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STIPRINAMA S. KORĖJOS KARINĖ JĖGA
PANMUNJON, Korėja — 

Šiaurės Korėja šeštadienį teigė, 
kad Amerikos U-2 lėktuvas 
aukštumoje atlikęs žvalgybinį 
skridimą virš Šiaurės Korėjos 
teritorijos gruodžio 6 d.

Šiaurės korėjiečių maj. gen. 
Chang Chung-Hwan teigė 161- 
me jungtinės karinių paliaubų 
komisijos posėdyje, kad skridi
mu buvę pažeista Korėjos ka
rinių paliaubų sutartis, pasira
šyta 1953 metų liepos mėn.

Pasak jo pranešimo, U-2, 
skridęs iš Pietų Korėjos salos 
Jupyung, 70 mylių vakaruose 
nuo Seulo, įžengęs į šiaurės Ko
rėjos širdį, skrisdamas virš Ha- 
eju miesto vakarų-rytų pajū
ryje.

Pirmą kartą Šiaurės Korėja 
nusiskundė dėl U-2 lėktuvo 
skridimo. '

Kaltinimas pasirodęs keliom 
dienom praslinkus po Šiaurės

Korėjos pranešimo, jog ji stip
rins savo karines jėgas, nors ir 
dėl to bus ir sutrudytas ekono
minis išvystymas.

Vyresnysis Jungtinių Tautų 
komandos atstovas, JAV aviaci
jos maj. gen. Joseph E. Gili pa
reiškė, kad komanda ištirsianti 
įvykį. Jis pridėjo, kad šiaurės 
korėjiečių pranešimas apie ka
rinį stiprinimą pažeidžia Šiau
rės Korėjos paliaubų sutartis.

Amerikietis geenrolas pareiš
kė, kad Šiaurės Korėja paliau
bų sutartyje pažadėjo neįsigyti 
kovos lėktuvų, o dabar ji tu
ri „daugiau kai 500 kovos lėk
tuvų”.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito, grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
pareiškė, kad jis nekeičiąs savo 
„neutralios” politikos.

— Kalėdos Sovietų Sąjungoje 
yra darbo diena, kaip papras
čiausia darbo diena.

Vakarų Vokietijos

biudžetas šlubuojąs
BONNA — Pasak finansų 

ministerio pranešimo Vakarų 
Vokietija negalėsianti subalan
suoti biudžeto šiais metais pir
mąjį kartą savo 13 metų isto
rijoje.

Vokietija negalėsianti suba
lansuoti biudžeto, kadangi vy
riausybė išleido 10 bilijonų do
lerių nuo sausio iki rugsėjo, o 
surinko 9 bilijonus ir 900 mil. 
dol.

Ką patyrė agitatoriai 
apklausinėje kolchozininkus?
Pripažino: žmonės trokšta privačios nuosavybės, 

nepaiso kolchozininkų nuomonės
Pavergta Lietuva — Komu-’toji komunistų programa ar į- 

nistinių pareigūnų Lietuvoje vairūs nutarimai toli gražu ne
vykdomas propagandinis, agi- pasiekią' eilinių žmonių ir jie 
tacinis darbas vis vyksta su dažniausiai tų dokumentų ne- 
kliūtimis, vis ieškoma naujų bū- suprantą. Štai, Biržų raj. „Suos- 
dų- jį pagerinti, nusiskundžiama tų” kolchozininkė M. Vokietie- 
nesekmėmis. Dabar, kaip pabrė- nė pasisakiusi: “Viskas progra-i 
žia " Kūmams las '* (11 nrJ,wLie- nifije' ’phiku’, bet dėl nuosavų
tuvos komunistiniams agitato
riams jau nepakanka traukti 
žmones į politinio švietimo tink
lą, versti juos klausyti paskai
tų. Tas darbas — vadinamas 
politiniai masiniu — pasirodo, 
būtų veiksmingesnis, jei tie 
tūkstančiai agitatorių, propa
gandininkų glaudžiau bendrau
tu su eiliniais žmonėmis, žinotų, 
kas jiems neaišku, ką jie dar 
nepakankamai supranta. Reikia

namų, karvių, tai neaišku. Kal
ba, kad prie komunizmo juos 
atims, o kaip bus iš tikrųjų, 
niekas mums nepaaiškina”.

Čia agitatoriai jau daro išva
dą — dar ne visi kolchozininkai 
suprantą net pačią komunizmo 
sąvoką. Tai ir rodo, kad Lietu
vos kaimiečiai vis dar pasiilgę 
privačios nuosavybės, agitatorių 
žodžiais, pas juos pasireiškian
čios “privačiasavininkiškos ten-

Senatorius Goldvvater
prašo ištirti raketos

Skybolt likimą
WASHINGTON, D.C. — Se

natorius Barry Goldvvater (R. 
Ariz.) šeštadienį pareiškė, jog 
atsisakymas Skybolt raketos 
programos yra „nepaprastai pa
vojingas žingsnis”.

Goldvvater, aviacijos atsargi
nis majoras generolas, pasiun
tė telegramą JAV senato gink
luotų jėgų tarnybos pirmininkui 
Richard B. Russel (D. Ga.), siū- 
lydaams komisijai ištirti Sky
bolt raketos „palaidojimą”.

Nukentejo dėl

išeikvojimo
SEOUL, Korėja — Pietų Ko

rėjos karinis teismas šiom die
nom riuieis?? " armijos majorą 
mirties bausme, o keturis kitus 
iki gyvos galvos. Jie kaltinami 
išeikvoję $77,000 iš armijos fon
dų. Teismas taipgi pasmerkė 
keturis kitus karius dėl panašių 
nusikaltimų, bet du atleido nuo 
bausmės.

Michelozzo (italas, 1396-1472) Madona su miegančiu Kūdikiu (detalė)

unija
JAV prezidento siūlymą

NEW YORKAS — Preziden
tas Kennedy vakar anksti rytą 
bandė sustabdyti uostų darbi
ninkų streiką, kuris buvo nu
matytas paskelbti 5 vai. po pie
tų Atlanto ir įlankos pajūrio 
uostuose nuo Maine iki Texas.

Prezidentas pateikė per savo 
darbo sekretorių W. Willard 
Wirtz pasiūlymų, kurie bus 
svarstomi Tarptautinės Longs- 
horemen draugijos ir New Yor
ko laivininkystės organizacijos 
posėdyje.

Prezidentas Kennedy prašo 
90 dienų atidėti uostų darbinin
kų streiką ir derėtis.

SMŪGIS EKONOMINIAM 
GYVENIMUI

NEW YORKAS — Tarptau-
I tinė Longshormenų unija vakar 
12 vai. atmetė prezidento siūly
mą atidėti uostų darbininkų 
streiką.

Šis streikas labai pakenks 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ekonominiam gyvenimui.

pasiekti eilinius žmones — nu- dencijos”. Dar blogiau — tų 
tarė pavergtos Lietuvos komu- pareigūnų nuomone, pas tuos 
nistų partijos propagandos ir kolchozininkus pasireiškianti 
agitacijos skyrius ir jau atliko “priešiškos propagandos įtaka”. 
kai kuriuos bandymus. Kokiu būdu ir iš kur į Lietuvos

Taigi, tie „ideologiniai dar
buotojai” buvo pasiųsti į kol
chozus, jiems buvo pavesta ste
bėti kolchozininkų gyvenimas, 
poilsis, dalyvavimas visuomeni
nė^ veikloje.

Jiems buvo pavesta išaiškinti, 
kaip vyksta komunistų progra
mos ir kitų dokumentų propa
gavimas ir pan. Tie partiniai 
pareigūnai dar turėjo stebėti, 
kaip kinta kaimo buitis, kiek 

dar gajos esančios vad. priva
čiasavininkiškos tendencijos, 
koks religingumo laipsnis, kaip 
kovojama su “buržuazinėmis at
gyvenomis” . ir pan.

Dabar tie partiniai stebėto
jai nudžiunga, patyrę, kad kai
me vykstąs pakitimas, kad 
kiaulių šėrike teigianti, jog “ne
bus turtingas kolūkis, tai ir ko
lūkiečiams geriau nebus”. Jiems 
vietoje ištyrus paaiškėjo, kad

KALENDORIUS
Gruodžio 24 d.: Kūčios, Ado

mas ir Ieva, Žibutė.
Gruodžio 25 d.: Kalėdos, šv. 

Emanuelis, šv. Anastazija.
Gruodžio 26 d. Kalėdų antroji 

diena, šv. Steponas, Dovilė, Aiš- 
kutė.

ORAS

kolchozus skverbiasi “priešiškos 
idėjos”, partinis žurnalas nepa
aiškina.

Agitatoriai dar nusiskundžia, 
kad tie vargšai kolchozininkai 
“dar ne visuomet” suprantą, jog 
jie pilnateisiai savo žemės šei
mininkai... Bet kaip jie tai su
pras, jei tas pats “Komunistas” 
čia pat nurodo, kad kolchozuose 
nesą pilnos demokratijos, kad 
su kolchozininkais nesitariama, 
jų nuomonės nepaisoma.

Kolchozuose apsilankę agita
toriai dar teigė, kad “užkietė
jusių fanatikų” yra senesnio 
amžiaus žmonių tarpe, o buv. 
“buožės, banditai” (buv. lais
vieji ūkininkai, partizanai, po
grindžio dalyviai) savo tikėjimu 
išreiškiu nepasitenkinimą da
bartine santvarka Lietuvoje. 
Kokios galutinos išvados, ke
liuose rajonuose pasikalbėjus 
su kolchozininkais? Religingu
mo klausimu, pasirodo, išvadą 
nepavykę padaryti, nes, girdi, 
čia reikalingi moksliškai pa
grįsti tyrimai.

Taigi, Vilniaus ar Kauno agi
tatoriai važinėja po kolchozus, 
atlieka tyriamąjį darbą, o kaip 
atrodo jų pokalbiai su žmonė
mis, geriausiai pavaizduoja Jur
barko raj. “Gegužės Pirmosios” 
kolchozininkė O. Gureckienė:

Oro biuras praneša: Chicago- “ižūrėk, kad atvažiuos, broliuk, 
je iri jos apylinkėse šiandien — toks pasipūtėlis, išsiris iš savo 
daugiausiai apsiniaukę, apie 10 vežimo — lyg pasisveikins, pas- 
laipsn. virš nulio; rytoj — šal- kui, bespoksodamas kažkur 
ta, galimas sniegas vėliau. žmonėms per galvas, paklaus 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:24 apie reikalus ir vėl išdums”.

Myk. Venclauskas

KALĖDŲ NAKTĮ
Gieda žvaigždes iš padangių 
Tyliai, tyliai, o žemai,
Baltu rūbu apsidengę,
Miega girios ir kilniai.
Mąsto topoliai parimę,
Baltos obelys sode —
Tokią naktį Meilę gimė,
Kelią nušvietę žvaigždę.
Meldžiasi karklai sušalę 
Balto pūko vystykluos,
Kažin kur vingiuoja kelias, 
Nesudrumsdamas tylos.
Lyg melodijos kur aidi,
Lyg kur gieda angelai — 
Klausos žemė baltaveidė, 
Klausosi balti šilai.

Kalėdinė šv. Tėvo kalba

Okupantui silpnėjant, pavergtųjų 
viltys stiprėja - atgyja

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIMO KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI LIETUVIAMS TfiVYNEJE

Šią Kalėdų dieną Pavergtųjų Europos Tautų seimas vėl 
siunčia Jums savo broliškus sveikinimus.

Šiandien dvasinės vienybės ryšiai jus su geros valios žmonė
mis visame pasaulyje. Net ir geležinė uždanga negali pertrauk
ti tų ryšių; oro bangų trukdymo stotys yra bejėgės prieš kalė
dinės žinios spinduliavimą per sienas, skiriančias pavergtąjį pa
saulį nuo laisvojo.

Jūsų pavergėjai jau daugelį metų bando nuslopinti kalėdinę 
dvasią jūsų širdyse. Jie visais būdais stengiasi numarinti Jūsų 
laisvės troškimą. Šią Kalėdų dieną, tačiau, visam pasauliui aišku, 
jog jų bandymai yra veltui. Šiandien jūsų pavergėjai prisipažįsta, 
jog jų pačių sistema ir filosofija ima skilti į besivaidijančias gru
pes ir grupeles; pasitraukdami iš Kubos, jie patys prisipažino, 
jog jų ginkluotosios pajėgos neprilygsta laisvojo pasaulio kari
nei galybei.

Pavergėjui silpnėjant, pavergtųjų viltys atgyja. Todėl mes 
švenčiame šias Kalėdas drauge su jumis vilties ženkle. Kalėdų 
skelbiama taika yra neįmanoma be laisvės — ypač be jūsų lais
vės. Toji taika jau artėja. Dirbkime ir melskimės, kad pagrei
tintume jos atėjimą.. prekybTreiaibviais

iš Kubos buvo laukiami Miami 
mieste vakar rytą, bet prieš 
pietus dar nebuvo nė vieno 
transporto su belaisviais JAV 
žemėje. Manoma, kad belaisvių 
gražinimas suvėlintas, nes ku
biečiai pareigūnai tikrina ame
rikiečių atsiųstus vaistus ir 
maistą.

VATIKANAS — Popiežius 
Jonas XXIII savo kalėdinėje 
kalboje, pasakytoje šeštadienį, 
ragino krikščionių tikėjimus 
vienybėn ir pasaulį įgyvendinti 
taiką, kuri neįmanoma be tei
singumo. Velionis Pijus XII yra 
aiškiai pabrėžęs „sugyvenimas 
ir taika tegali būti tiesoje”.

50 valstybių atstovų, akredi
tuotų Vatikane, vakar pasveiki
no popiežių Joną XXIII Kalėdų 
švenčių proga.

Šv. Tėvas savo kalboje diplo
matams pareiškė, kad tautos 
bendradarbiautų tolimųjų erd- 

: vių tyrinėjimuose. Žmogaus iš- 
i minties genijus sekančiais me- 
i tais gali atsiekti didelių laimė-

Longshoremen unijos strei 
kas paliestų 75,000 uostų darbi
ninkų nuo Maine iki Texas.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Britų premjeras Macmil
lan, grįžęs užvakar iš Nassau 
konferencijos su prezidentu 
Kennedy, pareiškė, kad raketos 
Skybolt pavykęs bandymas ne
turėsiąs įtakos į Britanijos — 
JAV sutartį pakeisti raketą 
Skybolt raketomis Polaris.

— Prezidentas Charles de 
Gaulle gruodžio 22 d. svarstė su 
premjeru Georgės Pompidou ir 

i kitais ministeriais Jungtinių A- 
! merikos Valstybių pasiūlymą 
duoti Prancūzijai raketų Polaris 
duoti Prancūzijai raketų Pola
ris, kaip Šiaurės Atlanto orga
nizacijos (Nato) atominei jėgai. 
Prancūzija nori turėti savo 
smogiamąją atominę jėgą.

— Valerian Zorin, 60 metų 
Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų viceministeris ir atstovas 
Jungtinėse Tautose atšauktas iš 
šios tarptautinės orgapizacijos. 
Nauju sovietų atstovu Jungtinė
se Tautose paskirtas Nikolai 
Federenko, 50 metų, buvęs Ja
ponijoje ambasadorius. Fedo- 
renko yra Europos reikalų spe
cialistas. Jis buvo ambasadorius 
Čekoslovakijoje nuo 1945 iki 
1948 m.

Fedorenko yra užsienio rei
kalų viceministeris nuo 1956 m.

14 kubiečių pabėgėlių 
j laisvę

MIAMI — Tanklaivis Henry 
šeštadienį paėmė 14 kubiečių 
pabėgėlių 50 mylių pietuose nuo 
Miami, kur jie plūduriavo lai
velyje. Pabėgėliai buvo atvežti 
į Miami ir perduoti imigracijos 
pareigūnams.

Kubos ir Vengrijos
prekybos sutartis

HAVANA, Kubai — Devynių 
vengrų delegacija gruodžio 22 
d. išvyko namo, pasirašiusi Ku
bos ir Vengrijos prekybos su
tartį 1963 m.

Jonas XXIII
jimų erdvėse taikingiems rei
kalams, — pasakė jis.

— Popiežius Jonas XXIII va
kar savo rūmų lange pasirodė 
žmonėms, susirinkusiems šv. 
Petro aikštėje Vatikane.

Rekordinis japonų 
biudžetas

TOKIO — Japonijos premje
ro Ikedos vyriausybė numatė 
2,855,808,000,000 jenų ($7,932,- 

, 800,000) biudžetą 1963 fiskali- 
I niam metam.
j Biudžeto projekte — dides
niam 17.7 proc. nei 1962 m. — 
numatoma daugiau išplėsti vie
šąją statybą, socialinį saugumą, 
savęs apsigynimą ir švietimą.

Rytų Vokietijos

kalėjimuose
BONNA — Pasak Vakarų 

Vokietijos ministerijos visų vo
kiečių reikalam, daugiau kaip 
12,000 politinių kalinių yra Ry- 

I tų Vokietijos kalėjimuose. 48 
pabėgėliai žuvo, bandydami pa

sprukti į Vakarus pasieniais 
tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos 
ir dviejų Berlyno dalių nuo 1961 
metų rugpiūčio 13 d. ir šių 
metų lapkričio 8 d.

— Panamos prezidentas va 
kar mirė grįždamas namo iš 
Bostono. Jį ištiko širdies smū
gis.

Italų žurnalistai turi
naują sutartį

ROMA — Italijos 11,000 žur
nalistų atstovai gruodžio 22 
dieną susitarė su savo darbda
viais dėl prašymo pakelti atly
ginimą ir sumažinimo darbo 
valandų. Tai pranešė italų žur
nalistų federacija. Penkių dienų 
streikas baigtas.

PRABILO PO 20 METŲ

Vienas geriausių radijo kal
bėtojų JAJV-se prieš 20 metų 
buvo kun. Charles E. Cough- 
lin. Dėl jo ypatingai drąsių pa
reiškimų prieš vyriausybę ir 
dėl kitų kontroversinių pasisa
kymų kun. Coughlin 1940 m. 
buvo priverstas nutilti, o 1941 
m. nustojo ėjęs ir jo laikraštis 
“Sočiai Justice”. Dabar jis, su
laukęs 71 m. amžiaus, vėl davė 
viešą pareiškimą, sakydamas, 
kad jis buvo teisus, kovodamas 
prieš teikimą karo metu Sovie
tų Sąjungai $11 bilijonų pagal
bos. Jo kalbas tada transliuo
davo 47 radijo stotys ir jis tu
rėjo apie 30,000,000 klausyto
jų.

WASHINGTON D.C. — Ku
biečių diktatorius Fidel Castro 
gruodžio 2 dieną sutiko iškeisti 
1,113 “Bay of Pigs” invazijos 
belaisvių už vaistus ir maistą; 
šie gaminiai kainuoja 52 milijo
nai dolerių.

Sutartį pasirašė Castro ir Ja
mes B. Donovan, New Yorko 
advokatas, kuris ištisais mėne
siais derėjosi su kubiečių parei
gūnais belaisvių šeimų vardu. 
Donovan pranešė Havanoje, kad 
belaisviai būsią paleisti „prieš 
Kalėdas”.

Pirmieji belaisvių transportai

— Federalinės vyriausybės 
pareigūnai koniskavo tūkstan
čius kalėdinių eglučių, nukirstų 
Meksikos miškuose. Įstatymas, 
išleistas apsaugoti mažėjančius 
miškus, draudžia parduoti eglu
tes, išskyrus atvežtas iš kitur.

AMERIKA, PREKYBA IR KOMUNIZMAS
,Sun-Times ‘ laikraščio vedamasis teisina JAV prekybą su komunistų valdomais 

kraš tais
WASHINGTON, D.S. — 1960 

metais Jungtinės Amerikos 
Valstybės eksportavo 20 bilijo
nų ir 500 milijonų dolerių ver
tės prekių į kitus kraštus. Mes 
importavome 14 bilijonų 700 
mil. dolerių iš kitų valstybių.

Mažiau 1 procentas mūsų im
portų ($125,900,000 atėjo iš ko
munistų valdomų kraštų dau
giau negu dvigubai šios sumos

— $287,000,000.
„Sun-Times” (gruodžio 22 d.) 

klausia, kodėl mes perkame iš 
komunistų valdomų kraštų ir 
ten parduodame?

Tai esąs paprastas dalykas. 
Pasaka laikraščio, mes prekiau-! 
jame su tais kraštais, nes pre-j 
kybą esanti ginklas prieš ko- j 
munizmą. Mes prekiaujame su i

komunistiniais kraštais, nes tai 
esąs tikras ir įrodytas metodas 
sustiprinti mūsų įtaką už Gele
žinės uždangos.

Taipgi yra tikras dalykas, 
kad neprekiaudami su komunis
tų valdomais kraštais, mes pa
greitintume komunizmo žlugi
mą.



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 24

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIUNAS

Sveikiname visus mūsų skaitytojus, bendradarbius, dirban
čiuosius ir pensininkus su šv. Kalėdų šventėmis ir Naujausiais 
Metais, linkėdami daug džicvugsmo ir greičiau sulaukti nemokamo 
gydymo.

Soc. draud. skyr. Redakcija

nežiūrint gyvenimo standarto 
augimo, tuo pačiu metu 32 mil. 
šio krašto piliečių gyvena ne- 
dateklių dėl besitęsiančio ne
darbo. Kad išspręstų šią. prob
lemą, reikia sumažinti mokes
čius, kaip siūlo prezidentas, ir 
dar reikia imtis tam tikrų prie
monių, kad būtų pašaukti dar
bininkai darbams j fabrikus.
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Paskelbti sunkus darbai 
įmonėse

Darbo sekretorius W. Willard 
Wirtz praplėtė sunkiųjų darbų 
nuostatus (Hazardous Occu- 
pations Order No. 10) jaunuo
liams kai kuriuose mėsos ap
dirbimo darbuose, liečiant dar
bus smulkmenų ir patarnavimo 
įstaigose. Papildymui įsakymas 
leidžia dirbti bona fide pamei
striams ir studentams - moki
niams, įtrauktiems į koopera
tyvų profesionalines bandymų 
programas, padengtuose dar
buose.

Pagrindinis įsakymas, išleis
tas 1952 m., dėl vaikų darbo 
nuostatų pagal the Fair Labor 
Standards įstatymą, paskel
biant tam tikrus darbus mėsos 
pakavimo įmonėse, ypatingai 
sunkiais darbais jauniems as
menims, jauniesniems 18 metų 
amžiaus. Prie sunkiųjų darbų 
priskaitomi darbai su mašino
mis: su piuklu piaustant mėsą 
ir kaulus ir pan. Sis papildo
mas įsakymas, kuris įsigalioja, 
nuo gruodžio 27 d., buvo at
spausdintas lapkričio 27 d. laik
rašty Federal Register. Kopiją 
galima gauti iš U. Si. Labor 
Department’s Wage and Hour 
and Public Contracts Divisions, 
105 West Adams St., Chicago, 
Illinois.

Lietuvių kalba knygelę “Fe- 
deralmis Darbo Samdos įstaty
mas” su papildymais galima 
gauti “Draugo” administraci
joje. pr.

Aukščiausio laipsnio 
atžymepmas AFL-CIO 

prezidentui
Pavergtųjų Europos Tautų 

asamblėjos delegacija, vadovau 
jama pirm. dr. George M. Di- 
mitrov. šiomis dienomis Wa- 
shington, D. C. įteikė atžymė- 
jimą Mr. George Meany, AFL- 
CIO prezidentui. G. Meany pa
dėkojęs už atžymėjimą, pareiš
kė, kad AFL-CIO kovos iki tol. 
kol visos pavergtos Europos 
tautos atgaus savo laisvę ir ne
priklausomybę. \ Leo.

Tikrina gaunančius pašalpą
Socialinio draudimo admini

stracija iš Washington, D. C., 
praneša, kad nuo sekančio mė
nesio pradės plačią investiga- 
ciją turinčių teisę pagal prog
ramą išlaikomiems asmenims 
pagalbai gauti. Tyrinėjimas bus 
atliktas 50 steituose ir Colum-

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Ųenktad. „ 9 8 „
•Šeštad. 9 12:10 „

0 anticlpated dlvldend
on investment accounts

6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
GRovehilI 6-7575

:bia distrikte. Bus patikrinta 
21,000 bylų turinčių teisę to
kią pagalbą gauti pagal steitų 
ir federalinius įstatymus. Ra
portas manoma bus paruoštas 
birželio mėn. Federalinė valdžia 
šiam tirinėjimui skiria daugiau 
negu pusę investigacijai reika
lingos sumos, kas esą mažiau 
tos sumos, kuri išmokama pa
gal šią programą. Steitai ir fe
deralinė valdžia išmoka apie
1.3 bil. dol. 925,000 šeimų, fis
kalinių metų laikotarpy, kurie 
baigiasi birželio 30 d.

Kiekvieną mėnesį bus patik- 
i rinti 28 steitai, kurie išmoka 
daugiausia ADC pašalpų. Prie 
šių steitų pirmoj eilėj priskai- 
toma (paduodame, kur daugiau 
šia lietuvių gyvenama): , Cali
fornia, Connecticut, Florida, Il
linois, Indiana, Louisiana, Ma- 
ryland, Massachusetts, Michi
gan, New Jersey, New York 
Pennsylvania, Texas, Washing- 
ton ir Wisconsin.

Tikrinant bus žiūrima šių 
sąlygų: ar tėvas gyvena su gau 
narčių pašalpą tuose namuose, 
ar vaikai yra jaunesni 18 metų 
amžiaus, ar jie yra tos vieto
vės gyventojai.

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

Kl. Būdama Amerikos pilietė 
nusipirkau Lietuvoje ūkį su na
mais 1932 m. Ar aš dabar ga
liu reikalauti atlyginimo? Jei
gu galiu, tai prašau prisiųsti 
man adresą, kur aš turiu kreip 
tis ? Ch.

' Ats. Ch. Atrodo, kad reika
lauti galėtumėte, bet ar iš rei- 

. kai avimo bus teigiami rezulta- 
i tai — mes abejojame. Jeigu 
jūsų turtas karo metu būtų 
žuvęs, tai jūs kaip JAV pilietė 
galėtumėte prašyti atlyginimo 
pagal neseniai įsagaliojusį įsta
tymą— War Claims Act. Pa
tartume kreiptis į vietos lietuvi 
advokatą, kuris jūsų bylai duos 
teisingą eigą.

Ar galima gauti vizitoriaus 
vizą, nenuvykstant į konsulatą?

Kl. Keletas mano draugų, ku
rie gyvena Europoje kaime no
rėtų atvykti į Ameriką su vizi
toriaus vizą. Jiems yra labai ne
patogu nuvykti į Amerikos kon 
sulatą. Aš esu skaitęs laikraš
čiuose, kad yra galimybių gau
ti vizą neapsilankius konsulate. 
Ar taip galima padaryti? R. š.

Ats. R. š. Taip, jūsų infor
macija yra teisinga. Mūsų pre

Šioje diagramoje nurodytos dirbančiųjų žmonių savaitinės darbo 
valandos pagal atskirus užsiėmimus. (Central Press)

zidentas rugsėjo 27 d. paskelbė 
papildomą skaičių konsulatų, 
kurie turi teisę išduoti vizas 
pagal užpildytą aplikaciją. Ta
čiau tas nėra galima visuose 
kraštuose. Jūsų draugas tur: 
kreiptis raštu į artimiausia Ą,- 
merikos konsulatą, iš kur gaus 
teisingą informaciją ir nurody
mus vizai gauti. Kai kada kon- 
sulautas gali pakviesti norintį 
gauti vizitoriaus vizą, jei tai 
rastų būtina. pr. š.

Socialinis draudimas ir 
nedarbo pašalpos

Daugelis klausia, ar gauda
mas nedarbo pašalpą, tuo pačiu 
laiku ar galima gauti pilną se
natvės pensiją? Į šį klausimą 
atsakant, pirmiausia reikia iš
siaiškinti, kada galima gauti 
socialinio draudimo senatvės 
pensiją. Pagal socialinio drau
dimo nuostatus, iš darbo at
leistas darbininkas, turįs pakan 
karną išdirbtų ketvirčių skai
čių (būdamas 62 m. arba 65
m. amž-) gali gauti sumažin
tą pensiją (62-63-64 m.) arba 
pilną pensiją (65 m.). Jeigu jis 
gauna pensiją, tai tuo pat lai
ku gali gauti ir nedarbo pašal
pą, jei jis tam kvalifikuotas.

Tačiau iš praktikos žinome, 
kad iš 50 steitų, 13 steitų at
skaito tam tikrą dalį arba su
mą iš pensijos tų asmenų, ku
rie gauna nedarbo pašalpą.

Čia išvardinsime tuos steitus, 
kurie iš nedarbo kompensacijos 
atskaito tam tikrą sumą: Co- 
lorado, Idaho, Iowa, Louisiana, 
Minnesota, Mississippi, 'Missou
ri, Nebraska, Oklahoma, Texas, 
Utah, Washington ir Wisconsin.

Visų kitų steitų pensininkai 
nedarbo pašalpas gali ramiai 
imti be baimės, kad jiems ką 
nors iš pensijos ar iš nedarbe 
kompensacijos atskaitytų.

Pr. Šul.

TRUMPAI
. — Nuo mačių nukentejusieans 
formuliarų reikalu kreipėmės į 

| Vokietijos generalinį konsulą 
Į Chicagoje. Konsulas telefonu at 
■ sakė, kad pataria suintere
suotiems asmenims formulianj 

j reikalu skubiai kreiptis į Bun- 
;desverwaltungsams, Hochhaus, 
Rudolphplatz, Koeln, Germany. 
Prašymams paduoti beliko 7 d. 
(terminas baigiasi gruodžio 31 
d.). pr. šul.

AVERAGE V/EEKIY HOURS
5EPTEM.BER, 1962

FARMERS

MANAGERS

CRAFTSMEN

FROFESSIONALS

OPERATIVES

SERVICE WORKERS

CLERICAĖ VVORKERS

FARM LABORERS

SALES WORKERS

NONtARM LABORERS

FRJVATE HOUSEHOLD I 
WORKERS I
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— Nedarbas padidėjo, .kai 
jaunuoliai pradėjo ieškoti dau
giau darbų, sako savo praneši
me Darbo sekretorius W. Wil- 
lard Wirtz. Pranešimą su smul
kiais duomenimis išleido Darbo 
Statistikos biuras. Valandinio 
uždarbio vidurkis produkcijos 
įmonėse padidėjo 1 centu, pa
siekdamas lapkričio mėn. aukš
čiausią ribą $2.41. Padidėjimas, 
sudėjus antvalandžius, siekė iki 
$97.36 per sav.

— Juodųjų boikotas. Iš Ma- 
con, Ga., pranešama, kad čia 
juodieji pradėjo boikotuoti vi- 
durmiesty tas krautuves, ku
rios jų nepriima darban kasi
ninkais ir raštinių tarnauto
jais.

— Londono filmus gaminan
ti bendrovė paskelbė spaudoje 
ieškanti “100 amazonių” nau
jam filmui susukti. Į skelbimą 
atsiliepė 500 moterų nuo 18 
iki 65 m. amžiaus. Režisierius 
kandidates aprengė kariška 
uniforma, įdavė kiekvienai pc 
šautuvą. Kandidatės išgirdusios 
komandą turėjo atvaizduoti ata 
ką. Iš geriausiai pasirodžiusių 
kandidačių režisierius išrinko 
“100 amazonių” filmui. L.

— Darbas iššaukia įvairius 
skausmus, sako gydytojai ir 
psichologai. 'Pvz. raštinės tar
nautojai skundžiasi skausmais 
nugaroje, raidžių rinkėjai — 
švino apsinuodijimu, anglių ka
sėjai — silikose, medžio apdir
bėjai — reumatizmu ir t. t. Š.

— Per 16. metų John Lewis
įsteigtas angliakasių fondas iš
davė $1.5 bil. dol. pašalpų be
darbiams ir jų šeimoms. Dabar 
yra 66,000 angliakasių pensi
ninkų ir kiekvienais metais jų 
skaičius didėja 4,000 asmenų. 
Dėl to unija pensijas sumažino 
nuo 1952 m. $100 iki $75, su
mažina ligoninių pagalbą ir naš 
lėm pašalpas. Narių skaičius iš 
280,000 nukrito iki 175,000.

— Patyrę kasininkai kai ku
riose krautuvėse didmiesčių 
srityse uždirba tarp $60 ir $70 
per sav. (1962 m. pradžioj), 
tuo metu, kai kasininkai (check 
ers) supermarketuose uždirba 
nuo $100 iki $120 per sav. Apie 
tai praneša JAV darbo depar
tamento Darbo statistikos biu
ras.

— Darbo sekr. W. W. Wirtz, 
kalbėdamas Feder. Bar Assn. 
darbo Įstatymo komiteto susi
rinkime Washingtone pareiškė,

M P. ŠILEIKIS, 0. P.ŠV Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-

A dažai. Spec. pagalba kojom. 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. r K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu , 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad lr šeštad.

0R. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR į 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

Rez HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA H. MOTERŲ LTGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Trečiad. lr kitu laiku paga. sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

' priima pagal susitarimą.

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandoa pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal aualtarlmą Jei , 
atsiliepia skambinti MI 8-0001 

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso ir res. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

VSžio ir leukemijos eheminč tera
pija. Pričmimas tik susitarus.
Telofono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. VVA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų '«—■ rez, PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

s • Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Neaunau- 
s dotu straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik U anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
3 turini neatsako. Skelbimų 
3 kaino- prisiunčiamos, gavus 
3 prašymus

Tel. 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. lr 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 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus . trečiadienius, už
daryta.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero1
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. lr šeš- 

1 tad. tik 10-12.

Tel. RElianee 5-1811
DR, WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3925 . VVest 59th Street 
Vai ■ Pirmad,. antra., ketvlrtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso. Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR ępiRŲĘ,GA? 

4938 VV. I5th Street, Cicero
Kasdien 1—s vai. Ir 6—8 vaJ, vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
„ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ Ot VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

.7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 1.1. vai. iki 1 vai. p. p, ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto —- 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. įr ketvlrtad. 1-4 p. p.
mtrad. ir oenktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus Ilgo*
2454 VVest 71»t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MOHSTAVIAIBS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

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

Priem. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni -— uždarytą.r ; ■
Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th Street

Ofisas iki sausio 3 d. uždarytas.

Ofiso telefonas — OL 4-2421

UR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 8 iki 8 vai. vak. 
Treč. Lr aekmad. tik cuaitanu.

• Redakcija dirba kasdien 3
8:30 — 5:30, . šeštadieniais E 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas 3 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- s 
niais — 8:30 — 12:00. E

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais .Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Tel,ef. REnublio 7-2290.

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

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

Rez. tel. PK 9-0563, Rez. PR. 9-6730
Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis

Inkstų, pnsles ir šlapumo taku 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. 159tb St., Harvey', 
llh, tel. EDison 8-4383; 80 N. Mi
chigan Av., Suite 808. tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

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

Valandos: 1-3 p. m. lr 6-8 a. m.
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635
lr PHtaiko akintas • Vlteua) iTeaining »— Contact Densea 

Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 p D 
antrad., penkt. 10:30 v. r __  6 n’n •

šešt.: 10:30 v. r.---- 5 p. p.
___________ 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 kiekvieną dieną 2 __ 4 ir
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. 59tb St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
Y- v- Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku -— pa,gal susitarimą.

Tel. Ofiso HE 4-2123. rez. GT 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
C H I R U R GAS •

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telef.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. Šeštadienį 
nuo 9 iki 1 vai., kitu laiku tei. 
GIbson 8-6195.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 iki 8 . 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 8-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 3-4; 6-8.

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

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

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Va),. 11 v ryto Iki 3 v. p.p.. 6-7 v.v

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
gydytojas ir chirurgas 

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



Žmogaus siela r 1

KALĖDŲ DŽIAUGSME
Žymusis kritikas Mason 

Brown rašo, kad niekas kitam 
negali pasakyti, kas yra lai
mė ir džiaugsmas. Žmogaus 
džiaugsmas yra tokia jo nuo
savybė, '<ad jis tik viena~ 
apie tai žino. Bet vieno džiaugs 
mas gali pereiti pas kitą, ga
li pajudinai sičius gelmes, iš 
kurių atema troškimas būti 
laimingu.

* *
Šiandien gyvename Kalėdų 

nuotaikomis: vieni kitus svei
kiname, linkime džiaugsmo. 
Pasijuntame, kad mes su be
sidžiaugiančiais džiaugiamės. 
Kartais juokas užkrečia kitus 
juoktis. Bet kodėl juokiamės, 
nežinome. Gal dėl to, kad kiti 
juokiasi. Šiandien pilna erd
vė kalėdinių giesmių. Visą 
naktį radijo bangomis galime 
klausytis iš viso pasaulio atei
nančių džiaugsmo apraiškų. 
“Tyli naktis,, šventa naktis” 
skamba mums ne tik ausyse 
ar atmintyje iš kūdikiškų at
siminimų, bet taip pat kažkur 
giliai sielos viduje.

Toji bendra nuotaika nepri
pažįsta jokių užtvarų. Ji pra- 
silaužia pro geležines uždan
gas ir eina pas pavergtuosius 
su linksma naujiena, kad pa
sauliui gimė Išganytojas. Paul 
Gibson, žurnalistas ir radijo 
komentatorius, neseniai grį
žęs iš Jugoslavijos, darė pra
nešimą apie žmonių nuotaikas 
už geležinės uždangos. Jis sa* 
kė, kad ir tenai religinės nuo
taikos gyvos, nors bedieviš
kas komunizmas bando jas vi
sais būdais užslopinti. Jauni
mas, sako, gaudo tas nuotai
kas instinktyviai.

Vienas studentas paklausęs 
profesoriaus, kodėl Vakaruose 
Kalėdos taip gražiai švenčia
mos, ir kokia tai būtų šventė, 
kad taip daug džiaugsmo ro
doma. Ateistinis propagandis
tas paaiškinęs, kad prieš du 
tūkstančiu metų Palestinoje 
gimęs labai neturtingų tėvų 
vaikas. Turčiai proletarų ne- 
įsileidę į namus, ir vaikas gi
mė toli nuo miesto laukuose 
kažkokiame apleistame tvar
te. O rusai, sužinoję apie tokį 
Palestinos turtuolių negailes
tingumą, raudonosios žvaigž
dės vedini, nuskubėję pamaty
ti to proletarų vaiko ir, radę 
visų apleistą, padovanoję sa
vo rusiškus kailinius. To pro
pagandisto aiškinimu, visas 
pasaulis negalįs pamiršti to
kio didelio įvykio, kuris vi
siems neturtingiesiems graudi
na širdį.

❖ jję *
Tikėjimo priešams Betlie

jaus Kūdikis yra tik neturtin

KATALIKŲ PASAULY

DVASINE TIESA PATVIRTI
NAMA IR LABORATORIJOSE 

Chicagoje veikia vadinamasis 
Sekmadienio Vakaro klubas, ku 
rio nariai rudens ir žiemos sek 
madieniais renkasi į Orchestra 
Hali patalpas išklausyti pakvies 
tų pirmaujančių mintytojų žo
džio gyvenimo prasmės klausi
mais. Vėliau tų pasisakymų iš
traukos spausdinamos laikraš
tyje. Tuo būdu “Chicago Dai
ly News” 1962.XII.10 išspaus
dino pareiškimą Auroros (III.) 
kolegijos prezidento James E. 
Crimi. Jis visų pirma pakarto
jo Sokrato žodžius, kad neap
galvotas gyvenimas yra never
tas gyventi. Paprastai būdas 
kaip žmogus gyvena išduoda 
į ką jis tiki. Žmogaus biogra
fija geriausiai padeda įžvelgti 
1 jo gyvenimo filosofiją. Pažy
mėjęs, kad jisai pats dirba ko
legijoje, kuri brangina krikš
čionybės principus, J. Crimi su
minėjo, kad tas faktas atsklei
džia jo gyvenimo filosofijos 
kryptį, ir jis toliau tvirtino: 
“Yra tiesos rūšis, kurios nega
lima pagauti mikroskopais, for 
mulėmis ar filosofiniais moks

gų tėvų vaikas. Jiems visą 
gyvenimą ''ra neišsprendžiama 
mįslė, kodėl tas didžiausiame 
skurde gimęs vaikas per du 
tūkstančiu metų nepamiršta
mas. Nei vieno karaliaus, nei 
kokio kito didelio žmogaus gi
mimo diena nėra švenčiama 
kaip Kristaus, Marijos sūnaus. 
Kodėlgi turi žmonės džiaugtis, 
kad gimė Kristus nuo amžių 
žadėtasis?

Iš viso sunku pasakyti, kas 
yra džiaugsmas. Rasime žmo
nių, kurie yra labai turtingi 
ir visko pertekę, o neranda 
gyvenimo džiaugsmo. Jie ne
laimingi, kai kiti juokiasi. 
Jiems nusibosta ieškoti vis 
naujų ir naujų vietų, naujų 
pramogų ir naujų pažinčių. 
Rasime žmonių, kurie daug 
kenčia, visą gyvenimą yra li
goniai, visai beturčiai, o iš jų 
akių trykšta pasitenkinimas. 
Žmogaus laimei reikia dau
giau kaip šio pasaulio. Akis 
nepasisotina regėjimu ir ausis 
girdėjimu. Sielos troškimai 
yra daug platesni kaip mūsų 
įt^moji visata.

Gyvenimo džiaugsmas at
randamas ne plačiajame pa
saulyje, bet savo viduje. ^Žmo
gaus gyvenimas yra judėji
mas. Tai yra dvasios judėji
mas kūne tarp tiesos ir mei
lės problemų. O jeigu tam ju
dėjimui nebus tikslo, kuriuo 
bus duotas sprendimas ir at
sakymas į visus klausimus, 
tai žmogus pasidarys labai ne
laimingas. Visą laiką žmogus 
yra neramus dėl gyvenimo 
prasmės. Kodėl mes gyvena
me, kodėl kenčiame ir kodėl 
mirštame, visada mes šiuos 
klausimus keliame.

Žadėtojo Mesijo atėjimas į 
pasaulį tuos klausimus iš
sprendė. Kristaus gimimas at
nešė prasmę visam žmogaus 
gyvenimui. Jis davė prasmę 
visai regimai ir neregimai kū
rinijai. Įsikūnijęs Dievas su
jungė viską, kas yra, — Die
vą su žmogumi, dvasią su kū
nu, — viename asmenyje, ku
ris yra Dievas, antrasis Švč. 
Trejybės asmuo.

Jis, Tiesa, Kelias ir Gyve
nimas, nusakė ir parodė, iš 
kur mes ateiname ir kur eina
me. Išganytojo gimimas davė 
prasmę visam žmogaus gyve
nimui. Mes gyvename, kenčia
me ir mirštame Dievui. Todėl 
ir šios dienos džiaugsmas ky
la iš Jo, iš to šaltinio, iš ku
rio pakilo visi regimieji ir ne- 
regimiėj pasauliai, išsiliejo gy
vybė ir visas džiaugsmas. Kris
tus sielą pripildė džiaugsmu, 
nes dangų palenkė žemei.

V. Rim.

lais, bet kurią Dievas mums 
apreiškia savo Sūnaus gimimu, 
gyvenimu, mokslu, mirtimi ir 
prisikėlimu. Ši dvasinė tiesa nė- 
ra nesuderinama su tiesomis, 
kurias randame bibliotekose ir 
laboratorijose.”

VEDUSIŲJŲ PROBLEMOS
Iš spaudos išėjo dr. I. E. 

Georg knyga “The Truth About 
Rhythm” (išleido Kenedy lei
dykla, 198 pusi., $4.95). Šiame 
veikale gydytojas išdėsto apie 
laikotarpius moters gyvenime, 
kada ji negali turėti kūdikių. 
Veikalas buvo parašytas čekų 
kalba ir susilaukė 35 laidų. Žur 
nale “America” jį recenzavo 
kun. Ford, S.J., ir gydytojas 
E. F. Keefe, pagrinde pasisa
kydami palankiai.

DARBININKŲ SĄJŪDŽIO 
STEIGĖJA

Popiežius Jonas XXIII spe
cialiu raštu pagerbė prel., J. 
Gardijn. Jaunų Krikščionių Dar 
bininkų sąjūdžio steigėją, šven 
čiantį 80 m. amžiaus ir minin
tį 50 m. to sąjūdžio sukaktį, 
Belgijos karalius Baudouinas tą 
sąjūdį pavadino nepaprastu, 
skleidžiančiu šviesą visur pa
saulyje.

PRANCŪZIJA TEIKIA VILČIŲ
De Gaulle polėkiai — tvirta Prancūzija, atsispyrimas Rytams 

ir prancūzų-vokiečilį santarvė

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 24

Rimties valandėlei

ŽODIS TAPĘS KŪNU

Ištisus šimtmečius tartum 
šiurpus sapnas, persekiojo pran 
cūzus jų pačių rankomis sukur 
ta nedalia, kurią William Sha- 
kespeare aptarė: “Aš atnešu 
liūdnas žinias iš prancūzų že
mės. Išdavystė? Ne. Trūkumas 
vyrų ir pinigų, o generolai gin
čijasi tuo metu, kai reikia ko
voti...”

GEDIMINAS GALVA

Jis aiškiai pritaria Europos 
ūkinei bendruomenei, jos laimė 
jimams ir polėkiams politiškai 
apsijungti. “Prancūzų - vokiečių 
glaudus bendradarbiavimas yra 
esminės svarbos reikalas.”

Naujoji vyriausybė

Georgės Pompidou naujoji vy 
riausybė mažai ką pakitėjo. Iš 
19 ministeriu tik 2 nauji. Nau
jasis ministeris pirmininkas a- 
tėjo į parlamentą iškėlęs gal
vą. Praėjusio parlamento pa- 
klupdytas Pompidou šį kartą 
gauna ryškų pasitikėjimą. Už 
jo vyriausybę balsuoja 268, 
prieš 116. Opoziciją sudaro ko
munistai, socialistai ir radikalai 
socialistai. MRP ir kai kurie ra
dikalai socialistai (69) susilaikė 
balsuoti.

Naujoji vyriausybė paskel
bė toli siekiančius polėkius ū- 
kio, socialinėje, politinėje ir ka
rinėje srityje. Pompidou žo
džiais, ši vyriausybė yra plačiai 
užsimojusi, nes ji prieš akis tu
ri daug laiko. Jis, sekdamas 
Prancūzijos prezidentą, daug

šekspyriškos apimties trage
dija vyko ne tik praeitose, bet 
ir penktojoje respublikoje. Ir 
stiprių nervų vairuotoją galė
jo sukrėsti sukilimai, kruvina 
tarpusavio kova, ūkininkų ir 
darbininkų streikai. Įsiūbuotos 
bangos, rodos, sunaikins įgulą 
ir laivą. Tačiau' kapitonas liko 
prie vairo. Jis ištesėjo audrose. 
Generolas numalšino generolus, 
kurie kariuomenę vedė iš pra
laimėjimo į pralaimėjimą. Pran 
cūzijoje atsirado vyras ir pini
gų. Prancūzų planingasis ūkis 
jau ima atkreipti pasaulio dė
mesį. Tragiškoje atomazgoje 
prieš vairuotoją sukilo parla
mentas ir senatas. Nūnai parla
mente mažumos opozicija jau 
bejėgė, senato pirmininkui telie
ka pasitraukti, nes jam visi var
tai užsklęsti.

De Gaulle tikslai

Jis kalba iškiliai, ilgais saki
niais, bet jo kalbos trumpos. 
Gruodžio 11 d. jis prabilo par
lamente: “Ko mes turime siek
ti? Mes privalome mūsų kraš
tą planingai stiprinti mokslo, ; 
technikos, ūkio, socialiniame, i 
švietimo ir jaunimo paruošimo 
baruose, kad pasiektume pavie- j 
nių asmenų, tautos ir Prancū- ‘ 
zijos gerovės. Suprantama, gali 
būti. įvairių nuomonių dėl prie
monių tikslui siekti. Štai dėl ko 
viena partija nėra veiksminga 
ir negali savęs pateisinti. Tiks
lai aiškūs, o priemonės pasirink
tinos ir galia panaudotina kraš
tui atsinaujinti. Totalitarinė pa
jėga stoja prieš Vakarus, jų 
laisvę, lygybę, socialinę broly
bę, kultūrinę bendruomenę, ūki
nę pažangą. Ji įpareigoja mus 
nežaisti tautos vienybe, ir dėti 
pastangų sukurti patrauklią ir 
našią santvarką, kuri būtų kū
rybingesnė už grėsmingosios jė 
gos polėkius, verstų ją pakeisti 
ir siekti taikos. Šiaurinio At
lanto santarvėje Prancūzija vis 
dar nesinaudoja vaidmeniu, ku
ris tiktų moderniškai karinei 

j pajėgai.”

LAUKINĖ MOTERIS S
Išvertė P. Gaudys |l

Jie sudarė judančią tvorą, versdami nepaklusnius 
gyvulius įeiti į užtvarą, stumdami juos arklių už
pakaliais ir neduodami jiems erdvės puldinėti, sulai
kydami maištaujančiųjų stūmius, gaudydami bėgan
čiuosius.

Visi galvijai buvo suvaryti, užtvaro vartai užda
ryti, pasiliko sargai, dainuodami dainas, o visi kiti 
pasileido pastatų link nubalnoti ir išmaudyti arklius, !

— Tu pasižymėjai, žvaigžduoli! — tarė savajam 
Pacharotė, tapšnodamas jam per kaklą. — Pro tave 
nepraėjo nė vienas galvijas, negavęs kas jam priklau
so. To nepaisant, šį rytą “Baimės” pavyduoliai tave, 
pavadino iškamša. Aš labai apgailestauju, kad man 
nepavyko patirti kas tą pasakė, nes tavo vardu jį bū-j 
čiau pamokęs.

Sugrįžimas iš darbo pagyvindavo pašiūrių kiemą. 
Pavakare varovai suėjo triukšmingais būriais, pradėję 
tarpusavy kalbėtis, ir baigdavo dainuodami, nes kiek
vienam reikalui Lyguma turi atatinkamą dainą, kur 
visa pasakyta geriau ir reiškiau, nes ten gyvenimas 
paprastas ir be jokių naujienų, ir žmonės yra linkę 
vartoti spalvingas vaizduotės formas.

Išmaudę arklius ii juos palikę geroje ganykloje, 
grįžo į kiemą, kur jau degė laužas ir ant jiešmų ke
pė telyčaitė, garindama skanų kvapą. Virtuvėje jie

čio artimam ryšyje su gamta — savo greituose atsa
kymuose šokinėjo nuo švelnaus į šelmišką, nuo juo
kingo prie tragiško, be sustojimų ir svyravimų taip 
ilgai, kol patvėrė gitaros stygos ir marakos grūdai. 
Jeigu pritrūkdavo įkvėpimo arba reikalingas žodis 
užtrukdavo surasti išeitį, buvo griebiamasi Floren- 
tino. Florentinas buvo didis lygumų dainius, viską 
išreiškęs eilėmis. Jo netgi pats velnias, vieną vakarą 
atėjęs pasivertęs krikščioniu, negalėjo nugalėti lažy
bose, kuris jų galės ilgiau improvizuoti, nes anas, 
nors jau buvo praradęs balsą, dar tebebuvo pilnas 
įkvėpimo, Ir, kai jau mažai betrūko ligi gaidgystės, 
vienoje dainoje suminėdamas Šventąją Trejj bę, vel
nią privertė stačia galva sugrįžti į pragarą 3u savo 
marakomis ir visu kitu.

O štai Pacharotės pasakos:
— Vieną naktį, beplaukdamas Mėtos upe, mačiau 

biaurias ugnis. Staiga mes pamatėme pakrantėje 
ugnis ir, tardami, kad tai buvo kaimas, mes prisiar
tinome prie kranto, norėdami gauti ko pavalgyti, nes 
buvome pabaigę savo paviržį ir buvome biauriai iš
alkę. Pakrantė pasirodė esančios kopos, o ką tamstos 
manote, kas buvo šviesos? Avė Maria Purissima!

Į Tūkstantis gyvačių, susiraičiusių į vieną kamuolį, 
i trynėsi viena į kitą smėlyje. Panašiai kaip degtukas 
j sukaliojamas tarp pirštų.

— Bičiuli, netepk taip storai — jam pastebi Ma
rija Nieves.

— Ak, karamba! Tu nieko nesi matęs, indėne! 
Pamėgink paplaukioti tomis upėmis, jeigu nori pa
matyti retų dalykų. Tai tas pat, ką aš jums anais 
kartais esu pasakojęs apie mano gyvenimą, prie Ori- 

j noko begaudant vėžlius.

(Bu* daugiau)

kalbėjo apie krašto atsinaujini
mą. Jo pareiškime tebuvo išsa
miau aptarti tik pręzmento pa
minėti tikslai. Tačiau jis ven
gė aiškiai pasisakyti, ką Pran
cūzija darys, jei Šiaurinio Atlan 
to santarvėje neišsikovos siekia
mos įtakos. Branduolinių sprog
menų klausimu prancūzai aiš
kiai pasisakė, kad siekia būti 
nepriklausomi nuo JAV.

Vyriausybė nusistačiusi neben 
drauti su senatu, kol ten pir
mininkaus Gaston Monnerville, 
kuris, referendumo klausimą 
svarstant, jietis sviedė ne tik į 
vyriausybę, bet ir į prezidentą. 
Nūnai jis yra užsklęstas ir ne
tiesioginėmis priemonėmis ver- j 
čiamas pasitraukti iš pareigų. ! 
De Gaulle ruošiasi išvyti kons
titucinį savo įpėdinį.

SPECIALŪS BRITANIJOS i 
ŽENKLAI ■

ROMA — Britanija sutiko iš
leisti specialų pašto ženklą pa
minėti laisvę nuo bado savaitę 
sekantį kovo mėnesį.

Madona su Vaikeliu — Rubens’o (1577 1640) kūrinys

patys apsirūpindavo padažu iš bananų ir troškintos 
mandijokos ir su tuo bei kepta mėsa, stati ir sutūpę 
aplink laužą, malšino alkį savo saikingų pilvų, visą 
dieną nieko nevalgę, neskaitant puoduko kavos, išger
tos beauštant.

Ir tarp vieno ir kito kąsnio dienos įvykiai, pokš
tai, pasigyrimai, nuoširdūs juokai, greitas ir sąmo
jingas atsakymas, gabaliukai iš spalvingo varovo bei 
vadovo gyvenimo, sunkiai dirbančio ir kantriai žy
giuojančio su daina lūpose.

Tuo tarpu ten, aplink užtvarą, pakaitomis budė
jo sargai, tolydžio dainuodami ir švilpaudami, nes 
gyvuliai tebėra neramūs, uostinėja laisvą stepę, ir 
staigus išsilakstymas gali išgriauti tvoras. Čia, pa
šiūrėse, kitas triukšmingas budėjimas: gitara ir ma- 
rakos, romansai ir dainos. Gimstančioj! poezija.

Paprastai Pacharotė su Marija Nieves, šis su 
gitara, o anas su- marakomis, pakaitomis improvi
zuoja.

Kai Kristus atėjo į pasaulį 
ant rudo žirgo, 
vos neprarado gyvybės 
begaudydamas laukinį bulių.

Kai Kristus adė jo į pasaulį, 
buvo rugpiūčio mėnuo.
Kaip jam būtų buvę malonu 
paragauti kukurūzų ir anonų1)

Ir taip, kiekvienam pasiremiant kito eilėmis, 
kiekvienam ketureily lygumos alsavimas, trykštąs iš. 
naivios ir žiežirbuojančios mūzos žmogaus, gyvenan-

1) Atogrąžų vaisius panašus į obuolį. V c r t,

M. MA TUKAS

Kaip mes švęsime šv. Kalė
das? Religinė Kadėlų nuotaika, 
aišku, nėra kalėdinėse dovano
se, papuoštoje eglutėje ar pa
bendravime su giminėmis bei 
bičiuliais. Kada tik žmogus, 
kaip krikščionis, ima labiau 
’sigilinti į Įsikūnijimo paslaptį, 
vai nekartą turi pripažinti, kad 
mūsų Kalėdų šventės ne visada 
turi tinkamą pobūdį. O juk iš 
tikrųjų po tais greit pralieps- 
nojančiais kalėdiniais įspūdžiais 
glūdi be galo didžios mintys ir 
paslaptys, turinčios likiminės 
reikšmės visam mūsų gyveni
mui.

Ar ateina mums mintis, kad 
Išganytojas atėjo į šį pasaulį 
išlaisvinti mus iš nuodėmės. 
Jeigu Jis neišlaisvins mūsų iš 
nuodėmės ar net neįdiegs nuo
širdaus noro būti išlaisvintiems, 
tai kalėdinės šventės yra tik 
apsigavimas. “Jis išgelbės sa
vo tautą iš jųjų nuodėmių” 
(Mat. 1,21).

Jis neatėjo mūsų išgelbėti 
nuo šio gyvenimo nepatogumų 
ir nepasisekimų, bet iš visokio 
sugedimo — iš mūsų aistrų ir 
piktumo, savęs pervertinimo ir 
pavydo. Nuo šių priešų išgelbėti 
tik Jis vienas tėra pajėgus.

Tiesa, mes trokštame, kad 
Žodis, tapęs kūnu, mus išgany
tų, bet norime, kad iš mūsų pu
sės nereiktų jokios aukos. Ta
čiau šv. Augustinas perspėja: 
Viešpats sutvėrė mus be mūsų, 
bet išganyti be mūsų negalės. 
Kaip Išganytojas atgailojo už 
mus, taip Jis reikalauja, kad 
ir mes patys už save atgailo
tume. Kaip pasaulio Išgelbėto
jas, Jis jau pradėjo aukotis ka
lėdinėj kūtelėj ir Jis kviečia 
pasekti Jį, nes neprisipažintos 
ir neatgailotos kaltės užmirši
mas yra Dievo užmiršimas. Bū
ti išganytam reiškia prisiimti 
kančias. Šv, Povilas tai išreiš
kė sakydamas: “...ko Kristaus 
kančioms netenka, tai aš papil
dau savo kūne jo kūnui...” (Ko
los. 1,24).

Viešpats savo gyvenimu yra 
patvirtinęs ir savo amžinąja 
išmintim paliepęs mums atsi
sakyti pasaulio bei jo tuštybių 
ir imtis kieto krikščioniško gy
venimo. Ir neapsigaukime, — 
įsikūnijęs Dievas neišgelbės 
mūsų kitokiais būdais, o tik

tais, kuriuos Jis pato .urodė 
ir pats vykdė.

Taip, Išganytojas gimė! Bet 
Jis griežtai atsistojo ir prieš 
mūsų bloguosius palinkimus. 
Jis yra vargingas, nusižeminęs 
ir kenčiąs Išganytojas. Nema
loni tai tiesa tik ieškantiems 
tuščios garbės ir lengvai atei
nančių turtų. “Jėzus Kristus, 
neturtėlis, be išorinių mokslo 
žymių, savyje yra šventas. Jis 
nepadąrė jokių išradimų, nieko 
nevaldė, bet Jis buvo nuolan- 

į kus, kantrus, šventas, šventas 
Dievui ir baisus piktosioms dva 
sioms ir be nuodėmės. Bet koks 
Jis yra neapsakomai puikus ir 
kokia stebėtina Jo didybė yra 
akyse tų, kurie bent kiek puo
selėja išmintį” (B. Pascal),

SUOMIŲ PSICHIATRAS 

APIE RELIGIJA

I Chicagoje š. m. gruodžio 
mėn. vidury įvyko trijų dienų 
pasitarimai tarp gydytojų ir 
teologų, svarstant fizinės ir 
psichinės sveikatos problemas. 
Tame teologijos profesorių ir 
medicinos specialistų pasitari
me dalyvavo ir Suomijos psi
chiatras dr. Martti Siirala. Sa
vo pasisakyme jis pabrėžė, kad 
žmonės yra susimaišę ir reikia 
mai neišskiria, kas yra tiesa, 
kas iliuzija. Jis dėstė, kad nuo- 

; dėmė ir jos atneštas derlius — 
j liga ir mirtis — yra rezultatas 
I mūsų bandymų būti patiems 
1 vieniems gėrio ir blogio sprėn- 
! dėjais, — tai padarinys mūsų 
1 bandymo tvarkyti gyvenimą 
i tik pagal žmogaus turimą ribo- 
! tą ir iškreiptą realybės iliuziją.

Jis taipgi pabrėžė savo tikė- 
j jimą, kad žmogus yra narys 
žmonijos kūno, sutverto ir pa
laikomo paties Sutvėrėjo, at
pirkto Jo Sūnaus ir skirto am
žinam gyvenimui. Kristus turė- 

I jo priimti vergo pavidalą, kad 
mus atpirktų. Mūsų Gynėjas 
— Tiesos Dvasia — mums va
dovauja... Argi yra kita tikra 
sveikata kaip ta: mirti ir pri
sikelti su Kristumi kasdien, o 
galutinai — Jo kūne? — klau
sė dr. Siirala. Jo pranešimą pa 
skelbė Chicago Daily News’' 
1962. XII. 15.



1 DRAUGAS, pirmadienis, 1902 m. gruodžio mėn. 24

KARAS PRIEŠ SPAUSDINTĄ

ŠLAMŠTĄ

Pornografija greičiau ugdo nusikaltimus, negu 
įstengiama statyti naujus kalėjimus

Kartą Ray Gauer, šešių va. 
kų tėvas, automobiliu važiavo 
į vieną Los Angeles priemiestį. 
Pakeliui jis pastebėjo eilę kios
kų, kur buvo įvairių parnogra- 
fiškų žurnalų ir kitokių nepa
dorių leidinių. Gauer susirūpi
no, kad tuo pelnogaudžiai tvir
kina jaunimą. Parašė laišką 
miesto merui, prašydamas, kad 
jis imtųsi priemonių prieš tuos 
nešvarius pelnogaudžius. Meras 
tą raštą perdavė policijai su 
instrukcijomis, kad ji turi ką 
nos daryti. S- ’aitės laikotarpy 
laikraščiai pr Ūė, kad polici
ja uždarė landynes, kuriose bu
vo pardavinėjamas moralinis 
šlamštas. Keli iš tų nešvarių 
pelnogaudžių buvo uždaryti ka
lė jiman, o 7 donos parnografi- 
nės medžiagos konfiskuota.

Naujas sąjūdis

Gauer buvo Piliečių Už Pado
rią Spaudą sąjūdžio narys, ir 
jis žinojo, ką turi daryti. Tas 
sąjūdis buvo įsteigtas 1956 m. 
advokato Charles ‘H. Heating, 
gyvenančio Cincinnati, Ohio. Jis 
buvo laibai paveiktas savo mies
te atradęs daug įvairiausių nu- 
distiško pobūdžio leidinių, ku
rie, kain tai patvirtina ir FBI 
direktorius J. Edgar Hoover, 
“padeda Amerikoje išugdyti nu
sikaltėlius daug greičiau, negu 
mes įstengiame steigti naujus 
kalėjimus”. Ir tada adv. Keat
ing nusprendė: “Spausdinto 
šlamšto spekuliantai neturi tei
sės demoralizuoti visuomenės.”

$2000,000 080 demoralizuojan
čiai spaudai

Adv. Keating, subūręs eilę 
idealistiškesnių verslininkų ir 
profesionalų, suorganizavo pir
mą vienetą Citizens for Deeenl 
Literature, Ine. Sąjūdis buvo 
sėkmingas ir dabar jo padaliniai 
jau yra 300-se Amerikos mies
tų. Kata’ikai moksleiviai 10-je 
Cincinnati aukštesniųjų mokyk
lų ir 90-je kitų vietų sudarė 
to sąjūdžio branduolius. Tų vie
netų veikla ėmė būti stipriai jau 
e'ūma spausdinto šlamšto pre
kyboje, kurios metinė apyvarta 
siekia apie $2 bilijonu. Tuo 
džiaugdamasis Cincinnati arki
vyskupas K. J. Alter sako: 
“ pradžia išsivystė į svarbiausią 
ją. organizaciją JAV-se.”

Įstatyminė kova
Ta organizacija siekia, kad 

gyvenime būtų pravesti įstaty
mai, kovoją prieš spausdintą 
šlamštą;. Kur tokie įstatymai ne 
pakankami, stengiamasi praves 
ti griežtesnius teisinius nuosta
tus.

To sąjūdžio idė. populis 
na ir naujai pagamintas filmas 
“Perversion for Profit”, urį 
parūpino Šv. Pranciškau: . 
jo valanda. Rūpinant1” atitinka
mu visuomenės Švicu nu, paga

mintas ir antras filmas “Pa
ges of Death”, kur pavaizduo
jama, kaip 14 m. berniukas, pri
siskaitęs parnografinės medžia
gos, nusikalto seksualiniu už
puolimu ir mergaitės užmuši
mu.

Komunistai siekia demoralizuoti 
JAV jaunąją kartą

Pravedamas atitinkamas vi
suomenės auklėjimas paskaito
mis ir kalbomis per radiją. Vie
noje tokioje paskaitoje Wilkes 
Barre dalyvavo vieno krautuvių 
tinklo vadovybė. Jie buvo taip 
paveikti iškeliamų faktų, kad 
tuojau išmetė iš savo krautu 
vių nepadori-; literatūrą. Dr 
W. Riley tvirtina, kad JAV ko. 
munistų partija yra vienas iš 
didžiausių pornagrafinės litera- 

j tūros skleidėjų šiame krašte, 
i Raudonieji paskiria savo geriau 
' sius rašytojus kurti tos rūšies 
šlamštą. Vienu metu New Yor
ke buvo suorganizuota 10,000 
atviručių Vietos prokurorui, kad 
jisai pradėtų akciją nrieš pelno- 

' gaudžius, gaudančius dolerius 
| už demoralizuojančią literatūrą.

Cincinnati mieste tokio sąjū
džio padalinys buvo įsteigtas,

Į kai viena studentė adv. Keating 
į pasiskundė dėl to spausdinto, 
i šlamšto. Ji buvo paprašyta į- 
, steigti atitinkamą kovos padali
nį. Buvo sudaryta net speciali 
telefono tarnyba, kurios pagal
ba į apklausinėjimų teismus 

. buvo surenkami žmonės, kurie 
atitinkamai keltų balsą. Suda
romos grupės, kurių nariai laiš
kais atsakinėja į tos rūšies už
klausimus.

C.D.L.

Sutrumpintai šis sąjūdis vadi 
naši CDL (Citizens for Decent 
Literature). Jis planuoja arti
miausiu laiku įsigyti organiza
torių, kuris šiam reikalui ati
duotų visą savo laiką, važinė
damas po įvairius JAV miestus, 
organizuodamas CDL branduo
lius. Ruošiamasi išleisti brošiū
rą, kur būtų nurodyti įstaty
mai, padeuą kovoti su ta nege
rove, ir duotos instrukcijos dėl 
kovos metodų su jų laužytojais. 
Planuojama suorganizuoti ad
vokatų grupes, kurių nariai stu 
dijuotų pornografijos problemas 
ir vestų teismuose bylas prieš 
pelnogaudžius.

. Adv. Keating iškelia perspė
jimus tokių specialistų, kaip dr. 
Nicholas G. Frignato, neuro- 
psichiatras ir Philadelphijos mu 
nicipalinio teismo 'mediciniškas 
direkt- 'is. Jis skelbia:

— i'vf nografija yra nusikal
timų priežastis. Tai klastinga 
grėsmė moralinei, protinei, fizi
nei sveikatai. Ji nužemina sek
sualinių veiksmų prasmę.

Iš kitos pusės CDL stengiasi

Aktoriai Bob Hope ir Lana Turner išvj'ksta Kalėdų švenčių proga 
į užsienio kraštus, atlikti programas ten esantiems JAV kariams. 
Čia vežimėlį su aktoriais traukia komedininkas Jerry Colona Los 
Angeles, .Calif., aerodrome. Aktoriai aplankys Korėją, Japoniją, 
Philippinus ir kt.

PADĖKA
Sudbury, Ont.

i Už suruošimą mums priešve- 
dybinių pobūvių - shower, vy
rų grupėje:—A (doniui Senkau- 
skui, Klemui Žukauskui ir lei
dimą pasinaudoti butu I. J. Ru
činskams, taip pat moterų gru
pėje—Agotai Mazaitienei, Salo
mėjai Poderienei, Elenai Tol- 
vaišienei ir leidimą pasinaudoti

•butu S. K. Poderiams, visiems 
. pobūvyje dalyvavusiems vy- 
1 rams, ponioms ir panelėms už 
tokį gražų mūsų prisiminimą ir 
dovanas širdingai dėkojame.

Justas Stankus ir 
Birutė Grygųtytė

MOŠŲ KOLONIJOSE

Philadelphia, Pa.

Bendruomenės Balsas žengia į 
dešimtmetį

Prie Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkės gyvuo
ja senokai įsikūręs Bendruome
nės Balsas, kuris kas šeštadienį 
radijo bangomis prakalba į lie
tuvių visuomenę. Tai yra nepa
mainoma čia gyvenančių lietu
vių susižinojimo ir skelbimų 
priemonė.

Šio Bendruomenės Balso va
dovu yra toje srityje prityręs 
ir žinomas dar iš „nepriklauso
mos Lietuvos laikų, meniškos 
s;elos ir patriotinių nusiteikimų 
kultūrininkas Adolfas Gaiga
las, o jo didžiu pagelbininku — 
energingas Henrikas Savickas. 
Šie du vyrai, kai kada pasital- 
k nę dar ką iš šalies, varo tą 
nelengvą subūrimo darbą, ei
dami nepailstamo ryšininko pa-, 
reigas.

Kaip visur kur kitur, taip ir ! 
'a turima nemažų finansinių -

! roblemų radijui išlaikyti, ta- 
čiau iki šiol vis dar pavyksta 
padoriai atsiskaityt su radijo! 

! stoties admmistracija ir tuo už-1 
1 tikrinti tolimesnį šio garso gy
vavimą. Bendruomenės Balso 
vadovybė yra nutarusi nuo a- 
teinančių metų vasario mėnesio 
praplėsti lietuviško žodžio pro
gramą ir transliaciją iki vienos 

. valandos. Tuo norima daugiau 
i į programą įdėti kultūrinių da- 
1 lykų ir be to daugiau paskleisti i 
, lietuviškos dainos ir muzikos. 
Tai labai gražus nutarimas, bet 
jo įvykdymas surištas su išlai
dom. Todėl besveikinant tokį 
ryžtą, turėtume visokeriopu bū 
du jį paremti ir jau nuo šian
dien pasidaryti Bendruomenės 
Balso radijo rėmėju, o dar ge
riau — mecenatu.

Dan Kuraičio pranešimas 
Gruodžio 16 d. Šv. Kazimiero

salėje, Philadelphijoj, pakvies

tas Bendruomenės Balso radio 
vedėjo A. Gaigalo, Dan Kurai
tis padarė pranešimą apie pa
vergtos Lietuvos gyvenimą. Su 
dideliu dėmesiu virš 200 tautie
čių klausė jo pranešimo. Pre
legentas pastebėjo, kad nelai
mės prispausti — lietuviai so
lidarūs, o jaunimas pasigėrėti
nai lietuviškas ir tiki Lietuvos 
prisikėlimu. Paskaitininkas už
gyrė tuos mūsų tautečius, ku
rie nesigaili išmesti pinigo sa
viesiems už geležinės uždangos, 
jiems pasiųsdami siuntinių. Pra 
nešimą eiliuotai užbaigė šitais 
žodžiais: “Nebūk šykštus, bičiu- 
lėli, Kūčių vakarėlį, nunešk bied 
nutėliam medaus torielkėlę ”

Po to sekė iš vietų paklausi
mai, į kuriuos trumpai ir aiš
kiai visiems atsakė.

Užbaigai dar parodytas fil
mas, kur buvo užfiksuoti Vil
niaus, Raseinių, Šiluvos, Šau
koto ir k. vietų vaizdai, filmuo
ti okupacijos metu ir kai prele
gentas 1938 m. lankėsi laisvo
je Lietuvoje. Juozas Rūbelis

Meilė yra dieviškas lašas, kurį 
deivės nulašino į gyvenimo taurę, 
kad būtų užmuštas kartumas.

Rochester

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Chicago 29, Iii.

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. VVestern GR 6-6592
Atdara 11-4 ir 6-8

Vynuogės krypsta į saulę, žmo
gaus širdis — į meilę; jei būtų 

I prarasta šviesa ir meile, geriau 
būtų visai negimus.

-— Bodenstedt
| ............................ .......................... ...
Jr

Moterys, jūs jieškojote būdų 
vergavimo vyrams išvengti, ir 
daug daugiau negu pirma, -pasida
rėte jųjų žaislu ir panieka.

G. Pupini

LINKSMŲ. ŠV. OLEDŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ir Draugams.

DR. AL. M. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avė. Tel. CL 4-2421
CHICAGO 32. ILLINOIS 

.................. ................... _............... ....................................... p

Jr

prisidėti prie geros spaudos pla 
tinimo.

— Mes negalime pialaimėti, 
— tvirtina to sąjūdžio vado
vai. J. Daugailis

Jr

♦ ♦ ♦ * ♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ «-.♦»» ♦♦ ♦ »*-■»
MUMS REIKIA PAGALBOS

kad gaištumėm padaryti Kalėdas lai
mingas berniukams ir mergaitėms, 
esantiems Rocky Boy Indian Rcser- 
vatiori. Prašom, galite padėti? Sių
skite aukas' šiuo adresu: PR, RAY- 
MOND NYQUTST, Box 306.
l)<‘pt. C. I’., ltig Sandy, Montana.i ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦

STIRBIS FIJFL GILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 

‘Geresne ir pigesnė alyva”

i Tek HEndock 4-6264

PETRAS STIRBIS
i 6741 So. Maplewood Avė 

Chicago 29, III

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažemos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
♦ •» -■* « i

«RA«IXSKAS
J G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV. RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidara ir sekm. U v. iki 4 v.

naui pi įaieina parašyti ąi patu 
i ayti vieną kitą sakin; angliška 

as labai vertingą nagalba rar 

Viliaus Pėteraiėio

■ 11! TVdsKfl! flSBUŠKS.M*

ŽODYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo 

kad jis luri labai tikslius lietuviu 
-calbos atit kmenis angliškiems žo 
ižiams Jis nieko nesuklaidins n<
kaliomis prasmėmis.

taip pat. visi tie. kurie nori įs
mukti lietuviškai ar paskaityt 
modernias lietuviškas knygas, šia 
me žodyne ras labai tikslią lietu 
,iškų žodžių prasmę angliškai, ka? 
larbą peda.vs įmanomu.

Lithuaman-English
Oiciionary

ii ia.da 1960 m. išleido Lie 
Knygos Klubas. XV 586 psl Ki» 
ai įrištas. Kamuoja < do)

Anak.vinUto su pinigai? siuskite

“BR4 Ii 6 A S 
4545 West 63rd Strve’

CHICAGO 29; ILL.

L

JT

So. Bostono Nukryžiuotojo 
Parengimas įvyko- gruodžio

Jėzaus seselių oaruošti vaikučiai Kalėdų eglutės metu atlieka programą. 
9 d. S. Boston Thomas.Park aukšt. mok. patalpose. (Nuotr. P. Plikšnio)

Linksmu Kalėdų Švenčių ir Laiminga Naujų 

1963 Metų visiems lietuviams ! 

Sveikina

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ DR-JOS 
VALDYBA IR VISI NARIAI.

current dividend 
l!4% DIVIDENDŲ MOKAM

IHSllttfi

on investment bonas 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 

l'ž 4 metų investmento bonus mokame dividendų kas pusmeti lr
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

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, iii.
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

LAIMĖS, GĖRIO IR SVEIKATOS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga linkime visiems mūsų klijentams, gi
minėms, draugams ir pažįstamiems.

Šia proga pranešame, kad sausio men. atidarome 
naują modernišką, self-service maisto ir likerių krau
tuvę, 2534 West 69th Street.

PARAMA 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th St. Tel. RE 7-1731 
Sav. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Jr
KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio Ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. Ir KETV............................... 9 y. r. iki 8 p. p.
ANTRAD. ir PENKT................... » v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD.............9 v r Iki 12 v. d Trečiad. uždaryta.

VALANDOS:
r?



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Literatūros vakaras
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

valdyba gruodžio 15 d. Los An
geles Tautinių Namų salėje su
ruošė literatūros vakarą su mu
zikine dalimi. Kelis piano daly
kus, paįvairinant žodinę pro
gramos dalį, labai gerai atliko 
pianistė Raimonda Apeikytė; 
publika buvo ypač sužavėta, 
kadangi tai visiškai jauna me
nininkė amžiumi, bet jau toli 
pažengusi muzikos mene ir dar 
daugiau žadanti. Raimonda A- 
peikytė nuolatos talkininkauja 
lietuvių meno parengimams.

Literatūros vakaro programo 
je pasirodė Elena Tumienė, su 
keliais eilėraščiais, perduotais 
įsijaučiant ir nukeliant į gražią
sias poezijos dausas, užtat klau 
sytojų šiltai priimta; Juozas 
Švaistas — su įdomiu prozos 
dalyku, vaizduojančiu lietuvių 
savanorių laisvės gynėjų kovas 
Lietuvos nepriklausomybės įžan 
goję; Alfonsas Gricius — su 
pora gerai paskaitytų eilėraš
čių, sonetų; Alė Rūta — su ro
mano ištrauka ir Bernardas 
Brazdžionis — su keliais eilė
raščiais, kurie klausytojus su-

Viena. iš LRD literatūros pre
mijos mecenatų Br. Starkienė kal
ba Los Angeles Liet. Tau t. na
muose įvykusiame Literatūros va
kare. (L. Kančausko nuotr.)

krėtė reta ir giliausia poezijos 
jėga ir nuteikė susimąstymui 
bei pasigerėjimui.

Vakaro klausytojų negausų 
būrį Rašytojų Draugijos val
dybos pirmininkas B. Brazdžio
nis savo žodyje pavadino auk
sinais lietuviais, kurių dar ne
pavergė pigusis auksas, kuriems 
tebėra brangus lietuviškasis dai 
lusis žodis ir kurie tebeįvertina 
rašytojų darbus. -

Šio literatūros vąkaro vienu 
svarbiausių tikslų buvo losan
geliečių literatūros mecenatų pa 
gerbimas.

Tradicinei metinei literatūros 
premijai skirti, Rašytojų drau
gijos valdyba nedrąsiai paban- 

'dė gauti minimalinę premijos 
sumą ($500) iš Los Angeles pa 
siturinčių kultūrininkų. Litera
tūros mecenatai buvo surasti 
greičiau ir lengviau negu tikė
tasi. Po šimtą dolerių paauko
jo šie kaliforniečiai: inž. Bro
nius Budginas, Klemensas Ga
liūnas, Bronė Starkienė, “Lietu
vių Dienų” red. Milton Stark 
motina, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Jonas Kučingis, 
jau anksčiau buvęs literatūros 
mecenatu, išleisdamas keletą 
knygų, ir Juozas Ramanauskas, 
kurio buvo trumpiausias ir jaut 
riausias žodis iš visų mecena
tų. Viso literatūros vakaro pro
gramą pravedė ir labai gražų 
mecenatų pristatymo publikai 
žodį pasakė Liet. Rašytojų drau 
vilos vicepirmininkas Bronys 
Raila.

Po programos pasivaišinta ir 
pasidalinta įspūdžiais.

Rašytojų draugijos valdyba 
yra didžiai dėkinga literatūros 
mecenatams, sudėjusiems rei
kalingą sumą 1962-jų metų ge
riausiai literatūrinei knygai pre 
mijuoti; dėkinga vakarą parė- 
musiems savo atsilankymu ir 
šiltu dėmesiu, dėkinga šeimi
ninkėms, taip pat, Tautinių Na
mų šeimininkams, kurie be sau 
pelno užleido rašytojams salę 
ir visaip talkininkavo. A. R.

Los Angeles jaunųjų lietuvių ansamblio šokėjos šoka kepurinę 
Tarptautinėje Kalėdų eglučių parodoje. Šiam žaviam ansambliui 
vadovauja mok. Ona Razutienė. (L. Kančausko nuotrauka)

LIETUVIŲ VIENYBĖS 
SĄJŪDIS

Šiomis dienomis Los Angeles 
lietuvių kolonijoje susiorgani
zavo Lietuvių Sąjūdžio viene
tas. Vieneto valdybon išrinkti: 

j Juozas Andrius — pirm., V. 
Aneliauskas — vicepirm. ir V. 
Čėsna — sekr. Daromos pa-

Gruodžio 15 d. Los Angeles Liet. 
j Tautiniuose namuose įvykusiame 
' literatūros vakare poetas A. Gri- 
I cius skaito savo kūrybą.

L. Kančausko nuotr.

JOIN OUR
LENOX

CLUB

4 piece
place setting to savers

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis 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 
LENONVVARE komplektai gau-f
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui. .. paštu uareikalaviinai 
nepriimami ,nvestment

Accounts

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

stangos suorganizuoti Lietuvių 
Krikščionių Demokratų s-gos 
skyrių, šiuo reikalu rūpinasi 
Jonas Butkus. Iki šiol koloni
joje veikė ALT Sąjunga, LFB 
ir LN Talka. Liet. Rezist. San
tarvė ilgesnis laikas, kai gyvy
bės ženklų neberodo.
I Politiniai vienetai savo tarpe 
turėtų palaikyti konstrukty
vius kontaktus ir Lietuvos lais 
vinimo darbe surasti kelius į 
nuoširdų bendradarbiavimą.

, VAKARŲ LOS ANGELES 
ORGANIZUOTA

Santa Monica ir vakarų Los
Angeles lietuviai susiorganiza
vo į Santa Monica Lietuvių klu-

I

bą. Tuo tarpu klubas veiks ne
priklausomai, tačiau yra balsų, 
jog reiktų tapti gyvąja Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės ląs 
tele. Iki šiol arčiau vandenyno 
gyveną lietuviai nebuvo organi
zuoti, o tirščiau apgyventi lie
tuvių centrai ne visada lengvai 
pasiekiami dėl nuotolio, o kar
tais dėl ore (ir nuotaikose) su- 

. sikoncentravusio smogo.
Klubo pirmininku išrinktas 

šio judėjimo iniciatorius Alb. 
Markevičius, vicepirmininku — 

jdr. K. Alminas, sekretorėmis—
! Aukštikalnytė ir Alminaitė. 
j — Jaun. moksleiviai atelti- 
! ninkai nuotaikingą kalėdinį su- 
įsirinkimą turėjo Ąžuolaičių na- 
I muose gruodžio 23. Visi nariai 
buvo paruošę ir skaitė kalėdi
nius rašinėlius.

Šį ateitininkų vienetą globo
ja Zina ir Rimas Kalvaičiai.

— Lietuvių Rašytojų draugi
jos 500 dol. tradicinė premija 
bus įteikta Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo metu vasa- 

ij rio mėn. 10 d. Minėjimą organi- 
1 zuoja ALT Los Angeles sky
rius.

i — Leonardas Valiukas gruo
džio mėn. pradžioje dalyvavo 
Palm Springfe įvykusiame Ca’i-

! fornijos Respublikonų partijos 
, vadų konferencijoje.

— Lietuvos atstovas Washing 
tone Juozas Kajeckas atvyksta 

lį iškilmes pagrindiniu kalbėto- 
| ju.

— Daugelis losangeliečių 
! džiaugiasi, sužinoję, kad ALT 
centro raštinė Chicągoje iškel
ta iš Bridgeporto koloiijos.

— Edm. Arbas, Algis Rau
linaitis ir J. Motiejūnas sudaro 
naująją LFB sambūrio valdy
bą. Sambūrio pirmininku iš
rinktas arch. Edmundas Arbas.

— Naujai išrinktasis L. A.
I apskričio asesorius Phillip Wa- 
son per L. Valiuką visiems Los 
Angeles lietuviams dėkoja už jo 
kandidatūros parėmimą rinki
muose.

— Inž. Jonas Motiejūnas, po 
operacijos virš savaitės išgulė
jęs ligoninėje, grįžo į namus ir 
sveiksta šeimos priežiūroje.

V-n

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Elena Kepalaitė, Rūta Skiriū- 

tė ir kt. atliks programą LB 
apylinkės organizuojamame 
Naujųjų Metų sutikime. Susi
domėjimas šiuo parengimu la
bai gyvas, nes jį reklamuoja 
net ir Bendruomenės priešai. 
Technologų Draugija jau už
sakė 60 vietų, maždaug 
tiek pat ir Santa Monica Lie
tuvių Klubas bei kitos organi
zacijos.

Bilietus iš anksto rezervuoti 
Lietuvių Dienose (NO 4-2919) 
arba pas apylinkės iždininką 
Br. Stančiką (NO 1-8571).

(Pr.)

KVIEČIAME Į ŠAUNŲ 
BALIŲ

Sausio 19 d. Ukrainiečių sa- 
iĮėję (4315 Melrose Avė.) Los 
Angeles skautai ir jų tėvai ruo
šia didžiulį ir labai šaunų ba
lių. Baliaus programą išpildo

labai mėgiami jauni solistai 
vyr. sklt. B. Dabšienė ir skt. 
R. Dabšys. Bus premijuojamas, 
ir vienas šokis, šokio laimėtojai' 
gaus didelę bonką šampano. 
Baliaus, metu balsavimo būdu Į 
svečiai ir viešnios išrinks to 
vakaro karalienę. Iš viso ba
liaus metu bus įdomių staigme
nų, nekalbant jau apie jaunat
višką ir šeimyniškai malonią 
nuotaiką.

Skautų ir skaučių mamytės j 
parūpins skanią vakarienę vi
siems atsilankiusiems. Šokiams 
gros geras orkestras. Staliu
kus užsisakyti pas: D. Gustai
tę NO 1-5483, K. Šakį NO 5- 
6500.

Kiekvienam, kuriam rūpi jau
nimo išlaikymas lietuvių tautai, 
šis balius yra geriausia proga 
įrodyti, kad vyresnieji ne vien 
tik žodžiais ir kritika švaisto- 
mės, bet savo atsilankymu ir 
parama pritariame jaunimo kil
niems darbams. Visas šio vaka
ro pelnas skiriamas tautinei 
stovyklai, kuri bus sekančių 
metų vasarą. Nėra reikalo ir 
aiškinti kokią didelę auklėjimo 
reikšmę stovyklos turi. Tik pa
sižiūrėkit į amerikiečių spaudą 
vasaros metu; visi laikraščiai 
pilni pavardžių žmonių, kurie 
savo piniginėmis aukomis prisi
deda, kad tik kuo daugiau vai
kų tūtų nors vienai savaitei 
išsiųsta į gamtą. Los Angeles 
skautai deda visas pastangas, 
kad neliktų nė vieno skauto 
negalinčio vykti į stovyklą. 
Jaunimas savo daro, atliksime 
savo pareigą ir mes senimas.

(Pr.)

tiražiy vizitiniu korteliu
reikia

DRAUDA 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai greitai prieinama Kaina

DRAUGAS
4545 VVest «3r<: Street 
'•ilK’AGO 2R (LUNIU

Skambinkit f,Udlow 5-95OO

•gSi©

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 24 5

Jaunimo Centras dėkingas visiems už sveiki
nimus ir gausię paramą jo 5 mėty vakarienės 
proga, sveikina visas L, organizacijas ir visus 
lietuvius su Šv. Kalėdoms ir linki gausios Dievo 
palaimos 1963 metams.

Auka 100 dol. jteilkė A. M. Rudžiai, S. M. Budriai, Dr. Kriaučeliūnai, 
Dr. A. Ciurinskaa. J. J. Kazanauskai — M. F. Savings. A. Grigonis, A. 
Juodkai, Tnž. J. Stankai, E. Mackcvičiai Brighton Bakery. V. Kulie
šius — Kontr.. p-nios Stephens Oktetas, Ateit. Sendraugių Dr., Vyr. 
Giedrininkes. Gailestingų Seserų draųg., 50 dol. — Scenos darbuotoju 
Sųj., Moekaičiai-kontrakt. 30 dol. — T. Domkienė, 25 dol. — Gradinskai
— prekyb.. Maneliai— sn.. Birutininkes, Fileteiistai. Šmulkščiai. 20 dol.
— dr. Kavectkai, V. Adamkavičial, E. Bartkai, C. Rųkųižai A. Kočiūnai, 
dr. J. Žirgulienč. ASS Vytis ir Draugove, R. Guštaitienė. 10 dol. — P. Ka
počius. Skaut. ir Skautininkų Ramove, K. Repšys, Naudžiai, TJt.uanikos

I Tunto Tėv. Komitetas, A. Nevardauskas, R. Žemaičiai, Rimai, Rr. Bič
kienė. Šleževičienė. A. Venclovai. V. Radvilienė, i.. Balzarai. 5 dol. -— 
Prel. Krupavičius, .1. Vailokaitis. Kiozica, Brazys. A. Nakas ir 2 dol 
J. Petruškevičius. Jeigu būčiau ką apleidęs at.sIpraSan.

Banketų paruošė: O. Norvilienė, S. Žumbalrienė, J. Skučienė, L. f<i- 
i bartiene, O. Repšienė, O. 't'ehee.heff.

i’rie stalų patarnavo .1. Centro Ansamblio ir A. R. C. Mok. bern. ir
) mergaitės. Motinų Klubas, ARVUDO ponios ir vyrai vadovaujami ponios 

Pakalniškienės ir l<iirauskienes. Dovanu paskirstymų paruošė ir pravedė
| p.p.-nios Milaviekienė. Jurkūnienč ir Paulikiepė. Vaišino svečius pp-nios 
I Dr. Riškienė, Zeikienė. Simokaitiene. Blekienė, vadovaujant Strasevičient i 
I Dail. A. Rukšlelė davė paveikslų loterijai, kurių pravedė pp-nios Pietorai- 
i tiene ir Paškuvienė. Dail. Kaupas davė paveikslų įėjimo dovanai. Meninę
programa išpildė: Muz. V'asaitis, p-nios Stephens Oktetas, sol. BUdušienė.

I prof. muz. Jokflbėnas, Scenos Darbuotojų Sąjunga, p-lės Krivaitytės Kan
klininkės ir Vytautus Strolia pravedė programų ir bendras dainas.

Dr. Kriaučeliūnas ir p-nia A. Mažeikienė Išplatino daugiausiai bilietų.
, R. Gydytojų Sųjunga paėmė 3 stalus, R. Bendruomenė. Čikagos Sky.r. 2 st.
I ARTA S-P. Skyr. 2 si., A. L. Vyčiai, 2 st. Vilniaus R. Draug. 2 st., C. R.
, Opera 2 st.. At. Sendr. Č. Skyrius 2 st., Taut, D. Sąj. ir Neo-TJt. 2 st., 
Rituanikos Tuntas 2 st., Dainavos Choras I st.. Kaului Sųj. 1 st. Riet. 
Ūkininkų Sųj. 1 st.. Pakelio Chicago S. and R. Assoeiation 1 st., R. Dukt. 
1 st.. Aušros Vartų Tuntas 1 st.. Jūros Skautija I st., ir daugelis kitu 
organizacijų prisidėjo prie bilietų platinimo, bet nepaėmė pilno stalo. 

P-lė'A. Rūgytė tvarkė ir prižiūrėjo su dideliu rūpesčiu banketų.

Reiškiu gilią padėką visiems, kurie prisidėjo bet kokiu
' būdu prie pasisekimo vakarienės, bet ypač tiems, kurie daly
vavo ir savo atsilankymu pagerbė J. Centrą. Ačiū Draugui ir

j jo Administracijai už nuoširdžią pagalbą.

MOVING
R SERENAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W 67 PI. WA 5-8062

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumi,

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

“EUROPA” INN užeiga, 3529 So. Halsted St.
Tel. 247-3192, ruošia

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

vaišinami narnų gamybos dešromis, kugeliu ir šampanu.
Savin. ALEKSANDRA NAUJOKIENL

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/

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

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

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

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

...... ; . A.
Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICĄGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

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

;2 iki 5 vai atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė..2—..... . p

JT ■■ ---------------------------- -----

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-InkenienS, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl..........$2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Četkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl.................................. $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Cravvley-BOevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina .............. 25 centai

............-.......... J?

Pasinaudokite "Braiipn" flassified skyriumi
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Davė Brand, gyv. Orlando, Fla., rodo kaip pajuodėjo “grapefruit” 
pagautas šalčio. Kairėje yra pusė vaisiaus, kuris nebuvo pagrieb
tas šalčio.

Puikiai iliustruotos 
gražios pasakos — 

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA 
Sonės Tcimarienės

Saulės Vestuvės
Vlados Stančikaitės iliustracijos 

Kaina 2 dol.

Gaunama DRAUGE

POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZE DAUŽVARDIENfi

10%, 20%, »0% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208% VVest 95tli Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

ELECTRIC CARD SHUFFLEfc

AM
IDEAL

GIFT

Adjusf to any Standard slze pfayirięj eoref. 
Turn switch and shuffle the caras. Heavy 
duty motor, beautiful finish of polishea 
chrome. Pafented item, an elegant gift 
for executives or the woman of the 
house. Card players are proud of this 
well built Dale Electric Shuffier. Mątįey 
Back Guarantee.
Only , . , $17.95 Post Paid in U.S.

THE DORR CO.
3924 - 4th Ave. So. Minneapolis, Minn.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

m»»«»♦»♦♦»♦»»<<»<ii
2 butų niūras. 4 ir 3 kamb. Nau

jas gazu šildymas. Mūro 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 
goru rankų. $17,900.

Rezidencija pagal madą. 6 kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. 16, metų 
statyba. Verta $32.000

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

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

6 kamb. mūras. Arti 66-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $16,500.

8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich- 
mond. 1% vonios. Įrengtas rūsys. Pi
gus už $1.8,800.

Trys butai. Geras namas, vieta ir 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės 
pamatyti. $17,S00.

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

Biznis ir 6 kamb. butas. 12 metų, 
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas. 
Arti parko. $31.500.

5 butų mūras, prie parko. Apie 
$500 nuomos mėn. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44,400.

Arti Jaunimo Centro 2-jų butų 
mūras, gazu šildymas. Alumin. lan
gai. Mūro garažas. $1 8,800.

Brighton Parke. 2 butai ir biznis. 
2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 
pataisyti. Prašo $15.800.

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

Kitur. jRoomtng 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. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69fh Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

Į 1
Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mū

riu, ir med. po 3 būt. Garažas, mui-

Mur. 5 apačioj ir 3 viršuj. Gara- i Mūr. naujas, 2x5%, platus lotus, 
zas 30 p. lotas. M. p. $16,900. i atskiri šildymai. Gage p. $39.300.

Mūr. 2.\5. Atskiri šildymai gazu. i Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo
M. p. $21.500. ! šildymas, M. p. $10,250.

Mūr. 6 kamb. 30 p. lotas. Gara- Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug
žas. 67 ir Artesian. Tik $16,800. priedų, M. p. Tik $20,600.

KAIRYS REALTY, 2501 W. OSth St., HE 6-5151
Su mažu jmokejimu modernus 

5% kamb.. 3 mieg. mūrinis. l‘> me
tų. 48x125 p. sklypas. Alvva šild 
Automob. pastatyti “eorport". Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

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

Modernus 6 kamb. mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra
mento. $1 8,900.

6 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. 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 
(urėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. r,’ik $17,900.

lilllllllllllU!!!!SSiiiliIilllSlE>S31liiallliiiilhi

K R IS T AUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS. MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje, ši knyga

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi 
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
llllllllllllllllllllliBlIlBSilIilItililISIIItiiille

ja elektra, atskir, apšild. Pajamų 
$320 mėn. Gage pk.. tik $26,000.

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

7 kamb. mūr. graži virtuvė, ply- 
tel. vonia, 2 a., garažas, 30 p. skly
pas. -M. parke, tik $16,500.

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

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

1% a. 6 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 apartmentii nuosav., "rooming 
house”, moteliai su mažais jmokėji- 
mais.

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

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

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

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,040.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
siklypas. $21,500.

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

2 butų mūras- Geros pajamos,
Gage p. $18,600.

Liuksus 6 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.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 7 kanib. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
garažas. Rright. Pk. skubiam par- ui a. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
davimui $19,900. wood. Tič $17-000-

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
l. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

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

MQr. 2 po 4, Brignton Pke. $17.*00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 H kamb.

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

$22,500.

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

CICERO—BERWYN
$12,500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 

Rūsys, pastoge, garaž. Gazo šiluma.
$16,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 ir 

krautuvės patalpa, Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

$3,000 — Įmokėdami dar prieš
Į Kalėdas galite persikelti į pirmos 
‘ rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St., Cicere

1 Tei: OL 6-2233; OL 2-8907

TV-RADIJA! - JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 s, Halsted St.'-^ČLiFFSiOE 4-S665Į

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ii 
DRAUGAS, juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je-

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais 

siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Ave. Chicago 32

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

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

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

fi butų mūr. 2 meti} Bargenas. 
$62,000.

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

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

Mf:SOS ir maisto krautuvė — ant 
63-čios St.. labai geras biznis.

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

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

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

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

IŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

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

Tel. 767-7287
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiuiiiiiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE; 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

KAZĮ K FURNITURE CO. 
5905 $o. Kedzie Ave., PR 8-1331, Chicago 29, III.

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
HOLLYWOOD lovos ir kiti moderniški baldai. 
Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir
miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus-.

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAIČIAI

Namai, lotai, 
bizniai.

Su dideliu nuostoliu savininkui tu
ri būti parduota 6 kamb. gera, mūr. 
rezidencija arti 63-os g-vės. Daug 
vertingų Įrengimų. Pardavimo kaina 
$17,500.BUDRECKAS 

2742 w. 43rd st. į A. Norkus Real Estate 
LA 3-3384 2405 W. 51st St WA 5-5030

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius.

Jei jūsų automdt>ilis “šlubuoja”, iškeisldte į mūsų garantuotą.

Dedame keletą pavyzdžių:
1958 MERCURY, Full Power, tik.................$595.00
1960 BUICK — LaSabre, Full Power . . $1,750.00
1958 BUICK, Power ................. .............. $695.00
1957 CHEV. Convert., tik .......................... $650.00
1957 FORD, Retr. Top........................ . $650.00
1960 FORD, 6 cilind. automat. 4 dr.

"Fairlane 500" ............................... $1,250.00
1960 FALCON 4 dr. automat......................... $950.00
1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax., 4 dr. Power............ $1,550.00
1962 PONT. Bonu. Conv., tik ................. $2,800.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

PASINAUDOKITE
DRAUGO’’ SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU

sr MAŽU ĮMOKRJIiMU
10 metų mūr. 4 kamb. narnas. 37 

pėdu sklypas. 1% mašinos garažas. 
Tik 815,900.

2x5% VISAI NAUJAS Mf’R.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

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

SAVININKAS IŠSIKELIA IŠ 
CHICAGOS

6 metų 5% kamb. mur. 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 apsi
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GY VISTI
Ir kartu turėti ko/kią nors preky

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

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

, sauga nuo potvynio. Alum. langai.
$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

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

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

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 56 pėdų sklypo. T,uxus 
butas — geros pajamos. $35.000. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

$15,900. 4 butai. Į pietus nuo 26-os 
ir Keeler. 4 po 4 kamb. Gazu ap
šildomas. Spintelės virtuvėje. Nuo
mininkai patys apsišildo. Paja

mų $2.220; įmokėti $3,000. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. Telef, 
LA 1-7038.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZI DENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St.. Chicago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gntters, Downspouts, Stogai, Dnn>
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. f 
m. garantija. Dedame naujas “con 
per-alloy” rinas—"gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalt 
lr “galvanized". Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir nakt) bei sekmadle 
niais.

LA 1-6047. RO 2-8778

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

Vienlntėlial 18 lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

RADIO PROGRAMA
.* Jfc .*

PROGOS-OPPORTUNITIES

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVE.

Chicago 36, IU. Tel. WA 5-5121

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus 
Luvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems 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 
*dtus 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 We§t 63rd Street

CHICAGO 29, ILL — TEL, LU 5

FOR LEASE
Išnuom. Texaeo Service Station. 

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

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI)

2501 VVest 
HE 4-7482

69 Street 
4S6 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ-
Skambinti Algimantui Dikiniul 

GA 5-58S7

Platinkite “Draugę”

Remkit cEen. “Draugę”

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

• -Ta vi M

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHMST METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. VVestern, Chicago •, m.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktine ................................. $2,00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku. lyrika........... ................ .. $2.00
Jurgis Biekaitis: Vardai vandenims ir dienoms................... $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

Petrauskas Construction Co.
i 2523 W. 69tb St PR 8-3792 

i Statome gyvenamus namus tr
kitokius biznio pastatus

Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s I



MŪSŲ KOLONIJOSE Miami, Fla.

Koncerto, įvykusio Cambridge, Mass., programos dalyviai. Prie 
pianino Vyt. Vasyliūnas, kun. V. Valkavičius (kairėje) ir Iz. 
Vasyliūnas.

Cambridge, Mass.
KAMERINĖS MUZIKOS 

POPIETĖ
Robert Sehool auditorijoje, 

Broadway ir Windsor gatvių 
kampe šįmet gruodžio 30 d. 
įvyks kamerinės muzikos kon
certas, kurį išpildys kun. Vin
cas Valkavičius, smuikininkas 
Iz, Vasyliūnas ir pianistas Vy
tenis Vasyliūnas. Tai bus neį
prasto sąstato koncertas, nes 
išgirsti du smuiku ir fortepijo
ną nėra jau toks dažnas daly
kas. Programoje išgirsite seno
vės kompozitoriaus kūrinius: 
G. G. Gastoldi — Dvibalsė mu
zika, T. Morley — Medžioklė, 
Orląndo di Lasso —• Fantasia, 
J. M. Tasso—Dvibalsis, J. Pa- 
chelbel — Trio Siuita, J. M. 
Leclair — Sonata Trims, J. 
Haydn — Sonata Op. 8 Nr. 3.

Koncerto pradžia yra 3 vai. 
p. p„ taigi laikas visiems labai 
patogus. Prašome gausiai daly- 
-vauti. Gimnazijos ir pradinės 
mokyklos mokiniai leidžiami 
be mokesčio. Suaugusiems — 1 
doleris, pelnas skiriamas para
pijai.

Baltimore, Md.
Lietuviškų knygų platinimas

Paskutiniu metu lietuviškų 
knygų platinimas Baltimorėje 
buvo visiškai sustojęs, Nebuvo 
nė vieno pasišventėlio, kurs im
tųsi šio darbo mūsų kolonijoje. 
Ir dėl to, norint įsigyti kokią

WESTWOOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, IIL, PR 6-5951
KING’S RANSOM, Scotch Whiskey

94 proof 4/5 ................................................... $6.19
VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 ........ . $1.75
★★ OTTARD SPECIAL, Prancūzijos

konjakas 4/5.................... ...................... $4.75
★★ Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. prane. 

konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne .. $5.49
★* IiEINEKEN’S OLANDIJOS ALUS.

24 būt. dėžė ................ ................ .. $7.50
.** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute

lių dėžė ..................................... $5.10
CRYSTAL KOŠE, Portugalijos vynas

4/5 .... ............................. ..........y............. $Į.Q5
★★ SICILJAN.GOLD, nepaprasto skonio

Dalijos vynas, . 4/5 . ............'. ....... $2,49

URQUELL PILSENEK, Čekoslovakijos
alus, 24 butelių dėže ...........  .................. $8,50

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitoini atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai lr kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kieki 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

lietuvišką knygą, teliko vienin
telis būdas — užsakymai iš 
pačių leidyklų. O toks knygos 
kelias yra neparankus ir ma
žesnį skaitytojų ratą tepasie
kia.

Reikia pasidžiaugti, kad šią 
spragą užpildyti ryžosi žinomas 
prekybininkas Jonas Jokubaus- 

i kas. Jis Hollins turgavietėje tu 
ri maisto produktų pardavimo 
vietą, vadinamą Jono stalu. Šiuo 

i metu jis ten įrengė ir lietuviš- 
■ kos spaudos skyrių. Perkant sa
vaitgaliais maistą, užkliūna a- 

] kis ir už gražios lietuviškos 
knygos, godžiai laukiančios skai 
tytojo.

Jono stalo savininkas, kaip 
patsai minėjo, nesitiki kokio 
pelno iš knygų prekybos. Tai 
tik jo gera valia, jautrumas 
kultūriniams reikalams. Dėl to 
yra sveikintinos J. Jokubaus- 
ko pastangos. O jo prekyba, ir 
maisto ir knygų, turėtų būti 
visų -Baltimorės lietuvių nuo
širdžiai palaikoma. Gera būtų, 
kad J. Jokubausko pavyzdžiu 
pasektų i*r kiti lietuviai preky
bininkai.

Papuošti salės langai
Lietuvių svetainės valdybos 

rūpesčiu didžioji salė, kurioje 
vyksta beveik visi Baltimorės 
kultūriniai parengimai, tapo 
jaukesnė ir gražesnė. Ant jos 
langų užkabintos naujos užuo
laidos, kurias pasiuvo baltimo- 
rietės moterys, vadovaujamos 
E. Šilgalienės. Virbelis

A. A. ANDRIŲ MICKŲ 
PALAIDOJUS

Gruodžio 13 d. širdies smū
giu mirė Andrius Mickus, su
laukęs 81 m. amžiaus. Tai bu
vo taurus lietuvis, malonaus 
būdo, Miami lietuvių kolonijoje 
visiems žinomas ir mylimas na
rys. Velionį lydėjo į amžino po
ilsio vietą daugybė jo bičiulių, 
kolonijos narių ir iš toliau at
vykusių pažįstamų. Policija tvar 
kė keliasdešimts riedančių ma
šinų.

Andrius Mickus — Aukštai
tijos krašto sūnus, gimęs Uk
mergės apskr., Balnikų parap.

Velionis buvo jautrus lietuvių 
visuomenės reikalams, prisidė
damas savo aukomis. Ne vie
nam lietuviui buvo padėjęs sun
kesnėje valandoje. Jo gera šir
dis puošė jį ir jo namus.

Ir šias eilutes berašančiai, 
prieš penkerius metus, tolimoje 
P. Amerikos Kolumbijoje gy
venančiai, visiškai nepažįstamai, 
jis atsiuntė affidavitą ir tuo 
būdu padėjo įvažiuoti į JAV. 
Visa eilė jo humaniškų darbų 
liečia ir kitus lietuvius.

Velionis paliko našlę Izabelę 
Mickienę, du sūnus ir dukterį, 
kurie su savo šeimomis buvo 
atvykę iš šiaurinės krašto da
lies tėvo laidotuvėms.

Paskutinę pagarbą ir pasku
tinį sudiev tau tariame, mielas 
broli aukštaiti!

Ilsėkis ramybėje mūsų myli
mas Andriau!

J. Narūne - Pakštienė

Chicagoje
KARDINOLAS SVEIKINA 

SAVO ŽMONES
Chicagos arkivyskupas kardi 

nolas Albert Meyer sveikina 
visus savo žmones Kalėdų pro
ga, linkėdamas gimusio Kūdi
kėlio gausiausios palaimos ir 
laimingų Naujųjų Metų.

METROPOLIJOS GYVEN
TOJAI

Šiais metąis Chicagos metro-1 
polijos, apimančios šešis apskri ■ 
tis, gyventojų skaičius yra apie 
7,100,000. Iš to skaičiaus yra 
2,949,000 darbininkų.

$12,049 UŽ GORILOS 
ĮKANDIMĄ

Elizabeth Smith, 4136 N. 
Ashland, besidarbuodama Lin
coln Parko zoologijos sode, bu
vo gorilos Sinbad įkasta į ran
ką 1961 m. rugsėjo mėn. Šio
mis dienomis Illinois pramonės 
komisija jai už tai priskyrė 
$12,049.

t

A. A.

Alexander j. Snorewicz
Gyveno 4601 So. Paulina.
Mirė gruodžio 21 d., 1962, 11 

vai. 35 min. vakare, sulaukęs 
68 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 49 m.

Pasiliko atmindama žmona 
Emily (pagal tėvus Markūnas), 
du sūnūs: Alex ir marti Bertha, 
Edvvard, du anūkai: Janice Kay 
ir Edvvard, uošvė Helen Markū
nas, švogeris Anthony Markūnas 
ir jo žmona Francis, keturios 
švogerkos: Helen Vailey Field 
ir jos vyras Herald, Ruth Hor- 
ton ir jos vyras Herbert, Ber- 
nice Saneycek ir jos vyras Hen
ry, Ethel Cox ir jos vyras Or- 
ville ir visų jų šeimos.

Kūnas pašarvotas šiandien 
3:30 vai. p.p. koplyčioje, Leo- 
nard Bukausko, 10821 South 
Michigan.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 26 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Pet
ro ir-Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa- 
maldds už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: giminės ir draugai.
Laidotuvių direktorius Leonard 

Bukauskas. Tel. CO 4-2228.

PAAUKŠTINTI POLICININ
KAI

Chicagos policijos vadas O. 
Wilson praneša, kad 29 leite
nantai buvo pakelti į kapitono 
rangą ir 31 seržantas buvo pa
keltas į leitenanto rangą.

AR BUS GELEŽINKELIO 
PIRKĖJŲ

Jeigu neatsiras kas pirktų 
Chicago, North -Shore & Mil- 
waukee gelžkelį, jis, teismo 
nuosprendžiu, galės užsidaryti 
sausio 21 d.

KŪDIKIS SUKRAMTĖ 
SKUSTUVĖLĮ

Devyniolikos mėnesių Susan 
Experum, 2828 N. Pine Grove 
av., sukramtė ir prarijo skus
tuvėlį. Illinois Masonic ligoni
nė ją išleidžia į namus Kalėdų 
šventėms.

IŠEIGINIAI DRABUŽIAI 
IR GAZOLINO STOTIS

Niek Haviland atidarė naują 
gazolino pardavimo stotį prie 
North ir Clark gatvių. Tai ne 
naujiena. Nuostabu, kad visi 
tos stoties patarnautojai atida- 
dąrymo proga dėvėjo samdytus 
išeiginius drabužius.

IŠLEIDŽIA ŽMOGŽUDĮ IŠ 
KALĖJIMO

William Pethick, kalėjęs 47 
metus už žmogžudystę, Kalėdų 
proga išleidžiamas iš Stateville 
kalėjimo. Jam atsidaro naujas 
pasaulis. Jis niekad nėra važia
vęs automobiliu ar skridęs lėk
tuvu; jis niekad nėra matęs 
greitkelio ar dangoraižio.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

; yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies 
mės bei liturginiai nurodymas 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai

į syta laida. Kaina $3.50. Užsaky- 
I mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
i 63rd St., Chicago 29. UI.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -Į- A.
EDWARD J. KARLAVICH

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų, kurio 
netekome 1957 m. gruodžio 28 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 3-jos šv. Mišios su eg
zekvijomis gruodžio mėn, 27 d, 9 vai, ryto Švenč. 
P, Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
" Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Edwąrd J. Karlavich 
sielą. Nuliūdę: TĖVAI NIKODEMAS IR

AMELIA KARLAVICH

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-10031

JOSEPH GAILUS
Gyveno Antioch, III., daug metų gyveno ir Chicagoje. 

Mirė gruod. 21 d., 1962 m., 1:30 v. popiet, sulaukęs 79 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskričio, Alsėdžių kaimo.
Amerikoje išgyveno- 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, po tėvais 

Gelumbiskaitė, duktė Onytė Holtzee, žentas Andrew, du anū
kai Yolanda ir Thomas, "brolis Kazimieras Gailus su šeima ir 
švogeris Anton Cukur, švogerkos.dvi dukterys: Aldona. Milauc- 
kas su šeima ir Justine Nevero. ir jos duktė;' švogerkos sūnus 
Albert Gricius: kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. D-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje. 1410 So. 

50 Avė., Cicero TU- -
Laidotuvės įvyks trėeiad. gruodžio 26 d., iš koplyčios 9 vai. 

"ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero- kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė su šeima, brolis su šeima ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108.

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas Mokas nuo kapinių

AREŠTAVO 1, IEŠKO DAR 
403 SUKČIŲ

Šerifo' policija Chicagoj areš
tavo septynis vyrus ir ieško dar 
403, kurie sukčiavimu iš apskri 
ties pašalpos davimo įstaigos 
buvo gavę piniginės paramos.

MAŽAMEČIAI IR GĖRIMAS
Šiais metais Chicagos polici

ja areštavo apie 800 jaunuolių 
dar nesulaukusių 21-rių metų. 
pas. kuriuos buvo rasta alkoho- 

■ lio.
i ■ . ...

llltlIlIlIlIilIlHIIHUIIHIISilIlIlIlllIlillIiiit

AUKŠTYN ŠIRDIS
• .KUN. J. PRUNSKIO parengtas!

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
r i n b i n r

Čia galima susipažinti nu uaugy- 
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
"Drangas”, 4545 West 63rd iitreei 

Chicago 29. IIL
Platintojams duodame nuolaida*
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii?

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 

apdraustas perkraustymas 
VVA 5-9209 Chicago. III.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS TR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIAUVBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav

T E L E V I Z IJ S S
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
įtaisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

L MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Aicher, 
Chicago 32, Iii. Tel. YA 7-5980
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.................. .
Lietuviu tautos tauriausios asmeny- 
h#s Arklvysk. Jurgio Matnlalčio- 

Matulevlčlana

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

Užrašai: Mintys, pastabos, pasl-

paraginimų ir paaiškinimų for
moje,

IU. Vilniuje. Žvilgsnis J Arki
vyskupo kančias perneštas senoje. 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis boti visiems visakuo, kad 
visus Laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina $2.60.

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

4545 W. 63 St., Chicago 29, HL

j ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvoi

! girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

H. Laiškai. Tai įvairiems asmenims, 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai, išreikšti patarimų,
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

-B. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 0-2345-6 
1410 S. SOth Avė., Cicero. TOwnhall 3-21084h

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
M&ZEIIMANS

M4S sa WBSTERN AVB.V'V.. “"■M1"*-"
TRTS MODBRNZBKOf

jUR-GONDlTlONBft KOPLYČIOS

MAGMOMS virta 
BBpvb&t t-mm t*wi
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X Pr. Totilas šeimos vardu 
atsiuntė Lietuvių Fondui 250 
dol. ir pasižadėjo metų bėgyje 
įnešti likusią įnašo dalį 750 
dolerių. Tai graži auka ponų 
Totilų šeimos, gyvenančios 3413 
*W” st., Omaha 7, Nebraska. 
Lietuvių Fondas nuosekliai au
ga ir dėka nuoširdžių aukotojų 
pasidarys pastoviu šaltiniu bū
tiniesiems mūsų kultūros reika
lams paremti.

X J. P. Varkala prieš Kalė
das buvo sugrįžęs iš Long 
Beach į Chicagą ir praėjusį 
penktadienį su savo įstaigos

X Kęstutis Gaidžiūnas, Drau 
go bendradarbis su žmona Ro
ma buvo atvykę iš Clevelando 
į Chicagą dalyvauti Benignos 

; Balsytės ir Algio Tekoriaus ves 
įtuvėse. Ta proga, dail. V. Vi- 
jeikio lydimi, apsilankė ir Drau 
ge. Gaidžiūnas šiomis dienomis 
baigė biznio administraciją, 
gaudamas bakalauro laipsnį

X Jeigu kas jus gražiai ap
dovanojo ar apdovanos Kalėdų j 
proga, tai galit jam atsilyginti 
dar prieš Naujus Metus lietu- j 
viską knyga, gi knyga yra to
kia dovana, kurią galima dova
noti visada ir kuri niekada ne
sensta. “Drauge” yra didžiau
sias knygų pasirinkimas. Be lie 
tuviškų knygų yra ir apie Lie
tuvą leidinių anglų kalba bei 
beletristikos knygų.

X Pradėdami Naujus metus 
ir užsisakydami naujus laikraš

Kęstutis Gaidžiūnas (kairėj), jo žmona Roma ir dail. V. Vijeikis 
“Draugo” redakcijoj.

Chicagos žinios
VIDURNAKČIO MIŠIOS PER 

TELEVIZIJĄ
Kūčių vakarą pradedant 11:30

tarnautojais turėjo švenčių pro neužmirštite ir tų, kurie Val. chicagos televizijos stotis
ga pietus Lewis George resto
rane, 1759 W. 69 St., kur visų 
buvo maloniai pabendrauta.

X Dail. Antano Petrikonio 
“Peizažas”, Kultūros kongreso 
meno parodoje išstatytas pa
veikslas nieko bendro neturi su 
Viktoro Petrikonio vardu, kaip 
kad buvo kai kuriuose laikraš-

negali laikraščių užsisakyti. To WGN-TV (kanalas 9) trans- 
dėl siųskite savo auką Balfui, [liuos vidurnakčio mišias iš Chi- 
nurodydami, kad ją skiriate ka cagos Šv. Vardo katedros. Mi- 
rio nors laikraščio užsakymui [šias laikys pats kardinolas.
neturtingam lietuviui. MERAS SVEIKINA GYVEN-

X Aleksandras žalpys, bu- i TOJUS
vęs knygnešys, vienam iš
“Draugo” redaktorių atsiuntė Chicagos meras Richard Pa
švenčių sveikinimą, užadresuo- j leY sveikina visus miesto gyven 

ciuose ir parodos kataloge pa- tą tautinėmig spaivomįs piešto- toJus- linkėdamas kiekvienam 
mis stambiomis raidėmis. Svei- .pilniausią taikos, gerovės, svei
kinimui panaudojęs Maironio i katos ir laimės saiką Kalėdų ir 
tekstą, lape pats savo rauko- Naujų Metų proga.
mis išpiešęs Maironio paveiks- KALĖDŲ DIENĄ PAŠTAS
lą, išpuošdamas piestų stilizuo RUS UŽDARYTAS
tų gėlių ornamentais. ™ ,1 Chicagos pastas praneša, kad

žymėta,
X Vilius Buntinas, gyvenęs 

Klaipėdoje, gruodžio 18 d. at
vyko iš pavergtos Lietuvos pas 
savo žmoną ir vaikus. Yra ap
sigyvenęs 6352 So. Claremont 
Avė.

X šviesos sambūrio Chica
gos skyrius jau kelinti metai

AR PAKILS TAKSOS UŽ 
GAZOLINĄ?

Eina gandai, kad Illinois vai 
stybėje ir Chicagoje kitais me
tais gali pakilti taksos už gazo
liną, norint iki 1972 metų už
baigti tarpvalstybinių greitke
lių tinklą.

BUVO NUBAUSTAS UŽ 
TEISMO ĮŽEIDIMĄ

M. Stein, savininkas naujai 
statomo namo prie 1915 E. 95, 
buvo teismo nubaustas $1,006 
už nepildymą teismo įsakymo 
pasamdyti sargą, kuris prižiū
rėtų, kad vaikai nebūtų sužeis
ti prie vykdomos statybos. 

SURINKO DAUG DRABUŽIŲ

X Anelė Kirvaitytė, kankli
ninkių vadovė, gruodžio 17 d

Chicagos katalikai Padėkos 
[Kalėdų dieną visi pašto skyriai dienos savaitėje sudėjo 360 to- 

’.t .j. būs uždaryti ir laiškai nebus iš- nU drabužių vargšams šelpti.
darbovietėje puldama susižeidė . .

remia Punsko lietuvius, siųsda-i koją> taip smarkiai SUmušdama [ nesl03ami- 
mi jiems siuntinių ir knygų, i muskulus, kad turėjo būti pir- 30 KUNIGŲ PAKRIKŠTIJO
Nors skaičius ir nėra didelis ,mai pagalbai nugabenta j klini. 173 ŽMONES I Ch.icagos miesto pastatų 566,
bet yra jau išsiuntę arti oO Įką. Atrodo, kad jai dabar porą Aną sekmadienį Šventų An- valytojai kartu uždirba $2,963,- i 
siuntinių savaičių teks gydytis namuose, gėlų bažnyčioje, 607 Oakwood Q35 metus Aldermanas

X Saulius Vydas, Ann Ar-,jos mamytė, jau vyresnio am-; blvd., 30 Chicagos kunigų pa- John Ho,ellen siūlo mįestui su- 
'bor, Mich., Draugo redakcijai žiaus, gruodžio 15 d. parkrito j krikštijo 173 žmones. Dauguma sitarti su prįVačiom kompani- 
rašo: “Su malonumu perskai- namuose, iki kraujo pradaužda. buvo suaugę žmonės. . yal darbams atlikti>
"Ar ,š tikrųjų trūksta hctuvišl "X greTt, pagalbi” PEBKA NACJ<> «*>- 55 ™

kų žodžių?” Publika gal ir da- sįa Abidvi gyvena naujame bu

MIESTO PASTATŲ VALY
TOJAI

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcini? kolektyvas 
Red. J. Plačas. Medžiagų siųsti: 7045 So.CIaremont Avė., Chicago 36, Illinois

KALĖDŲ LEGENDA

Tamsiame tvartelio kampe 
gyveno voras. Ten jis mezgė 
tinklą ir gaudė muses. Užtai 
asilas, jautis ir, maža avytė 
jam buvo labai dėkingi. Vieną 
kartą, vandens baloje, voras 
pamatė savo atvaizdą. Jis nuliū
do, kad jis toks negražus. Nuo 
to ’aiko jis stengėsi būti tam
siame kampe ir niekam nesi
rodyti.

Vieną naktį vorą pažadino 
didelė šviesa tvartely. Ta švie
sa ėjo nuo Kūdikėlio, kuris gu
lėjo ėdžiose. Prie jo buvo pasi
lenkusi graži Motina. Už -jos 
stovėjo vyras su didele lazda. 
Jautis, asilas ir avytė klūpėjo 
prie ėdžių.

Staiga papūtė šaltas vėjas.. 
Kūdikėlis pradėjo gailiai verkti. 
Motina neturėjo kuo šiltai Jį 
apkloti.

Voras paėmė savo tinklą ir, 
padėjo prie Motinos kojų. Mo- Į 
tina apklojo Kūdikėlį ir Jis nu-! 
stojo verkti. Tinklas buvo labai, 
minkštas, šiltas ir švietė, kaip 
sidabras. Kūdikėlio Motina ta

rė vorui: “Prašyk, ko nori!”— 
“Padaryk mane gražiu” — pa
prašė voras.

“Gaila, to aš negaliu padary
ti. Tu būsi toks, koks esi. Tik 
žmonės, prisimindami tavo ge
rą darbą, kasmet puoš eglutes 
įvairiais blizgučiais ir sidabro 
siūlais”.

(Voras dar kartą padėjo Ma
rijai ir Kūdikėliui. Kada Šven
toji šeima bėgo į Egiptą nuo 
piktojo Erodo kareivių, pavar
gus pasislėpė viename urve. 
Voras urvo angoje nupynė di
delį tinklą. Kareiviai, pamatę 
voratinklį, pagalvojo, kad čia 
niekad negalėjo įeiti. Taip ir 
praėjo pro šalį...

— Baltas Dobilėlis Tėviškės kryžius. — Konkursui 
piešė Irena Giečiūtė, 3 m.

iiiniiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin

I. Narūne

KAS

linai kalta, kad vartoja angliš
kus žodžius vietoj lietuyiškų ati 
tikmenų, bet, iš kitos pusės, 
kaip ji juos išmoks? Literatū
roje tokie žodžiai (kaip motor- 
vežis) retai pasitaiko, o pat? 
spauda dažnai vartoja barbariz 
mus. Argi pati publika turėtų 
sudarinėti naujus terminus ? Tai 
kalbininkų darbas. Todėl linkiu 
V. Zalatoriui parašyti daugiau 
Straipsnių šiuo svarbiu reika
lu”.

X Marija ir Juozas Rimkai, 
3234 S. Halsted st., anksčiau 
gyvenę Cicero, III., rengiasi mi
nėti 40 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jie išaugino 4 dukras 
ir vieną sūnų.

X Tradicinis vakaras Chica
gos Aukštesniosios Lituanisti
kos mok. įvyksta antrą šešta-

te 4614 So. Wood St., Chicagoj.
X Cicero, Illinois — sausio tobusus už $21,500,000. 

7-tą dieną, 1963 m. sueina de
šimt metų mirties sukaktis 
Jono Kasulaičio. Ta proga Šv.
Mišios bus atlaikytos kunigo 
Pranciškaus Aukoriaus Švento 
Antano parapijoje, sausio 5-tą 
dieną, šeštadienį. Prašome pri
siminti. (Pr.)

BUŠŲ Į tų už kvadratinės pėdos valy-
Greyhound korporacija pra- mą, gi dabar miestas moka.

neša, kad perka 475 naujus au-

KETURIOS SUKNELES PO 
SUKNELE

IŠARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Skulptorius Petras Vaškys 

laimėjo konkursą,. Philadelphi- 
joje yra įkurtas muziejus JAV 
istorijai pavaizduoti. Svarbesni 
istoriniai įvykiai, kaip VVashing 
tono perplaukimas Delaware, 
Penn’o sutartis su indėnais ir

Odessa Roseman, 1334 S. Kil- 
dare, bandė išeiti iš Saks Fifth 
Avenue krautuvės, 669 N. Mi
chigan av. Policija ją sulaikė. 
Po savo suknele ji buvo paslė
pusi 4 sukneles ir moterišką 
rankinuką. Pavogtų dalykų ver 
tė siekė $491.

$3.34 už kv. pėdos valymą.

NAUJAS KAPINIŲ VYKD. 
DIREKTORIUS

Prelatas F. McElligott, Chi
cagos arkidiecezijos kapinių di
rektorius praneša, kad nauju di 
rektoriumi yra paskirtas Tho- 
mas Teamey. Jo žinioje bus 19 
katalikų kapinių, kuriose kas
met Cook ir Lake apskrityse 
palaidojama apie 10,600 žmo
nių.

Chicagoj ir apylinkėse

dienį po Naujų Metų, sausio 12; kį, turės būti pavaizduota kom 
d. 7 V. v. Jaunimo Centre, 5620 
S. Claremont Avė. Abiejose sa
lėse gros du orkestrai. Ska-

JAU RENGIAMASI VASA
RIO 16 MINĖJIMUI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos sk. narių susirinki
mas gruodžio 14 d. šventė Lie-

Ir nukirtęs eglutes,
Ir įkinkęs briedelius, 
Dovanas vaikams; nuveš 
Per snieguotus takelius.

<

žiema. — It. Stumbrą, Bridgeporto Lituanist.' mok. 8 sk. mok.

niausią maistą teiks Motinų 
klubo virtuvė. Geriausių gėri
mų bus pagal svečių pageidavi
mą. Bus dovanų traukimai lai
mei išbandyti. Staliukai didžio
joje salėje. Programą išpildys 
mokyklos mokiniai. Pelnas ski
riamas mokyklos išlaikymui. 
Už įėjimą aukojama. Kviečiame 
Visus atsilankyti. (Pr.)

X Ona ir Jonas Gradinskai 
ir šįmet, kaip ir kelinti metai 
iš eilės, nesiunčia saVo drau
gams ir klientams kalėdinių 
sveikinimų kortelių, vieton jų 
skiria Balfui 50 dol. Tai girti
na tradicija. Ja džiaugiasi Bal
fas ir šelpiamieji. O, kad tokių 
aukotojų Balfas turėtų dau
giau! (Pr.)

X Paskutinė minutė — šian
dien galite gauti įvairių radijų, 
patefonų, televizijų, puikiųjų 
Vokiškų Nordmende aparatų 
pas Gradinską, 2512 W. 47th 
St. FR 6-1998. (Sk.)

pozicijose. Visų svarbesniųjų J- tuvos nepriklausomybės paskel- 
AV istorijai asmenų: preziden- [ bimo 45 m. sukakties paminė
tų, politikų, išradėjų; mokslu' jimo klausimą. Minėjimas į-
ninkų, karo vadų ir kitų atsi
žymėjusių asmenų, bus padary
ti biustai, skulptūros. Muzie
jaus atidarymas numatytas per 
nepriklausomybės šventę 1963 
m. liepos 4 d. Tam darbui įvyk 
dyti buvo paskelbtas konkur
sas, kuriame dalyvavo ir žino
mi amerikiečiai skulpr.oriai. Lic 
tuvio skulptoriaus Petro Vaš- 
kio šio konkurso laimėjimas 
yra mums labai džiugi žinia, ži
nant, kad Philadelphia yra ži
noma, kaip meno ir kultūros 
centras Amerikoj ir dabar yra 
dedamos pastangos Philadel- 
phiją padaryti reprezentaciniu 
miestu, ypač dėl besilankančių 
svetimų valstybių atstovų. (F. 
Andr.)

ŠIŲ METŲ PLIENO 
GAMYBA

Šiais metais Chicagos rajone 
plieno gamyba siekė apie 19,- 
100,000 tonų.

vyksta vasario 17 d., sekmadie
nį, 2 vai. p. p. Marijos Aukšt. 
mok. salėje. Sudarant minėji
mo programą buvo atsižvelgta 
į tai, kad ji nebūtų ištęsta', bū
tų įdomi ir kondensuota. Ypa
tingas dėmesys atkreiptas į me 
ninę programos dalį, apie ku
rią bus parašyta vėliau.

Minėjimo išvakarėse, vasario 
16 d., šeštadienį, 12 vai. bus 
iškilmingai padėtas vainikas 
Jaunimo Centre prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Kviečiame visas lituanistines 
mokyklas, akademinį jaunimą 
ir visą lietuvių visuomenę šia 
proga gausiai dalyvauti.

Minėjimo metu, kaip ir kiek
vienais metais, bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Kalėdų šventės ne vie
nam patuštins kišenes, tačiau 
bent tuojau po Kalėdų pradė
kime taupyti artėjančiai Vasa
rio šešioliktajai.

Jonas Minelga

KALĖDŲ NAKTĮ
Miega putinėliai 
Sidabru dažyti,
Skuba piemenėliai 
Pas Tave, Mažyti!
Kai dangaus lopšinę 
Uždainavo vėjas,
Neša varpas žinią: 
Gimė Atpirkėjas!

Virš laukit ir gojų 
žvaigždynėliai švyti.
Su varpais kartoju:
— Liūlia-liū, Mažyti!

Kalėdų rytas
Atsikėliau iš lovelės,
Aš Kalėdų rytą;
Sveikinau mamytę, tėtį,
Brolį ir sesytę.
Bėgau greitai pažiūrėti,
Po žalia eglaite;
Ką paliko man senelis,
Kai namus mūs lankė.
Ir radau knygutę gražią,
Margai išpaišytą: —
Dainų, pasakų gražiausių,
Pilną prirašytą,

Vytautas Spačkauskas,
1 Bridgeport’o Lit. m-los 8 sk. mok.

GALVOSŪKIAI Galvosūkių atsakymai 

I

KALĖDŲ PIRMĄJĄ DIENĄ 
PAKŠTO SALĖJE, 3800 S. California Avė.

L F. K. L IT U A NI C A
— Rengia —

TRADICINĮ ŠOKIŲ VAKARĄ

BUFETAS — ŠOKIAI — ŽAIDIMAI 
Visi kviečiami atsilankyti. Pradžia 7 vai. vak.

, Kaimynas nuėjo pas savo 
draugą, kad padėtų jam tvorą 

■užtverti. Bekasant duobę, iška- i 
sė 8 litrų (litras maždaug ati- [ 
tinka kvortai) butelį romo (gė- 1 
rimas). Nutarė abu draugiškai 
pasidalinti pusiau. Tačiau na
muose nebuvo jokio mato skys
čiams matuoti. Buvo tik tušti 
buteliai: vienas 5 litrų, antras 
3 litrų talpos. Kaip jie, pagalba 
šių butelių, pasidalino romą po 
lygiai (po 4 litrus). (5 taškai)

n
Kelių keliai, tik du galai.

(1 taškas)
Atsiuntė Aida Palytė 

IH
Ožys tvarte, ožio ragai lau

ke. (1 taškas)
Atsiuntė A. Pračkailaitė

IV
Kokie yra garsūs lietuviai, 

vaikų literatūros rašytojai? 
(Bent 3 paminėti), (3 taškai) 

Mintį davė A. Stakytė

Jautis.

Gamta.

Šlapią.
IV

8/8 = 0/0 = 0.

; < a

II

III

Pasitaiko kartais ir taip ilsėtis
Foto Batelio

Kalėdų senis
Turbūt visi vaikai laukia Ka

lėdų švenčių ir Kalėdų Senio? 
Bet, manau, ne visi vaikai žino, 
iš kur atsirado paprotys, kad 
Kalėdų senis turi aplankyti vai
kučius.

Labai senai gyveno Šv. Mi
kalojus. Jis kiekvienais metais 
eidavo lankyti vaikučių. Priėjęs 

[prie durų ir radęs gerus vai
kus, palikdavo jiems dovanėlių. 
Atradęs blogus vaikus, palikda
vo anglį.

i Nuo to laiko ir atsirado Ka
lėdų senio paprotys. Todėl vi
si privalote būti geri, kad Ka
lėdų rytą rastumėte dovanėlių, 
o ne anglių. O gal kartais net 
ir rykštę! Jūratė Šuopytė

Bridgeporto Lit. m-los 
8 sk. mok.

KALĖDOS

Kalėdų naktį, kai dar visi 
vaikai miegojo, gimė Jėzus. 
Jam angelai giedojo. Jėzus gu
lėjo ant šieno mažam tvartely. 
Atbėgo piemenėliai su dovano
mis. Jį pasveikino^ ir garbino.

Rasytė Degutytė, 7 m.

ŽVAIGŽDUTĖ
Kiekvieną giedrią naktį aš 

matau gražią, šviesią žvaigždu
tę. Ji šviečia labiausiai už vi
sas kitas žvaigždutes. Aš ma
nau, kad ji yra ta pati žvaig
ždutė, kuri švietė, kai Kristus 
gimė. Aš labai mėgstu į ją žiū
rėti ir mintyje sakau: “žvaigž
dute, tu esi labai graži”.

—Laimutė Plačaitė 
—o—

ŽIEMA

Rudenėlis jau praėjo,
Ir žiemužė atbildėjo.
Ei, vaikučiai, linksma bus!
Lėksim rogėm per laukus.
Vėjas draskos; medžiuos šėlsta.
Ir saulutė spinduliuoja.
Kiek mums džiaugsmo yra čia, 
žaisim sniege net nakčia!

K. Eilutė

Ne draugas, kas už dviejų 
stalų sėdi, dvi kalbas kalba.

REDAKCIJOS KAMPELIS
Praeitame T. Ž. numery bu

vo spaustuvės klaida. Eil. “Ma
no eglutė” autorės J. Narūnės 
pavardė ne po eilėraščiu, o pa
čiame gale.

Šiuo metu esu gaVęs labai 
daug straipsnių, atleiskit, jei 
kiek ilgiau palauksite eilės.

Visiems T. Ž. bendradar
biams — Linksmų švenčių!

sau:




