka Californijos gu- 
bernatūrą. Tačiau šiame čempi- 
jonate nuo jo atsimeta dešinieji 
respublikonai ekstremistai. Da
bar jis kovoja be liberalų ir be 
dešiniųjų konservatorių. Ir pra
laimi. Pralaimėjęs kaltina spau 
dą, kad ji neteisingai pristačiu
si žmonėms. Pasitraukia, saky
damas niekad negrįšiąs į politi
ką. nors tuo nei Trumanas nei 
Eisenhoweris netiki.

Kritusi žvaigždė
Tokiu būdu meteorinė Nixo- 

no žvaigždė, žibėjusi keturioli- 
ką - šešioliką metų, krito. Gal 
dar ir kils, bes ir priešams, ne 
tik draugams, jis buvo žinomas 
kaip didžiulio pajėgumo politi
nis technikas, įsigijęs didelę pa
tirtį valstybės reikaluose. Ta
čiau, kaip įdomiai rašo James 
Reston, “Richardo Nixono at
sisveikinime yra tragedijos žy
mės. Prieš du metus tik 100,000 
balsų jį skyrė nuo Amerikos 
prezidentūros ir šiandien, neiš
rinktas ir neapgailimas, jis ta
po bedarbiu Los Angeles advo
katu. Nenuostabu, kad išeida
mas jis trenkė durimis.”

Nauju keliu beieškant
Kova prieš kruvinąjį bolše

vizmą už Lietuvos laisvę yra 
mūsų visų svarbiausias ir pa
grindinis uždavinys. Nors mū
sų jėgos yra labai silpnos ir ne
didelės, o mūsų galimybės la
bai ribotos, tačiau mes turime 
nenuleisti rankų, bet stengtis, 
mėginti, daryti viską, kas yra 
galima, ieškoti naujų kelių, 
naujų metodų.

Čia norime pasiūlyti vieną 
naują, antikomunistinės veiklos 
būdą, kuris, mūsų manymu, ga
li būti sėkmingas. Beveik kiek
vieną dieną Amerikos gyvento
jai per paštą šalia laiškų bei 
laikraščių gauna visą eilę ko
mercinių reklamų - lapelių, ka
talogų, išpardavimų pranešimų 
ir panašios medžiagos. Nors 
šita visa neprašyta “korespon
dencija”, žinoma, nueina daž
niausia į krepšį, tačiau su ja 
vis tiek susipažįstama. Atrodo, 
kad šis reklamos būdas duoda 
rezultatų, nes kitaip juo taip 
plačiai nesinaudotų. Tuo pačiu 
būdu yra galima platinti ir an
tikomunistinę propagandą, su
pažindinant Amerikos plačiąją 
visuomenę su bolševizmo pavo- 
iumi, sovietų apgaulėmis, ko
munistų atliktomis žudynėmis, 
žiaurumais ir t. t.

Kaip žinome, Amerikos di
džioji spauda, radijas bei tele
vizija daugumoje yra komuniz
mui palankių sluoksnių ranko
je. Teisinga informacija šioje 
-rityie būtu neikainoiamos ver- 

C tai galima atlikti su la-
'3’ nežvmion'vs išla’dom’s ir 
pastangomis iš mūsų nusės. Ir 
musu žvmesnieii laikraščiai ga
lot,, «k;rt’ koki ketvirtį lano an- 
tikomnnistinei informaciiai ang
lu ka’ba Reikėtų atspausti iš

Schenectady, N. Y., darbininkai, kurie padėjo pagaminti Pakista- 
nui traukinio lokomotyvą, vardan draugystės pasirašo ant loko
motyve savo vardus. Viso pasirašė apie 1,200 asmenų, Kalėdų 
švenčių proga.

abiejų pusių, kad būtų galima 
gražiai iškirpti. Gautųsi abiem 
pusėm spausdintas lapelis — 
laiškas. Tekstas turėtų būti pa
ruoštas neilgas, aiškus, parašy
tas taisyklinga anglų kalba ir, 
svarbiausia, griežtas ir drąsus. 
Viena kita nuotrauka, vaizduo
janti komunizmo žiaurumus, ir
gi tiktų. Skaitytojas - prenume
ratorius, gavęs tokį propagan
dinį lapelį - laišką savo laikraš
tyje, jį iškirptų ir, įdėjęs į vo
ką, nusiųstų kokiam nors ame
rikiečiui. Reikėtų siųsti pažįsta
miems, vietiniams veikėjams, 
ar pagaliau, kaip daro preky
bininkai, tiesiog parinkti pirmą 
pasitaikiusį vardą iš telefono . 
knygos Kiekvieną kartą reikė
tų siųsti kitam asmeniui.

Dienraščiai tokią medžiagą 
turėtų spausdinti bent kartą 
per savaitę, kiti laikraščiai re
čiau — kartą per 2 savaites, o 
savaitraščiai — bent kartą per 
mėnesį. Skaitytojui nesudarytų 
sunkumų kartą per savaitę ar 
net ir dažniau paaukoti 4 £ paš
to ženklą, voką ir 5 min. laiko.
O tūkstančiai amerikiečių būtų 
painformuoti apie komunizmo 
grėsmę. Iš jų gal daugelis pir
mą kartą sužinotų apie komu
nistinį pavojų. Ne vienas turė
tų susimąstyti ir daug kas gal 
labai susidomėtų, o gal net sa
vo nusistatymą pakeistų. Taip 
skleisdami antikomunistinės pro 
nagandos sėklą, mes galime iš
kelti komunizmo grėsmę Ame
rikai ir tuo pačiu laimėti daug 
naudos Lietuvos laisvinimo rei
kale.

Dar norėtųsi atkreipti dėme
sį į tinkamą tokios propagandi
nės medžiagos paruošimo meto
dą. Lapelis - laiškas, siunčia
mas amerikiečiui, turi būti vi
siškai antikomunistinis, trum
pai, bet aiškiai iškeliąs pačias 
žymiausias komunizmo blogy
bes — žudymus, išnaudojimą, 
apgaudinėjimą, kone. stovyklas, 
priespaudą, kankinimus, sa
dizmą. ir t. t. Medžiaga turi 
būti pagrįsta faktais, bet sure
daguota taip, kad veiktų į skai
tytojo jausmus. Šalia aprašymo 
senų komunizmo nusikaltimų 
re'kia duoti ir aktualijų, nau
jausių įvykių komentarų, iškel
ti dabar daromas klaidas san
tykiuose su sovietais, koegzis
tencijos žalą, raudonųjų šnipų 
veiklą, sovietų pastangas pa
vergti Ameriką ir pan.

Tokia informacija turėtų bū
ti bendro pobūdžio, o ne vien 
anie mūsų lietuviškus reikalus. 
Didžiausia klaida būtų apraši-

fNnkelta i 4 nsl t

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS J
|| Išvertė P. Gaučys g

Antroji dalis

Tuo jis išreiškė mintį, kurią kiekvienas turėjo 
galvoje:

— Moteriškė įsimylėjo daktarą. Balbinas jau gali 
atsisveikinti su savo vieta už jos stalo.

Tuo tarpu Luzardas tarė:
— Antanai, tu vadovausi darbui.
Ir šis, pradėdamas eiti stepių kapitono pareigas, 

ėmė įsakinėti:
— Tu, ant dryžuoto arklio, su kitais penkiais 

draugais, Karmelitu bei Pacharote pulsite už anų 
krūmokšnių. Visi gyvuliai, kurie ten nakvoja, išsibė
giojo po aukštumas ir juos reikia suvaryti čia. Aš 
kalbu į tave, bičiuli.

Buvo kreipęsis į Mondragoną, pravardžiuojamą 
j Leopardu. Jam leido pasiimti palydovais savo brolius, 
į bet jį vertė susiprasti su Karmelitu ir Pacharote,
| kurie savo narsumu prilygo aniems.

— Aš turiu savo vardą — atkirto įsižeidęs ir 
nepajudėdamas vykdyti jam duodamo įsakymo. Ir ta
da jau altamiriečiai persimetė neramiais žvilgsniais, 
lyg sakydami:

— Dabar įvyks sprogimas.
Bet ir vėl don ja Barbora įsiterpė:

— Daryk, ką liepia, arba pasitrauk.
Mondragonas pakluso, nors ir nepaliaudamas 

murmėti, ir, savo palydovais pasirinkęs abu savo bro
lius, tarė:

— Dar yra dvi vietos tiems, kurie panorės eiti 
kartu su mumis.

Karmelitui su Pacharote pasikeitus greitais 
žvilgsniais, antrasis pro dantis iškošė:

— Dabar pamatysime, ar -jie kelnėti ar sijonuoti. 
Antanas skirstė toliau kumečius į būrius, kurie 

nujojo skirtingomis kryptimis, o paskui pakvietė 
Balbiną.

— Jeigu tamsta nori vykti su manim...
Tuo jis jį pagerbė kaip “Baimės” ūkvedį, bet tuo 

pačiu laiku jis sau teikė progą, panašią tai, kurią bu
vo suteikęs Karmelitui su Pacharote, nes tarp jo ir 
Balbino dar tebebuvo nesutvarkytas reikalas dėl šio 
įžūlių žodžių, ištartų aną tramdymo rytą.

Tačiau Balbinas atmetė kvietimą, pasityčiojamai j 
ištardamas:

— Ačiū, don Antanai. Aš pasilieku čia su ponia, i 
Lygumietis panašiai vadina ūkių savininkus, da-; 

lyvaujančius gyvulių gaudyme ir neatliekančius jokio 
darbo, bet tik budinčius sugautų gyvulių paskirstyme.' 
Juozo Luzardo laikais ir visuotinio gyvulių surinkimo; 
metu “poniją” sudarydavo daugiau kaip dvidešimts 
savininkų tos Araukos dalies, iš kurių ūkių, dabar 
įjungtų j. donjos Barboros latifundiją, beliko tik var-i 
dai atžymėti “Baimės” stepėms bei miškeliams.

Galvodamas apie tai, Santas ilgą laiką pasiliko 
tolimas tam pokalbiui, kuriuo jo kaimynė mėgino jį 
įtraukti į draugišką šneką, tariamai kreipdamos į j

Balbiną, bet tokiomis temomis, kurios jį verstų iš 
mandagumo įsiterpti.

Pagaliau pasiryžo tiesiai į jį kreiptis:
— Ar tamsta, daktare, niekada nesi matęs gyvu

lių gaudymo?
— Būdamas berniūkščiu — atsakė nepasisukda

mas į ją. — Dabar visa tai man beveik nauja.
— Iš tikrųjų? Tamsta jau būsi užmiršęs savo 

krašto papročius?
— Kur gi ne! Tiek metų išgyvenęs toli nuo 

jo.
Kurį laiką žiūrėjo į jį glamonėjančiu žvilgsniu,- 

o paskui tarė:
— O vis tik aš girdėjau apie tamstos žygdarbį 

su ruduoju žirgu, tik ką atvykus. Vadinasi, tamsta 
nesi toks užuomarša, kokiu mėgini dėtis.

Donjos Barboros balsas, glūdėjęs joje, — dvilyčio 
demono fleita, kinius girios šlamėjimas ir aštrus ly
gumų skundas, — turėjo ypatingą tembrą ir užbur- 
davo jos besiklausančius vyrus, bet Santas Luzardas 
nebuvo čia pasilikęs tam, kad juo grožėtųsi. Tiesa, ku
rį laiką jautė grynai intelektualinį smalsumą žvilgte
rėti į tos sielos bedugnę, įspėti to malonaus ir baisaus 
mišinio mįslę, be abejo, įdomią, kaip ir visos gamtos 
pabaisos, bet tuojau jį apniko ūmus ta moterim pa
sišlykštėjimo jausmas ne dėl to, kad ji buvo jo prie- 
■šas, bet dėl kažko daug intimesnio ir gilesnio, ko tą 
akimirką negalėjo suvokti, bet kas jį privertė staigiai 
nutraukti beprasmišką pokalbį ir atsitolinti į tą vietą, 
kur keli “Baimės” kumečiai saugojo jaunus veršiukus, 
surinkimo centrą.

(Bua daugiau)



Laiškas iš Europos

SEMINARAS TRAUKINY
DR. G. VALANČIUS

Vi-ntojų; Kroatija — 4 mil., sos
tinė Zagreb (Agram) — 400 
tūkst.; Bosnija - Hercegovina —
2,8 mil , Sarajevo sost. su 150,
000 gyv.; Slovėnija — 1,4 mil., I
T inblinnn <sn ififinnfTnėti Lietuvos nelaimes bei varLiubljana sostine su lbU,UOU rzQi ti paduodami tik kaip bolševiz-

Makedoni ja — 1,35 mil.! gus lr Prasyti užuojautos. Kaij ,o.j 1 __ mo veiklos pavyzdžiai, tarp ki-skaitytojag supras, jog turima 1 j , r
tų panašių įvykdytų kituose 
kraštuose. (Netenka nė kalbė-

Nauju keliu beieškant
(Atkelta iš 3 pusi.) 1 je ne tik galima, bet ir reikia 

kalbėti, bet tie faktai turi bū-

gyv.
: sostinė Skopje — 130,000 gyv. 

Su jaunimu, ypač studentais, O jau nebylių kalboje, pirštais *r magiausioji Cernogora (Mon- 
man kelionėje visą laiką sekėsi, . susirodvti, italas tikras meist- Aenegro - Juodkalnija) 450,
Velionies Pakšto receptas ge-i ras. | 000, su sostine Titograd (anks-
ras. Nevengiau juos kalbinti, v ,, ., . . . - ; čiau Cetinje vadinosi), kurios
klausinėti, į diskusijas leistis.' P® g ® geJ° i gyventojų skaičiaus nė vienas
Ypač kalbūs jugoslavai ir ita
lai. Netylūs buvo ir ispanai. Net
gi su graikais ir turkais per išgėriau saldintos, bet nebal- 
Balkanus traukiniu keliaujant tintos, turkiškos kavos puodu-

Vos tik sukramčiau gabaliu- į tiksliai nežinojo, sako, gal apie 
ką gyslotos dešros su bulkute 1 40,000.

Didina gyventojų skaičių

galvoje vienos svetimos tautos 
reikalai ar interesai, jis tuoj 
praras susidomėjimą, numos 
ranka, ir visa informacija ne
turės įtakos.

Žmonės daugiausia yra egois
tai, ypač dabar, ir svetimomis 
nelaimėmis nelabai sudominsi. 
Kitas reikalas, jei paliečiami sa-

ką, Planica stoty už 200 dina- Betgi draugužiai, susumavus vieji reikalai. Tada jau atsi- 
Istanbul į Smirną ir Atėnus ril <apie 30 centų) pirktus, ne- aš negaunu 18% mil. žmonių, randa susidomėjimas. Taip ir
ir vėliau “Marmara” laivu iš

ti, kad akademiniai aprašymai 
apie Lietuvos kultūrą, literatū
ros savybes, aisčių kilmę ar 
pan., kaip dažnai yra mėgsta
ma kaišioti į kitataučiams ski
riamą informacinę medžiagą, 
būtų viskas laiko ir pastangų 
eikvojimas. Ne apie tai dabar 
laikas rašyti.)

TV-RAOIjAI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES
EL.VIRT. PRIETAISAI -LAIKROOŽI,

Viskam žeminusios kainos Ir g&rentljt

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

66513321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 

apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 Chicago, III

delsdamas užkalbinau savo jau- i trūksta net pusantro milijono, mūsų
nūs bendrakeleivius. Už poros Tylėjau aš apie tai, kad pats I niame lapelyje reikia pateikti mielių trupinėlis gali sukelti R ŠERĖNAS perkrausto bldus j 

Visas sunkumas ir menas yra minučių mano kupė Įdegėte Idę- po čvertmilijonį Slovėnijai ir bendro pobūdžio antikomunisti- rūgimą visame tešlos kubile, ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
tik susikalbėti, išsiaiškinti, vie- gėjo. Kalbėjome visi iš karto. Kroatijai nubraukiau, pastebė- nę propagandą. į Jeigu čia pasiūlyti propagandi- fi!nt,.aP.«wUdr

plaukiant, klegėjome kaip žąsi
nai su gaidžiais.

pasiūlytame informaci- Kaip žinoma, net nedidelis
L M I G L I N A S

MOVING į2549 w 69th st 11 PR 6'1063

nas kitą suprasti. Labai neleng
va, nes ne visuomet pataikai 
į tokius, kurie bent kiek susi
kalba didžiosiom vakarų kal
bom. Su visų rūšių slavais, ir 
tai tik su išlavintais, gali šiaip 
taip rusiškai susižleberioti. Te
reikia tik mikliai bandyti lie-

Ir žodynai iš jų portfelių atsi- jęs jų tendenciją pastarąsias 
rado. Visų šešių esama vienos dvi labiau iškelti, padidinti. Ke- 
klasės aštuoniolikamečių Aukš- turi iš jų, mat, buvo slovėnai 
tesniosios Technikos mokyklos ir du kroatai. Ir visi būtinai

Žinoma, apie bolševikų žiau- niai lapeliai - laiškai, paruošti 
rumus ir nusikaltimus Lietuvo- lietuviškų patriotiškų laikraš

čių ir išplatinti susipratusių 
prenumeratorių - skaitytojų, pa

2047 W. 67 PI. WR 5-8063
► ♦ ♦ ♦ j

studentų (amerikoniška prasme, savas respublikas “protegavo”, nas’ neduos niekad pypkės pri- dėg sukelti antikomunistinį rū-1 
ne lietuviška) iš Slovėnijos Je- savo pusėn tempė. Vienbalsiai bizantiečiui . Ir atvirkš- gįmą Amerikos visuomenėje
senicės. Susidraugavau kaip rei stygavojo, girdi, tų serbų “žiur- j cia1’ rytietis vakariečiui.
kiant. Visi net man savo var- kių” tėra 7, o ne 7<Ą milijono Nors vieni su kitais susikalba

žuvį pakraipalioti, žiūrėk, ir pa- dus ir adresus knygelėn užra- (kaip iš tikrųjų). Kaip jau slo- bendra serbo - kroatų rašto kal-
taikai. Jis pradeda suprasti, ką šė. Tiesą pasakius, tą padarė venas, o ypač kroatas, nemegs- ba (tlk šnekamoji kalba kiek

mes būsime atlikę didelį darbą.
A. š.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 1065 Aieher, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

iš

nori pasakyti, nors kartais tik “pravadyrius” Lado Lampic už ta mažiau kultūringų serbų, nė skiriasi), bet tuos pačius ko-
dalelėje jo atsakymų padoriau Brane Iskra, Stane Jurica, Gus- neklausk. Jie esą visais atžvil- Įnunistinius laikraščius, k. a. 
tesusigaudai. Bet vis šiaip taip. ti Sotošek ir kitus du nelabai giais nuo mūsų, atseit vakari- Politika”, “Borba”, “Ljudska‘Borba’

Pravica”, skirtingom raidėm irSunkiausia susikalbėti su italais beišskaitomus savo draugus, nių. kroatų ir slovėnų, atsilikę,
Blogiausi svetimų kalbų mo- Viši iš Tehnična Srcdnja, Šola nekalbant jau apie primityvius

kovai yra italai. Jie tik prancū- Jesenine — Slovėnija (Jugosl.). Juodkalnijos kalnų ūkininkus ir kioskuose perka. O slovėnų ir Į
fanatiškus Bosnijos - Hercegovi- niakedoniečių ir pačios kalbos
rios rnuzulmonus Turėjau net Dikčiai skiriasi nuo serbo - kro-!

tų. Pastarųjų Aleksandras Di
dysis, tur būt, nė žodžio nebesu-

ziskai kiek, ir tai tik vargais Pirmasis geriausiai ir vokiš-

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

3208)4 \Vest 95tli Street 
Chicago 42, Illinois

atskirai spausdinasi, atskiruose J®1- ;

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

negalais tesusigaudo. Šiaurėje kai kalbėj j- . su žod _
gali tik vokiškai susikalbėti, o nų pagalba nebloglausius Uy-U švelnint,, teisint,.
jau angių kalba italams tabu. kus sakInlus mezgė. Susitarėm ir dėl statistikos, I „rastu
Tik didesniuose viešbučiuose, „ , . . pia&ių.
kelionių biuruose angliškai te- Beregint pilnu tempu vyko Urbams (taip ir reikėjo) pri-į _ 
nusikalbėsi formalus seminaras traukiny, dejome stambią porciją, o ir as, n
~ Nuostabiai miklūs svetimų Jugoslavijos geografija per pu- pasirodo nubraukiau “loty- & 

santros valandos (gaila, Celje nams • Reikia žinoti, kad kro- 
stoty jie visi išlipo), kaip ant atai su slovėnais, itin didžiuo- 
delno atsiskleidė. Jie man ir Jasi savo lotyniškuoju raidynu, 
Jugoslavijos žemėlapį su visais laikydami jį aukštesnės kultū- 
kampais ir niuansais nubraižė. ros pažymiu, kaip serbų ir ki- 
Visų šešių federalinės Jugosla- j tll vartojamąjį cirilika.

PERKU ik parduodu
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. YVestern GR 6-6582 
Atdara 11-4 ir 6-8

kalbų vartojime yra jugoslavai, 
ypač jų akademinis jaunimas. 
Didelis komplimentas jiems už 
tai, už jų nepalyginamą prana
šumą šiuo atžvilgiu už visus 
kitus, su kuriais susidūriau. Jau

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

nuo ankstybų klasių Jugoslavi- VUOS _ respublikų sienas tiksliai 
jos mokyklose mokoma net 4 apibrėžė, ir jų sostinių gyven- 
kalbų: anglų, vokiečių, rusų ir skaičius sužymėjo,
prancūzų. Pirmosios dvi visiems štai: Fedemtivna Narodna 
privalomos, o iš pastarųjų dvie- Republika Jugoslavija plotas 
jų viena privaloma pasirinkti.! 255,395 kv. kilometrų, gyvento

ji išri tauta

Skirtumai tarp jų vis dėlto 
dideli. Jugoslavija mišriatautė 
respublika, nors beveik visi jie 
pietiniai slavai, išskyrus make-

Lotynų ir kitų senųjų kalbų, jų 18.5 mįi (daugiausia už vi- ; doniečius ir stambias neslaviš-
sus kitus Balkanų kraštus ir j Ka.s mažumų grupes. Kaip šio 
visu trečdaliu daugiau kaip paskutinio karo nugalėtojas, Ti- 
Jugoslavijos susikūrimo pra- to pasigrobė nemaža jam ne

priklausomų žemių ir žmonių.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ 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.
SS

žinoma, nei ženklo, nei pėdsa
ko. Jų visai nesimokoma.

Beje, su italais yra labai leng
va susikalbėti, jei nors trupu- džioj po I Pasaulinio karo — iš- 
tėlį vartoji jų pačių kalbą. Jie 1 didžiai pabrėžė). Ji padalinta į Turi net po pusmilijonį vengrų
greit orientuojasi, jauste nu- 6 autonomines liaudies respub- *r skipetarų (albanų), ketvirtį 
jaučia, ko nori, nesunkiai su- Iikas: Serbija, su 7 mil. gyv., i milijono turkų, dar daugiau ita- 
pranta turistus, kurių jie kas- sostinė (kartu ir federalinė sos vokiečių, taipgi slovakų ir 
dien tūkstančiais mato ir girdi, tinė) Beograd su 600 tūkst. gy- aP’e 80,000 čigonų. Tiek pat ir 

vokiečių beliko, kiti anksčiau

-i%

//■
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

repatrijavo, dar kitus vėliau iš
varė. šelmiai, savo statistikose 
italų niekur atskirai neparodo 
— jie įterpti tarp “kitų tauty- , 
bių”. O tų kitų parodyta net 
l1/, milijono. Kas gi nežino, kad ' 
italų apsčiai dar visame Istrijos 
pusiasaly, apie Triestą ir Go- 
ricą, visame Slovėnijos pasieny 
ir giliai anksčiau Venecijos val
dytuose Dalmacijos - Adrijos pa 
kraščiuose išbarstyta. Bet jie 
jau baigia nutautėti, suslavėti, 
mišriakalbiai pasidarė.

(>%

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais Jtntcimobiliais 
prieš didžiuosius šalčius.

Jei jūsų automobilis “šlubuoja”, iškeiskite j mūsų garantuotą.

Dedame keletą pavyzdžių:
1958 MERCURY, Full Power, tik.....................$595.00
1958 FORD, 6 cilinderių, Stand. Transm. $495.00
1958 BUICK, Power ..................................... $695.00
1957 CHEV. Convert., tik ......................... $650.00
1957 FORD, Retr. Top....................................  $650.00
1957 OLDS. 4 Dr. “98" ................................ $500.00
1959 OLDS. 4 Dr. H. T., Power. Reikalinga

įmokėti .................................................. $300.30
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

current dividend on Investment bonn»
4K% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
f’ž 4 metų Investmento bonus mokame 4 <4 °7e dividendų kas pusmeti ir 

dar Išmokėsime po 16% už kiekvienus metus. 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, 1UUINOIS 
Valandos: Pirinad.. antrad.. Penktad. ir šeštad. 9 v r. — 4:80 p. p. 

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

6516 SO. WESTERN AVĖ.

> 36, Ilk Tel. WA 5-5121Chicago 36, III.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 1 ž Iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „
Trečiad. uždaryta visą. dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
j?enktad „ 9 „ 8 „
Sežtad. 9 12:10

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokam] sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.
ANTRAD. Ir PENKT..................... » ▼. r. Iki 5 p. p.
ŠEŠTAD 9 - Iki 7» t <1 Trečiad. uždaryta.

VALANDOS;

Tik Slovėnijos ir Makedoni
jos respublikos tautiškai gry
nos Visi saviškiai “namie”. O 
likusios keturios, ypač Serbija, 
labai mišrios. Pastaroji turi net 
2 milijonu ne serbų. Jei ne Ti
to botagas, jie ten užsirietų, 
užsipiautų tarpusavy. Taip pra
eity ir darė. O ir dabar, pavyz
džiui, Jugoslavijos politinių pa- 
bėgėlitj stovyklose ar kolonijo
se Vak. Europoj serbai su kro- 
atais iki kraujo pešasi. “Loty-

anticipated dividend 
on Investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob lianas 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
624S South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehili 6-7S’7S



NEIŠNYKO KAIP DŪMAS tus, mūsų gražųjį ansamblį ir 
deklamuotojus šiltai priėmė ir

Pereitą sekmadienį Clevelan savo triukšmingais plojimais dė 
do lietuviai naujosios parapi- kojo už iškilmingą ir gražią 
jos salėje užbaigė Maironio me- programą, pagerbiant mūsų 
tus iškilminga akademija ir .Maironį.
koncertu. j Minėjimo uždaromąją kalbą

Arti 400 lietuvių ir daug jau pasakė LB I-sios apyl. pirm. 
nimo dar kartą prisiminė mūsų F. Eidimtas.

Maironiui pagerbti akademijos ir koncerto dalyviai: pirmoje 
eilėje — akompaniatorė G. Karsokienė, muz. Alf. Mikulskis, sol. 
Juzė Daugėlienė, paskaitininke Aldona Augustavieienė. Antroje 
eilėje - sol. Aldona Stempužienė, deklamotuojas Vytautas Mal- 
canas, dėklam. Dalia Mackevičiūtė, pranešėja Violeta Žilionytė 
ir Čiurlionio ansamblio pirm. Pečkaitis. Nuotraukoje trūksta 
ALB Tarybos pirm. St. Barzduko. (Nuotr. V. Pliodzinsko)

MŪSŲ KOLONIJOSE
i laidota. Gilaus liūdesio valan-

štrdžiai pavaišino visus ir džiau 
gės savo tarpe turėdami ma
lonią viešnią. Paurazienė pasi
dalino Balfo seimo įspūdžiais, 
taipgi pakalbėjo apie svarbius 
sąjungos reikalus, skatindama 
prirašyti daugiau naujų narių. 
Dalyvių vardu Paurazienei įteik
ta dovanėlė, su geriausiais lin
kėjimais dirbti organizacijai. 
Kadangi tą pačią dieną pripuo
lė Šv. Jadvygos šventė, tai pa-

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 7

sveikinta mūsų geroji šeiminin
kė Jadvyga Šilkienė jos vardo 
dienoje ir jai įteiktos dovanė
lės.

Kalėdinis pobūvis 
Kalėdų pobūvis įvyks gruo

džio 15 d., šeštadienį, 5 vai. v. 
Šv. Kazimiero parapijos svetai

nė ir O. Norkūnaitė nuoširdžiai 
kviečia visas nares atsilankyti 
ir atsinešti dovanėlę vertės $L

G KA I> 1JVS KAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI

nėję. Šeimininkės A. Plėčkaitie-1 R8**1! j1??11.1?,1;* «,v; į?1?.4. I,

nemirštamą dainių ir tautos 
pranašą. Ir akademiją atidary
damas St. Barzdukas pabrėžė, 
kad visada, kai reikia pasisem
ti jėgų sprendžiant mūsų tau
tos ateitį, lietuvių akys nu
krypsta į Maironį. Savo kon-

Clevelande Maironio metams 
minėti buvo sudarytas specia
lus komitetas iš St. Barzduko, 
Alf. Mikulskio, Pr. Karaliaus, 
P. Balčiūno, A. Balašaitienės, 
Z. Peckaus, K. Karpiaus, F. 
Eidimto, M. Aukštuolio, J.

PADĖKA
Noriu padėkoti visiems drau

gams ir pažįstamiems, kurie, bū
nant ligoninėj astuonias savaites, 
ten mane aplankė.

Dėkoju K. Rubinui, Dr. K. Rim
kui, A. Trakinckui, gerb. kun. kle
bonui Lukošiui, J. Balaišiui su se
serim, W. Mackeviui, p. Kovolū- 
nui, žentui W. Kurbiui su žmona 
ir sūnumis, K. Plungiui. Dėkoju 
T. Kančiūtei, kuri parašė man 

j laišką. Visiems nuoširdus ačiū!

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3235 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois ||

densuotame žodyje kalbėtojas ’ Stempužio, P. Mikšio, Misčiko 
stabtelėjo ties Maironio gyve- pr. Ambrazo, kun. kleb. B. Iva 
namąja epocha ir jo kūryba.'
Net dabartiniai Lietuvos oku
pantai pagarbiai atsiliepia apie rinktas vykdomasis prezidiu- 
Maironį. “Išnyksiu kaip dūmas, mas: pirm. St. Barzdukas, vi- 
neblaškomas vėjo, ir niekas cepirm. F. Eidimtas, sekr. Pr. 
manęs neminės’’, Maironio Karalius, ižd. A. Mikulskis ir 
skundas nevirto realybe. Jis ir p Mikšys.
dabar visų lietuvių gerbiamas gįs komitetas surengė Mairo 
ir mylimas. nio minėjimus akademiniam

Antroji šios akademijos kai- jaunimui, paskelbė ir įvykdė 
bėtoja Aldona Augustinavičie- rašinių apie Maironį konkursą, 
nė pasisakė, kad jau ne pirmą surengė akademiją ir koncer- 
kartą šiais metais kalbanti apie tą. Mairomo pagerbimo vaka- 
Maironį. Ir visada, kai tik rei- ra Kultūriniuose darželiuose, 
kia ruoštis naujai paskaitai, vėl Clevelandas, minėdamas 100 
iš naujo skaitanti jo kūrybą, | metų Maironio gimimo sukak- 
kurioje visada atrandanti nau- tį, vertingai ir prasmingai mū- 
jų kūrybinių perlų, naujų niu- i sų dainių pagerbė.
ansų. Kalbėtoja, literatūros ma

New I laven, Conn.
i doje reiškiama nuoširdi užuo
jauta dukrelei Onutei.

Spėjo praeiti kelios savaitės
nausko, J Zilionio, Vyt. Bra-Jj,s.liadi nokusios savo dviejų ir vėl skaudi žinia „et4 ku0.

' I T Cltl
ziu’io. Iš šio komiteto buvo iš-

Mirė dvi sąjungietės
Moterų sąjungos 33 kp. na-

i ištikimų ir ilgamečių sąjungie- pog nares Važiuojant į bažny
čių. Po rimtos ligos miities an- staigiai mirė Elenora Yo- 
gelas iš gyvųjų tarpo atskyrė gįenėj kuri buvo ilgametė są- 
sąjungietę Magdaleną Danusie- jnngietė ir priklausė visoms vie- 
n5’. kur' SU SaV° ikrele buvo tinėms katalikiškoms, draugi- 
išsikėlus į Alexandria, Va., gy-, joms Velionė taipgi buvo na- 
venti, nes dukrelė tuii valdišką Pranciškaus trečio or-
darbą Washingtone.

Velionės kūnas buvo parvež
tas į New Haven, kur ji dau
gelį metų gyveno ir pašarvotas 
Hamden Memorial koplyčioje. 
Kadangi a. a. Magdalena pri
klausė prie Moterų s-gos ir Šv. 
Rožančiaus draugijos, tai šių 
draugijų narės aktyviai dalyva-

deno, taigi buvo pašarvota tre
tininkių abitu, prie karsto su
dėta daug gėlių ir šv. mišių au
kų. Sąjungietės taipgi užprašė 
šv. mišias. Visų keturių drau
gijų narės buvo garbės paly
dovės šv. mišių metu. Palaido
ta Šv. Laurino kapuose šalia 
savo vyro Jono. Paliko liudin-

vo seimenyse ir užprašė sv. £jag dukraS) sūnų ir vaikučius, 
mišias. A. a. Magdalena Danu-

J. BRAKNIS 
10511 S. Lafayette St.

Chicago, Iii.

Kalėdinių atviručių,

Titnago ugnis, 1,000 šypsnių, 
Priesaika, Trys sakalai, kun. 
A. Milukas, Svetur ir tėvynėje, 
Gulbės giesmė, Lith. — Land

Geriausia kalėdinė dovana 
vaikams

ELEMENTORIUS E
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

Vaikus galima pradėti mokyti 
skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
čiaus spalvotais piešiniais. Iš
leido Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina $2.50. Gaunama 
adr.: ATEITIS, 910 VVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. ir pas 
platintojus.

GALITE. UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Šeimai reiškiam gilią užuojau
.-ienė buvo viena parapijos stei- netekus mylimos motinėlės. LOtllttlUlllty VaiStltlCJ< 
gėjų, savo jaunystėje ėjo per TegUi gerasis Dievas suteikia 
namus ir rinko aukas Švento amžįną ramybę mirusių narių 
Kazimiero parapijos bažnyčiai, į V(ųėms
iš kurios ji buvo iškilmingai pa- ■

, Paskirta auka

gistrė, Maircni pristatė ne tik 
kaip klasiką, bet ir romantiką, 
kaip kenčiančios ir kovojančios 
Lietuvos poetą. Maironį, kuris 
sugebėjo pats save. išsakyti,
tauta pamilo. Nepriklausomy- ' of Heroes ir kt. galima gauti 
bės metais Maironis tylėjo, jis ; Spaudos kioske. Norį naujai įiateTnTų YnformacijT"~prašoma' ižd° paskyrė $10 dovaną stipen 
sugrįžo per okupacijas ir da- užsisakyti lietuviškąją enciklo- kreįpįįs į Apylinkės valdybos clbos fondui. Sąjungietė Elžbie- 1 
bar tremty: “O vienok juk ka- pediją prašoma kreiptis į kios- narius “ v R tė Kazokienė ir M. Jokubaitė
da skaudūs pančiai nukris, ne- ko vedėją Šv. Jurgio parapijos. _ Naujosios parapijos ber- paaukojo po $5.

salėjo sekmadieniais po liet. pa- choras‘ vadovaujamas

rengiamas lietuvių salėje. Dėl' Moterų s-gos 33 kp. iš savo

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

ll
į KAN. A. STEPONAITIS

TĖVYNĖJE IR PASAULYliH Ką tik išėjusi knyga, kurioje autorius pasakoja savo prisiminimus 
* nuo carizmo iki bolševizmo
| KNYGOJE RANDAME:

I Sūduvos lygumoje, Carizmo varžtuose, Revoliucijos povei
kyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklauso- 
mybės dienomis, Katalikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, 

H Bolševizmo smurte, Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės uždan-
£ gos, Tam Atlanto ir Pacifiko, Prie kryžiaus kelio.SR
M Įrišta į kietus viršelius, 319 psl., kaina 4 dol. Gaunama adresu: 
i
| FRAHCISCAN FATHERS PRESS
y 910 VVilloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

veltui ji tiek iškentėjo.
Abu pranešėjai puikiai pasi

ruošę per 40 min. sugebėjo 
taikliai pažvelgti į mūsų dainių. ' 

Meninėje programoje dalyva- j 
vo Čiurlionio ansamblis, vado
vaujamas muz Alf. Mikulskio,

maldų arba tel. KE 1-5264.

RENGIAMOS BENDROS 
KŪČIOS

Šiais metais pirmą kartą de-

varg. R. Brazaitienės sparčiai 
ruošiasi Kalėdų šventėms, šven
čių metu jiems giedant palydės 

’ kanklėmis mergaitės, vadovau
jant O. Mikulskienei.

, . Mieli tėveliai, leiskite savo
solistės Aldona Stempuž'.enė ir ve an e_ rengiamos en ros -u vajkugjams mokytis lietuviškų 
Juzė Daugėlienė, akomp. G. čios. Kūčių vakarienė su 12
Karsokienė, deklamatoriai D. pasnikinių patiekalų ir plačia
Mackevičiūtė ir V. Malcanas.; menine programa įvyks šv. Jur _________ _
Meninei programai puikiai pra \ š10 parapijos saleje. Programa | plategnių informacijų apie vei- 
nešinėjo ir deklamavo V. Ži- ^us taip sudaryta, kad daly-
fionytė. i vaujantieji vakarienėje, galės

išklausyti Bernelių mišių ir ta
da vykti namo.

giesmių. Repeticijos kiekvieną 
trečiadienį 6:30 vai. naujos pa
rapijos salėje. Norėdami gauti

Lankėsi centro pirmininkė ! IiKZ|mieras Kareckas, R. Ph., vais-
Grįždama namo iš Balfo sei-! tinės savininkas ir C. Ugianskis, 

mo buvo atvykus Moterų s-gos R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re- 
centro pirm. Elzbieta Paurazie- eeptus ne tik vietinius, bet ir gau- 
nė .aplankyti savo sesutės Ma
rijonos Piascik ir kitų giminių.

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Sol. J. Daugėlienė išpildė 
Už klystančius žmones ir Ten, 
kur Nemunas banguoja ir sol. 
Aldona Stempužienė Užmigo 
žemė. Dalia Mackevičiūtė dek
lamavo Mergaitė ir su Vytautu 
Malcanu Jūratė ir Kastytis. V. 
Žilionytė deklamavo Pasiilgę 
tavęs.

Čiurlionio ansamblis, diriguo 
jamas Alf. Mikulskio, padaina-

kiantį chorą, skambinkite tele
fonu IV 6 2111, arba 486 1474.

— Advento vakarojimas ruo
šiamas gruodžio 9 d., sekma-

Paskubomis suruoštos kuklios 
vaišės Šilkų namuose. Dalyva- J 
vo sąjungietės ir Bendruome- ; 
nės vietinio sk. pirmininkas An- ' 
tanas Gruzdys. Jadvyga ir Juo- į 
zas Šilkai labai maloniai ir nuo-

tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

JOIN OUR

Tikimasi, kad dalyvių sk.ai-! dienį> 4 yal p pietų naujQg p& 
čius bus didelis, nes ir Cleve-> rapijog galėje Prisimnigime ad. 
landė turime ne tik nemaža ventQ vakarojimug Lietuvoje ir 
viengungių, bet ir šeimų, netu- giliau įsijaugime j šį nuotai. 
rinčių vaikų bei su jau suaugu- kjngą prieškalėdinį laikotarpį.
siais vaikais, kurie norės rimtą Vakarui pritaikintą paskaitą 
vakarą praleisti katalikiškoje ir gkaityg V1 Butkienė. Meninę 
lietuviškoje nuotaikoje. _ ida]j išpildyg mok j Kazėno gtu

Jei iš Kūčių vakarienės susi- djjos mokiniai. O jaunoji bale- 
vo Naujalio Lietuva brangi, darytų koks pinigų likutis, jis to gokėja J. Vareikaitė pašoks 
Dainų dainelių, Pavasaris (sol. bus persiųstas Vasario 16-to- k^ėtą šokių. Po programos vai

sios gimnazijai.
Registruotis ir platesnių in

formacijų galima gauti Lietu
vių prekybos namuose, Baltic 
Delikatessen ir tuoj po pamal
dų šv. Jurgio parapijos salėje.

Gb 1/ i s E L F^SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

DECEMBER — GRUODŽIO 6, .7, 8 D. D.

I. Grigaliūnaitė), Vasaros nak
tys ir Burtai. Pabaigai Č. Sas
nausko Jau slavai sukilo.
Gausi publika mieluosius solis

sės. Ruošia A.L.R.K. 
sąjungos 36 kp.

Moterų

Dr. Arthur Laird, 75 m., aša 
roja Clevelande, nes įtariamas nu
žudymu, kadangi po injekcijos jo 
kabinete mirė dvi moterys trijų 
savaičių laikotarpyje.

KRONIKA
šv. Jurgio parapijos salėje 

gruodžio 9 d. rengiami pietūs 
Vysk. M. Valančiaus lituanisti
nės mokyklos naudai. Mokyklos 
tėvų komitetas kviečia visus da 
lyvauti ' gardžiuose pietuose ir 
tuo pačiu paremti mūsų švieti
mo ir auklėjimo instituciją.

— LB pirmoji apylinkė gruo 
džio 16 d. tuojau po pamaldų 
lietuvių salėje kviečia trumpą 
informacinį susirinkimą, kur 
bus pasisakoma dėl Lithuanian 
Village akcijų pirkimo, dėl atei
ties planų ir kt.

— Naujųjų Metų sutikimas 
abiejų LB Clevelando apylinkių

y'j',/ ////

VANDER
4552

W. 63rd Sf.
3605

W. 63rd St

PO 78020
A
L
Y
V 
A

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

MOIIAVVK KUMMEL 60 PROOF Quart $2-98
[MPORTED OLD RARITY SCOTCH

VVHISKEY Fifth $6-39
ITALIAN SPARKLING VVINE: MIRAFIORE,

ASTI - SPUMANTE, LACRIMA CHRISTI, 
NEBBIOLO SPUMANTE Fifth $£>.98

CENTURY CLI B STRAIGHT BOURBON 
WfflSKEY 86 PROOF Fifth $2-89

GRAND MARNIER or CHERRY MARNIER 
LIQUEUR 22 oz. Bottle $3-98

CLUB

4 piece 
place setting to savers

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos, 
šis pradinis indelis įgalina Jus būti DINNERVVARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
kolmplektą 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. w investment

Accounts

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104
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Joana Martin laiko dvynukus Denver, Colo. Tai jau antra pora 
■dvynukų. Jos motina turi 2,000 dol. gautus iš draudimo bendro
vės, kuri dvynukų atveju išmoka premijas, šeima draudimo ben
drovei įmokėjo 117 dol.

Devyniy Pavergtųjų Europos 
kraštu vėliavos...

(Atkelta iš 1 psl.)
Gerai, anot jo, kad komitetas 

pradėjo nuo Afrikos ir nuo se
niausios kolonializmo formos, 
bet jis įpareigotas padėti su
naikinti visas kolonializmo for
mas ir pasireiškimus.

— Po II Pasaulio karo atsi
rado naujas kolonializmo tipas 
— sovietiškas arba rusiškas ko
lonializmas. Jis prisijungė 262, 
000 kv. mylių svetimos teritori
jos su 22 mil. gyventojų. J. 
Tautos neatliktų savo pareigos, 
jei, sunaikinusios senojo kolo
nializmo tipo liekanas, paliktų 
ramybėje Rusijos kolonializmą, 
nuo kurio žiaurumo kenčia mi- 
lionai žmonių. Sov. Rusijos ko
lonializmas yra labiau maskuo
tas, bet jis labai realus. Pa
vyzdžiui imkime Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą. Tai buvo nepri
klausomos valstybės. Kas su 
jomis atsitiko? Argi jų neoku
pavo rusiški imperialistai ir ne
įjungė į Rusijos kolonialinę vals 
tybę? Argi tų kraštų žmonės 
nėra pajungti svetimai valdžiai 
ir išnaudojami? Argi jie neturi 
teisės naudotis pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis tik todėl, kad 
jie balti, o ne spalvoti? Argi 
j>ms reikia tas teises atimti 
todėl, kad, pradėjus domėtis jų 
likimu tuojau imama baimin
tis, jog tai kurstomas šaltasis 
karas ?

— Dekolonizacijos deklaraci
ja aiškiai sako, kad visoms tau
toms priklauso apsisprendimo

PROTESTANTAI APIE ROMĄ IR 

VIENYBE

Šv. Povilo episkopalų bažny
čios Petersburge, Va., biulete
nyje išspausdintas Teodoro O. 
Wedel straipsnis “Antrojo Va
tikano suvažiavimo metu pro
testanto mintys apie Romos 
krikščionybę’’. Čia rašoma: 
“Romos katalikų Bažnyčia gali 
•būti veiksnys, kuriuo pasinau
dodamas Dievas teisia protes
tantus dėl jų nevieningumo. 
Kaip kitados reformacijos baž
nyčios kalbėjo teisimo žodžius 
didžiai Romos Bažnyčiai, taip 
Bažnyčia dabar gali būti Dievo 
tarnaitė, skelbdama teismą 
mums. Kai mes stebime protes
tantizmo susiskaldymą, Romos 
katalikų Bažnyčia reformacijos 
vaikus sugėdina. Romos katali
kų Amerika sekmadienių rytais 
dar randama bažnyčioje. Ji 
dar brangina Dešimtį Įsakymų 
ir dar bijosi Dievo. Ar tas pats 
gali būti pasakyta api© protes
tantų Ameriką, bent gi apie 
didžią dalį tų, kurie pasidarė 
pusiau pagonys?

Popiežius vis pasilieka geres
nis dorovės vadovas kaip Hol- 
lywoodas, Romos katalikų A-

teisė — spalvotoms ir baltoms, 
pajungtoms visoms kolonializmo 
formoms. Kiekvienas deklaraci
jos punktas pritaikomas visoms 
Europos ir Azijos tautoms. A- 
noje pusėje gatvės prieš šios 
asamblėjos rūmus yra mažas 
namas, ant kurio plevėsuoja de 
vynių pavergtų Europos kraš
tų vėliavos nuleistos iki pusės 
stiebo. Tos devynios vėliavos 
kasdien primena generalinei a- 
samblėjai, kad kolonializmo De
klaraciją dar reikia įvykdyti Eu 
ropoję. Reikalavimai tų žmo
nių, kurie kelia vėliavas iki pu
sės stiebo, nėra mažiau reikš
mingi ir teisėti už tuos, kuriuos 
kelia į Kongo pabėgę angolie- 
čiai. Yra ir daugiau žmonių 
Europoje, Azijoje ir Amerikose, 
kuliuos ištiko toks pat likimas. 
Mūsų rezoliucijos bus tuščias žo 
d-s, jei tie žmonės liks be lais
vės ir nepriklausomybės.

— Todėl mano delegacija pa
sisako už komiteto darbo pra
tęsimą. Jis turi baigti Afrikos 
dekolonizaciją, o paskui eiti 
prie kraštų, kurie tapo Rusijos 
kolonijmis Europoje, Azijoje ir 
kitose pasaulio dalyse. Kada 
ir tie kraštai bus išlaisvinti, ta
da tik generalinė asamblėja, ga
lės atsistoti prieš istorijos teis
mą ir su pasididžiavimu pa
reikšti, kad pareiga atlikta.

D. Britanija ir Kanada pa
kartojo jau seniau darytus pa- 

• reiškimus, kad reikia išlaisvinti 
ir Rusijos kolonijas.

merika dar vis tiki į krikščio
nišką auklėjimą - švietimą. Pro 
testantų Amerika, atrodo, ap
leido savo mokyklą. Romos ka 
talikybė dar garbina vieną Die 
vą. Protestantizmas kartais Ro 
mos katalikui turi atrodyti 
kaip grynas politeizmas — de
šimt bažnyčios bokštų vieton 
vieno ir kiekviena Dievo garbi
nanti ibendruomenė. Jį yra pa
dariusi pagal savo sektantinį 
polinkį...

Protestantizmas sukilo prieš 
totalitarinę Bažnyčią. Protestan 
tizmas tarpais priartėja prie ne
bažnytinio individualizmo — 
kiekvienas žmogus apsprendžia 
savaip. Bažnyčios lankymas ima 
mas lengvapėdiškai ir pati mato 
mos Bažnyčios sąvoka su sakra 
mentais ir bendra dievmeldyste 
yra menkai vertinama. Didysis 
aptarimas Bažnyčios, kaip vie
nos, šventos, katalikiškos ir apa
štališkos, neturėtų būti tik Ro
mos monopolis”, — taip rašo 
protestantų biuletenis, kurį ci
tuoja “The Register” Nr, 16.

Į IDEOLOGINIŲ KOVŲ 
SŪKURĮ

Kun. Juozapas W. Lauro, 51 
metų, atsižadėjęs klebono pa
reigų vienoje Arkansas valsty
bės parapijoje ir taipgi pasi
traukęs iš veteranų invalidų ka 
peliono posto, nusprendė vykti 
į Boliviją ir talkinti vietiniams 
katalikams kovoje su besibrau
nančia komunizmo ideologija. 
Tai ryžtingas žmogus. Jis ėjo 
m ikslus Šv. Jono seminarijoje 
Little Rock, Ark., kai Hitlerio 
pulkai įžygiavo į Čekoslovakiją 
ir Lenkiją. Užsidegęs priešintis 
tai agresijai, jis laikinai pasi
traukė iš seminarijos, įstojo į 
Kanados aviaciją savanoriu ir 
valdė bombonešį. Atliko net 68 
skridimus prieš nacių frontą.

1943 m. jis perėjo į JAV a- 
viaciją ir vėl prieš agresorius 
atliko 34 skridimus. Papuoštas 
Kanados ir JAV atsižymėjimo 
ženklais, karui pasibaigus jis 
išėjo iš aviacijos ir vėl stojo 
į seminariją. - Buvo įšventintas 
kunigu 1949 m. Dabar jis 5 mė
nesius praleis Bolivijos sostinė
je La Paz, kur mokysis ispanų 
kalbos, susipažins su krašto pap 
ročiais, o paskiau vyks skleisti 
religinės tiesos, padėti varguo
menei ir talkinti krašto sveika
tos sąlygų pagerinime. Šiam dar 
bui jis išėjo savanoriu. Yra įsi
tikinęs, kad socialinių sąlygų 
pagerinimas, kova prieš neraš
tingumą padės nugalėti pavo
jingą komunizmo grėsmę.

LINKSMIAU

Pamestinukas

— Kas išeitų iš to pamesti
nuko kurį paliktų miške užaug
ti tarp gyvulių?

— Tarzanas.
— Oi, ne.
— O kas?
— Amerikonukas!

Pigi užkandinė
Valkata susitinka moterį ir 

prašo 15 ct., nes esą jis norįs 
pirktį sumuštinį.

— O, prašau parodyk man 
tokią vietą, kur tokių pigių su
muštinių galima gauti, — apsi
džiaugė ponia.

DĖMESIO!
Kas iš Chicagos važiuoja 

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

Aluminijaus,
Stainless Steel 
ir Stiklo Išdirbiniai

KOMERCINES KRAUTUVIŲ 
DURYS
REZIDENCINES ANTROS 
DURYS
STUMIAMOS PATIO DURYS 
STUMIAMOS VONIOS DURYS 
PIRMINIAI IR ANTRINIAI 
ŽIEMINIAI LANGAI 
THERMOPANE LANGAI 
STOGELIAI — (AWNINGS) 
TVOROS — TUREKLIAI 
KABINETAI — VEIDRODŽAI 
IR KITI NAMAMS 
MODERNI NIMO REIKMENYS

KOSTAS BUTKUS

Tel. PRospect 8 2781 
ir GRovehill 6-1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge, Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
63rd St, Cblcago 29. Bl.

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 

kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12,900.

Prie Jaunimo Centro -— 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19,800.

114 aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,500

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

10 metų mūras. 5 ir 4 kainb. 3 
tr 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32,700.

Elegantiškas randi. Arti parko 7 
kamb. įrengti plač. gyventi. $35,000.

Didelis bungalotv arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil
dym. $1 9,900.

5 butų mūras. $5,000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44,900.

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

0 kamb. bungalovv. Keli blokai 
nuo musų naujo ofiso. $13,700.

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69ih Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

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

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

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

2 butų po 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

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

Graži fi kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
Sklypas. $21,500.

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

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

Prie Marąuette P-ko naujas bun
galovv, 61į kamb. $17,300.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bungalovv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

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

DĖMESIO !

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 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

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

Chieago 29, UI.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
40(18 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(lnoorporated) 
EDVARDAS ULIS, «»v.

PROGOS-OPPORTUNITIES

GROSERIŲ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Įsteigta prieš 13 m. Sa
vininkas eina pensijon, turi par
duoti. Daug prekių. Geras biznis. 
Gyvenimo patalpos viršuj. Priei
nama kaina. Y’Artis 7-1572.

• FOR SAIjF OR LRASE •

SHOPPING CENTER
GOING BUSINESS 

Establisbed and Suecessful
ideally Locat. In The Heart of the 

BEAUTIFUL VVHITE 
MOUNTAINS

Loeated 200 .Milės Northeast of 
. Phocnix and 40 Milės IVest of.

Springerville — (Pine County) 
This is unąuestionably the fastest 
grqwing Summer Resort in Arizo
na. Hųnting • Fishing • Golf
olose by.

15,500 Sq. Ft.
Includes: Hardtvare, Building Sup- 
ply, Variety Store, Super Market, 
with Fountain and Dry Goods 
Dept, Plenty room for Expansion. 

Entire Inventor.v Rcąuires 
$80,000 Casli.

AVill Sėli or Lcase Building 
and Fixturcs.

Partieti! ars will be sent to 
iriterešted parties.

Write, Wire ar Call Owner Direct

Dept. C. L.
E. W. KENNING

P. O. Box 428
Pinetop, Arizona 

Phone Area Code 602—
336-4918

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
K E A L ESTATE

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

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

Biznis ir 3 butai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18,000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $4 9.500.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $6,000 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 $6,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,960.

3 mieg., 3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21.800.

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

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

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

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

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

AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak T,awn. Gazo 

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

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

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20.500.
TAVERNA IR (i 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

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

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 lit 4 KAMB. MAltQUETTE PK.

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

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. Luxus 
butas — geros pajamos. $35.000. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

MeSDS ir maisto krautuve — 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 $7,00(1, jmokėti $1.000.

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

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

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

BRIGHTON PARKE
2-jų aukštų medinis namas — 

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

LA 3-1083

PAJAMŲ MŪRINIS
8 butai po 4 kamb. Visi patogu
mai. Pajamų $420 per mėnesį. 
$23,500. 2214 W. 18tli Place.

HAymarket 1-1954

80-ta ir Marshfield 2-jų butų 
pastatas. 5x5, uždara veranda, 
3-.jų mašinų garažas, dujų-karšto 
vandens šildymas, moderni virtu
vė ir vonia. Savininkas HU 3-9499

NORI PIRKTI

NORIM PIRKTI
senų kristalinių bliūdų, vazų, lėkš
čių, puodukų, vynui stiklų ir kit. 
Senų laikrodžių, šautuvų, pinigų, 
gintarinių karolių ir senų žiedų. 
“China; cabinets” su apskritu stik
lu. Skambinti prieš pietus kas
dien ST 8-0669. J. Strazis.

REAL ESTATE

Mūr. 4 kamb., 10 metų, garažas, , Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo
30 p. lotas. M. p. $18.500. | šildymas, M. p. $10,250.

Mūr. ti kamli., 4 mieg.. 10 metu. Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
garažas. 71 ir California, $20,800. ! priedų, M. d. Tik $20.600.

Mur. fi kamb., 3 dideli mieg. Ga- i Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas
ražas, 65 ir Fairfield. 1 šildymas. M. p. $16,800.

i KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sfh St., HE 6-5151
Gr>u i' ZU SiId" I 2 medinis. 7 ir 5 kamb. 33

davfmni tifono Pk' skubiam Par- p- sklypas. Alyva-kaštu vand. šildv- 
a » T u 9,900. mas Gera proga giminingai šeimai

o butų mūr. po 5 kamb., 60 p. turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan- kadangi viskas tam paruošta. Gara-
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin- žas. Tik $17,900.
ta kaina. $59,900. . , ,

n , . ... < kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu-
5 j5, k^mb' Artl Gna. Garažas. Arti 66-os ir Maple-

55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Ke- |wood Tič $17 000 
ramikos plytelių vonios. Alyva karš- ' ’ ’
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn. ! '14 aukšto mūr. 6 ir 4 kamb.
pajamų. Savininkas apleidžia miestą, ! Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
$31,900. ■ šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

fi kamb. medinis. Nauja gazu šilu- 3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at- 
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai, rem., atskira gazu šiluma, garaž,.
Arti 59-os ir Pulaski. $13,900. Skam- arti 67 ir Campbell. Nužem. kaina, 
binti poniai Jakubėnienei $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA 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

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

Mūr. 2 . po d, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,900. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 U kamb.

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

$22,600.

SIMAITIS REALTY, INSURANCE
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 -8949
2301 W. 69th St.. Chieago

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas : 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chieago 36, Illinois

TŠnUOMOjAM a" — FOR HrENI

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

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

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

■111
Išnuojn. 6 kambarių butas. 

4602 S. Rockvvell St.

Išnuoinuojamas U aukšte iš 5 Įį 
kambarių butas su centraliniu šildy
mu — 4518 S. Fairfield Avė. Pa-
ge i d au j am a s ua u gusi e j i.

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

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS DUONOS 
IŠVEŽIOTOJAS

Kreiptis telefonais: LA 3-1510 
arba FR 6-0656

HELP WANTED — MOTERYS

Ieškoma moteris gyventi geruo
se namuose su. vyresn. amžiaus 
moterim kaip kompanijouė. Gaus 
nemokamą kambarį ir išlaikymą 
už lengvą namų ruošos darbą. 
Brighton Parke. Skambinti dieną 
ar vakare savaitės bėgyje.

BRunsvvick 8-0808

Platinkite “Draugą”

CICERO—BERVVYN
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.

Savininkas išsikelia į Europa. Rei
kalinga greit parduoti. Geras 6 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun
galovv. Prie 62-os ir California. 
Daug vertingų priedu. Žema kai
na.

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

►♦ o
A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dun>
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—‘‘gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalj 
Ir "galvanized”. Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena ir naktį bei sekmadls- 
nlais.

LA 1-6047. RO 2-8778

IHEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL 
2481 So. Kedzie Avenue 

Chieago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 

jMEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIIjJ 2501 IVest 60 Street j| HE 4-7482 436 -5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

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



VYRAS, žuvęs VERGŲ STOVYKLOS 

SUKILIME

LIETUVIAI NETOLI CHICAGOS DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 7

Neseniai iš Sibiro gauta ži
nia, jog ten 1956 m. Džakasga- 
no vergų darbo stovykloje bol
ševikų nužudytas Vytautas Pet- 
rėnas. Minėtoje vergų priver
čiamo darbo stovykloje buvo 
daug nelaimingų pabaltiečių ir 
ukrainiečių. Ten pat buvo ir 
moterų - vergių stovykla. Sto
vyklos administracija, besiek
dama premijos už priešlaikinį 
darbo plano . įvykdymą (kasė 
gelžkeliui pylimą) vergus ver
tė dirbti po 18 - 20 vai. paroje, 
suleido draugėn “urkas” — (kri 
minalistai kaliniai) ir be to, pa
blogino maistą. Vadinami “kon 
trikai” — politiniai kaliniai, fi
ziškai išsisėmę nuo tokių dar
bo ir gyvenimo sąlygų, pasi
kliaudami režimo “atodrėkiu”, 
po “didžiojo žmonijos vado” ir 
jo “dešiniosios rankos” (Beri- 
jos) mirties, nutarė pabandyti 
laimės — sustreikuoti. Kartą 
jie atsisakė išeiti darban, kol 
jiems bus grąžintos iki tol bu
vusios darbo valandos (10 vai. 
paroje), pašalinti “urkos” ir pa
gerintas maistas. Stovyklos ad
ministracija “ultimatumą” atme 
tusi.

Vergų sukilimas
Vergai suprato, kad kitokiu 

būdu nieko nelaimės, o tokiose 
sąlygose toliau bedirbdami, iš
mirs. Nutarė žut-būt kovot ir 
pasiruošė kovai. Moterys solida
rizavo vyrams ir taipgi gink
lavosi, ypatingai prieš tankus. 
Administracija “užuodusi” ver
gų pasiryžimą nenusileido, bet 
iš artimiausios karinės įgulos 
iškvietė kariuomenės dalinį. Ka
riniam daliniui su keliais tan
kais stovyklon atvykus, ver
gam buvo įsakyta išsirikiuoti 
aikštėje, kur su kaliniais neva 
turėjo kalbėtis stovyklos komen 
dantas ir karinio dalinio vadas. 
Vyrai ir moterys išsirikiavo, 
kaip visada atskiromis kolono
mis. Iš išsirikiavusiųjų tarpo, 
Vytautas Petrėnas, kaip geriau 
šia mokėjęs rusų kalbą ir kada 
tik reikėję visada visų vardu 
su administracija kalbėdavęs, o 
kartu su juo latvis ir ukrainie
tis (aišku, visi beginkliai) at
siskyrę nuo rikiuotės ėję prie

KIEKVIENAI PROGAI
Puikus skanėstas, vienodai tinkamas šei
myniškiems pietums ir vaišėms—neriebus, 

maistingas.

Importuotas tikras lenkiškas kumpis

garsiais pasaulyje vardais

ATALANTA — KRAKUS — TALA
gaunamas patogiomis 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų 

skardinėmis.
Taip pat paragaukite importuotos tikros 

lenkiškos

KIAULIENOS RULADOS,
gaunamos patogiomis iy> ir 3 svarų skar
dinėmis. Gabi šeimininkė visada pasirūpina 
tikrojo lenkiško kumpio, laimėjusio tik 
aukščiausios kokybės gaminiams skiriamą 

ženklą

Reikalaukite tikrojo lenkiško kumpio kai
myninėse mažose ar didelėse krautuvėse!

karininkų pasiaiškinti. Jiems be 
einant iš tanko paleistos ugnies, 
kelių kulkų pakirstas, Vytautas 

1 Petrėnas, krito aikštėje. Tas į- 
vvkis vergus labai paveikęs: 
kaip audra, vyrai ir moterys 
staiga puolė sargybas, kariuo
menės dalinio vyrus, tankus ir 
karininkus. Įvyko atkaklios, 
žiaurios kautynės. Daug kalinių 
buvo nužudyta ir sužeista. Ne
mažai taipgi sužeista ir bur
liokų, keli užmušta ir iš rikiuo
tės išvesta keli tankai, kurie 
buvo apipilti benzinu ir padeg
ti Vergai, žinodami kas jų lau
kia, iš anksto buvo suplanavę 
žūtbūtinę kovą ir todėl buvo 
apsiginklavę kas ir kuo tik ga
lėdamas: kirviais, kastuvais, pei 
bais, buteliais. Didelį heroišku- 
mą kovoje parodė moterys. Bol 
ševikai iš kovos aikštės pasitrau 
kė, pažadėdami iš likusiųjų nė 

' vieno nepersekioti už tai kas 
įvyko. Išeina, jog šį kartą, nors 
su didelėm aukom, tačiau vergai 
kovą laimėjo.

! šis tas laimėta

Jeigu taip būtų atsitikę krau 
gėrių Stalino ir Berijos laikais, 
be abejonės, be jokio teismo 
visi kaliniai, ten pat aikštėje 
būtų išžudyti — burliokai ne
būtų kapituliavę. Šiuo atveju 
tačiau “atodrėkis” veikė. Likę 

’i nenušauti kaliniai nebuvo nei 
teisti, nei bausti, o jų teisėti 
reikalavimai buvo patenkinti. 
Tai rodo, jog stovykloje būta 
administracijos sauvalės, ką ka
liniai jausdami, drąsiau elgėsi 
ir todėl įvykis nebuvo “išpūs
tas” ir nepasiekė vergų stovyk
lų “aukštybių”.

Darbštus asmuo
A. a. Vytautas Petrėnas, kili

mo buvo vabalninkietis, gimęs 
1895 metais. Savo metu baigęs 
keturklasę mokyklą, tarnavo 
Ukmergės apskrities mokesčių 
inspekcijoje. Vėliau — Kauno 
apygardos teisme, kurio sąsta
te, jau teismo sekretoriaus pa
reigose, Pirmojo Pasaulinio ka
ro pradžioje, evakuavosi Rusi
jon. Karo metu buvo pašauktas 
caro kariuomenėn ir pasiųstas 
Tifliso karo mokyklon, iš kurios

Vytautas Petrėnas, Lietuvos ka
riuomenės administracijos karinin
kas.

KALĖDINES KORTELĖS
Christmas Cards

"Drauge” jau galima gauti įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, iries 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites luik-o. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
mu.

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

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

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

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

2) Lietuvos miestų herbai. Seniau 
. išleistos. Dėžutėje 8 korteles. Kaina 
•$1.50.

RINKINYS N R. 4
Nauji įvairūs gružus' religiniai Ka

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

Užsakymus siųsti:

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

neva dėl sveikatos trukumų, 
jam pavyko išsivaduoti, bet iš 
kariuomenės paleistas nebuvo, 
o paskirtas 10-ton Kaukazo au
tomobilių kuopon, kur ištarna
vo iki revoliucijos karo valdi
ninku. 1918 metų pabaigoje grį 
žo tėvynėn. 1919 metais įsto
jo besikuriančion Lietuvos ka
riuomenėn. Tarnavo auto ba- 

j talione, vėliau artilerijos dali
niuose karo valdininku; atsar- 
gon išėjo iš 4-to artilerijos pul
ko 1925 metų pabaigoje ir at
sargoje būdamas buvo pakel
tas administracijos karininku.

1941 m. bolševikų buvo suim
tas, už akių nuteistas 25 me
tams į vergų darbo stovyklas 
ir ištremtas Sibiran iš Šilalės, 
kur tuo metu jis tarnavo vals
čiaus sekretoriumi. Taipgi dar
bavosi L. Š. Sąjungoje, vietos j 
rinktinės bataliono vadu, LTS-1 
goję ir kt. visuomeninėse orga
nizacijose. Visur buvo darbštus, I 
veiklus ir sąžiningas. Lietuvoje 

I liko žmona ir duktė.

Kas parodys bolševikų pragarą ’

Prancūzų galeros jau seniai | 
pamirštos, tik retkarčiais visų i 
jų vaizdus klaikiuoju žiaurumu 
matome kinoteatrų ekranuose. 
Ai- matysime kada ekranuose, 
visus iki šiol istorijai žinomus 
(net ir Dantės pragarą) pralen
kusius bolševikų vergų stovyk
lų ir NKVD mirties ešalonų 
šiurpius žiaurumo vaizdus? Tai 
valstybė, kurios santvarka pa-

Pravažiuojant Justice ir Wil- 
low Springs, III., miestelius pri
simenama, kad čia irgi yra lie
tuvių, kurie prie tų miestelių 
gerbūvio savo išmintimi, darbu 
ar elgesio pavyzdžiu daug pri
sidėję.

Važiuodamas Archer į pietus 
prie 79-to kelio matysi gražius 
Justice miestelio valdybos pas
tatus, prie kurių pastatymo pri 
kištos Stankus Constr. Co. ran
kos. Šiuose rūmuose kaip ma
gistrato teisėjas yra D. Geštau- 
tas. Jei kartais pakliūtum už 
per greitą važiavimą (o tai jie 
su radarais ten saugo) akis į 
akį susidursi su lietuviu teisė
ju. Pasigailėjimo nebus, bet nu
siramink sumokėjęs savam ic 
važiuok lėčiau.

Šoktelėjęs per Illinois Toli 
Road, kairėje ant kalno maty
si rūmus — tai Domininkonės 
seserys, vietovės pažiba. Už jų 
lietuvių kapinės, su prie jų pri- 
siglaudusiomis, grynai lietuviš
komis užeigomis ir paminklų 
dirbtuve.

Willow Springs centre savo 
užeigą ir pikniko daržą turi 
daug kam žinomas Spaitis. Čia 
užėjęs stebėsies girdėdamas lie
tuvių kalbą, nors tuo laiku jo 
darže ir nėra lietuvių pikniko. 
Jie susirenka iš minėtų mieste
lių praleisti laiką, pasiguosti, 
pasidalyti įspūdžiais.

Willow Springs meru yra Mr. 
J. Rust, šiose pareigose išbuvęs 
jau 35 metus. Tai vyras virš 
60 metų, aštraus proto, grei
tos orientacijos — tikrai pa
garbus senukas.

Justice karaliauja Mr. J. Ga-

remta tik melu, klasta, apgau
le; kurioje beveik kiekvienas 
padorus pilietis turi pereiti ka
lėjimus ir vergų darbo stovyk
las, kur milijonai nekalčiausių 
žmonių iššaudyta, išžudyta, o 
likę verčiami kurti dainas ir 
dainuoti, kad “kitos tokios vals
tybės, kurioje taip gera žmogui 
gyventi — nėra”.

Ilsėkis, brangus Vytaute, ra
mybėje, masiniame vergų kape, 
šaltoje Sibiro taigoje. Graudu, 
kad toks likimas ištiko, kad 
niekas artimųjų niekada ant 
tavo kapo nepadės gėlių puokš 
tės, neuždegs žvakutės.

Daug praslinks metų. Daug 
vandens Nemunu nutekės, bet 
jūsų, tautos kankiniai, nežiūrint 
kr.r jūs bepalaidoti, vardai vi
sada pasiliks mūsų atmintyje 
ir istorijoje. Kalpas Uogintus

A. A.
Barbora Pepper

(PIPIRIENE)

— Vaškaitfi —
Gyveno 6925 S. Talman Avė.

Mirė gruodžio 5 d., 1962, 8:55 vai. vak., sulaukus pusės 
amž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Kretingos apsk. ir kaimo. Ame
rikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Pranas ir Povilas, 
marti Zofija, 4 dukterys: Juozapina Bertash, žentas Motiejus, 
Seselė M. Michael (kazūnierietė), Salome Kelpšas, žentas Ka
zimieras, Stepanija O’Connor, žentas Edvardas, 8 anūkai ir 
proanūkas, brolienė Helen Marks, jos vyras ir šeima, pusbrolis 
Jonas Jurkus) su šeima, Gabrielius Idzal su žmona ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami Amerikoje, o Lietuvoje liko sesuo 
ir kiti giminės.

Velionė buvo amžina narė Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Dr-jos. Priklausė Marijonų Kolegijos Rėmėjų dr-jai, Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildai ir Šv. Petronėlės dr-jai.

Kūnas bus pašarvotas penktad. 5 vai. popiet Petkaus 
Marąuette Funeral Home koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 10 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta’ į Švč. P. Marijos Gimiimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentai, anūkai ir proanūkas
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, tel. GR 6-2345

lano, italų kilmės, visada su 
šypsena ir, lyg Churchill, su 
cigaru, rūkstančiu ar užgesusiu.

Šie abu miestukai yra labai 
draugiškuose santykiuose. Jie 
smarkiai kūltūrėja ir modernė- 
ja. Pašlaitėmis statosi naujos 
rezidencijos.

Prieš keletą metų miestelių 
buvo sudaryta Vandens komisi
ja aprūpinti miestelius Chica
gos miesto vandeniu. Tos komi
sijos pirmininku yra minėtasis 
Mr. Galano. Nariai abiejų mies 
tolių pagarbūs piliečiai, o ko
misijos tarpininkas — lietuvis 
teisėjas Geštautas. Ši vandens 
komisija, įdėjusi daug darbo, 
savo tikslą baigia atsiekti. Illi
nois Engineering Corp. turi su
dariusi tam reikalui galutinus 
planus. Paskutinėmis žiniomis, 
greitu laiku bus pasirašyti fi
nansavimo dokumentai ir mies
tukai kitai žiemai turės Chica
gos vandenį. Galinga trijų pom
pų, vandens pompavimo stotis, 
bus įrengta prie Justice mieste
lio v-bos rūmų, ir pumpuos van 
denį į du aukštus vandens tan
kus. Ant vieno tų tankų nuo 
tolo matysis Justice, ant kito 
Willow Springs.

Rašau ne tam, kad paminėti 
mums, gal nieko bendro netu
rinčių vietovių bei pavardžių 
krūvą, bet tam, kad parodyčiau 
savo tautiečiams Chicagoje kas 
vyksta netoli mūsų. Inž. K. Z.

MYKOLAS SACAUSKAS
Gyveno 6525 S. WaSl»tcnaw Av. 

Tel. GR 6-8992.
Mirė griiod. 6 d., 1 962, 3:45

v. r., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tail- 

ragčs apskr., Žvingių Hąrapi- 
' jos, Didkiemiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (StarzyK), duktė 
•fosephine Juzėnas, žentas Pet
ras, sūnus Kazimieras, marti 
Adeline, 11 anūkų ir 1 proanū
kė. brolio sūnus Mykolas Sa- 
eauskas, jo žmona Mary ir šei
ma. pusseserė Petronėlė. Jan
kauskienė su šeima, pusprolio 
žmona Julla SaeausKienė, dėxlė 
Stanislovas Shimkus, jo žmona 
Mary ir šeima, giminaitis Dan 
Yakes tr šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstam i.

Kūnas bus pašarvotas .penk
tad., 8 v. v. Mažeikos - TCvans 
koplyčioje, 6845 S. AVestern 
Avė.

Laidotuves įvyks pirmad.. 
gruodžio 10 d., iš koplyčios 10 
v. r. bus atlydėtas į Švenč. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sieli). Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.?

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

Nuliūdę: žmona. duktė, sū
nus, marti, žentus, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika- Evans. Tel. RE 7-8600.

A. -j- A.
VINCUI AUSIUKAIČIUI mirus, 

gilaus liūdesio valandoje reiškiame užuo
jautą žmonai, dukrai Irenai ir žentui archi
tektui A. Kereliui.

Krygerių šeima

.J. F. I-11 Ui IK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIRsE¥ANS
•845 sa WESTERN AVĖ.

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

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

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

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ultn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių
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X L. R. K. Kunigų Vienybės 
Chicagos provincijos susirinki
mas įvyks gruodžio 11 d., 3 v. 
p. p. Šv. Antano Lietuvių para
pijos klebonijoj, Cicero.

X Frank Stoškus, 2101 W. 
Garfield Blvd., po ilgos ir sun
kios ligos, mirė gruodžio 3 d. 
Palaidotas gruodžio 6 d. šv. 
Kazimiero kapinėse. Buvo se
nas West Sidės gyventojas, 
apie 30 metų turėjo krautuvę 
5159 S. Morgan St. ir apie 10 
m. Knox, Ind. Buvo kilęs iš 
Lietuvos, Raseinių apskr. Ame
rikoj išgyveno 61 metus. Pali
ko žmona Frances Nevadoms- 
kaitė, kurią buvo vedęs 1912

X “Knyga turi rasti vietos 
po Kalėdtį eglute”, rašo Chica- 
go Tribūne knygų priedo redak 
torius. Lietuviškų, knygų di
džiausias pasirinkimas yra 
“Drauge”. Norį dovanoti kam 
nors poezijos gali pasirinkti J. 
Aisčio Poeziją, B. Brazdžionio 
Vidudienio sodus, Myk. Vait
kaus Aukso rudenį, Gr. Tulau- 
skaitės Rugsėjo žvaigždes, ar
ba ir jaunesnių poetų — K. 
Bradūno Devynias balades, H. 
Nagio Mėlyną sniegą, A. N. 
Niliūno Balandžio vigiliją, A. 
Mackaus Jo yra žemė, E Gruo
džio Aguonos ir smėlis ir kt.

X Dr. A. Račkus, kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
sukūrė originalią savo kalėdi
nių sveikinimų kortelę. Pirma
me puslapyje kalėdinių nuotai
kų vitražas, melsvame fone, Lie 
tuvos laisvės varpas, auksinės 
spalvos, su įrašu; “O skambink

Redomdo Beach, Calif., vietovėje pergabenamas namas 8 mylias, 
tačiau vienoj vietoj jis turėjo būti labai aukštai iškeltas, kadangi 
reikėjo pragabenti pro du arti vienas kito stovinčius namus.

IS ARTI IR TOLI
už Causillas su dviem vaiku- skundžiama ir brakonieriais
čiais, kitą dukterį Dianą ir se
serį Brunę Baranauskienę. Lie
tuvoje dar gyvena velionies tė
velis.

tas pats radijas pastebėjo, kad 
Kaune dirbąs milicijos viršila 
Orlovas spalio pabaigoje Babtų 
miške norėjęs medžioti šernus,

Rosario Lietuvių Bendruo- I tačiau pasirodžius medžioto-
menė kartu su jaunimu suren- 'jams, pasišalinęs. Tikimasi, 
gė vermutą pagerbti Bend-nės kad milicijos pareigūnai atvėsin
vicepirmininkui Matui Klimui, 
švenčiančiam 70 metų sukaktį.

šią Orlovo medžioklines aistras. 
— Skundžiasi biurokratizmu

Pagerbimo vermutas įvyko pensijų srityje. Lapkričio 11 d. 
gruodžio 2 d. Lietuvių parapi- per Vilniaus radiją kalbėjusi 

Lietuvos socialinio aprūpinimo 
ministras Tatjana Jančaitytė

metais, dvi dukterys Catherine, Per amžius vaikams Lietuvos,
McCabe, žentas Edward ir Ele- 
anore Mason, žentas George, 
trys anūkai Glenn, Scott ir Ca- 
thy Lynn, gyveną Honolulu, 
Havvaii, 2 seserys Kazimiera 
Mickevičius su šeima Philadel- 
phia, Pa., ir Antanina Berežec- 
kas, jos du sūnūs Juozapas ir 
Vytautas su šeimomis Lietuvo
je, brolis Walter, du svainiai 
Joseph Nevadomskas Chicagoj 
ir Anthony Nevadomskas, New 
Orange, New Jersey. Buvo L. 
Piliečių Paš. klubo narys.

X A. a. BarOora Pipirienė -

tas nevertas laisvės, kas negi
na jos”. Viduje — Šiluvos švč. 
P. Marijos paveikslas su atitin
kamu lietuvišku ir anglišku įra
šu.

X šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų Chicagos apskričio 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 1 v. p. 
p. Jono Kerulio namuose, 2421 
West 45 St., Brighton Parke. 
Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti.

Chicagoje ir apylinkėse
LFK LITUANICOS ŽINIOS
— Praėjusį sekmadienį LFK 

Lituanica draugiškose futbolo 
rungtynėse įveikė Hakoah 3:1 
pasekme. Trys rungtynių įvar
čiai krito iš 11 m. baudos. Iš jų 
du į Hakoah ir vienas į Litua
nicos vartus. Lituanicai įvar
čius pelnė M. Mikalauskas ir du 
H. Jenigas iš 11 m. baudos.

Pepper mirė gruodžio 5 d. šv.
Kryžiaus ligoninėje. Buvo 75 nimo Bendrovės Ciceroje vedė
ju. amžiaus, Amerikoje išgyve- savo įtaigos direktoriams, 
no 51 m. Jos duktė yra ŠV. Ka- tarnautojams ir jų

— LFK Lituanicos metinis 
susirinkimas bus gruodžio 22 d. 

X Juozas F. Gribauskas, 7 vai. vak. Dubysos svetainėje,
! Šv. Antano Taupymo ir Skoli

sirinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 25 asmenys, atstovaują 
įvairius demokratų klubus. Pre 
zidiume buvo pirm. K. Žirgulis, 
vicepirm. B. Brazdžionis, sekr. 
Donna Kamm. Vykdomasis sek 
retorius - direktorius Jack Ja 
tis - Juozaitis padarė praneši
mą apie atliktus lygos darbus, 
susijusius su praėjusiais rinki
mais. Diskusijose dalyvavo adv. 
Charles P. Kai, adv. A. Preibis. 
B. Brazdžionis, J. Skeivys, Do
nna Kamm, Kerulis, St. Džiu-

J. A. VALSTYBĖSE
— A. it. Marija šiilaitienė, su

laukusi 82 metų amžiaus, po il
gos ir sunkios ligos, dukterų 
slaugoma lapkričio 29 d. mirė 
Kaune, Lietuvoje. Lietuvoje li
ko keturios dukros (dvi su šei
momis), sūnus su šeima, 6 anū
kai, sesuo ir Amerikoje — 
trys sūnūs su šeimomis, anū- 
kai-kės bei daug kitų giminių. 

ARGENTINOJ
— A. a. Genrikas Šimkūnas 

mirė lapkričio 9 d. Avellane- 
dos poliklinikoje. Buvo daug

: nusipelnęs Arg. Lietuvių Susi
vienijimo veikėjas.

Velionis buvo gimęs 1904 m. 
Pandėlio parapijoje, Rokiškio 

' apskr. Lietuvoje kurį laiką mo- 
Į kytojavo. 1929 m. atvyko Ar
gentinon kartu su žmona Albi
na Baublyte.

Argentinoje velionis dirbo vi
są laiką “Noticias Graficas” 
laikraščio administracijoje ir 
kurį laiką jau buvo išėjęs pen
sijon. Velionis per 14 metų bu
vo Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje pirmininku. Jam pir
mininkaujant buvo pastatyti 
Liet. Susivienijimo centriniai rū 
mai Dr. Vinco Kudirkos vardu, 
Lanūs, Buenos Aires priemies
tyje.

Velionis paliko žmoną Albi
ną, dukterį Eleną, ištekėjusią

jos patalpose.

AUSTRALIJOJE
— Jaunimo vasaros stovyk

la, kurią organizuoja ateitinin
kai, vyksta kalnuose Mylor N. 
F. C. stovyklavietėje, 17 my
lių nuo Adelaidės. Stovyklavie
tė apima 124 akrus puikaus 
miško, teka upelis, netoli yra 
ežeras. Stovyklos metu bus da
romos ekskursijos prie jūros.

zimiero seserų vienuolyne—se
suo Mykolą. Laidotuvės gruo
džio 10 d. ryto iš Šv. P. Mari
jos par. bažnyčios.

x Marųuette Parko jaunučių 
ir moksleivių ateitininkų tėvų 
metinis susirinkimas kviečia
mas gruodžio 9 d. 11:45 v. r. 
(tuoj po sumos) parapijos sa
lėje. Visi tėvai prašomi daly
vauti.

X Pakšto salėje Naujų Metų 
sutikimas. Gros Pakšto orkest
ras, dainuos B. Jančys. Teirau
tis tel. YA 7-8722. (Sk.)

X šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje, rėmėjų sk. parengimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 9 d„ 
2 v. p. p., Sereičikų namuose, 
4525 S. Roekvvell st. Kviečiami 
visi gausiai atsilankyti ir bus 
visi gražiai priimti ir pavaišin
ti. Lauksime ir iš kitų kolonijų 
svečių ir narių. (Pr.)

X Klientų patogumui DAINA 
CO., 3321 S. Halsted, TV, ra
dijų, fonografų, just. rekord. 
ir elektr. reikmenų parduotuvė, 
bus atdara ir sekmadieniais 
(12—5) iki Kalėdų. (Sk.)

X Buvusioji Vengeliausko 
svetainė su sale 4500 S. Tal
man Ave. perėjo Kęstučio Dir- 
kio žinion, kurios atidarymas 
įvyks gruod. 7, 8, 9 d. d. Bus 
linksma muzika ir skanūs val
giai. Kviečiami visi draugai, 
kaimynai, pažįstami ir bičiuliai 
atsilankyti. (Sk.)

X Norintieji Naujus Metus 
sutikti su Liet. Fronto Bičiu
liais Sharkos restorane, kvie
čiami užsiregistruoti pas Br. 
Liškų, telef. HE 6-4343 dienos 
metu, vakarais PR 8-2257, ir 
pas E. Kungienę HE 4-9859.

ir jų šeimoms 
gruodžio 2 d. Rossini restora
ne, N. Riverside, suruošė šių 
metų labai jaukų kalėdinį po
būvį, pasveikindamas ir apdo
vanodamas visus dalyvius. Svei 
kinimais - dovanomis pasikeitė! 
ir visi tarnautojai, direktoriai 
ir artimieji. Prie gražios vaišių i 
nuotaikos prisidėjo ir puiki, sa
vo repertuaru neišsenkanti, ope 
rų arijų programa., kurią atliko 
jauna restorano savininkų po
ra, operos solistai, talkon pasi
kvietę dar trejetą gerų daininin 
kų. Viso dalyvavo per 100 as
menų.

X Kristijono Donelaičio litu
anistinė mokykla, kurioje da
bar mokosi 250 mokinių, šį šeš
tadienį persikelia į Francis 
Mac Kay vardo viešosios mo
kyklos patalpas prie Fairfield 
ir 69 gatvių. Čia mokykla turės 
10 erdvių klasių ir gimnastikos 
salę, Tai, tikriausia, pirmoji A- 
merikoje lituanistinė mokykla, 
gaunanti valdiškos mokyklos 
patalpas. Šias patalpas gauti 
tėvų kom. pirm. A. Regiui, k- 
to nariams ir mok. vedėjui J. 
Širkai lemiamai padėjo teis. A. 
Wells. Šį šeštadinį mokiniai 
iš senųjų patalpų iškilmingai 
pervedami į naująją mokyklą.

2548 W. 69th st. Narių daly- gas ir kt. Ilgiau diskutuota 13 
vavimas būtinas. Dalyvauti tvardo aldermano nominacijos 
kviečiami ir klubo rėmėjai. 'klausimas. Pasiūlytas J. Juo

zaitis. Pranešta, kad 15 asmenų
RŪPINAMASI J. JUOZAIČIO 

NOMINACIJA

Lapkričio 29 d. Don Varno 
posto patalpose įvyko Lietuvių 
Demokratų Lygos atstovų su-

Canados sostinės Ottavos meru 
vėl išrinkta moteris Charlotte 
Whitton. Jos buvęs oponentas adv. 
Berger pareiškė: “Taigi vėl 8 me
tus miesto salėje vyks cirkas”.

X Cicero šv. Antano parap. 
mokyklos tėvų komitetas šau
kia mokinių tėvų susirinkimą 
šį sekmadienį, 2 v. p. p. para
pijos salėje. Programoj teis. 
A. Walteris kalbės apie testa-

rinko nominacijai parašus ir 
jau surinkta per 1,200 iš turin
čių teisę balsuoti.

Išrinkta aštuonių narių ko
misija lankytis pas atitinka
mus asmenis, kad J. Juozaičio 
nominacija būtų užtikrinta.

Gruodžio pabaigoj numatoma 
lygos naujos vadovybės rinki
mai, dėl kurių jau tariamasi 
su atitinkamais kandidatais.

Pr. Š.

Dr. J. Adams, Rice universitete 
radęs pakankamai elemento tori- 
jaus, kuris galįs padvigubinti JAV 
atominės jėgos išteklius.

Stovykla prasideda sausio 13 giaus 
d., sekmadienį. Didysis stovyk
los laužas, į kurį kviečiami tau 
tiečiai, įvyks sausio 20 d. — 
sekmadienį. Stovykla baigiama, 
sausio 25 d. — penktadienį. 

VOKIETIJOJE
— Vilniaus lietuviš paskirtas 

baltgudžių dvasios vadu. Kaip 
pranešama iš Vilniaus, baltgu- 
džių katalikų apaštališkam vi
zitatoriui Europoje, vyskupui 
Česlovui Sipovičiui prašant, Va 
tikano Rytų kongregacija pas
kyrė Vokietijoje gyvenantiems 
gudams katalikams vyriausią 
dvasios Vadą, Vilniaus lietuvį 
kun. Vladą Salaviejų, suteikda
ma jam Protojerėjaus titulą, 
kuris atitinka lotynų apgeigų 
apaštališkojo protonotaro gar
bę su Monsignoro titulu. Mons. 
Vladas Salaviejus gyvena Vo
kietijoje Schongau im Lech ir 
su Augsburgo katalikų vysku
po sutikimu, pagal “Exul Fa- 
miliae” nuostatus, rūpinasi Vo 
kietijoje gyvenančių gudų ka
talikų dvasiniais reikalais.

CHICAGOS ŽINIOS
RAGINA NESI LINKSMINTI 

PRIEŠ KALĖDAS

Chicagos policijos superinten 
dentas O. Wilson kreipėsi ypa
tingu laišku į dienraštį “Drau
gą”, ragindamas, prašydamas 
ir maldaudamas, kad paragin
tų kompanijų pareigūnus prieš
kalėdiniuose parengimuose ne
naudoti ir nesiūlyti alkoholio. 
Toks paraginimas vietoje, nes 
dažnai po panašių subuvimų 
praeityje pakildavo trafiko ne-

skundėsi Lietuvoje išbujojusiu 
biurokratizmu, vilkinimo reiš
kiniais įstaigose. Jis ryškus 
sprendžiant dirbančiųjų pareiš
kimus pensijų klausimais. Esą, 
dėl įstaigų nerangumo, pareiš
kimai pensijai gauti užsiguli be 
eigos. Dar pasigirta, kad So- 
vietijoje esančios labai geros są 
lygos pensijai gauti (tiek am- 

tiek ir darbo stažo at
žvilgiu). Pasisakyta, kad bū
sianti stiprinama kova prieš 
apgaudinėtojus, sukčius ir velt
ėdžius, kurie visokiais neteisin
gais būdais stengiasi gauti pen
siją. Ministras nepaminėjo, kad 
Lietuvoje pensijos pastaruoju 
metu gauna tik 130,000 asme
nų ir kad tų pensijų dydis 
menkas. (E.)

— Nauja partijos istorija. 
Lapkričio 15 d. Maskvos knygy 
nuošė pradėta pardavinėti nau
joji komunistų partijos istori
ja, iš viso 784 psl., buvo bema- 

* tant išpirkta. Naująją istoriją 
! parengė 11 asmenų kolegija, at 
' spausdinta 1 mil. egz. tiražo. 
Ji sukėlė dėmesį pirmiausia 
dėl joje paskelbtų, dokumen
tais paremtų, įvairių Stalino 
klaidų. Knygoje iškelta, kad as 
mens kultas atsiradęs dar 17 
partijos suvažiavimo metu, 
1934 m. Esą, jis šlykščiausiai 
pasireiškęs nužudžius Kiro'vą, 
kai Stalinas vykdęs “asiskaity- 
mo’> politiką. Naujoji istorija 
liudija, kad jos autoriai pripa
žino ideologo Suslovo tezę—šis 
tvirtina, kad nors Stalinas stab 
dęs sovietinės bendruomenės 
plėtrą, tačiau negalėjęs pakenk
ti krašto pažangai bei Lenino 
sukurtiems partijos pagrin
dams. (E.)

MUZIKANTAI PAŠALINO
ILGAMETĮ UNIJOS VADĄ

Įvykusiame Chicagos muzi
kantų federacijos unijos susi- 

| rinkime nariai savo balsų skai
čiumi išrinko savo vietinei uni
jai naują prezidentą B. Ri- 
cbards, kuris užėmė per 40 me
tus tai unijai vadovavusio Ja
mes Petrillo vietą. Petrillo to- 

I kio rezultato nesitikėjo su- 
I laukti.

POLICININKAI NEGAUS 
ALGOS PAKĖLIMO

Chicagos meras Richard Da- 
ley ir policijos galva O. Wilson
tvirtai remia 1963 metų miesto ūkio mechanizavimui,
sąmatą, kurioje nepramatyta,! bet neleidžiąs mažinti daržovių 
kad bus pakeliamos policininkų savikainos ir gerai daržovėmis 
algos $500 metams, kaip dalis aprūpinti miestų gyventojus 
policininkų sąjungos narių, va
dovaujant pirm. F. Carey, yra 
prašęs. Carey grasino pikietuo- 
ti Chicagos rotušę policininkais, 
tiktai ne uniformose.

OKUP. LIETUVOJE
— Miestams trūksta daržo

vių, bulvių. Vilniuj įvykusiame 
A. Sovieto sesijoje — diskusi
jose dalyvavęs prekybos mini
stras A. Mikutis (“Tiesa”, 268 
nr.) nurodė į trūkumus, Lietu
vos miestų gyventojus aprūpi-į
nant daržovėmis ir bulvėmis. I pirma NEGRĖ TEISĖJA 
Trūkumus pašalinti labai truk-i
do tai, kad, esą, daržininkystė' Pirai°ji nešrė teisėJa Illinois 
esanti suskaldyta daugelyje ' valstybėje, Edith Sampson, sn
ukių. Pvz., nurodė Mikutis, dėJ° Priesaiką ištikimai pildyti 
1962 m. plane buvo numatyta, savo P^eigas. Tai padarė Chi- 
kad 30 Vilniaus rajono ūkių caSos miesto rotušėje, 
turi išauginti ir pristatyti so-
stinei daugiau kaip 3,000 tonų ~~
daržovių, jų tarpe 18 kolchozų 
— 230 tonų. Tai reiškia, kad 
kiekviena žemės ūkio artelė tu
rėjo išauginti tik po 13 tonų 
daržovių, arba sėti jų po 1—2 
hektarus. Toks daržininkystės 
išskaidymas labai trukdąs ne

laimių ir sužeistųjų bei užmuš- 
mentus ir kitus aktualius teisi- i skaičius. Wilsonas trum- 
nius dalykus. Be to bus taria- Pa^ pabrėžia: Gėręs nevai- 
masi eglutės reikalais. , ruok•

BUS GREITESNIS SUSISIE
KIMAS

! Chicagos viešo susisiekimo 
linija (CTA) kitais metais 
da nupirkti naujų iškeltų “L

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos Chicagos skyriaus meti
nis susirinkimas - kavutė bus 
gruodžio 8 d., 7:30 v. v. Duby
sos svetainėje, 2548 W. 69 St.

X Chicagos studentai ateiti- Maloniai kviečiami ne tik na-

X Don Varnas posto narių 
vaikams Kalėdų eglutė rengia
ma gruodžio 16 d. 2:30 v. p. p. 
posto patalpose. za-

ninKai, ryšium su didžiuoju 
“Ateities” vajum, šį sekmadie
nį lankysis lietuvių šeimose su
pažindindami su “Ateitimi” ir 
pasiūlydami ją užsiprenume
ruoti.

X Moterų Sąjungos Chicagos

riai, bet ir kiti tautiečiai, ku
riems yra svarbios įvairios Vil
niaus problemos.

X Ona Norvilienė, Žemaiti
jos dukra iš Švėkšnos, augina 
gausią šeimą: dvi dukteris ir 
penkis sūnus. Visi vaikai lan-

Sūtikime bus linksma progra- apskrities priešmetinis susirin- katalikigkas mokykias. Ona
ma ir kelių patiekalų 
maistas. (Pr.)

šiltas

X O. Literskienės Delikatesų į 
krautuvėj, 2606 West 63rd St., 
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai, bulvinės 
dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

ir požeminių bei prie autostra
dų tokių elektros varomų va
gonėlių, kurie galės išvystyti 
65 mylias į valandą. Dabar, jau 
pa senė ję vagonai išvysto tiktai 
48 myl. į vai.

KŪDIKIS IŠPUOLĖ IŠ 
LANGO

James Coleman, 18-kos mė
nesių, kažkaip nupuolė nuo tre
čiojo aukšto prieangio 4824 
Kenmore av., ir vėliau mirė 
Children’s Memorial ligoninėje 
Chicagoje.

kimas įvyks šį sekmadienį 3 v. ... ... . TT „ ,Norviliene II Kultūros kongre-
p. p. Marųuette Park parapijos Sq banketui padarė didžiausią 
salėje. Susirinkimą globos 67 auką: savo atlyginimą 75 dol. 
kp. pirmininkė Kotryna Yan- už paruošimą banketo vakarie
čius. Po susirinkimo bus pobū- n®s lr užkandžių paaukojo kon- 
vis. Komisiją sudaro Kotryna ^reso išlaidoms apmokėti. į PALIKO DIDELĮ TURTĄ 
Yančius, Estelle Yančius, Albi- X Chateau - Bu - Sritie yra ! Evaustono prekybininkas, 
na Poška, Antanina Barwitz, visai nauJai pastatyta s^ė, Earl Gossett, buvęs šildymo ir
Sophie Latvrence, Estelle Mor- kurio> ^iais metais ateitinin' vė*nimo ,aPara^ kompanijos 

kai rengia Naujų Metų sutiki- vedėjas, mirė lapkr. 17 d. ir pa- ■
tel, Virginia Šimkus. Progra
mos metu bus kalėdinių 
nėlių pasikeitimas.

mą. Atsilankykite ir praleiski-, liko $3,200,000 turtą savo naš-
dova- gį vakarą tikrai 

j nuotaikoje. (Pr.)
linksmoje , lei, broliui, seseriai 

riems anūkams.
ir ketu-

KALĖDINIAI PAŠTO 
ŽENKLAI

Vien Chicagoj per dvi savai
tes paštas yra pardavęs per 
25,000,000 naujai išleistų kalė-

— Vilniaus radijas lapkričio 
17 d. pasidžiaugęs medžioklių 
laimėjimais (pvz. geras buvęs 
kiškių derlius, šiais metais bu
vę sumedžioti 23 šernai), ta pro 
ga paminėjo ir Lietuvoje val
kataujančius šunis bei kates. 
Esą, iki šiol Lietuvoje esą jau 
sunaikinta 10,000 šunų ir dau-

..................

giau kaip 4,000 kačių. Už vai- 1
kataujančių plėšrūjų sunaikini-. JAV kreiseris Kearsarge susi- 

dinių pašto ženklų po i centus. „ jau išmokėta 33,000 rb.
Užsakyta dar penki milijonai' skatinamųjų premijų. Nusi-! tyti įlaužto laivo dalis, 
ženklų.

PABŪGĘ PALIKO VYRIŠKĄ 
APRANGĄ

Vagiliai, įsibrovę į vyriškos 
aprangos krautuvę, 7560 N. 
Westem, pabūgo šalimais esan 
čios krautuvės darban ateinan
čio patarnautojo ir pabėgo, pa 
likdami netoliese sunkvežimį 
prikrautą $13,850 vertės vyriš
kų kostiumų, kelnių ir t.t.

%

TERRA

3237 VVest 63rd Street, Chicago 29, III.
KALĖDINĖMS DOVANOMS: visoks sidabras, porcelanas. kristalas, 
Hummel ir kt. figūros, gintaras, papuošalai ir brangenybes, paveiks
lai, lietuviškos knygos, odos dirbiniai, muzikos plokšteles, kalėdinės 
atvirutės ir daugybė 'kitų dalykų puikių pasirinkimui.

Iki pat Kalėdų parduotuvė, atdara — kasdien iki !> v. v., šešt. 
iki (i v. v., sekim — 12—t v. v.

J?

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’




