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PAKEITIMAI PAVERGTOJE LIETUVOJE
Komunistų partijos komitetai ir “pramonei vadovauti"

SIMAS MIGLINAS, Vokietija
Sustambinti rajonai. 1962 m. 

vasarą Nikita Chruščiovas išsi
tarė apie sovietinėje imperijoje 
numatomą stambinimą rajonų. 
Gi sovietinių komunistų parti
jos centro komiteto 1962 lapkri 
čio plenume jau buvo priimta 
direktyva ligšiolinį administra
cinį padalinimą Sovietų Sąjun
goje keisti, tai yra mažinti ra
jonų skaičių.

O tai, kas vykdoma Sovietuo
se, neišvengiamai kartojama ir 
vadinamosiose sąjunginėse res
publikose. Žinodamas Kremliaus 
direktyvas, Sniečkus sovietinių 
komunistų plenume kaip įvy
kusį faktą nurodė okup. Lietu
voje rajonų sustambinimą.

Tačiau paleekinis įsakas rajo
nų stambinimo klausimu tebu
vo paskelbtas 1962 metų gruo
džio 8 dieną. Pagal tą įsaką 15 
rajonų Lietuvoje panaikinti, 
juos prijungiant prie kaimyni
nių rajonų. Akmenės rajonas

galos prie Raseinių, Šalčininkų nos, Varėnos, Vilkaviškio, Vil-
prie Eišiškių, Jiezno prie Prie
nų, Jonavos prie Kauno, Kal
varijos prie Kapsuko (t. y. buv. 
Marijampolės), Nemenčinės 
prie Vilniaus, Pagėgių prie Ši
lutės, Ramygalos prie Panevė
žio, Rietavo prie Plungės, Skaud 
vilės prie Tauragės, Širvintų 
prie Ukmergės, Užvenčio prie 
Kelmės, Varnių prie Telšių ir 
Vievio prie Trakų.

niaus, Zarasų.
Slumažėjo ir komunistų parti

jos rajoninių komitetų skaičius. 
Sustambinus rajonus Lietuvoje

(Nukelta j 7 psl.)

Vilniuje nepaprastai 
apleistos Rasų kapines

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Savo laiške “Literatūros ir 
Meno” savaitraščiui (46 nr.) E. 

Po šių pakeitimų Lietuvoje Kačinskienė susirūpino netvar- 
Paliko 41 rajonas: Alytaus, A- kornomįs R,asų kapinėmis Vil- 
nykščių, Biržų, Eišiškių, Igną- njuje jį priminė, kad Rasuo- 
linos, Joniškio, Jurbarko, Kai-;se laidojama jau apie 200 me- 
šiadorių, Kapsuko (buv. Mari-j jose paJaidoti Lelevelis, 
jampolės), Kauno, Kelmės, Kė- j Smuglevičius, M. Čiurlionis, B. 
dainių, Klaipėdos, Kretingos,' Sruoga; L Gira ir daug kitų
Kupiškio, Lazdijų, Mažeikių, Mo (žinoma, dr. J. Basanavičius
lėtų, Pakruojaus, Panevėžio, netinka minėti... — E.). Dabar 
Pasvalio, Plungės, Prienų, Rad- Į esą) kapinės nepaprastai apleis- 
viliškio, Raseinių, Rokiškio, j tos, beveik visai netvarkomos, 
Skuodo, šakių, Šiaulių, Šilalės,| seni paminklai laužomi, griau- 
Šilutės, Švenčionių, Tauragės, j narni, gabenami privačių namų 

prijungtas prie Mažeikių, Ario- Telšių, Trakų, Ukmergės, Ute- j statybai. Rasose palaidojus žmo 
gų, jau kitą dieną dingsta gė
lės, nunešamos gėlių puokštės. 
Numirėliai laidojami netvarkin
gai. Rasų kapai dideli, jų plo
tas — 18 ha, tad Kačinskienė 
ir šaukiasi visuomenės paramos.

(E.)

Veneroje nesą gyvybės
JAV raketos Mariner II duomenys

PHILADELPHIA. —. Moks-I duomenis pateikusi raketa Ma- 
lininkai Philadelphijoje pareiš- riner II.
kė, kad JAV raketos Marineri Manoma, kad Veneroje nesą 
II magnetometeris negalėjęs už ! gyvybės, 
tikti jokio Veneros magnetinio
lauku, šiam “erdvės laivui”- pra? 
ėjus pro planetą gruo,džio 14 d.

Pasak mokslininkų pareiški
mų, Venera neturinti magneti
nio lauko, kaip žemė turi, arba 
šis sluoksnis toks silpnas, jog

Šv. Raštas japonų 
kalba

TOKIO, Japonija. — Salezie
čių leidykla Tokio mieste šiomis 
dienomis išleido 3-jį šv. Rašto

jo negalima buvo užtikti, skren-' tomą japonų kalba. Jis apima 
dant raketai 21,594 mylias nuo; Senojo Testamento Išminties ir 
planetos — tai buvo Mariner II, didaktines knygas. Vėliau bus 
artimiausia vieta nuo Veneros.1 išleisti sekantieji tomai.

Veneroje esąs nepaprastas1 ------------- -
karštis. Ten, manoma, yra 600 JAV imigracijos įstaiga 

neleidžia Katangos1 

atstovui pasilikti

šiame krašte
NEW YORKAS. — Atsisky

rusios Katangos provincijos pre 
zidento Tshombės atstovui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse Mi- 
chael Struelens nebeleidžiama 
pasilikti šiame krašte.

Imigracijos pareigūnai užva
kar pranešė, jog jie atmetė 
Struelens prašymą pasilikti 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Tačiau pareigūnai pareiškė, 
jog Struelens turi teisę apeliuo
ti dėl šio sprendimo į imigraci
jos apeliacijos tarybą Washing- 
tone. Paisant apeliacijos galimy 
bių, įmigracijos įstaiga nepas
kyrė dienos deportuoti Strue- 
lensą.

Deportuoti Struelensą pata
rė Valstybės departamentas, ku 
ris nusprendė, jog visi Kongo 
užsieniniai atstovai privalo būti 
patvirtinti kongiečių centro vy
riausybės..

laipsnių Farenheito (o priešin
gai vidurkis žemės temperatū
ros yra 60 laipsnių F.), šiuos

Indijos karo belaisviai 
raudonoje Kinijoje

HONG KCNG. — Oficiali Nau 
josios Kinijos (komunistų val
domos) žinių įstaiga užvakar 
pranešė, kad 2,156 indų kari
ninkai ir kareiviai buvę paimti 
nelaisvėn Kinijos - Indijos pa
sienio kovos.e po lapkričio 16 d.

Prancūzijos automo

bilių eksportas
PARYŽIUS. — 1962 metais 

Prancūzija eksportavo 560,000 
automobilių. Eksportas automo 
bilių buvo didesnis 15 procentų 
negu 1961 m. Prancūzijos auto
mobilių eksportas buvo rekor
dinis 1958 metais — išvežta 
604,000.

KALENDORIUS
Gruodžio 28 d.: Nekaltieji Ber 

neliai, Mingailė.
Gruodžio 29 d.: šv. Tomas, 

Gajutė, Gražvydas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 20 laips 
nių; rytoj — dalinai apsiniau-

-— Raudonoji Kinija ir Išorinė 
Mongolija gruodžio 26 dieną pa
sirašė sutartį, nustatančią pa
sienius tarp abiejų kraštų.

— Jugoslavijos vidaus reikalų 
ministeris užvakar pranešė, kad 
šiais metais krašte buvo areš
tuoti 316 šnipų.

— Britą dlarbo partijos vadas
kę, truputį pasikeis oro tempe- Hugh GaitskeI atidėjo savo nu- 
ratūra. j matytą kelionę į Rusiją, nes jis

Saulė teka 7:17, leidžias 4:27.1 negaluoja.

— Britų traukinio nelaimė
je, netoli Londono, žuvo 18 ke
leivių, apie 60. -sužeistų.

— Lenkijos, karinė delegacija, 
vadovaujama lenkų gynybos mi 
nisterio generolo Spychalskio, 
grįžo iš Maskvos į Varšuvą.

— Kuba ir Sovietų Rusija, su
sitarė 1963 metais išplėsti preky 
binius abiejų kraštų santykius.

Šarvuotu automobiliu prasimušė per Berlyno sieną — Vakarų Vokietijos policija apžiūri 30 keleivių 
autobusą, kuris namie buvo apklotas plienu, vežęs dvi rytų vokiečių poras ir jų keturis vaikus, pra
simušė per spygliuotų vielų užtvaras ir "pasiekė laisvę, siaučiant kulkoms. Kelios kulkos prasi
skverbė per šarvuotį, bet visi išliko gyvi 140 mylių kelionėje nuo eekų-lenkų. pasienio. Autobuso 
savininkas yra invalidas karo veteranas, kuris vaikšto pasiremdamas ramentu. (UPI)

Kinai puolė Europos 
Bendrųjų Rinkų

LEIPCIGAS, Vokietija. — Pa 
šaulio komunistų profesinių są
jungų kongrese Leipcige gruo
džio 16 dieną kinų delegatas 
Lui Šan - tšang puolė Europos 
Ekonominę Bendruomenę (Ben
drąją Rinką) ir visus jos šalinin 
kus. Jo nuomone, toji rinka sie
kianti įvesti kapitalistinio pa
saulio hegemoniją.

Kinas pasmerkė italų delega
to žodžius: siekti komunistų at
stovavimo Europos Bendrosios 
Rinkos įstaigose — tokie sie
kimai esą kenksmingi. Kinų de
legatas puolė ir rytų ir vakarų 
ūkinio suartėjimo galimybes.

Vakarų kraštų stebėtojai Leip 
cige padarė išvadas: italams ir 
lenkams pasisakius už Europos 
Bendrosios Rinkos privalumus 
darbininkijai, o kinų delegatui 
prieš, jau ryškėjąs ir skilimas 
pasaulinėje profesinių sąjungų 
organizacijoje.

Kiek Maskva gaus iš Castro 
reikmenų, atsiustu iš JAV

CHICAGO. Kolumnistas
Walter Winchel vakar “Chica- 
go’s American” laikraštyje pas
kelbė, kad rusai yra pridėję 
pirštą prie Fidel.

se. Castro duos 3/4 gautų reik-
menų (medicinos) Sovietų Ru
sijai už išpirktus belaisvius iš 
Kubos kalėjimų... Kuboje dabar 
yra daugiau kaip 8 rusų bata-

Pasak VValter Winchel, JAV lijonai — daugiau kaip 20,000' 
žvalgyba žinanti, jog Fidel Cast raudonųjų kareivių... 
ro turėsiąs pasitraukti nuo Ku
bos valdžios scenos. Sovietų a- 
gentai jau laukią signalo, ku
rį duosiąs Nikita, jei...

— Jungtinės Amerikos Vals- 
ybės nebeduos pagalbos tiems 
kraštams, kurie nusavindami A-

Castro dabar juokiasi kaip; merikos kompanijų turtus ne
lengva apgauti Dėdę Šamą. Jis I atsilygina už juos.
dar tebelaiko 44 raketas - -vim

- ■*’? -
se Holguin, Chambas, Alto Son- 
go ir Socorro ūkiuose kalnuo-

Naujausios 
žinios

— Prezidentas Kennedy va
kar Palm Beach, Fla., tarėsi 
su savo patarėjais 1964 m. gy
nybos biudžeto reikalu. Gyny
bos sekretorius McNąmara pa
siūlys nebevykdyti raketos Sky- 
bolt programos.

— JAV laivas African Pilot
vakar iš Kubos atvežė 922 as
menis, kurių sūnūs ar vyrai be
laisviai buvo iškeisti už medici
ną ir maistą, 52 milijonų dolerių 
vertės. Buvusių belaisvių gimi
nės iš Kubos nieko neatsivežė 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes: jų turtus pasiėmė Kubos 
komunistai.

— Indijos ir pakistaniečių at
stovai vakar Pakistane pradėjo 
derybas dėl ginčijamo Kašmiro. 
Abiejų kraštų atstovai pirmą 
kartą susitiko per 9 metus spręs 
ti Kašmiro ginčą, užtrukusį 15 
metų.

— Pakistanas ir raudono ji Ki 
nija susitarė ginčijamų pasienių 
klausimu.

— Katangos provincijos pre
zidento, Tshombės policija, gal 
būt, Naujų Metų išvakarėse pra 
dėsianti kovą prieš Jungtinių 
Tautų karinius dalinius.

— Katangos provincijos preoa 
dėntas Tshombe teigia, jog Jung 
tinių Tautų karinė vadovybė 
ketinanti jį ir jo ministerių ka
binetą areštuoti.

Leonhardo nuomone šiandien' “
kar Palm Beach, Fla., priėmėMaskva aiškiai nenorinti (kaip

1960 m.) nuomonių priešingu._ I penkis kubiečių belaisvių vadus, 
kuriuos Castro išleido iš kalė-

Nikita vėl puolė Bonui
Sovietų diktatoriaus Nikitos Chruščiovo laiškas 

Adenaueriui
MASKVA. — Sovietų dikta-, čią, kad Kremlius sustabdytų 

torius Nikita Chruščiovas va-' šaudymus į bėgančius į laisvę 
kar atsiuntęs Vakarų Vokieti-j prie . Berlyno pasienio, 
jos kancleriui Adenaueriui laiš
ką, kaltinantį vokiečių vadą,
kad, girdi, jo politikos linija 
sukelia trečiojo karo pavojų ir 
milijonams žmonių gyvybių gra Šimais 
so. Kremliaus valdovas kalti
na Adenauerį, kad jis palaikąs 
politinę įtampą.

Chruščiovas vėl pakartojo 
savo žodį: vakariečių įgulos tu
rėsiančios išeiti iš Vakarų Ber
lyno ir jų vietas užimsią Jung
tinių Tautų daliniai, bet nepa
sakė, kada tai įvyksią.

Sovietų diktatorius atsakė į 
Adenauerio notą, reikalaujan-

— Iš Rygos uosto laivais į 
Kubą. “Tass” agentūros prane- 

sovietiniai piliečiai šią 
žiemą gali (jei juos leis — E.) 
vykt laivais į saulėtąją Kubos 
salą. Esą, trys sovietų laivai 
du kart per mėn. plauksią iš 
Latvijos uosto — Rygos. Ne
buvo nurodyta, kiek ilgai truk
sianti kelionė ir kiek ji kaštuo
sianti. Gruodžio 16 d. jau išplau 
kęs pirmasis laivas su Kubon 
grįžtančiais kubiečiais studen
tais. (E.)

Katras kurį sutvarkys?

TRUMPAI IS VISUR
— Sovietų Sąjungos ambasa

da Washingtone vakar protes
tavo, kad Chicagos policija 
prieš dvi savaites areštavo jos

mus dengti bendrų deklaracijų
frazėmis. Tačiau ir Peipingas ne . 3imo ™ mediciną ir maistą, at
sąs linkęs į kompromisus, jis i siųstą iš Jungtinių Amerikos 

kraštų /VaWbh.

pareigūną. Policija jį areštavu- I* -r belgų komunistai kritika. 
si, nes jis buvo įkaušęs. Pra-Į 
džioje sovietų ambasados pre
kybos pareigūnas nesisakė kas

ieškąs šalininkų kitų 
kom. partijų tarpe. Tai Peipin
gui pavykę šiaurinėje Korėjoje,,
v • . tt- , . i lą, pagerbiantį a. a. Mrs. Eleo-siaurmiame Vietname, Burmoj, 1

— JAV paštas 1963 m. spalio 
11 dieną išleis naują pašto ženk

nor Roosevelt.
vę Chruščiovą. Esą, 90-je ko- — New Yorke dar tebevyfcs- 
munistų partijų visame pašau- ta spaustuvių darbininkų strei-

jis esąs.
— Ginčas dėl skirtingų kryp

čių komunistuose. Žymus sovie- 
tikos žinovas Wolfgang Leon
hard, rašydamas apie “gilius 
lūžius pasauliniame komuniz
me” (“Die Zeit”, nr. 50) primi
nė Chruščiovo pavaduotojo F. 
Kozlovo žodžius Romoje vyku
siame komunistų suvažiavime. 
Užuot citavęs Leniną, Kozlovas 
paminėjo Victor Hugo žodžius: 
“Taika, tai civilizacijos dorybė, 
o karas — tai nusikaltimas”.

lyje šiuo metu vyksta karšti 
ginčai — už Maskvą ar Kiniją. 
Juo toliau, juo labiau aiškėja 
— teigia W. Leonhard, kad čia 
turima reikalo ne su konfliktu 
tarp dviejų valstybių — Sovie
tų Rusijos ir raud. Kinijos. Tai 
daugiau konfliktas tarp dviejų 
krypčių visame komunistiniame 
judėjime. Abi pusės dar nelin- 
kusios privesti prie skilimo or
ganizaciniu požiūriu, tačiau ar
tima ateitis parodys, ar vis gi
lėjant lūžiui, pavyks išlaikyti 
ir tą organizacinį vieningumą.

kas, kuris uždarė tame mieste 
devynis laikraščius. Jau 20 die
nų New Yorkas yra be savo 
laikraščių, šiandien bus tęsia
mos derybos tarp darbininkų 
atstovų ir darbdavių baigti strei 
ką.

— Nikolai G. Ignatov, Sovie
tų Sąjungos žemės ūkio eksper
tas, pašalintas iš šio posto, pa
darius kai kuriuos pakeitimus 
komunistų partijos viršūnėse 
Kazachstane. Jis buvo pašalin
tas iš komunistų partijos val
dančio prezidiumo 1961 metais.

PASKUTINĖSE METŲ SAVAITĖSE - 
PASIKEITIMAI RYTU BLOKE
Kremlius keičia taktiką, bet tik ne savo siekius — 

pavergti pasaulį
MASKVA. —- Gruodžio 10 -15 2. Dar niekuomet diktatorius goslavijos diktatorius Tito da-

dienomis pasaulis stebėjo rytų Chruščiovas taip ryžtingai ne-
bloko kraštuose politinius pasi
keitimus su galimais žymiais pa 
dariniais ateičiai. Gruodžio 10 
d. “Pravda” atskleidė tarp Mas
kvos ir Peipingo^ vis gilėjantį 
lūžį. Maskvoje dirbą spaudos 
atstovai — vakariečiai priėjo 
tokių išvadų:

1. Kubos krizės pasėkoje ir 
stambiausias rytų bloko vado
vas Chruščiovas tautai prisipa
žinęs, jog ir komunizmui ten
ka daryti nuolaidų. Dabar klau
siama: ar galimos nuolaidos ir 
Berlyno, vokiečių klausimu?

atsiribojo nuo karo, kaip prie-
bar Maskvai artimesnis kaip 
Kinijos komunistų vadas Mao

monės, tuo tarpu seniau pašau- ar Albanijos Hodža, bet ir JAV
lis girdėjo teigimus: jei būtų 
prieita prie atominio karo, so
vietai, nors ir turėdami nuosto
lių, vistiek laimėtų, tai reikš
tų kapitalizmo žlugimą... Dabar 
Kremlius keičia taktiką, aplin
kybėms reikalaujant, nors jo 
siekis — pavergti pasaulį — 
tebegalioja. Dabar Kremlius gal 
voja: negalima sutikti su ato
miniu karu, nes jis reikštų ir 
mūsų žlugimą.

3. Anksčiau pasmerktasis Ju-

prezidentas dabar, esą, “parodęs 
politinę išmintį”... Tuo tarpu 
Peipingo, Tiranos politikai jau 
vadinami nusikaltėliais...

4. Paaiškėjus lūžiui tarp Mas 
kvos - Peipingo, vargiai jis bus 
lengvai sulipdytas.

Dabar Maskvai tehka per
tvarkyti politines bei strategi
nes pajėgas ir daugiau nebega
lima kalbėti apie “monolitinį blo 
ką” su trečdaliu viso pasaulio 
gyventojų.
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NAUJAS STALO TENISAS

Tur būt, nėra kitos tokios 
sporto šakos, kur žymiausi 
sportininkai, jų treneriai ir va
dovai būtų pastaraisiais metais 
pareiškę tiek konservatyvizmo, 
kiek jo buvo stalo tenise. Ir iš 
tikrųjų — juk beveik ketvirtį 
amžiaus, pradedant pirmosio
mis pasaulio pirmenybėmis 1926 
metais, pasaulyje dominavo Eu 
ropos stalo tenisininkai.. Ven
grijos, Čekoslovakijos, Didžio
sios Britanijos, Austrijos, Ru
munijos, Vokietijos žaidikai be
veik visuomet užsimdavo pirmą 
sias vietas įvairiose tarptauti
nėse varžybose.

Tik 1952 metais ši “tradici
ja’’ buvo pažeista. Tais metais 
Indijoje įvykusiose pirmenybė
se Japonijos atstovai iškovojo 
beveik visas pirmąsias vietas 
ir privertė europiečius tenkin
tis žymiai kuklesnėmis vieto
mis, negu pastarieji buvo įpra
tę. Deja, niekas į šį pralaimė
jimą rimtai nežiūrėjo. Buvo su
galvotos įvairios pasiteisinimo 
priežastys (sunkus klimatas, 
neįprastos raketės ir pan.), ku
riomis buvo aiškinami pralai
mėjimai, ir todėl visiems atro
dė, kad japonų pergalė—tai at
sitiktinumas.

Kas gi buvo po to? Prade
dant 1954 m. Londone įvyku
sioms pasaulio pirmenybėmis, 
prie žaliųjų stalų nepajudina
mai įsitvirtino Azija — visų pir 
ma, tai padarė Japonijos stalo 
tenisininkai, o po to prie jų 
prisijungė ir het prąierikė juos 
Kinijos sportininkai. Šiuo metu 
jau ir žymiausi Europos stalo

ASK LITUANICOS IR ARO 
LAIMĖJIMAI

ASK Lituanicos ir LSK Aro 
vyrų krepšinio komandos vėl 
sugriebė po laimėjimą Marąuet
te parko krepšinio lygoje. Rung
tynės įvyko gruodžio 23 d.

Lituanica žaidė prieš silpną 
Polonia komandą, kurią įveikė 
67:48 (34:20). Lituanicą atsto
vavo ir taškus pelnė: Šakalys 
16, Kanapeckis 13, Petrauskas 
15, Kaunas 8, Dirvoms 2, Ger
manas 13. Tai buvo Lituanicos 
iš eilės ketvirta pergalė. Po pra
ėjusio sekmadienio rungtynių 
Lituanica savo grupėje įsitvir
tino pirmoje vietoje.

Aro krepšininkai antras iš 
eilės rungtynes laimėjo įveikda
mi “Unknovvn” penketuką 56:49 
(26:22) Aro komanda šį sykį 
pasirodė beveik pilname savo 
sąstate. Arą atstovavo ir taš
kus pelnė: Vasys 2, Kazlauskas 
2, Kroli 4, Grigaitis, P. 10, Ga- 
linaitis 10, Plėnys 2, Karsas 2, 
Grigaitis, J. 4, Bartkus, A. 8, 
Norkus 6, Bartkus Al. 2, Doč
kus 2, Vaišnoras 0. Dabar Aras 
turi du laimėjimus ir vieną pra
laimėjimą.

Marąuette parko jaunių lygo
je, susitikus ASK Lituanicos ir 
LSK Aro antrosioms koman
doms, rungtynės baigėsi sunkia 
Lituanicos 39:38 pergale.

Cicero jaunių lygoje Aro jau
niai žaidė pirmas pirmenybines 
rungtynes su St. Mary’s ko
manda ir lengvai laimėjo 64:28 
pasekme. Geriausiai pasirodė 
Juozas Kazlauskas ir Algis Nor
kus. Cicero jaunių lygoje Aras 
gina praėjusio sezono meisterio 
vardą.

— Lt'K Lituanicos metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 22 
d. Susirinkimo metu buvo iš
rinkta nauja klubo valdyba ir 
išklausyti valdybos ir revizijos

teniso šulai vos bepajėgia pasi
priešinti Azijos stalo tenisinin
kams.

Agresija, sparta, jėga, įvai
rumas! — štai Azijos stalo te
niso šūkis. Visiškai teisingai 
samprotaudami, kad patys tin
kamiausi ir kombinacijos yra 
pasiekiamos tada, kai kamuo
liukui sudaromas įvairiakryptis 
sukimasis, Azijos sportininkai, 

i laikantieji raketę “aziatišku” 
būdu, apsiginklavo suktais smū 
giais ir padavimais.

Stebint jaunesniųjų europie
čių žaidimą, negalima nepaste
bėti naujos krypties polinkių. 
Jaunesnieji tenisininkai ir jų 
treneriai pradeda suprasti, kad 
reikia iš pagrindų pakeisti įsi
senėjusį žaidimo stilių, išspruk
ti iš gynybos nelaisvės ir kruo 
pščiai, užsispyrusiai mokytis aš 
traus žaidimo. Aišku, tuo pačiu 
metu mokantis ir visų būdingų 
šiam stiliui smūgių, kurių ben
dras bruožas — kamuoliuko su 
kimasis į priekį.

Nėra abejonės, kad “velniš
kas Tokio kamuoliukas” arba 
kitaip vadinamas “top-spinas” 
ir kova. su juo, turi šiuo metu 
ypač didelę reikšmę. Sportinin
kai, kurie sugeba naudotis šiuo 
ultrasuktu smūgiu, derindami į 
jį su kitais puolamaisiais smū- Į 
giais, iš karto'įgauna pastebi-! 
mą persvarą prieš varžovus ir 
greitai kyla tarptautinėje are
noje. Tuo tarpu tie, kurie nesu
geba tuo pačiu pasmerkia save 
atsilikimui.

(Sutrumpinta iš “Mūsų 
pastogės”)

komisijos pranešimai. Įvykusio
se diskusijose daug dėmesio 
kreipta futbolo prieaugliui ir 
nutarta klubo jaunių komandą 
registruoti salės pirmenybėse.

Į naująją valdybą išrinkti šie 
asmenys: R. Kožėnas, A. Mali
nauskas, L. Kavaliauskas, M. 
Mikalauskas, A. Niaura, Juozas 
Juška ir L. 'Jūraitis.

— Vyru ’vr moterų stalo teni
so turnyras, rengiamas Jaunimo 
Centro, įvyks šį šeštadienį. Pra
džia 12 vai. Registracija atlie
kama kreipiantis į Jaunimo 
Centro direktorių tėvą J. Kubi
lių, SJ.

— Ateities žurnalo sporto 
skyriuje (Ateitis, 1962 m. Nr. 
10) buvo plačiai paminėtas Chi 
cagos LSK Aro narys Arūnas 
Vasys, suminint jo ligšiolinius 
sportinius pasireiškimus.

Kiek anksčiau (Ateitis, 1962 
m. Nr. 8) buvo aprašyta Cle- i 
velando LSK Žaibo sportininkė J 
Regina Besperaitytė. Reikia į 
manyti, jog ir ateityje žurnalo , 
puslapiuose teks išvysti mūsų 
jaunųjų sportininkų pastangų 
įvertinimą, kuris taip tinka jau
nimo žurnalo turiniui.

PERSEKIOJIMAI SUDANE

Musulmonų prievarta ima 
kaskart labiau reikštis Sudane, 
kuriam vadovauja gen. I. Ap- 
boud 1958 m. sudarytoji ka
riškių vyriausybė. Sudanas ta
po nepriklausomu 1956 metais. 
Vyriausybė yra atėmusi krikš
čionių mokyklas, daugiau kaip 
70 misijonierių, katalikų ir pro 
testantų yra ištremta iš kraš
to. Vien lapkričio mėnesį iš
tremta 32 misijonieriai. Ir vie
tinės kilmės misijonieriai turi 
pakelti daug sunkumų iš vy- 

i riausybės puses.

Terri Cutler, mergaitė 10 m., prie eglutės savo namuose Marshall- 
town, la. Ji, jos tėvai ir dvi seserys tos eglutės gamybai sunau
dojo 35,000 dantų krapštukų, 240 gumos kamuolių, 200 raudonų 
ornamentų ir daug dirbtinio sniego. Tokią eglutę dirbo dvi savai
tes.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO 
DARBAI IR PLANAI

Praėjusiame kongrese turė
tos rezoliucijos Pabaltijo kraš
tų laisvės reikalu bus įnešamos 
naujame kongrese iš naujo. Re
zoliucijų autoriai yra pažadėję 
tai atlikti. Rezoliucijoms Remti 
komitetas tikisi šiame kongrese 
rezoliucijų skaičių padvigubinti 
ar net patrigubinti. Prieš kiek 
laiko rezoliucijų pradininkas 
kongresmanas , Glen Lipscomb : 
kalbėjo komiteto vadovybės na
riams; “...Juo daugiau turėsite 
rezoliucijų tuo klausimu, juo j 
lengviau bus jums bent vieną 
pravesti . kongrese. Galite turė
ti šimtą tokių rezoliucijų, ar net 
daugiau....”

Tobulinama organizacija
Komiteto vadovybė buvo su

dariusi specialią komisiją orga
nizacinei struktūrai patobulinti, 
organizacijos tinklui išplėsti. Ko

¥
Vienos automobiliais važinėti 

mokyklos inspektorius tvirtina, 
kad laikanti vairavimo egza
minus moteris jį paklaususi: jei 
aš pastebėsiu, kad automobilio 
tanke nėra benzino, ar maši
na nebus sugadinta, jei aš vis- 
tiek važiuosiu toliau.

*
Teismas Sydnėjuje nubaudė 

vieną taksi vairuotoją 100 sv. 
bauda ir atėmė 20 mėnesių li
cenciją už tai, kad jis paėmęs 
iš aklo keleivio daugiau, nei 
skaitliukas parodęs.

♦Y
Žiniomis iš Maskvos sovietų 

mokslininkai surado, kad kiau
lės, jeigu jos girdomos iš snie
go ištirpintu vandeniu, būna 
riebesnės, o vištos daug dėsnes- 
nės. Dabar sovietų mokslininkai 
gavę iš kompartijos naują už
davinį — surasti, kad sovietų 
piliečiai būtų produktingesni, o 
pasitenkintų vien grynu oru.

*
Vienas sovietų ekonomistas, 

važinėdamas po užsienius su pas 
kaitomis apie Sov. Sąjungą, pa
reiškė, kad sovietai per nepilną 
pusmeti padarę' tikrus stebuk
lus; esą prieš sovietus Rusijo
je nebuvo pramonės, valstiečiai 
buvę baudžiauninkai, kone ver
gai. O dabar, tęsė kalbėtojas, 
tuojau pavysim ir pralenksim 
Ameriką. Kaip manot, šypterė
jęs kalbėtojas.

— Jei Amerika dabar sustos 
progresavus, tai po 500 metų 
sovietai jau bus visai arti to — 
pastebėjęs vienas klausytojas.

. . M. P.

misija turėjo keletą posėdžių. 
Komisijos rekomendacijos bus 
pateiktos Direktorių tarybos po 
sėdžiui, kuris įvyks 1963 metų 
sausio 4 d.

Komitetas pasiryžęs įtraukti 
į visą darbą visas galimas jė
gas iš lietuvių, latvių, estų ir 
kitų amerikiečių tarpo. Į komi
tetą įsijungia iš viso krašto ei
lė žymių ir įtakingų amerikie
čių.

Laukiama lietuvių paramos
Geros valios lietuviai Rezo

liucijoms Remti komiteto dar
bus ir žygiūs nuoširdžiai rėmė 
praeityje. Komiteto vadovybė 
tikisi, kad ir ateityje šio viene
to visi darbai susilauks iš JAV 
lietuvių pilnos ir visos galimos 
paramos. Komitetui reikia dau
giau darbo rankų. Tuo reika
lu geros valios lietuviai kvie
čiami atsiliepti, rašant komite
to vicepirmininkui Juliui Jode- 
lei, kuris rūpinasi lietuvių gru
pės reikalais. Jo adresas: Mr. Ju 
liūs Jodelė, 3803 Evans Street, 
Los Angeles 27, California. Vi
sų darbų ir žygių įgyvendini
mui reikia nemaža finansinių 
resursų. Lietuviai, aukodami 
visiems kitiems kilniems tiks
lams, turėtų nepamiršti savo 
pinigine parama ir Rezoliuci
joms Remti komiteto. Visos au
kos siųstinos komiteto iždinin
kui: Mr. George A. Petrauskas, 
3442 Madera Avenue, Los An
geles 39, California.

Komiteto vadovybė linki vi-

GAL1TE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 VVest I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

siems lietuviams, kurie tik vie
nokiu ar kitokiu būdu rėmė iki 
šiol Rezoliucijoms Remti komi
teto darbus ir žygius, tikrai lai
mingų 1963 metų.

KEZOLILCIJUMS REMTI 
KOMITETAS:

Leonardas Valiukas, pirm.; 
Julius Jodelė, Ame Kalnų Al- 
fons Reins — vicepirmininkai.

P. ŠILEIKIS, 0. P,
Orthopedas. Proteztstas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban-ų dažai. Spec. pagalba kojom,
(Arch Supports) ir t.t.

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad lr šešti d.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229..
Rez. telef. YYAlbrook 6-5076’

Rev HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IT, MOTERŲ LTGOS 

6449 So. Pulaski Rd (Crawford 
Medical Bnildinc). tel LIT 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambint* MT 3-0001.

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

Rezid.: 8241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 03rd Street
Kampas 63-čios Ir California

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal autartĮ. 
Ofiso telef. 470-4042

Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 lr 7-9. 
ADt.r. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį.
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 lr Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0900
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Res. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė Wa ft-26m 
Valandos pagal susitarimą Jei »« 
atsiliepia skambinti MI R-OOOi

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr motfrų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' Vidaus lr vaiku ligos
2737 VVest 71st Street

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

Tel ofiso Ir rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avc.

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

p. p. VVA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Narnu —- res, PRosnečt 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIčIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LTGOS 

2050 West 63rd Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

6: antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8; 
Sešt. nuo 1 iki 4 vai.
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rei. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos vak. 8-9. šeštad. 10-2 p. p 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. RI 7-0400 
Dienos meto tel. CA 5-5010 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad tr 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir boto OLympic 2-415S

DR. P. KISIELIUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. l5th Street, Cicero
Kasdien 1-- —8 vai. ir 6—-8 vai. vak , 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KTDiKIŲ IR VAIKŲ
LIGR

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VPestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — l vai, p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2918

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERU LIGOS 

2817 West 71 st Street
Telefonas HEmiocb 6-3545 ■ 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
antrad. tr oenktad 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 0-9801

DR. I, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

_ Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VTDAUS LTGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-0706 
Namų: BE verly 8-3940 

Priėm. vai.: kasdien Q-8 v. v., šešt. 
1-4 v, p. p., trečiadienį — uždaryta

Tel. Ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th Street

Ofisas iki sausio 3 cl. uždarytas.

Ofiso telefonas Oli 4-3431

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4807 Sa Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL kasdien nuo I lkl 8 vai. vak. 
Treč. Lr sekmad, tik susitariu.

3 mSn. 1 men. £ 
$4.00 $1.75 =
$3.50 $1.50 a

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINBS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninį 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7S81 
VAL.: 10 ryto lkl 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki a B.

Rez. tel. PR 9-0503, Rez. PR. 9-0730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkšti), pūsles ir šlapumo tam* 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė tel

6/?<>9^302 E *59th StT Harve^ 
IU., tel. EDison 8-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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. REIlance 6-4410 
Rez. tel. GRovehilI 0-9017 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRIST©

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2683 
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

, Vlsual Tramins — Contact Lensee 
PTrmad.. ketv. 10:30 v. r. — 7 n n 
antrad., penkt. 10:30 v. r   6 n n •

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p. 
_________ Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. IVAlbrnok 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 So. Ashland Avenne
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—£ vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v. Iki 5 v. ▼.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERU 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 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

v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telef.: HĖ 
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadieni 
nuo 9 iki 1 vai., kitu laiku tel. 
GIbson 8-6195.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. V ALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERU

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 iki 8 

šeštadieniais 1 Iki 4 vai.
_______Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Road
Vai. nuo 2 liti 4 v. v, lr 7 iki 8 ▼. ▼, 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.0-005R 

Rez. 0000 So. Artesian Avenue
Vai., 11 v ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v

DR. STflSYSŽMUIDzlNflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Aštri ekonomine

KRIZĖ ALŽIRIJOJE
Ilgai užsitęsusi kova dėl Al

žirijos nepriklausomybės bai
gėsi laimėjimu. Alžirieeiai dėl 
to daug pastangų padėjo, daug 
kraujo praliejo. Labai daug 
kainavo ir Prancūzijai, norė
jusiai pasilaikyti tą kraštą sa
va kolonija, nes buvo įsivaiz
duota, kad ji buvo jai reika
linga ir ekonominiu, ir presty- 
žo atžvilgiu. Ji daug turto pa
klojo, daug jaunų vyrų gyvy
bių paaukojo, kad nugalėtų 
laisvėn besiveržiančius alžirie- 
čius. Toji kova gal ir ligšiol 
dar būtų trukusi, jei prancū
zų valdžios priešakyje nebūtų 
atsistojęs gen. Charles de 
Gaulle, kuris suprato, kad 
bergždžios yra pastangos mė
ginti sulaikyti alžiriečių įsisiū
bavimą veržtis į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Sunkus 
buvo de Gaulle uždavinys pa
lenkti prancūzų tautą kitaip 
nusistatyti. Reikėjo labai skau 
di operacija padaryti, išeinant 
į kovą net prieš savo tautie
čius užsispyrėlius, kurie ilgo
ką laiką nenorėjo padėti gink
lų, De Gaulle juos palaužė.

*
Kovą alžirieeiai laimėjo. Bet 

pirmieji nepriklausomo gyve
nimo žingsniai nėra lengvi, nė
ra rožėmis klotas kelias. Pir
moje eilėje savųjų tarpe rei
kėjo grumtis dėl pirmenybės. 
Atsirado kurstymų iš šalies. 
Pirmieji komunistai atėjo su 
savo planais, sava propagan
da. Jiems pavyko pasikinkyti 
į savo vežimą Ben Bellą, da
bartinį premjerą, kuris iš pat 
pradžios pakrypo į Sovietų Ru 
sijos pusę. Jis laimėjo vidaus 
politikos kovą ir šiandien yra 
valdžios priešakyje.

*
Premjeras Ben Bella susi

duria su labai dideliais eko
nominiais sunkumais. Ekono
minės problemos yra net neį
tikėtinai aštrios. Krašto vi
soks biznis yra beveik visai 
sužlugęs. Ir nenuostabu.

Iš Alžirijos išbėgo netoli de
vynių šimtų tūkstančių euro
piečių, kurie ten savo koją la
bai stipriai buvo įkėlę. Jie iš
vežė iš krašto labai daug ka
pitalo. Išbėgo tie, kurie kont
roliavo prekybą ir pramonę, 
kurie samdydavo daug viso
kios rūšies darbininkų. Tiesa, 
dar pasiliko Alžirijoje apie pus 
antro šimto tūkstančio euro
piečių, bet jie yra neturtingi, 
kurių pragyvenimas daugiau
siai ir priklausė nuo pabėgu
sių europiečių — prancūzų.

Krašte yra apie dešimt mi
lijonų musulmonų. Pats Ben 
Bella pripažįsta, kad netoli pu

sės jų neturi pragyvenimo šal
tinių. Bedarbių pilnos miestų 
gatvės. Kadangi Alžirijos fi
nansų ministerijos iždas yra 
tuščias, vyriausybė yra bejė
gė padėti bedarbiams ir pus
badžiai gyvenantiems. Gi vals
tybės aparato tvarkymas kai
nuoja apie du milijonai dole
rių į dieną.

Vyriausybė vis dar nesuran
da priemonių, kaip tą padėtį 
pataisyti. Prancūzija iš savo 
pusės yra pažadėjusi suteikti 
Alžirijai penkiasdešimt milijo
nų dolerių. Bet tai bus tik lai
kina pagalba. Tai, palyginti, 
lašas jūroje.

Ben Bella visur kreipėsi pa
ramos. Tik Jungtinės Valsty
bės, kaip ir visada, atėjo į pa
galbą maistu, kuriuo maitina
mi keli milijonai žmonių. So
vietų Rusija žadėjo, bet, kaip 
jai yra įprasta, pažadų neiš
tesėjo. Neištesėjo, nepaisant 
to fakto, kad Bella Maskvai 
labai pataikavo ir, atrodo, te- 
bepataikauja.

*
Galima numanyti, kad kiek 

vienai naujai sukurtai ar at
kurtai valstybei gyvenimo pra
džia yra sunki. Bet ji yra sun
kesnė Alžirijai, nes jai teko 
septynerius metus ginklu ko
voti dėl savo laisvės su gerai 
paruošta Prancūzijos kariuo
mene. Tai kraštą gerokai nu
alino. Iš kitos pusės pergriež- 
tai ir perfanatiškai buvo nu
sistatyta prieš europiečius, 
juos persekiojant, žudant ir 
priverčiant masiniai bėgti iš 
krašto, kuriame buvo stipriai 
įsikūrę. Jie galėjo daug padė
ti naujai valstybei ekonominiu 
ir kitais žvilksniais. Taip pat 
ir europiečiai buvo perdaug 
pikti, kovojantiems už laisvę 
alžiriečiams. Jie trukdė jiems. 
Jei jie nebūtų kišęsi į karo 
reikalus, laikęsi bent jau neut
raliai, tikriausiai jiems nebū
tų reikėję bėgti iš Alžirijos. 
Tuo atveju ir jiems būtų buvę 
geriau ir naujai Alžirijos vals
tybei būtų išėję į sveikatą. Ne
padėjo kraštui ir tarpusavės 
kovos (net ginkluotos) už vals 
tybės vadovybę. Nepadėjo nė 
Ben Bella pakrypimas labiau 
į Sovietų Rusiją, negu į Va
karų demokratijas. Pačioje pra 
džioje sukeltas nepasitikėjimas 
tuose, kurie šios didžios eko
nominės krizės metu būtų atė
ję su stipria pagalba. Dabar 
tik tasai mūsų geradaris Dė
dė Šamas teatsiskubino su pa
galba, atsižvelgdamas į grynai 
humanišką reikalą — gelbėti 
alžiriečius nuo bado.

Slankioja praeities šešėliai, bylos ir vėl bylos
Hitlerinis pasveikinimas šių dienų teisme. Sunku persekioti komunistus, kovojusius 
prieš nacius. Šešėliai vokiečių teisingumo tarnyboje. Laukiąma 700 naujų bylų 

Abejingas visuomenės žvilgsnis.

Praėjusį pavasarį, vak. Vo
kietijoje sprendžiant dr. jur. A.
Filbert ir kitų, buv. SS vyrų.
bylą (jie buvo kaltinami išžudę jus metus organizacijai jau bu- 
11,000 Lietuvos žydų), teismo Vo mestas kaltinimas ir pagra
sė ėję vienas įvykis šiurpu nu- sįnta teismu.
kratė visus susirinkusius. Kai

V. ALSEIKA, Vokietija cizmu. Kaip tyčia, tos bylos bu
, vusiose posėdžiuose ir vyriau- j 
i sybės atstovas priminė 1956 m 
nuostolių atlyginimo įstatymą, 
kuriuo rezistencija prieš naciz-

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 28

Pasitarimai neatnešė 
pragiedrulių

Rambouillst Nassau ir Anglija
GEDIMINĄ 3 GALVA

3

Spaudoje ir gyvenime

MIRTIS MIŠKE
Buvo labai nemalonu

Šis reikalas, antrojo Pasaulinio
. . . - . karo metu iškilęs, sąjungininkamsdaami visuomenei ir vis pnmena-, labai nemalonus. kai JAV

ma, kad komunizmas yra pagr}s-1 ir Angiįja norėjo išlaikyti vieny
tas teroru. Neseniai Amen oje p - tarp sąjungininkų. Ir visaip 
sirode Death in the Forest knyoa, buvo stengiamasi nutylėti šį klau- 
kuną išleido Notre Dame univer-j gjm kad daV ir šiandien tas 
sitetes Ind Knygos automis -!klausimas nėra pakankamai išryš- 
J. K. Zavodny. Pati knyga yra jau pragjQ 2Q m įr
nemaža, kamuoja 6.50 dol. ir uri t reikalu buvo pravesti apklau- 
antrinę antraštę “The Story of the singiįrnai 
Katyn Forest Massacre”.

Autorius Zawodny savo knygoj

Atrodo, kad daugelis komunistų ; 
kruvinų darbų yra užmirštama, 
tačiau tokie darbai vis atsklei-

vienas liudininkų, taip pat bu
vęs žudikas, GeorgFleischmanr. 
buvo paprašytas prisiekti — 
pakelti dešinę ranką, jis, ištie
sęs ranką, teismą pasveikino 
žinomuoju hitleriniu pasveikini
mu. Jis tai padarė nesąmonin
gai, tačiau šis iš paviršiaus 
smulkus įvykis vis dėlto atkrei 
pė dėmesį. Pasirodė, kad tas 
Fleischmann šiandien eina kri
minalinio patarėjo pareigas Lu 
dvvigshafeno mieste...

Tai paskatino ištirti, ar dar 
daug buv. nacių dirba teisingu
mo įstaigose. Pasirodo, kad 
kaip tik teisingumo srityje dar 
susiduriama su nemaža tokių į- 
vykių. Negalima sakyti, kad 
Bonnos valdžia į tai nekreiptų 
dėmesio. Tačiau pastaruoju me

Kodėl raudonieji kovoja prieš 
rudąjį terorą?

Laikui slenkant, demokrati
niai rezistentai atkrito iš minė
tos VVN ir įsijungė į kitas buv.

Londono didžiosios miglos pa kurie buvo medžioklėje nušau- 
mą laikoma nuopelnu, teigiamai reikalavo aukų. Anglija jau se. ti 
veikiančiu vokiečių tautos ge- nokai ieško būdų atsikratyti 
rovę. Tad ir nemaža vokiečių
spaudos dalis,_ ypač užsienių

: viešoji nuomonė, po nelaimin- 
i gųjų “Spiegei” įvykių vėl rado

Bu charakteriai
slogučio ir net nuolaidomis, au- Macmillan ir de Gaulle abu 
komis pirkti kraštui tikresnę mėggta nuošaliai laikytis. Juo. 
ateitį. Deja, Harold Macmillan du yra santūrūs ir kantrūs, nors
pastangos liko bergždžios. Jo jų laikysena ir būdai yra skir-nacizmo aukų organizacijas, o! A“' ' kelionė 1 Pr“c£,z«’' P^iUri- MacmiUan skotas, bet jo

jų šiuo metu (žiūr. Bonnos J K p s 1J ,d mai senoje, karališkoje Ram-. tina Kentuckv evdvtoio dūk
1, +• >> -ineo ooo + • i ti persekioti nacizmo aukas? At. h • n t njivap nrezident n va mouna ^entucRy gydytojo aua Bulletin ’, 1962 m. 222 nr., tai F . samDratavi < bouillet p4yje.’ Prezldento va ra. De Gaulle prancūzas su vo-

sirado ir teisimų samprotavi j saros būstinėje, vargu atnese kįšk , - Driemaišomis Mac
mų, kuriais remiantis tokia didp„ni iaįmjkį „ž 77 fazanus ko aujo priemaišomis. Mac
VVN byla vargiai galinti būti__________________________ i millan klasikų žinovas, išsimok

slinimu prilygsta Balfourui ar

maždaug vokiškos “Vyr. Ži
nios”) esama 15. Pati valdžia 
dabar pripažino, kad komunis
tai kovoję prieš Hitlerį, tačiau keliama.

Tuo pačiu metu kai kurie reikia numarinti praeitį? Ar , Asąuith, de Gaulle, filosofijos
ta jų kova tikrovėje buvo skir-. laikraSėial kėlė klau f““* TO,kifai profesoriaus sūnus, pasirinko
ta pasalinti rudąjį terorą, nes __ -- dabartinės demokrati buv° sadlgtiniai zudlkai> kad jie karo akademiją. De Gaulle tur-
jis buvęs kliūtis atsirasti kitam , ....

, . - • m . nes tvarkos priešai vien dėl to,raudonajam terorui. Tad esme- r
je VVN nariai vargiai turį tei
sę kalbėti laisvės Vardu.

O jie apkaltino teismo 
pirmininką — jūs nacis... 

Tai, kas gruodžio m. vyko
tu jai atrodė, ar neverta pir- Berlyne admin. teismo posėdy- 
miau susidoroti su valstybės, je, tegali vykti tik Berlyne ar 
demokratinės tvarkos priešais srityse, kur vyksta atkakli, su 
— komunistais ir jų talkinin- priemonėmis nesiskaitanti ko
kais. į munistų kova, žmonių, kurių ga

lutinis tikslas įsigalėti Vak. Vo- 
Byla, sukėlusi dėmesį ir įvairius kieti joje ir iš viso — Vakaruo-

pvz., mesdavo į orą kūdikius ir ■ tas ir vedybos neturėjo įtakos 
juos nušaudavo kaip paukš- j j0 politinį iškilimą, kai Macmil- 
čius? Juk žudynėse dalyvavo 1 lanas, vedęs Dorothy E. Caven-

^'-‘*““*7..... . visli profeSijų žmonės, šoferiais dish, rado atviras duris į val-prrvilegi jomis? Taigi, klausimai , , x . , , ., , , J. „ ,... pradedant ir akademikais bai- danciųjų rumus. Su broliu Da-po klausimų. . , . ,. , ,giant. ; melium vadovaudamas leidyklai,
O tuo tarpu rengiamasi 706 j Todėl daugelį ir sudomino ai- jis kreipė dėmesį į pajamas, o 

masinių žudynių byloms nia, .paske’bta iš Lud’.vigsburgo ne knygų turinį, ir jau seniai 
Metų pabaigoje Vak. Vokie- mieste veikiančio centro (kurio tapo milijonieriumi, 

tijoje vyko trys stambios ma- tikslas aiškinti nacizmo nusi- Juodu abu nuošaliai laikosi 
sinių žydų naikinimų bylos: kaitimus), kad greitu laiku v’suomenėje, nors dėl visai skir 
Bonnoje, Flensburge ir Koblen- Fed. Vokietijoje ruošiama 700 j tingų priežasčių. De Gaulle nuo 
ze. Aikštėn buvo iškelta daug bylų. Būsią kaltinami prisidėję ! šalus, nes nepasitiki žmonėmis, 
pasibaisėtinų dalykų. O viešoji prie žydų žudynių ir tai būsią o Macmillan tenkinasi siauru

kad jie buvo nacizmo priešai, 
turi teisę naudotis teikiamomis

vokiečių nuomonė? Na, pagal tik įsakymų davėjai, o “pilkie 
“Die Welt” (287 nr.), labai rim ji piliečiai”, jų tūkstančiai, te

Praėj. metų lapkričio m. vak. damas’TanTose ° dokumentinius ts* ir Peikimą dienraštį, didžio būsią liudininkais. Aišku, maža išleido daug blogų knygų. De 
Berlyne buvo prasidėjusi viena įrodymus, sušuko: teismo pir-' visuomenės dalis tas bylas tėra vilties, kad visuomenė dau I Gaulle valios vyras, Macmillan 
būdingiausių pokario bylų
vad. VVN arba sąjungos, ap- vęs nacis! Vėliau byla buvo ke- 
jungiančios nacių režimo perse- lis kartus atidėta ir nebuvo aiš
kiotus asmenis. Berlyne veikiąs ku, ar ją teks vėl pradėti. Pats Bet’ klausė rimtoji spauda’ ar nėms šių dien« byloms’

pavojus se. Teismo salėje atsistojo ko
munistas Baumgarte ir, laiky-

bičiulių rateliu ir geromis kny
gomis, nors pelno siekdamas,

mininkas' prof Werner — bu- stebėj° abejingu, gal net ir nei- giau susidomėtų tomis bylomis, | — prisitaikėlis.
giamu žvilgsniu. Girdi, kodėl bent tiek, kiek ji skiria dėmesio XT • r. _ .. . „ . . Nusivilimai Prancūzijojemes turime teršti savo lizdą? ir jaudinasi, įskilus knminali-

administracinis teismas turėjęs admin. teismo pirm. Fritz Wer- 
nustatyti, ar VVN, jos veikia nėr ligšiol laikytas aukštų kva- 
esanti priešinga konstitucijai, lifikacijų asmenybe, kuriai nie- 
Iš šalies žiūrint, atrodo, keista , ko negalima prikišti. O dabai 
— Bonna persekiojanti organi-1 jam krito nacizmo šešėlis ir

jau, atrodo, teks atsisakyti tar
nybos. Iškyla dar keistesni da
lykai: pagal “Neue Zuericiher 
Zeitung” (nr. 336) Berlyno ko
respondentą, minėto administra

,WN buvo įsteigta 1947 sovie- cinio teismo 8 skyriuose iš 49 
tinėje ir vakarinėje Vokietijos dirbančių teisėjų 40 buvo nacių

zaciją, kurios nariai buvo nu
kentėję hitlerinio režimo metu. 
Tikrovėje visas reikalas opus ir 
kiek komplikuotas.

Gal ne visi žino, kad toji

zonose ir dar tais pačiais me
tais iš 11-kos kraštų sekretona

partijos (NSDAP) nariai. Tai 
vėl meta šešėlį ir kelia naujas

tų 10 buvo patekę į vokiečių ko I komplikacijas, 
munistų partijos rankas. 19591 šiaušiasi ir užsienių viešoji 
m. uždraudus kom. partiją V. ■ nuomonė
Vokietijoje, šioji nukentėjusių Niekam ne paslaptis ir aišku, 
organizacija išvystė ryškią an- kad komunistai tą VVN bylą 
tivalstybinę propagandą, Bon- nepaprastai išpūtė ir dėjo visas 
nos vadovus apkaltinusi “mono pastangas sukompromituoti 
polistais, imperialistais, fašis-; Bonnos vyriausybę. Girdi, ji ko
tais” ir pan. komunistinės sto-jvojanti prieš tuos, kurie prieši- 
vyklos epitetais. Tad prieš tre- nęsi, lieję kraują kovoje su na-

A,jS

JAV raketos Mauler yra naudojamos prieš oro puolimus, yra vai
ruojamos radaru. Šį tobulą pabūklą pagamino General Dynamics 
Pomona, Calif.

Rambouillet pasitarimai liko 
I bergždi. Jie vyko be liudininkų, 
nes tik protarpiais juose daly
vavo Prancūzijos ministeris pir- 
minmkas Pompidou. Spauda ne
turėjo progos išsamiau juos ap
tarti ir buvo priversta tenkytis 
tik oficialiu pranešimu, kuris 
buvo prancūzų redaguotas. Pra 
nešime vengiama net susitari
mo kliūtis paminėti. Ankstes
niame Champs pilyje jų susiti
kime, kuris įvyko praėjusį bir
želio mėn., buvo ne tik kliūtys 
aptartos, bet ir rodyta valia 
ioms prašalinti. Šiuo metu An
glijos pasitarimai Briuselyje y- 
ra įstrigę. Eilė klausimų, o y- 
pač prekyba žemės ūkio gami
niais tapo neperžengiamu slenk 
sčiu. Ne kas kitas, o prancū
zai naujomis sąlygomis ne tik 
užvilkino pasitarimus, bet ir 
juos paženklino'" neviltimi. An
glijoje pasipriešinimas įsijung- 

(Nukelia. į 4 psl.)

ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gančys

Ne visi kūnai surasti
Knygoje rašoma, kad 1943 m. 

balandžio mėnesį vokiečiai paskel
bė, jog surasti masiniai kapai Ka- sužinoti tiesą jr kaip dėl vadina- 
tyne, netoli Smolensko miesto mos aukštesnės politikos paauko- 
esančiame miške, kuriame rastajjaina tiesa ir žmones, 
palaidota tūkstančiai^ lenkų _ k®-ri-1 Kruvinasis sovietinis režimas, 
ninku, dauguma nušautų šūviu į j nor,s pasmerkė Beriją ir Staliną, 
galvą. Knygos autorius, kuris karo I neigkelia jų padarytų masinių nu
metu gyveno Varšuvoje, teigia,! sikaltimų, ypač pavergtoms tau- 
kad dingo 15,000 lenkų karių, ku- < įoms, nes pats Chruščiovas tebe- 
rių tarpe buvo 8,000 karininkų. įęsįa ekspansinę politiką su visom

stengiasi nušviesti antrojo Pasau
linio karo laikotarpį, parodydamas, 
kaip eiliniam žmogui buvo sunku

Kadangi kūnai surasti tik 4,300 
vyrų, tai manoma, kad likusius 
sovietai nužudė ir palaidojo kur 
nors kitur, ir ta vieta dabar ne
žinoma. Nors sovietai teigia, kad 
žudynes galėjo padaryti vokiečiai 
(autorius jiems taip pat negaili 
piktų žodžių), tačiau iš visko ma
tyti, kad žudynės įvykdytos 1940

iš to kylančiom pasekmėm ir žiau
riai naikina tuos, kurie kaip ir 
Vengrijoj, bandė išsikovoti laisvę.

M. Mel.

Moterie, mylėki savo vyrą, kaip 
save pačią; laukiančioji kūdikio

an. balandžio-gegužės men., kada ir motina — mylėki savo vyrą 
Katynas buvo sovietų žinioje, labiau negu save pačią; našle — 
Niurnbergo byloje sovietų proku- * mylėki palaidotąjį kaip išvykusį 
roras Katyno reikalą iškėlė, kad savąjį, — Pitagoras
tuoj pat jį šiurkščiai numarintų.

Atjojo linksmi būriai mergaičių iš Algarrobo 
brastos, Avė Marijos ir Jobero Pando. Suolai, susta
tyti pagal erdvios pašiūrės stulpus, negalėjo sutalpinti 
visų moterų.

Mariselė eina namų šeimininkės pareigas. Bėgioja 
ten ir atgal. Visos turi jai ką pasakyti ir visos šnabž
da į ausį. Ji parausta, nusijuokia ir atkerta:

— Bet iš kur tamstos tai prasimanote?
Ir, eidama nuo būrelio prie būrelio, renka pagyras 

ir pokštus.
— Iš tikrųjų? — nenusileidžia Genovaitė. — 

Nieko?
— Nieko. O dabar dar mažiau, nei bet kada anks

čiau. Šiomis disnomis pasidarė labai atgrasiu.
— Negaliu patikėti. Būdama tokia graži, kaip

, esi.
— Aš tau papasakosiu.
Jau arpininkas derina stygas ir vienaakis Ambro- 

sijus du ar triskart pakratė marakomis.
— Klausyk, bičiuli! — sušunka Pacharotė — Ta

sai vyras nepalyginamas!
i — O ką tu pasakysi apie arfą? Paklausyk, kaip 
dainuoja tos stygos!

Ramonas Nolasko daro ženklą marakininkui. Šis 
nusikosti, nusispiauna pro dantis ir paskelbia:

— Dabar bus Čipola.')
Ir pradeda dainuoti, o tuo tarpu vyrai strimgal

viais bėga prie suolų kviesti mergaites šokti.

Čipolita, leisk man prisiglausti 
prie tavo krūtinės.
Pirm, nei kuris kitas, 
aš noriu pamyluoti tave.

Ir prasideda choropas.-) Nuo smarkaus sukimosi 
moterų sijonai kyla į viršų. 1

Vien tik Mariselė liko sėdėti. Santas, vienintelis 
galėjęs ją išvesti, nes kumečiai, neturėję tiek drą
sos, netgi prie jos neprisiartino. Jis irgi nešoka.

Plonosios stygos dainuoja, žemosioms kimiai rau- Į 
dant, ir tamsios arpininko rankos, belakstydamos po 
jas, atrodo tarsi juodi vorai beaudžią voratinklį, vie
nas kitą persekiodami. Po truputį ritmas lėtėja ir pa
sikeičia jautulingos muzikos liūdna kadencija. Šokė
jai nejuda iš vietos, žymėdami taktą kūno svyrinė- 
jimais. Nuostabiųjų marakų švilpesį ir tarškėjimą se-1 
ka žadą atimančios pauzės, o dainininkas vis kartoja: 1

Jeigu Šventasis Tėvas pamatytų 
bešokant Čipolą, 
išsivilktų iš sutangs 
ir išbėgtų iš bažnyčios.

I ■
Tai yra pranešimas apie arpininko ruošiamą tak- i 

| to pakeitimą. Pagaliau gabūs pirštai' peršoka nuo ■ 
j aukštųjų ant žemųjų stygų, šokėjai surinka pasiten
kinimo riktelėjimu, ir choropas sugrįžta prie pradinio 
tono. Žemė dreba nuo šokėjų padūkusio trypimo, ir 
poros, išskirtos figūriniam šokyje, maišatyje bėga. iš i 
paskos. Vėl susijungia ir vėl kyla padurkai baigiamo' 
šokio akorduose.

Merginos grįžta prie suolų, o vyrai traukia prie;

1) Tam tikras Venec. šokis, 2) Linksmas šokis. Vert.

degtinės. Gėralas kaitina nuotaiką ir Pacharotė pra
šo:

— Ramonai, camūrą! Dabar tai gražų dalyką pa
matysi, daktare. Ponia Kasilda! Kur yra ponia Kasil- 
da? Tamsta ateik čia. Apsimesk negyva, kad susirin
kusieji pamatytų, kaip šis camūras kapos jūsų la
voną.

Camūro šokis — vienas daugelio turinčių gyvulių 
ar paukščių pavadinimą — yra šokis pantomima, at
liekamas tada, kai atsiranda koks pokštininkas, norįs 
prajuokinti susirinkusius. Pagal muzikos taktą pa- 
mėgdžiojami juokingi judesiai, kuriuos daro camūras, 
prieš pradėdamas puotą, kurią jam pateikia nugaišęs 
gyvulys stepėje. Pacharotė buvo išgarsėjęs kaip ge
riausias visos srities camūro šokėjas, ir, iš tikrųjų, 
jam čia nemažai padėdavo jo liesumas bei gremėzdiš- 
kumas. O Kasilda, pantomimoje vaidinanti negyvėlę, 
buvo vienintelė bendrininkė, šiam vaidmeniui tinkan
ti. Ji visada būdavo pasiruošusi prisidėti prie Pacha
rotės pokštų ir nebuvo šokių, kuriuose ji nedalyvautų 
ir nebūtų atliekamas tasai numeris.

Buvo pratuštinta pašiūrės erdvė, ir arpininkas 
pradėjo dainuoti:

A bacho kamščiamedžių 
purvinieji camūrai 
ateina pažiūrėti, senjorai,
Velnią pradedant savo vargus.
Frio kamščiamedžių 
purvinieji camūrai.
Dovanos prašau už pirmieną, 
nes Florentiną jau. nugalėjau.

Tai buvo legendinio iššūkio tarp nelabojo ir gar
saus Araukos dainininko baladė.

(Bufe daugiau)
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LIETUVOS MIŠKAI 
ŠIMTMEČIŲ BĖGYJE

A. RĖK UIŽA

Gilioje senovėje Lietuvos te-|bą. atliko Storasta G. Volavi- 
ritorija ištisai buvo apaugusi čius ir aprašė šias Lietuvos ri- 
miškais ir tiktai upių ir ežerų bose esančias girias: 1 Alytaus,
pakraščiuose telkėsi nedideli 
kaimai ir atskirų šeimų sody
bos. Prieš 800 - 900 metų miš
kais buvo padengta apie 70 - 75 
procentai žemės paviršiaus. Pel 
kės ir vandenys užimdavo apie 
20% ir dirbama žemė apie 5% 
krašto ploto. Šiais laikais pel
kės ir vandenys užima apie 9%, 
miškai 21% ir laukai 70%.

Tais senais laikais vienintelė 
susisiekimo priemonė buvo u- 
pės, todėl žmonės ir kūrėsi pa
gal upes bei ežerus. Miško me
diena tuomet neturėjo vertės 
ir į mišką buvo žiūrima kaip j 
mėsos, medaus, grybų, riešutų, 
obuolių, , kriaušių, apynių san
dėlius, iš kurių kiekvienas nau
dojosi. Kadangi miško buvo ne
aprėpiami plotai, o gyventojų 
nedaug, tai miško niekas ne
vertino, degino ir lydė, javams 
sėti sklypus ruošė. Po 4 - 5 me
tų naudojimosi sklypu, derlius 
mažėjo ir sklypas buvo užlei
džiamas vėl miškui augti ir ly
dimas naujas plotas. Tai tais 
laikais buvo vedamas vadina
mas lydiminis arba margių ū 
kis. šį ūkį pakeitė miškolaukio 
ūkis, kuris nuo lydinio skirėsi 
tuo, kad po 35 - 20 metų vėl grįž 
davo su javais ir taip kas 15 -20 
metų miškų žemę patręšus, miš 
kas vėl buvo lydimas ir po 4-5 
metų vėl užleidžiamas mišku: 
augti. Miškolaukio ūkis tęsės 
apie 250 m., t. y. nuo D. L. Ku
nigaikščio Gedimino (1316 — 
1340) iki Liublino u-jos (1569) 
Tai buvo ramus, be karo laiko 
tarpis.

Girių aprašymas
Per tą laikotarpį gyventoj: 

skaičius žymiai padidėjo ir te 
dėl padidėjo lydimų bei margių 
plotai miškuose. Ypatingai ta. 
buvo žymu išilgai upių esan
čiuose ąžuolynuose. Pradėjo ma 
žėti miškuose ir laukinių gy
vių: atėjo laikas pradėti regu
liuoti medžioklę, o vėliau ir miš
ko naudojimą. 1557 metais, t. y. 
prieš 400 metų, L. D. Kunigaikš 
tis ir Lenkijos karalius Zyg- 
mantas - Augustas susirūpino 
stambių laukinių gyvių apsau
ga ir išleido žemės reformos 
įstatymą, pavadintą: “Valakų 
įstatymas”, arba “Ustav na vo- 
loki”. Šį įstatymą vykdant buvo 
atskirta privatinė žemė nuo ku-

j miškus pradėjo skirstyti savo 
favoritams ir užkariautojams. 
Iš rytinės Baltvyžio girios at
rėžė 20 tūkstančių dešimtinių 
miško ir dovanojo grafui Ru- 
mencovui, iš vakarinės dalies 
po 10 tūkstančių dešimtinių do
vanojo grafams Ferzenui ir Si- 
versui. M. Kutuzovui ir Deria- 
kinui atidavė Baltvyžių rajo
ne esančius kaimus su žmonė
mis, grafui Tadui Tyškevičiui 
dovanojo 30 tūkstančių dešim
tinių ploto Svisločio girią. Gau
singiausiai buvo apdovanotas 
grafas Zubovas, jam atidavė vi-

2 Birštono, 3 Darsiūniškio, 4 
Rumšiškių, 5 Kauno, 6 Vilkijos,
7 Veliuonos, 8 Skirsnemunės, 9 
Jurbarko, 10 Merkinės, 11 Per
iamo (dalis) ir 12 Pertūnio (da
lis). 1641 metais D. L. Kuni- gug gįaubų karališkos ekonomi- 
gaikštis ir Lenkijos karalius jog dvarug gu žmonėmis ir miš. 
Vladislovas IV sudarė trijų žmo kaig Grafas Zubovas labai pla.
nių komisiją, is kaiališko gi- £įaj perterburge gyveno ir greit 
rininko Petro Yzako, Vilniaus da]į dvarų gu miškais išparda. 
kapitulos kanauninko Paco ir
Upytės maršalkos Kristapo Bia-

vė. Kretingos ir Palangos eko
nomijos dvarus su miškais par-

ozaro ir pavedė jai sutvarkyti davė getmanui Sapegai, šis sa- 
■>8 karališkas girias. Šį darbą į vo ruožtu perleido grafui Tyš- 

diko D L. Kunigaikščio me- kevičiui, Gruzdžių - Žagarės e- 
užiotojas ir girininkas Petras konomijos dvarus ir miškus par 
Dalmantas Šaikovskis ir darbo daVg grafui Naryškinui, Plun

gės - Rietavo ekonomijų dvarus 
ir miškus pardavė kunigaikš
čiui Oginskiui, Jurbarko - Tau- j

M. P. Jiminez, buvusio Venecuelos diktatoriaus žmona, rašo laišką 
prez. Kennedy, kad paleistų jos vyrą iš kalėjimo Miami, Fla., kur 
jis laikomas apklausinėjimui ir norima grąžinti j Venecuelą. Žmo
na sako, kad grąžinimas reikštų mirtį. Su ja dukrelė Maria.

PASITARIMAS NEATNEŠĖ 
PRAGIEDRULIŲ

(Atkelta iš 3 pusi.) Londono puolimas susitarimo
, .. , . .v|ti į ūkinę bendruomenę ima. di- Nassaurages ekonomijos dvarus ir mis ... ...... , „ ,

kus, už pridarytas ir nemoka-! nors aits e ie susve Tylusis pralaimėjimas Ram
inas vyriausybei skolas, rusų n”10 savuosius nusitei imus. pri boujPeį. Londone buvo palydė-
valdžia atėmė, apmokėjo sko- tariame mums P1 imtomis są tag nevj|tįrnį kai Macmillanc
. . , .v, . ... i lygomis. Jis netrukus išvyksta . TATrlas ir dvarus su muskais vėliau . susitarimas su JAV prezidentu
atidavė kunigaikščiui Vasilči- * Maskvą pasitari. i Nassau, Bahamos sostinėje, su
, . Numanu, kad Briuselio pasi- >kovui. < tarimai įstrigo dėl eiles pnezas-

upyskaitą pavadino: “Karališ
kų puščių ordinacija,” kurioje 
buvo aprašytos Rūdininku, Vai
kinukų, Varėnos. F'’p”ččių. Sa- 
kalninkų, Naujadvarlo ir kitos 
girios.

Miškai dalinami grafams

Sekančiame 150 metų laiko- 
tarpyje iki 1796 metų (Lietuvos 
Lenkijos valstybių padalini

mai) miškų ūky pažangos ne
matyti, net atbulai: 18 šimtme
čio pabaiga pasižymėjo dideliais 
miškų kirtimais. D. L. kunigaik 
ličio ižd. Antanas Tyzenhauzas 
(1765 — 1780) pasižymėjo sa
vo plačiomis reformomis ir pra
garsėjo net Europoje. Prie Gar
imo jis įkūrė ištisą fabrikų ir 
l'.rbtuvių miestelį, įsteigė medi
cinos akademiją, veterinarijos
ikademiją, teatrą, baleto mo- naikinimas smarkiai paveikė 
cyklą, spaustuvę, tam visam miškus, nustoję pigios darbo 
eikėjo pinigų, ir daug pinigų, jėgos dvarininkai ekonomiškai 
įes fabrikai ir dirbtuvės dirbo išsilaikė dėka pajamoms iš par-
" nuostoliu, Iš karaliaus Sta- duodamų miškų. 1905 metų re- beviltiškais, jei Pary
nslovo Augusto išnuomavo vi- voliucija įbaugino dvarininkus, “.ug nesudar s sąi rgų pradėti '10S’ bet ir konservatorilI- Puo
;us D. L. Kunigaikštijoje esan- kad pastarieji pradėjo' jaustis Z1US n 1 ""1: ----
Čius karališkus dvarus ir miš- netikrais savo dvarų savinin
kus ir pradėjo iš jų kalti pini- kais, todėl ir pradėjo pardavi
au. Pirmiausia iš karališkų vals- nėti dvarus, ypatingai miškus,

kėlė Londone ne tik ūkanas, be!
ir piktą pasitarimo dalyvių puc

i . . . i limą. Atominio sprogmens —-ziia nori groti pirmuoju smui-■ ......i. 6 , Skybolt, šaunamo iš lėktuvų
, . „ . ku ne tik ūkinėje srityje, bet 

Taip okupantas pradėjo sei- įr Europog apginkiavime ir Eu
ropos politikoje. Atoslūgis ir 
nesutarimai komunistiniame pa
saulyje sudarė sąlygas Pary
žiui kiečiau žaisti ir bandyti

Miškai ir okupantai ' čių, kurios nutylimos. Prancū-

mininkauti pavergtoje Lietuvo
je ir panašiai šeimininkavo per 
124 metus. Sukilimai .1831 ir 
1863 m. ir 1905 metų revoliuci
ja taip pat neigiamai veikė į 
Lietuvos miškus: sukilėlius mal
šinant daug miškų buvo išdegin 
ta. 1861 metais baudžiavos pa-

pakeitimas į naudojamą iš po 
vandeninių laivų iššaukė audri 
ne opozicijos — darbiečių, be! 
konservatorių spaudoje. Lyg pi 
tyčiai, tik vienai parai praslin

„ „ .... , kus nuo susitarimo, amerikienuolaidų išsikovoti srityse, ku- .. ...... ..ų j ciams pavyko iš lėktuvo sek
riose JAV taria paskutinį žo
dį. Ne tik Rambouillet, bet ir 
Šiaurinio Atlanto santarvės pas 
tarieji pasitarimai Paryžiuje sa
vęs nepateisino.

Išvados pačios peršasi. An
glijos pasitarimai Briuselyje

mingai iššauti branduolinį sprog 
menį — Skybolt.

Lordo Beaverbrooko spaudi 
šaukia, kad Macmillan parsida 
vė JAV. Spaudos audra sako 
kad Macmillan gali būti puola 
mas parlamente ne tik opozici

šokiams gros žymus Čikagoje 6 a s m e n ų 
orkestras, veiks bufetas ir sale bus specialiai 
dekoruota.

Įėjimas asmeniui 5 dol,, įskaitant j tą kainą, 
ir vakarienę.

Pradžia k vai, 30 nūn, vakaro 
Staliukai užsakomi tek: CL 4=087(1, FR, 0-54.10

NEMOKEDAMA PLAUKTI,
IŠTRAUKĖ SKENDUOLĮ

Čekį $1,000 gavo Petite Isa- 
bel Raminez, gyvenanti San 
Pedro, Calif. Tai buvo jai skir
ta Carnegie Heroizmo premija 
už tai, kad ji išgelbėjo su au
tomobiliu į kanalą įkritusį vy
rą. Premiją jai įteikė admiro
las Roland M. Smoot. Jos he- 
roiškas darbas buvo toks: pra
eitų metų gruodžio mėnesį, va
žiuodama darban per Henry 
Ford tiltą, ji pamatė minią žmo 
nių, žiūrinčių, kaip skendo į ka
nalą įkritęs automobilis. Jame 
buvo trys žmonės. Vienas jų iš
kilo į paviršių ir ištiesė ranką, 
ieškodamas pagalbos. Niekas iš 
minios nepasijudino. Tada Ra
minez nusitraukė savo batus, 
nusimetė žaketą ir šoko į tą 
Cerritos kanalą, nors pati ne
mokėjo plaukti. PribridUsi, ji 
pagriebė skęstančio ranką ir 
laikė jį paviršiuje, kol atsisku
binę kiti gelbėtojai abu juos iš

traukė iš vandens. Kiti du vy
rai nuskendo. Už tą savo ryžtą 
ji susilaukė daug pagyrimų ir 
piniginių dovanų, kurias ji ati
davė prigėrusiųjų šeimoms.

Vienišiausias medis
Vienišiausiu medžiu laiko

ma palmė, auganti Saharos o- 
azėje Terera, nes 1,000 km. 
spinduliu nėra toje Saharos vie 
toje jokio medžio.

S. Halsted St.- CLiffsioe4-56651

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

TV-RADI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius,

Jei jūsų automobilis “šlubuoja”, iškeiskite 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. FulLprice .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax., 4 dr. Power ............. $1,550.00
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ................. $2,800.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Vacys Motor Sales
6516 SO. IVESTF.RN AVĖ. 

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

, , . . , , A hmas gali praverti duns nauderyboms prie naujo stalo. An- . . . ,.................. , . .jam mimstenui pirmininkui An 
ghjoje.

Washingtonas bando ne tik

glija praėjusias Kalėdas šven
tė nusivylime. Jo nepašalino ir 
Macmdlano susitarimas su JAV

dėčių atėmė jiems anksčiau duo nes iš parduoto miško lengviau-
)ą žemę, grąžino juos į baudžia- sia galima buvo gauti dideles apginklavimo.
rą ir tokiu budu turėjo daug pinigų sumas. Per kyšius ir ap- Į 
nemokamų darbininkų, pradėjo gaulę gaudavo leidimus miškui 
negailestingai kirsti ir plukdyti kirsti, na ir kirto tiek, kad per 
mišką, upių krantuose atsira- 10 metų Kauno gubernijoje 7% 
do daug “bindugų”, kur žie- sumažėjo miškmgumas 1901 me 
mos metu suveždavo medžiagą, į tais buvo 23,6%, o 1911 metais 
n pavasarį plukdydavo į Prūsi- vos 16,6%: 1914 — 1918 metų 
ją. Lapuočius medžius degmo vokiečių okupacija irgi labai pa 
nelenams (potašui) ir anglims žeidė Lietuvos miškus, per šiuos 
ir plaustais plukdė į užsienį. Ty-; keturius metus buvo iškirsta i 
zenhauzeno šeimininkavimo lai- dešimties metų norma. 1919 
kais kentėjo lietuviai ūkininkai, 1922 metų nors ir trumpas pe

prezidentu dėl Angliios povan-; užkaišioti Europos gynybos 
spragas, bet ir toliau išlaikyt 
branduolinių sprogmenų mono

________________ ________ i polį, kurį bando palaužti pran
i cūzai. Santarvininkų kova n< 

plotai ir tai smarkiai nuvertino; nauja, bet nūnai pergyvenamas 
miškus ir sumažino brandžių naujas nepaprastos įtampos 
medynų plotus. tarpsnis, kuris teikia vilčių til

Nuo 1944 m. bolševikų oku- Maskvai.
pacijos, miškų plotas Lietuvo-j ____ _______
je nesumažėjo, bet tapo iškirsti
visi brandūs miškai ir liko 89'
proc. miškų nuo 1 iki 50 metų 
amžiaus, reiškia Lietuvoje šian-

net buvo sukilę, nukentėjo ir riodas, 'bet miškams labai žaliu- i dien statybinio miško nėra ir
nigaikščio- ir miškai nuo laukų ' miškai. 1795 metais visos lietu- gas. Beveik visi privatinių miš-' susilauks tiktai po 40-50 metų
ir pievų. 1559 metais Zygiman-; viškos žemės pateko Rusijai: kų savininkai iškirto 6 metų j Tai tokia istorija ir toks liūd- 
tas Augustas įsakė .sutvarkyti 'earienė Ekatarina 2 buvusius kirtimo normą: buvo iškirsti! nas likimas garsiųjų Lietuvos
kunigaikščio miškus ir tą dar- D. L. Kunigaikščio dvarus ir geriausieji, brangiausieji miškų' nepereinamų puseių - girių.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažemos — J. Rudis

Tel. CLiffsicte 4-1050

CJKADINSKAS

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 po plet
Antrad. 9 „ 4 „
Trečlad. uždaryta visį dieną.. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad „ 9 „ 8 „
šeštad. 9 12:10

a u ticipated dividend 
nu inveatmeiit aceounte Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

CHICAGO SAVINGS & i OAN ASSOCIATION
G”7/1 it'l- \V/octorn A fotu Chicago 36. Illinois GRovehilI

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

! TV, RADTJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI I 
! Dabai- atidara ii- sekm. 11 v. iki 4 v. |

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

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

Cbicago 29, UI.

(IRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKENG

PliRKU IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS P9NIGUS
P A T R I A

6312 S. Westcrn GR 6-6592 
Atdara 11-4 ir 0-8

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 mfin. 1 r.
VAI AKinnC* PIRM- Ir KETV............. .................... 8 v. r. iki 8 p. n.VHLHnUUO* ANTRAD. ir PENKT..................... » v. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. r. Iki 11 ▼. d. Trečlad. uždaryte.



SOCIALINIO SĄJŪDŽIO CENTRAS

PRASMINGA ADVENTO 
POPIETE

Gruodžio 9 d. naujosios para 
pijos salėje įvyko advento po
pietė. Mielą ir jausmingą pas
kaitą skaitė V. Butkienė, pri
mindama Lietuvos advento va
karojimus, tėvelių pasakojimus 
jaunimui ir kvietė taip pat ir 
dabar laikytis savų gražių pa
pročių. Muz. J. Kazėno studija 
atliko advento pritaikintą me
ninę dalį. Buvo labai miela tė
veliams ir svečiams girdėti vai
kus tobulinantis muzikoje ir 
reiškiantis visuomenėje. Šokėja 
J. Vereikaitė grakščiai išpildė 
šokius. Broliai Dautartai, jau 
patyrę dainininkai, puikiai atli
ko giesmes. Po to įvyko vaišės, 
kurias parengė vietos jaunesnės 
ir vyresnės kartos Moterų są
jungos 36 kuopos narės. Tarpe 
svečių dalyvavo ir mielos vieš
nios iš Šv. Jurgio parapijos: 
Michalieienė, Šukienė, Vilimai-

I tienė, Salasevičienė ir kitos, k u •
: rios širdingai parėmė mūsų 
rengtą popietę. Berniukų choro 
mokytojai R. Brazaitienei kuo
pos pirmininkė O. Mikelionienė 
įteikė dovaną, už pasišventimą 
vedant chorą. Advento popietė 
laikoma pasisekusia. S.

PAŽADINIMO ŽODIS

ALRK Susivienijimas šiuo
. Į

metu veda naujų narių vajų, o Į 
ateinančiais metais Clevelande 
įvyks šios organizacijos visuo- l 
tinis seimas. Prašytume korės- į 
pondentų visa apie tai parašyti. ;. 
Taip pat primename korespon-, 
dentams, kad neužmirštų savo ' 
raštuose senųjų lietuvių organi
zacijų, kurios savo tarpe visai 
mažai teturi korespondentų ir 
plunksnos mylėtojų, kaip kita
dos jos jų turėjo, nes didžiu
moje jau jie nėra daugiau pajė
gūs šį darbą dirbti.

Kas tik pajėgia rašykime 
apie senuosius lietuvius ir jų 
organizacijas, o ‘•‘Draugas” visą 
žada mielai išspausdinti.

Chicagoje veikia katalikų so
cialinio sąjūdžio centras, vadi
namas Couneil on Working 
Life. Tai pasauliečių katalikų 
socialinės akcijos centras, sie
kiąs katalikų socialinio mokslo 
dėsnius perteikti į platesnius 
sluoksnius. Dirbama atsilie
piant į popiežiaus Jono XXIII 
šūkį:

— Šiandieną Bažnyčia susi
duria su milžinišku uždaviniu 
— moderniajai civilizacijai teik
ti žmogišką ir krikščionišką to
ną.

Catholic Couneil on Working 
Life turi savo būstinę 21 W. 
Superior St., Chieago, 10, III. Ją 
neretai aplanko iš užsienio at
vykusieji gilinti socialinių stu
dijų asmenys. Atsilankęs “Drau 
go”'red. atstovas rado ten vie
ną iš vadovaujančių asmenų — 
kun. Robertą Reicher, kuris yra

Lojolos universitete bebaigiąs 
pasiekti doktoratą sociologijos 
ir pramoninių santykių srityje. 
Jis rašo disertaciją apie poiio 
rikieeių asimiliaciją Chicagoje.

Šio centro raštinėje nuolat 
dirba 2 kunigai — sąjūdžio ka
pelionai — ir 2 sekretoriai. Ta
čiau iš viso sąjūdis turį 25 di
rektorius, atstovaujančius dar
bininkiją, darbdavius ir civilinio 
gyvenimo sritį. Įvairiose darbi
ninkijos šakose turimi savi 
branduoliai ir organizuojamos 
mėnesinės diskusijos, kuriose 
dalyvauja tos šakos darbininki
jos atstovai, unijų vadai, versli
ninkų atstovai, gailestingosios 
seserys, raštinės darbininkai ir 
t. t. Dukart metuose visos tos 
grupės turi bendras studijų die
nas, kurios organizuojamos De 
Paul universiteto patalpose.

Šis sąjūdis, drauge su suau

KANADOJ Senelis

Nuo 1963 m. sausio 7 d. vietoj 4 ct. už laiškų persiuntimą mokė
sime 5 ct. Taip atrodo naujasis pašto ženklas.

gusiųjų švietimo centru, organi-- 
zuoja plataus masto paskaitas 
John Ryan forume. Čia pvz. 
praeitais metais kalbėjo Jungi:, 
'fantų, gener. asamblėjos prezi
dentas dr. L1']-. Boland,

Toliau, stengiamasi paveikti į 
socialiniu atžvilgiu pageidautinų 
įstatymų leidimą. Pvz, keliau
jančių darbininkų aprūpinimas 
butais, darbo žmonių aprūpini
mas kreditu ir t. t. Rengiamos 
konferencijos apie didžiąsias 
socialines problemas, pvz. ko
munizmas, atvykstantieji darbi
ninkai ir t. t. Tokios konferen
cijos rengiamos prie De Paul, 
Lojolos universitetų, Mundelein 
kolegijos. Skirta gausesnio dė
mesio naujai išleistos enciklikos 
“Mater et Magistrą” minčių po
puliarinimui.

Organizuojamos rekolekcijų 
dienos, kuriose specialiai dau
giau išryškinama socialinė min
tis. Darbo dienos proga prave
damos darbininkijos bendros 
pamaldos. Jos šiemet buvo rug
sėjo 3 d. šv. Vardo katedroje, 
dalyvaujant arti 30-ties įvairių 
unijų ir profesinių sąjungų gau
siems atstovams.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 29 B

MOVING
R. ŠERENAŠ perkrausto blduA 
ir kitus daiktus. Ir Iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

Gražly vizitiniu korteliii
reikia

DRAUGAS
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHTCAGO 29. TLLINOTP
Skambinkit LUdlovv 5-9500

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

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

O V I NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chieago, IU.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCSTES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPĖČIAU YBfi.

PREGIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tei. VI 7.2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, «av.

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

3208% AVest 95th Street 
Chieago 42, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

Sudburv, Ont.
j

— Priešvestuvinės pagerbtu- 
vės buvo suruoštos L. Remei
kienės iniciatyva Laimai Per-, 
minaitei pas J. M. Glizickus, 
Irenos Račinskienės iniciatyva, 
Justinui Stankui pas J. I. Ra- 
činskus ir, S. Poderienės inicia
tyva, Birutei Grigutytei pas S. 
Poderienę.

— Pakrikštytas Ronaldas Jo
nas Gudelevičius.

— Tradicinis liet. bažnytinio 
komiteto pobūvis bus Christ the i 
King parapijos salėje sekma
dienį, gruodžio 30 d. Veiks tur
tingas bufetas ir šokiams gros 
lietuviškų ir nelietuviškų plokš
telių muzika. Liet. parapijos 
klebonas apmokės jaunimo sta
lo vaišių išlaidas. Maloniai kvie 
čiami visi parapiečiai dalyvauti. 
Įėjimas — laisva auka. Krsp.

VARGŠAS GENEROLAS
Tuo tarpu maršalas Montgo- i 

mery nerūko, negeria svaigina
mųjų gėrimų ir esti griežtas ve
getaras. Kai 1945 m. po kapi
tuliacijos jis pasikvietė į sve- j 
čius vokiečių generolą van Tho 
mą, keletą dienų vėliau parla
mente Churchillis buvo klausi
nėjamas apie nelauktą įvykį.

—Vargšas vokiečių genero
las, pareiškė juokdamas prem-1 
jeras Churchillis, — nereikia 
jam pavydėti, ir aš sykį buvau 
Montgomerio pakviestas pie
tums.

ŠUO NEŽINOJO
Žmogus, kurį šuo įkando, atė 

jo į polikliniką.
— Argi jūs nežinot, kad gy

dytojas priima nuo dvylikos iki 
trijų? — sako jam sesuo.

— Aš tai žinau, bet šuo, ma
tyt, nežinojo. Jis įkando mane 
ketvirtą valandą.

Turima darbininkijos vadų 
mokyka, 1300 S. Wabash, Chi
cagoje, kuri veikia dviemis se
sijomis metuose, — po 10 sa
vaičių pavasarį ir vasarą.

Sąjūdis leidžia savo dvisavai
tinį žurnalą “New City”, kurį 
redaguoja Lawrence Ragan su 
eile talkininkų, žurnalas svars
to aktualius darbininkijos klau
simus, pvz. “Unijų siekiai auto
matizuotos pramonės pasauly
je”, “Miestų butų kolonijos”, 
“Kodėl šalpos išlaidos taip aukš 
tos” ir kt.

JOIN OUR

k
f

MŪSŲ KOLONIJOSE
lllllll!UIIIIIIIHIIIMIIIIIIHI"ll|Ililllllllllllimilllllllllllhlllllllllllll1lllllllll

Išleidžiami ir atskiri leidiniai, 
pvz. “The Right to Work”, “To- 
ward National Po’.icy for 
Migrant V/orker”.

MIDLAND SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 Archer Avė., Chieago 32, iii. • CL 4-4470

Each account up to 
510,000 is insured by Fed- 
eral Savings and Loan In
surance Corporation—a 
U. $. agency.

Our Current- Dividend 
Rate On Benus Savings

OPEN AN ACCOUNT FOR 
$100. OR ADD $100 TO 

YOUR PRESENT ACCOUNT AND GET

FREE GSFTS
12 PC LUHCHtON S£T

būbubf"

Mon., Tues., Fru, 9 a.m, to 4:30 p.m, 
Thurs.. 9 a.m. to 4 p.m,
Sat., 9 a.m. to 4 p.m.
CLOSED VVEDNESDAT

lNSU<t(D

AUGUSTAS SALDUKAS, Prezidentas

Baltimorę, Md.
Mačiau Lietuvą suvargusią, 

pavergtą

Gruodžio 15 d. Baltimorės lie
tuvių kolonijoje, Bendruomenės 
pakviestas, lankėsi Dan Kurai
tis. Pasiklausyti svečio įspūdžių 
iš Lietuvos ir pamatyti lietuviš 
kų vaizdų filme susirinko gra
žus būrys baltimoriečių. Dan 
Kuraitis labai vaizdingai papa
sakojo apie savo kelionę Lietu
von, vargus su sovietiniais Lie
tuvos pareigūnais, susitikimą su 
giminėmis ir ten matytą skur
dą ir vargą. Bendras krašto 
vaizdas tiek slegiantis, kad yra 
suprantamas okupanto nenoras 
leisti užsienio turistams lanky
tis Lietuvoje. Baigdamas, sve
čias prašė neužmiršti artimųjų 
Lietuvoje ir padėti jiems pagal 
išgales ir sąlygas. Atvykę “A- 
merikos Balso” pareigūnai įra
šė Dan Kuraičio kalbą į mag
netofono juostą.

— Bendruomenė rengia Nau
jųjų: Metų sutikimą, kuris įvyks 
Didžiojoje Lietuvių salėje. Pra
džia 9 vai. Staliukus rezervuo
ti ir bilietus įsigyti galima pas 
Valdybos narius ir Lietuvių sa
lėje. J. Gai-us

Elizabeth, N. J.

Eglutė vaikučiams

Šv. Petro ir Povilo parapijos, 
lituanistikos mokyklos tėvų ko
mitetas, gruodžio 29 d. 4 vai. 
vak., Laisvės salėje, rengia vai
kučiams Kalėdų eglutę. Bus su
vaidinta “Kūčių vakaras”, pa
rašyta muziko Bertulio. Vaidi
nimui, muzikai ir dainoms va
dovauja muzikas Vincas Mamai 
tis. Vakarėlio tvarka rūpinasi 
Kazys Kaspariūnas, Alfonsas 
Jarmas, žaidimams Zenonas 
Baublys. Veiks bufetas, paruoš
tas Vytauto Budrio, Budrienės, 
Kaspariūnienės, Baublienės ir 
Degutienės. Atvyks ir Kalėdų 
senelis. Tėvų komitetas kviečia 
visus su vaikučiais atvykti ir 
su jais praleisti vakarą. J. P.

! Philadelphia, Pa.

— Lietuvių Muzikalinės Bend 
rovės Pašalpinio klubo name, 
2715 E. Allegheny Avė., Rich- 
monde, gruodžio 31 d., 9 vai. v., 
rengiamas Naujų Metų sutiki
mas su gera muzika, šokiais, 

i žaidimais, 'lietuviškomis daino- 
; mis, šaltais-šiltais užkandžiais 
į ir skaniais gėrimais.

— Lietuvių Šiaurinės Dalies 
Respublikonų klubas, 2530 N. 
4 St., nori įsijungti į Lietuvių 
Muzikalinės Namo Bendrovės 
Pašalpinį klubą. Abiejų klubų 
išrinktos komisijos jau turėjo 

i du posėdžius ir sutarė kokiomis 
'sąlygomis Respublikonų klubas 
j bus priimtas. Stasys

LENKIJOJE MINIOS SUTIKO 
KARDINOLĄ

Iš Romos grįžtantį kardinolą 
Wyszynskį sutiko apie 5,000 
žmonių, kurie kėlė ovacijas. Kar 
dinolui buvo nešamos gėlių 
puokštės ir šaukiamą: “Tegy
vuoja Kardinolas! Tegyvuoja 
Lenkijos primas!” Kardinolas 

■į tai atsakė žodžiais: “Telaimi
na Jus Kristus.”

Yra suorganizuotas kalbėtojų 
biuras, kurio tarybą sudaro 14 
žmonių, pasirengusių duoti pa
skaitas, kur tik bus pakviesti. 
Praeitais metais daugiausia pa
skaitų buvo tema — krikščio
nybė ir socialinė pažanga.

J. Daugi.

LITHUANIAN
BAKERY
2450 W. 59th Street 

Chieago 29, III.
Tel, HEmiock 44434

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

i dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.
Atdarė nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.

Sav. ANTANAS KAZILIONIS

current dividend on investment bonua
4%% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame' 4^ % dividendu kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po 54% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, IULINO1S 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p 1 

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

i

I

Rtt 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 jgaUna Jus būti DINNERVVARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau-f
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupėš, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu Bareikai avimai 
nepriimami.

DISTHICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

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 Chieago, III. VIrginia 7-7747

f^~ .... ; ................ . .. .
Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

UITUVUJ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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.
... ................. ■ . ......... -... ..........V



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio męn. 2?

TEISMO ATSKLEISTOS PASLAPTYS
Ką pasakė 12 pakartų nacių vadų

Gausaus susidomėjimo sukę- degta. Po to įėjusieji į bažny-
lia tik šiemet iš spaudos išėju
si knyga “The Nuernberg Tri- 
al”, kurią vokiškai buvo parašę 
J. Heydecker ir J. Leeb, o i an
glų kalbą išvertė R. A. 
Downie (išleido World Publ, 
Co., 398 pust). J. Heydecker 
buvo laikraščių korespondentas 
Austrijoje ir Balkanuose, o 
Nuernbergo teismo metu jį ap
rašinėjo vokiečių laikraščiui 
“Muenchener Illustrierte”; J. 
Leeb yra baigęs žurnalizmo mo
kyklą Muenchene ir dirbęs prie 
įvairių dienraščių. Veikalas per
teikia Vokietijos gyvenimo rai
dą nacių viešpatavimo metu, 
kaip tai išryškėjo nacių karo 
nusikaltėlių teisme Nuernberge. i

čią matė kūną motinos, tebe
laikančios kūdikį; prieš altorių 
buvo klūpintis vaikučio lavo
nas, o ties klausykla du apsi
kabinę negyvi vaikai. Vien tik 
Prancūzijoje naciai išžudė 29, 
660 įkaitų.

5 mil. darbo vergų ir 6 mil. 
išžudytų žydų

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE * R E A L * ff S T A T E*

218 dienu užtrukęs teismas
Knygos autoriai — talentingi 

laikraštininkai — įstengė pa
gauti daug įdomybių, veikalą

Į Vokietiją buvo atgabenta 
apie 5,000,000 darbo vergų. Teis 
me išaiškėjo, kad Adolfas Eich- 
manas 1944 m. rugpiūčio mėn. 
prasitaręs, jog įvairiose žydų 
naikinimo stovyklose buvo jų 

Į išžudyta apie 4,000,000, ir dar 
kitose vietose jų žuvo apie 2, 
000,000. Auschwitho stovyklos

| komendantas Hoess teisme pa
reiškė, kad toje stovykloje du
jomis buvo nužudyta ir ugnimi 
sudeginta apie 2,500,000 žmo-

padaryti intriguojantį kaip nuo niU if dar apie pusę milijono 
tykių romaną, ir kartu iš teisme 
surinktos medžiagos duoti ryš

mirė badu.
Franko išpažintis

kų Vokietijos gyvenimo vaiz
dą. Teismas posėdžiavo 218 die
nų (tik panašus teismas Toki-

C. Jonės švenčia 101 m. sukaktį 
Chicagoj, gi su juo 109 m. su
kaktį švenčia ponia Smith, kuri ir 
adatą įveria be akinių greičiau ne
gu jauna moteris.

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

I)čl senatvės parduoda gėrį mūro 
namą. $400 nuomos mėn. {mokėti 
$5,000.

Mūro namas. 6 kamb. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
geru rankų. $17,900.

Rezidencija pagal madą. G kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų, i G 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 $18,500.

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

»♦>»»>»
7ir 3 viršuj. Gara- >Trys butai. Geras namas, vieta ir Mūr. 5 apačioj __ ____

pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės žas, _30 p. lotas. M. p. $16,90,0.
pamatyti. $17,800. Mūr.

Neregėta proga. Liuksus ranch mū- M. p. $21.500. 
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 gčfzu šil
dymas. Reikės parduoti už $44,400.

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

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

6 butų mūras. Dideli butai, pla-

x5. Atskiri šildymai gazu.

Mūr. 6 kamb. 30 p. lotas. Gara
žas. 67 ir Artesian. Tik $.1 6,-800,

Mūr. naujas, 2x5%, platus lotas, 
atskiri šildymai. Gage p. $39.800.

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

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

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

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

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

Modernus 6 kamb. mūrinis. Varnj- 
tus sklypas. Geras namas, mūro ga- šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
ražas. $46,000. langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra-

Kitur. Rooming house. 3 aukštų j niento. $1 8,900.
2 butų 6 ir 61 kamb., gazu šild.,mūras, virš 20 kamb, ir didelė ta

verna su butu. Fabrikų rajone. Virš
$11,000 pajamų. Mažos išlaidosi Ati- garažas. Rright Pk. skubiam par- | ma Garažas Ar 
duoda už $40.500. davimui $19,900. !wood. Tič $17-000

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

Lenkijos generalinis guber-į 
natorius Frank pripažino, kad ,

lėstingu vokiečių tautai. 
Streicheris šaukė “Heil Hit-

ler”, o Frankas meldėsi:
— Prašau Dievą mane pri<

imti gailestingai.
Užverčiant knygos lapus, ryš

kiai prieš akis stovi faktas, kad 
dabar tokius pačius kruvinus 
žiaurumus, žudynes tęsia bol
ševikai, komunistai už Geležinės 
Uždangos ir kitur pasaulyje. 
Kada nors ir jiems ateis teismo 
valanda. J. Pr.

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

7 metų 2x5 mūr., 30 p. sklypas, 
nuom. už 2 aukštą. $150 mėn. Į va
kar. nuo Gage p., tik $34,500.

7 kami). mūr. graži virtuve, piy- 
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 
šklyp. Nuomos $190 men., 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 apartmentų nuosav., "rooming 
house”, moteliai su mažais {mokėji
mais.

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

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

2 butų IK) 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26.400.

jo mieste buvo ilgesnis __ 417 ten kacJo buvo pas- , Mokslas be tikėjimo man atro-
J merkę pusantro milijono žydų. ,do kaip knyga, kurios nuplėšta

Labai reikšmingas to paties ,Pradžia ir Salas- “ Gaunedienų), teismo protokolų susida
rė 16,000 puslapių, dalyvavo 
240 liudininkų ir buvo patikrin
ta 300,000 po priesaika duotų 
pareiškimų. Kaltinamuosius gy
nė 27 advokatai su 54 padėjė
jais ir 67 sekretorėmis. Teismo 
medžiaga buvo užrašoma ketu
riomis kalbomis ir tam buvo

Franko parefškimas paskuti
niame jo duotame žodyje Nuern 
bergo teisme. Jis kalbėjo:

— Pradžioje savo kelio mes 
niekada nepamanėme, kad mū
sų nusigrįžimas nuo Dievo ga
lėtų turėti tokius destruktyvį-

sunaudota 5,000,000 lapų popie- nius’ itališkus padarinius ir 
riaus. Žinių agentūros iš teismo kad mes kaskart šiliau nertu
salės savo teletipais paleido į 
pasaulį 14,000,000 žodžių infor 
macijų.

Didžių įvykių užkulisiai
Knyga perteikia įdomias smul 

kmenas, kaip buvo sugaudyti 
teisiamieji Goering, Doenitz, Pa- 
pen, Schacht, Neurath, Funk, 
Kaltenbrunner, Seyss-Inąuart, 
Krupp, Sauekel, Ley, Rosen- 
berg, Streicher, Himmler, Rib- 
bentrop, Schirah, Raeder, Hess. 
Veikale, pasinaudojant teismo 
metu iškilusiais faktais, atsklei-

THE, MtftRGARET MANOR 
FOR W0MEN

Formerly Divine Provldcucc Hali 
1121 North Orleans Street 
Single and Double Rooms 
Rates: $7, $10 and $12 or 

Rooms and Board 
Cafeterla Service — Cliapel 

Ree. and TV' Rooms - Maid Service 
— BY APPLICATION ONLY —

WH. 4-9778 — WH. 4-9709 
WH. 4-2089.

mės į nusikaltimus... Nusigręž- 
dami nuo Dievo mes palūžome...
Ne vien dėl technikinių trūku
mų ir nelaimingų aplinkybių 
mes pralaimėjome karą; nebu-
vo tai nei nepasisekimas, nei, Vyrai klystkeliuose 
išdavimas. Daugiau negu kas, ' '

šiuo pavadinimu nauja knyga 
tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 

. „ . , ... . turi 305 puslapius, parašytas leng-
pnes sistemą, kuriai mes tarna- į vu> patraukliu stiliumi. Jame at- 
vome bedieviškame minties sto- j skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
vyje. Tegu tad mūsų tauta nu- j išgyvenimai, sielos kovos, juoda 

neviltis bei netikrumas gyveni-

kitas tai buvo Dievo teismas i 
Hitleriui, įvykdytas prieš jį ir j

sigręžia nuo kelio, kuriuo Hit- l 
leris ir mes ją vedėme. Aš mal
dauju savo tautą, kad ji nebe-

džiami įdomūs užkulisiai, kaip tęstų kelio ta kryptimi, nei vie- 
Hitleris įsitvirtino valdžioje,

mo klystkeliuose ir pergyventas 
džiaugsmas, atradus tikrąją gyve
nimo prasmę. Knyga apima ke
liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų, karių,

no žingsnio daugiau, nes Hitle- laikraštininkų, muzikų, gydytojų,

0 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 
■klypas, mūr. garažas, alumin. lan- 
rai. Marąnette 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. '•'ik $17,900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
Garažas. Arti 66-os ir Maple-

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

Mūr. 4 kamb., 80 p. sklypai, Gage 
Parke. $11,000. CICERO—-BERWYK

-- , ■ i -t , • , Mūr. 2 po 8, geras, Brighton Par-5 butai ir biznis. Labai geroj vie- ke. 
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,000

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21.500.

3 mieg., 3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21,S00.

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

Liuksus (i kamb., 5 metų muro 
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.

S 12.500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 
Mūr. 2 po4,Brignton Pke. $17,*00. ' Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma.
Mūr. 3 metų, 2 

Marąuette Parke.
po 6 % kamb.

Mur. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke.
$22,500.

ŠIMAITIS
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390 l

816,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 ir 
krautuves patalpa, Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

$3,000 — {mokėdami dar prieš
Kalėdas galite persikelti j pirmos 
i'ušies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St„ Cicere 

Tel: OL 6-2233; OL 2-8907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IŠNUOMUOJAMA FOR KENT

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

Tel. 767-7287

DĖMESIO

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St. 

LA 3-3384

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

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

kaip vyko karas ir atėjo Vokie
tijos žlugimas, kaip buvo nai
kinami žydai ir kiti.

Medžiaga daugeliu atžvilgių 
nauja net ir mėgstančiai skai
tyti publikai. Atskleidžiama, 
kaip nacių daliniai, persirengę 
lenkų karių uniformomis, suvai
dino vokiečių užpuolimą ir tuo 
būdu buvo sukombinuotas pre
tekstas atakuoti Lenkiją.
Naciai nužudė 275,000 psichiš- teror4

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

SU MAŽJJ JMOKEJ1MU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 37 

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

2x5 Įi VISAI NAUJAS MŪR.
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. Į 
Apžiūrėkite! , J

SAVININKAS IŠSIKELIA IŠ 
CHICAGOS

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

9x4 — TIK $43.000
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da

men. Rūsys po 'visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsi
šilto. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GVVETI
Ir kartu turėti kokią nors preky

bą — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kąmb. butų; 
šildymas alyva. Dvigubas garažas, 
šiuo metu namas duoda $200 men. 
pajamų. Kaina $15,000 — arba tin
kamas pasiūlymas.

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

sauga nuo potvynio. Alum. langai 
$32.000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 si Street
Tel. WAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

REpublic 7 « 89 4 9 
2301 W. 69th SL. CMcafio

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 melus 

Gutters, Dovraspouts, Stogai, Dnn.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. f 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalt 
Ir “galvanized” Dažymas tš lauko 
"Tuckpointing" Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadle 
□lala.

LA 1-6047, RO 2-8778>-»«♦♦«♦»»»» .............  «.«..«

rio kelias buvo įžūlūs kėlias be architektų, psichiatrų ir kitų gar- 
Dievo, Kristaus neigimo kelias, jsiųJŪ’ kurie čia perteikiamuose 
tai politinio pablūdimo, sunai
kinimo ir mirties kelias. Jo ke
lias darėsi kaskart labiau bai
sus nuotykis be sąžinės ir gar
bės.

Ir Funkas savo paskutinėje 
kalboje pabrėžė, kad religija y- 
ra didysis stiprybės šaltinis, 
net ir prieš slaptosios policijos

savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai 
istorinės tikrovės, psichologinės 
įtampos ir skaidraus pasiekto 
džiaugsmo knyga. Knygos auto
rius Juozas Prunskis, kalbėdamas 
faktais ir vaizdais, lyg ekrane 
duoda intriguojančią besiblaškan
čių ir ieškančių sielų pergyvenimų 
pynę. Knyga kainuoja $3.00. Gau
nama “DRAUGE”.

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

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

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

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

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

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

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavime 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 69tb St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius. vandens boileriui 'r oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai tš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
24S1 So. Kedzle Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

kai nesveikų ir nepagydomų 
Naciams 1940 m. ėmus žu-

Paskutinės jų valandos 
Pagaliau knygoje aprašoma,

dyti protinėmis ir kitomis ne- į kaip teisiamieji praleido pas
kutines valandas kalėjime ir 
kaip laikėsi mirtyje. Teismo 
sprendimas buvo toks: buvo iš
teisinti Fritzsche, Papenas ir 
Schachtas; nuteisti kalėti: Doe
nitz 10 m., Neurath 15 m., Schi- 
rah ir Speer 200 m., Hess, Funk 
ir Raeder — visam gyvenimui. 
Nuteisti mirti 12 vadovaujančių 
nacių: Goering, Ribbentrop, Kei 
tel, Kaltenbrunner, Rosenberg, 
Frick, Frank, Streicher, Sau- 
Qkel, Jodl, Seyss-Inąuarf ir 

Bormanu (šis nuteistas už a- 
kių). Goeringas prieš egzekuci-j 
ją nusižudė, o kiti 1946 m. spa- j 
lio 16 d. buvo pakarti. Knygoje , 
smulkiai aprašyta, kaip jie lai- ( 
kėsi prieš mirtį, ką skaitė, kas j 
rasta jų celėse. Ribbentropas, | 
vedamas į kartuves, patarė:

— Aš pasitikiu Avinėlio krau

pagydomomis ligomis sergan
čius asmenis, net darbams at
gabentus kitataučius, iš viso 
taip prieglaudose, ligoninėse 
buvo nužudyta apie 275,000 ne
laimingųjų.

Karo metu vokiečiai žinojo, 
kad vakariečiai įstengia gana 
greit laivus gamintis, tačiau va
kariečiams sunkiau buvo susi
daryti reikiamai apmokytų jū
rininkų ir laivų vadovų kadrus. 
Kad dar labiau pasunkintų pa
dėtį, naciai buvo įsakę negelbė
ti nuskandinamų laivų jūrinin
kų.

Užimtuose kraštuose naciai, 
terorizuodami gyventojus ir ker 
šydami už savo karių nužudy
mą, sunaikino ištisus kaimus. 
Pvz. Prancūzijoje 'Oradour-sur- 
Glane bažnytkaimy 1944 m. lie
pos 14 d. buvo nužudyta 600 ; ju, išlietu už pasaulio nuodė- 
žmonių. Kai besigelbstintieji j mes.
subėgo į bažnytėlę, ten jie buvo 
pro langus, pro duris automa
tais nužudyti ir bažnyčia pa-

Keitelio paskutinieji žodžiai 
buvo;

— Meldžiu Visagalį būti gai-

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės 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 programtt vadovus bei 
btus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL. LD 54500

HELP WANTED — MOTERYS

GRADUATE 
NURSES WANTED

\Vho would likę to work with the 
Physically Handieapped.
This is a challenging opportunity, 
offering generous salary. 

j Openings — Supervisory and Staff 
|Unique chance to work with ą 
Nationally Recognized Organiza- 
tion.

Excellent Working Conditions. 
Crotched Mountain Rehabilitation 
Center in the heart of the Monad- 
nock Vacation Region in South
ern New Hampshire. Write:

Dept. L. C.
MISS MARY RUTH PIPFER 

. Crotched Mountain Foundation
GREENFIELD,

NEIV HAMPSHIRE

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jj kitiems pasiskaityti.

Riznierianis apsimoka skelbtis dieni*. “Drange’

RADIO PROGRAMA

f,
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 veds 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
|3 KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street
HE 4-7482 486 x 5158

AN 8-0489. 
‘Draugas”.

Ten gaunamas ‘i

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlbinlul 

GA 6-6867

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis; Lyrika, rinktinė ............................................... $2.00
Juozas Mikuckis; Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2,50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku. lyrika .............. .... $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms.......... .... $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air condittoning { nau
jus ir 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 & SHEET METAL 

Telefonas VT 7-3447 
4444 8. Westem. Oliicago 2, UI.

PROGOS-OPPORTUNITIES

FOR LEASE
Išnuom. Texaco Service Station. 

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

Remkite “Draugę”



Finansiniai reikalai
LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO BENDROVIŲ LYGA 

(Lithuanian League of Insured Savings Aca'n)
2401 West 63rd St., Chicago 29, III.

Olga Rypkus, prezidentė; Albert J. Aukers, I viceprezidentas, teisėja* 
Alfonse F. Wells, II viceprezidentas; Juozas P. Varkala, sekretorius; 
Juozas F. Gribauskas, iždininkas; Eugene Pietkiewicz, teisių patarė- 
----------- jas, ir Adolfas Balionas, spaudos referentas. ———

LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO BENDROVIŲ LYGOS 

ŽINIOS
liekamų, nenaudojamų pinigų, 
juos laiko Federaliniuose Namų 
Paskolų bankuose. Federal Ho
me Loan Bankai atlieka namų 
finansavimui lėšų paskirstymo 
ir aprūpinimo funkciją pana
šiai, kaip Federal Reserve Ban
kai reguliuoja komercinių ban
kų veikimą.

Dar dėl mokestinių numerių

Kaip buvo jau pranešta, 1962 
m. pajamų mokesčių įstatymas 
įpareigoja bankus, taupymo ir 
skolinimo bendroves ir kitas fi
nansines institucijas, pradedant 
1963 metų sausio 1 d., pranešti 
mokesčių įstaigoms apie išmo- Į 
kainus dividendus ar procen
tus, kurių suma siekia $10.00 ar 
daugiau. Pranešime turi būti 
nurodoma dividendo ar procen
tų gavėjo Sočiai Security nu
meris ar kas jo neturi specia
liai duodamas mokestinis nu
meris. Šiomis dienomis Inter- 
nal Revenue Service išleido spe
cialius blankus Form 3435, ku
riuos turės užpildyti šiais me
tais kiekvienas dividendo ar 
procentų gavėjas. Šiame blanke 
svarbiausia reikalaujama nuro
dyti ir pranešti bankui ar tau
pymo bendrovei savo Sočiai Se- 
cnrit.v numeri. Blankai Form 
3435 yra maunami kiekvienoje 
Internal Revenue Service įstai
goje. o taip pat bankuose ir 
taupymo bendrovėse.

Lietinių Taupymo Bendrovių 
turtas siekia 212 milijonų dol.

Illinois valstybėje veikia 12 
lietuvių vadovaujamų taupymo 
ir skolinimo bendrovių. Jų 
bendras turtas šiais metais pa
siekė 212 milijonų dolerių su
mą, Lietuvių Apdraustų Tau
pymo ir Skolinimo Bendrovių 
lygai priklausančių Chicagoje 
veikiančių bendrovių turtas sie
kia $110,794,220.93.

“Bonus” taupymo sąskaitos

Taupymo bendrovės savo 
skelbimuose dažnai mini “Bo
nus” taupymo sąskaitas. Šios 
rūšies sąskaitos skiriasi nuo pa
prastų taupymo sąskaitų tuo, 
kad joms atidaryti reikalingas 
didesnis pradinis įnašas, o taip 
pat nustatomas ilgesnis pinigų 
laikymo bendrovėje laikas. “Bo
nus” sąskaitos turi tikslą ska
tinti ilgalaikį ir sistematingą 
taupymą.

Illinois valstybės taupymo ir 
skolinimo įstatymas (Illinois 
Savings and Loan Act) numato 
dviejų rūšių “Bonus” taupymo 
sąskaitas.

Planas A. Taupytojas pasi
žada kas mėnuo ar savaitė 
įnešti į taupymo sąskaitą iš 
anksto sutartą sumą pinigų. 
Jei taupytojas reguliariai darys 
tokius įmokėjimus 200 kartų 
ir per tą visą laiką neištrauks 
iš taupymo sąskaitos pinigų,: 
tai prie reguliaraus mokamo di
videndo (4 ar 4,/>Soj dar bus 
pridėtas 1% “bonus”. Taupymo 
bendrovių vadovybės gali nu- J 
statyti ir trumpesnį laiką ar | 
mažesnį įnašų skaičių, bet tuo- i 
met ir “bonus” premija bus 
mažesnė. i

Planas B. Jei taupytojas pa- ! 
sižada iš anksto nustatytą su-1 
mą laikyti bendrovėje nema-1 
žiau. kaip 4 metus, tai jam prie ' 
reguliaraus mokamo dividendo1 
dar pridedama '/>% metinio 
“bonus”. Jei pasižadama pini
gus bendrovėje laikyti 8 metus, 
tai “bonus” premija sudarys 
papildomą 1%. Kiekviena bend
rovė atskirai nustato mažiausią 
sumą, kuri gali būti padėta į 
“Bonus” taupymo sąskaitą. 
Dažniausiai ši suma būna nuo 
500 ligi 1,000 dol.

Jei taupytojas ištraukia pi
nigus, nesulaukęs sutarto ter
mino (4 ar 8 metu), tai jam 
skirta visa “bonus” premija 
anuliuojama, bet priklausantis 
reguliarus dividendas išmoka
mas, kaip ir paprastoms taupy
mo sąskaitoms.

Norint išvengti “bonus” pre
mijų anuliavimo, patariama vie
ton pinigų ištraukimo, pasiim
ti bendrovėje paskolą. Taupymo 
bendrovės mielai savo taupyto- 
jams už nedidelius procentus 
duoda paskolas.

Federal Home Loan Bankų 
sistemai 30 metų

1832 metais J. A. V. kongre
sas priėmė įstatymą, kuriuo bu
vo įsteigta federalinė namų pa
skolų sistema, kuri apjungė 
visoje šalyje veikiančias taupy
mo ir skolinimo bendroves. 
Šiuo metu Amerikoje veikia 11 
sritinių federalinių namų pasko
lų bankų, kuriems priklauso 
4,838 taupymo ir skolinimo 
bendrovės. Jų bendras turtas 
siekia 85.7 bilijonus dolerių. Fe- 
deraliniai namų paskolų bankai 
teikia paskolas taupymo ir sko
linimo bendrovėms. Per 30 me
tų tokių paskolų buvo duota 19 
bilijonų dolerių sumai. Kai tau
pymo ir skolinimo bendrovei 
pritrūksta lėšų namų paskoloms 
duoti ar nepakanka pjnigų iš
traukimams iš taupymo są
skaitų, tai ji kreipiasi į Fede
ralinį Namų Paskolų banką, 
kuris tokią bendrovę aprūpina 
lėšomis. Iš kitos pusės, taupy
mo bendrovės, kurios turi at

PATIKSLINIMAS DĖL PRA
NEŠIMO

“Draugo” nr. 293, tūlas buv. 
ir naujosios Chicagos žurnalis
tų organizacijos valdybos na
rys, prisidengęs slapyvardžiu 
“Leo Petit”, informuoja skai
tytojus apie gruodžio 9 d. Jau
nimo Centre įvukusį uždarą 
metinį žurnalistų susirinkimą. 
Negerai tiktai tas, kad jis ten
dencingai bando teisinti 1959— 
1962 m. buv. valdybos veiklą, 
besistengdamas nukreipti šešė
lį neva į revizijos komsiijos ne
tiksliai atliktą revizijos darbą, 
nes: ...“K. Petrauskas paskaitė 
revizijos komisijos aktą, kuris 
su kai kuriomis pataisomis pri
imtas”. Jokių pataisų revizijos 
komisijos akte nepadaryta, nes 
kas gi be pačios revizijos komi
sijos galėjo tas pataisas pada
ryti?

Prezidiumo pirmininkas revi
zijos komisijai neprieštarau
jant, susirinkime pravedė tik 
kai kuriuos valdybos savo me
tu nepataisytus formalumus, 
kuo įteisinta valdybos veiks
mai, dėl kurių, be tokio įteisi- 
sinimo, revizijos komisija buvo 
ten įmačiusi įskaitos reikalą. 
Todėl revizijos komisijos aktas 
lieka galioje pirmykščioje savr 
redakcijoje.

Revizijos komisija reviziją at 
liko lapkričio 14 d. Viską, kas

Pakeitimai pavergtoje 

Lietuvoje

(Atkelta iš 1 psl.)
ir jų palikus 41, atitinkamu skai 
čiumi sumažėjo komunistų par
tijos, o taip pat ir komjaunimo 
rajoninių komitetų skaičius. Be 
to, po Kremliaus direktyvų, pas 
kelbtų 1962 lapkričio plenume, 
komunistų partijos kaimiškie
siems rajoniniams komitetams 
pavesta rūpintis žemės ūkio kė
limo klausimais. Taigi nurody
tų 41 rajonų lietuviškųjų ko
munistų komitetai pajungti žfem 
dirbių varovinėms pareigoms.

Be to, pavergtoje Lietuvoje 
nuo šiol veiks 24 partijos ko
mitetai “pramonei vadovauti”. 
Tad iš viso partijos rajoninių 
komitetų bus 65. Sniečkaus pa
reiškimu. partiniame komitete 
darbuotojų būsią apie po 21. 
Tai “atsakingieji” darbuotojai. 
Pagrečiui kiekvienas rajoninis 
partijos komitetas dar turės 
nuo 10 ligi 12 inspektorių - or
ganizatorių. Tad tiesiogiai ga
myboje nedalyvaujančių ir bo
tago pareigas atliekančių ko
munistų skaičius vien tik rajonų 
komitetuose viršys 2,000.

41 “gamybinė” valdyba. Ra
jonus Lietuvoje stambinant, va
dinamųjų “gamybinių” valdy
bų (1962 pavasarį įsteigtų pri

Jose Raoiie Varona, 26 metų, 
kubiečių žvalgybos vadas "the Bay 
of Pigs” invazijos metu ir dabar 
gyvenąs Miami mieste, pareiškė 
žurnalistams, kad nė vienas išpirk
tųjų asmenų iš Castro kalėjimų 
nekaltina Jungtinių Amer. Valsty
bių dėl nepavykusio žygio į Kubą.

i jai buvo prieinama patikrinti, 
patikrino mokoviškai, kruopš
čiai ir’ sąžiningai. Aktas sura-' 
sytas taip, kad metiniam susi-' 
rinkimui “puikiai ir sumaniai”: 
pirmininkavęs asmuo, rado rei
kalą net pakartotinai juo pasi- 
gerėti atkreipiant į tai susirin
kimo dėmesį.

Kaipo revizijos komisijos pir 
mininkas, savo įžanginiame į į 
akto skaitymą žodyje, išreiš
kiau užuojautą buv. sk. valdy
bai, ypač jos pirmininkui, dėl 
tokio akiplėšiško pasalūno, sla
pyvardžiu “Žurnalistas” užsi
puolimo ir šmeižto Naujienų 
287 nr., str. “Neleidžia patik
rinti iždo”, kas visiškai neatitin 
ka tikrenybei, kadangi revizijos 
komisijai atlikti jos pareigą iš 
valdybos pusės jokių kliūčių ne 
buvo daryta.

Pasmerkdamas “Žurnalistą” 
pavadinau jį kvalifikuotu spau
dos banditu, pasiremdamas ne 
a. a. prof. Vaclovo Biržiškos, 
kaip (deja!) klaidinigai “Leo 
Petit” rašo, bet prof. Viktoro 
Biržiškos tokiems asmenims pri Į 
taikintu epitetu (žiūr. Naujie-, 
nas I. IV. 1962 m. Nr. 78).

Taigi, gerbiamieji “žurnalis- ’ 
tai” ir “Leo Petitai”, ką berašy- [ 
darni žinokite ką berašą ir ne- ■ 
kladinkite skaitytojų.

I
K. Petrauskas,

ALŽ s-gos Chicagos sk. revizi
jos komisijos pirm. (1962 m.).

KANKINA ČEKIJOS 
VYSKUPĄ

Čekų vyskupas Stefan Troch- 
ta yra komunistų priverstas 
dirbti kaip namų dažytojas. Jis 
1954 m. buvo nuteistas 25 m. 
kalėjimo. 1880 metų žiemą jis 
buvo varomas į kelių tiesimo 
darbus. Apie tai praneša laik
raštis “The New World”.

A. A.

KAZIMIERAS VITKUS
Gyve.no 5154 S. Wolcott St.

Mirė Lietuvoje. Kilo iš Kvė
darnos parapijos, Pąlukiškės 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 61 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Niprikaitė), 
2 dukterys: Julia Peltgen, žen
tas Henry, ir Eleanor Vitlkus, 
anūkas Ronald, proanfikas 
Thomas, kiti giminės, druughi 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. Hals
ted St.

Laidotuvės Įvyks šešt., gruo
džio 29 d,, iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero tkapi- 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentas, anūkas jr proanukas.

Laidot. direkt. P. J. Ridi
kas. Tel. YArds 7-1911.

A. + A. MARCELLA ANDRIULAITIS
VALENčIfTF;

Gyveno 7350 S. Wushtenaw Avė.

Mirė gruodžio 26 d., 1 962. 1:45 vai. p. p., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raselui apsk.. Jurbarko parapijos.
Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Marcelin žilvitis, žen

tas Anthony, ir Sdfija O’Malley, žentas James, 4 anūkai, 2 proanū- 
kai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo Tėvų Marijonų Rėmėjų Dr-jos amžina narė.
Priklausė Moterų S-gai ,67-tai Kp., Tretininkų Draugijai, 

Catholic Order of F'oresters, Teisybės Mylėtojų Dr-jai.
Kūnas pašarvotas LackaevicZ koplyčioje. 24*24 W. 69th St.
LutdotuvSs jvj-ks šešt., gruod. 29 d., įą koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta į švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv. Kazimiero kapines.

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

Nulifulę: Dukterys, žentai, anūkai ii* proanūkai,
Laidot. direkt. Steponas LackatViez. Tel. RE 7-1213.

Musų. labai gerbiamam
A. -Į- A.

ANTANUI ŠTEIKŪNUI mirus, 
našlę Eleną Steikūnienę, dukras Eleną Pocienę, 
Zosę Steikūnienę, sūnų Joną Steikūną ir jų šei
mas giliai užjaučia

Halina ir Zigmas Motiejai
žiūrėti darbų eigą kolchozuose 
ir sovehozuose) skaičius kiek 
padidintas. Vieton veikusių 34 1 
teritorinių “gamybinių valdy
bų”, nuo šiol jų bus 41.

Kadangi prie minėtųjų “ga
mybinių” valdybų buvo leidžia
mi laikraščiai (panaikinus ra
joninius laikraščius), tad tų laik 
raščių skaičius po nurodytų per 
tvarkymų, vieton buvusių 34, 
padidės ligi 41.

A. -J- A
ALFRED MALECKIS
Gyveno 732 VV. 19 St.

Mirė gruodžio 25 d., 1962, 
5 vai. ryto, sulaukęs 42 m. 
amž. Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me brolis Jonas, jo žmona 
Ona, brolio vaikai: Elaine 
Hensley, jos vyras Roy, John, 
Joseph, jo žmona A n i t a, 
James ir Bonita. Kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno 
Kuopai 271.

Kūnas pašarvotas Petro 
Gurskio kopi., 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
gruodžio 29 d., iš kopi. 8:30 
vąl- ryto bus nulydėtas į 
Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos. pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero! kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi- 
sub gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, jo žmona 
ir vaikai

Laidotuvių direkt. Petras 
Gurskis, tel. SE 3-5711

A. -J- A.
MARY KRUSH

-Gyveno 2132 West 23rd Street

Mirė gruod. 25 <1., 1962, 10 vai. ryto. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Prienų rajono, Šilavoto apyl.
Amerikoje išgyveno 63 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Louis M., marti Lillie 

Mac, All.ie.rl, rn.'irli Cliarlotte ii* Aliehael, marti Anne. 6 anūkai: 
Gregory G., Linda. Salornotie, Kalhlečn, Mielinei, Jr., ir Ter- 
rance, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Altoriaus ir Rožančiaus draugijai.
Kūnas pašarvotas Lackarviez koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.
Laidotuvės įvyks šešta., gruod. 29 d., iš koplyčios S vai. 

bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Tėl. VI 7-6672.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. gruodžio 
26 d., 7:30 v. ryto mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis,mošvis 
ir senelis

A. -f- A.
ANTANAS STEIKŪNAS

sulaukęs 77 m. amžiaus. Lietuvoje gyveno Trakų apskrity, 
Tauskūnų dvare. Amerikoje išgyveno 13 metų.

Pasiliko nuliūdę —- žmona Elena Steikūniene, sūnus Jo
nas Steikūnas ir marti Monika, duktė Sofija ir žentas Antanas 
Steikūnas, duktė Elena ir žentas Kazimieras Pocius, ir 5 t| 
anūkai.

Kūnas pašarvotas Pruseckio koplyčioje, 3831 Main St., 
East Chicago, Indiana. Laidotuvės įvyks š. m. gruodžio 29 d., 
šeštad., iš koplyčios 8:30 v. r. bus atlydėtas į Šv. Pranciškaus 
parap. bažnyčią, 3903 Fir St.. kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. | 
Kazimiero kapinės.

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

Nuliūdę — Žmona, sūnus, dukterys, marti, 
žentai ir anūkai

Dėl informacijų skambinti EX 7-9487.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 28

Lietuvių Fronto Bičiulių Chicagos Apy

gardos valdybos narį

GEDIMINĄ BUČMĮ,
liūdintį dėl motinos mirties, giliai užjaučia

L.F.B. Chicagos Apygardos Valdyba 
ir Sambūrio nariai

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

etkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARĄUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-0 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2I08-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

laidotuvių Direktoriai

UU ia WESTERN AVB»

TRYS MODERNIŠKO! 
AIR-CONDnlONBD KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių DirekttVių Asociacijos Nariai

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. VIrginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVE,
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVE, Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

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 Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Gyve.no


X Marąuette Park Tėvą Ma
rijoną rėmėjų 5 sk. susirinki
mas įvyko gruodžio 23 d., kurį 
atidarė maldą atkalbėdamas 
kun. K. Vengras, MIC. Buvo 
kalbėta apie skyriaus veiklą ir 
naujų narių suradimą. Naujon 
valdybon išrinkta pirm. Ona 
Ivinskaitė, vieepirm. Petronėlė 
Dubinskienė ir Salomėja Šaučiū 
nas, rašt. L. Druktenis, fin. 
rašt. Antoinette Barvitz, ižd. 
Teofilus Macys.

Nutarta susirinkimus šaukti 
ketvirtadienį parapijos salėje. 
Ateinantį susirinkimą bus vai
šės ir bunco žaidimai.

X Kun. dr. Jonas Vėlutis, be
sidarbuojąs šv. Kristinos par. 
bažnyčioje Chicagoje, paaukojo 
Lietuvių fondui $400.
. X Dr. Pr .ir Ada Sutkai, gyv. 
So. Holland, III., gruodžio 23 d 
susilaukė sūnaus. Jie jau augi
na tris kitus vaikučius. Motina 
ir naujagimis grįš į namus šios 
savaitės pabaigoje.

X Ona Šidlauskaitė, biliardo 
čempionė, pasirodys sausio 2 
d., trečiadienį, Goldbiatt krau
tuvėj, Chicagos miesto centre. 
Ji pademonstruos savo sugebė
jimus biliarde. Taip skelbia Chi 
cago American dienraštis, įsi
dėjęs ir Šidlauskaitės nuotrau
ką.

X Nekalto švč. Panelės Ma
rijos Prasidėjimo parapijoje, 
nugriovus namus prieš bažny
čią ir seną salę, automobiliams j 
statyti vietos (bent laikinai, 
kol bus pradėta statyti bažny
čia.) padaugėjo. Abi naujos vie
tos parengtos ir tinka automo- 
bil. statyti.

X Antanas Navickas, gyv. į 
Kenoshos lietuvių kolonijoj, vie ! 
toj kalėdinių sveikinimų, paau
kojo Vasario 16 d. gimnazijai 
$10. Be to jis yra Lietuvių Fon 
do narys ir priklauso kelioms 
lietuvių organizacijoms. Yra 
nuolatinis Vasario 16 d. gimna
zijos rėmėjas.

X Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo 45-rių metų su
kakties proga .lietuviškos mu
zikos koncertas įvyks .vasario 
m. 10 d. 1963 m. Jaunimo Cen
tro didžiojoje svetainėje 4 vai. ; 
vak. Programoje: lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Lietuviškoji 
visuomenė prašoma rezervuoti. 
laiką ir šiame koncerte gausiai 
dalyvauti. Koncertą rengia vy
resniosios giedriniįnkės. (Pr.)

X Labai bus patenkinti visi, 
kurie sutiks N. Metus ramovė- 
nų ir birutiečių rengiamam ba
liuje, Dariaus-Girėno Posto sa
lėje, 4416 S. Westem Avė., bus 
erdvu, linksma, kultūringa. Ed-1 
die Fiseher orkestras. Pakvieti- ' 
mus atsiimti iki šešt., Gradins
ko krautuvėje, 2512 W. 47 (St., 
FR 6-1998 arba Tvero krautu
vėj, 2646 W. 69 St., RE 7-1941.

(Pr.)
X Ateitininkų ruošiamam 

Naujųjų Metų sutikime bus tur
tingas bufetas, duodamas šam
panas ir ypatingai gera nuotai
ka. Vietas užsakykite skambi
nant LA 3-0302. (Pr.)

X Į siuvimo kursij IV-ją gru
pę užsirašyti arba gauti infor
macijų skambinkite telef. GA 
4-9442. Pamokos šiai grupei 
prasidės sausio m. (Pr.)

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

X ALK Katalikių Moterų s-, 
gos 20 kp. Brighton Parko ka
lėdinis pobūvis įvyks gruodžio 
29 d. 6 v. v. pas sąjungietę 
Eleonorą SereiŠkienę, 4525 S: 
Roekwell. Vaišės bus sunešti
nės ir dovanų pasikeitimas. 
Dovana 1 dol. vertės. Šiuo rei
kalu galima skambinti LA 3- 
4841. Maloniai kviečiame na
res atsilankyti.

X Marijos Aukšt. mok. Mo
tinų klubas rengia pyragų iš
pardavimą ir namų apžiūrėji
mą sausio 13 d. nuo 1 iki 4 v. 
P- P-

X Dr. G. Gedvilą, buvęs San 
taros centro valdybos narys, 
pradėjo darbuotis Lituanus žur 
nalo redakciniam kolektyve. 
Šiuo metu eina Lituanus vajus, 
kurio metu laukiama kiekvieno 
lietuvio nuoširdaus prisidėjimo.

X Gediminas G. Karatus, 6S 
m. amžiaus, guli niekeno nelan
komas Manteno psichiatrinėje 
ligoninėje, 100 Barnard Rd., 
Manteno, III. Manteno mieste •( 
lis yra netoli Kankakee, III. Ka ; 
ralus yra gimęs Baltimore j, bet. 
iki pernai metų gyveno Chica
goje.

X Už a. a. Antaninos Vasiu- 
kevičienės sielą, minint 3 metų 
mirties sukaktį, bus atlaikytos 
šv. Mišios š. m. gruodžio 30 d.,
9 vai. ryto, šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje. Giminės, draugai ir ’ 
pažįstami prašomi pasimelsti 
už velionės sielą.
Dukterys ir sūnūs su šeimomis 

(Pr.) :
X Scenos darbuotojų valdy

bos nariai — pirm. S. Adomai
tienė, ižd. Č, Rukuiža, ir narys 
Pr. Beinoras, pašvenčia daug 
laiko pasiruošiant “Gatvės vai
ko” spektakliam, kurie įvyks 
šeštadienį, sausio 5 d., 7:30 v. 
v. ir sekmadienį, sausio 6 d„ 1 
4:30 v. p. p. Jaunimo Centre.

(Pr.)
X šviesos - Santaros Naujų- | 

jų Metų sutikimas įvyks Music j 
Hali patalpose. Rezervacijos už- ! 
sakomos pas H. Vepštienę, RE 
7-9832 ir D. Kochanauskienę. 
PR 8-7708. (Pr.)

X Brightom Parko Lietuvių 
Moterų kluibo šokių vakaras su 
pamarginimais įvyks šeštadienį, 
gruodžio 29 d., Dirkio svetai
nėje, 4500 S. Talman Avė. Pra
džia 7 v. v. Šeimininkės paga
mins skanių valgių, prie baro 
bus visokių gėrimų, o laimin
giesiems bus gražių dovanų. Šo
kiams gros smagus orkestras. 
Visas pelnas skiriamas Švč. 
Pan. Marijos Nek. Pras. par. 
bažnyčios statybos fondui. Ko
misija ir valdyba kviečia visas 
nares ir svečius atsilankyti 
linksmai vakarą praleisti ir pa
remti gerą tikslą. (Pr.)

X Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną, redaguotą prof. J. Bal
čikonio ir kt., Chicagoje gyve
ną prenumeratoriai prašomi at
siimti iš Terros, 3237 W. 63rd 
St., Chicago 29, III. Ten pat ga
lima jį ir nusipirkti, kaina — 
$12.00. Prenumeratoriams, gy
venantiems už Chicagos ribų 1 
žodynas pradedamas išsiunti
nėti jau kitą savaitę. (Sk.)

IŠ ARTI IR TOLI

ITALIJOJE
— Saleziečių gimnazija at

siuntė “Draugui” sveikinimą, su 
visais mokinių parašais, kuria
me sveikina visus geradarius ir 
rėmėjus.

PRANCŪZIJOJ
— Paryžiaus Lietuvių Tauti

nių šokių grupė po kelių mėne
sių pertraukos vėl pradėjo re
peticijas. Šiemet tautinių šokių 
grupėje šoka: R. Bačkis, Z. 
Bemonaitė, A. Jasaitis, P. Kli
mas, L. Masiulis, A. Martinku- 
tė, Martel, Mončys,. Liutkus, O. 
Pagnier, G. Vaičiūnaitė, V. Tal- 
lat-Kelpšaitė. Paryžiaus lietu
vių tautinių šokių grupei vado- i 
vauja A. Mončys.

Lietuvių Prekybom Rūmų nariai posėdžio metu. (Fr. Bulaw nuotr.)

PREKYBOS RŪMAI, BAIGIANT METUS

Gruodžio 13 d? Dariaus Girė- merce of Illinois 1962 metais 
no patalpose įvyko Lithuanian bendrai susirinkimus atlankė 
Chamber of Commerce of II- 920 žmonių. Posėdžius . atli- 
linois, paskutinis šių metų, ben- kus dalyviams buvo parūpinta 
dras narių susirinkimas. Pirm. valgių ir gėrimų nemokamai, 
dr. Joseph Jerome pristatė Lie- Svečių priėmimo pareigas ėjo
tuvos /generalinį konsulą dr. 
Petrą Daužvardį, kuris pasvei
kino susirinkusius ir palinkėjo 
jiems linksmų Kalėdų ir laimiu 
gų Naujųjų Metų.

Pereitais ir šiais metais Ame
rikos Daktarų draugija buvo j- 
galiojusi &r. Jerome dalyvauti 
viso pasaulio gydytojų konfe
rencijoje, kuri įvyko Ženevoje, 
Ši konferencija (buvo laikoma 
League of Nations patalpose.

ir apylinkėse
diskutuoti ir aptarti apylinkės

! veiklos reikalai, iškelta esminių 
j minčių. Buvo siūlyta apylinkei 

Gruodžio 16 d. ALB Gage daugiau domėtis kultūros veik- 
Parko (Chicagos) apylinkės (P- Gudauskas), ir neišleisti 
prieš savaitę išrinktoji apylin- į ® akių Lietuvos laisvinimo rei
kės valdyba pasiskirstė parei-i^alų ir nepalikti jų vienai Alto

AIR GAGE PARKO APY

LINKĖS VEIKLA

maloniai (St. Gečas).
Platesnį pranešimą padarė 

lit. mok. ved. Kavaliūnas, nuro
dęs steigimo eigą ir sunkumus.

Gediminas Kazėnas, i Mokyklą lanko apie 100 moki- 
Jonas Kaunas ir ižde

gomis: pirm. Viktoras Binkis,
I vieepirm. kultūros, spaudos ir 
švietimo reikalams—St. Gečas,
II vieepirm organizaciniams rei 
kalams 
sekr. - nių. Ji pavadinta Dariaus-Girė- 
tvarkytojas — D. Kurauskięnė. no mokykla 
Savo pirmam posėdy, pirm. V.
Binkiui pasiūlius, paskyrė $25 
auką žurnalui Lituanus parem
ti. Nutarta 1963 m. pradžioje 
sukviesti didesnio pobūdžio apy 
linkės narių ir svečių susirinki
mą su paskaita ir programa. 

Sekantis apyl. valdybos posė-

Apyl. susirinkime dalyvavo 
ir pranešimą padarė ALB Chi
cagos apyg. vald. pir. J. Vėbra, 
pažymėdamas, kad ši apylinkė 
galėtų parodyti gyvesnę veikią

Chicagos
žinios

BUVO BALTOS KALĖDOS
Kalėdų dieną iškritęs 1.2 co

lių sniegas Chicagos gyvento
jams buvo reikšmingas, nes 70 
metų laikotarpy tai buvo 31-as 
kartas, kad. Kalėdose buvo snie
go.

MIRĖ MATYDAMAS SAVO 
NAMĄ DEGANT

Jack Newman, savininkas Li- 
do motelio, 2415 N. Mannheim 
rd., mirė ištiktas širdies smū
gio bestebėdamas gaisrą, suda
riusį bent $100,000 nuostolių jo 
įstaigai. Jo žmona, penki vaikai 
ir 30 svečių saugiai išbėgo. 

SAKO, KAD UGNIAGESIAI
LINKSMINOSI

John Naisbitt, 1201 Madison
ir būti pirmaujanti. Suminėjo Avenue Park, sako, kad kai ku 
ir pastangas, kurių reiktų im- rie iš 50 ugniagesių išgėrė ke-. 
tis apylinkės veiklos pagyvini- lias nepilnas degtinės bonkas ir

VVilliam Kareiva ir A. J. Valo- dis bus 1963 m. 
nis.

Šiais metais į organizaciją 
įstojo 24 nauji nariai. Narių 
priėmimo, pirmininkų pareigas 
ėjo J. Kuzas ir W. J. Pachan- 
kis.

Sekret. dr. Kazys Drangelis 
pertvarkė LPR knygvedystę, 
ryšium su narių įstojimu, adre
sais, užsiėmimu ir metiniais 
mokesčiais. Jis rūpestingai at-

sausio 6 d. apvogė apartamentinius namus, 
Kalėdų rytą įvykusio gaisro mc 
tu. Chicagos ugniagesių parei
gūnas paneigia tokį apkaltini
mą.

visai neatitinka tiesai. Dėl J. j Respublikonų partijos Chi- 
Vėbros pranešimo ar kalbos ne1 cagos miesto centro komitetas 
buvo jokių diskusijų ir niekas ■ patvirtino kandidatus Emmett 
neturėjo ką prieš pasisakyti.; Byrne į miesto klerkus ir AI- 
Todėl anas “Naujienų’ prasima, len Freeman į miesto iždinin- 
nymas paneigiamas. (s. g.) 1 kus.

mui.
Prieš savaitę įvykusiame šio, <.Naujienos„ gruodžio 15 d. 
apylinkės metiniame narių susi aprašė šio susirinkimo eigą 
rinkime Jaunimo Centre daly- Pažymėjo, kad “Bendrai kalbė- 
vavo gausesnis veikliųjų apylin įjusieji pasisakė prieš Vėbrą”, 
kės narių skaičius. Plačiai buvo

Roseau saloje. Dr. Jerome at-jliko ir kitas jam pavestas pa
vykęs į konferenciją ir beke- ] reigas.
liaudamas su žmona po Euro- j Lietuvių Prekybos Rūmai, 
pą, padarė žymesnių vietovių! dr. Jerome vadovaujami, be 
nuotraukų, kurias jis rodė at- aukščiau suminėtų atliktų dar- 
vykusiems į LPR susirinkimą, bų, žymiai reiškiasi tarp biznio. 
Per valandą pamatyta visa Eu- pramonės ir įvairių profesijų 
ropa, kurią jie apkeliavo per 70 žmonių. Reiškiasi ir šiaip įvai- 
dienų. riuose lietuvių kultūriniuose1

Lithuanian Chambei of Com darbuose.
merce of Illinois šiais metais Lietuvių spauda Draugas, | p* 
turėjo 8 narių susirinkimus ir Naujienos, Sandara, Vienybė ir 
12 direktorių posėdžių. Narių Margutis, talpindami praneši - 
susirinkimuose paskaitas skaitė mus apie šios organizacijos vei 
aukšti valdžios pareigūnai, pro klą, žymiai prisidėjo prie dal

bų sėkmės. Lietuvių Prekybos 
Rūmų prez. dr. Joseph B. Je-

fesoriai ir įvairių mokslo, pre
kybos bei pramonės sričių at
stovai. Direktorių posėdžiuose 
buvo svarstoma organizacijos 
reikalai.

Golfo dienos vakarienėj, kuri 
įvyko Silver Lake, dalyvavo 
per 400 žmonių. Ko ne visiems 
dalyviams buvo įteikta dova
nos. Golfo diena buvo sėkmin
ga, organizacijai davė gerą pel
ną. Už atliktą darbą užsitar
navo padėkos rengimo komisi
jos pirm. F. A. Raudoms, J. 
Kuzas, W. Kareiva ir kiti direk 
toriai.

Lietuvių Prekybos Rūmų 29- 
tas metinis banketas įvyko Am

Kun. Jonas Svirnelis, salezietis 
misionierius Indijoje. Pasitraukus

rome vardu noriu laikraščiams ! kinų komunistams, vėl galėjo grįž-

NAUJOS LIT. MOKYKLOS EGLUTĖ
Neseniai įsisteigusi nauja vąjį paveikslą, dvi šokėjos pa- 

Dariaus - Girėno Lituanistinė šoko, daugelis sakė Kalėdoms 
mokykla gruodžio 22 d. Jauni- pritaikytų eilėraščių po vieną 
mo Centre turėjo savo pirmą ar po kelis iš karto. Vėliau de- 
pasirodymą — Kalėdų eglutę, klamuojant už scenos “Lietu- 
Mokykla veikia Gage Parko va, mano šiaurės pašvaistė (B. 
sporto patalpose. Jai vadovau- Brazdžionio), buvo atlikta rit- 
ja mokyt. J. Kavaliūnas, dirba minė plastika. Po eilėraščių vie- 
mokytojai M. Pėteraitiene, na mergaitė (D. Žukauskaitė) 
kun. dr. F. Gureckas, Iz. Ra- paskambino porą dalykų piani- 
lienė ir St. Žukauskas. Dėsto nu ir būrelis mokinių pašoko 
tikybą, lietuvių kalbą, Lietuvos Noriu, miego.
istoriją ir krašto pažinimą, ge-j Program0s pabaigoje trumpą 
ografiją, dainavimą ir tautinius padėkog ŽQdį tar- mokyklos ve_

pareikšti didžiausią padėką Tu, šokius. Mokykloje jau mokosi dėjas j. Kavaliūnas Tėvų ko
nu viltj, kad ir naujųjų 196o Mokykla tojQ misijoje dar tebėra 71 mokinys. |miteto irm v Markevičius. O

bėgyje P_ buvo įvairi ir pIa/p„ ,o atėjo Kalėdų (A.
zacijos ir laikraščių 
dus bendradarbiavimas. dų atostogų vėl darbą pradėti mo-

! kykloje, tačiau 
Frank Bulaw netikra.

ti, bet sklandžiai pravesta. Ma- Brinka)’ kuris išdalin(> visiems 
padėtis pasilieka , . . , . . , mokiniams gausias dovanas,zieji mokmiukai pavaizdavo gy- v. . . . . ,I gražiai ir prasmingai pamoky-

SIDABRINIAI TALERIAI SU MARIJOS 

TERESĖS ATVAIZDU

Keliuose Artimųjų Rytų ir i Dar prieš 1930 m. Mussolini 
Šiaurės Afrikos kraštuose dar • privertė Austrijos vyriausybę 
iki šiol yra apyvartoje dideli suteikti Italijai koncesiją tiems

1 damas ir kiekvienam rasdamas 
! rių kalimą ir tuo būdu Austri- ką pasakyti. Programa užsitę- 
ja nusikratė paskutiniu konku- sė tik truputį daugiau kaip va- 
rentu tų pinigų kalime, bet ka- landą, buvo labai sklandi ir mo- 
dangi Marijos Teresės taleriai kiniams nenuobodi. Į Eglutę 
pačioj Austrijoj jau seniai iš- atsilankė vaikų tėvai ir keletas

bassador West Guildhall salėje, j sidabriniai taleriai su Austrijos 
Dalyvavo per 500 įvairių profe-' karalienės Marijos Teresės at
sijų amatų bei verslo žmonių. : vaizdu, bet tie pinigai anaiptol 

Atžymėta Lietuvos nepriklau nėra kilę iš Marijos Teresės ka- 
somybės 44 ir Maironio 100 mc raliavimo laikų. Originalūs Au- ma ir ėmė taip pat Londone
tų sukaktys. j strijos taleriai yra išimti iš ; kalti tuos pat talerius. Po 2 Pa

Direktorių svarstytas ir pri- apyvartos dar prieš pirmąjį > saulinio karo Italija nustojo ka 
imtas Stanley Balzeko, Sr., pa-į Pasaulinį karą, bet Austrijos lusi ir pardavinėjusi Marijos 
teiktas sumanymas, kad Lithu- ’ pinigų kalykla ir toliau kalė si- Teresės talerius, o Anglija ir 
anian Chamber of Commerce of dabrinius talerius ir juos par- 
Ulinois pinigai būtų taupomi davinėjo užsieniui pagal užsa- 
liet-. taupymo bendrovėse, ku- kymą. 1870 metais mirė Marija
rios priklauso šiai organizaci
jai.

Lithuanian Chamber of Com-

imti iš apyvartos, o valstybinė 
pinigų kalykla vis dar juos ka- 

tadpatiems taleriams kalti. Italija parduoda užsieniui,
savo nukaltus talerius parduo- gaunasi įspūdis lyg, kad var
davo Artimuose Rytuose, Ang- stybinė pinigų kalykla verstųsi 
lija pasijuto Italijos skriaudžia- senP’ iš apyvartos išimtų pini

gų “klastojimu”, bet tai nėra 
klastojimas, nes kalami taleriai 
yra tikrai produkuojami iš si
dabro ir verti tiek, kiek vertas 
juose grynas sidabras. Valsty- 

toliau juos kalė ir pardavinėjo, uždirba už sidabro paverti- 
tik neseniai Anglijos vyriausy-, ^ pinigu ir matyt, neblogai 
bė Austrijos vyriausybės pra-: uždirba, jei stengėsi nusikra-

Teresė, ir jos taleris paliko vie- soma, sustabdė austriškų tale-j tyti konkurentais, 
nodai stiprus: 83,5 procento 
gryno sidabro.

J. Gbs.

svecių.

Galima tikėtis, kad ir ši nau
joji lituanistinė mokykla grei
tu laiku savo darbais įsigys ge
rą vardą ir lietuviškam mūsų 
jaunimo auklėjimui ibei moky
mui duos gražių vaisių. —Ps.

J. A. Paul šeima. Philadelphia, Pa., mieste turėjo įdukrinę mer
gaitę Diane, kuri dabar turi 4 m. ir kurią jau augina trys metai. 
Dabar Vaikų biuras nori mergaitę atimti, kadangi esą perseni 
tėvai, nes Paul turi 58 m., o žmona 44 m. Kiti trys vaikai yra 
16, 15 ir 10 m. amžiaus. Kodėl tik po trijų metų sugalvojo, kad 
tėvai yra perseni, visiems kyla klausimas.

MATEMATIKAS APIE PASAULĖŽIŪRĄ

Minnesotos universiteto ma
tematikos profesorius Robert 
Horton Cameron neseniai už
klaustas vieno knygos redakto
riaus apie jo nuomonę, ar yra 
Dievas, davė tokį atsakymą:

— Jau pats tas klausimas 
man yra pozityvus Dievo bu
vimo įrodymas. Tas klausimas 
jau rodo minties, protavimo ga
limumą. Aš negaliu įsivaizduoti 
tokios galios be ją teikiančios

chaniškos taisyklės. Man tai ro 
do, kad mechanistinė filosofi
ja yra nepakankama išaiškinti 
žmogų ar žmoniją. Aš juk galiu 
mąstyti! ...Pati mūsų emocinė 
prigimtis yra aiškus Dievo iš
minties įrodymas. Koks gi būtų 
mūsų gyvenimas be emocijų.... 
Aš tikiu Dievą, nes Jis man yra 
davęs moralinį sprendimą... Ma-

mus (o taip pat naujus susirū
pinimus), ir Jis man tiek daug 
reiškia, kad aš atiduočiau sa
vo turimą poziciją, savo moks
linį lygį ir, žodine prasme i- 
mant, atiduočiau viską, ką aš 
turiu žemėje, bet negrįžčiau į 
savo ankstybesnį stovį (kada 
to tikėjimo neturėjau)... Taip, 
Dievas yra.

GĖDINGOJI BERLYNO 
SIENA

Sovietai, išvesdami gėdingą
ją Berlyno sieną, kaip praneša 
“The German Tribūne”, panau
dojo 50,000 mylių vielos, ties
dami spygliuotas tvoras ir ki

no tikėjimas į Dievą taipgi yra tas užtvaras. Į žemę įkalta 300, 
pagrįstas buvimu žmogaus va- 000 cemento stulpelių. Jeigu ce- 

Galybės... Aš nesu automatas 1 lios, kuri yra apibrėžiama kaip mentas, kurį komunistai panau- 
ir mano mąstymas vyksta taip, 1 sąmoningas vyksmas, turįs ry- į dojo gėdingos Berlyno sienos 

statybai, būtų buvęs panaudo
tas namams statyti, tai būtų 
aprūpinta pastoge 3,500 žmo
nių. Dabar gi — komunistai, 
tiesdami tą gėdingąją sieną, tu
rėjo išnaikinti 150 akrų miško, 
ir užimti nemažiau kaip 3,700 
akrų dirbamos žemės.

kad jo neįvestum į jokias elek-'• šio su sprendimo vykdymu, 
tronines smegenis. Galima būtų 
sudaryti mašiną, kuri loštų šach 
matais, tačiau ji negalės nusi
juokti dėl oponento klaidos ar 
gailėtis dėl savo pačios pakly
dimo. Mintis yra kažkas dau
giau negu mechanizmas ar me-

Pagaliau tas mokslininkas 
tvirtina:

— Dievo buvimą mane įtikina 
eksperimentinis aiškumas. Die
vas, kurį aš atradau egzistuo
jant ,man davė naują požvilgį, 
naujus motyvus, naujus džiaugs




