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MASKVOS TARNU TAUPUMAS, LIETUVIU
ŽEME. KREMLIAUS UŽMAČIOS

Kada taupumas daro kraštui žalą? Kai juo siekiama apiplėšti Lietuvą, sustiprinti i 
Kremliaus pozicijas

VILNIUS, pavergta Lietuva 
— Komunistų „Tiesa” gruodžio 
1 d. (nr. 282) savo vedamaja
me „Išlaidumas — nepagarba 
žmonių triūsui” plaka tuos, ku
rie nenori prisidėti prie komu
nizmo rūmų statybos, pabrėžda
ma, jog

„Geras šeimininkas visad 
stengiasi taupiai naudoti lė
šas, žiūri, kad jokia vertybė 
nenueitų vėjais, kad veltui 
nežūtų nė viena kapeika. Ko
vos prieš išlaidumą visad mo
kė mus partija. Ši kova ypač 
svarbi dabar, kai kiekvieną 
dieną įmūrijama naują plytą į 
komunizmo rūmą, kai labai 
svarbios kiekvieno žmogaus 
pastangos.”

Dar nebuvo komunistų parti
jos, o jau lietuvis žinojo, kad 
reikia taupyti vertybes bei gė
rybes. Duonos kąsneliui nukri
tus nuo stalo ar iškritus iš ran
kų, lietuvis paimdavo jį, nu-J 
pūsdavo nuo duonos gabalėlio j 
dulkes ir jį suvalgydavo, žino-' 
ma, su lašinių gabalu.

Lietuvis šeimininkas gerai 
supranta taupumo reikšmę, bet 
jis negali pakęsti, kai taupumo 
vardu yra statomi „komunizmo 
rūmai”, nes jis nori lietuvių 
tautos rūmų — nepriklausomos 
Lietuvos. Niekada lietuvis nesu

tiks, kad taupumu būtų api
plėšta lietuvių tauta, nužmogin
tas šeimininkas ar darbininkas, 
paverčiant juos daiktais, valsty
bės nuosavybėmis, kad tuo bū
du būtų praturtinta Maskva.

Žmogus gimsta visuomenėje 
ir joje gyvena. Bet jis nėra nei 
jos įrankis nei jos vergas, nes 
jis turi dvasinę asmenybę, kuri 
yra laisva ir sąmoninga, kuri 
pati sprendžia savo likimą, su
kuria savo tikslą. Ji yra sau 
tikslas, ir niekas negali jos 
traktuoti kaip daiktą ar kaip 
priemonę. Visuomeninis autori
tetas tiek į jį turi teisių, kiek 
jis tarnauja aukščiausiajam jos 
tikslui ir bendrajai visuomenės 
gerovei.

Spaudimas lietuvių, kad jie 
taupumu praturtintų Maskvą, 
kuri dar labiau mulkintų laisvą
jį pasaulį ir pagelbėtų jai visur 
įgyvendinti komunistinę vergi
ją, tai reiškia lietuvių tautos 
apiplėšimą ir jos žudymą.

Toliau „Tiesa” skundžiasi dėl 
statomųjų namų miestuose, ir 
pateikia šį faktą:

„Daugelyje miestuose sta
tomų daugiaaukščių gyvena
mųjų namų pirmuose aukš
tuose įrengiamos parduotu
vės. Statybininkai jas ištin
kuoja, iškloja plytelėmis ir

Sukilimas britu protektoriate
BRUNEI, Borneo — Britani

ja užvakar nuvežė lėktuvais du 
Gurkha kareivių dalinius iš 
Singapūros į Brunei atstatyti 
ten tvarkos. Britų protektoriate 
Brunei įvykęs sukilimas prieš 
sultoną.

Septyni asmenys žuvo, įskai
tant 3 policininkus, sukilėliams 
bandant užimti Shell naftos 
bendrovės laukus Serijoje. Lau
kai duoda 33 milijonus statinių 
naftos per metus — vieni iš tur
tingiausių Britanijos naftos šal
tinių.

Sultonas Sir Omar Ali Saiffu- 
din per radiją perspėjęs, jog jis i 
imsis grieščiausių priemonių j 
prieš sukilėlius. Į sukilimą esą 
įvelta ir armija.

Sukilėliai pasivadino šiaurės 
Borneo nacionaline kariuomene. 
Bet taipgi pranešama, kad suki
lėliams vadovaujanti priešbri- 
tiška liaudies partija (Partai 
-Rasyat). Ši partija priešinasi 
pasiūlytai Burnei federacijai su 
Malajais, Singapūru, Sarawaku 
ir Šiaurės Borneo, kuri suda
rytų didžiulę Malaziją britų 
bendruomenėje (Commonv/e- 
alth).

Kaimyniniame Sarawak yra 
užuominų, jog Indonezija, kont
roliuojanti pietinę Borneo da
lį, esanti įvelta į sukilimą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Šiaurės Atlanto sąjungos 

(Nato) tarybos posėdžiai Pary
žiuje šią savaitę pradedami. Į 
šiuos posėdžius išvyko valsty
bės sekretorius Rusk, gynybos 
sekretorius McNamara ir iždo 
sekretorius Dillon. Juos lydi 
JAV politikos architektas Ros- 
tov.

— John Stęiribeck, 60 metų, 
Nobelio literatūros premijos lai
mėtojas, atvyko į Stokholmą da
lyvauti šiandien Nobelio prenji- 
jos įteikimo iškilmėse. Stein- 
beck atlydėjo jo žmona Elainė.

— Dar 3 darbininkų lavonai 
surasti Pennsylvania anglių ka
syklose. Ten sprogimo metu 
buvo 37 anglekiasiai.

atiduoda į prekybininkų ran
kas. Atrodo, tik statyk įren
gimus ir prekiauk. Tačiau 
prekybininkai neretai viską 
ima griauti ir perstatinėja sa- 
yaip. Taip buvo įrengiant 
naujas parduotuves Klaipė
dos Montės ir Statybininkų 
gatvėse, taip, kai užsakovai 
su statybininkais nesuranda 
bendros kalbos, būna ir daž
niau. Ir išeina taip, kad neži
no kairė, ką daro dešinė. Bet 
dėl šitokio siauro žinybišku- 
mo skaudžiai nukenčia bendri 
reikalai, niekais nueina liau
dies lėšos”.

Vadinasi, namai buvo pasta
tyti pagal komunistų partijos 
planą, laikantis Kremliaus nuro
dymų, bet savarankiškas lietu
vis tuos namus perstatinėja, nes 
nori patarnauti Lietuvai, o ne 
sutaupytus daiktus pasiųsti 
Maskvai. Jis nebijo parodyti ini
ciatyvos, nes jis lietuvis, o ne 
Maskvos tarnas.

Aiškiai neteisybei nesiprieši
na tik niekšai ir išsigmėliai. 
Niekšai, nes jie savo niekšišku
mu ir nuolatiniu pataikavimu 
tikisi įgyti diktatoriaus malo
nės. Jie pasidaro jo padėjėjais 
ir jo žiaurumo vykdytojais. 
Rykštė ir toliau švaistysis, bet 
ji plaks kitų nugaras. Jiems tai 
nesvarbu! Savo lankstumu jie 
išvengia smūgių ir baimės, ir 
jaučiasi patenkinti.

Pavergtosios Lietuvos komu
nistų partijos laikraštis pasi
džiaugė, kad žmonės gerai tau
pė elektrą, bet dabar daugelis 
apie tai užmiršo. Ir pastebi, kad 

„Vilniaus grąžtų gamyklo
je, Klaipėdos celiuliozės-po- 
pieriaus kombinate, Kauno
„Drobėje”, Lentvario „Kait
roje” dabar apie elektros tau
pymą užmiršta ir jos pereik- 
vojama tūkstančiai kilovat
valandžių.”

Užtenka lietuviams gadinti 
akis prie vos mirksinčių elekt
ros lempučių. Jiems reikia 
sveikų ir žvalgių akių, kad pa
stebėtų visas komunistų šuny
bes ir surastų būdus išvyti oku
pantą iš savo krašto.

Suardė geležinkelį
HONG KONG — Sabotažinin

kai suardė dalį geležinkelio, jun
giančio Hong Kongą ir Cantoną.

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
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Visuotiniam Bažnyčios susirinkime žurnalistai šiom dienom aplankė šv. Tėvo vilą Castelgandolfe. 
Kairėje prie gėlių vra kun. J. Sakevičius, MIC, “Draugo” specialus korespondentas visuotiniame 
Bažnyčios susirinkime.

VISUOTINIS BAŽ

NYČIOS SUSIRIN

KIMAS BAIGĖ 

PIRMĄJĄ SESIJĄ
VATIKANAS — Popiežius 

Jonas XXIII užvakar uždarė 
pirmąją visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo sesiją su 30 minu
čių kalba, apžvelgiančia susirin
kimo darbus. Jis tikisi, kad Va
tikano n susirinkimas būsiąs 
baigtas 1963 mtais prieš Kalė
das.

Kubos tautos engėjas žada 
pagelbėti kitiems „išsilaisvinti”

HAVANA — Kuba atidengė 
naujos rūšies priešlėktuvinį 
ginklą penktadienį, kai vyriau
sybės pareigūnas pažadėjo eks
portuoti kubiečių revoliuciją bet 
kurion pasaulio dalin, kur 
ras sąlygas įsigalėti.

neteisingumas pašalintas. Kur 
tik laisvės vėyiava pakyla... kur 
tauta ginklais taria žodį... mūsų 
tauta turi.eiti ten... (Mes) nega
lime būti abejingais neteisingu-

ji j mui bet kurioje pasaulio daly- 
1 je”. Tai komunisto ir Maskvos
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SOVIETAI 
' TERORIZUOJA

VIENUOLIUS

Priešlėktuvinis ginklas, čekų mokinio žodžiai... Kaip sumaniai

BERLYNAS. — Teroro prie
mones prieš stačiatikių vienuo
lius Počajeve, Ukrainoje, var
toja Sovietų Rusijos pareigū
nai. Tos apylinkės parapiečių 
vardu laiškas, adresuotas “Už
sienio Bąžnyčių Santykių pir
mininkui”, pasiekė Jungtines 
Amerikos Valstybes. Paskuti
nių dviejų metų laikotarpy, 
kaip sakoma rašte, sovietų pa
reigūnai išvaikė vienuolius iš 
Počajevo, atimdami jų pasus 
ir atimdami leidimus tenai gy
venti.

Vienas vienuolis buvo mirti
nai užmuštas, kai raudonieji 
budeliai prievarta bandė pasiek
ti, kad jisai atsižadėtų tikėji
mo. Š. m. rugp. 31 d. į vienuo
lyną atvažiavo 12 sovietų mili
cijos narių, įsilaužė į celę, kur 
buvo 70 m. amžiaus vienuolis 
tėv. Juozapas, sumušė ir prie
varta išgabeno psichiatrinėn li
goninėn. Sekančią dieną atva
žiavo penki sunkvežimiai ir iš
sivežė dar 10 asmenų. Spalio 
3 d. atvyko 100 pareigūnų, ku
rie sumušė vienuolius, tyčiojo
si iš jų ir sunkvežimiais išvežė.

Laiške šaukiamasi pasaulio 
pagalbos tiems kankiniams. In
formaciją paskelbė NC agen
tūra.

gamintas, esąs naujausias mo
delis pirmykščių ginklų, prista
tytų Kubai Rusijos. Taipgi bu
vo parodytos artilerijcc dalys, 
kai kurios buvo vežamos didelių 
sunkvežimių.

komunistas mulkina pasaulį: 
Kubos pavergėjas nori nešti 
„laisvę” kitiems.

Filipinų prezidentas Diosdado 
Macapagal praėjusio birželio 23 
d. pareiškė pretenzijas į britų 
Šiaurės Borneo, teigdamas, kad 
sultonas Šulu nepardavęs teri
torijos privačiai britų bendro
vei 1878 metais, bet tik ją iš
nuomavęs.

KALENDORIUS
Gruodžio 10 d.: šv. Julija, 

Žydrė, Spurduolė, Vasaris.
Gruodžio 11 d.: šv. Damazas, 

Garbutas.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 20 laipsn.; rytoj — šalčiau.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 
4:20.

Gynybos sekretorius Robert S. McNamara (kairėje) ir armijos 
sekretorius Cyrus R. Vance (dešinėje) susitiko su laikraštinin
kais, prieš paskelbiant apie perorganizavimą armijos 700,000 
atsarginių. Perorganizavimo tikslai: suteikti armijos atsargos 
daliniams “didesnę jėgą nei turėjo praeityje”. (UPI)

Per visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo 59 dienas 2,500 kardi
nolų ir vyskupų, atvykusių į 
Vatikaną, dalyvavo 36 pilnaties
posėdžiuose. Šiuose posėdžiuose Gruodžio 7 dieną Naujoje Ha- i 
kalbėjo 609 susirinkimo tėvai. vanoJe buvo minima lt. gen. An-
Be to, 523 raštu pateikė savo tonio Maceo- isPanū karo nePrl 
nuomones. ! Mausomybės herojaus 66 metų

Liturginiai klausimai buvo mirties sukaktis. Buvo karinis 
svarstomi penkiolikoje pilnaties Paradas, kuriame dalyvavo ir 
posėdžių iš 36. kubiečių moterų kariniai dali-

Yra sudaryta nauja komisi- niai- 
ja peržiūrėti visus atliktus dar- Argentinoje gimęs Ernesto 
bus pirmosios visuotinio Baž- (Che) Guevara, pramonės mi- 
nyčios susirinkimo sesijos metu. nisteris, priimdamas kubiečių 
Į šią komisiją įeina ir kardino- karinį paradą, pareiškė, jog 
las Albert G. Meyer, Chicagos Kubos revoliucijos žygiavimo 1 - "Apl
arkivyskupas, nepaprastiems niekas nesulaikys, „kol Ameri- 
reikalams komiteto narys. Kar- koje ar kitoje pasaulio dalyje *-
dinolas Meyer vakar išvykęs na- priespauda nebus nugalėta ar r > U, . ~SS

mo" — JAV ambasadorius AVilliam K.
.p. j i i i • — Laikraščių streikas New Leonhart skrenda lėktuve j Dar

16 milijonu dol. kanalui Yorke. Spaustuvių darbininkų Es Salaam, Tanganyikoje, praneš-
BALBOA, Kanalo zona —' streikas palietė devynis miesto senatoriui Allen J. Ellenderiui 

„The Panama Canal Review” dienraščius. Spaustuvių darbi-j
pranešė, kad Jungtinės Ameri- ninkai nesutaria dėl atlyginimo, kęS) jog <jar jįs nematąs nė Afri
kos Valstybės išleis daugiau darbo valandų ir atostogų. Dar- koj nė vieno krašto, kur afrikiečiai 
kaip 16 milijonų dolerių sekan- bininkų ir darbdavių atstovų būtų pasiruošę savarankiškai vai
šiais metais sumodernizuoti ir posėdis bus šiandien išspręsti dytis be baltųjų pagalbos. Keni- 
pagerinti vandens kelią (kana- ginčą, bet jis gali ilgiau užtruk-. neleidf Tažiuo^^'S
lą) • ti. 1 savo kraštus. (UPI)

INDIJA, RAUDONOJI KINIJA SR
JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBĖS

|AV ambasadorius Indijoje Galbraith grįžta į Washingtoną pasitarti su Kennedžiu
PEIPINGAS, Kinija — Rau

donoji Kinija vakar atmetė ne
priimtinus, taip vadinamus In
dijos „įžūlius reikalavimus” iš
spręsti kiniečių-indų pasienio 
ginčą. Kiniečių užsienio rekalų 
mnisterija teigia, kad indų įtai- 
gojimas kiniečių kariniams da
liniams pasitraukti į pozicijas, 
kuriose jie buvo prieš šių metų 
rugsėjo 8 dieną, gali užkirsti ke
lią pasienio ginčo išsprendimui.

Indų užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnas pareiškė prieš 
tris dienas, kad Indija „neda
ranti nuolaidų” savo reikalavi
me pasitraukti kiniečių dali
niams iš Indijos teritorijos.

4,000 žodžių kiniečių pareiški
me raginama teigiamai atsaky

ti į Kinijos pasiūlymą, kad abie
jų valstybių armijos atsitrauktų 
12 mylių nuo tos vietos, kurią 
Kinija laiko kontrolės linija 
1959 m. lapkričio 7 d.

CIVILĖS POLICIJOS POSTAI j
NEW DELHI, Indija — Mi

nisteris pirmininkas Nehru už
vakar pareiškė, jog raudonoji 
Kinija nori pasilaikyti civilinės 
policijos postus dviejose vieto
vėse šaurės rytų Indijoje, išve
dus karinius dalinius. Tai yra 
Himalajų miesteliai Dhola ir 
Longju, apie 120 mylių viens 
nuo antrojo.

Dėl Kinijos ir Indijos pasie
nio ginčo, nepaskelbto karo ir 
paliaubų yra įvairiausių prane

Naujas radijo siųstuvas
VATIKANAS. — Šiom die

nom Vatikano radijo stotyje 
S. Maria di Galeria iškilmingai 
atidarytas naujas radijo siųstu
vas, kurį padovanojo Australi
jos ir Naujosios Zelandijos vys
kupai. Siųstuvas 100 kw stipru
mo ypač bus naudojamas trans 
liacijoms į Okinavą ir Tolimuo
sius Rytus.

Radijo siųstuvo atidarymo 
iškilmėse dalyvavo visi visuoti
niame Bažnyčios susirinkime da 
lyvaują Australijos ir N. Zelan
dijos vyskupai ir daugelis kitų 
aukštų svečių, šventasis Tėvas 
ta proga pasakė radijo kalbą, 
po kurios per radiją kalbėjo 
Sydnėjaus arkivyskupas kar
dinolas Norman Thomas Gilroy 
ir Wellingtono, N. Zelandijoje, 
arkivyskupas McKeefry.

BENEDIKTINĖS DANIJOJE

Pirmą kartą istorijoje ame
rikietės benediktinės atidarė sa
vo naują namą Danijos sosti
nėje Kopenhagoje. Ten nuvy
ko trys seselės iš Conception, 
Mo.

šimų. Tačiau Vienas dalykas yra 
ryškus: abu kraštai pasikeičia 
notomis, bando tartis ir derėtis. 
„Neutraliam” Nehru sunku ap
sispręsti, nusileisti ar priešintis 
raudonajai Kinijai.

JAV ambasadorius Indijoje 
John Kenneth Galbraith gruo
džio 7 dieną pranešė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės pa
skolins 29 milijonus dolerių In
dijai pasigaminti sunkvežimių. 
Gal būt, tie sunkvežimiai bus 
panaudojami pasienio ginče su 
komunistais kiniečiais.

Galbraith šiandien skrenda į 
Washingtoną pasitarti su prezi
dentu Kennedžiu Indijos reika
lais.

— Jemeniečiai rojalistai už
vakar kreipėsi į prezidentą Ken- 
nedį, kad jis pagelbėtų pašalinti 
Egipto karinius dalinius iš Je
meno ir pasiųstų komisiją iš
tirti ten įvykius.

Vakarų Vokietijos kancleris Adenaue
ris šią savaitę sudarysiąs vėl koalicinę 
Krikščionių demokratų ir laisvųjų de- 

I mokratų vyriausybę.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Vienas iš trijų imigrantų ) Ats- Pensininkui, iš jūsų 
atneša išsimokslinimą į JAV klausimo nėra labai aišku ar 

jau jūs gaunate sumažintą pen-
Vienas iš trijų imigrantų, at

vykusių j JAV nuo 1947 m. at
nešė su savim verslo pagrindus 
profesinėj, technikinė j arba iš
simokslinimo kategorijose, — 
kaip sako savo pranešime JAV 
Dartbo sekretorius W. Willard 
Wirtz. Jau yra įrodytas atlik
tas didelis imigrantų darbinin
kų vaidmuo Amerikos darbo
fronte. Daugelis iš šių imigran- ^į^p^^e gauti'm-1------------------------------------------------------------------------------------------
tu. a/t^iko1 svarbias koutribuci- v. . ... > z'
jas šio krašto ekonomijoj nes Z^ntą pensiją’ tai jokios nedar- stabdyta. Jūsų pensija gali bū- ūžiančius pasilikti atvykusiems 
prieš jų atvykimą į šį kraštą, _Pensi3°s gauti nega-|tj laikinai sustabdyta ir galbūt į šį kraštą pagal studentų pasi-
jie buvo pilnai apmokyti įvai- 7---- ir jūsų sumažinta pensi- 12 mėnesių gekius negau- keitimo programą. Tiktai išim-
rioms profesijoms, kurių dar ^a paslįks ™ados tokia pati, site. Jūsų gavimas ar negavi- ties keliu, jei būtų ypatingai 
ir dabar yra didelis pareikala- W 65 m&tU amzia^us sulau" mas priklausys nuo jūsų bend- sunki būklė (taisyklėse pasa
vimas šiame krašte. Dideli nuo , . , . + ., .. ro uždarbio. Kiek jums bus at- kyta “exceptional hardship”),
pelnai priklauso Enrico Fermi, . .JeigU Salvo->ate iteiktl pareis’ skaityta — nežinau. Tačiau, jei per General Attorney galima
Albertui Einšteinui Igoriui Si- klmą nedarbm§umo pensijai šįmet jūs uždirbsite mažiau nei Albertui Jbinstemui, igoriui bi taj tu0 pačiu metu galite | S1 200 salite būti ramios-
korskmi ir Eugene Ormandy, nareiškima ir suma-' , utį rainio ,
kuriu vardai visiems °-erai ži- paauotl Pareiškimą ir suma meks nieko jums neatskaitys.
___ y ° žintos pensijos gavimui. Abu Gaila, bet apie pajamų mo-
nomi‘ . , pareiškimus kartu padavus,

Tame pranešime sakoma, kad teisės bus .
iš 3.5 milijonų imigrantų, ku- tQS tada yra klausiama,
rie atvyko nuo 1947 i i 1 ar pareįgkgjas sutinka gauti 
m’’ JŲ pusė turi tam tikrą pro sumažjntą pensiją tuo atveju, 
fesini įssimokslmimą. Imigran- ... j u-
tų likutį sudaro daugiausia šei J° 'lddarb"1 = llr“' mokesčių ar pašalpų tedariau
mininkės, jauni asmens ir pen- i''"* «al, vaikams nem°ka' J SOMnaS

’ J r jums patarčiau pareiškimo su-s’nmkai. -• , . ... ,.mažintai pensijai gauti nepa-l 
Vienas is sesių imigrantų bu- , ,. . . ,duoti, jei galvojate duoti parei- 

vo kvalifikuotas darbininkas. v, . , ,. ...___ „ skimą nedarbingumo pensijai
Pažymėtina, kad 1952 — 1961 o-au.ti i
m laikotaipy daugiau, negu j^eį sumagįnįai neį nedarbin- -^V pilietis, vedė merginą, at- 
100 000 im grantų buvo iš to- gumQ pensija nieko bendro su vykusią i šį kraštą pagal Mu-
’.ų svarbų užsiėmimų sričių, bfir1arbįo našalna neturi tual Educational Exchange pro , , .u-.-!.-: ----- s. Denaram pašaipa neturi. t? r dicare planas naujame kongre-

K'. Šiais metais sukako man . paa'sk,n‘a- se bus į.iimtas.
62 m. amž. ir nuo 1963 m. kad J“ turl lsI”ld5dl nustatytas

—Transportacijos is’aidos pa-

lt inžln'.eriai, fizikai, nurses, 
įrankių be' formų darytojai at
vykę į sį kraštą. Vienų tiktai gaugio mėn norėčiau išeiti : su sąlygas teisėtam įvažiavimui ir
im grantų inžinierių uzregist- maž pensij Pagal pridėtą grįžti į savo gimimo kraštą didėjo 0.3% spalio mėn. Namu
mota 30,000 per minimą laiko- malo. 2.m metam. Ar
talkas sudaro šio viso kras- kįek taisykles pakeisti. V. S.
t 1961 m. 'Baigusiųjų aukst. gumažintQg pJLg Ats. V. S. Gaila, kad jūsų
mokslą skaičių..Be to imigran- neį^ . gumažin. draugui nėra gerų perspekty-
14 0^XdvtoiųU28 000P nurSų1 tą pensi;ią’ ° tik po 2" 1981 m' rugsej'° men- kon‘
j 90™ U00 fizikų ‘3 savaitėje su mėn. at- ^sas priėmė nuostatus, drau-

,. srv , „ra™ i lyginimu apie 180, ar tas su-Apytiknai 40 procentų 1960 . ’ , . .. . , , mažėjęs metinis uždarbis atsi-m. vyrų imigrantų buvo nuo1 ■■
25 —r iki 44 m. amžiaus. s.

Norima nuo nacių nukentė- 
jusiems atlyginti iš nacių 

turto
Kaip žinoma abiejų kongre

so rūmų bylių suderinamoji 
komisija nutarė išmokėti atly
ginamus tik tiems nuo nacių nu 
kentėjus:ems asmenims, kurie 
įvykio metu buvo JAV-bių pi-
Tėčiais; Įst. projektas priimtas darbiug Kadangi jūg nepatei.
ir prez. Kennedy pasirašytas. 

Komisija priėmė rezoliuciją,
kad atlyginimų Įstaiga bent pro žintog pensijos. Be to, iš jūsų 
vizoririiai apskaičiuotų kiek pi- klausimo nėra aišku, ar jūs esą 
nigų reikėtų išmokėti atlyginti įe VyraS| ar moteris. Šios ži- 
buv. lenkų karo belaisviams ir nios yra būtinos, apskaičiuo- 
kacetininkams ir kitiems. Teisė jant mėnesinę pensiją, 
jas Adesko Chicagoje gavo iš
senat. Douglas laišką, kuriame 
rašoma, kad savo iniciatyva su 
sitarė su senat. Javits, kad šis 
nutarimas turi būti paverstas 
įstatymu; jiedu įnešią atatin
kamą įstatymo projektą.

Manoma, kad esant fonde tik 
280 mil. dol. negali būti ir kal
bos visų 100% patenkinimo.

Lenkų Atlyg. Komitetas Chi 
cagoj nutarė ir toliau kovoti ir 
surinko papildomas iš suinte
resuotų asmenų papildomas 
duokles. A. č.

JŪS KLAUSIATE,

atskaityti į mėn. ar už keletą 
mėn.? Šiemet aš uždirbsiu $650. 
Ar turės atskaityti ar ne, ir ar 
aš turiu pildyti pajamų mok. 
blanką, kadangi vyras nedar
bingumo pensiją gauna? Mano 
dukra yra išsiskyrusi su vyru,

MKd ffilifcimyME, ket dar divorso neturi. Vyras 
Kl. Man yra neaišku: ar aš nemoka dviem vaikams. Jis yra 

gaudamas sumažintą senatvės išdirbęs automobilių pramonėj 
pensiją ir bedarbio pašalpą ga- 10 metų, o dabar dirba priva
liu daryti žygius gavimui ne- čiąi ir niekur pastoviai nedirba, 
darbingumo pensijos? Taip pat Girdėjau, kad tokiu atveju gali 
ar pripažinus nedarbingumo gauti iš socialinio dr. pragy- 
pensiją būtų galima gauti už venimui.. S. J.
praeitą laiką gaunamos mažės- Ats. S. J. Nors jūs uždirbtu- 
nės senatvės pensijos skirtu- mete ir keliolika tūkstančių, 
mą? Pensininkas jūsų dukters pensija nebus su-

siją ar dar tik ruošiatės jos 
prašyti. Šitas yra būtinai žino
ti dėl vienos techniškos taisyk
lės prašant sumažintos pensi
jos. Pagal esamas socialinio dr. 
pensijos taisykles asmuo, ku
ris jau yra pradėjęs gauti su
mažintą pensiją, negali pareiš
kimo nedarbingumo pensijai 
gauti net įteikti. Vadinasi, jei

1 lieptų į mano pensijos dydį iš
einant pensijon sulaukus 65 m. ? 
(Seka užd. lentelė) M. E.

Ats. M. E. Gaila, kad į jūsų 
klausimus neįmanoma atsakyti. 
Jau daug kartų buvo minėta, 
jog jei norima sužinoti mėne
sinę socialinio dr. pensiją, tai j 
yra būtina pateikti tikslią gimi- ? 
m o datą (metus, mėnesį ir die-1 
ną). Be to, būtina turėti ir 
kiekvienų metų, po 1950-jų, už-

kėtė visų žinių, todėl neįmano
ma apskaičiuoti ir jūsų suma-

Kl. Mano vyras gauna nedar
bingumo pensiją; kadangi mes 
turime nepilnametę dukrelę, pa 
gal ją ir mudvi gauname tiek 
pat — $116 mėn. — kaip ma
no vyras. Aš pradėjau dirbti ir 
į mėn. gaunu $208. Jei išdirbsiu 
visus metus ir bus per $2,000, 
ar atims mano ir dukros pen
siją? Jei atims, tai kiek gali

Policininkai skaičiuoja Detroite pinigus pensininko And Bari. 68 
m. (vidury), viso 30,983 dol. Bari pinigus iš kelių bankų išėmė 
manydamas, kad komunistai gali ateiti ir pinigus atimti. Vienas 
bankas pranešė policijai manydamas, kad pensininkas gali būti 
kieno nors šantažuojamas, kad taip pinigus išima. Policija pensi
ninką įtikino, kad komunistai neateis, o pinigus saugiausia laikyti 
banke.

kesčių tvarkymą negaliu daug 
pasakyti, nes nesu autoritetas 
svetimoj mokesčių išrinkimo 
“žemėje”.

Socialinis draudimas jokių

Ar studente žmona 
turi grįžti?

Kl. Mano draugas, gimęs J-

yra kelių šias . išlaidos padidėjo 0.1%, nuoma 
— 0.2%, ir degalams — 1.1. 
Medicinos išlaidų vidurkis di
desnis 0.2%, padidėjus gydy
tojų honorarams, už ligoninę ir 
apdraudai.

JIOIN OUR
LENOX

CLUB

4 piece 
place setting to savers

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Juras, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridęsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos, 
šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
narių. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXYVARE komplektai gau

na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... pašfu pareikalavimai 
nepriimami. onlnvestment

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Haisted Street APhone 254-0104

prašyti pasilikti šiame krašte. 
Mes patartume jūsų draugui, 
kad jis kreiptųsi į solialinę ag
entūrą patarimui gauti arba į 
šių reikalų specialų žinovą-ad- 
vokatą. Pr. šul.

TRUMPAI
— Buvusį laiškų išnešiotoją 

William Doherty, 60 m. amž., 
prezidentas Kennedy paskyrė 
JAV-bių pasiuntiniu Jamaikai.

— Tendencijos niaujame JAV 
kongrese. Administracija mano, 
kad naujasis kongresas paleng
vins prezidentui naujų įstaty
mų leidimą. Manoma, kad Mė

WARE 1

... VESTUVTU NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tet CLiffside 4-1050

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Frotezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) Ir t.t.
9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
i 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

Vai.

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.'

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-2229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IK MOTERŲ UIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building), tel. LTT 5-6446 
Valandos pagal sus’tarimą,. Jei ne 
atsiliepia, skambinu mt 8-0001.

Ofisas: S148 M'est 62rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezld.: S241 West 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽES
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. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

Kez. IVAlbrook 5-304*

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlrt., penkt. 1-4 ir 7-9 
Ant.r. 1-6, treč,, šešt. pagal sutarti- 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 5lst Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960

DR. E. DE6KYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie Caltfornia Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5'267(i 
Valandos pagal susitarimą, ggj
atsiliepia skambinti MI 8-000T.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų Ilgos 
2737 West 71st Street

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

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio Ir leukemijos cheminė tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo S iki 9 

p. p. WA 5-3388.

Ofiso tel. FK 8-2220
Namų —- rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

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

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

THE UTHUANIAN WOBLD-WIOE DAILY

<543 VEST Mrd ST., CHICAGO 25, DLL, Tel. LUdlow 5-9800

S Second Clasa Postage pald at Chicago, Illinois. Publlshed daily, § 
= azcept Sundaya, days after Christmas and Easter, by the Litbuanian £ 
g Catholic Presą Society. §
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E Prenumerata: Metams metų 3 mėn. 1 mėn. =
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaine- prisiunčiamos, gavus 
prašymus

ruiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimu'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiih

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRoveblll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius, už
daryta, ’

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 West 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Haisted) 

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

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

Ofiso Ir 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. REUanee 5-1811
DR, WALT|R I. KIRSTUK

(IJetuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai • Pirmad., antra., ketvirtad ir 

I penktad, nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Oljympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

493? W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1--S vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadieniu®. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet-------- i_____ :_____ __________ __

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—8 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
LIGŲ

SPECIALTSTfi 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1108 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
i'al.. pirmad. h ketvirtad. 1-4 p. p. 
intrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, • Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71«t Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v.
šeštad. s v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., iešt 
1-4 ▼. p. p., trečladienf — uždaryta

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo I iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir zekmad. tik ausitarua

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

• Administracija dirba kas- £
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 2 
niais — 8:30 — 12:00. 5

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto lkl 8 vak.. trečiad.
uždaryto. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibirfis
Inkstų, pūslės Ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel 
GR 6-0091; 392 E, 159th St., Harve^ 
UI., tel. EDison 8-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE ei7764 

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, m.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRoveblll 6-0617 

Valandos- 1-3 o m. ir 6 8 p m 
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad, pagal autom.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTi?

5842 S. Kedzie Avė. ' PR 6-2635
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

Visliai Training — Contact Lensea 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 p p 
antrad., penkt. 10:30 v, r — 6 d d -

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p. " 
Treč. uždaryto.

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

DR, P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika Ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 Ir 
6 8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryto, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. lkl 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-55 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kl 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6196
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71 st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D51 valandos skambinti t©1.- HE
4-2124 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadienį 
nuo 9 iki 1 vai., kitu laiku tel. 

‘Glbson 8-6195.

Telefonas — GRoveblll C-2825

DR. A. VALIS LABOKAS
gydytojas ir chirurgas 

2524 West 69tb Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel, PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIAIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad, pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Haisted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-665B 

Rez. 6600 So. Artcalan Avenue
Va.l.. 11 v ryto lkl 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

NAUJAI GYVYBEI

Žmogus yra sudėtingiausia 
būtis visame regimame pasau
lyje. Jo prigimtyje yra su
jungti regimo ir neregimo pa
saulio pradai. Senovės filoso
fai vadindavo žmogaus sielą 
horizontu, kur susitinka dan
gus su žeme. Iš kūno pusės 
žmogus savyje talpina viską, 
ką turi gyvoji ir negyvoji 
gamta, o savo siela jis yra 
panašus neregimoms dva
sioms.

Pagal žmogiškosios prigim
ties sudėtingumą turime ir su
dėtingus polinkius, kurhj stu
miami veikiame. Visi polinkiai 
siekia sau atitinkamo tikslo. 
Pavyzdžui, noras valgyti ir 
gerti yra tam, kad būtų iš
laikoma gyvybė. O valgyme 
ir gėrime pajuntamas pasiten
kinimas yra tik priemonė, 
kad prigimtis tą tikslą atsiek
tų. Šitai seka iš to, kad ver
tybių palyginime gyvybės pa
laikymas yra daug didesnis 
reikalas, kaip pasitenkinimas. 
Panašiai yra ir su kitais pri
gimties polinkiais.

Visi polinkiai, įgaliną pri
gimtį veikti, rodo, kokia yra 
toji prigimtis ir kuriems tiks
lams turi ji veikti. Jie rodo 
prigimties dinamiškumą ir nu
sako jos pobūdį.

Iš dvasinės proto veiklos, 
kurioje nušvinta žmogų su
pančios tikrovės paslaptys ir 
vertybės, visi mūsų polinkiai 
neša su savimi dvasinę žymę. 
Jei žmogaus prigimtinius po
linkius vadiname instinktais, 
kai šie nurodo į gyvulišką pri
gimtį, tai jų visas veikimas 
yra drauge žmogiškosios dva
sios atskleidimas, kai jie tvar
komi laisvosios valios.

Visos įgimtosios galios, ar
ba instinktai yra aklos jėgos. 
Jos siekia betgi, prigimties 
aukštųjų tikslų ir visą žmogų
iš vidaus nuteikia ir formuoja.

# # *
Gal būt, nė vienas prigim

ties polinkis žmogiškosios pri
gimties taip intymiai nepalie
čia, kaip lytinis instinktas. 
Lytinis instinktas žmoniją yra 
padalinęs į dvi puses. Atseit, 
iš jo ateina, kad biologiniai 
yra du skirtingi žmonės — vy
ras ir moteris. Savąja prigim
timi žmogus yra arba vyras, 
arba moteris. O vyriškoji pri
gimtis ieško moteriškosios. 
Psichologai mano, kad žmoni
jos istorijoje nėra buvę dides
nės jėgos už tą, kuri traukia 
dvi lytis viena prie kitos. Jie 
sako, kad dvi priešingos ly
tys yra, kaip du priešingi po
liai, kurie yra ir priešingi, ir

orientuojasi viens prie kito 
taip, kad viens be kito negali 
būti. Giliau tyrinėdami, jie pri
eina išvados, kad lytinis ins
tinktas yra labai komplikuo
ta apraiška visame žmogaus 
gyvenime ir galutinai neišti- 
riama paslaptis.

Sakoma, kad teatro scena 
vaizduoja visą žmonijos gyve
nimą. Ką žmogaus vaizduotė 
sukuria, yra žmogiškosios 
buities dalis. Bet vargiai ar 
rasime bent vieną vaidinimą, 
kuriame nefigūruotų dviejų 
lyčių intriga. Visi didieji vei
kalai yra sukurti tos intrigos 
rišimo fone.

Kiekviename žmogiškosios 
prigimties pasireiškime išky
la ir dorinis klausimas. Nori
me žinoti, kas yra gera ir kas 
yra bloga Atseit, norime ži
noti, ko siekia pati prigimtis. 
Be abejo, lytiniai polinkiai yra 
surišti su naujos gyvybės 
gimdymu. Todėl jie savąja 
paskirtimi nėra pirmoje eilė
je dėl asmeninio pasitenkini
mo, bet dėl naujos gyvybės 
įvedimo į pasaulį. Lytinis ins
tinktas savo tikslu yra dau
giau visuomeninis kaip asme
ninis polinkis.

* e *
Visai kitą išvadą padarys 

tie, kurie moralinio blogio ir 
gėrio principą yra suvedę į 
tai, kas patinka ar nepatinka. 
Pagal tokią egoistinę pasau
lėžiūra turėtų būti gera tik tai, 
kas asmeniškai patinka, šitoji 
egoizmo filosofija šiandieną 
eina per teatrus, kinus, tele
vizijos programas, kur ieško
ma pataikauti dėl pramato- 
mos naudos.

Ji pasiekė net viešąsias 
valstybės įstaigas. Illinois val
džios šalpos komisija (Illinois 
Public Aid Commission) jau 
priėmė nuostatą, kad iš vals
tybės iždo šelpiamoms šei
moms bus duota parama 
ryšium su gimdymų kontrole: 
bus teikiamos tuo reikalu inst
rukcijos ir kitos priemonės. 
O šelpiamų šeimų moterys 
daugumoje (94 proc.) yra ar
ba našlės, arba persiskyru- 
sios, arba visai netekėjusios. 
Išeina, kad gimdymų kontro
lės reikalai bus apmokami ne- 
vedusioms motinoms. Taigi 
jau prieita prie to, kad visuo
meninės įstaigos remia įsta
tymais pasmerktą nemoralų 
gyvenimą.

Katalikų Bažnyčia smerkia 
dirbtiną gimdymų kontrolę 
šeimose, kaip priešingą pri
gimties aukštesniems tikslams, 
taigi priešingą ir jos Kūrėjo 
valiai. V. Rim.

KATALIKŲ PASAULY

105 SESERYS PADOVANOJO 
SAVO AKIS

Švč. Marijos benediktinių vie
nuolyne Nauvoo, III., net 105 
seselės užrašė savo akis po mir
ties Iowos universiteto suor
ganizuotam vadinamam akių 
bankui, kad jų pagalba galėtų 
grąžinti regėjimą apakusiems.

NUSIKALTIMAMS 9 KARTUS
DAUGIAU IŠLAIDŲ KAIP 

BAŽNYČIOMS
Net devynius kartus daugiau 

Amerikoje išleidžiama kovai su 
nusikaltimais kaip bažnyčių pa
laikymui. Tai pareiškė C. D. 
DeLoach, FBI direktoriaus pa
vaduotojas, kalbėjęs JAV Ka
talikų Jaunimo Globos kongre
se Washingtone. Paskutinį de
šimtmetį beveik padvigubėjo 
skaičius areštuojamų nusikaltė
lių, jaunesnių kaip 18 m. am
žiaus.

EUCHARISTINIS 
KONGRESAS INDIJOJE

Nepaisant karo grėsmės, ruo
šiamasi tarptautiniam eucharis 
tiniam kongresui, kuris 1964 m. 
lapkričio mėnesį šaukiamas 
Bombėjaus mieste.

INDŲ DOVANA VATIKANUI
Marijos sodalicijos Indijoje 

nusiuntė savo auką Vatikano 
suvažiavimo lėšų fondui — vi
so $1,400. Popiežius Jonas 
XXIII už tai ypatingai padė
kojo.

NAUJAS KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS

Šiais mokslo metais pradėjo 
darbą naujas katalikų univer
sitetas Domininkonų respubli
kos sostinėje. Pavadintas pagal 
popiežiaus socialinę encikliką — 
Mater et Magistrą. Universite
tą įsteigė to krašto katalikų vys 
kupai.

MERGAIČIŲ MOKYKLA
Vienuolės šaritės Korėjoje 

steigia naują mokyklą mergai
tėms. Tam reikalui Tikėjimo 
Plėtimo kongregacija (Vatika
ne) paskyrė $10,000 pašalpos.

j HELIKOPTERIU UŽKĖLĖ 
1 KRYŽIŲ ANT BOKŠTO

Amerikiečių kariuomenės he
likopteris Pievebelvicino mieste
ly, Italijoje, užkėlė 8 pėdų kry
žių ant naujai pastatytos Švč. 
Marijos bažnyčios bokšto. Vi
si miestelio gyventojai, kurių 
ten yra apie 1,800, stebėjo tą 
įvykį.

KOMPARTIJA NESIRŪPINA GEROVE
Buitinis patarnavimas Lietuvoje visai atsilikęs

Kompartija proletariatui pa
žadėjo dangų žemėje, bet iki 
šio meto vis nesugeba išvesti 
iš skaistyklos. Daug planų nu
aidėjo, daug kas žadėta, bet 
maža tęsėta. šiuo metu kompar
tija skelbia, kad žmogus žmo
gui yra draugas, bičiulis, brolis, 
bet daugelis darbininkų ir visi 
eiliniai kolchozininkai dar tebė
ra nužmogintais. Jie pasigen- i 
da ne tik laisvės, bet ir paken- i 
čiamo buitinio patarnavimo. Pa 
sikvieskime Motiejų šumauską, 
ministerių tarybos pirmininką ir 
deputatą, kuris prieš kelerius 
metus nepriklausomą Lietuvą 
niekino ir gyrėsi didele ūkine, 
pažanga.

i
Buitinis patarnavimas 
nepatenkina poreikių

I
Šumauskas, komunistinės bau 

džiavos pirmūnas Lietuvoje, 
skelbia:

“Šiuo metu respublikoje bui
tinio aptarnavimo lygis dar ne
patenkina darbo žmonių porei
kių, neatitinka šiuolaikinių rei
kalavimų. Daugelyje miestų ir 
rajonų blogai išnaudojamos pa
lankios sąlygos, didelės galimy
bės ir rezervai buitiniam gyven
tojų aptarnavimui gerinti. Šių 
metų devynių mėnesių buitinio 
aptarnavimo planas respubliko
je pagal apimtį neįvykdytas. 
Neįvykdyti drabužių bei avaly
nės taisymo ir individualaus 
siuvimo, baldų remonto, drabu
žių cheminio valymo bei dažy
mo planai.”

“Daugelyje miestų ir rajonų 
gyventojams neatliekami butų 
remonto darbai. Visa tai verėia 
darbo žmones kreiptis į priva- Į 
tininkus.” (Tiesa, X1.14)
Kolchozininkai — kompartijos j 

posūniai
Kompartija grasinimais, mal

davimais ir patarimais siekia 
pakelti žemės ūkio gamybą. Ji 
nepaprastai rūpinasi gyvuliais, 
bet jau ne žmonėmis. Kolchozi- 
ninkas tebūna pusbadis, nusku
ręs, tegu jis gyvena po kiauru 
stogu veik nekūrenamose pa
talpose, bet tvartai turi būti 
geri ir ganėtinai gyvuliams pa
šaro. Mėsa ir pienas atitenka 
kompartijos vadeivoms, “didžia
jam broliui”, o kolchozininkai 
turi tenkintis savo darbo vaisių 
likučiais. Vėl leiskime liudyti 
Šumauskui, kompartijos vyriau 
šiam pareigūnui:

“Ypač nepatenkinamai buiti
nio aptarnavimo įmonių tinklas 
plečiamas kaime. Buitinio ap
tarnavimo dirbtuvės arba priė
mimo punktai aptarnauja tik 
apie pusę apylinkių. Dirbtuvių 
profilis yra labai siauras. Dau
gumoje darbininkų gyvenviečių 
ir kaimų nėra net priėmimo 
punktų, kur būtų galima atiduo

JURGIS VĖTRA

ti remontuoti baldus, radijo im
tuvus, dviračius, motociklus, 
laikrodžius ir kitus kultūrinės - 
buitinės paskirties ir namų apy 
vokos daiktus. Kaimo gyvento
jai taip pat neturį galimybės 
naudotis butus remontuojančių 
įmonių paslaugomis.

Svarbus klausimas yra gyven 
tojų aprūpinimas kuru. Jeigu 
respublikinio pavaldumo mies
tuose darbo žmonės aprūpinami 
kuru beveik patenkinamai, tai 
kaime šis klausimas dar spren
džiamas blogai.” (Tiesa, t. p.)

Šiemetinės pastangos nuėjo 
vėjais

Anksčiau kompartija vis dar 
gyrėsi ir svajojo apie auksinę 
ateitį. Šiais metais jau minis
terių tarybos pirmininkas kar
šiais žodžiais palydi komparti
jos nesugebėjimą organizuoti 
ir nūdienes jos tuščias vykdy
mo pastangas:

“Nors buitinio aptarnavimo 
įmonių tinklas yra nepakanka
mas ir netolygiai išdėstytas, ne
įvykdomos nustatytos naujų į- 
monių įrengimo ir priėmimo 
punktų steigimo užduotys. Iš 
trijų drabužių cheminių valyklų 
ir dažyklų, kurios turėjo būti 
atiduotos naudoti 1960 — 1961 
metais, šių metų trečiajame ket
virtyje buvo. atiduota tik viena 
įmonė Vilniuje. Nepradėtos sta
tyti lengvųjų automobilių ap
tarnavimo stotis Kaune ir cent
ralizuotos techniškai sudėtingų 
dirbinių remonto dirbtuvės Vil
niuje. Iš 17 buitinio aptarnavi
mo kombinatų, kurie turėjo bū
ti atiduoti naudotis praėjusiais 

i metais, atiduota tiktai 8.

“Veikiančios respublikoje bui
tinio aptarnavimo dirbtuvės dau 

i giausia dar smulkios, jose vy
rauja rankų darbas, ir gamyba 
dažnai organizuojama primity
viai. Tačiau šių dirbtuvių stam
binimas ir specializavimas, me- 

I chanizuotų dirbtuvių kūrimas 
' ju pagrindu vyksta labai lėtai, 
i Tuo pačiu delsiama sudaryti 
reikiamas sąlygas buitinio ap- 

! tarnavimo įmonėse darbo na- 
Į bumui kelti, darbų savikainai 

.lažinti, tobulesnėms aptarna- 
! vimo formoms įdiegti.

Daugelyje vietų net stambios 
buitinio aptarnavimo įmonės dir 
ba ne visu pajėgumu.” (Tiesa, 
t. p.).

štai koks komunistinis buitinis 
patarnavimas Lietuvoje!

Kompartijos bandymas kvies
tis lankytojus iš svetur šiais 
metais veik sulaikytas. Net ir 
klusnūs partiečiai reiškia ne
pasitenkinimą, kad jie negali 
kolchozuose savųjų lankyti. Kai 
kurie jų bandė gyvenimą Lie
tuvoje pavaizduoti, bet jis bu
vo lėkštas lyginti M. šumaus- 
ko šiam pareiškimui:

"Vienas iš rezervų gyvento- 
: jams teikiamų patarnavimų ap- 
; imčiai didinti ir buitiniam ap- 
j tarnavimui gerinti yra teisingas 
buitinio aptarnavimo įmonių dar 
bo organizavimas, šiuo metu 
dauguma įmonių dirba viena pa 
maina, poilsio dienos ir darbo 
valandos neretai nustatomos ne 
atsižvelgiant į darbo žmonių pa-

■ geidavimus.
Darbo žmonės dažnai nusis-

■ kundžia bendrojo naudojimo au
(Nukelta j 5 psl.)

Darbininkai rengia Kalėdų eglutę Baltųjų Rūmų kieme, kuri yra 
50 pėdų aukščio ir atgabenta iš Colorado. Prezidentas eglutę už
degs gruodžio 17 d.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Bvertė P. Gaučys

Antroji dalis
Jo prisirišimas prie donjos Barboros jam brangiai 

kaštavo, nes beišsilakstą gyvuliai jį sutrypė su arkliu. 
Ir, kai išsisklaidė dulkės, sukeltos jų nagomis, pasku
bėjusieji į ten, kur jis buvo sukritęs, vien terado be
formę masę, aptaškytą krauju ir žemėmis.

Tuo tarpu Santas, lygumiečio instinkto paveiktas, 
savo arklį paleido šuoliais ir prisijungė prie varovų 
būrio.

Kažkas jam sušuko:
— Gyvuliai išsilakstys anos giraitės ertmėje, ir 

ten drožia pavojingasis bulius.
Tai buvo Paeharotė, šuoliavęs prisivyti Santą.
Taip pat prie jo lėkė ir Antanas su Karmelitu ir 

dviem “Baimės” varovais. Visi laikė dešinėje lasso, 
paruoštą užmesti buliui, išsilakstymo kaltininkui.

Santas susigriebė užmiršęs tą atsargumo prie
monę ir greitai atrišo dirželius, kuriais ant balno gu- 

igos buvo pririštas lasso ir jį paruošė mesti, ieškoda

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio men. 10

RINKIMAI IR PINIGAI
VYTAUTAS VARDYS

Auganti pinigo įtaka politi
kai rūpina nevieną galvojantį 
amerikietį, ypač tą, kuris pats 
toje politikoje dalyvauja. Nau
ją progą pasvarstyti pinigo ir 
politikos santykį davė prez. 
Kennedy komitetas kaip tik 
tam klausimui nagrinėti ir ra
portas, ką tik išleistas vienos 
Princetono universiteto įstaigos, 

i Ir Kennedy komitetas, sudary
mas iš politinių mokslų profeso
rių, ir Princetono įstaiga kalba 
apie pinigus ir rinkimus.

Kiek kainuoja prezidento 
rinkimai

Princetono žmonės iš naujo 
konstatavo seniai žinomą tiesą, 
kad rinkimų išlaidos JAV yra 
nežmoniškos. Pvz., 1960 metų 
rinkimai, įskaitant prezidenti
nius, kongresinius, valstybinius 
ir vietinius rinkimus, visoms 
partijos kainavo apie 175 mili
jonus dolerių. Dar svarbiau, 
kad tos išlaidos buvo žymiai di
desnės nei 1952 ir 1956 metais. 
1952 metais buvo išleista apie 
140 milijonų, gi 1956 m. — 
apie 155 milijonus. Kitaip ta
riant, išlaidos labai auga. Prin
cetono įstaiga apskaičiavo, 
pavz., kad prezidentiniai rinki
mai 1960 m. kainavo 46% dau
giau nei 1956 m. Renkant 
Kennedy, demokratai išleido 
9.8 milijonų dolerių. Nixonui 
paremti respublikonai išleido 
10.1 milijonų. Abi partijos pra
siskolino. Tokiu būdu, po rin
kimų demokratams liko 3.8 mi
lijonų skola.

Kas sudeda šitas milžiniškas 
pinigų sumas? Skaičiuojama, 
kad 58% surinktų pinigų abi 
partijos gavo iš turtingų žmo
nių, t. y. iš tokių, kurie davė 
mažiausiai po 500 dolerių. Bu
vę net 95, kurie davė ne ma
žiau kaip po 10,000 dol. Respu
blikonai tokių turėjo daugiau 
(60), gi demokratai, nors ir 
skaitomi ne milijonierių parti
ja, bagočių turėjo irgi nema
žai (35).

Ką gero pinigas neša politikai?
šitokia brangi demokratijos 

kaina kelia didžiulio susirūpini
mo. Nors pinigo įtaka visam 
politikavimui ir nėra tiksliai ap
skaičiuota, tačiau gyvenimas 
leidžia spręsti, kad tokisbekraš 
tis pinigo reikalingumas daro 
keleriopą žalą. Viena, jisai po
litiką daro perjautriu pinigi
niam reikalui per rinkimus, ta
rytum svarbiausias kandidato 
rūpestis turėtų būti kaip su
rinkti pinigus, ne kaip būti iš
rinktam. Antra, šitokia padėtis 
nereikalingai padidina piniguo
čių reikšmę rinkimams. Pas 

j juos reikia eiti pinigų, ir aišku, 
reikia prie jų taikytis. Po rin
kimų, jiems reikia daryti leng

mas tos miškelio ertmės, kurią buvo nurodęs Pa- 
charotė.

Tuojau pro ten ėmė veržtis gyvulių kaimenės. 
Raitelių riksmas juos vertė grįžti atgal ir ieškoti 
brastos per netoliese stepę kertantį upelį. Bet iš tos 
gyvulių maišaties išsiskyrė didelis raguotas bulius ir 
išėjo į kovą.

— Tai baltakaktis rudis, kuris jau dveji metai 
mus vargina, — įspėjo Paeharotė. Tačiau šį kartą 
jis mums nepaspruks.

Gyvulys akimirkai sustojo. Paskui šen bei ten 
pabindzinėjo su nuleista galva ir šnairuojančiom akim 
į vyrus, kurie iš įvairių pusių jį persekiojo, ir pa
galiau pasileido išilgai giraitę, kurios pakraščiu jo
jo Luzardas.

— Greitai mesk lasso, nes jis jau prie pat tams
tos — suriko Paeharotė, tuo tarpu Antanas su Kar
melitu, matydami jį pavojuje tarp giraitės ir buliaus, 
zovada skriedami jam į pagalbą, patarinėjo:

— Pasitrauk nuo giraitės pakraščio, nes gyvulys 
tamstą sutryps!

— Pagaliau pasuk arklį!

Santas negirdėjo tų įspėjimų, nei jie jam buvo 
reikalingi; dar nebuvo užmiršęs savo prieš penkioliką 
metų įgyto patyrimo. Prityrusio raitelio posūkiu iš- 

i vengė susidūrimo, užkirsdamas buliui kelią, ir pro Į
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vatas įvairiausios rūšies, ati
duoti “garbę” ir pan. Pavz., į 
didžiąsias vakarų valstybes 
JAV ambasadoriais skiriami pa . 
prastai ne geriausieji diploma
tai, bei milijonieriai, daugiau
siai prezidento partijai pinigų 
davę per rinkimus. Trečia, į ak
tyvią politiką dažnai eiti, t. y. 
kandidatuoti, gali tik pasiturin- 
tis žmogus. Neatsitiktinai poli
tikoje yra pasirodę Rockefelle- , 
riai, Kennedys, Morgentau ir 
kiti. Ir paprastų kongresui anų 
dauguma yra žmonės, kurie 
kad ir nebagočiai, Amerikos 
standartais, visdėlto yra stip
riai pasiturį. Toks gali ir pats 
išsilaikyti; tokiam lengviau ir 
kitus reikalingus pinigus rinki
mams surinkti. Tokios tenden
cijos didėja, ir jos demokrati
jai yra nesveikos. Pagaliau, pi
nigų reikalingumas veda prie 
tam tikros veidmainystės. Pav., 
■pagal įstatymą, partijos tegali 
, kiekviena išleisti prezidento rin 
kimams tik po 3 mil. dolerių. 
Kongresmano išrinkimui parti
ja gali išleisti tik 5,000 dol., gi 
senatoriui rinkti — 25,000 dol., 
priklausomai nuo valstybės gy
ventojų skaičiaus. Tačiau visi 
žino, kad išleidžiama keleriopai 
daugiau. Tad kam tada dar rei
kia ir išlaidas ribojančių įstaty
mų?

Aukok partijai kaip bažnyčiai

Prezidentinis komitetas pini
gams ir rinkimams svarstyti 
yra padaręs kelis siūlymus, ku
rių bent pora sušvelnintų mūsų 
čia aprašytą padėtį. IVisų pirma, 
tas komitetas liepia panaikinti 
nerealistines galimų išlaidų nor 
mas ir pakeisti jas realistinėm. 
Kai tos normos buvo nustaty
tos prieš antrąjį Pasaulio karą, 
dar televizijos kaip ir nebuvo. 
Dabar TV daugiausia ir kelia 
rinkimų išlaidas. Antra, prezi
dentinis komitetas yra pasiū
lęs ir pats prezidentas kongre
san perdavęs sumanymą, pagal 
kurį nedidelės — $10 asmeniui 

—aukos politinėm partijom bū
tų galima nurašyti nuo mokes
čių. Tokiu būdu gal nereiktų 
pasikliauti milionieriais, bet vi
dutiniai žmonės sudėtų pinigus. 
Eilė kitų siūlymų taip pat pa
dėtų išsikapstyti ..iš bėdos ir 
svarbiausia, iš vis padarytų ga
lima surinkti reikalingus pini
gus, nežiūrint ar iš “ibagotų” 
ar “biednų” žmonių. Prie šių 
reikia pridėti dar vieną dalyką, 
į kurį iki šiol pakankamai ne
atkreiptas dėmesys: kadangi 
TV tas išlaidas didina, ar ne
reiks pareikalauti, kad TV sto
tys kokiu nors principu duotų 
kandidatams laiko nemokamai? 
Bet čia jau biznieriai rėks, nors 
tokiu elgesiu patys kirstų šaką,
ant kurios sėdi.

arklio užpakalį metė lasso. Virvė apsivijo ant buliaus 
ragų ir Paeharotė entuziastingai sušuko:

— Tiesiai ant kaktos, jeigu kas panorėtų žinoti!

Tuojau Santas iš vietos sustabdė arklį, kad ją 
įtemptų. Bet tai buvo labai galingas bulius, kuriam 
reikėjo daugiau kaip vienos virvės jį suklupdyti. Ir, 
kai ši virpėdama įsitempė nuo gyvulio smarkaus truk
telėjimo, arklys, negailestingai timptelėtas už uode
gos, susmuko ant pakinklių smaugiamai sužvengda
mas, o bulius pasiruošė ir taikstėsi prie jo, kai Anta
nas, Karmelitas ir Paeharotė vienu ir tuo pačiu lai
ku metė savo lasso ir jiems apsivyniojus ant ragų, 
nuaidėjo trigubas riksmas:

— Dabar tai jį sutvarkysime!
Arkliai ūmai sustojo, virpėdamos įsitempė vir

vės ir bulius sugriuvo ant žemės, sukeldamas dulkių 
debesį. Vos spėjo išvirsti, kaip varovai jau buvo prie 
jo-

— Paeharotė, jo uodegą sukišk jam tarpukojin, 
— įsakė Antanas, — aš jį palaikysiu už ragų ligi 
Karmelitas jį suraišios.

Ir Luzardas, prisiminęs savo laikus, paliepė:
— Perverk jam virvę per nasrus ir čia pat jį 

išvalyk.

(Bw» daugiau)



KALĖDINES KORTELĖS O V I N G hkioninn ELECTBOniCS CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Christmas Cards.

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

RINKINYS N K. 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 yru 
21 kortelė. Kaina $1.50'

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

RINKINYS N K. 2
Naujos V. Tubelienės Kalėdinės 

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

J. NAUJOKAITIS 
Ilgy metų patyrimas ir 

apdraustas perkraustymas 
WA 5-3209 Chicago, III.

SS
■I

TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI 
STSTEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELI 

| ANTENOS - BATERIJOS - LEMP
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam Ramiausios kainos Ir garantija

REAL ESTATE REAL ESTATE

į, 13321 S, Halsted St,- CLIFFSIDE4-5665

RINKINYS NR. 3
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasauliniu meni

ninkų - klasikų Madona su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 korteliu. 
Kaina $2.00.

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

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

RINKINYS N K. 4

1
1B 
; j

2 butų mūras. 4 ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$25.000.

Dėl senatvės parduoda gerų mūro 
namą. $4 00 nuomos mėn. įmokėti 
$5,000.

Mūro namas. 6 kamb. 4 7 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. įteikia 
gerų rankų. $17,900.

Rezidencija pagal madą. 0 kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. 16 metų 
statyba. Verta $32.000

Mažas, švarus namelis. Labai gra
žioj gatvėj. Platus lotas. $12,700.

5 nuomos naujame name. Pasto
viai duoda ( $500 mėn. Taksai ir iš
laidos mažos. Vieta gera. įmokėti 
$15,000.

0 kami). niūras. A.rti 66-os ii- Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500,

8 kamb. niūras. Arti 62-os ir Rich
mond. 1 Y> vonios. Įrengiąs rūsys. Pi
gus už $18,800.

Trys hutai. Geras namas, vieta ir 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės 
pamatyti. $17,800.

Neregėta proga. Liuksus randi mū
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas, 
arti parko. $35,000.

Biznis ir 6 kamb. butas. 12 metų, 
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas. 
Arti parko. $31,500.

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos men. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44.400.

Arti Jaunimo Centro 2-jų butų 
mūras, gazu šildymas. Alumin. lan
gai. Mūro garažas. $18,800.

Brighton Parke. 2 butai ir biznis. 
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 
pataisyti. Prašo $15,800.

, II butų mūras. Dideli butai, pla
tus sklypas. Geras namas, mūro ga
ražas. $46,000.

Kitur. Rooming house. 3 aukštų 
niūras, virš 20 kamb. ir didelė ta
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$11.000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

Mūr. I kamb., 10 metų, garažas, i Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo 
30 p. lotas. M. p. $18,500. šildymas, M. p. $10,250.

-Mur. (i kamb., 4 mieg., 10 metų, Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug
garažas, 71 ir California, $20,800. ) priedų, M. d. Tik $20,600.

Mur. G kamb.. 3 dideli mieg. Ga- Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujasražas, 65 ir Fairfield. i»>.. -- .......I šildymas. M. p. $16,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 68th St, HE 6-5151
•Su mažu {mokėjimu modernus 

5 įį kamb.. 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild. 
Automob. pastatyti “corport”. Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

3 butų mūr.. 6—5—3 kamb. Mur. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30,500.

Modernus G kamb. mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra- 
mento. $18,900.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 
garažas. Rriglit. Pk. skubiam par
davimui $19,900.

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

2 imtų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900. -j

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
ivood. Tič $17.000-

i
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_ Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka
lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Lit.tle Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti;

Draugas, 4545 W. 63rd Si., 
Chicago 23, liiinois

KALĖDŲ SENELIS GRANE SAVINGS BENDROVĖJE
Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną f 
vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti f 
įėjimo dovanas (door prizes). |

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION #

B. R. PIETKIEVVICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 i

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69th Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

PLENTY OP FREE PARKING

simple operatfon sp&b uueeit.

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

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

1 2 a. apartmentinis, nauja šilima
gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 

l $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 6 kamb. mūro rezid., kaip 

nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas, $21,500.

3 mieg., 3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21,800.

2 x 5 ir 3 rūsy. Iškelti vamzdžiai 
3 0 p. sklypas, 2 a. garažas, prie 
Maria IT. S. Vertos prašomos kainos.

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

Liuksus G kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1% vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mur. 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.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
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., SO p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par
ke.

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

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

$22,500.

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

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $26,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,600.

Cicero ofisui vadovauja A, ŠATAS.

' Sedtmant

Ibį, and tid

H1NGEO TCP' i«fcf''F&nV ' /' >: j 
for easy necess to alf paris

I

AUTOMATIC WASHER . . . that
washes giant-size loads up to 12 Ibs. Provldes free 
circulation of water to get big loads really clean. 
Stainless Steel Tub can't rust or chip. Always a smooth, 
sparkling surface to protect your clothes. The hallmark 
of guality. Guaranteed for life of v/asher.

Product of a
Thomas A. Edison Laboratory

SPEED QUEEN DIVlSlON

AUTOMATIC 
VVASHERS 
start at

1 AUTOMATIC 
DRYERS 
start at I VVRINGER 

VVASHERS 
start at

EAMED FOR DEPENDABILITY 
SINCE 1908

W° W5 *«8°°

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 YVest 43rd Street 
Tel, CLiffside 4-2390

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

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

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
?alow, 5% kamb. $17,300.

(i 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

Mūrinis 2-jų butų. 4 ir 4 kamb. 
Gazu apšild. 2 auto. garažas. Šva
ri nuosavybė. Savininkas gyvena 
už miesto, turi parduoti. Labai ge
roj apylinkėje. Arti mokyk., bažn., 
susisiekimas ir krautuvės. Apy
linkėje 28 ir S. Homan Avė. Tik 
$13,200 pilna kaina. Įmokėti 
$2,500. SVOBODA, 3739 YV. 26th

!St. LA 1-7038.
Parduodamas ką tik pastatytas 

mūrinis namas, 5’/2 kamb. Visi 
modernūs įrengimai. 6744 South 
Oakley. Parduoda kontraktorius. 
Apžiūrėti sekmad. nuo 12 vai. iki 
5 vai. p. p., arba skambinti —

RE 7-0835

iy2 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lavrn. Gazo 

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

10 METŲ ‘MUR. NAMAS
5 kamb, Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR 6 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 sklypo ramioje Marąuette Pk. i 
vieloje, 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 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.
10 metų 1 jį aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mur. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $10,900. 
t ji aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,000.

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras 6 
kamb., 3 mieg'. modernizuotas bun- 

_ . _ „ . ... galo\v. Prie 62-os ir California.
Turim© gėry barfi*enq, patikrinkite. Daug vertingų priedų, žema kai-

BUDRECKAS ! A. Norkus Real Estate
2742 YV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

DĖMESIO !

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Chicago 20, 111.

G lt A IU N SKA S
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FK 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidarą ir sekm. 11 v. iki 4 v.

MOVING

WA 5-5030

A. ABALL ROOFING

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest lįst Street
Tel. YVAlbrook 5-6015

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 YV. 69th St- Chleajp-

įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Downspouts, Stogai, Dun»

traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—"gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
Ir "galvanized” Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadl* 
niais. UA 1-6047, RO 2-8778

tSTANKUS ,, 
CONSTRUCTION C0.

HEATING CONTRACTORS!
. 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.
Tčlcf. CL 4-7450 arba YA 7-2046

MĖSOS ir maisto krautuve — ant 
j 03-čios St., labai geras biznis.

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

: 25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7.000, įmokėti $1,000.

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

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

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

R. ŠERĖNAS perkrausto blduj, 
ir kitus daiktus. It iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mie
gamieji, 1-as aukštas, su šilima ir 
garažu. 2451 W. 45th St. FR 6- 
1598.

2047 W. 67 PI. WA 5-8063 |„__________________ ____ _
HELP YVANTED — VYRAI

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

PROGOS-OPPORTUNITIES

l-’Oll SALE OK -LEASE

SHOPPING CENTER

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

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzle Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

IBI Mes turim žemiausias kainas istorijoj šioms skalbi
mo mašinoms ir džiovintuvams. Ateikit dabar ir su
taupyki!, kaip niekad anksčiau!

Pirkit dabar, sumokekit vėliau. Lengvos sąlygos, 
išsimekėjimui iki 2 metų. \

Linksmų šv. Kalėdų visiems mano draugams!
Augie Belauskas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

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

k M I G L I N A S
2549 YV. 69th St. II a., PR 6-1063

REIKALINGAS vyras prižiūrėti 
namą. Pensininkas arba dirbantis. 
Gali gyventi vietoje. Tel. 723-3048

GOING BUSINESS 
Estabiished and Successful

Idcally Tjocat. In The Heart of the 
BEAUTIFl L WH1TE

MOUNTAINS
I.oculcd 200 .Milės Northeast of 

.Phocnix and 40 .Milės AVest of. 
Springert'iUc — (Pine County)

ThiS is unąuestionably the fastest 
groiviug Surnmef Ttesort in Arizo
na. Hųnting • Fishing, • GolI 
elose by.

15,500 Są. Et.
Includes: Hai!dware, Building Sup- 
ply, Variety Store, Super Markei, 
with Fountain and Dry Goods 
Dept. l’lenty room for Expansi-on. 

Entire fnventory Keąuires 
$80,000 Cash.

Will Sėli or Lease Building 
and Fixtures.

Particulars wi.ll be sent to 
interested parties.

Write, Wire ar Call Oivner Dircct

-5

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 YVest 69 Street 
HE 4-7482 436-5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

Dept. C. L.
E. YV. HENN1NG 

P. O. Box 428 
Pinetop, Arizona 

Pilone Area Cotle 602—
336-4918

DĖMESIO!

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

ARBETS, Ine. MOVING

1746-48- West 47th Street Telefonas — VI 7 - 3377
VAL.: 9:30 v. r. iki 9:30 v. v. IKI KALĖDŲ ATDARA VAKARAIS šeši. 9-6 v. v.

Apdraustas perkraustymas iš 
įvairių atstumų

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

«<«4VIN©**0

Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s 1

Gražių vizitinių kortelių
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 YVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas YH 7-3447 
4444 S. Westem, Chicago V, HL

Apsimoka skelbtis '‘DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t****** » «=
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Pašto departamento sekretorius Edwart Day (kairėje) ir Eddie 
Rickenbacker, Eastern Air Lines pirmininkas, žiūri į didelį nau
jo 8 centų oro pašto ženklą Washingtone. Jau galima, dabar pirkti 
(šį ženklą, bet jo vartojimas įsigalios sausio 7 d.

Kompartija nesirūpina gerove

MŪSŲ KOLONIJOSE
Sew I laven, Conn.

ŠEŠTADIENINE
LITUANISTIKOS

MOKYKLA

(Atkelta iš 3 pusi.)

to-transporto darbu. Nors ke
leivių pervežimas tiek miestuo
se, tiek ir tarpmiestinėse bei 
priemiestinėse linijose žymiai 
pagerėjo, dar yra rimtų trū
kumų naudojant transportą. An 
tai, Vilniaus miesto troleibusų 
parkas vakarais dirba blogai, 
didelė dalis troleibusų pirma lai
ko nutraukia darbą. Panašių 
trūkumų yra ir autobusų par
kų darbe. Darbo žmonių depu
tatų tarybų vykdomieji komite
tai bei Automobilių transporto 
ir plentų ministerija turi nedel
siant imtis priemonių viešojo 
naudojimo transporto darbui pa 
gerinti, gyventojų poreikiams 
šioje srityje geriau tenkinti.

Nepatenkina gyventojų porei 
kių taip pat pirtys, skalbyklos, 
viešbučiai.

Lėtai plečiamas skalbimo ma
šinų, dulkių siurblių, grindų vaš 
kuotuvų ir kitų buitinės pas
kirties daiktų naudojimo punk-

navimas, kurį aptarsiu atskira- 
1 me straipsnyje. Kompartija 
prieš dvejėrius metus atšventu
si krašto engimo dvidešimtme
tį ima rūpintis negerovėms pa
šalinti. Štai Šumausko šnek
ta:

“Sėkmingai spręsti buitinio 
gyventojų aptarnavimo pageri
nimo uždavinius neįmanoma be 
gerai paruoštų specialistų. Ta
čiau esamoji šių specialistų ruo 
Šimo tvarka neužtikrina jų ge
ro parengimo ir auklėjimo. Vai 
stybinė plano komisija, Vyriau 
šioji buitinio gyventojų aptar
navimo valdyba drauge su Vy
riausiąja profesinio - techninio 
mokymo valdyba bei Aukštojo 

1 ir specialiojo vidurinio mokslo 
1 komitetu turi išnagrinėti šį klau 
simą ir pateikti pasiūlymus, 
kaip iš esmės pagerinti specia
listų ruošimą buitinio gyvento
jų aptarnavimo sistemai.

Keletas žodžių apie materiali- 
nį-techninį buitinio aptarnavimo 

Šioms įmo-tų tinklas, nepatenkinamai or- ' lmcniū aprūpinimą
, , , . . .i nėms labai trūksta įrengimų,ganizuojamas baldų, maisto ir1 

pramoninių prekių, kelionės bi
lietų, bagažo ir siuntimų prista
tymas į namus”.

“Nepakankamas esamų skal
byklų pajėgumas. Komunalinių 
skalbyklų nėra net stambiuose 
rajonų centruose — Kėdainiuo
se, Rokiškyje, Radviliškyje ir 
daugelyje kitų. Respublikos mie 
stuose lėtai įrengiamos namų 
skalbyklos, veikiančios savitar
nos pagrindais. Namų skalbyk
lų patalpos dažnai naudojamos 
ne pagal paskirtį.” (T. p.)

Šuniauskas prisipažįsta ne tiesą 
skelbęs

Prieš porą metų M. Šumaus- 
kas nepaprastai gyrėsi švietimo 

j- ir technikos pažanga. Dabar jis 
prisipažįsta trūkumą net eilinių 
specialistų, kuriuos galima pa
ruošti per metus. Dar bloges
nėje padėtyje technikinis pasi
ruošimas ir prekybinis patar-

PEBKU IK PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS

P A T R I A
6312 S. Western GR 6-6502| 

Atdara 11-4 ir 6-8

prietaisų, įrankių, inventoriaus, 
atsarginių dalių buitinių maši
nų remontui. Visi šie sunkumai 
susidaro pirmiausia dėl to, kad 
nepatenkinamai dirba respubli
kos tiekimo ir prekybos organi
zacijos, taip pat Liaudies ūkio 
tarybos įmonės, tiekiančios bui
tiniam aptarnavimui reikalingas 
medžiagas, įrengimus bei įran
kius.” (T. p.)

Kokia išvada

Kompartija su Sniečkumi, Šu 
mausku, Paleckiu. ir eile kitų 
gončių tesugebėjo vykdyti Mas 
kvos įsakus, naikinti lietuvių 
tautą ir ją skurdinti.

Mes dėkingi Motiejui Šumaus- 
kui, kad jis savo žodžiais pat
virtino tai, ką mes seniai tei
gėme: ne kompartijos uždavi
nys rūpintis lietuvių tautos ge
rove.

Jau apie 10 metų čia gražiai 
veikia šeštadieninė lituanistikos 
mokykla. Liet. Bendruomenės 
apylinkė ją išlaiko ir visokerio
pai remia. Lėšos sudaromos iš 
specialiai mokyklos reikalams 
skiriamo vieno parengimo me
tuose ir iš aukų. Tokiame pa
rengime programą išpildo daž
niausiai patys mokiniai, parody 
darni ką jie išmoko metų bėgy
je. Remia mokyklą savo auko
mis ir kitos organizacijos, kaip 
Altas, SLA 142 kuopa, Moterų 
sąjunga ir kt., nes newhaVenie- 
čiai mano, kad mokyklos išlai
kymas yra ne vien tėvų ar Ben
druomenės,. o visų lietuvių ben
dras reikalas.

Nors ir sunkiai yra spren
džiamas mokytojų klausimas, 
tačiau dar nebuvo atsitikimo, 
kad dėl mokytojo būtų buvęs I 
nutrauktas ar užtęstas darbas.

Šiais metais mokyklos vedėja 
ir mokytoja yra prityrusi peda
gogė, baigusi Vytauto Didžiojo ; 
Universitetą, seselė Imelda iš 
Hartfordo. Vaikai ją labai my
li ir pamokas noriai lanko. Mo
kykloje šiais metais yra 19 
mokinių. Mokyklai patalpas kle i 
bonas kun. J. Matutis duoda 
nemokamai, kas žymiai palen
gvina mokyklos egzistavimą. Š.

ĮSTEIGTAS MAIRONIO 
VARDO STIPENDIJŲ 

FONDAS

Lietuvių Bendruomenės New 
Haveno apylinkės valdyba, baig 
dama Maironio metus, atžymė
jo juos ypatingu būdu. Įsteig
tas Maironio vardo stipendijų 
fondas, iš kurio bus teikiama 

'kukli piniginė parama lietuviui 
jaunuoliui-ei siekiančiam aukš
tojo mokslo. Fondo lėšas suda
rys pajamos iš specialiai tam 
reikalui ruoštų parengimų ir 
aukos.

Fondo idėja randa gyvą vi
suomenės pritarimą ir jau su
laukė pirmųjų stambesnių au
kotojų. Uolus mūsų apylinkės 
Bendruomenės narys ir visų 
darbų rėmėjas klebonas kun. J. 
Matutis, paskyrė fondui 25 dol. 
auką.

Apylinkės valdyba nutarė pir 
majai 1962 m. stipendijai pa
skirti 150 dol. Taip pat apsvars 
tė ir priėmė pirm. A. Gruz
džio pateiktas laikinas stipen
dijai gauti taisykles. Pagal tai
sykles, kandidatas stipendijai 
gauti, pirmoje eilėje turi būti 
lietuvis, aktyvus L. Bendruo
menės narys išbuvęs tokiu ne 
mažiau vienų metų. Stipendiją 
gaus daugiausiai surinkęs taš-

John Finn, atlikdamas sargybi
nio pareigas Londone, naudoja 
kaukę apsisaugoti nuo tiršto rūko 
(smogo). Londone dar tokio pa
vojingo smogo nebuvo per 10 m.

10%, 20%, 36% pigiau mokėsite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 Wcst 95 th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GK 6-4339

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

IIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE 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 

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyrimui

. kų, kurie, specialios komisijos metu. Parinkta programa dau- 
bus skiriami už įvairią lietuviš- gumoje yr operetinio charakte- 
ką veiklą, kaip kandidato mo- rio.

j kėjimą lietuvių kalbos žodžiu, j Gražią solidarumo ir sutari- 
žodžiu ir raštu, jo dalyvavimą mo nuotaiką pademonstravo vie 

i lietuviškame veikime — sporte, tinio Tautinės sąjungos sky-
• i tautinių šokių grupėse, choruo- riaus nariai, užsakydami 18 vie 

i se ir t. t. Yra ruošiami atitin- tų. O pirmuosius du bilietus nu- 
kami pareiškimai stipendijoms pirko arch. J. Stelmokas. Po- 
gauti ir juos bus galima įsigyti būvyje tikimasi gausaus svečių
apylinkės valdyboje.

«
Philadelphia, Pa.

S. i būrio iš New Yorko. —yo—

APIE SAUSIO DVYLIKTĄJĄ

Ateitininkų ruošiamo pobū
vio — koncerto sausio 12 d., 
šeštadienį- Regency Hali, 311 
S. Broad St. apybraižinė kon
certinės dalies programa jau 
sudaryta. Clevelando vyrų ok
tetas ir solistė A. Stempužienė 
atskirai išpildys po keturis kū-

NEGRAI IEŠKO NAUJŲ 
VIETŲ TARYBOJE

Chieagos miesto taryboje iš 
50 aldermanų yra šeši negrai. 
Būsimuose rinkimuose negrą* 
norėtų laimėti dar 5 alderma- 
nus.

DIDELIS GAISRAS HAM- 
MONDE

Inlander-Steindler popieriaus
rinius, ir solistė su oktetu kar-: kompanija sudegė Hammonde, 
tu — taip pat keturis. Jei klau Chieagos priemiestyje. Nuosto- 
sytojai pageidaus, programa j lių padaryta per milijoną do
bus praplėsta pačio koncerto ' lerių.

A. t A. STASIUI ŠILINGUI 
Lietuvoje mirus, jo dukroms Daivai ir Ga
lindai Šilingaitėms ir Laimai Vancauskienei 
su šeima nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Ona, Liudas ir Vaidotas Šimaičiai

A. A.

JULIUS D A I N E L I S
Gyveno Mt. Prospect, III. Anksčiau gyvenęs Cicero, III.
Mirė gruodžio 5 d., 1962, 9:30 vai. vak., sulaukęs senat

vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš Šakių apskr., Baliubių apyl., Šed- 
vygų kaimo. Amerikoje išgyveno 68 m. ...........

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, marti Blanche, 
2 dukterys — Seselė M. Patricia, kazimierietė, ir Agnės Pet
kus, žentas Antanas, 4 anūkai Richard ir Dennis Dainelis ir 
Donald Petkus, jo žmona Barbora, Gerald Petkus, jo žmona 
Susan, 4 proanūkai, 2 seserys Conneetieut valstybėje — Mar- 
cella Kasper ir šeima ir Agota Zimitravičius ir šeima, švoge
ris Petras Balnius su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko sesuo Natalija Kasčionienė su šeima ir 
kiti giminės.

Velionis buvo amžinas narys Šv. Kazimiero Sės. Vienuo
lyno Rėmėjų, Šv. Pranciškaus Sės. Vienuolyno Rėmėjų, Lab
darių S-gos, Tėvų Marijonų Rėmėjų -ir Tėvų Jėzuitų Rėmėjų 
Draugijų. Priklausė Šv. Antano Draugijai, Ciceroje, Šv. Vardo 
Dr-jai ir Kęstučio Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 
1410 S. 50th Avė., Cicero. III.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 12 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gėiių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, ir kt. giminės

Tel. TO 3-2108

IIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIilIlIlIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlt
Ir paaiškinimų for-Lietuvių tautos tauriausios asmeny- 

h&s Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 
aiatulevičiaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel- 
gimas bei visiSkas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

n. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimų.

paraginimų 
moję.

UI. Vilniuje, žvilgsnis J Arki
vyskupo kančias perneštas senoje- 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta Į kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite
"D R A E G A S”

4545 W. 63 St, Chicago 29, DL
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllliilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

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

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

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Pėtrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl....................................................................... $3.00

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

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

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Baronas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 55S psl...........................................................................$3.00

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

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

%

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 10 5

Buv. Teisingumo Ministeriui ir Profesoriui 

A. f A.
STASIUI ŠILINGUI mirus, 

jo dukrom p. Galindai, p. Daivai ir kitoms 
dukroms reiškiame giliausiu užuojautą.

Er. J. ir J. Grašiai

F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus .Wr
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhaU 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽĖIKA&E¥ANS
I84f SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKO! 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpuMU T-860S REpubUe f-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 2Srd 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 AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 84)834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

t
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IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dari Kuraičio nuotrauką 

ir pranešimą, kad jis kalbės 
Worcesterio lietuvių Aušros 
parapijos salėje, įsidėjo vietos
laikraštis The Evening Gazette

X Sol. Prudencija Bičkienė, !gruodžio 4 d laidoj. Laikraštis 
kuri viena iš visų lietuvaičių so skelbia> kad paskaitą ruošia 
lisčių yra įėjusi į amerikiečių Lietuvil} taul in5 ]ygaj o komi. 
meno žmonių tarpą, dainuoda- gudaro a. T'amkus, J. Sha 
ma ne tik jų organizacijų piog- loviejus, j Krasinskas, C. Zur- 
ramose, bet iškilusi ir Lyrie Ug> M ZemaitaitiSj j. Dvarec- 
operoje Chięagoje, atliks Paja- kaSi A germuksnis, Ignas Pi
cų operoje pagrindinę Nedos gaga> y Medrick> Matjošaitis 
partiją Chicagos Lietuvių Ope- I j Ramonas ir j Stankevitch. 
ros statomose spektakliuose _ Dr Vincas Maciūnas 
Studebaker teatre šį pavasarį. u,Draugui>> rago, “Gruodžio i d.

X A. a. Marijona Palutsis, i “Draugo” numery aprašant Kul 
dr. Stasio Palutsio žmona, mi- tūros kongreso darbus, nurody- 
rė šeštadienį, 1 vai. nakties. . ta, kad aš buvau literatūros 
Laidojama antradienį iš Mari- ! sekcijos rezoliucijų komisijos 
jos bažnyčios, Riverside. Velio- narys. Tiesa, buvau jon iš pra

džių pakviestas, bet tos sekci
jos rezoliucijiį redagavime ne
dalyvavau, nes buvau užimtas 
bendrųjų kongreso rezoliucijų 
komisijoje”.

PERU
— Lietuvaitė misijonierė Ma

rija Širdies Jėzaus, pranciško
nė, dirbanti Reųuenos misijose,

Atžalynas repetuoja “Aukso žąsies” antrąjį veiksmą. Iš kairės: 
R. Stakauskas, E. Vilutienė, V. Juodka, ir V. Macieža.

(Nuotrauka P. Petručio)

Chicagoje ir apylinkėse
A. A. AN'I'ANĄ ŽVIRBLĮ 

PRISIMENANT

Prieš metus, 1961 m. gruo
džio 15 d., mirė Antanas Žvirb
lis, sulaukęs 67 m. amžiaus ir 
palikęs liūdinčią žmoną Juliją, 
sūnų Richardą ir dukterį Birutę. 
Palaidotas Šv. Kazimiero kapi- 

į nėse, Chicagoje.
I

Bent keliais žodžiais norime

Šaulių jaunimas nesistengia 
vaidinti lordų ir karalienių. Jei 
tačiau ką daro, tai pilnu nuo
širdumu ir tikru lietuvišku kult 
Jųmu, kuris patsai savyje yra 
tikras grožis ir todėl visus pa
traukia ir paskatina. Savųjų 
tarpe taip pat ketina ir Nau-.

nė buvo gailestingoji sesuo.

X Į “Litnanus” žurnalo re
dakcinį kolektyvą įsijungė Van 
da Gegevičiūtė, buvusi Lietuvių 
Studentų Santaros Centro Val
dybos pirmininkė. Visuomenė 
prašoma paremti šiuo metu 
vykstamą “Lituanus” vajų.

X VI. Ilginis su šeima lan

AUKSO ŽĄSIS IŠ UŽ TŪKSTANČIO 
MYLIŲ

i vyresnio amžiaus apsilankiu
siems bei šaulių vadovybei la
bai džiugino širdį.

i Šaulio Kazio Ulevičiaus va
dovaujama tautinių šokių gru
pė tikrai sklandžiai pašoko suk juosius Metus sutikti ir uoliai
tinį, dzūkų polką, žiogelius bei rengiasi pasirodyti platesniai
vestuvių ir senio polkas. Ener- visuomenei su nauju scenos vei
gingasis K. Ulevičius į kalvelio kalu. Tokia šaulių jaunimo
šokį sugebėjo įtraukti ir visą kultūringa veikla jaunuolių tė-

........ . publiką. Paskui dar neseniai iš vai džiaugiasi, o šaulių vadovy=
pnSOT1„ti tikrai pavyrfin^ vy vielos, atvykusi Regina Ste bė ir pagristai didžiuojasi. .Ino
14 u eva, aip pa aurų u- ulyt6 akordeonu vykusiai pa- toliau, juo daugiau Chicagos
tuv,. daug .r uoba. dtrbusi l,e- groJo ir .lietuvių abiejų lyčių jaunimo
tuv,ų organizacijose. Pastara,- „Kur SeSup4„ puikiu , simpatijos' šauliu
suus kelenau, jetats 3,s daug granws vykdymu nuQ_ o h.
pastangų dėjo Marųuette parko širdiiai gžrėjosk
namų savininkų organizavimui. j 
Kiek pirmiau velionis labai 
daug darbavosi lietuvių katali
kų organizacijose, pirmoje eilė
je Amerikos Lietuvių R. K. Fe- 

l deracijoje. Yra buvęs šios or
ganizacijos centro valdybos na- 

! rys ir eilė metų pirmininkavo 
ALRKF Chicagos apygardai.

| Šis taurus lietuvis patriotas, 
jaunas atvykęs į Ameriką, čia 
išėjęs aukštuosius mokslus (ele 
ktros inžinierius), kibo į kiek
vieną darbą, kuris buvo nau-

KAN. A. STEPONAITIS

kėsi “Drauge” apsirūpindamas > rašo: “šiomis dienomis turime
kalėdinėmis dovanomis savo 
gausiam jaunimui. Jų vyres
nioji dukrelė Danguolė lanko 
Marijos Aukšt. mokyklą. Kvie
čiami ir kiti pasekti šiuo gra
žiu pavyzdžiu — įsigyti gerų 
knygų ateinančių švenčių dova
noms.

X Jeigu nenori Kalėdų pro
ga Vaikams dovanoti tik pini
gų, gali jų įdėti į kokią nors 
vaikišką knygelę, kurią jis pa
skaitys, o pinigus sunaudos to
kiam reikalui, ką jam patars 
mama. “Drauge” yra įvairiau
sių lietuviškų knygų vaikams.
Mažiesiems galima dovanoti L. jiems atrodė 
Žitkevičiaus Saulutę debesė- grįžo iš kitos

generalinį vizitą — atvyko tė
vas Anaya, OFM iš Kolumbi
jos. Lanko visas, ir tolimiau
sias, misijų stotis. Vieną naktį 
beplaukiant, motorlaivis įklim
po į kanalą. Tamsią naktį, be 
šviesos, turėjo pasįlikti nejudė
dami iki išaus. Debesys uodų 
apipuolė. Tiesiog negalėjo nei 
kvėpuoti, ir buvo jų aukos iki 
žaizdų. Kitą naktį gavo miego
ti name be sienų ant žemės, 
užsidengę tinklu nuo uodų ir 
prilaikydami rankomis. Nors ir 
gi nukentėjo nuo uodų, bet, pa
lyginus su pirmąja naktimi, 

langus. Vakar 
tolimos misijų

liuos, St. Džiugo Kiškučio var- stoties. Visą naktį praleido vi
dines, Neklaužadas, B. Braz
džionio Meškiuką rudnosiuką,
Al. Barono apsakymėlius Mėly
nus karvelius, A. Giedriaus Tė
vų pasakas, J. Balio Lietuviš
kas pasakas, V. Frankienės 
Gintarės ilgesį ir kt.

X Urbanos Studentų Ateiti
ninkų draugovė gruodžio 15 d., 
šeštadienį, rengia lietuviams 
studentams adventinio susimą
stymo dieną, kurią praves kun.
Anicetas Tamošaitis, SJ. Susi
kaupimo dieną pradėsime 10:30 
šv. mišiomis. Prieš mišias bus 
klausoma išpažinčių. Po pietų 
rinksimės į Newman knygyną 
tęsti svarstymų apie modernio
jo žmogaus ieškojimus, apie 
religijos rolę moderniajame pa
saulyje. Lauktina, kad visi lie
tuviai studentai šia diena pasi
naudotų.

X Joyce (Puckoriūtė) ir Ken 
neth Sande j, 5243 So. Hoyne 
Avė., lapkričio 28 d. susilaukė 
sveiko ir gražaus sūnelio Keith 
Conrat. Joyce tėveliai, Steve ir 
Anna Puckoriai, džiaugiasi pir- Mankeliūnu. Sako — jis aukš

Kun. Jonas Kardauskas, gruodžio 
8 d. tėvų marijonų vienuolijoje 
padaręs pirmuosius įžadus. Su juo 
įžadus atnaujino broliai Juozas 
Amodeo ir Juozas Landis.

dury upės, sėdėdami motorlai
vy, kuris sugedo, plaukdami, 
kur vanduo nešė.

Kalbėjaus su juo. Labai ir 
labai geros ir aukštos nuomo
nės apie Lietuvą ir lietuvius. 
Sako, kad lietuvių tauta labai i 
— giliai religinga. Dirbo su 
kun. profesorium lietuviu —

vas, lietuviškas, suprantamas, 
bet kartu ir meniškas. Pasakos 
žanras leido autorei veržtis į 
platumas, todėl ir “Aukso žą
syje” yra sumaišytos epochos 
ir žiūrėdamas net nežinai, ku
riame šimtmetyje gyveni. Vie
noje scenoje tau prieš akis at
siveria karalių laikai, o netru
kus štai dvelkteli ir šių dienų 
aktualijos. Tai kažkas naujo ir 
intriguojančio. Kartu plaukia 
garsų ir muzikos efektai, įsi
jungdami į bendrą ritmą, kuris

muoju vaikaičiu. Juozapas ir 
Marijona Sudeikiai provaikai
čiu. Visa šeima yra ilgamečiai 
“Draugo” skaitytojai ir stam
būs gerų darbų rėmėjai.

X Š. m. gruodžio 13 d. L. 
Griauzdienė — S. Šagamogienė 
atidaro Cicero Delikatesų Cent
rą, 1904 S. Cicero Avė. Čia bus 
galima gauti svarbiausių vieti
nių prekių, natūralių sveikatos 
ir importuotų maisto produk
tų. Lietuviškas ir amerikoniš
kas maistas, pagamintas iš ge
riausių šviežių produktų, bus 
duodamas yalgyti vietoje ir iš
sinešti. Virime ir kepime nebus 
naudojami gyvuliniai riebalai, 
bet augaliniai. Maisto paruoši
mą atlieka agronomės ir paty
rusios kulinarės, kurių tarpe 
yra ir L. Brazdienė. Atidarymo 
proga, gruodžio 13, 14 ir 15 d. 
d. lankytojai bus pavaišinti.

(Sk.)

to išsilavinimo. Taip pat labai 
geros nuomonės apie lietuvių 
koloniją Kolumbijoje.

Kaip gera girdėti iš svetim
taučių tokių pagyrimų apie Lie 
tuvą!

Dabar pas mus tiesiog rugia- 
piūtė. Jau prasidėjo metiniai 
egzaminai. Darbo labai daug. 
Pasibaigus egzaminams

” .Montrealyje gal labai retam ku
Pries riam teko matyti, bet ji su sa- 

Kalėdas, turėsime daugiau lai- iVQ kolektyvu atkeiiaVo į mūsų 
ko važinėti aplinkuj su misi
jomis”.

Su pakilia nuotaika šiandien 
tenka rašyti apie teatrą. Po 
tiek lūkesčių ir kalbų, kai Jau
nimo Centre vėl pakils teatro 
uždanga ir scenoje pasirodys 
lietuvis aktorius, kuris, rež. B.
Pūkelevičiūtės žodžiais tariant, 
gal labiausiai kovoja už savo 
egzistenciją.

Šalia lietuvių operos, šalia 
simfoninio koncerto stojasi ir 
teatras. Su teatro atsistojimu, 
pasaulio lietuvių sostinėje me
ninis gyvenimas jau bus pilnu
tinis ir nebereiks spaudoj, įvai 
riuose susirinkimuose ar net 
kultūros kongresuose lieti aša
rų, kad mes neturim teatro.V

Teatrą Chicagoje į vėžes at
statyti ryžosi neužmirštamas 
“Atžalynas”, iš Hanau, Vokie
tijoje, 1949-50 m. persikėlęs į 
Ameriką ir anais metais Chica
goje suspindėjęs tikrai meniš
kais spektakliais.

Nors “Atžalynui”, pirmosio
mis pėdomis įrėžus savo vagą į 
išeivijos lietuvių teatrinį gyve
nimą ir tapus naujosios teatri
nės dvasios novatoriais, nebu
vo lemta ilgai laikytis scenoje, 
bet kolektyvo narių tarpe ne
užgeso kūrybinė dvasia ir po
lėkiai. Rež. J. Blekaičiui išvy
kus iš Chicagos, jiems reikėjo 
žmogaus, kuriuo kolektyvas pa 
sitikėtų ir kuris būtų kolekty
vui ne tik vadas, bet ir jo šir
dis ir siela.

Ir štai praėjusią vasarą iš 
už 1,000 mylių, iš Montrealio 
miesto Kanadoje atskrido lai
mingoji “Aukso žąsis”, su jos 
autore, su teatro režisore ir ak 
tore Birute Pūkelevičiūte.

Birutė Pūkelevičiūte “Drau
go” skaitytojų šeimai gerai pa-1 kymo programą bendrai remia 
žįstama. 1957 m. su dideliu pa- katalikai, protestantai ir žydai, 
sigėrėjimu skaitėm jos premi- kurie tikisi, kad iš to gims gg 
juotą romaną Aštuoni lapai . resnis vieni kitų supratimas, ir 
Kai knyga pasirodė rinkoje, ją kad sumažės rasiniai nusistaty- 
tuoj išpirkom. Mus žavėjo nau- maį
jas, lyriškas moters žodis nors 
ir apie labai nelyrišką temą — 
karą. Vėliau mus stebino jos 
sukurtas lietuvių teatras Mont- 
realyje. Tiesa, mums amerikie
čiams, jos teatro spektaklius

Tos lietuvaitės adresas: Ma
ria Širdies Jėzaus, F.MJML, Co-j 

Re-legio “Maria Inmaculada’ 
ųuena, Peru. S. A.

X Stasiui Valiukevičiui, 2655 
W. 69 St., už 59-ą mėn. sugaiš
tą namuose dėl ligos Leonardas 
Jlankauskas įteikė $200.00 čekį. 
Iš viso iki šiol jam jau įteikta

butus “Baltaragio 
“Milžino paūksmės”
nėlių” plokštelėse.

malūno”,
ir

Aukso žąsis vaidinimas yra 
eiliuotas, lyriškas, su aiškiai 
juntamu gyvu ir originaliu 
kūrybiniu polėkiu. Pakviestieji 
aktoriai vaidinti ėjo su malonu
mu, nes jie šiam veikale turi 
gražiausių vietų save atskleisti, 
išsakyti. O mums, būsimie-

$11,800.00. L. Jankausko telef. j siems spektaklių žiūrovams, jis 
LU 5-2094. (Sk.) ypač įdomus tuo, kad yra sa- į1^.

dingas Lietuvai ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. 1936 m. 
su šeima buvo išvykęs į nepri
klausomą Lietuvą, kad pasi
džiaugtų jos laisvu gyvenimu. 
Atgal sugrįžo 1938 m.

Velionies bendradarbiai, drau 
gai, o labiausiai šeima jo pasi
genda. Ir visada pasiges. L. š. 

ŠAULIŲ JAUNIMUI SEKASI

Neseniai Chicagoje įvykęs 
šaulių jaunimo vakarėlis turėjo 
nepaprastą pasisekimą. Tiek

TĖVYNĖJE IR PASAULY
Ką tik išėjusi knyga, kurioje autorius pasakoja savo prisiminimus. « 

nuo carizmo iki bolševizmo

KNYGOJE RANDAME:
Sūduvos lygumoje, Carizmo varžtuose, Revoliucijos povei- 

kyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklauso- A 
mybės dienomis, Katalikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, 
Bolševizmo smurt/e, Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės uždan- b 
gos, Tarp Atlanto ir Facifiko, Prie kryžiaus kelio.
Įrišta į kietus viršelius, 319 psl., kaina 4 dol. Gaunama adresu:

FRANCISCAN FATHERS PRESS
910 Willoug,hby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

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. Vlrginia 7-7747

veda visą veikalą iki paskutinio daug gražaus lietuviško jauni
veiksmo uždangos.

—VI. Rmjs.
mo apsilankė ir taip gražiai bei 
padoriai linksminosi, kad net

CHICAGOS ŽINIOS
KALĖDINĖ DOVANA TUR

TUOLIAMS
Chicagos Foremost Liųuors 

parduotuvė Kalėdų proga siū
lo 12-ką bonkų “scotch” degti
nės už $18,158.95. Tokia dova
na skiriama turtuoliams. Už tą 
kainą su degtine primetamas 
1963 Rolls Royce
dovanai.

PRIĖMĖ 1963 METŲ 

SĄMATĄ

Chicagos miesto taryba priė
mė 1963 metų sąmatą $525,- 
938,092 sumoje. Sąmata nepra
mato padidinti algas policinin
kams ir ugniagesiams. Sąmata 
yra apie 40 mil. dolerių mažes-

automobilis nė už 1962 metų sąmatą’
KALBĖS BEN. A.DAMOWSKI

ĮSAKĖ RAUDONAJAM 
REGISTRUOTIS

JA Valstybės prokuroras Ro
bert Kennedy įsakė, kad Chica
gos komunistas Claude Light- 
foot, 3443 W. 12 pi., regist
ruotųsi kaipo komunistų parti
jos narys. Už nesiregistravimą 
jam gali grėsti 5 metai kalėji
me ir $5,000 piniginė pabauda.

BALTIEJI LANKYS
NAMUS

NEGRŲ

Apie 5,000 baltųjų lankysis 
namuose 1,000 negrų Chicagoje 
ir priemiesčiuose sausio 6 d. Lan

Gruodžio 12 d. Nilson resto
rane, 7840 S. Westem av., į- 
vyks South Side Barr Assn. 
narių susirinkimas, kuriame 
kalbės kandidatas į Chicagos 
merus, buvęs Illinois valstybės 
prokuroras Ben. Adamowski. 
Kitame susirinkime tos pačios 
draugijos susirinkime kalbės 
Chicagos meras R. Daley.

Ši teisininkų draugija turi 
150 narių, kurių tarpe yra ke
letas lietuvių teisininkų. pr.

PIRMAS FILMAS TELEVI
ZIJOJE

Hollyvvoode suktas filmas pir 
mą kartą televizijos istorijoje 
buvo ^rodomas Chicagoje 9 ka
nalu 1949, rugp. 26. Dabar be
veik visos televizijos stotys kas 
dien rodo po du tris ir daugiau 
filmų.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po ptet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visų dienų. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
penktad
Šeštad.

4i% 5%
current dlvidend on investment bonus

414% DIVIDENDU MOKAM PACAI, VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4^% dividendų kas pusmeti Ir

dar išmokėsime po 56% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4'A%
Naujas ankštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nno vasario mėn. 1 d., 1982 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
vai Aiinnc> prRM- lr ketv...................VHLMnilUOi ANTRAD. ir PENKT............

ŠEŠTAD. . « - r. Iki 1J v

anticipated dlvidend
investment aocounts

» v. r. iki 8 p. p. 
• v. r. Iki 6 p. p. 

d. Trečiad. ušdaryta.

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
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

J




