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TSHOMBE KETINA IŠDEGINTI ŽEME,
JEI KATANGA PRIEVARTA BUS PRIJUNGTA

PRIE CENTRO KONGO VYRIAUSYBĖS
Katangos provincijos prezidentas spaudos konferencijoje

Kennedy ir Macmillan 
baigia pasitarimus

Šiandien bus paskelbtas bendras komunikatas

ELIZABETHVILLE, Kon
gas. — Atsiskyrusios Ka
tangos provincijos prezidentas 
Tshombe užvakar pareiškė, jog 
jis verčiau įsakysiąs išdeginti 
žemę, negu prievarta ši provin
cija būtų įjungta į Kongo res
publiką.

Jis pareiškė spaudos konfe
rencijoje Kolwezi vietovėje, a- 
pie 200 mylių šiaurės vakaruo
se nuo Elizabethvillės, “mes 
sunaikinsime viską.”

Tshombe įsitikinęs, jog cent
ro Kongo vyriausybė ir jos ka
riniai rėmėjai — “ypač Jung
tinės Amerikos Valstybės” — 
nori sutriuškinti Katangą.

Tshombe iškėlė šiuos daly
kus:

1. Jis negalvojęs, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės norė
tų Katangą jėga įjungti į Kon
gą.

2. Jungtinės Amerikos Vals
tybės taip įsivėlusios į Kongą, 
atrodo, jog jo reikalai tapę a- 
merikiniais, tarsi kongiečiai ne
beturėtų žodžio.

3. Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Rusija turinčios tą pa
tį tikslą įsikišti į Kongą: abi

TRUMPAI IŠ VISUR
— Prancūzijos prezidentas de , — Jungtinės Amerikos Vals-

Gaulle vakar pagerbė Šiaurės I tybės pasiruošusios įsteigti Te-
Atlanto organizacijos (Nato) 
vyr. vadą generolą L. Norstad, 
suteikdamas jam Garbės Legi- 
jono kryžių. Norstad sausio 2 
dieną perduos karinę vadovybę 
generolui Lemnitzer.

— Italijoje 20,000 uostų dar
bininkų sustreikavo, palikdami 
270 laivų be globos.

— Prancūzija grąžina Jung
tinių Amerikos Valstybių Eks
porto - Importo bankui | $116, 
600,000 skolą anksčiau nei bu
vo nustatyta.

— Britanija pritaria Nysa- 
lando pasitraukimui iš Vidurio 
Afrikos federacijos. Nysalande 
yra daugiau kaip 2 milijonai 
gyventojų.

— Vakar Domininkonų res
publikoje buvo visuotini rinki
mai. Tai pirmieji laisvi rinki
mai per 38 metus.

— Kipro salos muitininkai ir 
policija turkų laive užtiko opiu
mo už 15 mil. svarų.

— Kiek šnipų? Amerikiečių 
žiniomis, visame pasaulyje Mas 
kvai ir Peipingui dirba apie 300, 
000 šnipų.

— Prancūzija sutiko pasko
linti Sirijai 17,850,000 svarų 
Eufrato užtvankai statyti.

— Rusija įsigabeno iš Ceilo- 
no 3 milijonus svarų arbatos.

KALENDORIUS
Gruodžio 21 d.: šv. Tomas, 

apaštalas; metų ketvirtis.
Gruodžio 22 d.: šv. Pranciš

ka Cabrini, Dobile; metų ket
virtis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apsiniaukę, apie 30 laipsnių, 
galimas sniegas; rytoj — ap
siniaukę; galimas sniegas.

Saulė teka 7:14, leidžias 4:23.

valstybės norinčios sukelti ne
tvarką savo tikslams.

4. Jungtinės Amerikos Vals
tybės tikisi sugriovimu Katan
gos įžengti ten ir pasiimti jos 
pinigus.

Prisiminęs dėl galimybės po
litinių santykių tarp Katangos 
ir Rodezijos, Tshombe pareiškė:

“Šiaurės rodeziečiai yra mū
sų broliai. Kas atskyrė mus? 
Kolonistai. Vieną kartą mes jų 
atsikratysime; nematau prie
žasties, kodėl mes negalėtumėm 
vėl susijungti.”

Dr Schweitzer ragina
J. Tautas išvesti savo
dalinius1 iš Katangos
BRIUSELIS, Belgija. — Užva 

kar dr. Albert Schweitzer ragi
no Jungtines Tautas išvesti savo 
karinius dalinius iš Katangos ir 
prašė Jungtines Amerikos Vals
tybes nesikišti į katangiečių rei 
kalus.

87 metų medikas misionierius, 
filosofas ir rašytojas, išgyvenęs 
beveik 50 metų ekvatorinėje Af
rikoje, pareiškė, kad Katanga 
turėtų pasilikti nepriklausoma

.<' -.e“

letype susisiekimo sistemą su 
Maskva, jei ji sutiks.

Vakarų Vokietijos
eksportas į JAV

BONNA. — 1962 metų rug 
sėjo mėn. Vakarų Vokietija eks 
portavo į Jungtines Amerikos 
Valstybes 18,730 autovežimių. 
Tą mėnesį Vakarų Vokietija pra 
lenkė visas kitas valstybes, eks 
portuojančias automašinas į JA 
Valstybes: tą mėnesį Anglija į- 
vežė į JAV 4,292, dar mažiau 
— Prancūzija, Švedija, Japoni
ja ir Italija.

Per pirmuosius šių metų 9 
mėnesius vokiečiai įvežė į Jung
tines Amerikos Valstybes 163, 
236 automobilius.

— Pati jauniausia tarnautoja 
į Jungtines Tautas atvažiavo su 
Australijos delegacija — 23 me

buvusiame belgų Konge.
Schweitzerio laiškas buvo pa

siųstas iš jo džiunglių ligoninės 
Lambarene, Gabon respubliko
je. Gabon, buvusi dalis prancū
zų ekvatorinės Afrikos, riboja
si su Kongu. Ligoninėje gydoma 
tūkstančiai afrikiečių ir turi 
160 raupsuotų pacientų kaimelį 
netoli Lambatene.

Teisingumas reikalauja tuo
jau išvesti karinius dalinius ir 
pripažinti prezidento Tshombės 
turtingą variu kraštą nepriklau 
somų.

Schweitzer pabrėžė, kad nė 
viena užsienio valstybė neturi 
teisės sujungti šias dvi nepri
klausomas valstybes — Katan
gą ir Kongą.

Jo pareiškimas, atspausdintas 
liberališkame Briuselio laikraš
tyje “La Derniere Heure”.

Irake katalikai
persekiojami

BAGDADAS, Irakas. — Ira
ko valstybėje katalikai, kurių 
priskaitoma daugiau kaip 30, i 
000, paskutiniai^ laikais . iš- j 
gyvena didžius persekiojimus i 
ir sunaikinimą. Juos naikina Ira 1 
ko šiaurėje gyvenantys musul
monai kurdai, sukilę prieš vy-i 
riausybę už tai, kad katalikai I 
prie jų neprisidėjo, ir taip pat I 
vyriausybės kariuomenė malšin-1 
dama kurdus. Taip Amadijos 
mieste liko sunaikinta vyskupo 
rezidencija ir daugybė krikščio
nių namų. Zakho ir Akros vys
kupijose sunaikinta beveik visos 
katalikų Bažnyčios, išniekintos 
šventovės ir sudeginta ištisi 
krikščionių kaimai.

Daugiau kaip 10,000 katalikų 
liko be pastogės, apiplėšti ir iš
vaikyti. Katalikų Bažnyčios pa
dėtis Irake yra tuo baisesnė, 
kad dar nesimato persekiojimų 
galo, nes kurdų sukilimas vis 
tęsiasi ir kovos su vyriausybės 
kariuomene tęsiasi išsiplėsda- 
mos net Kirkuko rajone.

tų amžiaus Tonia Moffat, kuri 
artimų bendradarbių vadinama 
“Teenager” (paauglė) arba “Ba- 
by”.

Prezidentas IKeinnedy ir Britanijos premjeras Maomdllan nusifoto
grafavo prie pastarojo rezidencijos Bahamų saloje New Pro- 
vidence, baigus antrąją dieną konferencijos posėdį. Numatyta 
dviejų dienų konferencija Nassau mieste, Bahamuose, užtruko ir 
trečią dieną — vakar. Kennedy ir Macmillan sprendė raketos 
Skybolt likimą, Kongo ir kitus reikalus. (UPI)

JAV IR ANGLIJOS ATOMINIS NESUTARIMAS
Prezidentas Kennedy ir premjeras Macmillan svarstė abiejjų kraštų nesutarimo priežastis. Ar 
atominio nesutarimo priežastys ekonominės ar politinės? Kennedy aplinkoje tuo klausimu pasi

reiškė nuomonių nesusiderinimas /

Bahamų salų Nassau mieste 
susitikę Amerikos prezidentas 
Kennedy ir Anglijos ministeris 
pirmininkas Macmillan tris die
nas svarstė opiuosius pasauli
nės politikos klausimus ir ypa
čiai iškilusius nesutarimus tarp 
Amerikos ir Anglijos. Karšta 
Bahamų salyno saulė skaidrino 
abiejų laisvojo pasaulio didžių
jų vyrų veidus, bet politinė at
mosfera, atsiradusi tarp Ameri
kos ir Anglijos dėl atominio 
ginklavimosi nesutarimų, nesi
derino su tropikų saulės spin
duliavimu. Jei Kennedy ir Mac 
millan neras abiem kraštam pri 
imtino susitarimo, Anglijos 
spauda ir visuomenė karčiu žo
džiu ir giliu nusivylimu Kalė
dų švenčių metu minės Ameri
kos vardą.

Po antrojo pasaulinio karo 
Amerika ir Anglija tarpsąvio 
santykių sutemas skaudžiai iš
gyveno prieš penkerius metus, 
kai Amerika haftos tiekimo su
stabdymu privertė Angliją ir 
Prancūziją ištraukti karinius 
dalinius iš Egipto -teritorijos, 
jau po išsikėlimo Port Saide. 
Tada Anglija, nusilenkdama A- 
merikos spaudimui, paaukojo 
savo ministerį pirmininką An
thony Eden, Churcbillio auklė
tinį ir vietininką, išbuvusį už
sienio reikalų ministerio poste 
per 20 metų. Dabartinis susi
kirtimas panašios rūšies, gal 
dar blogesnis.

Labai netolima praeitis at
skleidžia tokius faktus: Ame
rika ir Anglija buvo sutarusios 
bendrai gaminti Skybolt rake
tas. Anglijos nuomone, tokios 
raketos labiausiai tinka Angli
jos gynybai. Jos yra nedidelės 
ir jas lėktuvai neštų pakabin
tas po sparnais. Dean Acheson, 
vienas iš prezidento Kennedy 
patarėjų ir prie Trumano bu
vęs valstybės sekretorius, nese
niai pasakytoje kalboje patarė 
Skybolt raketų gamybos atsi
sakyti ir siūlė Nato sąjunginin
kams Europoje nesiekti pavirs
ti trečiąja atomine galybe. A- 
cheson žodžiais, Europa negali 
pavirsti didele atomine galybe, 
kokiomis yra Amerika ir Sovie
tų Rusija. Europa kada nors 
galėtų pasigaminti tik apie. 2%

STASYS DAl'NYiS

dabar turimų atominių ginklų. 
Atominis ginklavimasis pakirs
tų Vakarų Europos ekonominį 
gyvenimą ir neleistų padidinti 
konvencinės kariuomenės. Siūlė 
Europai didinti apsiginklavimą 
konvenciniais (ne atominiais) 
ginklais ii didlt/ti kariuomenės 
skaičų. Europos užpuolimo at
veju Amerika ją gintų savo 
atominiais ginklais.

Dėl tokio Acheson pareiškimo 
Anglijoje kilo didelis nepasiten
kinimas. Anglija norinti turėti 
savus atominius ginklus ir sa
vas raketas. Spauda priekaiš
tavo, kad Amerika norinti An
gliją pažeminti. Jei šiandien ji 
bus pažeminta, rytoj ji bus pri
lyginta Prancūzijos ar net Va
karų Vokietijos lygiui.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Jungtinių Tautų pilnumos 

susirinkimas 50 balsų (prieš 13, 
susilaikius 43) vakar nutarė 
panaikinti specialią komisiją 
vengrų reikalams, kuriai va
dovavo Sir Leslie Munro, ir 
1956 metų Vengrijos revoliuci
jos užgniaužimo ir dabartinį 
sovietų ir Kadro režimo prie
spaudos bylą pavesti generali- 
nim sekretoriui U Thant.

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja šiandien išsiskirsto 
kalėdinėms šventėms.

DEMONSTRACIJOS KATANGOS SOSTINĖJE
Demonstracijas suruošė studentai

ELIZABETHVILLE, Katan- monstracijas, pranešus New
ga. — Studentai, šaukdami “ša
lin Kennedy”, įsibrovė vakar į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
konsulato kiemą, nuplėšė Ame
rikos vėliavą, ir išdaužė konsu
lato visus langus.

Maža lūšna kieme taipgi bu-
vo padegta ir konsulo Jonathan: kiais: “Negali būti Hirošimos
Dean automobilio langai buvo 
išdaužyti akmenimis.

Dean ir jo tarnautojai pra
džioje balkone stebėjo demons
tracijas, bet jie paspruko iš ten, 
pradėjus studentams mėtyti ak
menis.

Studentai suorganizavo de-

NASSAU, Bahamų salos. — 
Prezidentas Kennedy ir Brita
nijos ministeris pirmininkas 
šiandien baigs savo pasitarimus 
ir po pietų bus paskelbtas bend
ras komunikatas apie pasikal
bėjimų pasekmes.

Abu valstybininkai daugiau 
kaip 3 dienas svarstė įvairius 
tarptautinius klausimus, pvz. 
Skybolt raketos likimas, Kon
go reikalai, raudonosios Kini
jos ir Indijos konfliktas, Bri
tanijos įsijungimas į Europos 
Bendrąją Rinką.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės Britanijai gali pasiūlyti ra
ketą Polaris vieton seniau nu

Į Angliją nuvykęs Amerikos 
gynybos sekretorius McNamara 
pareiškė, jog Amerika nori at
sisakyti Skybolt raketų gamy
bos, nes ji nesanti reikiamo 
tikslumo ir perbrangiai atsiei
nanti. Tai rodytų, jog Skybolt 
raketų gamybos atsisakymas, y- 
ra ekonominės ir karinės, bet 
ne politinės, reikšmės; Ligšioli
nė Skybolt raketų gamyba A- 
merikai jau kaštavo apie 500 
milijonų dolerių, kai Anglija 
teprisidėjo tik 25 milijonais. Pa
ruoštojo plano įgyvendinimas 
iš Amerikos pareikalautų dvie
jų su puse bilijonų, bet nėra 
tikra kokia suma prisidėtų An
glija.

(Nukelta į 6 psl.)

— Roscoe Dnnnmond, pa
vergtųjų tautų gynėjas, žymus 
kolumnistas, vakar “Sun-Times” 
laidoje pabrėžė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių administ
racija daro didelę klaidą, pa
remdama Jungtinių Tautų or
ganizacijos atsitraukimą Ven
grijoje.

Diktatorius Chruščiovas bus 
labai dėkingas visiems, kurie 
vengrų laisvės 'bylą pastumia 
į šalį.

Yorke, kad Jungtinės Tautos 
pristatys dar daugiau karinių: 
reikmenų sustiprinti J. Tautų 
dalinių pastangas baigti Katan
gos atsiskyrimą nuo centro 
Kongo vyriausybės.

Minia, nešusi plakatus su šū-

Elizabethvillėje”, “Išspirkime 
konsulą” ir “Negali būti ameri
kiečių kareivių Katangoje”, žy
giavo gatvėmis, atvyko prie kon 
šulo, lydima policijos. Demons
tracijos virto smurtu, vadui pa
reiškus savo kalboje: “Mes ne
norime užsienio įsikišimo”.

matytos raketos Skybolt.
Šiandien vakare susirenka

britų parlamentas, kuriam prem 
jeras Macmillan praneš apie sa
vo pasitarimus su prezidentu 
Kennedy.

Suskaitytos diktatoriaus 
Castro dienos

WASHINGTON, D.C. — Se
natorius Hubert H. Humphrey 
(D., Minn.), tik ką grįžęs iš Lo
tynų Amerikos, pareiškė, jog 
jis įsitikinęs, kad “Fidel Castro 
dienos suskaitytos, kaip kubie
čių vyriausybės vado”.

Humphrey spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad vakarų pus
rutulio valstybės turėtų subend 
rinti savo programą Castro kri
timo pagreitinimui. Negali būti 
“pažadų”, kad Castro bus leista 
eiti savu keliu Kubos krizės me
tu, — pareiškė senatorius.

“Yra būdų ir priemonių, ir 
mes privalome jas surasti, kad 
būtų laisva vyriausybė”, — pa
sakė Humphrey. Jis pabrėžė 
reikalą pagerinti ekonominį gy
venimą Lotynų Amerikos vals
tybėse, kad neiškiltų nauji Cast- 
ros.

“Žvakes į langus!”
BERLYNAS. — “Nedalina

mos Vokietijos” kuratorija savo 
konferencijoj Berlyne nutarė 
visus Vak. Vokietijos vokiečius 
paraginti, kad Kūčių vakare 7 
vai. uždegtų žvakes ir išstaty
tų jas languose.

“Tos languose degančios žva
kelės turi mūsų tautiečiams pri
minti, kad reikia išsklaidyti tam 
są, kurioje turi gyventi Sovietų 
Sąjungos zonos vokiečiai, ir į- 
žiebti vilties kibirkštį visai vo
kiečių tautai”, — sakoma kura- 
torijos atsišaukimu į vokiečių 
tautą.

Naujas teismas1
PARYŽIUS. — Prancūzų mi

nisterių kabinetas užvakar pat
virtino pasiūlymą sudaryti nau
ją teismą spręsti sukilėlių ir iš
davikų 'bylas.

MAŽIAUSIOJI ŽVAIGŽDĖ
Mažiausią iki šiol žinomą 

žvaigždę yra atradęs Minneso- 
tos universiteto astronomijos 
departamento vadovas prof. W. 
J. Luyten. Ta žvaigždė yra 
Taurus žvaigždyne, pavadinta 
White Dwarf, yra mažesnė už 
saulę, bet daug karštesnė.

Policija iššovė į orą, bet stu
dentai sukrito ant žemės.

Prezidento Tshombės sargy
biniai, iškviesti į demonstraci
jų vietoves, išsklaidė demons
trantus. Tačiau apie 150 studen 
tų, afrikiečių ir europiečių, pra 
siveržė pro policijos užtvarą. 
Bet vėliau jie buvo išsklaidyti 
specialaus policijos dalinio.*

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pareiškė protestą prieš stu
dentų sužalojimą amerikiečių 
konsulato rūmų Elizabethvillė- 
je ir pareikalavo Kongo vyriau
sybę pataisyti pastatą.
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101 NUSIKALTUSI MERGAITĖ

Psichologinė, pedagoginė, socialinė studija

0£,---

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849 
S. Washtenaw avė., Chicago 29, III. Telef. 737-5926.

Visiems sportininkams, sporto darbuotojams, rėmėjams bei 
Sporto Apžvalgos skaitytojams ir bendradarbiams linksmų Sv. 
Kalėdrį ir sėkmingų Nmijųjų Metų!

IŠ KREPŠINIO VARŽYBŲ

Praėjusią savaitę Aro ir ASK 
Lituanicos krepšinio komandos 
pelnė tris pergales Marąuette 
parko lygose.

ASK Lituanicos nepailstantie- 
ji krepšininkai, atkakliai ir sis
temingai žaisdami, paskutinėse 
rungtynių sekundėse įveikė stip
rią Harhen, laimėdami 69:68 
pasekme. Prieš rungtynes Har
hen komanda buvo laikoma aiš-

Siekdamas, kad kuo mažiau mas. Tėvų alkoholizmas, dažnes- 
jaunimo patektų į klystkelius, nis tarpusavis tėvų barimasis 
dr. Leo J. Trėsė parašė specia- taipgi neigiamai veikia į mer
ių studijinį veikalą “101 Delin- gaičių charakterį. Motinų ėji- 
ąuent Girls” (Išleido Fides mas į darbą .atima vaikui taip 
Publ. Co., Notre Dame, Ind., reikalingas valandas bendraVi- 
206 pusi., $3.95). Dr. Trėsė yra mo su ja ir tai atsiliepia į bū- 
keletos knygų autorius, katali- , do ugdymą. Tėvų ir pačios mer- 
kų kunigas, Gerojo Ganytojo ! gaitės religinių praktikų atli- 
vienuolyno laikomos specialios kinėjimas teigiamai veikia į jau 
mokyklos paslydusioms mergai- nos sielos , brendimą, 
tems kapelionas. Autorius ture- Anksčiau minėtoji studija bu- 
jo progos giliau išstudijuoti pro vo paruošta apklausinėjant mer 
blemas 101-nos toje įstaigoje gaites 13-17 metų (dauguma 
buvusios mergaitės ir surinktą'— 15 m.); dauguma tų nusikal 
gausią medžiagą perteikti šioje | tusių buvo iš 8-10 mokyklos 

bus diskutuojami, pasiūlymai, knygoje. skyriaus. Net 72.2 procento jų
Dr. Trėsė pastebi, kad į JAV paeinančios iš suirusių šeimų, 

teismus patenka maždaug pen- i (59-nių tėvai persiskyrę, 10-ties 
kis kartus daugiau bernaičių, : vienas tėvas miręs, 4-rių mer- 
kain mergaičių. Žodinio apklau- ' gaičių vienas iš tėvų pametęs i 
sinėjimo keliu ir anketomis su- šeimą). Iš 101 mergaitės net

galį pagyvinti ir sustiprinti klu
bo veiklą.

Susirinkimo metu bus šių me
tų klubo valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai. Taip pat 
renkama nauja LFK Lituanicos 
valdyba bei revizijos komisija.

dauguma mergaičių nusikalsta 
j seksuališkai.

Knygos pabaigoje yra kele
tas smulkiai surašytų mergai
čių apklausinėjimų. Veikalas 
gali būti naudingas tėvams, mo 
kytojams, dvasininkąms, aps
kritai auklėtojams. Autorius su 
sipažinęs su nauja tos srities 
literatūra ir mokslo pažanga ir 
savo studijoje tai panaudoja.

J. Pr.

P. ŠILEIKIS, 0, P
Orthopedas. Protczistas. 

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

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

Tel. PRospect 6-5084

<1

Visi sporto bičiuliai kviečiami 
įsijungti į LFK Lituanicos eiles 
nariais - rėmėjais ir dalyvauti 
susirinkime bei diskusijose. Šia

kiu favoritu Tai jau antras iš proga prįsįmename ir dėkojame' brendimo. Ji palinksta ieškoti 
eiles ASK Lituanicos laimeji- už talką ir paramą visiems, ku- draugystės su mergaitėmis, tu-
mas- rie sudarė sąlygas klubo veik- rįnčiomis didesnį patyrimą vi-

LSK Aro vyrų krepšinio ko- lai ir dalinosi su mumis laimė- į SUOmenėje, o šios ne visada bū-
manda pirmąjį savo laimėjimą jimais bei pralaimėjimais. Vi- j na reikįamai pavyzdingos. Pai

rusios šeimos taipgi turi neigia-

DR. J. K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu
rinktieji duomenys autorių įti- 64 pripažino, kad jų šeimoje HEmlock 4-1.662 nuo 2 iki 9 v. p. p.

J „ kasdien. Išskyrus trečiad ir šeštad.
kino, kad už kitas jos amžiaus : būta didelio girtavimo. Net 63
mergaites anksčiau subręstan- mergaitės pareiškė, kad jos ne- 
čiai jaunuolei susidaro daugiau jautė, jog jas mylėtų tėvas ar 

motina; tiek mergaičių iš 101 
jautėsi tėvų nemylimos ir neno-

DR. ANNA BALIUKAS

THE LJTMUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4M3 WEST CSrd ST., CHICAGO 29, ILL, Tel. LUdlow 5-9900
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š ezcept Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanlan = 
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S 111.00 per year outside of Chicago and in Canada =
= Prenumerata: Metams *4 metų 3 mSn. 1 mėn. =
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g e Redakcija straipsnius tei
si so savo nuožiūra. Nesunau- 
= dotų straipsnių nesaugo, Juos 
g grąžina tik iš anksto suslta- 
~ rus. Redakcija už skelbimų 
“ turini neatsako. Skelbimų 
g kaine- prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

• Redakcija dirba kasdien E 
8:30 — 5:30, šeštadieniais g 
8:30 — 12:00.

e Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie g 
niais — 8:30 — 12:00. g

gfimiiHmiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiM’iiuiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiit;i,

pavojų, kadangi ji tampa fiziš
kai subrendusi dar nepasiekusi 
reikiamo emocinio, protinio su- rimos.

Vidutinis amžius, kada mer
gaitė buvo pastebėtą nusikals
ianti, buvo 12.2 metų. Jų nusi
kaltimai — nepaklusnumas, ne
drausmingumas su berniukais, 
nėjimas į mokyklą, išeidinėji-

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIhrook 5-5070

Šį šeštadieni 7 vai. vak. Dubysos svetainėje šaukiamas metinis 
LFK Lituinicos šUsirinkirtias/kuris dietų bus renkama nauja 
klubo valdyba. Nuotraukoje šių metų LFK Lituanicos vadovai 
posėdžio metu. Iš kaires: P. Ambutavičius — pirm., A. Malinaus
kas — komandos vadovas, J. Pleirys — sekr., A. Martinkus — 
ūkio vadovas, A. Nisura — kas., A. Sasnauskas — parengimų va
dovas ir R. Kožėnas — vicepirm. Nuotraukoje nėra valdybos na
rio V. Mieeikos. (Nuotr. P. Petručio)

mos įtakos į augančią jose mer mai iš namų. Autorius visą lai- 
gaitę. Dažnas keitimas gyve- ką daro palyginimus su nusikals 
namosios vietos taipgi, pasiro- tančiais berniukais ir randa, 
do. nėra palankus geram vaikų kad jeigu dauguma berniukų 
auklėjimui, panašios įtakos turi nusikalsta įsilaužimais, prievar- 
ir dažnas mokyklos kaitalioji- tos veiksmais, banditizmu, tai

se dalyvaus ir LFK Lituanicos 2) XIII-jų žaidynių krepšį - 
futbolo komanda. jnio ir tinklinio varžybos—1963

— Kalėdinis šokių vakaras, m. balandžio 20-21 d. Clevelan- 
rengiamas LFK Lituanicos bus de, Ohio.
Šv. Kalėdų I-ją dieną B. Pakšto 
svetainėje.

— Garsiosios lauko teniso 
Davis taurės baigminės varžy
bos įvyks gruodžio 26-28 d. 
Brisbane, Australijoje, susitin
kant Australijos ir Meksikos ko 
maudoms. Praėjusių metų baig- 

1 mėje australai įveikė italų ko-

3) 1963 m. Pabaltiečių krep
šinio, tinklinio ir stalo teniso 
varžybos 1963 m. gegužės 4-5 
d. Toronte, Stot. Ręngįą estai.

4) XIII-jų žaidynių lengvo-
sios atletikos, lauko teniso ir 
futbolo varžybos---- 1963 m
birželio 29-30 d. New Yorke, 
N. Y.

Rez HE 6-1670.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA TK MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulasld Rd. (Crawford 
Medienl Bnilding), tel. LTT 5-6446
Valandom pasai susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambinti MT 8-0001.

Ofisas: 3148 VVest 03rd Street 
• Tel.: PRospect 8-1717

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

rel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LI( ;os 

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

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

BR. F. V, KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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 Ii
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir California 

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

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

Rez. WAIbrook 5-3048

Tel. REliance 5-1811
j DR. WALTER 1 KIRSTUK

(Uletuvls gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 West 59th Street 
Va! • Pirmad. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

DR. K, BOBELIS

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

Rfute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

mandą. Pranašaujama, jog aust
pasiekė žaisdama prieš Reavis siems ir už viską tariame širdin raiaj jr šiemet pakartos laimė- 
penketuką. Rungtynės baigtos gą sportinį ačiū.
68:56 (34:30). Dabar Aras turi
po vieną laimėjimą ir pralaimė
jimą.

Jaunių lygoje LSK Aro krep
šininkai pasiekė naują Marąuet- :
te parko jaunių taškų rekordą, Vakar,i sPorto apygardos sek- 
nugalėdami Berries 95:34! Tai 
šiemet jau antras Aro jaunių 
laimėjimas. Pastebėtina, jog A- 
ro jauniai penkių metų laiko

LFK Lituanicos valdyba

SPORTO KRONIKA

— Jonas Degutis, Vidurinių

jimą.

SPORTINIŲ VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

5) 1963 m. Pabaltiečių leng- j Tei. ofiso he 4-5849, rez. he 4-2324 
vosios atletikos, plaukymo, lau Į OR, PETER T. BRAZIS 
ko teniso futbolo pirmenybės

į 1963 m. liepos 20-21 d. Chica
goje, UI. Rengia latviai.

tarpyje nėra pralaimėję nei vie
nų krepšinio rungtynių.

L.F.K. LITUANICOS 
METINIS SI SIRINKIMAS
LFK Lituanicos metinis su-

nių sekcijos vadovas, sustiprė
jęs apleido Šv. Kryžiaus ligoni
nę ir šventes praleis namuose. 
Nepailstančiam sporto darbuo
tojui linkima sveikatos.

— Adolfas Juška LSK Aro 
narys, Illinois universiteto Na- 
vy Pier padalinio sunkumų kil
nojimo varžybose, trimis pavie
niais kėlimais iškėlė 685 sva-

sirinkimas įvyks šį šeštadienį, rus> pagerindamas 6 svarais lig 
gruodžio 22 d. 7 vai. vak., Du-. šiolinį universiteto sunkaus svo
bysos svetainėje, 2848 W. 69th 
Street. Klubo sportininkų ir na

rio rekordą.
Salės futbolo sezonas pra-

rių - rėmėjų dalyvavimas būti- sįdės sausio 6 d. Visos rungty- 
nas. Susirinkimo dienotvarkėje nės vyks sekmadieniais Chiea- 
numatyta svarstyti eilė klubui go Armory patalpose, E. Chi- 
svarbių klausimų. Laukiami, ir, Cago Avenue. Salės pirmenybė-

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 

9 „ 8

Artimiausiu laiku bus nusta- 
Remiantis visuotinio ŠALF- tyta XIII-jų žaidynių šachma- 

ASS-gos suvažiavimo nutari- tų ir komandinių lauko teniso 
mais bei ankstyvesniais susita- varžybų datos. Vyrų komandi- 
rimąis, FASK-tas skelbia 1983 nes stalo teniso varžybos bus 
metų varžybų kalendorių: vykdoma atskirai nuo visų sta

1) XIII-jų žaidynių plaukymo lo teniso varžybų. Data bus pa - 
ir stalo teniso varžybos 1933 skelbta vėliau.
m. kovo mėn. pabaigoje Detroi 
te, Midi. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau.

Kalendoriaus papildymai ar 
pakeitimai bus skelbiami.

FASK-tas

4P- 5»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Ant-r. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California' Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

6132 So. Kedzie Avė WA 5-2H/0

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

0R. P. KISIELIUS
gydytojas ir chirurgas

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1--s vai. ir 6—8 vai. vak., 

s 1ląkyrUf’ trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

ssLeš£- ^rieE^:ais%8j6i 
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.

0R. IRENA KURAS
gy2Jtoja ir chirurge

KUDTKIU IR VAIKU

BPECTALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VPcątern Avenue Pirmad., -

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-67S6

Dr.i Ross Dr, L. Seibuiū
Inkstą, pūslės ir šlapumo tako 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. (Vestern Avė tol
n? m?01^1™392 E‘ t59th St* Hkrvey, Ilk. tel. EDison 8-4888; 80 N Ml- 
Chigan Av., Suite S08, tel. CE 6-7764. 
___ . Valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So.-Pulaski Rd. Tek LU 2-5770 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, UL

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

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

Valandos: 1.-8 p. m. Ir 6_g p,
„ , Penkt. tik 1—3 p. p. 
rrečlad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tlkrina/mkls Ir pritaiko akintas 

Visual Traming — Contact Lensea 
Pirmad., ketv. 10:80 v. r — 7 p D 
antrad.. penkt. 10:80 v. r. — 6 n n -

šešt. 10:80 v. r. — 5 p. p. ’ V" 
Treč. uždaryta.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV 59th St.
ketv- ir Penktad. Jei. PRospect 8-1233 ar PR 6-5577 

nuo 11. rak iki 1 vak p. p. ir nuo Ofiso vai.: Pirm., antr., treč ir 
6 y. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo   —‘
11 vai. ryto — 1 vak p. šeštad. 11

eurrent dlvidend on lnvestment honna
4U% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Vi 4 meti) Investmento bonus mokame 4%% dividendą kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po % % 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.

Penktad. 
Šeštad. 9 12:80

anticlpated dlvidend 
on lnvestment accounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob.'liams 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 Avemv Chicago 16, Illinois GRovehilI 6-7575

vak ryto iki 3 vai. p p 
Ofiso tel. re 7-1168 

Rez. tei. 239-2919

-"im. MARIJA LINAS
akušerija ir moterų LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

penkt. 
v. v. 
laiku

o 2 Iki 4 m nuo 6 Iki 8 
št. 2—4 v. popiet Ir kitu 
pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
^Prnma ligonis pagal susitarimą. 
Del valandos skambinti telef,: HE 
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadienĮ
nuo 9 iki 1 vak, 
GIbson 8-6195. kitu laiku tek

i Valandos pagal susitarimą lei »*
1 atsiliepia skambinti MJ S-OOOi

Tel. — PRospect 8-7773
'-•ai pirmad. ir ketvirtad :-4 n D 
antrad. ir oenktad, 5-8 v.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterą ligos 
2454 VVest 7 Ist Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vak: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ilgos
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ilgos
2737 VVest 71 st Street

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

Tel ofiso ir res. WA 5-2017

DR. JULIA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRŪRGfi

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

Teler. ofiso: Pllllman 5-6766 '
Namų: BEverly 8-3946

Priėm. vak: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p.,, trečiadienį r- uždaryta

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio ir leukemijos cheminė tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. VVA 5-3388.

Tel. ofisų RE 7-88^8

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

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

Ti'eėif'dieniain uždarytaOfiso tek PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA 1AKŠEVI6IUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Vak: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sci. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAI. kasdien nuo I iki 8 vai. vak.
Treč. Ir lekmad, tik susitarus.

Telefonas — GRovehilI 6-282S

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS V
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8

šeštadieniais 1 iki 4 rak 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(Vaškavo
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tek ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WIHSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad, pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenne
Vak. 11 v ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Vengrijos klausimu

SLYSTELt.A Į NUOLAIDAS

Vakar mūsų dienraštyje bu
vo pranešta, kad Jungtinių 
Tautų pilnumos politinėje ko
misijoje dauguma balsų buvo 
priimta Jungtinių Valstybių re 
zoliucija, papeikianti vengrų 
komunistinį režimą ir Sovietų 
Sąjungą dėl jų vartojamos 
priespaudos Vengrijoje. U 
Thant prašomas imtis inicia
tyvos, kad būtų atstatytos pa
grindinės žmogaus teisės Ven
grijoje. Tačiau tuo pačiu pa
naikinama Sir Leslie Munro 
atstovybė vengrų reikalams. 
Visa eilė JT atstovų mano, 
kad šių metų rezoliucija yra 
gerokai silpnesnė, negu pra
ėjusiųjų metų rezoliucijos. Dėl 
tos priežasties tautinės Kinijos 
atstovas už ją nebalsavo, su
silaikė bijodamas, kad Ven
grijos klausimas į visumos su
sirinkimą gali nebepatekti.

Atrodo, kad Vengrijos rei
kalu Jungtinės Valstybės ir jų 
sąjungininkai jau yra pradė
ję slysti nuo savo pirmykščio 
griežto nusistatymo ir palinkti 
į nuolaidas komunistiniam 
frontui. Toks pavojus yra. To
dėl nenuostabu, jei visų Sovie
tų Rusijos pavergtųjų tautų 
žmonės ir jų draugai šiomis 
dienomis gyveno didelio susi
rūpinimo ženkle. Jų draugai 
Amerikoje savo susirūpinimą 
buvo pavertę veiksmais. Visi 
reikalavo, kad nebūtų sukrau
tos ant lentynos ir pamirštos 
Jungtinių Tautų asamblėjos re 
zoliucijos, smerkiančios Sovie
tų Sąjungą už užgniaužimą 
1956 metų Vengrijos žmonių 
laisvės sąjūdžio ir išžudymą 
daug žmonių, siekusių nusikra 
tyti svetimuoju vergijos jun
gu. Tas rezoliucijas siekta pa
keisti švelnesne rezoliucija ir 
net pripažinti dabartinio Ven
grijos komunistinio režimo de
legacijos Jungtinėse Tautose 
kredencialus.

Pavergtųjų Europos tautų 
asamblėja, kurios centras yra 
New Yorke, yra padariusi ati
tinkamų žygių, prašant Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
kitų valstybių, kad jos stovė
tų už originaliąsias Jungtinių 
Tautų rezoliucijas Vengrijos 
kalusimu ir, kad nepripažintų 
kruvinojo Vengrijos režimo de 
legacijos. besiveržiančios į Jun 
gtines Tautas, kredencialų. Pa
našių žygių padarė ir Centro 
ir Rytų Europos kilmės ame
rikiečių konferencija, kuriai 
jau kelinti metai pirmininkau
ja Amerikos Lietuvių Tarybos 
įgaliotas atstovas toje konfe
rencijoje prel. Jonas Balkū- 
nas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdyba ir taip pat Ben 
drasis Pabaltiečių komitetas, 
kuriam šiuo metu pirmininkau 
ja Alto pirmininkas, buvo pa
siuntę šiuo Vengrijos reikalu 
telegramas prezidentui Ken
nedy, Valstybės departamen
tui ir ambasadoriui Jungtinėse 
Tautose Adlai Stevensonui. Ne 
būtų ibuvę pro šalį, jei ir ki
tos organizacijos tuo labai 
svarbiu reikalu būtų pasisakiu 
sios. Reikia neužmiršti, kad 
bolševikų pavergtosios tautos 
ir jų draugai užsienyje kiek
vienu atveju turi veikti vienin 
gai, turi vieni kitus paremti 
ne tuščiais žodžiais, bet veiks
mais.

¥
Su ypatingu pasitenkinimu 

tenka konstatuoti, kad ameri
kiečių spauda, pažymėtinai di

GERIAUSIOS ŽEMES — JONIŠKIO RAJONE

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Vilniaus radijo lapkričio 28 d. 
pranešimu, kai kuriuose Lietu
vos rajonuose esama ūkių, ku
rių gamybiniai rodikliai esą 
aukštesni net 3-4 kartus.

Pagal Lietuvos žemdirbystės 
mokslinio tyrimo instituto spe
cialistų paruoštą žemių ekono
minio įvertinimo balų schemą, 
aukščiausiai įvertintos Joniškio 
ra j. ūkių gamybinės galimybės

dieji dienraščiai 'bent ligšiol 
visai korektiškai laikosi Ven
grijos klausimu. Pavyzdžiui 
praėjusį pirmadienį mūsų dien 
raščio pirmame puslapyje ga
na plačiai buvo parašyta apie 
žinomo kolumnisto Roscoe 
Drummondo straipsnį, atspaus 
dintą Chicago Sun Times gruo
džio 15 d. Straipsnis pavadin
tas "Jungtinės Valstybės mink 
ština Vengrijos laikyseną”.

Laikraštininkas Drummond 
pažymi, kad nieko geresnio 
šiuo atveju nebūtų galima pa
daryti, kaip pravesti Jungtinė 
se Tautose rezoliuciją, reika
laujančią iš Sovietų Sąjungos 
įvykdyti Jungtinių Tautų rei
kalavimus, išsižadėti kolonia
lizmo politikos, ištraukti savo 
kariuomenę iš Vengrijos te
ritorijos ir sudaryti sąlygas 
pravesti Vengrijoje laisvus rin 
kimus Jungtinių Tautų priežiū 
roję. Labai neigiamai atsiliep
tų į Jungtines Valstybes, jei 
jos stovėtų už silpnos rezoliu
cijos priėmimą Jungtinėse Tau 
tose. Tada devynioms Sovietų 
pavergtoms tautoms būtų su
žlugdomos viltys į laisvę ir ne
priklausomybę.

Laisvasis pasaulis džiaugėsi, 
kai 1956 m. Jungtinių Valsty
bių vyriausybė griežtai ir ener 
gingai stovėjo už laisvės iš
troškusius Vengrijos žmones. 
Tos griežtos linijos laikėsi lig 
šiol. Bet šiemet pradėjo pasi
reikšti neaiškumų. Lyg ir per
einama į pasyvumą. Tai jau 
blogas ženklas, verčiąs susirū
pinti ne tik vengrus, bet ir 
visas pavergtąsias tautas bei 
jų draugus.

¥
Ir šiuo metu Vengrijoje yra 

netoli šimtas tūkstančių rusų 
karių. Maskva valdo kraštą 
savo geležine ranka. Vietinis 
režimas yra bereikšmis. Jei 
Jungtinės Valstybės be pasi
priešinimo sutiktų priimti silp
ną rezoliuciją, laisvasis pasau
lis, kaip rašo Drummond, ne
tektų stiprių sąjungininkų Ry
tų Europos žmonėse.

“Aš manau," rašo Drum
mond, “kad Kennedy administ 
racija, Jungtinių Valstybių se
natoriai ir Atstovų rūmų na
riai, kurie praeity davė vienin
gą moralinę paramą Rytų Eu
ropos pavergtų tautų žmo
nėms, kad jie anksčiau ar vė
liau bus išlaisvinti, pasielgs 
labai gerai, jei atkreips dėme
sį į leidinį — “Hangary Under 
Soviet Rule”. Ten aiškiai pa
sakyta, kad nebekreipimas tin 
kamo dėmesio į Vengrijos pa
dėtį, pažeistų laisvųjų tautų 
garbę ir prestižą ir parodytų 
savišką dviveidiškumą: iš vie
nos pusės forsuoti laisvę ir 
nepriklausomybę Afrikos ir A- 
zijos tautoms ir tuo pačių at
sakyti laisvę Rytų Europos 
tautoms.

Bet kurios vienos pavergtos 
tautos reikalų gynimas yra vi
sų kitų pavergtųjų tautų rei
kalas. Todėl labai gerai, kad 
šiemet daugelis tautinių gru
pių Amerikoje pasisakė Ven
grijos reikalais, tik gal kiek 
mažokai ir pavėluotai. Ateity
je reikia akyliau budėti ir žy
miai anksčiau pradėti akciją 
Jungtinėse Tautose, kad nu- 
sistaymas Vengrijos ir kitų 
pavergtų tautų klausimu ne- 
švelnėtų, bet stiprėtų ir, kad 
jų išlaisvinimui būtų daromi 
konkretūs žygiai.

— 57 balais (100 balų sistema), 
blogiausios žemės — Varėnos 
rajone, 20 balų.

Esą, Lietuvos vidutinis įvai
raus dirvožemio vertingumas 
prašoka vidutinišką Sovietų S- 
gos žemės ūkio naudmenų ver
tingumą, vertinamą 34 balais. 
Visoje Sovietijoje aukščiausiai 
vertinamos Krasnodaro krašto 

; žemės — jos atitinkančios 100
ibaių. (E.)

DIDIS DARBAS-ATNAUJINS 
BAŽNYČIOS VEIDĄ IR DVASIA

Mūsų korespondentas Romoje

Gruodžio 8 ir 9 d. Bažnyčiai 
buvo svarbios dienos. Jos liks 
atžymėtos katalikų Bažnyčios 
istorijoje kaip didelių įvykių 
dienos. Gruodžio 8 dieną, šven
čiausios Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventėje, įvyko visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo Va
tikano II-jo pirmosios darbų 
sesijos iškilmingas uždarymas. 
Du ištisus mėnesius, aukščiau
si Bažnyčios ganytojai, kardi
nolai, • patriarchai, arkivysku
pai ir vyskupai, susirinkę Vati
kane iš viso pasaulio penkių 
kontinentų, vadovaujant pačiam 
Šv. Tėvui Jonui XXIII per. 36 
bendrus darbo posėdžius, svars
tė ir nagrinėjo katalikų Bažny
čios mokslo, liturgijos ir san
tvarkos klausimus. Gruodžio 
8 d., dalyvaujant pačiam popie
žiui, įvyko to darbo dalies už
baigimas. Visa šv. Petro Bazi
lika buvo pilniausia aukščiausių 
Bažnyčios ganytojų, pasauli; 
valstybių diplomatinių atstovų 
nekatalikų bažnyčių stebėtoji 
ir gausybės spaudos ir radijc 
žurnalistų bei korespondentų 
Dalyvavo ir Lietuvos Bažnyčio; 
atstovas Kauno vyskupas dr 
Vincentas Brizgys, gyveną/ 
JAV, Lietuvos atstovas pri' 
Šventojo Sosto minįgteris Sta 
sys Girdvainis ir trys atvykę f 
iš Lietuvos vyskupijų valdyto 
jai, būtent: Kauno ir Vilka viš 
kio vyskunijų valdytoias kan 
dr. Juozapas Stankevičius, Vii 
n:aus arkivyskupijos valdytojas ‘ 
kan. Česlovas Krivaitis su kū . 
rijos kancleriu kun. Mažeika ir 
Kaišedorių vyskupijos valdyto
jas kan. Povilas Bakšys.

Iškilmingas uždarymo posė
dis prasidėjo šventomis mišio
mis, kurias laikė kardinolas 
‘'larella, chorui ir visiems su
sirinkimo tėvams kartu giedant 
gregorijairnes melodijas iš “Mi- 
ssa de Angelis” mišių. Joms 
pasibaigus, į šv. Petro baziliką 
atvyko Šventasis Tėvas Jonas 
XXIII, kuris po sunkios ligos 
vėl pasveikęs, norėjo pasakyti 
uždarymo kalbą.

Ats;sėdęs Apaštalu Soste. 
Šv. Tėvas kalbėjo: “Pirmoji vi
suotinio Bažnvčios susirinkimo 
darbų dalis bafaiama! Visi vys
kupai grįžta į savo vyskupiias 
tęsti toliau savo tikinčiųjų sie
lų ganytojavimo pareigų ir su
sikaupus apgalvoti klausimus,

ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaučys j

Antroji dalis

Pagaliau, lyg norint jį pribaigti, Mariselės apvil
tos meilės kartėlis darė ją nemalonia būtybe. Jos kal
boje vėl atsirado visi vulgarūs posakiai ir neteisingai 
ištariami žodžiai, kuriems išveisti jis buvo padėjęs tiek 
triūso. Dabar jam ko paklausus, praverdama burną, 
paleisdavo visą srovę niurnėjimų, ir tai buvo apgal
votas būdas daryti visa, kas jį galėtų erzinti. Buvo 
amžinai bloga nuotaika ir šiurkštus atsikirtimas, jei
gu jis pamėgindavo padaryti kokią pastftbą:

— Ir kodėl man neleidi sugrįžti į mano mišką,
ką?

Bet tuo tarpu slinko debesų pulkai kiekvieną kar
tą vis tirštesni, vis dažniau švystelėdavo naktinio žai- 

Į bo blykčiojimai tolimam akiratyje ir kiekvieną anks- 
! tybą rytą kalendavo gandras, lietingo .laikotarpio skel- 
: bėjas.

Stebėdamas laiko ženklus, Antanas pagaliau ta
rė:

— Kordiljeruose jau lyja. Netrukus pakitęs žai- 
' bai ir negaišdamas pasirodys Orinoko vėjas.

Ir iš tikrųjų, kitą dieną po slegiančios tylos, pra
dėjo pūsti nemalonus vėjas, nusileidžiąs iš aukštųjų 
plokštikalnių, tikras prasidedančių liūčių pranešėjas. 
Pasikeitė žaibai, pasigirdo griaustinio maurojimas že
mosios Apurės pusėje ir greitai pasirodė tolimųjų 

i liūčių plunksnos, lekiančios per stepę Kunavičės link, 
kur susiformuodavo ir pavirsdavo smarkiais viesu- 

i lais. Plieno spalvos debesys aptraukdavo visą padan- 
gę, audringas Vėjas juos smukdė ant stepės, žaibo

kurie bus ateityje sprendžia
mi!" Tai didis darbas, kuris 
atnaujins Bažnyčios veidą ir 
dvasią! Ir Šv. Tėvas per 20 mi
nučių kalbėjo apie svarbiausius 
susirinkimo nuveiktus" darbus, 
nurodė Bažnyčios siekimus ir 
colimesniųjų darbų planus. Vi
suotinis Susirinkimas dar ne
baigtas, o daroma tik pertrau
ka iki sekančių metų rugsėjo
8 dienos. Pertraukos metu Ro
moje pasilikusios komisijos pa
puoš reikiamus tolimesnių svars 
tymų klausimus. Šv. Tėvas ti
ki, kad dabar baigtos sesijos 
praktika padės ateinančioje li
ję sesijoje daug greičiau spręs
ti klausimus ir sekančių metų 
Kalėdose visai užbaigti Vatika
no II-jį susirinkimą.

Baigęs savo kalbą Šv. Tėvas 
giliai sujaudintas atsisveikino 
su visais susirinkimo tėvais, 
suteikdamas jiems ir visiems jų 
ganomiesiems savo apaštališką- 
į palaiminimą. Lydimas popie

žiaus himno garsų, Šv; Tėvas 
Jonas XXIII apleido Šv., Petro 
baziliką, ir visi pasaulio vys
kupai pradėjo skirstytis į sa- 
/o pasiuntinybės kraštus.

* s* *
Gruodžio 9-ją visa katalikų 

Bažnyčia vėl šventė antrą, di
džią dieną. Visa Šv. Petro ba
zilika vėl pilna, kaip ir gruo
džio 8 d, aukščiausių Bažny- 
!os ganytojų ir gausiausios ti- 
-inčiųjų mmios iš įvairiausių 
vasaulio kraštų. Bet gruodžio
9 d. Bažnyčia džiaugiasi jau vi- 
-ai kitu džiaugsmu: ji šventė

Mergaitė prie Kalėdų eglutės “Drauge”

triumfo dieną! Trys nauji kat. 
Bažnyčios šventieji iškilmingai 
pakeliami į altorių garbę. Ka- 

| talikų Bažnyčios tikėjimo dva- 
; šia per visus amžius neša gra- 
; žiausių vaisių. Didžiausių dory
bių žiedai auga, skleidžiasi ir 
bujoja ne tik praeityje, bet ir 
dabartyje. Tai patvirtina, kad 

i Bažnyčia yra amžinai gyva, 
jauna ir veikli. Tūkstančiai jos 
šventų sūnų ir dukterų savo 

I kilniu gyvenimu visais laikais 
j rodo tikrąjį kelią į Dievą ir iš- 
! ganymą, skatina žmoniją prie 
aukštųjų idealų ir aiškiausiai 
įrodo, kad dvasia nugali mate
riją. Ir mūsų laikais Dievas 
yra gyvas savo šventuosiuose.

1 Jų skaičius nesuskaitomas ir 
; nežinomas. Daugelis šventųjų 
' gyvena ir mūsų laikais, ir Lie- 
! tuvoje, ir kitur, tik mes nevi- 
suomet juos pastebime ar ma
tome. Dievas tik atskirais atve
jais nori apreikšti jų garbę pa
sauliui. Jis ypatingomis malo
nėmis apdovanoja išrinktuosius 
ir savo stebuklų galia patvirti
na jų dorybes, kad žmonės taip 
matytų Dievo garbę ir sektų 
jų pavyzdžiais gyvenime. Taip 
stebuklai yra tikrieji šventųjų 
šventumo liudininkai. Bažnyčia 
t:k patvirtina jų buvimą ir lei
džia žmonėms garbinti tuos, 
nėr kuriuos Dievas tuos ste
buklus padaro Toks iškilmin
gas nauju stebuklų pripažini
mas ir nau/u šventųjų paskui-
Tv mpo ir 0 (jĮ
P.T7 »z*1
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A. Sniečkus, Stalino ir Chruš 
čiovo ištikimas tarnas, Mas
kvos garsiakalbis . Lietuvoje, 

i šiais metais išmoko nuosaikiau 
! elgtis. Jis liovėsi Maskvoje ne
priklausomą Lietuvą juodinti ir 

! nepagrįstai užpuldinėti “buržu
azinius nacionalistus”, šiais me 
tais jis tapo nuoseklesniu. Jei 
jį paveikė mūsų patarimas lie
tuvių tautos savo veiksmais ne
žeminti, nes gyvas ar miręs pa
teks į lietuvių tautos teismą, 
mes gąlime tarti: būsi vertas 
lietuvio vardo, jei praeityje pa
darytas skriaudas išpirksi bent 
šio meto pastangomis ginti lie
tuvių tautos reikalus, nes jau 
šneki apie komunizmo nedalią 
Lietuvoje.

Mes suprantame A. Sniečkų, 
kai jis niekino nepriklausomą 
Lietuvą, pasijungęs . Meškaus
ką, Niunką ir panašius “akade
mikus”, nes jam gėlė, kad, ne
žiūrint priespaudos, žmonių iš
naudojimo ir aukų, net per dvi
dešimt metų negalėjo pasiekti 
jos metu buvusios gerovės. Jei 
lietuvių tauta būtų buvusi lais
va, nūnai būtų padariusi pažan- 

1 gą, kuriai pasiekti komunistams 
reikėtų daugelio septynmečių.

Kodėl Sniečkus verkšnoja?

Jis, atlikęs rusų kompartijos 
I centro komiteto lapkričio 19— 
23 dienomis Maskvoje įvykusius 

; pratimus, gruodžio 7 d. sukvie
čia sovietinį kompartijos pada
linį Lietuvoje. Jo pranešimo 
technika į Chruščiovą nužiūrė
ta Pirmiausia pasigiriama me
luotais skaičiais, o vėliau pra
dedama kailioperša: “Dar dau
gelis įmonių neįvykdo gamybos, 
savikainos sumažinimo ir darbo

i

našumo pakė’imo užduočių. Kai I 
kuriose pramonės šakose, nepa-1 
tenkinamai sprendžiami kai ku
rie labai svarbūs tolesnio ga
mybos vystymo klausimai” 
(Tiesa, XII. 8).

Kodėl visa tai dedasi? Ku
riam galui Sniečkus kasmet tas 
pačias istorijas porina ir neda- i 
ro veiksmingų žygių? Jis kalti-i 
na net savo padalinius, kad jie; 
esą neveiksmingi pašalinti ne 
gerovėms. Jis negali priežasčių 
nurodyti, kodėl jo tvarkomas; 
kompartijos padalinys yra ne-' 
veiksmingas, nes tuo atveju

medis tarp jų sudraskydavo savo šakas su tolydžio 
besitęsiančiu ir glušinančiu griausmu ir per kelias 
akimirkas visa stepė paplūsdavo balomis.

Ir po kelių dienų išaušo visa žalia.
— Nėra to blogo, kuris neišeitų į gera, — paste

bėjo Antanas. — Tie gaisrai atnaujino Altamirą. Da
bai’ žolė smarkiai sužeis, nes sakyk, ką besakąs, tam 
reikalui nieko nėra geresnio už ugnį. Ir, kai prasidės 
visuotinis gyvulių surinkimas, visas plotas bus nusė
tas galvijais, nes savieji sugrįš į savo ganyklas, o 
svetimieji ateis apmokėti už tuos, kurie žuvo nuo 
gaisrų.

Laukiniai gyvuliai sugrįžo į savo įprastines prie
globas, prijaukintieji — į ramų klaidžiojimą po pri
prastas ganyklas, o arklių būriai — į linksmą ir 
triukšmingą laigymą. Gitara sugrįžo į kumečių ran
kas vakarais, kai jie susimesdavo į pašiurę, o Mari- 
selė — prie savo geros elgsenos ir pamokų, švie
čiant salės lempai.

Ir visada buvo, kaip po gaisrų išdygusios atža
los-

IX
VAKAROJIMAI

Jau atėjo metas pradėti visuotinį liūčių meto gy
vulių patikrinimą. Paprotys, susidaręs dėl tvorų ne
buvimo ir Lygumų įstatymo patvirtintas, nustato, 
kad aplinkiniai ūkiai bendrai surenka visus gyvulius 
vieną ar du kartus per metus. Šitie darbai susidaro 

riš patikrinimo įštisos srities ir surinkimo joje išsi-i 
blaškiusių gyvulų bei jų sužymėjimo. Ir jie paeiliui' 
atliekami įvairiuose ūkiuose, vadovaujant iš ankstoj 
išrinktam gyvulių surinkimo vadovui. Darbai tęsiasi 
keletą dienų ir sudaro tikrus lygumų turnyrus, nes 
kiekvienas ūkis stengiasi pasiųsti į tą vietą, kur vyks- 
ta surinkimas, savo mikliausius kumečius, o jie pa-' 
siima savo geriausius arklius, pabalnotus gražiau
siais balnais, ir deda visas pastangas parodyti savo 
kentaurinius sugebėjimus. !

Jau buvo ėmę giedoti gaidžiai, kai Altamiroje 
prasidėjo pasiruošimo triukšmas. Dabar ūkyje buvo 
daugiau kaip trisdešimts kumečių, be to, kita tiek 
buvo susirinkusiųjų iš Jobero Pando ir Avė Marijos.

Paskubomis balnojo arklius, nes reikėjo užklupti 
gyvulius pirmiau, nei jie pradės išsisklaidyti, ir tuo 
pačiu rėkiamu balsu buvo prašomi įrankiai, kurių 
nerasdavo po ranka.

— Mano rimbas! Kur jis yra, kad nerandu? Kas 
jį paėmėt, atiduokite, nes jį visi žinote: kote turi 
įraižą, ir aš jį atpažįstu iš pliaukštelėjimo.

— Kas atsitiko su kavute? — šūkavo Pakarote. 
— Jau aušta, o mes vis dar tebesisukiojame čia.

Ir į savo arklį, įtempdamas balno pavaržą:
— Na, raudi, pažiūrėsim, kaip tu šiandien laiky

sies. Mano virvė šiurkštesnė už negro plaukus, bet 
aš jos netepu, nes šnervės senojo buliaus, kurį mes 
abu, kai tik išauš, parversime, man ją paliks švel
nesnę už baltaodžio plaukus.

— Vyručiai, skubėkite! — šaukė Antanas. — 
Tie, kurie turite trumpauodegius arklius, nieko ne
laukdami supinkite uodegas, nes mes tuoj išjosime.

— Ponia Kasilda, duok šen kavutę, — atėję į 
virtuvę prašė tie, kurie jau buvo pasibalnoję.

Linksma ugnis iš sakuotų malkų traškėjo židi
nyje po juodu trikoju, laikiusiu katilą. Jame kunku
liavo verdantis aromatinis gėralas, ir Kasildos ran
kose nepailstamai lakstė moliūginis samtis, kuriuo 
ji sėmė kavą ir pilstė ant vilnonio sietelio, pastogė
je kabėjusio ant vielos. Tuo tarpu kitos moterys 
triūsė plaudamos puodukus ir pripildamos bei paduo
damos nekantraujantiems kumečiams. Kurį laiką vir
tuvėje viešpatavo gyvas pasikeitimas sąmojingais 
posakiais, šiurkštus bei kandus vyrų meilinimasis, 
moterų juokas ir atsikirtimai.

f Rus, daugiau)
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Vargšas Sniečkus tik verkšnoja
Sekdamas Chruščiovą, ryškiomis spalvomis vaizduoja 

ūkiškus negalavimus Lietuvoje
JURGIS VĖTRA

jam reiktų pasakyti, kad jį ru
sai tvarko ir kai kurie komu- 

I nistų padaliniai Lietuvoje tie
siog Chruščiovui priklauso.

Visur lūžta, visur plyšta
Klausykime, ką Sniečkus sa

iko: “Laivų statykla Klaipėdoje 
ir šiais metais neįvykdo plano. 
Mes dar toli nepanaudcjame tu 
rimų galimybių ir išteklių ga
mybai plėsti ir darbo našumui 
kelti. Darbo normavimo pramo 
nėję ir statyboje dar toli neati
tinka darbo našumo pakėlimo 
uždavinių. Net 52 G įmonių mo- 

' kami bandomieji — sumažinti 
ariyginimai. Kasmet neįvykdo
ma daug priemonių, numatytų 
naujos technikos vystymo pla
ne. Nepatenkinamai mechani
zuoti pakrovimo ir iškrovimo 
darbai. Daugelyje įmonių gauti 
įrengimai eilę metų nesumon
tuoti ir nepanaudojami gamy
bai. Daugelis projektavimo or
ganizacijų dirba ne jiems skir
tą darbą.” (T. p.)

Maskvos tarno žodžiais, ne 
vienoje, ne keliose, bet dauge
lyje pramonės įmonių gamyba, 
šlubuoja. Jos planus vykdo bet 
kaip, nes gerai žino, kad, kaip 
besiplėšysi, kraštas iš jų nau
dos neturės. Lietuvoje esančios 

j įmonės negali geriau veikti už 
esančias Sovietuose. O jas mo
kė Chruščiovas persitvarkyti 
kapitalistiniais pagrindais, kad 
kiekviena įmonė būtų pelninga. 
Nepakenčiama prekių kokybė

Štai keli pavyzdžiai, kaip vei
kia komunistų tvarkomos įmo
nės: “Daugelis ūkinių ir parti
nių vadovų nekreipia dėmesio 
į gaminių kokybę. Ne kartą bu
vo kritikuojama Kauno “Rau
donojo spalio” įmonės avalynė. 
Patikrinimo metu š. m. lapkri
čio antroje pusėje paaiškėjo, 
kad 36% avalynės yra blogos 
kokybės, su dideliais gamybi
niais trūkumais, nors gamino 
“modelinę”. Kauno “Nevėžio” 
įmonė gamina žemos kokybės 
vaikiškus vežimėlius, kurių nie
kas nenori pirkti. Klaipėdos, 
Raseinių, Alytaus, Ukmergės 
siuvyklose nerūpestingai siuva
ma apranga. Iki šio meto gami
namos labai žemos kokybės že
mės ūkio mašinos” (T. p.).

Tai tik keli pavyzdžiai, kurių 
užtenka susidaryti tikrą vaizdą.
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SVEIKINIMO VIETOJE '
I

Kun. dr. Pr. Gaidai kunigystes jubiliejų švenčiant
i

IGN. UR BONAS

Kaikurie žmonės mano, kad jų | 
maldos neišklausomos. Jie negali I 
suprasti, kad atsakymas yra ne. . \ 1 | į Į f f t

N. Garduer White \ \ \ • II / / Į į f

Skaitėme spaudoje, kad “Tė-. 
viškės Žiburių” redaktorius ku- Į 
nigas Pr. Gaida Toronte šventė ' 
savo jubiliejų. Mes jo mokslo 
draugai, nors ir toliau gyven
dami nuo jo, visada gėrėjomės 
jo kūrybingumu, jo meile kny
gai, mokslui ir kunigystei.

Šio jo kunigystės jubiliejaus 
proga, vietoje sveikinimo, no
rėtume tai pasakyti viešai, pa
žymint kelis jo būdo ir darbo 
bruožus.

Ten, kur talentingieji gimsta,

Kad Ukmergės krašte gyve
na labai mieli ir nuoširdūs žmo 
nės, tai aš žinojau, nes Želvo
je dvejus metus gyvenau, bet, 
kad ten talentingieji gimsta, 
to nežinojau. Tarp Širvintų ir 
Želvos yra tylus Kiauklių baž
nytkaimis su netoliese Bajorų 
kaimu, kur 1914 m. sausio 26 
d. ir gimė mūsų kun. Pranas, 
Dievo gabumais apdovanotas.

Gabumai mokslui jį lydėjo iš 
mažens, ir jam pradžios mo
kykla, Širvintų progimnazija ir 
Kėdainių gimnazija praėjo leng
vai. Kauno Kunigų seminarija 
bei Teol. - Filosof. fakultetas | 
taip pat.

Seminarijoje, kur su juo ir i 
susipažinau, jis buvo visada ty
lus, mažai kalbąs, bet daug skai 
tąs. Ir nepastebėjom, kada jis, 
be lotynų, išmoko ir vokiečių 
kalbą. Čia pat, seminarijoje, lais 
valaikius su savo draugu V. 
Mankeliūnu išveršia iš vokiečių
k. T. Toth “Jaunosios sielos au
klėjimą”. Tai buvo mums staig 
mena, bet ir ženklas, kad šis 
tylus, nedidelio ūgio ir liesas 
klierikas yra “nepėsčias”! Jis 
tai įrodė vėliau savo darbais 
ir savo kūryba.

Meilė knygai įr mokslui

Su knyga jis niekad nesisky
rė, ir nežinau, ar jis, be Dievo, 
daugiau ką taip myli, kaip kny
gą! Knyga ir kun. Pranas — 
lyg ir sinonimas. Kada aš jį 
kur nors mačiau, pradedant ku 
nigų seminarija ir baigiant re
daktoriumi, mačiau jį skaitan
tį ar bent rankoje laikantį kny
gą.

Nežinau jo pasitraukimo mo
tyvų į Vakarus, bet tikiu, kad 
vienas iš svarbiųjų buvo kny
ga ir mokslas.

Kaišiadorių vyskupija, kuriai 
jis priklausė, neturėjo pakanka
mai kunigų pastoracijai, ir dėl 
to vyskupas neleido kunigų tęs
ti aukštesnių studijų, nors jie, 
kaip kun. Pranas, norėjo ir bu
vo tinkami. Uoliai jis ėjo vika
ro pareigas Onuškyje, bet vi
sada ilgėjosi aukštesniojo moks 
lo. I

1940 m. iš Rytų bol-

Vakar Bismarck’o viešbutyje, Chicagoje, miesto teismas pagerbė 
Alfonsą F. Wells, kaip šiais metais pasižymėjusį teisėją, iau per
ėjusį dirbti' į Cook County aukštesnįjį teismą. Nuotraukoje iš kai
rės į dešinę: teisėjo A. Wells tėvas Antanas, žmona, teisėjas A. 
Wells ir Veronika — motina.

ševikai pajudėjo Lietuvos link, 
kun. Pranas patraukė į Vaka
rus, į Muensterio universitetą. 
Iš čia — vėliau į romantiškąjį 
Freiburgą, kurį tuo metu gar
sino filosofas M. Heideggeris. 
Freiburge gauna teologijos dok 
to ratą. Po to studijuoja dar 
Louvaino universitete, Belgijo
je, filosofiją ir išmoksta puikiai 
prancūzų kalbą.

DIDIS DARBAS — ATNAUJINS ...

Ilgai studijavęs, skaitęs ir 
mąstęs, kun. Pranas prabilo į 
lietuvius kūrėjo - filosofo ,• žo
džiu. Jis paskelbė tris vertingus 
filosofinius veikalus: Išblokšta
sis žmogus (1951), Milžinas,: 
didvyris ir šventasis (1955) ir 
Didysis nerimas (1961). Šiais 
veikalais jis įžengia į mūsų ne- ■ 
gausių filosofų tarpą.

Jo ve'kalai, puikiu sakiniu ir 
moderniu, brandžiu stilium pa-, 
rašyti, taps tremties moksline' 
brangenybe, o jis pats — mūsų ■ 
pasididžiavimu!
Meilė kunigystei ir* lietuviui

Nors kun. Pranas ir labai my 
Įėjo knygą, bet visada ją metė, 
kada kunigo ar lietuvio parei
gos šaukė.

Baigus seminariją, vyskupo 
paskirtas vikaru, metęs kny-

Kun. dr. Pr. Gaida

gas, uoliai ir puikiai darbuoja
si su vaikais ir jaunimu — pa
vasarininkais. Į

1944 m. pajudėjus lietuvių 
bangai į Vakarus, jis vėl Frei
burge meta knygą ir bėga pa
dėti lietuviams. Vokiečių pasie
nyje tuo’ metu buvo du garsūs ! 
adresai: prel. M. Krupavičiaus 
— Regensburge ir kun. Gaida-j 
mavičiaus — Freiburge. Kas 
pažino jį ar ne — siuntė tele- Į 
gramas ir važiavo, o jis čia, lyg J 
“konsulas”, padėjo visiems, kuo 
galėjo. Vieniems kambarį su
sirasti, kitiems maisto korteles 
išsiimti, tretiems su policija re
gistraciją susitvarkyti ir t.t.

Atvykusiems šiek tiek “įsikū
rus”, kun. Pranas vėl kibdavo 
prie knygų, savo tame Clara 
Str. pensijone. Negaliu užmiršti 
vienos nakties, kada aš, trauk
damasis nuo Reino fronto zo-

Eglučių lietuviškų ornamentų konkurso Chicagoje iniciatoriai ir jury komisija. Iš kairės: Pr. Za- 
polis, A. Rūkštelė, sesuo M. Gracija, V. Viję kis, tev. Br. Markaitis, S. J-, sesuo M. Bernadeta, E. 
Zapolienė, J. Daužvardienė, Pr. Gramontienė.

(Atkelta iš 3 pusi.)

mard, Antanas Pucci ir Pran
ciškus Marija Camporosso bu
vo paskelbti šventaisiais.

Šventųjų paskelbimo iškilmės 
yra labai gražios ir įspūdingos. 
Iškilmės Vatikane pradėtos iš
kilminga procesija, kurios me
tu buvo nešama naujų šventų
jų vėliavos, kalbama atitinka
mos maldos ir giesmės. Atvy
kus pačiam Šv. Tėvui Jonui 
XXIII, prasidėjo svarbiausios 
apeigos, kurių metu svarbią 
vietą užėmė Visų Šventųjų li
tanija. Ją baigus, vyriausias 
postulatorius kard. Arcadio 
Laraona paprašė oficialia kal
ba Šv. Tėvą paskelbti šventai- j 
siais tris naujus šventuo- j

nos į Schwarzwaldo kalnus, lau
kiau Freiburgo stotyje trauki
nio. Pilna stotis kariuomenės. 
Reino pusėje drebėjo žemė ir 
raudonavo gaisrai. Klausau, ka 
rininkai, gerdami vyną, lyg juo 
kais šneka: “Skubėkim gerti, 
nes kiekvienu momentu Freibur 
gas gali būti bombarduotas”... 
Dar valanda laiko iki traukinio 
išėjimo. Manau, eisiu, prikelsiu 
kun. Praną ir paraginsiu, kad 
apleistų miestą. Priėjus prie jo 
pensijono, visas namas miega. 
Smarkiai padaužiau skambalą. 
Išėjęs gi kun. Pranas smar
kiai nustebo, kodėl aš naktį čia 
daužaus... Girdi, tik dabar už
migęs, nes skaitęs iki 2 vai. nak 
ties. Grįždamas galvojau, ko
kių skirtingų pasaulyje žmonių 
esama; aš nervuojuos tos vie
nos valandos čia belaukdamas, 
kad tik greičiau iš čia pasiša
linus, o jis sau ramiai skaito, i 
miega...

Kita naktį Frelburgas buvo' 
bombarduotas, bet kun. Pra-' 
nas. praradęs visą savo “tur- [ 
telį”, išliko gyvas! Kai prieš' 
pora mėnesių vėl aplankiau Frei 
burgą ir stovėjau toje stotyje, 
aš prisiminiau kun. Praną... 
Šiandien — stotis nauja, gelto
nai dažyta, miestas atstatytas, 
vėl čiurlena romantiški upeliai 
ir katedros žavusis bokštas žai
džia tarp Schwarzwaldo kalnų... 
O katedros aikštėje, kur lietu
viai ratu sekmadieniais būdavo 
anstoie kun. Praną, šiandien 
senutės pardavinėja vaisius, 
vynuoges ir gėles...

F-iciloip Jis uol’ai apaštala
vo lietuvių angliakasių tarpe..

Kunigystė, kurios 25 m. jis 
mini, jam visada buvo brange
nybė ir aukščiausias idealas. Jis 
savo gyvenime visados išliko 
ištikimas kunigystės idealui vi
su skrupulingumu: Lietuvoje 
vikaraudamas. Freiburge ir'Bei 
gijoie kapelionaudamas ir To
ronte — redaktoriaudąmas.

Šiandien, jo draugai .jį svei
kindami. linkime, kad tas gra
žusis kunigystės idealas jį ly
dėtų per visą gyvenimą.

sius. Šv. Tėvo vardu vyriausias 
Apeigų sekretorius Msgr. Am- 
leto Tondini specialioje homili
joje iškėlė visų trijų palaimin
tųjų gyvenimo bruožus, charak
terį ir dorybes. Tada popiežius 
su visais sugiedojo himną į šv. 
Dvasią “Veni Creator” ir per
skaitė šventųjų kanonizacijos 
formulę, kurios vertimą čia 
duodame lietuviškai:

“Švenčiausios Trejybės gar
bei ir šv. Katalikų tikėjimo la
bui bei palaimai, mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus vardu, 
apaštalų šv. Petro ir Povilo ir 
mūsų (t. y. popiežiaus) vardu, 
rimtai apsvarstę ir karštai pra
šydami dieviškosios pagalbos, 
pritariant visiems mūsų bro
liams kardinolams, patriar
chams, arkivyskupams ir vys
kupams, Romoje esantiems, nu
tariame ir skelbiame, kad pa
laimintieji Julius Ęymard, An
tanas Pucci ir Pranciškus Ma
rija Camporosso yra šven-. 
tieji ir įrašomi į ŠVENTŲ
JŲ SĄRAŠĄ, kartu nustato
me, kad jų garbinimas ypatin
gai būtų minimas kasmet jų 
mirimo dienoje, t. y. 1 rugpiū
čio, 12 sausio ir 17 rugsėjo 
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios! Amen!”

Visa katalikų Bažnyčia, dė
kodama Dievui už naujų šven
tųjų paskelbimią, išreiškė savo 
džiaugsmą ir dėkingumą gra
žiausiu padėkos himnu “Te 
Deum laudamus...”

Nuskambėjus Te Deum lau
damus garsams Šventasis Tė
vas suteikė visiems iškilmingą

THE HEALTH SPOT
of The midwesti

FOR M1SN AND WOMEN 
Are you nervous, tired. rundown? 
Do you have rheumatic aches and 
pains? Since 1880, o.per 300,000 
people have been treated for 
Arthritis. Neuritis, Sciatica, Lum
bago, lnflammatory Gout, Kidney 
and Nervous A.ilments.

• Low weekly or montlily rate
• Open All Year

The Original
MINERAL springs hotel 

AND BATU HOUSE
Plinnp CH ntui. viiin m

[(Good HouaakeepIngY
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MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika Gruodžio mėn. 19 — 31

POPULAR German Grandy.............
KRON Brannvin Aquavit .............
VODKA, 80 proof . ................. I
HOUSE of STUART, Scofch Whiskey 
RICCADONNA, Imp. Vermouth .... 
AMBASSADOR Vermouth ...............

COGKTAILS Manhattan or Martini .... bot. $2.5!
CHIANTI, Import. Vynas .... ............... 98<
AUGSBURGER Beer, 24—12 oz. bott. case $4.7:

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro 
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių. 

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

apaštališką palaiminimą ir pir
mą kartą naujų šventųjų gar
bei buvo laikomos šventosios 
mišios, kurioms pasibaigus, bu
vo baigta ir gruodžio 9 istori
nės dienos šventė. Didžiajame 
Šv. Petro bazilikos altoriuje su
spindėjo trijų naujų šventųjų 
paveikslai, skelbdami pasauliui' 
jų garbę.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažc'mos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO , 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadionio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais Ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto Vakaiuškos pirmad 
7 vai. vak

VISOS PROGRAMOS Iš WOP \ 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-241S 
7159 So. Maplewood Avė..

Ohlcago 29. DI.

- *♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ *■ <««««.«,
©KADINSKAS

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

TV, RADIJAI, HI-FI. VESTNTUVAJ 
Dabar atidara ir sekm. 11 v. Iki 4 v.

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieras Karecltas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West 164h Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

LENKIŠKAS KUMPIS
Skanus, skalsus, maistingas

Geriausias gegužinėms, pobūviams ir namie. Savo artimiausioje 
ar didelėje maisto produktų krautuvėje visada reikalaukite tikro 
importuoto lenkiško kumpio ATALANTA -— KRAKUS — TALA 
šeimoms tinkamo dydžio 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų skardinėmis.

Turėkite skardinę čia pat šaldytuve.

LENKIŠKAS KUMPIS

WHERE SO LITTLE 
MEANS SO MUCH!

Won’t you send a little bit 
of what you spend for your 
Christmas, to Father George 
and us Poor Indian Boys and 
Girls. Father has to take care 
of over 300 of us.

Dear Father George:
To help you take care of your 

Little Indian Children at St. 
Joseph’s — enclosed find.
$ • ................ .
Name ...........................................................

Address ......................................................
City ...... Zone .. State ............

We live , at:
St. Joseph’s Indian School 
Chainbci’lain, South Dakota

VANDER
WAGEN

4552
W. 43rd St.

3605W. 63rd St

PO 7-8020
KALĖDŲ ŠVENTĖS DŽIUGINA
visus, kaip didelius, taip ir mažus. Tas džiaugsmas bus žymiai di
desnis, kai turėsite lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia į pa
galbą ateina BRIGHTON BAKERY sav. Feliksas
Mackevičius, kuris yra užsitarnavęs visų pasitikė
jimo, o ypatingai šeimininkių, kurioms jis teikia 
pagalbą iškilmių progomis, bet svarbiausiai tai KA
LĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

F. Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune, 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o dabar jau yra visų 
lietuvių ir kitataučių mėgiamas Čikagoje.
AUROROJE — Stienes Delicatessen, River & Galina Sts.; ST- 
CHARLES, Blue Goose kraut., 301 W. Main St., ROCKFORDE, 
Pacesmaker kraut., 519 Martisano St., ir ELGIN’E, Mack’s Grocery, 
4th St-, prie Lord’s Park.

Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad užsakymus duotų kaip galima 
anksčiau, kad galėtų visokiais gaminiais aprūpinti laiku ir visus. 
Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, dabar 
kepa ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi 
gaminiai bus pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir 
atatinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu Vlrginia 7-1250 tuojau 
pat ir galėsite ramiai laukti Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

PASKUTINĖ DATA YRA GRUODŽIO 21 DIENA

BRIGHTON BAKERY 
2457 VVest 46th Place, Chicago 32, III.



CLEVELANDAS KALĖDŲ 
IŠVAKARĖSE

Cleveland, Ohio. šiemet Cle
velando gyventojai didžias šven
tes pasitinka ne su tokiu entu
ziazmu kaip paprastai. Sniego 
audros buvo užvertusios kelius, 
sustabdžiusios susisiekimą, šal
čiai privertę daugelį sėdėti na-| 
muose. Visos mokyklos uždary-Į 
tos visai savaitei, nemaža mo
kyklų mokinius jau paleido Ka
lėdų atostogoms prieš savaitę. 
Jau beveik trys savaitės kaip 
Clevelandas be dienraščių. Prie Į 
streikan išėjusių laikraščių iš-1 
vežiotojų, prisidėjo dar ir spaus) 
tuvės bei spaudos darbuotojai, į 
kurie streiko reikalus dar la-' 
biau sukomplikavo. Tikimasi,: 
kad gal šią savaitę pasiseks su-1 
•taikinti leidėjus ir unijas, nors Į 
dalinai patenkinant darbininkų 
reikalavimus: pakelti atlygini
mus bei duoti kitų privilegijų.

Jei sniego pūgos nepasikartos, 
Clevelandas šventėms bus jau 
gerokai apsivalęs, visi namai 
turės šviesą ir šilimą. (Pirmo
mis audros dienomis per 40,000 
namų neturėjo šviesos).

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VALANČIAUS MOKYKLOJE

Vysk- M. Valančiaus lituanis
tinėje mokykloje tradicinė Ka
lėdų eglutė įvyks gruodžio 30 
d. 3 vai. p.p. Šv. Jurgio parapi
jos salėje.

Programoje, kuriai vadovaus 
mokytojai, Seselė Valerija ir Į 
Juozas Stempužis, pasirodys vi
si mokyklos skyriai atskirai,' 
bus kanklių muzikos ir tautinių 
šokių, kuriuos atliks mokyklos 
mokiniai.

Aišku, Kalėdų eglutė neapsi
eis ir be Kalėdų senelio. Tėve
liai prašomi vaikams paruošti 
dovanėles maždaug vieno dole
rio vertės ir jas atnešti mokyk
lon.

Šiemetinis kalėdinių dovanų 
išdalinimas vyks visai kitu 
principu, taip kad nebus be
reikalingo triukšmo ir vaikų 
stumdymosi.

Tėvai kviečiami į Eglutę at
sivesti ir dar mokyklas nelan
kančių vaikų.

TYLIĄJĄ NAKTĮ

Šv. Jurgio parapijos bažny-, 
čioje bernelių mišios bus 12 v., 
kurių metu parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Prano Am- 
razo, giedos lietuviškas gies
mes. Solistai Vytautas Matulio-, 
nis, Aleksandras Liutkus, Bro
nė Kazėnienė, Algis Liutkus iš
pildys'' įvairių lietuvių autorių 
giesmes.

Naujosios parapijos bažny
čioje bernelių mišios taip pat 
bus vidurnaktį.

EGLUTĖ ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOJE

įvyks sausio 6 d. 3 v. p. p. Ne
paliaujamos Pagalbos Šv. Mer
gelės parapijos salėje. Bus in
scenizuota “Eglų žalčių kara 
lienė”. Kalėdų senis jaunimą 
paskirstys dovanų.

Į Kalėdų eglutę kviečiami ir 
dar mokyklos nelankantieji vai 
kai. Kad ir šie gautų iš Kalėdų 
senio dovanų, prašoma kreiptis 
į tėvų komiteto narius ar pirm. 
S. Laniauską.

TRUMPAI

— Tėv. Kulbis, jėzuitas, šven 
tems atvyksta į Clevelandą ir 
talkininkaus Šv, Jurgio parapi
joje, klausydamas išpažinčių ir 
padedamas šios parapijos kuni
gams.

— Spaudos kioskas bus ati
darąs šį sekmadienį šv. Jurgio

Vasario 16 gimnazijos šokėjų grupė su savo mokytoja Eliza 
Tamošaitiene.

parapijos salėje. Galima gauti 
naujausių leidinių, tinkamų Ka
lėdinėms dovanoms, kaip Par
tizanai, Titnago ugnis, Kristaus 
gyvenimas, Tėvynėje ir pašau-; 
ly, kun. A. Milukas, 1000 šyp
snių ir kt.

— Norį paukoti maisto ar 
duoti pinigais iš Prancūzijos 
atvykusiai Dudėnų šeimai, pra
šoma tai daryti tiktai per Bal
fo valdybos narius, pirm. Kazį 
Gaižutį arba Povilą Banionį, 
šios šeimos sponserį.

— Šv. Jurgio parapijos baza-
ras, nors buvo ir prastas oras , 
bei sunkiai išvažiuojami keliai,
•praėjo su pasisekimu. Šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. B.
Ivanauskas dėkoja visiems pa- 
rapiečiams, parėmusiems šį pa
rapijos parengimą.

— Naujųjų Metų sutikimą 
lietuvių salėje rengia LB abi

i Clevelando apylinkės, taip pat
'Naujųjų Metų sutikimus rengia “vadovaujamas įnerolo Rcim 
,ir Sv. Jurgio parapijos bažny- hard Gehlen įr pavadintag Ke. 
Ičios komitetas. Bažnytinės or- deralinė Informacijų tarnyba. 
gamzacijos. Naujųjų Metų su- glog įgtaigos vadoyybg tėra at. 
tikimą rengia naujosios para- sakinga tik Vakarų Vokietijog 
pijos salėje. (Pr.) V. R. kancierįuį Adenaueriui.
—------------------------------------------ | Įstaiga savo veikimą yra iš

plėtusi. Bonnoje, Berlyne, Miun 
chene ir Hamburge užsienio at
stovybės, laikraštininkai ir Vo
kietijos pareigūnai jau turėjo 
progos susekti, kad jų telefonai
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SLOGOS

Sausio mėnesį paprastai slo
gomis suserga apie 25,000,000 
amerikiečių. Dėl slogų apleidžia 
ma 20 kartų daugiau darbadie
nių negu dėl automobilių nelai
mių, kurių taipgi gausu Ameri
koje. Dr. Dingle, VVestem Re
serve universiteto profesorius, 
nustatė, kad slogomis dažniau 
suserga moterys, kaip vyrai.

PIRM4 KARTĄ PER 17 METŲ

, VOKIEČIŲ ŽVALGYBA
Miuncheno priemiestyje Pul- Šimas idiotiškas ,kad jo autorių

lach yra aukštas, spygliuotomis 
vielomis apsuptas, sargybinių 
su šunimis per 24 valandas pa
roje saugomas namas, kuriame 
yra vokiečių žvalgybos centras,

reikėtų uždaryti į lunatikų prie
glaudą. Tačiau vėliau paaiškė
jo, kad jo surinktos žinios buvo 
teisingos. Kai atėję amerikie
čiai pamatė, kaip gen. Gehlen 
buvo suorganizavęs žvalgybą, 
jiems, tas padarė taip didelį į- 
spūdį, kad vėl jam pavedė va
dovauti šiam darbui, parinkda
mi Miuncheną jo įstaigos cen
trui.

Šie metai Amerikos automo
bilistams bent tuo laimingi, kad 
nei viena šio krašto valstybė 
nepakėlė mokeščių už gazoliną. 
Tai pirmas atsitikimas per 17 
metų. 1945—1961 m. laikotar
py kasmet tai viena, tai kita 
JAV valstybė pakeldavo mo
kesčius už gazoliną.

Malūnai
Iš 1858 m. Kauno guberni

joje veikusių 426 malūnų 234 
buvo varomi vandens jėga, 155 
vėjo ir 36 arkliais, o 1 buvo 
garinis.

AUSŲ RANKAI
Panašiai kaip kraujo bankai, 

prie universitetų ligoninių vie
tomis pradedami steigti ausų 
bankai. Tačiau tie bankai ski
riami ne prigydymui ausų 
tiems, kurie jų neteko, bet dau
giau mediciniškoms girdėjimo 
organo studijoms.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave.
Tel. FRontier 6-1882

JOIN OUR

CLUB

ą piece 
place setting to savers

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

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

PADE k A
Gailestingosios Seserys 

paskirstė pelną

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

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

Grupė Liet. Gailestingųjų Sese- 
klausomi ir jų judėjimas seka- rų sąjungos narių, susirinkusi į 
mas. Pora pavyzdžių: gynybos visuotinį susirinkimą, gautą iš 
ministerijos spaudos skyriaus foncerto-baliaus pelną paskirstė

viršininkas pulkininkas Gerd i.' Iš sibiro grįžusioms ir ser- 
©chmueckle nuvyko pietų j gančioms gailestingosioms sese-
Koenigshof viešbutį Bonnoje. rim3 užjūry — 300 dol.

' 2. Vasario 16 gimnazijai Vokic-
Sekretonus jam buvo rezervą- tijoje _  200 dol.
vęs stalą, ir šalia jo jau iš anks i 3. Gautingo sanatorijos liet. li
to buvo atsiradęs žvalgybos sek g°niams — 150 dol.
lys; kitu kartu vienas laikras-, 5 Jaunimo Centrui _ 100 dol.
tininkas telefonavo savo virši- 6. A. a. prof. M. Biržiškos laido- 
ninkui Hamburge, kad jį jau jimo išk — 25 dol.
pervargino ta “Strausso isto
rija” ir jis jaučiąs reikalą pa-

7. Spaudos palaikymui — Drau
gui — 25 dol.

8. Kultūros kongresui — 25 dol. 
silsėti; tuo metu į jų pasikalbė- š. m. liepos mėn. sąjunga, pa

laimą įsiterpė simpatingas tele- »kyrė Lietuvių fondui 1,000 dol.
foninių pasikalbėjimų seklys, šia, proga Liet Gailestingųjų

Glenn Pavilcek, 4 m„ švenčia. j tardamas: “Galite pasilsėti; nie I Sės. s-ga ypatingą padėką reiškia 
šiais metais Kalėdas anksčiau, ko ypatingesnio kai kurį laiką ’muz- St. Gail&vičiaus vadovauja- 
North Bradley, Mich., kadangi ,, ------ 1-------
serga leukemija ir manoma, kad neJvyks .
Kalėdų nebesulauks.

Smoke Your 0wn Turkey For The Holidays
— in —

“SMOKY JOE”
The First Fire l’lace or Pa.Uo Smokcliouse

Converts In Seconrfs To Charcoal Broiler for Stcaks & Burgers 
Imagine! Juicy, tenrfer and delicious sinoked meat of turkey. Ham, 
roasts or ribs tliat actually inelts in your mouth, professionally prepar- 
ed by you. "SMOKY JOE’S exclusive “wator-baste” principle cooks 
and bastės with inoist smoke which revolves around the meat, elimin- 
ating watching, tending or bother. Cook up to 20 pounds or one huge 
turkey. Cooking chart fumished with eac.h unit.
Suprise your family or friends with "SMOKY JOK" as a Christmas 
gift by mailing your check or money order to “SMOKY JOE” for 
?24.95 and it will be shippcd anywhere in the U.S.A. freight prepaid. 

Extra Special Price of $21,95 for five units or mare.

Dept. NH. — Mail Check to

“SMOKY JOE”
2206 CALHOUN HOUSTON, TEXAS

mam kvartetui, puikiai atlikusiam 
programą, Lietuvių Taupymo b-vių

MŪS KOLONIJOSE

E. St. Louis, III.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Kolonijos ALTS East St. 
Louis apylinkės skyrius rengia 
Naujų Metų sutikimą naujose 
ir jaukiose Dutch Giri svetai
nės Vesta Room patalpose 2100 
West Main St., Bellville, III. Vi
si atsilankiusieji bus pavaišinti 
šiltais užkandžiais ir vėlyvais 
šaltas, sulaukus Naujų Metų, o 
šalia to, prie nuotaikingos mu
zikos, šokėjai negalės sustingti 
ir užsisėdėti prie stalų. Visi 
norintieji dalyvauti patys ir su 
savo svečiais yra kviečiami iš 
anksto užsirašyti pas sekančius 
asmenis: Juozą Kiemaitį 610 
Washington PI. Tel. UP 5-8148, 
Adomą Ruseną — 919 N. 26th 
Street, Vladą Tervydį — 802 

į N. Morrison St., Colinsville, 
Tel. 4-1913 ir pas Gumbelevičių 

j — 6128 Fee Road, St. Louis, 
-iMo. Tel. TH 8-3424. Vietos ir 

į apylinkių lietuviai ir jų draugai 
prašomi vėliausiai užsirašyti 
iki gruodžio mėn. 26 dienos su
mokant aukščiau paminėtiems 
asmenims po $6 už suaugusį 
asmenį ir $4.50 už studentus.

(Pr.)

Kai gen. Gehlen tenka išeiti direktoriams, Liet. laidojimo di- 
iš savo įstaigos, jį visada lydi [ rektoriams, visiems lietuviams biz-
e-inkluoti sare-vbiniai Tis įs nieriams, mūsų dosniesiems gydy- 

i ' į tojams, Sophie Barkus ir Margu-
vyksta slaptai, keliauja sveti-Į čio radijo valandoms už garsini
mu pasu. Apie gen. Gehlen as- I mus veltui, dienraščiams Draugui
menį mažai težinoma. Faktas|ir Naujienoms, Dirvai už garsini-

, . ... mus musų parengimo. Taip pat
tik, kad 1945 m. sausio men. jis j visiems mūsų brangiems svečiams, 
tuometinei vokiečių vyriausybei i taip gausiai parėmusi-ems šį lab-
pateikė surinktas žinias apie daros balių-koncertą. ši jūsų gau- 
t, si parama Kalėdų proga ne vie-
Sovietų karines pajėgas rytų nam nubrauks ašarą, o kitiems 
fronte. Perskaitęs tą praneši- praskaidrins gyvenimo tikrovę, 
mą, Hitleris sušuko, kad prane- Liet. Gail. Seserų s-ga (Pr.)

<21/1 D9SE LFOservice

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES VVA 5*8202

DECEMBER _ GRUODŽIO 13, 11, 15 D. D.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRosp. 8*5875

Vedėjas J. LIEPONIS

11,000 TONŲ MAISTO 
KONGUI

JAV katalikų NCWC įstaiga 
metų laikotarpyje Kongo var
guomenei išdalins 11,000 tonų 

i maisto. Tuo maistu pasinaudos 
274,000 moksleivių, 29,500 pa
cientų gydymo įstaigose, 30,000 
varguolių ir daugiau kaip 60, 
000 pabėgėlių iš Katangos.

POPULAR BRAND OF IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4-79

IMPERIAL NAPOLEON BRAND FRENCH
BRANDY Fiftli $2-98

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY Fifth $3-98

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

MANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED
WINE. Fifth $1.98

BUTON IMPORTED ITALIAN
DRY OR SWEET VERMOUTH Fifth $1.79

CANADA HOUSE -IMPORTED
CANADIAN WH3SKEY Fifth $3-39

CHOKALU IMPORTED CREME DE CHOCALATE
LIQUEUR Fifth $4-98

NEW YORK STATE CHAMPAGNE PINK 
CHAMPAGNE OR SPARKLING 
BURGUNDY Fifth $1.69

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

: 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. VVestern Ave. krautuvė.

1

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof Fifth $3.89 Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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LAIŠKAI "DRAUGUI" CLASSIFTED AND HELP WANTED ADS
-♦-*♦>»« » » »<

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

t linki draugams ir pažįstamiems

BALYS IR EMILIJA PAKŠTAI 
ir kviečia Naujuosius Metus sutikti jų saleįe 

38th St. ir So. California Ava. (kampas)
CHICAGO 32, ILLINOIS 

Tek YA 7 8722

R E A L E STATE 
'♦♦♦•••♦♦•♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦e

>♦♦♦♦♦♦ ♦♦ asas
B E A L ĖST A TE

“EUROPA” INN užeiga, 3529 So. Naistad St.
Tek 247-3 J 92, ruošia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Kviečia visus atsilankyti ir linksmai praleisti' laiką. Svečiai bus 

vaišinami namų gamybos. dešromis, kugeliu ir šampanu.
Savin. ALEKSANDRA NAUJOKIENĖ

Amerikos ir Anglijos 

atominis nesutarimas

(Atkelta iš 1 psl.)

Betgi Anglijoje stiprus įtari
mas, kad Skybolt raketų gamy
bos atsisakymas yra politinės 
reikšmės. Amerika nenorinti 
trečiosios atominės galybės, ku 
ri drumstų ir sunkintų Ameri
kos ir Sovietų Rusijos atomi
nio nusiginklavimo derybas, ku
rios prieš daug metų pradėtos 
ir niekada nesibaigiančios tėra 
tik nereali svajonė, kuria Ame
rikoj vis dar tikima. Anglija 
jaučia, kad jos politinis svoris 
silpsta. Jei dar prieš trejetą me 
tų būtų įvykusi kokia nors Ku
bos pavyzdžio pavojingumo kri
zė, Anglijos ministeris pirminin
kas būtų buvęs neišvengiamas 
tarpininkas tarp Amerikos ir 
Sovietų Rusijos. 1962 m. sau
sio mėn. Amerika Maskvoje p.ra 
dėjo tiesiogines derybas su so
vietais be Anglijos tarpininkavi
mo. Derybos toliau buvo tęsia
mos Genevoj, Washingtone ir 
New Yorke. Anglija turėjo ten
kintis tik tuo, kaip ji buvo pa
informuojama. Anglijos spauda 
ragino vyriausybę paprašyti A- 
meriką išsinešdinti iš bazių An
glijoje, jei Amerika atsisakys 
susitarimo d.ėl Skybolt raketų 
gamybos.

Politiniai apžvalgininkai ti
kina, kad dėl Europos atomi
nio apsiginklavimo ir Skybolt 
raketų gamybos prezidento Ken 
nedy aplinkoje nėra vieningos 
nuomonės. Kai kurie patarėjai

mano, jei Europa nori tapti a- 
tomine galybe, nereikia drausti. 
Kiti yra priešingos nuomonės. 
Kariuomenės štabų viršininkai 
pasisakę už Skybolt raketos ga
mybą.

Išvadoje politinė moralė būtų 
tokia: Amerika džiaugiasi, gir
dėdama apie didėjančius nesu
tarimus tarp Sovietų Rusijos 
ir komunistinės Kinijos, Chruš
čiovas vienodai džiaugiasi, gir
dėdamas apie didėjančius ply
šius Amerikos - Anglijos santy
kiuose.

2 butų mūras. 4 ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Muro garažas. $25,000.

Del senatvės parduoda gerą, mūro 
namą. $400 nuomos mėn. įmokėti 

! $5,000.
Mūro namas. 6 kamb. 47 p. lotas. 

Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
gerų rankų. $17,900.

nerandu aplink save klausančių ir ^auni^u^puikui “idimo “kK:
I rys. Daug vertingų priedų. 16 metų 
! statyba. Verta $32.000

PUIKUS VAIDINIMAS

i Mielie ji,

[ kai džiaugsmas netelpa, krū
tinėje, norisi jį išlieti. Kadangi

— rašau visiems.
Turėjome tikrą dvasios puo

tą sekmadieni, gruodžio 16 d., 
žiūrėdami vaidinimo “Aukso 
žąsies”, švelniai užgautos gita-

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

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

„ . į 6 kamb. mūras. Arti 66-os ir Ca-ros stygos pradėjo šią puikią llifornia. Moderni vonia, gazu šildy- 
, . ; nias. Garažas. Verta $18,500.pasaką ir auksine žvilganti zą-' 8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich-

' mond. 1% vonios. Įrengtas rūsys. Pi-i sis puošė ją baigiant. Nuostabi 
• intriga vedė mus — visus žiū
rovus, kartkartėmis besistie- 

: piančius, besistengiančius su
gauti kiekvieną skriejantį ei
liuotą žodį, dažnai besijuokian
čius ir plojančius autorei — to- 

jlyn į žavingą pasakų pasaulį, 
I pasipuošusį nuostaba, tačiau 
kartu tokį žmogišką.

ILGIMA ŽMONIŲ AMŽIUS

Kūdikis, gimęs Amerikoje 
1881 m., gali tikėtis sulaukti 
70.2 metų. Taip praneša JAV 
Sveikatingumo tarnyba. Pirmą 
kartą amžiaus vidurkis Ameri
koje prašoks 70 metų. Per pas
kutinius 10 metų JAV gyvento
jų amžiaus ilgumo vidurkis pa
didėjo 3y2 metų. Amžiaus pail
gėjimą atnešė didesnė medici
nos pažanga, gyvenimo sąlygų 
pagerėjimas.

MAGNETOFONAI 
AFRIKOS MISI-JOM ERIAMS

Šventosios Muzikos institutas 
Romoje įvairių Afrikos sričių 
misijonieriams paaukojo 20 mag 
netofonų (rekorderių), kad juo
se įrašytomis giesmėmis galė
tų sėkmingiau skleisti tikėji
mą.

Tai yra, tos Skybolt raketos, dėl kurių nesutaria Anglija ir Ame
rika. Jos įmontuotos lėktuvų apačioj ir Anglija, jų labai norėtų 
savo gynybai, gi JAV, nors projektui jau išleido pusę bilijono 
dol., atsisako gaminti, kadangi mano, jog yra kitų sėkmingesnių 
ginklų.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. TVestern GR 6-65921 
Atdara 11-4 ir 6-8

gus UŽ $1 8.S00.

Trys butai. Geras namas, vieta ir Mfir. 5 apačioj ir 3 viršui Gara- 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės žas, 30 p. Intas. M. p. $16,900. 
pamatyti. $17,800. Mūr. 2x5. Atskiri šildvmai gazu

Neregėta proga. Liuksus ranch mū- M. p. $21.500. 
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas, Mūr. G kamb. 30 p. lotas. Gara- 
arti parko. $35,000. žas. 67 ir Artesian. Tik $16 800

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 mėn. Naujas gazu šil- , 
dytnas. 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, i 
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 1 
pataisyti. Prašo $15,800.

G butų mūras. Dideli butai, pia- i 
tus sklypas. Geras namas, mūro ga
ražas. $46,000.

Kitur. Rooming house. 3 aukštų 
mūras, virš 20, kamb. ir didelė ta
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$11,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už §40,500.\

K. VALDI S REAL ESTATE
2458 West 69tli Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mū- 
rin. ir med. po 3 būt. Garažas, nau
ja elektra, atskir, apšild. Pajam i; 
$320 mėn. Gage pk.. tik $26,000.

7 metų 2x5 mūr., 30 p. sklypas, 
nuom. už 2 aukštą $150 mėn. Į va
kar. nuo Gage p., tik $34.500.

7 kamb. mūr. graži virtuvė, ply- 
i • -• 'tel. vonia, 2 a., garažas. 30 p. sklv-Nepasijutome, kaip per s|, pas. M., parke, tik jic.soo.

Viskas nauja ir modern., 2x3%, 
dideli ir gražūs kamb. Šildym. gazu, 
alum. langai, 2 a., garažas, platus 
sklyp. Nuomos $190 rhėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900.

12 m. 5 kamb. medin, platus skly
pas, garaž. Tik $12,300. \

1% a. G ir 4 kamb. 50 «p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž., 
2 a,, mūr., garaž. M. parke, $33,500,

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmęntų nuosav., ‘'rooming 
house”, moteliai su mažais Įm-okeji- 
mais.

trumpą laiką suartėjome, pasi
darėme tokie paprasti, tokie ne 
sudėtingi —klausėmės pasakos 
ir jautėmės laimingi.

Garbė autorei rašytojai B. 
Pūkelevičiūtei, didelei meninin
kei, sugebėjusiai taip sueiliuoti 
ir šitaip surežisuoti. Padėka, 
aktoriams be priekaištų suvai
dinusiems, paaukojusiems daug 
poilsio valandėlių ir nutraukto 
miego, dailininkui T. Valiui su
kūrusiam dekoracijas ir tam. 

! kuris su plūkiu ir kaltu rankoj 
jam gamino. Ačiū visiems pri-

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

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, susaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų Įstaigos. Tik $16.400.

2 butų jmj 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 butu mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $1S,6OO.

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

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

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

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

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

G butų mūr. 2 meti} Bargenas.
sidėjusiems prie vaidinimo ir ?62,ooo. _ •

J Pajamų bungalow. 2 atskiri butai
suteikusiems, mums žiūrovams, 
tokią puikią kalėdinę dovaną.

Jei sąlygos leis, prašome dar 
kartą šį vaidinimą pakartoti,
nes turime ne vienas savn šei- 63-ėios St.. labai geras biznis, nes LUimie ne vienas savo sei Restoranas 10 vienetų Motei & 6
mos narių, kurie io nematė, o kamb. imtas ant 95-tos st.

_ ... _ 25 akrai ąžuolyno, su namais, kai-
gal norėsis jį dar kartą pama- ina tik $7,000. įmokėti $1,000. 

i, . Naujas 3 mieg. mūr. platus skly-
I tytl. AČIŪ. Vazvl (pas. šild. gazu. $300 įmokėti.

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

po 4 kamb. $18,900.

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

MĖSOS ii- nutįsto krautuvė — ant

ANTKLODES IRANUI
į HELP WANIED — MOTERYS

Net 18,500 antklodžių surin- ■ —————-
ko geraširdžiai piliečiai Minnea- Lietuviškam restoranui, 3331 S.

'Halsted, tuojau reikalinga pada
vėja, mokanti kalbėti ir angliškai.poly ir Pan American lėktuvų 

linija juos pasiuntė į Iraną. Čia 
juos reikalingiesiems paskirstė 
CARE tarnautojai.

SU MAŽU ĮMOK&nAlU
10 metų mur. 4 kamb. namas. 37 

pėdų sklypas. 1 % mašinos garažas. 
Tik $15,900.

2x5% VISAI NAUJAS MŪR.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
A.psauga_ nuo potvynio. Plytelėm iš
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su vonion^atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAV1NTNKAS IŠSIKELIA IŠ 
CHTCAGOS

6 metų 5 % kamb. mūr. namas ant 
35 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1% mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga! $18,900. 

9x4 — TIK $43,000
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da- 

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsį- 
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GYVETI
Ir kartu turėti kokia, nors preky

bą. — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
šildymas alyva. Dvigubas garažas. 
Šiuo metu namas duoda $200 men. 
pajamų. Kaina $15,000 — arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA, 3x3, 1x4
2 aukštų mūr. Marąuette Pk. Ap-

Darbas nuo 3 iki 9 v. v. Kalbėti jį“£a„„nuo potvynio. Alum. langai 
asmeniškai su Petroniu tel. —

VI 7-9014 tarp 7 ir 8 v. vak.

ADAI no ELECTROniCS
□UOST. ,R E KOROERIAI ------------------Ateles

ITV-RAOI3AI ______________
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELI

| ANTENOS - BATER13OS - LEMPr 
CL. VIRT. PRIETAISAI -LA1KROL _ 

Viskam temlauslcs kainos Ir garantija

ELES
PUTES
OŽIAI

13321 S. Halsted St.-CLiffside4-5665|

o V^I N^G*
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.

VESTU Vi V NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPĖČIAU YBfi.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7.2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, aaT.

Savininkas parduoda namą — 
mūrinis, 10 metų, 2 po 4% kamb., 
kilimai iki sienos, įrengtas rūsys, 
$34,300. 7349 S. Campbell Avė. 
Tel. HE4-8636.

^HE*LP WANTED VYRAI

TOOL AND 
DIE MAKERS

A-l MEN OMLY
EXPERIENCED IN TOOL 

AND DIE SHOP WORK 

lst AND 2nd SHIFT

LAYSTROM MFG.
3900 W. PALMER ST.
Apply after 8:30 a. m.

$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

IŠNUOMLOJAMA

Mūr. naujas, 2x5%, platus lotas, 
atskiri šildymai. Gage p. $39,800.

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

Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
priedų, M. n. Tik $20,600.

KAIRYS REALTY, 2501 W. &Sth St, HE 6-5151
Su mažu įmokėjimu modernus 

6% kamb., 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild.
Automob. pastatyti “corport”. Arti 
83-eios ir Kostner. Tik $16,900.

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

Modernus G kamb. mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Saėra- 
mento. $1S,900.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 
garažas. Bright. Pk. skubiam par- ' ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
(Įavimui $19,900. wood. Tič $17-000-

Draadinio Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
Jf. BACEVIČIUS

, BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTART 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

0 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
4<lvpas, mur. garažas, alumin. lan
dai Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 butų 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.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu-

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

Mūr. 2 po fl, geras, Brighton Par-
ke. ! »i2,i>oo — medinis. 4 ir 2 kamb.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,*00. ; Rūsys, pastoge, garaž. Gazo šiluma.
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb. L $,<’’r><>0 3 butai: 6, 4 ir 4 ir

Marąuette Parke I krautuves patalpa, Geras pirkinys
»r- e < o > , j nagingam žmogui.Mur. 5 Ir 6 kamb. Brighton Parke. s3,000 — įmokėdami dar prieš

Kalėdas galite persikelti į pirmos

CICERO—BERWYM

$22,500.

ŠIMAITIS
2737 West 43rd Street 
Tel. CLlffside 4-2390

rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St., Cicere 

Tel: OU 6-2233; OU 2-8907

Namai, lotai, I Savininkas išsikelia į Europa. Rei- 
. . . kalinga greit parduoti. Geras 6

bizniai. kamb., 3 mieg. modernizuotas bun-
įgalorv. Prie 6 2-os ir California. 
! Daug vertingų priedų. Žema kai- 
: na.BUDRECKAS

2742 W. 43rd St. i 
LA 3-3384

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

CONTBACTOBS

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

Ten pat 0 kamb. tvirtas bung. 
$1 6,200

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. 
REAIi ESTATE. NOTARY PUBUIC

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
2301 W. 69th St., Cbicaso

STANKUS
CONSTRUCTION C0,

Atiieka planavime ir staty 
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan 
darinių projektų.

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

FOR RENT'

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai skiru įėjimu. Visi patogumai
taisau. Už patarnavimą vietoje $3,,___________ GR 6-3069
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

Išnuom. kambarys vyrui, su at-

L M I G L I N A S

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me 
aukšte. 4625 S. Keating Avė.

Tel. 767-7287

2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063 3 kamb. butas ir 2 kamb. su at
skirais įėjimais ir vonia. Naujame
name. Tel. 925-9571

DĖMESIO!

Gražių vizitinių Kortelių
reikia

DRAUGAS 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlmv 5r9500

PROGOS-OPPOKTUNITIES

FOR LEASE
Išnuom. Texaeo Service Station. 

Geroj vietoje — 70-ta ir Western 
Avė. 3 įvažiavimai. Gerai einantis 
biznis. Apmokama mokymo prog
rama. Dėl daugiau informacijų 
kreiptis į Bill Roscrow, tel. BI 2- 
3840.

Remkite “Draugę”

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaua- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reiks 
alingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar 
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu;

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LD 5-9500

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

: '■?73aMfiE?=r: •' ■ : '^2
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ’ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-4339

Remkis tuos kuriu skolbinm sustot “Drauge’

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

A. ABALL ROOFINC
Įsteigta prieš 48 metms 

Gutters, Downspouts, Stogai, Duro
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “coo- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
Ir “galvanized” Dažymas iš lauko 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną Ir naktj bei sekmadi* 
olals.

BA t-6047. RO 2-8778
• ♦ . . . . ę , t t , , ,

?SĖATING CONTRAfcTORSi
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
člus, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEAT1NG AND 

SHEET METAI,
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Blinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

2= REZIDENCINIAI,
5 KOMERCINIAI.
S MEDICINOS IR

B KITOKĮ PASTATAI
i

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 4S6 5153

MASTER DEC0RAT3NG
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlul 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western. Chicago 9, III.

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

Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s I



VAIKŲ ATEITIS - TĖVŲ 

SĄŽINĖS PAREIGA

Tragiškos auklėjimo išdavos 

VLADAS MINGĖLA

Tėvai galvoja — jų vaikai tu-1 kelia ir garantuoja jam didžią 
ri gyventi visais atžvilgiais ge-, ateitį. Niekur pasaulyje taip li- 
riau negu jie. Bet tikrai mažai' guistai vaikais nesirūpinama, o 
dėmesio kreipiama į jų auklėji- ' iš tikrųjų vaikai turi būti vai- 
mą, švietimą bei dorinį ugdy- kais, reikia leisti jiems džiaug- 
mą, į tikėjimą. Iš to gi milijonų ’ tis vaikystės svajonėmis. Ame- 
nesukrausi, — galvoja tėvai, i rikiečių vaikų - jaunuolių sva- 
Vaikai be galo, be krašto lepi- jone kuo nors būti dažniausia 
narni: apkraunami privilegijo- jiem įkalbama, įtaigojama te
mis, jie viską gali daryti. Už i vų, mokyklos ir aplinkos. Jeigu 
nusikaltimus jų paliesti negali- tik mergaitės veidelis gražiai
ma. Bausmė, vadinasi, yra at
silikimo ir barbarizmo žymė.

suaugusius.

atrodo, motinos iš kailio neria
si ir įkalba jai ligą: “Tavęs lau

Paisoma bet kokios vaikų nuo-' kia graži ateitis, tu gausi vy- ■ 
monės. Pataikaujama užsispyri- | rą gal milijonierių, o gal pa- 
mui. Paskutinį žodį visada ta- i tekši į Hollywoodą, būsi žvaigž 
ria vaikas... Tėvų autoritetas — ; dė” ir pan. Tokiais teigimais
tik juokai. Vaikuose ugdomas sužalojama vaiko siela. Sako- 
nepasitikėjimas tėvais ir iš viso ma, kiekviena mergaitė turi to- į sunsa 
vyresniaisiais. Vyresnieji jiem i kioje “medžioklėje” dalyvauti, 
kalte kala jų pranašumą prieš į Dar prieš jaunuolio amžių, t. į

y. iki 12 m., vaikai sužaloti chi- j 
meriniais teigimais, tėvų įtaigo-“Štai dažnas amerikiečių šei .. , . ........ . . ... ūmais, kad jų duktė beveik prinmos vaizdelis. Tėvai ir vaikai J . - _ . . _

vakare susėdę stebi televizijos 
programą. Vaikai sugulę ant 
kilimo. Po keletoš valandų pa
vargęs tėvas atsikelia ir, palie
pęs visiems eiti gulti, pats pir
mas rodo kelią į miegamąjį. 
Bet jį paseka tik vienas tvari
nys — jo mėgiamiausias šuny
tis”... (Aidai 1962 m. Nr. 9, 
383 psl.)

cesė, grožio karalaitė, o sūnūs 
princai ir busimieji milijonie
riai. O pas mus, lietuvius, ar
gi yra kitaip?

“Suaugusieji” vaikai 

Grįžtu vėl prie vaikų papro-

Chicagoje

PAGELBĖJO DAUGELIUI 
JACHTŲ

Chicagog uosto ir JAV pa
kraščio sargybos kapt. Carl, 
Stober praneša, kad šiais me

čių ir neigiamybių. Vaikai įpran tais pakraščio sargyba (Coast 
ta, kad būtų toleruojami kaip Guard) suteikė pagalbos 677;

jachtoms.

Pikta valia ar nesusipratimas

suaugę. Motinos jiem ruošia šo
kių vakarus, kuriuose vaikai su 
siglaudę šoka. Tokius baliukus 
motinos suruošia, o pačios išei- 

Suaugusieji švietėjai bei auk- na — tegu vaikai nesivaržo. Ir
lėtojai, atrodo, dirba patys prieš ! tie vaikai nesivaržo! Jie viską 
save. Tokio “auklėjimo” išdavo-!:— iš televizijos ir iš tėvų iš- 
se labai nukenčia vaikai, ypač i mokę. Jie žino, kas yra meilė! fstorij'oje 
tas jaučiama mokykloje. Anks-' Juk nėra šiame krašte atskirų 1 
čiau Aukšt. m-los buvo tik vyr. S televizijos ar kino filmų vaidi-1 
vaikų darželiai. Kartą kuo nors nimų. Kas tinka suaugusiems, 1 
nusižengęs mokyklos įstaty-' viskas tinka ir vaikams.

Telefonas ? Kiek blogio atne-mams mokinys tos “dėmės” am
žiais negalės nuplauti. Už smulk 
menas baudžiama, net iš mo
kyklos pašalinama, o svarbes
nieji nusikaltimai dažnai palie
kami Dievo valiai (kelis metus 
mokykloje laikomasi perdėto 
griežtumo).

Nemokėjimas prieiti prie vai
ko sielos, neužtarnautos baus-

ša vaikams šioji civilizacijos 
naujovė. Valandų valandomis 
kalbasi apie meilę, ir svarbiau
sia jų pokalbius palydi naujau
si psichologiniai reiškiniai, ku
riuos turėtų išmanyti tik suau
gusieji. Įsistebėjęs į tų vaikų vei 
delius ir akis, girdėdamas jų 
telefoninius pokalbius, pagalvo
ji žmogus, ką tie vaikai veiks,

mės, pergroti ir neapgalvoti iš-, kaj suaugs Teko girdėti) kai 
metimai iš mokyklą ugdo jau- berniukaS; gal 6 metų amž., daž

nai pavartoja keiksmažodį irnimo nusikaltėlių eiles. Moky
tojai dažniausiai baudžia tą, 
kuris lėtesnis, kuris nemoka 
ginti savo teisių, kuris nėra a- 
kiplėša. Taip sakant, baudžia-:

dar su pagražinimais. O tėvas 
juokiasi patenkintas, net už pil
vo nusitverdamas... Tėvai rū
pinasi, kad jų vaikai būtinai

mi mažiau sugedę mokiniai, o , būtų pakviegti | gimtadienių ba 
tikrieji kaltininkai mušei- j jjukus Tokiuose baliukuose su
kos, vagiliautojai, gengių va-! p0ru0įj berniukai ir mergaitės 
dai paliekami nenubausti. Iš gelsta prie “Juke-Box” muži- 
salies stebint, atrodo, kad pa-- kog geį kokįa <jOrinė ateitis 
tys mokytojai jų pribijo... Ir, be l--r gyvenimas, tai negali atsa- 
to, dažnai vaikai už paprastas ! kyti ngt jų tėvai> kuriems auk. 
išdaigas gatvėje suimami ir. iš-' įėjimas nerūpi
vežami į vadinamus “pataisos ' -— --------------- —----------------------
namus”, kur juos “apšviečia” 1IIHIHIIIIIIIII!.......lillllllllllllllllllllllini
labiau patyrę “gengių” vadai MEE-RAMME
ir švietėjai. Nemokšos “auklė
tojai” dirbtiniu būdu didina nu 
sikaltimus ir jaunus žmones 
skandina amžinoje pražūtyje.

šeima ir auklėjimas
Nuo amžių buvo įprasta, kad 

viso auklėjimo — vaiko ir jau
nuolio — pagrindą sudarydavo 
šeimos židinys. O tuo tarpu, 
kaip jau buvo minėta, čiagimių 
šeimos auklėjimu neužsiima. Nė
ra tradicijų. Trūksta tikros mei 
lės ir aukos dvasios. Autorite
tas seniai prarastas, nes didžiu 
ma tų šeimų yra susidariusios 
iš išsiskyrusiųjų tėvų, iš neiš
auklėtų jaunuolių, baigusių ir 
nebaigusių aukštesn. mokyklas.

Taip pat nusikalstama vai
kams šiuo būdu: pastebėję sa
vo vaike (dažniausia mergai- 
tėihs tas taikoma) kokį nors 
gabumą ar talentėlį, tėvai arba 
kartais ir mokytojai taip viską 
išpučia, tą vaiką į padanges iš-

Futieral Directors
Families who have attęnded our 
Services will alwavs remember 

the dignity of finai rites. 
Large Off Street Parking

3918 Irving Park Rd. 
Tel. IR 8-00838 

HAROLD J. SCHLOR, Mgr.
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -f- A.
VINCENTAS NEBERIEZA

Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1952 m. gruod. 
23 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 2-jos šv. Mišios šeštadienį, gruodžio 
mėn. 22 d. 8:30 vai. ryto ir pirmad., gruodžio 24 d. 8 vai. ryto 
'Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Vincento Nebėriezos sielą.

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNUS, MARTI IR ANŪKAI

KBLEDŲ

EGLUTES
ISTORIJA

Blum Trees bendrove, Waupaca, Wisc., per metus parduoda 6 mil. eglučių. Viršuj, kairėj, dr. Blum, 
buvęs profesorius, . apkarpo eglutes, toliau jos apipurškiamos, kad būtų žalios, plaunamos, mašina 

kaip parodyta paveiksle nr. 4, ir toliau jau konvejerju kraunamos į sunkvežimius. Šie visi 
darbai atliekami spalio ir lapkričio mėnesį.

. $117,600 UŽ SUŽEIDIMĄ nančiam Gary, Ind. Jis susižei- 
i Aukštesnis teismas Chicagoj prieš septynis metus, kai 
priteisė 8117,600 už nugarkaulio įdirbo iešmininku prie Elgin, 

, sužeidimą Jesse Cavvthon, gyyeįjoliet & Eastern gelžkelio.

DIDELIS PAŠTO DARBAS ,
I

Užvakar Chicagos paštas iš
rūšiavo 17,000,000 laiškų ir ki
tų siuntinių. Tai buvo darbin
giausią diena šio miesto pašto

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. -j- A.

JOSEPH GRAŽULIS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1961 m- 
gruodžio 23 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negai
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 

j ‘ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios gruodžio mėn. 22 d. 8 va.1. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios© pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Joseph Gražulio sielą.

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai
DAUG PARUOŠIAMA 

GAZOLINO

JAV-bių žibalo produkcija šie ! 
met padidėjusi 2 procentais, pa 
lyginus su 1961 m., ir vidutiniš
kai siekia 7.3 milijono statinių i I 
nevalyto žibalo per dieną. Apie : j 
tai praneša Amerikos Žibalo in
stitutas.

A. A.

Waltėr Gir kantas
Gyveno 4455 S. St. T.onis Avė.

Mirė gruod. 20 d.. 1962. 9 v. 
r., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje,
Amerikoje išaspven© 58- m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Mary (Sugintaitė). 2 
sūnūs: Julius, marti Kleanor ir 
Kdvvard, marti Mary. 4 anū
kai 2 seserys .Anastazija nud
riek su šeima ir Steplianie Sto
ne su šeima, švogąrka Veroni
ka Slažas su šeima, kiti ginti • 
nės.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4230 So. 
California Avė.

Laidotuves ivyks šešt., gruo
džio 2 2 d., i.š koplyčios 9 vai 
ryto bus atlydėtas i šv. Juo
zapo ir Šv. Onos parap. bažny
čią. P.o pamaldų bus nulydėtas 
i šv.. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę.- žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

Laidot. direkt, John F. Ėn- 
(! eikis. Tel. LA. 3-0440.

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Jau trys metai mena skaudžią Kūčių naktį, kaip kančia 

užspaudė gyvastį veide. Niekada negrįši Tu prie Kūčių stalo. 
Lūžo ne plotkelė rarikos sielvarte.

A. f A.
PIJUS STONČIUS

Prieš tris metus Kūčių dieną skaudžios Uremijos iškan
kintas, pačioje jaunystėje išsiskyrė iš mūsų tarpo mylimas vy
ras ir tėvelis Pijus Stončius. Šitam skaudžiam atminimui bus 
atlaikytos šv. Mišios 23 d. gruodžio, t. y. šitą sekmadienį 
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Visus gimines, draugus 
ir pažįstamus velionies Pijaus vardu nuoširdžiai prašome da
lyvauti pamaldose ir pasimelsti už jo sielą.

Antros šv. Mišios ir egzekvijos bus laikomos Kūčių dieną 
7:30 vai. ryto Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. Trečios šv. 
Mišios pas kun. Sugintą.

Ilsėkis ramybėje, mūsų vienintelė paguoda. O mūsų maldos 
ir ašaros tepuošia tavo eglutes ant kapo.

Velionies Pijaus vardu prašo ir dėkoja; už maldas jo žmona 
Izabelė, sūnus Pijus, dukrelės Danguolė ir Loreta

A A
KAZIMIERAS ANDRIJAUSKAS

Gyveno 1618 South 49th Avė., Cicero, Illinois
Mirė gruodžio 20 d.. 1962, 12:05 vai. ryto-, sulaukęs 76 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kražių par.. 
Bruku kaimo. Amerikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Izabella - (Petkutė), 
sūnus Vaclovas, duktė Ona, a. a. brolio Adomo našlė Ona, 
a. a. brolioi Prano našlė Bronisla.va ir a. a. brolio Jono našlė 
Darita ir jų šeimos, artimi giminės Pranciškus ir Jonas Pet- 
kewicz su šeimomis, Vaclovas ir Stanislava Bradtke su šeimo
mis, William Rich, jo žmona ir šeima;, Alex Rimkevich, ir 
Stanislovas Rimkevich ir jų šeimos, Justina Klapatauskiene 
su šeima, Stanislava Pajaujis su šeima, švogeris Ant. Petkus, 
švogerka Stella įr šeima, švogerka Pauliną Kryzevicz su šei. 
ma, švogerka J. Daučiūnas, jos vyras ir šeima, Aleksas Vit
kauskas, jo žmona ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko sesuo Janina Gerčas, švogeris Antanas ir šeima.

Priklausė šv. Vardo, Liet. Kareivių, šv. Antano, ir Chica
gos Lietuvių draugijoms.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. popiet penktad., gruodžio 
21 d., A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50th Avė., 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 24 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po- pa
maldų bus nulydėtas į mauzolėjų šv. Kazimiero kapinėse. »

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

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNUS. DUKTĖ IR KITI GIMINĖS
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108 |

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 21

A. -f- A.
ONAI VIZGIRDIENEI mirus, 

gilią užuojautą reiškiame jos sūnui VALIUI 
VIZGIRDAI ir šeimai.

Bronė ir Albertas 
Kremeriai

J. 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

TĖVAS IR SŪNUS MSRQUETTE FUNERAL HOME ' J uT'

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiU 6-2345-6 
1410 S. 56th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

M4S Sa WESTERN AVĖ.

T83ft MODERNIŠKOS 
Am-CONDITXONED KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

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

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

■: o

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 ltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 21

X “Drauge” galima įsigyti 
įvairiausių maldaknygių suau
gusiems ir jaunimui. Vienos jų 
mažesnio formato ir apimties, 
kitos didesnio. Maldaknygių yra 
nuo 50 ct. iki 4 dol.

X Andriejus ir Oną Kriau
čiūnai, gyveną 4440 So. Fair- 
field, gruodžio 31 d. švenčia 50 
metų vedybinio gyvenimo auk
sinį jubiliejų. Trys jų dukterys 
yra vienuolės: dvi Šv. Kazimie
ro vienuolyne ir viena šv. Juo
zapo. Tėvų jubiliejaus proga 
jų duktė kazimierietė, seselė M. 
Dilekta parvažiavo iš Argenti
nos (Pietų Amerikos), kur ji 
jau 12 metų dirba mokyklose.

X Amerikos Lietuvių Tary
bos centro biuro adresas: 6818 
Western Avenue, Chicago 36, 
III. Telefonas — 778-6901.

X Lietuviai, kaip ir visi kiti 
neturintieji JAV pilietybės, pri
valo sausio mėnesį užsiregist
ruoti pašto įstaigose arba imi
gracijos tarnybos raštinėj. Įs
tatymas neliečia diplomatų, as
menų, kuriuos čia tarnybos rei 
kalais atsiuntė tarptautinės or
ganizacijos ir laikinų žemės 
ūkio darbininkų.

X Kristijono Donelaičio Li
tuanistikos mokyklos mokiniai 
ir mokytojai kviečia tėvus ir 
visuomenę atsilankyti į tradi
cinį Kalėdų eglutės vakarą, k u 
ris įvyksta gruodžio 22 d., 5 
v. p. p. Marąuette Parko Field- 
house — prie Kedzie ir 67 gat
vės. Įvertinkime jaunimo kvie
timą ir visi dalyvaukime šioje 
šventėje.

X S. Taučytė, VVaukegan, 
III., įrašė naują narį į Lietuviš
kos Knygos kluibą. Tai graži 
kalėdinė dovana ir tuo pačiu 
padedama mūsų knygos reika
lui.

X LB Centro Valdybos In
formacijos komisijos posėdis į- 
vyks gruodžio 21 d. 7:30 y. v 
B. Pakšto salėje. Komisijos 
sekret. yra Vyt. Zalatorius.

X A. a. Kazimieras Andrijau
skas, gyv. Cicero, 1618 S. 49 
avė., mirė vakar. Priklausė ke
lioms vietos organizacijoms. 
Veiklus lietuvis. Pašarvotas Pet
kaus koplyčioje.

X šviesos - Santaros rengia
mas Naujų Metų sutikimas, 
įvyks Music Hali patalpose, 
kiekvienais metais praeina kuo 
linksiausiai. Staliukus galima 
užsisakyti pas H, Vepštienę, 
RE 7-9832, ir pas D. Kocha- 
nauskienę, PR 8-7708.

(Sk.)
X O. Literskienės Delikatesų 

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

X Praktiškas kalėdines do
vanas: liet. plokšteles, štai.
laikrodžius, elektr. skustuvus, 
plaukų džiovintuvus, virtuvei 
elektr. reikmenis, raš. mašinė
les, kišen. radijukus, mažus 
magnetofonus, patefonus, TV 
ir kit. pigiai galima pasirinkti 
DAINOJE, 3321 So. Halsted.

(Sk.)

X Krautuvė ir sandėlis—pri
krauti įvairių radijų, televizi
jų, patefonų. Labai puikūs bet 
nebrangūs vokiški Nordmenae 
aparatai. Gradinskas, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. Atdara ir 
šį sekm. nuo 11 v. iki 4 v.

(Sk.)

X Švč.. P. Marijos Gimimo 
parap. mišrus choras gruodžio 
23 d. 7 v. v. aplankys Šv. Kry
žiaus ligoninę, kur giedos kalė 
dines giesmes. Kasmet choras 
aplanko penkias choro gerada
rių šeimas, šįmet choras aplan 
kys šias šeimas su Kalėdų gies 
mėmis: Viliūnus, T. Maczys šei
mą, A. Benaičius, J. Evans, J. 
Vilkus ir J. Kazanauskų šeimą 
Beverly Hills.

Pirmadienį, Kūčių vakare, 
11:30 v. v. choras ir Alice Ste- 
phens ansamblis giedos kalėdi
nes giesmes prieš bernelių mi
šias. Mišių metu choras giedos 
Kahns Kalėdų mišias. Solistai 
bus Genovaitė Maczys, Mary 
Banky, Alvina Giedraitis, Ray 
Samoška, Genovaitė Peškys ir 
Ted Kramer.

X Egidijus Užgiris, Studen
tų Ateitininkų sąjungos pirmi
ninkas, atvyksta į Chicagą gruo 
džio 22 d. ir dalyvaus ideologi
niuose kursuose. Egidijus dabar 
tiniu metu Harvardo universi
tete ruošia daktaratą iš fizi
kos.

X Marijos Nekalto Prasidė
jimo Seserų rėmėjų vakarienė 
Chicagoje įvyks sausio 20 d., 
sekmadienį, Jaunimo Centre. 
Ruošia Brighton Parko sky
rius. Kvietimai gaunami ir pla
tinami visose lietuvių koloni
jose.

X Cicero LB apylinkė išleido 
biuletenį, kuriame sužymėti apy 
linkės valdybos nuveikti ir pla 
nuojami darbai. Baigiantis me
tams kviečiama solidarumo mo 
kestį siųsti iždininkui K. Doč
kui, 1901 S. 49 ct.

X Stefa Ziulpa prašoma at
siimti laišką (iš Lietuvos, Šilu
tės rajono), kuris buvo siųstas 
7021 S. Talman Avė., o dabar 
yra “Draugo” raštinėje.

X Kristijono Donelaičio mo
kyklos tėvų komitetą, kurio pa 
stangomis mokykla perkelta į 
modernias patalpas, sudaro A.

nas koncertas turės savo veda-
. . . . 1 EJ.JLVŽV X L31111CV1J.JLCLO V UAJ.C-mąią minti, pav., vienas iš kon-parapijos choro nariai ir laibai' “ , m „ cių), tai — voldemarininkai.certų bus skinamas Tautos za- ,, ,, . . ,. , , . Macevičius pagaliau suplakadmtoio ir Lietuvos himno au- ,.. , . , _ ą, , . , ... . partijų vadus į krūvą, jiems. . . ,. , ..... . tonaus dr. Vinco Kudirkos gar- , .... ... . .... , Jvisai gerai lietuviškai ir visur , . T prikiša siulymasi būti tarnais■ f . . , • - bei. Instrumentalistai ir kitos .. ..... . .... . . . .su lietuviais kalba tik lietuvis- Į ,................... . L . Vokietijai, o isbegus į užsienį,

kai. Į vestuves atvyksta > jau-1 SC UJ°S ,y.S K U/.1U °*^ jie, girdi, susibūrę į “aktyvistų D°čkaus darbą įvertino, pakelė
nosios teta sol. Dičiūtė pozitonų kurinius ir lituamsti- f „ įo frQnto yeik§j jį į research inžinierius ir pa-
- Kun. Bruno Markaitis, SJ, kinius dalykus. Rengimo komi- ge t įolika ! vedė įvykdyti dar tris projek-

_______„ _________ atvyksta į Los Angeles vesti ,s?a bus . dar Piesta, įjun- ,<buyugiu liaudininku„ j tus. Minėtas inž. Dočkaus dar-
Regis, pirm., I. Rriaueeliūnienė, lietuviams rekolekcijas, kurios ;glan^ ir jaunuosius a torius. pUĮk k. Škirpa pradedant įr!bas yra ^patentuotas tarptau- 

Sekantys jaunimo talentų kon- «buvugiu socialdemokratu” P.'tln^ patentų įstaigoJ- 
certai bus pradėti organizuoti , Ancevičium ir “buvusiu-liaudį
mokslo metų pradžioje.

ITALIJOJE
— Pirmam Vatikano II-jo su 

sirinkimo pilnaties posėdžių lai
kotarpiui pasibaigus, daugumas 
kardinolų bei vyskupų yra iš
vykę į savo vyskupijas. Išvyko 
Romos Lietuvių kolegijos vieš
buty gyvenę portugalų, ispanų 
ir Pietų Amerikos vyskupai, 
keturi Australijos vyskupai, ku 
rių tarpe Adelaidės ir Melbour- 
no arkivyskupai. Išvyko ir vy
skupas Vincentas Brizgys. Pa
žymėtina, jog Adelaidės arkiv.
Matthevv Beovich, dar prieš iš
vykdamas Romon į Visuotinį 
susirinkimą, formaliai jau pa- 

kongregaci- 
Jei

E. Trečiokienė, J. Ivanauskas bus kovo 24-31 d.d. Tai bus ge-
ir J. Kasparaitis. Klasių globė
jos yra: I. Albrechtienė, A. 
Plienienė, D. Būtėnienė, D. Gri- 
ganavičienė, I. Bernatavičienė, 
A. Lipskienė ir P. Pocienė.

X Milda ir Viktoras Lesniau- 
skai vieton Kalėdų sveikinimų 
paskyrė Balfui 10 dol. (Pr.)

X Rytoj, gruodžio 22 d., visi 
vilniečiai ir jų bičiuliai su šei
moms 5 v. v. renkasi į Jaunimo 
Centrą bendrom tradicinėm 
Kūčiom. Jei kas nespėjote užsi
rašyti, skambinkite dar šį va
karą, arba rytoj telef. GR 6- 
2036, arba VI 7-1890. (Pr.)

X šauliai Naujus Metus su
tinka gruodžio 31 d. 8 v. v. 
Vengeliausko svetainėje, 4500 
So. Talman Avė. Įėjimas, sta
liukas, užkandžiai ir šampanas 
4 doleriai. Staliukus prašome

X Sutik Naujus Metus Cice
ro, kuriuos ruošia LB Cicero 
apylinkė. Gros Markausko or-įtvirtino Marijonų 
kestras. Kaina asmeniui 6 dol., jos įsteigimą Australijoje, 
už kuriuos bus duodama valgy- susidarys norinčių stoti broliu-
mai ir gėrimai. Salė bus puikiai kų ar kandidatų į kunigus, se-

užsisakyti iš anksto, nevėliau' išpuošta, kvartetas padainuos kančiais metais jau bus galima 
iki gruodžio 25 d. Skambinti te-1 linksmų dainų. Prašoma vietas atidaryti Adelaidėje naujoky-
lefonu LA 3-4503, po 6 v. v. I rezervuotis pas K. Dočkų, telf. ną. Šiuo metu Adelaidėje dirba

(Pr.) I OL 2-4410. (Pr.)

“Ateities” jaunučių mergaičių šokėjų grupė. “Ateities” jaunučiai 
turi 80 vaikų. Kalėdų pirmą dieną 5:00 v. v. vaikų programoje 
(Totem Club) televizijos 11 kanale pasirodys Ateities grupė: šoks 

dzūkų polką ir padainuos J. Čiurlionytės Kalėdų giesmę. Akom
panuos akordeonu ir pianinu muz, Faustas Strolia.

Dalis Liet. Gail. Seserų sąjungos narių, pasižyminčių sa.vo veiklumu. Gailestingos os seserys kasmet 
surengia konccrtą-balių, globoja ne tik savo nelaimėn patekusias nares, bet ir prisideda prie liet. 
kultūrinių reikalų. Sąjunga paskyrė auką ir Draugui — 25 dol. Administracija jai už tai -reiškiai 
nuoširdžią padėką. Nuotr. V. Noreikos

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kazys ir Stasė Griciai, at
vykę iš Montreal, Kanada, įsi
kūrė Los Angeles, Calif. Jie 
augina Danutę 20 m., ir Rimvy 
dą — 17 m. Griciai įsikūrė San
ta Monikos miestelyje, kur gy
vena ir jo brolis Jonas su šei
ma. Taip pat į Los Angeles iš 
Kanados persikėlė ir Gricių se
sutė Elena Trasikienė su savo 
vyru ir dviem vaikučiais. Visi 
džiaugiasi persikėlę į Califor- 
niją ir gavę darbus.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro bažnyčioje moterystės sak
ramentą Kalėdų antrą dieną 
priims Antanas Brewin ir Vir
ginija Dičiūtė. Jiedu abu yra 
bebaigią universitetą studentai,

religingi jaunuoliai. Kas nuo 
stabu, kad A. Brewin išmoko

ra proga vėl išgirsti šį žymų 
pamokslininką, kuris čia prieš 
šešerius metus yra vedęs reko
lekcijas.
— Detroite kiekvienais metais

prieš Kalėdas prie 'Šv. Antano 
parapijos bažnyčios skautės 
renka aukas. Ne sau skautės 
pinigų prašo. Tai tik gerasis 
Kalėdinis darbelis, į kurį yra į- 
jungiama ir Detroito visuome
nė.

Visi pinigai sunaudojami šal
pai: ligoniams sanatorijose, Va 
sario 16-tos gimnazijai, pagai-

bos reikalingai nešelpiamai šei
mai Lietuvoje.

Ateinantį sekmadienį, 23 d. 
bus jau 12 tokia prieškalėdinė 
rinkliava. Gaila, kad kiekvie
nais metais surenkama suma 
mažėja. Skautės nuoširdžiai 
prašo kiekvieno įmesti pinigėlį į 
priartėjusią dėžutę. (P.)

AUSTRALIJOJE
— Jaunimo talentų koncer

tai, organizuojami paties jauni
mo, moksleivių ir studentų atei 
tininkų, pagal Lietuvių Namuo 
se organizacijų nustatytąjį atei 
nančiųjų metų viešųjų parengi
mų kalendorių, vyks 1963 m. 
rugsėjo 21, 28 ir 29 d. d., Liet. 
Kat. Centre. Adelaidėj. Kiekvic

tėvai marijonai Antanas Kaz
lauskas ir Pranas Dauknys.

OKUP. LIETUVOJE
— Komunistai puola laisvo

sios Lietuvos pol. partijas. Kau 
ne ir Vilniuje įvykusios bylos, 
pasibaigusios išimtinai mirties 
sprendimais, sušaudžius šešio
lika lietuvių, dabar partijos pa
reigūnams Lietuvoje atsirado 
tariamai nauja medžiaga aiš
kinti, kad vokiečių okupacijos 
metu buvusios blogybės, tai — 
vadinamojo buržuazinio nacio
nalizmo laikmečiu padariniai 
bei įtaka. Puldamas tą “buržu
azinį nacionalizmą”, lietuvių po 
litines partijas ir ypač rezisten
cijos veiklą, filosofijos mokslų 
kandidatas Jonas Macevičius 
“Komunisto” žurnale (11 nr.) 
be jokių svyravimų teigia: vi
sa “nacionalizmo” raida pasė
jusi blogybės sėklas.

Pasakodamas apie 19 amž. jo, kad jo vardas yra 1963 m. 
■ antroje pusėje tariamai kilusį Chicagos Sočiai Register (tur-

kuoja, nes jis, girdi, neieškojęs 
“pažangos perspektyvų”, akty
viai nekovojęs, o ieškojęs kom
promisų su carų valdžia. Mace
vičius kartoja ir seną Lietu
vos komunistų tezę, būtent, 
kad 1919 m. Tarybų valdžia 
Lietuvoje (suprask, komunis
tų — E.) buvusi “pasmaugta” 
su užsienio imperialistų pagal
ba. To “nacionalizmo” vėliavnir. 
ku buvusi tautininkų partija, 
tačiau jį skleidusios ir kitos 
partijos.

“Komunisto” žodžiais, vis dėl 
to pikčiausias priešas, nes, gir
di, uoliai varęs antikomunisti
nę akciją, hitlerinę propagandą 
(net buvęs remiamas vokie-

ninku” R. Skipičiu baigiant.

Emilija Mikaitienė su dukrele Madonna, besilanką “Drauge”. Emi
lija dirba “Ateities” jaunučių programų vedimo komitete.

RENKASI KATALIKŲ 
ISTORIKAI

Amerikos katalikų , istorikų 
sąjungos 43-ias metinis susirin
kimas įvyks Chicagos Conrad 
Hilton ir Sheraton - Blackstone 
viešbučiuose gruodžio 28 - 30 d. 
Vakarienėje dalyvaus Chicagos 
kardinolas Albert Meyer.

SKRAIDINA VAISTUS KU
BIEČIAMS , trejų metų sutartį, pagal kurią 

IŠ_Chicag2! O Hare aerodro- chicagos rajono 3,200 vairuo
tojų gaus algų pakėlimą. Po čiupo. Tada Bradshavv atsigulė 
Naujų Metų jų valandinis už- ir buvo nuvežtas į operacijos 
darbis bus $3.03. kambarį.

mo Delta, Eastern ir North- 
west, Raudonajam Kryžiui pa
prašius, oro linijos savo lėktu
vais skraidina apie 600,000 sva
rų vaistų, skirtų Kubos kalėji
muose įkalintų kareivių išpirki
mui.

NURAUDO DĖL KLAIDOS
W. Watson, 5803 S. Prince- 

ton, labai nustebo, kai sužino-

LIETUVIO INŽINIERIAUS LAIMĖJIMAI

Dipl. inž. Kostas Dočkus, • kęs K. Dočkus yra Chicagoje 
dirbęs Borg - Warner Research baigęs Illinois Institute of Tech
Centre, Dės Plaines, III., surado 
cheminę medžiagą, kuri apsau- 
go nuo rūdijimo metalą drus
kos skiedinyje. Atradimas ypač 
svarbus, kad apsaugo metalus 
skiedinyje, kuriame yra 65% 
druskos. Atradimas pritaikytas 
didžiųjų pastatų apšaldymo si
stemai. Anksčiau dėl nepapras
tos druskos reakcijos šaldymo 
sistemos aparatūra greit susi
dėvėdavo - surūdydavo, gi at
rastoji cheminė medžiaga nuo'siranda gabių asmenų, sugeban
to metalus apsaugo.

Inž. K. Dočkus prie to atra
dimo bendrovėje dirbo beveik 
4 metus, šis inž. Dočkaus dar
bas aprašytas chemijos žurna
le Ashrae Journal, gruodžio 
mėn. laidoje. Ten buvo įdėta 
inž. K. Dočkaus nuotrauka ir 
darbo proceso aprašymas, ku-

lietuviškąjį “buržuazinį nacio- ris bus pateiktas metiniam 
nalizmą”, Macevičius jį kriti- chemijos inžinierių suvažiavime

New Yorke vasario 11-14 d. 
Tame suvažiavime dalyvaus ir

Inz. K. Dočkus

inz. K. Dočkus. Bendrovė inž.

Tokio gražaus laimėjimo sa
vo profesijoje ir moksle atsie-

tingųjų ir kilmingųjų aristok
ratų sąraše). Jis dirba džiani- 
toriumi. Leidėjai atsiprašė. Jie 
turėjo galvoje kitą W. Watson, 
apdraudos kompanijos aukštą 
pareigūną, gyvenantį Winnet- 
koje.

PAKĖLĖ ALGAS VAIRUO
TOJAMS

Vairuotojų unija su Railway 
Express kompanija pasirašė

TERRA
3237 VVest 63rd Street, Chicago 29, Dl.

KATjKDTNRMS DOVANOMS: visoks sidabras, porcelanas, kristalas, 
Hummel ir kt. figūros, gintaras, papuošalai ir brangenybės, paveiks
lai, lietuviškos knygos, odos dirbiniai, muzikos plokšteles, kalėdinės 
atvirutės ir daugybė kitų dalykų puikių pasirinkimui.

Iki pat Kalėdų parduotuvė atdara. — kasdien iki 9 v. v., šešt. 
— iki (! v. v., sekm. — 12—4 v. v.

nology metalurgijos inžineriją, 
pasirinkdamas darbą metalurgi 
jos - chemijos srityje. Vokieti
joje inž. K. Dočkus gyveno Ha- 
nau stovykloje, buvo įstojęs į 
Frankfurto universitetą, bet 
greit išvyko į JAV, kur turėjo 
dirbti įvairių darbų, kol baigė 
aukštąjį mokslą.

Visiems lietuviams malonu, 
kad vis daugiau ir daugiau at-

čių prasimušti į pirmąsias vie
tas šioje aukštai išvystytos pra 
monės šalyje. Malonu pastebė
ti, kad inž. K. Dočkus yra veik 
lūs visuomenininkas, einąs Ci
cero Liet. Bendruomenės apy
linkės valdyboj iždininko parei
gas ir aktyviai prisidedąs prie 

j įvairios veiklos. Linkėtina taip 
gražiai užsirekomendavusiam in 
žinieriui K. Dočkui atsiekti ir 
tolimesnių laimėjimų, tuo pačiu 
kelti lietuvio vardą ir puikiai 
reprezentuoti lietuvius ameri
kiečių mokslo žmonių tarpe.

Myk. Muraltis

BLAIR PATEKO GARBĖS 
LEGIJONAN

Prancūzijos prezidentas Char 
les de Gaulle paskyrė Chicagos 
meno instituto prezidentą Wil- 
liam Blair į Prancūzijos Garbės 
legijoną. Blair vėliau gaus (bal
tą ir auksinę legijono žvaigždę 
— ordeną, Napoleono įsteigtą 
1802 m.
VALDŽIA SUMAŽINO UŽSI

LIKUSIAS TAKSAS
Harry Koplin, Zephyr Laun- 

dry mašinerijos kompanijos sa
vininkas, už atsilikusias paja
mų taksas valdžiai buvo skolin
gas $1,634,359. Taksų skyrius 
sutiko iš jo priimti $742,031 ir 
tuomi panaikinti ruošiamą prieš 
jį bylą.
GAISRAS PADARĖ $250,000 

NUOSTOLIŲ
Didelis gaisras ištiko dviejų 

aukštų pastatą, 7165 N. Cicero. 
Degė 'baldų krautuvė ir rašti
nės antrame aukšte. Nuostolių 
padaryta apie $250,000. Ugnia
gesiams buvo daug darbo, nes 
kliudė žemas vandens spaudi
mas. Spėjama, kad pastatas 
buvo padegtas.
VIENA MAUDYNĖ 10 ASME

NŲ
Iš 1960 metų gyventojų su

rašinėjimo Chicagoje yra 144,- 
036 gyvenamų vienetų, kur ar
ba nėra maudymosi įrengimų, 
arba reikia jais pasidalinti su 
kitais gyventojais. Chicago įs- 

i tatymas nurodo, kad, kur gy
vena daugiau žmonių, ten turi 
būti viena maudynė kiekvienai 
dešimčiai gyventojų.
RAUDONA GELTONŲ PUS

LAPIŲ KNYGA
Nauja 1963 metų raudona 

knyga su geltonais puslapiais 
tuoj po Kalėdų bus dalinama 
telefonų abonentams. Šios 2,236 
puslapių knygos tiražas yra 1,- 
355,000 egzempliorių.

IŠ LIGONINĖS PAGAVO 
VAGIS

Chicagos policininkas Stuart 
Bradshaw Michigan Avenue li
goninėje rengėsi pasiduoti ope
racijai. Per langą pastebėjo, 
kad du vagys ligoninės pastato 
kieme laužiasi į svetimą auto
mobilį. Tuoj apie tai patelefo
navo policijai, kuri vagis sų-




