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NEBŪSIĄ LIETUVIU LITERATŪROS, 
OTIK SOVIETINĖ

Diktatorius Castro slepia 
ginklus urvuose

Lietuvos okupantas žengia Murovjovo pėdomis. Ambrazas 
tyčiojasi iš lietuvių

OKUP. LIETUVA. — “Komu komunistiška. O jei kas — gra- 
nisto” 10 nr. K. Ambrazas tei- 1 sina K. Ambrazas — orientuo-
gia, kad tik komunistiški idea
lai yra ligi galo bendražmogiš- 
ki idealai. Todėl esą komunisti
nė literatūra turinti būti vienin
ga, nes juo bus glaudesnis so
cialistinių nacijų bendravimas, 
tuo sparčiau vystysis ir nacio
nalinė kultūra.

Visa svarbu kas sovietiška

Kadangi, K. Ambrazo teigi
mu, nei nacionalinė kultūra, nei 
jos tradicijos nesančios nekin
tamos, tad šalin jas ir pereiki
me į vieningą internacionalinę 
kultūrą bei jos tradicijas. Visos 
tos nacionalinės tradicijos su
darysiančios internacionalinių 
tradicijų buketą.

Piršdamas internacionalizmą 
literatūroje, toliau K. Ambra
zas pasisako prieš nacionalinį 
egoizmą, puola ir Pabaltijo li
teratūroms primetamą pasako
mąjį - aprašomąjį pobūdį, lyriz
mą, nes tai esąs mėginimas kon 
servuoti nacionalines tradicijas. 
Kaip K. Ambrazas ar partija 
supranta lietuviškąją literatū
rą, pakanka įsitikinti iš tokio 
teiginio: girdi, kas šiandien su
kuriama, bus lietuviška nacio- 
nališka tik tiek, kiek tai bus 
sovietiška, internacionališka,

Sovietu Rusija remia 
U Thantą išrinkimui

NEW YORKAS. — Sovietų 
Rusija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės sutarė, kad burmie- 
tis U Thant būtų nominuotas 
Jungtinių Tautų pilnu genera
liniu sekretorium penkerių me
tų terminui.

Matyti, kad Rusija atsisako 
ar atideda savo bandymą su
daryti 3 vyrų komisiją (troi- 
ką), kuri valdytų tarptautinę 
organizaciją.

Saugumo taryba susirinks 
šiandieną pasiūlyti, kad U 
Thant būtų išrinktas gen. sek
retorium. Jungtinių Tautų pil
naties susirinkimas, gal būt, 
sekančią savaitę turės rinki
mus.

U Thant buvo paskirtas lai
kinuoju generaliniu sekretorium 
praėjusį lapkritį tęsti a. a. Da- 
go Hammarskjoldo tarnybą, ku 
rios terminas baigiasi sekantį 
balandžio mėn. Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius renkamas 
penkeriems metams.

— WiIIiam Porter paskirtas 
JAV ambasadorium į Alžiriją, 
o R. Jonės — į Peru.

KALENDORIUS
Lapkričio 30 d.: šv. Andrie

jus, apaštalas; Davainis, Links- 
muolė.

Gruodžio 1 d.: šv. Natalija, 
Butgeidis, Šile.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 50 laipsnių; rytoj — 
giedra, švelni oro temperatūra.

Saulė teka 6:57, leidžias 4:22.

tusi į praeitį, laikytų save pat
riotais, tai, girdi, eitų prieš sa
vo nacijos interesus, ją smerk
tų pražūčiai.

Lietuvių literatūros nebesą

Komunistinės teorijos skelbė
jas literatūroje toliau pasisako 
prieš lietuvių klasikų “fetišiza- 
vimą”, už reikalą kurti naujai, 
pagal laiko reikalavimus, nes, 
girdi, vaizduoti dabarties gy
venimą senomig išraiškos for
momis reikštų anachronizmą.
K. Ambrazas eina dar toliau — 
jis dejuoja, kad lietuvių litera
tūroje per retai sutinkami įvai
rių tautybių atstovai. Šalin, — 
jis teigia, — mechaniškai pa
krikštyti nacionaliniai vardai ir 
tegyvuoja internacionalistinė 
dvasia! Juk, girdi, gyvename 
bendrose ekonominėse ir kt. są
lygose, tad visa ir turi atsis-

Olandijos pagalba
naujom bažnyčiom

HAGA, Olandija. — Olandų 
senatas lapkričio 27 dieną priė
mė vyriausybės pasiūlymą, kad

pindėti literatūroje. Jis taria žo- i bažnyčios pastatai subsidijuo- 
dį ir kritikams — jie neturį už- jami. Valstybė apmokės 30 pro
sidaryti vien lietuvių literatū
ros ribomis, jie turį nuosekliau 
sekti visų sov. liter. procesus.

Tie kritikai, esą, privalą atsi
sakyti siauro nacionalinio gal
vojimo mąstelio, jie nebegalį 
vartoti išsireiškimo “mūsų — 
lietuvių literatūra”. Tokios ne-

JAV sumažina pagalbą 

Korėjai

SEOULAS, Korėja. — 'Jung
tinės Amerikos Valstybės su
mažins savo pagalbą Pietų Ko
rėjai iki 75 milijonų dolerių 
1963 finansiniais metais. Paly
ginant su 1962 fiskaliniais me
tais, bus |sumažinta $17,500, 
000. Šalia pašalpos Jungtinės 
Amerikos Valstybės duoda e- 
konominę pagalbą, parūpinda- 
mos paskolų ir atsarginių že
mės ūkio gaminių.

besą, nes liekanti visa, įvairių 
nacijų sovietinė literatūra.

Pagaliau, ir paskutinis, pri
valomas gestas “vyresniojo bro 
lio” link — K. Ambrazas skati
na susidomėti rusų kalba, nes 
juk tai esanti turtinga ir lanks
ti kalba, juk ji atstovaujanti 
tautų draugystei, bendražmogiš 
kiems idealams. Tai jau nebe 
naujiena, tačiau Vilniaus lite
ratūros kritiko samprotavimai 
apie reikalą ateičiai (greičiau
sia, jau netolimai) atsisakyti 
lietuviškosios literatūros verti 
didelio dėmesio, nes tai stam
bus žingsnis tautos rusinimo 
procese.

centų visų bažnyčių išlaidų, ku
rios bus pastatytos tarp 1961 
ir 1971 metų.

Liuksemburgo ir JAV 
santykiai

LIUKSEMBURGAS. — Liuk 
semburgo parlamentas lapkri
čio 28 dieną patvirtino sutartį 
su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis, kad tarp abiejų kraš
tų būtų sudaryti artimesni san
tykiai ekonomijos, kultūros ir 
draugiškumo srityse.

— Belgijos užsienio reikalų! 
ministeris Spaak vakar New 
Yorke susitiko su laikinuoju 
Jungtinių Tautų generaliniu sek 
retorium U Thantu pasitarti Ka ' 
tangos provincijos, Konge, ku
rią valdo Tshombe, reikalais.

Gal būt, Katangai bus pritai
kintos ekonominės sankcijos, jei 
ji nesijungs prie centro Kon
go-

— Sovietai pagerinę Sachali
no uostą Sibiro rytiniame pa
jūryje.

Biudžeto biuro direktorius David E. Bell (dešinėje) įteikia dar 
nebaigto biudžeto projekto nuorašą Kermitri Gordonui, kuris jį 
pakeičia. Prezidentas Kennedj’- parinko Bellą savo naujos užsie
ninės pagalbos viršininku. Bell pakeičia F. Hamiltoną, kuris pasi
traukia iš užsieniams pagalbos viršininko pareigų. (UPI)

Pabėgėliai bombardavo 
.Jugoslavijos konsularinę įstaigą

BONNA. — Apie 30 asmenų 
vakar Bonnoje puolė jugoslavų 
konsularinę įstaigą, numesdami 
tris bombas ir iškrėtė pastatą. 
Du asmenys buvo sužeisti, vie
nas sunkiai. Jugoslavijos kon
sularinę įstaigą užpuolė pabė
gėliai iš Kroatijos, kuri valdo
ma jugoslavų. Jugoslavija va
kar minėjo savo tautinę dieną. 
Keliolika kroatų pabėgėlių areš
tuota.

Švedijos ambasada atstovau
ja Jugoslaviją Bonnoje, Vaka-

Dviem armijos 
vadam pakeitė
mirties bausmes

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Charles de Gaulle pakeitė mir
ties bausmes dviem europiečių 
slaptosios armijos vadams iki 
gyvos galvos kalėti;

Premjero Georgės Pompidou 
įstaiga užvakar pranešė, kad 
prezidentas de Gaulle pakeitė 
mirties bausmes buvusiam ge
nerolui Edmond Jouhaud ir An
dre Canal kalėti iki gyvos gal
vos. Abu šie vyrai bandė teroru 
užkirsti kelią Alžirijai į nepri
klausomybę.

Uždraudė raudonų jų
veiklų Alžirijoje

ALŽIRAS, Alžiriją. — Alži- 
riečių vyriausybė uždarė komu
nistų partiją.

Informacijos ministeris Ma
hometas H. Hąmout pareiškė 
korespondentams, kad ministe- 
rio pirmininko Ben Bellos vy
riausybė huįarė prieš keletą die 
nų uždrausti komunistų partijos 
veikimą.

Netikėtas pranešimas pasiro
dė dienai praslinkus po Tseng 
Tao, pirmojo komunistų kinie
čių ambasadoriaus Alžirijoje, 
atvykimo į Alžiriją.

Ministeris pateikė pranešimą 
spaudos konferencijoje.

Neseniai alžiriečių vyriausy
bė aiškiai pareiškė, kad tik Na
cionaliniam Išlaisvinimo frontui 
tebus leista veikti Alžirijoje.

Planuota komunistų partijos 
konferencija uždrausta ir net 
komunistų spaudos konferencija 
neleista.

tybės departamentas pagelbėjo 
nuversti Batistos diktatūrą, ku 
ri buvo palanki Amerikai ir 
prieškomunistinė, padėdami įsi
galėti Castro diktatūrai, kuri 
yra komunistinė ir priešameri- 
kietiška” — rašo buvęs JAV 
ambasadorius Kuboje Earl E. 
T. Smith savo knygoje “The 
Fourth, Floor”, kurią vakar iš
leido Random House. Ketvirtuo
ju aukštu vadinami valstybės 
departamento eiliniai pareigū
nai, • gi penktasis aukštas — 
valstybės departamento viršū
nės.

“Kubos reikalais sprendimai 
buvo daromi valstybės depar
tamento ketvirtojo aukšto, kur 
įtakingieji asmenys tikėjo Cast 
ro revoliucija ir laukė jos pasi- 

I sekimo”, — rašo Smith. “Kiek

rų Vokietijai nutraukus diplo
matinius santykius su Belgradu
prieš penkerius metus. Konsu- Jugoslavijai 102 milijonus tO' 
larinės įstaigos Bonnoje didžiau >nų kviečių ir 30,000 tonų vai
sias darbas — išduoti vizas. gomojo aliejaus. Už tai bus ap

mokama vietine /ąliuta, dina
rais.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės taipgi duos Jugoslavijai 22, 
000 tonų medvilnės ir 9,000 to
nų taukų. Už šias prekes ju
goslavai mokės doleriais.

Jugoslavijai trūkstą kviečių, 
nes buvo blogas derlius šiais, 
metais. Ten buvęs prastas der
lius dėl sausros.

TRUMPAI IŠ VISUR
STUDIJUOS SANTYKIUS SU 

VATIKANU *
Rockefellerio fondas pasky

rė $1,500 išstudijuoti eigą JAV 
diplomatinių santykių su Va
tikanu.

$300 MIL. STUDENTAMS

Apskaičiuojama, kad JAV ko
legijų studentams kasmet sti
pendijų fonduose turima, pas
kirstyti $300,000,000.

— Tarptautinis teismas Ha
goje vakar nusprendė, kad Jung 
tinių Tautų nariai turi sumo
kėti savo nario mokesčius, jei 
nori būti šios tarptautinės or
ganizacijos nariu.

JAV PAREIGŪNAI PRISIDĖJO PRIE 
FIDEL CASTRO ĮSIGALĖJIMO KŪROJE

Daug naujų paslapčių atskleidžia buvusio JAV ambasadoriaus 
Havanoje nauja knyga

NEW YORKAS. — “Jungti- aš žinau, — sako jis toliau, — mas, kiek tą sąjūdį infiltruoja
nių Amerikos Valstybių cent- penktame aukšte nebuvo jokios 
rinė žvalgybos agentūra ir vals galutinos politikos, apspren-

WASHINGTONAS, D.C. — 
Kubiečių pogrindžio šaltiniai iš
vardijo 21 urvą ir kitas vieto
ves Kuboje, kur diktatorius Fi
del Castro slepia karinius įren
gimus. Ten yra aerodromai, ra
ketų platformos ir raketų san
dėliai.

Kubos diktatoriaus Castro 
ginklai yra suslėpti Soroa kal
vose, ūkyje tarp San Christo- 
bal ir Candelaria miestų, Blan- 
ąuzal, Havanos provincijoje, Ju- 
muri slėnyje, La Victoria koo-

JAV ir Jugoslavijos

prekybos sutartis

JAV kviečiai į Jugoslaviją

BELGRADAS, Jugoslavija. 
— Jugoslavija ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės pasirašė su
tartį dėl pristatymo JAV ūkio 
gaminių pertekliaus.

Pagal šią sutartį Jungtinės 
Amerikos. Valstybės pristatys

TAIKOS KORDO NARIŲ 
PARUOŠIMAS

Jėzuitų vedama Javeriana u- 
niversitete Bogotoje, Kolumbi
joje, 65 amerikiečiai Taikos 
korposo nariai išėjo specialų 
kursą, kur buvo supažindinti 
su krašto sąlygomis. Pvz. bu
vo svarstoma tema: “Ko ko- 
lumbiečiai nemėgsta pas ame
rikiečius.”

džiančios mūsų laikymąsi drau
giškos Kubos vyriausybės at
žvilgiu”.

Buvęs ambasadorius Smith , rėjęs geresnes informacijas. Gi 
neįtaria ketvirtojo aukšto pa- žvalgybos tarnautojas Hava-
reigūnų motyvų, bet juos kal
tina parodžius nepaprastą nai
vumą kas liečia komunistų įta
ką Castro liepos 26 d. sąjūdy
je ir praleidus progas sulaikyti 
Castro perversmą.

Dar daugiau — tvirtina Smith 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės tikrumoje įsikišo Castro 
pusėje, atimdamos paramą pre- 
zidehto Batistos vyriausybei ir 
leisdamos Castro šalininkams 
steigti bazes Jungtinių Ameri
kos Valstybių teritorijoje.

Smith buvo prašęs paskirti 
agentą, kuris sektų Castro re
voliucinius dalinius, tikrinda-

peratyviniame ūkyje, pietryčiuo 
se nuo Cardens, Satorre kalvo
se, netoli Limonar, 240 akrų 
apylinkėje Las Vilas provinci
joje, ir kitose vietovėse.

Naujausios
žinios

— Popiežiaus Jono XXIII li
ga Vatikano sluoksniuose kelia 
rimtą nerimą.

— Lockheed Aircraft Corp. 
streikas būsiąs greitai baigtas 
— gal būt, savaitės bėgyje. Ši 
įmonė stato svarbias raketas ir 
gamina lėktuvus.

— Indija ir Pakistanas sutin
ka pradėti derybas, kad būtų 
išspręstas Kašmiro klausimas. 
Jau keliolika metų Indija ir Pa 
kistanas neturi gerų santykių 
vis dėl Kašmiro.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės duos karinę pagalbą In
dijai, nors tai nepatinka Pakis- 
tanui.

— Sovietų vicepremjeras Mi- 
kojanas vakar Baltuosiuose Rū 
muose vizitavo prezidentą Ken
nedį. Abu kalbėjosi Kubos rei
kalais ir kitais tarptautiniais 
klausimais. Šiandien JAV am
basadorius Stevensonas tarsis 
su Mikojanu.

— Prezidentas Kennedy pas
kyrė gruodžio 10 dieną žmogaus 
teisių diena, o nuo gruodžio 10 - 
15 žmogaus teisių savaite.

— Jemeno rojalistai prašo 
Jungtinių Tautų ištirti jemenie- 
čių kaltinimus, kad Jungtinė 
Arabų respublika (Egiptas) 
padaręs agresiją jų krašte.

— Sir Winston Churchill, bu
vęs Britanijos premjeras, šian
dien mini savo 88 metų sukak
tį. Sukaktuvininką šiandien vi
zitavo minijtteris pirmininkas 
Macmillanas.

— Raudonoji Kinija suteiku
si Jemenui 3 milijonų dolerių 
paskolos atstatymo darbams. 
Jemenas nukentėjo karių su
kilimo metu.

komunistai. To buvo prašytas 
centrinės žvalgybos agentūros 
viršininkas Allen Duiles, tačiau 
toks agentas nebuvo paskirtus, 
kitaip Washingtonas būtų tu-

noje “turėjo uždarą galvą Cast
ro atžvilgiu.”

Tarp tų ketvirto aukšto žmo
nių Smith savo knygoje kriti
kuodamas išvardina pasekreto- 
rių Lotynų Amerikos reikalams 
Roy R. Rubottom ir Meksikos 
bei Karaibų jūrų reikalų direk
torių William Wieland.

— Laoso premjeras Phouma 
vakar pranešė, kad ne proko- 
munistai numušė amerikiečių 
lėktuvą, vežusį maistą į neut
raliųjų zoną, bet jo paties ka
reiviai. Du amerikiečiai lakū
nai žuvo.
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KIETASPRANDŽIO ŽODIS

(Arba kaip sporto veikėjai aiškino savo likimą Kultūros 
kongrese ir kas po to nutiko)

J. ŠOIIŪNAS

Ar ilgai dar jūsų prisimini
muose išliks idėjos bei kalbos, 
girdėtos Kultūros kongrese ? 
Ar bus daug tokių, kurie nagus 
kramtys dėl savo nedalyvavi
mo?

Pirmuoju atveju manau, kad 
didelės tragedijos nebus. As
meniškai, (buvusį Il-ą Kultūros 
kongresą jau beveik ir užmir
šau. Antram klausimui atsaky
mas trumpas: nė vienas nagas 
nebus sunaikintas.

Kalbėtojai dausose

Buvo kalbėta ir apie sportą. 
Net fizinio lavinimo sekciją su
organizavo. Rodos, viskas bu- 
v'o gražu. Visai ne.

Tenka tik nustebti ir apgai
lėti, kad net pats Kultūros Ta
rybos pirmininkas nerado rei
kalo net paminėti fizinio lavi
nimo kaip vienos kultūros ap
raiškų. Apie sportą bendroje 
sesijoje — nė pašnipšt.

Pagaliau ir vėliau popietinė
se diskusijose buvo daug ir ug
ningai kalbėta apie viską. Dis
kutuota net ir inžinierių bei 
daktarų žmonų teisė į apsiren
gimą. Graudintasi, jog esamas 
Tautės Fondas auga lyg užgui
tas vaikas. Tačiau, kada buvo 
iškelta mintis pašnekėti apie 
spėrtą, tai pirmininkaujantis 
šį sumanymą nužudė, pasiūly
damas, kad sporto klausimais 
kalbėtumėmės sporto sekcijoje. 
Na. ir kalbėjomės.

Krokodilų ašaros

Sporto sekcija pirmąjį susi
būrimą “apturėjo” penktadie
nį 5 vai. v. Žinoma, tokią va
landą susirinkimui parinkus, 
klausytojų užplūdimo nebuvo 
galima tikėtis.

Penktadienio sesijos pagrin- ■ 
dinis kalbėtojas A. Tamulynas 
vietoje paruoštos išsamios pa
skaitos, tepadarė tik keletą 
pastabų keliolikai susirinku
siųjų.

Buvo stebėtina, kad net ir 
šitame negausiame susirinkime 
gausiai verkėme. O dejavome, 
guodėmės “plačiomis temomis, 
giliausiais klausimais”. Ir taip 
skundėmės pasitraukusiais iš 
sportinės veiklos senaisiais vei
kėjais, barėme jaunimą dėl jo 
apsileidimo. Konkretaus nieko 
nei pasakyta, nei padaryta.

Apie ką kalbėta? Apie viską. 
Sakysim, kietasprandis lietuvis j 
bandė filosofuoti, kviesdamas j 
pagelbon tokį žymų, bet jau 
berods mirusį, sportininką kaip 
Hegelį. Grybauskas apšnekėjo 
problemą, iškilusią dėl indivi
do - sportininko pasikeitimo 
laiko bėgyje. Kiti tvirtino apie 
būtinumą keisti veiklos būdą, 
jį daugiau priartinti realybei. j 
Pavyzdžiui, buvo siūlyta atsi
sakyti bereikalingo “ambasado- 
riavimo”, o visas jėgas telkti 
paskirų klubų parėmimui. Bu
vo siūlyta klubams ieškoti gali
mybių įsigyti nuosavybes. Bu
vo priminta, kad daugiau rei
kėtų kreipti dėmesį toms spor
to šakoms, kurios nėra popu
liarios šitame krašte, tuo būdu i 
apsisaugojant nuo klubo narių 
praradimo čionykštei sportinei 
veiklai.

Bendrai, buvo daug kalbėta; 
kaip ir kiekvienoje kitoje sek
cijoje.

Tikėkimės, kad kongrese iš
keltosios mintys bei planai bus 
konkrečiau apsvarstyti įvyks
tančiam sportininkų suvažiavi
me. O iškeltosios problemos tū
rėtų būti rimtai išnagrinėtos 
bent sporto atstovų ir darbuo
tojų suvažiavime. Jau vien tas 
pats faktas, kad Kultūros kon
grese sportinio judėjimo klau
simas buvo net pačių vadovų 
ignoruojamas, parodo, jog spor
tininkai dar
mūsų
teisis lietuvių kultūrinio gyve- j 
nimo narys.

Gimtadienio pasijodinėjimas. Prez. Kennedy žmona jr sūnelis 
John- joja vienu arkliuku, gi dukra Caroline joja savo arkliuku 
Macaroni. Berniukas lapkričio 25 d. atšventė 2 m. sukaktį, o mer
gaitei-lapkričio 27 sukako 5 m.

Š.A.liF.AlŠ.'S. VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Reikalui esant, suvažiavimas 
tęsis sekmadienį, gruodžio 2 d.

Suvažiavimo posėdžiuose kaip 
visuotinį stebėtojai kviečiami dalyvauti 

visi asmenys besidomintieji lie
tuviško sportinio judėjimo pro
blemomis.

FASK-tas šaukia 
sporto klubų ir sporto darbuo
tojų suvažiavimą gruodžio 1-2 
dienomis Clevelande. Suvažiavi
mas vyks Čiurlionio ansamblio
namuose, 10908 Magnolia Dr., ĮSTEIGTA DIDŽIOJI STALO 
CIeveland. 5, Ohio. Telefonas TENISO PEREINAMOJI 
SW 5-5862. I TAURE

Smulki suvažiavimo dienotvar
kė buvo išsiuntinėta visiems

į Š.A.L.F.A.S.S. vienetams. Tarp 
suvažiavimo formalumų bei įvai 
rių pranešimų, į programą yra 
įtraukti sekantys svarbūs punk
tai:

Referatas — “Mūsų sporti
nės veiklos problemos — .sinte
zė ir analizė”.

i Sporto žurnalo - laikraščio
nėra įsipilietinę kiausimas

visuomenėje kaip lygia- Pabllitiėčių Sporto Federaci
jos reikalai: a) pranešimas, b) 
įstatų ratifikavimas.

Iš einamųjų reikalų, paminė
tini sekantys punktai:

a) ŠALFASS-gos ryšiai su 
AAU (Amateur Athletic Union) 
JAV ir Kanadoje.

b) Sportininkų stovyklos ar 
sporto vadovų pasitobulinimo 
kursų reikalai.

C) g. Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės išvykos į Euro
pą klausimas.

d) Sportinio prieauglio or
ganizavimo problemos.

e) Sporto vienetų santykiai 
su L. B. bei kitomis lietuvių 
visuomeninėmis, kultūrinėmis

į bėi politinėmis organizacijomis.
Kronologine tvarka yra se

kanti:

Terry Baker iš Oregon valsty
bės gruodžio 5 d. New. Yorke gaus 
Heisman Memorial trofėjų kaip 
geriausias kolegijų šių metų fut
bolo žaidėjas.

SPORTO KRONIKA

L.F.K. Lituanicos tradici-
Kietasprandžio pasirodymas Ralėdų šokiai įvyks gruo.

Va, šeštadienio rytinis posė-' džio 25 d., B. Pakšto salėje, 
dis — jau skirtingas. Ne dėl — Provizorinis X3H-jų žaidy-
darbų. Dėl žmonių. Jų buvo 
daugiau visur, ir klausytojų kė
dėse, ir kalbėtojų tribūnoje. 
Geroką pusvalandį pavėlavus, 
sekcijos tvarkytojas Br. Ketu
rakis sukvietė puspenkto žmo
gaus simpoziumą. Kodėl pus
penkto? Nagi, vienas iš jų net 
nežinojo, kad jis turįs dalyvau
ti. Bet užtat simpoziume daly
vavo “tough Lithuanian”. Tie
siog juokinga ir graudu, kada 
žmogus, niekur lietuviško spor
to judėjimų eilėse nematytas 
per visą dešimtmetį, ateina po- 
sėdin ir pasakoja, kaip jo bi
jo visi šiaurinės Chicagos juo
dukai ir kaip jis yra dėkingas 
šiam kraštui dėl prieglaudos. 
Kietas žmogus, bet labai smul
kūs pasigyrimai.

Be Z. Puzinausko simpoziu
me dalyvavo dalinai A. Tamu
lynas, Vyt. Grybauskas ir kt. 
Moderatorium bandė būti Br. 
Keturakis.

nutarta

Šeštadienį, gruodžio 1 d., 8.30 
- 9.30 vai. r. dalyvių registraci
ja. Atliekami visi formalumai.

10 vai. r. suvažiavimo atida
rymas.

1 vai, p. p. pietų pertrauka.

nių kalendorius. FASK-tas pas
kelbė provizorines datas XUI-jų 
žaidynių pravėdimui:

1. XIII-jų sporto žaidynių Pietūs bus vietoje (Čiurlionio
krepšinio varžybos numatomos 
1963 m. balandžio 20 - 21 d. Clė- 
velande. Yra galimybė, kad 
ir tinklinio bei vyrų komandinės 
stalo teniso pirmenybės bus vyk 
doihos kartu su krepšiniu.

2. XIII-jų žaidynių stalo te
niso ir plaukymo varžybos nu
matomos 1963 m. kovo antro
je pusėje, Detroite.

3. XIII-jų žaidynių lengv. at
letikos, lauko teniso ir futbolo 
varžybos bus galutinai nustaty
tos ŠALFASS-gos suvažiavime, 
gruodžio 1 - 2 d. Clevelande.

— Vyrų ir moterų krepšinio 
rungtynės. Gruodžio 2 d., Cle
velando Žaibas ruošia draugiš
kas vyrų bei moterų krepšinio 
rungtynes, kurios įvyks 12 vai. 
St. Clair Rec. salėje. Visi kvie
čiami atsilankyti.

namų patalpose).

2 iki 6 vai. 
tąsa.

7.30 vai. v. Čiurlionio namuo
se .sportininkų pobūvis. Yra 
kviečiami visi atsilankyti.

v. suvažiavimo

Pagalbos diena

Paryžiuj “Katalikų pagalbos 
diena”, įvyko lapkričio 18 d. 
Ta proga. išleistas “Secours Ca 
tholique”'\ generalinio sekreto
riaus Mons'.s Rbodain viešas at
sišaukimas, kad tos dienos la
bai laukia “pabėgėliai, kaliniai, 
vaikučiai ir nelaimių ištiktieji; 
tą dieną pasireikš nesavanau
diškas brolių nuoširdumas bei 
dosnumas”.

Pranešame, kad Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija įsteigė 
pereinamąją taurę, skirtą klu
bui stipriausiai pasirodžiusiam 
Stalo teniso varžybose laike vi
so sezono.

Nugalėtojas išvedamas pagal 
specialią FASK nustatytą taškų 
vertinimo lentelę, įvairioms am
žiaus grupėms.

Praėjusio sezono nugalėtoju 
tapo Toronto^IxSK Vytis. Per
einamoji taure įteikta stalo te
niso “Dešimtuko turnyro” me
tu, lapkričio 10 d. Londone, 
Ont.

FASK-tas Savo ir stalo teni
so k-to vardu dėkoja Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugijai už 
rodomą dėmesį lietuvių sporti
niams reikalams. FASK-tas

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West 161h Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympie 2-0951

LITHUANIAN
BAKERY
2450 W. 59th Street 

Chieago 29, III.
Tel. HEmiock 4-7434

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

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

4jt P. ŠILEIKIS, 0. P-
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezal. Med. ban-ų dažai. Spec. pagalba kojoms
(Arch Supports) lr t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chieago 29, Hl, 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skamhinti telefonu 
HEmiock 4-1,562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
Val.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
lien) uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BAtUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medieal Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta. skambint* MT 3-0001.

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

Rezid.: 3241 West 66tli Place
Tel.: REpnblie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR, VL BLAŽYS
HLAUCĮŲ ir vidaus ligos 

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

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutart). 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-6849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį,
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

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

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4068 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valkų Ilgos
2787 VVest 71st Street

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

Tel ofiso lr rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

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

p. p. WA 5-3388.

Ofiso tel. PR. 8-2220
>'amą — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2650 VVest 63rd Street
Vai.: Pirinąd. ir ketv. nuo 3 iki 

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

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4548 VVEST Ord STn CHICAGO 29, ILL, Tel. LUdlow 5-9800

5 Subicriptlon rate«: $13.00 per year in Chieago, Cicero and Foreign. S 
= 511.00 per year outside of Chieago and in Canada =
= Prenumeratai Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. =
5 Chieago], Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 =
5 JAV ir Kanadoj $11.00 $5.00 $3.50 $1.50 =
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s • Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesuuau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
K grąžina tik iŠ anksto susita- 
s rus. Redakcija už skelbimų 
~ turini neatsako. Skelbimų 
5 kaine* prisiunčiamos, gavus 
~ praSymus.
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00

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

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v.uuu ibi ii ryte _ _ __ _

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
.u. «i. Tr.«.a, „ ,„t.“» iyer.,"ggai:«',,.a.

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

keičia stiklus ir rėmus 

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

Telefonas: GRovehiU 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Rez. tel. PR 9.0568, Rez. PR. 0-6780

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 795.8 S. VVestern Avė. tel. 
GR 0-0091; 302 E. 150th St.. Harvey, 
III., tel. EDison 8-4382; 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 2-5778 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, III,

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

neatsiliepia skambinti TE 0-1071. ..

Tel. ofiso lr buto OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vaL vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKU
. LIGŲ
SPECIALTSTfi

MEDICAL BUILDING 
7150 South VVestern Aveųue 

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

vai. ryto iki 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VFest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p n
antrad. ir nenktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VFest 71«t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chieago 28, Hl. 

Telef. ofiso: PUlIman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

Pri6m. vai.: kasdien 6-9 v. v.. Nešt. 
I-4 v- P. P., trečiadieni — uždaryta-

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trcčirdieniaio uždarvta 

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4307 So. Kedzie Avenue 

(Kampas Kedzie lr Archer)
VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 

Treč. Ir sekmad. tik auzitarus.

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. tėl, GRovehill 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Vlsual Training — Contact Lensea 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 p n 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 D D*

šešt. 10:30 v. r. — E p. p.
Treč. uždaryta.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS; 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika lr specialiai

chirurgija
Valandos kiekviena dieną 2 — 4 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr se 
madieniais uždaryta, priimama p 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VF. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ii 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 1

Sešt. 2—4 v. popiet Ir kiti 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti tel.; HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien, Išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehUl 6-2828

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Spedalybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

8248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8169

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



maileVidvinidi

KUBOS KRIZĖJE
Vyriausias diktatoriaus Ni

kitos Chruščiovo adjutantas 
Mikojanas vakar buvo priim
tas prezidento Kennedy. Ka
dangi šis pirmaujantis Sovie
tų (Rusijos diplomatas apie 
trejetą savaičių gyveno Kubo
je ir tarėsi su Castro, nėra. 
abejonės, kad jo tikslas, vizi
tuojant prezidentą, buvo pa
informuoti ir pasiinformuoti 
Kubos krizės reikalu. Mikoja
nas, tiek daug laiko praleidęs 
su Castro, būk tai bandęs jį 
Įtikinti, kad jis nesipriešintų 
prez. Kennedy ir Chruščiovo 
susitarimui. Tačiau mažai kas 
tiki, kad jis buvo toks geras 
“taikos apaštalas” ir įkalbinė
jo Kubos diktatorių nesiprie
šinti Jungtinių Valstybių rei
kalavimams. Tikriausiai jisai 
ten “švietė” Castro ir jo ad
jutantus, kaip išlaikyti ko
munizmą Kuboje, kaip jį ten 
stiprinti, kad jis būtų pajė
gus skleisti komunistines idė
jas visame Vakarų pusrutuly
je. Mikojanas tiek daug laiko 
praleido su Castro tam, kad 
jį pamokytų, kaip geriausiai 
paslėpti atominius ir kitokius 
ginklus, gautus iš Sovietų Ru
sijos, ir kaip bei kada juos pa
naudoti kaimyninių kraštų už
grobimui.

Prieš vykdamas pas prezi
dentą, Mikojanas ilgas valan
das konferavo su Jungtinių 
Valstybių ambasadorium Jung 
tinėse Tautose tais klausimais, 
kurie šiandien yra aktualūs vi
sam laisvajam pasauliui. Mi
kojanas buvo nesukalbamas. 
Jis giedojo tą pačią seną gies
melę. Jis stovėjo už Castro 
reikalavimus, kurių nei Jung
tinės Valstybės, nei Jungtinės 
Tautos jokiu būdu negali pri
imti. Tą patį, aišku, jis karto
jo ir prezidentui Kennedy.

*
Nėra abejonės, kad visa 

Castro laikysena, visos jo kal
bos labai karingos, ir jo visi 
reikalavimai yra Maskvos pa
diktuoti. Todėl visi dabartiniai 
manevravimai ir noras primes
ti Kubos diktatoriaus nesukal- 
bamumą Castro, yra aiškiau
sia veidmainystė. Juk krizė bu 
vo Kremliaus sukelta. Juk vi
sus karinius reikmenis ne pa
tys kubiečiai pasigamino, bet 
Sovietai juos ten suvežė.

Anuo kartu šioje vietoje bu 
vo pastebėta, kad prezidentas 
Kennedy pergreit pasiskubino 
nuimti karinę blokadą nuo Ku
bos. Be to, prezidentui gal ne
reikėjo skubintis daryti pareiš 
kimų, kad Jungtinės Amerikos

Valstybės inedarys inavzijos 
Kubori. Taip mano ir kai kurie 
pirmaujantieji karo vyrai.

Mikojanas ir pats Castro 
gali kalbėti, ką jie nori, bet. 
jie negali užginčyti fakto, kad 
Kuba šiandien yra tapusi So
vietų Rusijos karine baze ir, 
kaip tokia, ji visada bus pa
vojinga Lotynų Amerikai ir 
net Jungtinėms Valstybėms.

*
Šiomis dienomis sužinota, 

kad keturi Sovietų generolai 
sudaro vyriausią Kubos ar
mijos vadovybę. Jie vadovau
ją ir Castro milicijai. Jau se
niau buvo pranešta, kad ru
sai kariai saugo visus karinės 
amunicijos sandėlius ir visus 
atominius įrengimus. Vadinas, 
Sovietai taip toli yra nuėję, 
kad Kubos kariuomenės žmo
nėms visai nepasitiki.

Reikia tačiau manyti, kad 
kubiečiai greit bus Sovietų ap
vilti. Amerikos finansininkai, 
tiek valstybiniai, tiek priva
tūs, yra įsitikinę, kad Niki
ta Chruščiovas tikrai nepajėgs 
išgelbėti Kubos nusmukusios 
ekonominės padėties, pagaliau 
ir pastangų nedės. Jei laisva
sis Vakarų pasaulis neduotų 
ekonominės pagalbos, iš Rusi
jos gaunama pagalba neilgai 
tesiverstų. Faktas yra, kad ir 
paaštrėjusios krizės metu kai 
kurios JAV sąjungininkės ne- 
susivaldė neteikusios Kubai vi
sokių gėrybių. Taip neturėjo 
būti, bet... visa tragedija ir 
yra tame, kad vakariečiai vis 
dąr nepajėgia sudaryti vieno 
bendro nepalaužiamo (fronto 
prieš komunizmo pavojus.

*
Prezidento Kennedy griežta 

laikysena, tiesa, įtampą suma
žino ,bet krizės visu pilnumu 
nepašalino. Sovietų Rusija vie
ną žingsnį pažengė atgal Ku
bos krizės atveju, manydama 
kitur pasivaryti pirmyn. Ir ji 
mėgins eiti į priekį. Jau dabar 
aišku, kad Maskva planuoja 
“geruoju” išreikalauti koncesi
jų iš Jungtinių Valstybių ir 
jų sąjungininkų Berlyno, nusi
ginklavimo ir kitais klausi
mais. Galime būti tikri, kad 
Mikojanas, ir su Jungtinių Tau 
tų vadovais ir su prezidentu 
Kennedy besikalbėdamas dėl 
Chruščiovo “nuolaidų” Kubo
je, norėjo vakariečius palenk
ti būti nuolaidžiais Sovietams 
kur kitur. Todėl ir lauktina, 
kad prez. Kennedy visuose tarp 
tautinės poiltikog klausimuose 
laikytųsi tvirtai ir griežtai.

Spaudoje ir gyvenime

ATSILIKUSIO RAŠYTOJO 
SAPALIOJIMAI

Jean Paul Sartre, prancūzų ra-1 likęs, jog nieko negirdėjo apie Pas- 
šytojas, yra ateistinio egzistencią- tęrnaką ir apie komunistų pa- 
lizmo plėtotojas. Yra parašęs ei- smerktą knygą Daktaras živago.
lę veikalų ir straipsnių, kuriuose Vergijos pasaulis
tačiau susilieja su komunistine li
nija. Kai Budapešto skerdikasj Užmerkęs akis, Sartre sapalioja
Chruščiovas Vengrijoj malšino su
kilimą, Sartre lyg suabejojo ko
munizmo teisingumu, tačiau pas
taruoju metu yra padaręs tokių

Trapiai valdžiai reikalinga stipri ranka. Kaip gimė “Der Spiegei". Nauji kankiniai 
lyginami su pacifistu Ossietzkiu. Kai per vieną naktį 40 procentų pakyla savait

raščio tiražas.

Jau pusantrų metų be per-_ 
traukos tenka gyventi federali- ' 
nėję Vokietijoje, ir iš tikrųjų 
tai pirmas kartas, kai į viešu-, 
mą iškilo tiek politinio pobū
džio aistrų, tiek puolimų, prieš
taravimų, pykčio. Jei gatvėje 
prakalbinsi pilietį, jis atsakys 
greičiausia, kad “blogi popie
riai su Bonna, mums reikia 
tvirtos, stabilios valdžios...” 
Šiuo metu sunku pasakyti, kaip 
išsirutuliuos vis “Der Spiegei” 
skandalo padariniai, gal susi-

tų dėka jam pavyko įsigyti di
džiulę dokumentaciją su gausy- 

---- ---  be medžiagos apie buvusius na
cius, šiandien, galimas dalykas, 

vaizda “Time” ar “Newsweek” turinčius neblogus postus val- 
magazinams, bet ir pasekti džioje ar netoli jos, tai — ar 
JAĮV leidinių praktikuojamą sti tenka stebėtis tų jaunų vyrų 
lių. Taigi, 1946 m. Challonerio Hamburge pasiryžimu kapotis

V, ALSEIKA, Vokietija

' DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 30 3

Kur tas lūžis tarp Maskvos 

ir Peipingo
flr nėra tai toks pat apsigavimas, kaip bolševizmo 

evoliucija ir koegzistencija?

PRANAS DAII.IDĖ

U reikštų bolševizmo pralaimėji-
Nenuneigiant politinio tryni- mą, o tas pralaimėjimas atneš-

mosi reiškinių, kurie atsiranda 
dabar Maskvos ir Peipingo san
tykiuose ir kurie sukelia Chruš-

globojamas pasirodė savaitraš- su valdžia, kelti įvairius užkuli- čiovui nemalonumų bei rūpes
tis “Diese Woche” ir jo redak- sius, demaskuoti buvusius na- 
torių tarpe jau buvo jaunas, cius ir pan.? Atminkite, jei

ęių, reikia vis tik pasakyti, kad 
tie reiškiniai toli gražu nėra

vos 23 m. amž., iš nelaisvės pats šefas, dabar kankiniu, he- tokio pobūdžio, jog jie rodytų
grįžęs Rudolfas Augstein, ka-I rojum paverstas R. Augstein 
talikų tėvų sūnus iš pareinio vos 39 metų, tai jo abu pava- 

lauksime valdžios, kuri atitiks Bingen miestuko. Dar anuomet duotojai — redaktoriai yra vy- 
visiems nelengvų tarptautinių i naujas leidinys okupaciniams rai po 25 m. amž.
aplinkybių reikalavimams. 

Svarbiausia, kas krinta į akį,
tai metus prie valdžios vairo iš
buvusios koalicinės vyriausy-

Augstein — antrasis Carl von 
Ossietzky?

organams pasirodė esąs per 
daug įžūlus, — jis buvo sustab
dytas. Nuo 1947 m. sausio 4 d.
jau pradėtas paties Augsteino Dabar Vokietijoje jau vyksta

bės, sakytume, labai trapus su-, leisti “Der Spiegei’’ savaitraš- judėjimas spiegelinį skandalą
sicementavimas. Laisvieji demo tis, pradžioje turėjęs 30,000 paversti lyg pacifistų kova
kratai pasirodė esą penktieji egZ tiražą, po metų jau — prieš militaristus ,6 pats šefas
ratai vežimui ir dar blogiau —- jqo 000.
partija, kuri ne tik stabdė, bet
ir nuolat grasė išsprogdinti vai < Greičiau “Confidential”, kaip 
džią. Kai gyventojai nekantriai • ‘‘Time’’
laukė, kas gi įvyks su ta koa-! Lapkričio 9 d. laidoje new. von Ossietzkiu. 1927 m,

yorkiškis “Time” visai tiksliai mas radikalaus savaitraščio 
pastebėjo, kad hamburgiškis ; “Die Weltbuehne’’ redaktorium, 
“Der Spiegei” greitai pavirto į Ossietzkis dar tais metais puo-

kai tikėjosi, kad kancle
ris — tas pats 86 m. Adenaue
ris ar kas kitas — sugebės tą 
valdžią tvirtai paimti į rankas, 
visuomenė toliau stebėjo įvy
kius, gaudė naujienas apie nau
jai iškeptus didvyrius bei kan
kinius — Rudolfą Augsteiną,

teutoniškąjį “Confidential” pa- lė įstaigas, kaltindamas, esą, be 
jkaitalą. Jis išėjo kovon prieš • reikalo vienoje byloje buvę den 
į viską ir prieš visus, pridurki- giami kariškiai. Jis kovojo 
me, ypatingai prieš Adenauerį, prieš slaptą vokiečių ginkląvi- 
vėliau ir — įžūliausiai — prieš masi, buvo apkaltintas už kari-

artėjantį komunistinio interna
cionalo skilimą. Tie reiškiniai 
ligi šiol nėra išėję iš įprastų 
didžiosioms valstybėms intere
sų susidūrimo ribų. Tokių su
sidūrimų pasitaiko juk ir lais
vajame pasaulyje. Tačiau jie 
vienu ar kitu keliu išlyginami 
arba atidedami į šalį, įr dėl jų 
politinė laisvojo pasaulio vieny
bė nėra laidojama.

— Rudolfas Augstein lygina
mas su po 1920 m. Vokietijoje 
veikusiu pacifistu, gavusiu ir 
Nobelio taikos premiją _ Carl vesti I ^udonojo mternacmnalo 

būda- subyrėjimą? Saitai, kurie palai
ko to internacionalo vienybę, 
yra juk sucementuoti pačia bol
ševizmo prigimtimi. Tie saitai 
yra kietesni už laisvojo pasau
lio sąjungas. Komunistinio in
ternacionalo narius jungia ne 
tik bendros bolševizmo užma
čios. bet ir bendra jų vadams

Tai kodėl tokie interesų su
sidūrimai turėtų neišvengiamai

tų nesuvaldomą apgautų žmo
nių kerštą.

Į
Kas yra matęs bolševikų bė

gimą iš Lietuvos po pirmosios 
Sovietų okupacijos 1940 — 1941 
n ., tas žino, kaip išsilaisvinę iš 
raudonosios vergijos žmonės 
“atsisveikina” su savo engėjais.

■ Žmo tai ir komunistinio inter
nacionalo vadai ir vadeivos. Dėl 
to rimto pavojaus metu jie lai
kysis įsikibę vienas į kitą iki 
paskutiniosios.

Tuo tarpu liberalinė bolševizmo 
koncepcija pranašauja sukilimą

Dabartinės administracijos 
liberalai ne tik to skilimo tarp 
Maskvos ir Peipingo laukia, bet 
ir atitinkamai rikiuoja šio kraš
te politiką santykiuose su So
vietais. Siekdami įvaryti kylį 
tarp dviejų raudonųjų milžinų, 
sakyti liberalai perša šilkinių 
pirštinaičių politiką, kai kalba
ma su Maskva, ir siūlo rodyti 
geležinę kumštį, kai turima rei
kalą su Peipingu... Lyg tai bū
tų ne to paties sąmokslo prieš 
laisvąjį pasaulį čempijonai.

Tuo nenuosaikumu šio kraš-
jo bendradarbius bei kitus di- gtrauss’ą. žurnalas tiek į- nių paslapčių išdavimą ir 1931 ir vadeivoms kailio problema
dzmjo skandalo vaidintojus bei sisiūbavOj kad, galima teigti, m. nuteistas 18 mėn. kalėti., Nežiūrint visų kylančių tarp 
tai įmus su Stiaussu priešą- • neteko jokios kontrolės. O Septyniems mėnesiams praslin- Chruščiovo ir Mao kivirčų, jie to politikoje bolševikai gali leng
ky. Kiti stebėtojai ieškojo tik 
rųjų skandalo priežasčių, užku
lisinių poveikių, bandė aiškinti 
to “Spiegelio” tikrąjį veidą.

“Der Spiegei” — angliškojo 
žydo kūdikis

Tai žurnalas, neblogai pažįs
tamas ne vienam lietuvių. Pa
galiau tai buvo ir tėra vienin
telis “Time” tipo leidinys. Jį 
steigiant 1946 m., dar tebesant 
britų okupacijai, daugiausia pa 
sidarbavo gabus žydų kilmės, 
23 m. amž., britų maj. Chal- 
loner. Jis siekė išleisti ne tik 
žurnalą, visai panašų savo iš-

nusistebėjimą, kaip gali vienas dai 
lininkas tiek daug paveikslų pri
piešti, atseit, jie visi sukurti vie
nodai. Gaila, kad to šablono ne
mato Sartre. Kaip gali Sartre bū
ti toks tamsuolis ir nematyti žiau 
rios tikrovės ir prievartos Sovietų 
Sąjungoje, nesuprantama. Nesu
prantama, kaip jis gali būti taip 
atsilikęs, nes kasdieniniai faktai 

, rodo, kad komunizmas yra bet ko- 
j kios kultūros priešas.

L. Augšt

ROMULO GALLEGOS

toliau, kad socializmas yra tikra
sis gyvenimas. Jis rašo: 

“Vienintelis galimas pasaulis —

! jei čia dar pridursime, kad bri- (Nukelta. į 4 psl.) 1 nepamiršta, kad susiskaldymas

Seserys vienuolės Virginia ir Ralph erdvių baliono kapsulėj, kuriuo mokslininkai buvo pakilę 21 
mylią virš. žemės. Balionai ir kiti moksliniai įrengimai demonstruojami erdvių tyrinėjimo paro
doj Člevelande

vai pasinaudoti Siekdamas 
Wa.shingtono nusileidimų bolše
vizmo užmačioms, Chruščiovas 
gali ne tik išpūsti kilusius Mas 
k vos nesusipratimus su Peipin
gu, bet ir suvaidinti visai ne
būtus. ♦

Nežiūrint tokios galimybės, 
“lūžio” prielaida yra pasidariusi 
tokiu pat AVashingtono politikos 
planuotojų arkliuku, kaip ir vil
tys į bolševizmo evoliuciją ir 
į taikingą laisvojo pasaulio su
gyvenimą su raudonuoju. O gy
venimo praktika rodo, kad tas 
“lūžio” arkliukas ne geriau pasi 
tarnauja šiam kraštui, kaip ir 
kitos iliuzijos, kuriomis pasi
žymi rašte mokyti, bet nepajė
giantieji suprasti bolševizmo už 
gaidų patarėjai. Jų politinė filo
sofija užleidžia bolševikams vie
ną po kitos laisvojo pasaulio 
pozicijas ir patarnauja tik to 
pasaulio priešams.

(Nukelta į 4 psl.)

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis 

Bet, neskaitant to, kad jis jautė

kūmų paprastas ir laukinis gyvenimas įspaudžia savo džiaugsmo. — Vadinasi, tai man. Karmelitai, kodėl 
žymę tam, kas jam pasiduoda. man nepasakei anksčiau? Aš visą tą laiką tamstai jos

Retkarčiais mokinė pasišiaušdavo, jai užvirdavo pavydėjau. Pabalnok, aš noriu ja pajodinėti.
kraujas, kai ji sakydavo nenorinti mokytis, arba į 

f jo patarimus atsiliepdavo tuo staigiu posakiu: 
j — Leisk man grįžti į pamiškę !

Bet tai buvo greit praeiną pasikarščiavimai, bū-i 
do pasireiškimai, sklidę iš jausmų, kuriuos Santas ža- 

įdino jos sieloje. Tuojau savaime grįždavo prie to, ką 
buvo atmetusi.

— Gerai. Šį vakarą nebus pamokų?
kuri pamėginusi nusi-

jis jautė nepaprastą
tai, mano nuomone, socializmo pa- pasitenkinimą jam pavykus įgyvendinti savo užšimo-. .. T ...... . v.

pareiškimų, kurie laįsyojo. pašau- saulis. Tikrasis P^s-kultūros au- .j Mariselė džiugia namus ir j| vertė būti tvar- *aiP .1°belmUSe.. .
ho žmogui nesuprantami ir iš vi- girnas ir vystymasis galimi tik so-Į", .. ° J .. ■ -u kratyti raitelio, vėl ramiai žingsniavo,
so liudija didelį rašytojo nesiorien-; cialistinės sistemos rėmuose, sis- , kmgu. Kai ji atvyko į Altamirą, jis jau nebebuvo
tavimą. Bet tegu kalba faktai. :temos, kuri turi apimti visą pa- anas nešvarus šikšnosparnių lizdas, kuriame prieš

.__ .... kiek laiko jis turėjo apsigyventi, nes jau buvo iš-
8 . * ■ į Tikrumoje tai yra tik vergijos kaitintos sienos, suteptos šlykščiųjų padarų, ir nu-lsa^ė?

sikaSiimaTnk^saSitrašči? Po- Ei’ PaJUDgta P’3* grindys, padengtos sukietėjusio purvo, - Daktare, noriu sau leisti vieną dalyką. Kadan-
lytika žurnalistui, šiame pasikal- . kurias nežinia kiek metų mindė kumečių kojos. Ta- gi čia nėra tinkamo arklio panelei Mariselei, aš jai

Komunistai reguliuoja Vakarus -iau j.g vig dar tebebuvo namas be moters, — me- prijaukinau “Obelmušę”. Štai ji, jeigu tamsta pats 
Toliau Sartre šitaip nukalba: i džiaginiu atžvilgiu ten nebuvo kas būtų mokėjęs pa- pirma norėtum išmėginti. Dėlto ją atvedžiau nepa- 
“Tačiau nuo to momento, kai so- Į naudoti adatą kad sulopytų drabužį, o maistas — balnotą, bet taip pat jai turiu parūpinęs balną su vi-- 

čiahzmas vėl pasidaro puolantis n; sais pakinktais.

Bet Karmelitas baigė pirmas. Vesdamas kumelę 
už pavadžio, vieną pavakarę priėjo prie Santo ir pa-

bėji.me Sartre parode, kad jis ab
soliučiai nesupranta, kas yra ko
munizmas, kokia jo vieta pasaulyje 
ir ko komunizmas reikalaują iš ra
šytojo. Sartre mano, kad Sov. Są
jungos rašytojas yra . laisvas ir 
jis nuo Vakarų skiriasi tik prob
lemomis. Sartre Polytikoj rašo:

“Aš negalvoju, kad t:arybine li
teratūra turi priartėti prie Vaka
rų. Toks suartėjimas pagaliau bū
tų iš viso neįdomus. Aš galvoju, 
kad iš tikrųjų reikalas atrodo ki
taip: rusų literatūra tūri eiti sa
vo ieškojimų keliu, išsaugodama 
savo originalumą.”

Juk argi Sartre nežino, kad ten 
jokio originalumo nėra, kad visa 
turi būti pajungta kompartijos li
nijai, o jeigu nuo jos bus truputį 
nukrypta,, tai nebebus originalu

- iškelia savo kardinalines proble kumečio paduodamas. Gi dvasiniu atžvilgiu — kas 
mas, pateikia savo naujus reikš- i Luzardui buvo svarbiausia — namas buvo be pa- 
mingus meno kūrinius. — Vakarų' garbos: būti jame kaip paklius, tyloje klausytis ku,- 
kultūros atstovai būna priversti mečio šlykščių posakių, nesirūpinant nei savo iš- 
gintis arba spręsti socialistinio ej.

jie ią paliečia, tai nuo to momen-Į Dabar priešingai, po sunkaus darbo besivejant 
to jie pasidaro lyg ir jos belais-! ar berankiojant gyvulius, reikėjo grįžti su puokšte 
viais, todėl, kad negali išsisukti laukinių gėlių mergaitei, pakeisti rūbus, kad nusi- 
nuo jos visanugalinčios įtakos.” i kratytum aštraus arklio ar buliaus kvapo, kuris bū- 

Išeitų, kad laisvojo pasaulio ra- daVQ įsjsunkęS į odą; ir atsisėstum už stalo, duodamas 
gražios elgsenos pavyzdį, palaikytum malonų ir rū
pestingai parinktą pokalbį.

šj-tojai priklauso nuo sovietinės 
literatūros. Tai daugiau negu įžei
dimas tikrai laisvo rašytojo, nes 
sovietų partinė literatūra nieko 
nėgali įtaigoti.

Dail. Picaso, apžiūrėjęs sovie-
Atrodo, kad Sartre yra tiek- atsi- tinių dailininkų, parodą, pareiškė

Tuo būdu, ligi jis poliravo jos laukinumo žymes, 
Mariselė jam padėjo gintis nuo prisitaikymo šiurkš
čioms aplinkybėms, neatsispiriamai jėgai, kuria dy-

Iš pradžių Santas tame tematė tik Karmelito 
būdo pasireiškimą, kuris, Santui pasisiūlius pirkti ku
melę, užuot atsakęs neparduosiąs, nes galvojąs ją 
padovanoti Mariselei, jam trumpai atkirto, kad ne. 
Bet, paskui pagalvojo, kad, jeigu Karmelitas pasi
rinko Mariselę, norėdamas jam parodyti savo palan
kumą ir tuo užtrinti savo pradžioje labai šaltą su 
juo elgesį, tai taip pat galėjo reikšti, kad kumečiai 
savo tarpe jį laikė įsimylėjusiu pusseserę ir, nors 
tai nė kiek nežeidė jo visiškai abejingų jausmų jos 
atžvilgiu, jam nepatiko, kad taip galėjo būti galvoja
ma.

Pašaukė Mariselę, kad ji pati jam padėkotų.
— Kaip puiku! — sušuko, plodama delnais iš

Ir tuojau:
— Bet tėvelis šiandiena labai pasišiaušęs ir ne

norės manęs lydėti.
— Jeigu taip, aš tave lydėsiu.
Ir Karmelitas:
— Daktare ,leisk ir man kartu joti. Noriu pa

matyti, kaip “Obelmušei” seksis nešioti panelę, nes 
arkliai vienaip elgiasi su vyrais ir kitaip su moteri
ms.

Priežastis buvo priimtina, bet ne dėl to Karme
litas norėjo joti.

Pakeliui besikalbant, Santas jį skatino išsikalbė
ti. Antanas Sandovalis nepailsdamas jam gyrė tą 
žmogų, o jis jam jautė pasitikėjimą. Tačiau ilgą lai
ką tegalėjo išplėšti tik trumpus ir sausus atsakymus. 
Pagaliau, atsakydamas į vieną Santo klausimą, pasi
ryžo jam padaryti prisipažinimą, kurį jau daugelį die
nų jam knietėjo atlikti.

— Daktare Luzardai, aš negimiau kumečiu. Ma
no šeima buvo viena žymiausių Ačagvas miestelyje, 
o San Fernande ir netgi pačiam Karakase turiu gi
minių, kuriuos gal tamsta pažįsti. — Ir suminėjo ke
letą, tikrai žymių. — Mano tėvas, nors ir nebuvo 
turtingas, turėjo iš ko gyventi. “Avė Marijos” ūkis 
priklausė jam. Vieną dieną — aš tada buvau kokių 
penkiolikos metų — ūkį užpuolė plėšikų gauja, viena 
iš tų, kurios, prasidedant liūčių sezonui, daužosi po 
lygumą, plėsdamos svetimą turtą. Ėjo ieškodami, bet 
mano senis laiku juos pastebėjo ir man tarė: “Kar
melitai, šuoliais išvaryk tas keturias dešimtis žirgų, 
kurie dabar užtvare, ir paslėpk juos krūmuose. Pa
siimk su savim ten esančius kumečius ir negrįžkite, 
kol neduosiu žinios”.

(Bu& daugiau)
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ATEITIES KULTŪRINIŲ DARBŲ 

GAIRĖS

Dr. J. Puzino mintys Kultūros kongrese

Kultūros kongreso vadovau- nio raštus, o kitais metais spe- 
jantieji kalbėtojai iškėlė visą daliais leidiniais paminėti 400
eilę spirginančių mūsų kultū
rinio gyvenimo problemų. Dr. 
J. Griniaus paskaitos santrau
ką jau buvome davę. Dabar pa
informuosime apie Kultūros ta
rybos pirmininko dr. J. Puzino 
paskaitoje iškeltas idėjas. A- 
bidvi tos paskaitos bus ištisai 
išspausdintos specialiame “Ai
dų’ numeryje, skirtame kon
greso darbams, tai čia perteik
sime tik pagrindines mintis. Dr. 
J. Puzinas pradžioje teisingai 
pabrėžė, kad vienas iš pačių 
didžiausių rūpesčių išeivijos gy
venime — tautinės gyvybės ir 
savosios kultūros išlaikymas bei 
jos ugdymas.

Apžvelgdamas įvairias mūsų 
kultūrinio gyvenimo šakas, dr. 
J. Puzinas siūlė:

švietimo srityje — reikia iš
plėsti lietuviškų vaikų darželių 
tinklą, labiau plėstinos lituanis
tinės mokyklos; tėvai ir Bend
ruomenė turėtų daugiau rūpin
tis jų steigimu ir išlaikymu to
se vietose, kur jų nėra. Tėvai 
yra atsakingi už vaikų lietuviš
ką auklėjimą. Remtinos lietu
viškajam švietimui dirbančios 
Vasario 16 ir saleziečių gimna
zijos bei pranciškonų vidurinė 
mokykla (JAV-se). Reiškė vil
tis, kad daugiau lietuviško auk 
Įėjimo bus pasistengta įvesti 
Marijos Aukšt. mokykloje Chi- 
cagoje. Kur galima, skatino pa
sinaudoti JAV nuostatais, lei
džiančiais įvesti svetimą (mūsų 
atveju — lietuvių) kalbą val
dinėje mokyklose, kur yra bent

m. sukaktį nuo Mažvydo mir
ties ir 100 m. sukaktį nuo 1863 
m. sukilimo. Girdėti, kad Lietu
vos Veteranų sąjunga “Ramo
vė” ruošiasi išleisti tuo reikalu 
atskirą leidinį.

Skatino leidžiamas knygas 
gražiau apipavidalinti ir geriau 
organizuoti platinimą. “Daugu
mos lietuvių medžiaginis pajė
gumas yra pakankamas, kad 
galėtų skirti lėšų lietuviškoms 
knygoms pirkti.”

Dailei geriau pažinti daug pa
dėtų kilnojamos meno parodos 
kongresų, suvažiavimų ir kito
mis progomis ruošiamos. Mu
zikos srityje pageidavo, kad 
šalia vokalinės muzikos būtų 
labiau kultivuojama instrumen- 
talinė, gausiau tokią muziką į-

Sveikatos, švietimo ir gerovės sekret. Celebrezze žmona (dešinėj) 
priima megztuką iš paralyžuotos Elaine Dart, 33 m., kuri jj nu
mezgė kojomis prez. Kennedy žmonai. Dart negali va-rtoti rankų.

Užpakaly matyti iš to paties miesto Provo, Ut., gyventoja 
Schvvartz ir E. Dean.

KUR TAS LŪŽIS? |

(Atkelta iš 3 psl.)

Ta filosofija neleidžia, pvz., 
griauti raudonąjį kolonializmą

Toks griovimas galėtų pastū
mėti Sovietus į Kinijos raudo
nųjų glėbį. Kova su bolševizmu 
pasunkėtų. O tuo tarpu galima 
juk apseiti ir be griežtų prie
monių, nes bolševizmas evoliu- 
cijonuoja ir su juo galima bus 
sugyventi.

i B

e

SPAUDA SUKREČIA VALDŽIAS

(Atkelta Iš 3 psl.) 
kus, jis po amnestijos 'buvo iš
leistas, vėl rašė, šį kartą jau 
kovojo prieš nacizmą, 1933 m,
Reichstago gaisro metu vėl bu- 

rašyti į plokšteles. Siektina pas Vo suimtas, pateko į kacetus. 
tovaus lietuviško teatro, kuris 11936 m. jam buvo paskirta No
su spektakliais galėtų lankyti . belio taikos premija (už 1935 
kolonijas. m.), o jis pats, nuo seniau sir-

Lituanistinio mokslo išeivijoje j džiova, mirė 1938 m. Da- 
planavimui ir koordinavimui su i^ar ypatingai liberaliniai vokie- 
darytas Lituanistinis institutas, 'čh* sluogsniai jau kelia Ossietz- 
su kalbos, literatūros, tautoty- ^io bylą ir įtaigoja
ros, proistorės, istorijos ir ge
ografijos skyriais. Jo veikimą 
reikia pagyvinti. Lietuvoje lei
džiamoje Lietuvos istorijoje ža
lojami praeities faktai, iškrai
poma istorinė tikrovė. Reikia 
rūpintis teisingu istorinių fak
tų nušvietimu. Turi būti inten
syviai renkama archyvinė me
džiaga, mikrofilmuojama, tvar
koma ir išleidžiama. Romoje 
gyveną lietuviai istorikai yra 
gerokai ištyrę įvairius archy-

ar nesi
kartoja istorija? Ar 1931 me
tai neprimena 1962-jų, kai į ka
lėjimą dėl karinių paslapčių iš
davimo patenka kitas kovoto
jas — Augstein?

Mes visi kalti dėl tos visos 
spiegelinės kritikos ...

fą ir jo draugus suėmus, per 
vieną naktį pakilo net 40%. 
Dabar leidžiama 700,000 egz. ir 
tai laikoma unikumu spaudos 
istorijoje.

Spauda ,teisininkai, bažny
čios atstovai dabar dažnai skel
bia savo nuomones apie tą 
skandalą. Įdomesnė Tuebinge- 
no universiteto prof. T. Eschen 
burgo nuomonė, viešai paskelb
ta Hamburge. Jis teigė: dažnai 
žurnalą skaitęs su pasipiktini
mu, tačiau jis manąs, kad skir-

Tai filosofijai yra būdingas
r. e taip seniai pasirodęs spau- 
, .oje valstybės departamento 
laiškas ryšium su kongrese ke
liamu klausimu dėl Sovietų o- 
kupacijos pašalinimo iš Baltijos 
valstybių. Valstybės departa
mentas tame laiške nerado nau
dinga tą klausimą kelti Jungti
nėse Tautose, nes toks kėlimas 
galėtų būti, girdi, išaiškintas 
kaip Sovietų erzinimas ir Bal
tijos valstybių išlaisvinimui ne
pasitarnautų.

Ta pati filosofija skaudžiai 
atsiliepė šiam kraštui Kubos 

’ klausimu. Maža to, kad tos filo-
s. Sijos dėka buvo leista Sovie
tams nekliudomai įsitvirtinti Ku 
boję, nebuvo parodyta reikiamo 
griežtumo ir dėl pašalinimo pa
vojaus Amerikos saugumui, kai 
tas pavojus pradėjo į akis dur
ti. Buvo griebtasi, tiesa, griež
tesnių priemonių, bet tos prie
monės nebuvo panaudotos iki 
galo. Visa jų reikšmė nudilo

KAN. A. STEPONAITIS

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

nuo carizmo iki bolševizmo Si
KNYGOJE RANDAME: t

Sūduvos lygumoje, Carizmo varžtuose, Revoliucijos povei- 3 
kyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklauso- ■ 
mybės dienomis, Katalikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, M 
Bolševizmo smurte, Antrojo karo sūkuryje, Už aksotminės užtlan- 
gos, Tarp Atlanto ir Pacifiko, Prie kryžiaus kelio. *

Įrišta į kietus viršelius, 319 psl., kaina 4 dol. Gaunama adresu: Sį
FRANCISCAN FATHERS PRESS 1

g
910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. A

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

30 to norinčių vaikų. Taipgi t vus- Surinkta daug medžiagos,
svarbu, kad jaunimas studijuo
tų ne tik. praktinius, bet ir hu
manitarinius mokslus. Apgailes
tavo, kad Pennsylvanijos uni
versitete veikiančiu baltų studi
jų skyriumi tepasinaudojo tik 
trys lietuviai: kun. dr. V. Jas- 
kevičius. dr. A. Klimas ir dr. 
K. Ostrauskas, o šiuo metu dar 
studijuoja tik du: V. Žilius ir 
B. Vaškelis. Siūlė suvienodinti 
lituanistinių dalyku programas, 
pasirūmnti trūkstamų vadovė
lių išleidimu.

Iškėlė jaunimo organizacijų, 
stovvklų re’kšme lietuvvbei ir 
skatino remti mūsų 
spaudą.

2. Gimtosios kalbos grynu
mui išlaikyti skatino steigti lie
tuvių kalbos kursus. Jaunimas 
turi būti ypač raginamas juos 
lankyti. Apgailestavo, kad Ko
lumbijos universitete esąs toks 
kursas negausiai tėra lanko
mas, o Fordhamo universitete

bet trūksta lėšų ją išleisti. Iš 
eivijoje atsidūrė patys pajė
giausi lietuvių istorikai. Reikė
ti! jiems sudaryti sąlygas pa
tyrinėti archyvus, užbaigti tu
rimus darbus ir juos išleisti. 
Reikalinga išsami lietuvių lite
ratūros istorija, pageidautina 
Lietuvos meno istorija, plati 
lietuvių kalbos gramatika, jau
nimui pritaikytas lietuvių en
ciklopedijos leidinys.

Č'a daug pasitarnaus litua
nistinės enciklopedijos išleidi
mas anglų kalba, ką imasi finan 
suoti Juozas Bachunas. Tikima- 

jaunimo s>, kad Liet. Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius netrukus ,im
sis to darbo.

liais sumetimais ar skelbia slap 
tas informacijas. O pats “Der 
Spiegei”, tai komplikuotas or
ganas, iš dalies demaskavimo

Vak. Vokietijos kancleris I Priemonė’ iš dalies “ tam tik’
Bundestage buvo aiškiai išdro- Iros Politinės nuomonės garsia- 
žęs, kad, jūs, ponai, iš Spiege- ' kal^is- O ar mes nekalti, -

tumas, jei kas vykdąs krašto j prasidėjusiose su Sovietais de- 
išdavimą idealistiniais, materia- | ryb*. gg, kuriose vėl paėmė vir

lio, sistematingai vykdėte vals
tybės išdavimo darbą ir . . . ge
rokai uždirbote. Jei, dar teis
mui neįvykus, metami tokie 
kaltinimai, matyt, kancleris tu
rėjo kokių nors duomenų. Ta- !

■ čiau tikrovėje tas žurnalas bu- 
i vo virtęs turtingu, jo savaitinė 
apyvarta — apie 2 mil. DM., jis 
turi per 200 tarnautojų, per | 

1100 kambarių, o jo tiražas, še-

lyku. Juose galėtų prisiglausti 
Pasaulio Lietuvių archyvas, 
centrinė biblioteka, muzikologi
jos archyvas, Čiurlionio galerija 
ir kiti panašūs rinkiniai. Tokie 
rūmai geriausia būtų steigti 
Chicągoje.

Visiems tiems užsimojimams ! 
reikalinga didesnė finansinė 
parama, ir Lietuvių fondo užsi- 1 
brėžtas tikslas sutelkti milijo- i 
ną dolerių yra mūsų tautinio ' 
susipratimo egzaminas. I

klausė prof. Esenburgas, — 
jei tiek daug progos suteikėme 
tam žurnalui varyti jo prakti
kuojamą kritiką bei puolimus?

tbiDOinn ELECTROniCS
TV-RAOIUAI - OUOST. REKORDERIAI 

<ST ELES
PUTES
OŽIAI

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELEI 

| ANTENOS - BATERIOOS - LEMP
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRO 

Viskam tamlauslos kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665

šų liberalų 
filosofija.

švelnios politikos

Dėlto netenka stebėtis, kad 
šiame krašte yra kilę balsų, 
reikalaujančių tog filosofijos ša- 
lin.'nkus atleisti iš atsakingų pc 
liti kos planuotojų vietų ir pa
keisti asmenimis, turinčiais bol- 
šfevizmo požiūriu mažiau iliuzi
jų.

Perskaitę “Draugą", duoki 
le ii kitiems pasiskaityti

AD mini j aus,
ANGLU KALBOS PAMOKOS!Stainless Steel

ir Stiklo Išdirbiniai

.Spaudoje turėtų būti ugdo
ma didesnė savitarpė pakanta,
vengiant grupinio antagonizmo Dr j Puzinas tai , 
tr nokultur,ngos polemikos. Nei- džlauge kad nemaža reikjmIn. 
giama, ats,kepė apie ginčus ruo | gų pasiQlymų yra iškėlęs dr. 
siantig šiam Kultūros kongre
sui. Paskaitininkas net siūlė1

J. Grinius. Prelegento nuomo-
, . . . . ne, tie visi dalykai nėra neįvyk-

vasariniai lituanistikos kursai, silpnesnius laikraščius jungti, 1 domi, jeigu bus sujungtos visos 
nežiūrint duodamų stipendijų, kad JU vietoje butų galima tu- mūsų kūrybinės pajėgos drau- 
negalėjo išsilaikyti dėl studen- įret] Vlen4 pajėgesnį ir turinin-į gėn jeigu joms bug talkinin.
tų stokos. Į Sesnl- . kaujama, jeigu mūsiškiai nesi- į

Skatino mūsų laikraščius rū- I Lietuvių Kultūros Rūmų stei- baidys uždedamų pareigų ir te-
pintis didesniu kalbos grynumu, girną laikoma pribrendusiu da- sės ką bus apsiėmę. J. Daugi, 
vengiant svetimybių. Čia daug

K. GINEITIS 
3255 S. Union' Avė., Chicago 16

Tel. Vlctory 2-0105 
Vertiniai — Pilietybė — Laiškai 

1 dol- 25 ct. vai. — privačios

ZOFIJA Ir STASYS JURKŪNAI 

2438 W. 63 rd Street 

Tel. HE 4-4321

LIETUVIU MOTERŲ
RŪBU KRAUTUVĖ 

—— — - ■

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

KOSTAS BUTKUS

Tel. PRospect 8 2781 
ir GRovehill 6-1760

(Visi reikmenys tiesiai iš dirbtu
vių žemomis kainomis)

5% F. H. A. išmokėjimai

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius

Dedame keletą pavyzdžių:

1958 MERCURY, Full Power, tik.................... $595.00
1958 FORD, 6 cilinderių, Stand. Transm. $495.00
1958 BUICK, Power ..................................... $695.00
1957 CHEV. Convert., tik ........................... $650.00
1957 FORD, Retr. Top........................................$650.00
1957 OLDS. 4 Dr. ”98" ................................ $600.00
1959 OLDS. 4 Dr. H. T., Power. Reikalinga

įmokėti ...................  $300.00
1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax., 4 dr. Power............ $1,550.00
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ................. $2,800.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ.

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

4 '/2%

pasitarnaus visais būdais rem
tinas “Gimtosios Kalbos” žur
nalas. Svarbu visiems laikytis i 
vienodos rašybos, kitaip labai ; 
apsunkinamas mokyklų darbas. ' 
Laikytinasi jablonskinės rašy
bos. Tos rašybos laikosi ir Lie
tuvių Enciklopedija.

3. Literatūra, dailė, muzika 
— subtilios tautinės kultūros 
apraiškos. Dėl to visuomenė ska 
tinama daugiau šiomis sritimis 
domėtis. Džiaugiamasi gausio
mis premijomis, ypač literatū
rai. Neturėtų būti pamirštos ir 
kitos meno sritys. PLB valdy
bos sumanymu įsteigtoji pasto
vi metinė kultūros premija bus 
skiriama už literatūrą, muzi
ką, dailės ir lituanistinius moks
le kūrinius. Siūlė išleisti Mairo-

PARAMA- MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

2515 West 69th Street......................Telef. RE 7-1731

/
Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

VODKA, 80 proof ................. Full Quart $2.95
GRAND MARNIER Liųueur ............. 5th $5.95
RICCADONNA Imp. Vermouth .... Bottle $1.15 
B0RDEAUX pranc. 1957 m. vynas .... 5th 98^
AMBASSADOR Vermouth .................  5th 980
AUGSBURGER Beer, 24-12 oz. bottles. Case $4.75

Lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1 d.

KRON Brannvin Aąuavit .. . . . ....... .  5th $3.98
ZELLER SCHVVARZE KATZ .... 5th $1.29 
HILLS PROS. COFFEE ..................... 2 sv. $1.15

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

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
V AL A NllfK* PIRM- ketv........................ » t. r. ua» j. ».IMkMnUUd, ANTRAD. lr PENKT...................... • ▼. r. Iki 5 p. p.

SEŠTAD..........» ▼. r. Iki 11 ▼. a. Trečiad. uždaryta.

%

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICĄGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesiern, 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 

X 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. VVestern Avė krautuvė.
%-----  - - ' —P



IŠ PRANCŪZIJOS 
CLEVELANDAN

Lapkričio 20 d. į Clevelan- 
dą iš Prancūzijos atvyko Du
dėnų šeima su 12 vaikų: 4 (ber
niukai ir 8 mergaitės. Berniu
kų amžius: 19 m, 17 m., 5 m., 
ir 2,5 m. Mergaičių amžius: 15 
m., 14 m., 13 m., 10 m., 8 m., 
7 m., 1,5 m. ir 3 sav.

Kotryna ir Vaclovas Dudė
nai išvyko iš Lietuvos 1945 m. 
ir iki šiol gyveno Prancūzijoje.

Ona ir Povilas Banioniai, taip 
pat auginą gražią šešių vaikų 
šeimą, sudarė Dudėnų šeimai 
sutartį ir, Baltui padedant, at
sikvietė į Clevelandą į savo 
dviejų šeimų namą.

Naujieji lietuviai atvyko kaip 
tik prieš Padėkos dieną, tad ir 
amerikiečių spauda šį įvykį 
plačiai atžymėjo, įdėdami nuo
traukų ir gražių aprašymų. The 
Cleveland Press net pirmajame 
puslapy patalpino didžiulę abie
jų šeimų nuotrauką prie baltai 
apdengto stalo ir mažo kala
kuto. Povilas Banionis davė 
pasikalbėjimą amerikiečių spau
dai, nušviesdamas naujųjų cle- 
velandiečių praeitą kelią nuo 
Lietuvos iki Clevelando.

Banionių šeimai Dudėnų šei
ma nebuvo pažįstama. Jie juos 
pasikvietė Balfo paprašyti ir 
geros širdies balso sujudinti. 
Nemaža jiems problema tokią 
šeimą priimti, ja rūpintis. Ba- 
nioniams į talką tuojau atėjo 
Clevelando Baltas, Šv. Jurgio 
parapija, LB pirmoji apylinkė 
ir eilė geraširdžių žmonių.

Jau prieš kurį laiką P. Ba
nionis buvo nupirkęs namą ir 
jį pats atremontavęs naujai at
vykstančiai šeimai. Bet atvyki
mui užsidelsus-, tuos namus - bu
vo išnuomavęs. Dabar Dudėnų 
šeimai atvykus, nuomininkai su 
tiko tuojau išsikraustyti ir už

leisti namus naujai atvyku
siems iš Prancūzijos. Jau ge
raširdžiai lietuviai suaukojo 
kiek darbužių vaikams, prie Šv. 
Jurgio bažnyčios surinkta kiek 
pinigų, atidaryta sąskaita lie
tuvių banke jų vardu, sunešta 

. kiek maisto. Tai pirmoji para- 
I ma šiai šeimai. Ji paramos bus 
reikalinga ilgesnį laiką, nes 

; tiek burnų pamaitinti, apreng
ti ir duoti pastogę vienas su
augęs dirbantysis tėvas, kuris 
pradės dirbti tik po Naujųjų 
Metų, nepajėgs. Dviem vyriau- 

i siems sūnums Richmond Brs. 
bendrovė yra taip pat pažadė
jusi darbo. Palengva jie išmoks 
anglų kalbos, užaugs vaikai ir 
įsijungs į amerikonišką ratą, 
kuriame ir mes jau sukamės.

Dudėnų šeimai dar Visko 
trūksta: drabužių, indų, puodų, 
lėkščių, peilių, šakučių, maisto. 
Balfo skyriai deda visas pastan 
gas tuos trūkumus pamažu 
mažinti. Jei kas galėtų paau
koti pinigų, daiktų, maisto ar 
drabužių, prašoma kreiptis į 
Balfo skyrius, į p.p. Banionius, 
6519 Edna Avė., tel.: HE 1 - 
3236 arba sekmadienį į Spau
dos kioską šv. Jurgio parapi
jos salėje.

Visi bendromis jėgomis pa
lengvinsime mūsų lietuvių ne
lengvus pirmuosius žingsnius 
šioje šalyje.

SPAUDOS KIOSKE
jau galima gauti Kalėdinių at
viručių, naujų knygų ir žurna
lų. Kai sudarysite kalėdinių do
vanų planą, nepamirškite į jį į- 
traukti bent po vieną lietuviš
ką knygą.

LITUANISTINES MOKYKLOS 
■ PIETŪS

Vysk. M, Valančiaus mokyk
los tėvų komitetas mokyklos 
naudai rengia pietus Šv." Jurgio

JOIN OUR

place setting to savers
Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
koimplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirą gabalą galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie
LENOXWARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui. .. paštu pareikalavimai 
nepriimami. on Investment 

Aceounts

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

parapijos salėje gruodžio 9 d. 
Nevirkite, šeimininkės, pietų tą 
dieną, o atvykite į lit. mokyk
los gardžius pietus.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
FESTIVALIS

Šv. Jurgio parapija, kuri šią 
vasarą neturėjo tradicinio kar
navalo, rengia dviejų dienų fes
tivalį gruodžio 15—16 dieno
mis parapijos auditorijoje. Ta 
proga bus laimėjusiems dovanų 
įteikimas. Parapiečiams yra iš
siuntinėti bilietai ir prašoma 
šakneles grąžinti, kaip galima, 
greičiau klebonijon. Visi para- 
piečiai klebono prašymo turėtų 
išklausyti, kaip klebonas, nuo
širdžiai padeda visoms organi
zacijoms ir bendrai lietuviams.

100 DOL. VASARIO 16-TAJAI 
GIMNAZIJAI

Clevelando akad. skautai ir 
skautės yra sudarę gimnazijai 
remti būrelį ir šiomis dienomis 
pasiuntė šimtą dol. Būreliui va
dovauja dr. M. Vaitėnas.

NAUJA KRAUTUVE
Į lietuvių prekybininkų eilę 

lapkričio 30 d. įsijungė ir Balys 
Gaidžiūnas, buvęs Dirvos re
daktorius, atidarydamas nauja
me pastate prekybiniame centre 
parinktų maisto produktų iš vi
so pasaulio kraštų krautuvę. 
Krautuvė pavadinta Patria var- 

jdu ir atidaryta 794 E. 185 St., 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
darbo dienomis. Sekmadieniais 
atidaryta nuo 19 vai. iki 2 vai. 
p. p. Naujosios prekybos tel. 
531—6720. Sveikiname naują 
verslininką ir linkime sėkmės.

V. R.

KUR ŠIANDIENĄ JINAI?
Šiuos metus pavadinome Mai 

ronio metais ir skyrėme Mai
roniui.

Ir suprantama kodėl: Mairo
nis savo gyvenimu ir kūryba 
susijęs su kylančia ir laisvam 
gyvenimui prisikėlusia Lietuva. 
Šiandien vėl tas pat, su kuo 
Maironis kovojo: “Geriausias 
jų sultis siurbia dėlės masko
liai: abrusitelių šerti pilną šalį 
privarė, mums patiems gi į 
darbą visur kelią uždarė”. Tai
gi Maironio žodis vėl aktualus, 
vėl jo mūsų tautai reikia, nes 
kartu su Maironiu galime klaus 
ti: kur šiandieną Jinai, t. y. 
mūsų Lietuva, pavergta, su
trempta, išniekinta?

Maironio minėjimas, skiria
mas Clevelando ir jo apylinkių 
lietuvių visuomenei, rengiamas 
gruodžio 2, sekmadienį, 5 vai. 
p. p. naujosios parapijos salėje. 
Maironio kūrinių programą at
lieka geriausios meninės mūsų 
jėgos — muz. Alf. Mikulskio Į 
vadovaujamas Čiurlionio an- j 
samblis, solistės A. Stempužie
nė ir J. Krištolaitytė — Daugė
lienė, LB Vaidilos teatro akto
riai, paskaitą apie Maironį skai 
to A. Augustinavičienė.

Padarėme, ką galėjome. Da
bar kviečiami jūs visi. Mairo
nis nusipelno mūsų dėmesio ir 
pagarbos. Įėjimas su auka mi
nėjimo išlaidoms apmokėti. Po ' 
programos — pasižmonėjimas 
su pažįstamais ir artimaisiais. 

Maironio Metų Komitetas
TORONTO KREPŠININKAI 

CLEVELANDE
Gruodžio 2 d., Clevelande vi- 

Isuotinio Š. Amerikos lietuvių 
sporto klubų atstovų ir sporto 
dąrbuotojų metinio suvažiavi
mo proga, įvyks draugiškos 
vyrų ir moterų krepšinio rung
tynės tarp Toronto LSK Vy
ties ir Clevelando LSK Žaibo.

Rungtynės vyks visiems ži
nomoje St. Clair Reereation Cen 
ter salėje, 6250 St. Clair Avė.

I Pradžia: moterų — 12 vai.; 
įvyru — apie 1:30 vai. Rungty 
nes numatoma baigti apie 3 v.

Pažymėtina, kad Vyties mo
terų krepšinio komanda yra da 
bartinės Š. Amerikos lietuvių 
meisterės.

Tai yra pirmosios šio sezono 
krepšinio rungtynės. Visus kvie 
čiame gausiai atsilankyti.

East Chicagos, Ind., Balfo 95 sk. valdyba. Sėdi Jonas Pečiulis — 
pirm., p. Rimkūnienė — sekret. Stovi Jonas Steikūnas — vald. 
narys ir Stepas Karvelis — ižd.

MŪSŲ KOLONIJOSE
East Chicago, Ind.

PAVYKĘS BALFO KON
CERTAS

East Chicago, III., lapkričio 
mėn. pirmosiomis dienomis, čia 
buvo vietos Balfo 95 sk. vado
vybės pastangomis suruoštas 
balius - koncertas. Programą

CLEVELANDE
XIH-jų Š. Amerikos Lietuvių 

Sportinių žaidynių krepšinio 
varžybos įvyks 1963 m. balan
džio 20—21 d. Varžybose daly
vaus virš 30 krepšinio koman
dų. Lietuviškos organizacijos 
prašomos nerengti tomis dieno
mis didesnių parengimų.

SPORTO DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 1—2 d. Clevelande 
Faskas šaukia sporto darbuo
tojų ir sportininkų suvažiavi
mą Čiurlionio namuose 10908 
Magnolia Dr. Suvažiavimo pra
džia 10 vai. r.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI
MAS

L. B. Clevelando abi apylin
kės gruodžio 31 d. (pirmadie
nį) lietuvių svetainėje rengia 
Naujųjų Metų sutikimą. Pra
džia 7 vai. vak. Kvietimus jau 
galima užsisakyti pas M. Aukš
tuolį, tel. IV 1-9928, A. Karosą, 
tel. 721-5117 ir pas kitus apy
linkių valdybų narius. Pakvie
timo kaina — 5 dol. asmeniui.

Prašoma pakvietimus įsigyti 
iš anksto, nes stalų skaičius 
bus ribotas. Abiejų valdybų po
sėdy numatyti salės išdekoravi- 
mo planai ir vaišių stalų paruo
šimas. Šokiams gros geras or
kestras. Stalai bus abiejose sa
lėse.

Smulkesnių informacijų gaus 
kiekvienas užsisakydamas kvie
timus. Visi kviečiami dalyvauti 
tradiciniame Naujų Metų suti
kime. (Pr.)

atliko Clevelando vyrų oktetas, 
j vadovaujamas muz. Ryto Babi- 
' eko. Oktetas padainavo apie 20 
įkūrimų - dainų, lietuvių ir ki
tataučių kompozitorių. Publika 
labai noriai ir nuoširdžiai pa
lydėdavo kiekvieną sudainuotą 
dainą audringų rankų plojimu. 
Kaikurie kūriniai primygtinai 
publikos buvo prašomi pakar
toti, bet oktetas buvo “šykš
tus”, vietoje pakartojimo už
traukdavo naują, programoje 
nenumatytą, dainą. Iš ko ma
tyti, kad okteto repertuaras bu 
vo ne tik gerai ir kruopščiai 
paruoštas, bet ir» turtingas.

Publikos palyginamai buvo 
daug, bet galėjo susirinkti dau
giau. Vadovybė tinkamai buvo 
išreklamavusi per spaudą ir 
laiškais. Oktetas už programos 
išpildymą atlyginimą tepaėmė 

i tik simbolinį. Aukų surinkta 
300 dol. Bendrai pajamų turė- 

! ta virš 600 dol. Stambiausis 
aukotojas Jonas Klimas $50, 
kuris šioje lietuvių kolonijoje 
visad visus pralenkia savo au
komis. Pranešimus gražiai ir 

, vykusiai darė šios lietuvių apy
linkės gyventoja Rūta Domai 
kaitė, kuri taip pat visus okte- 
to dalyvius papuošė raudonų 
rožių žiedais. Genė Markevičie
nė noriai ir nuoširdžiai organi
zavo ir pravedė dovanų dalini
mą, kuris davė gražaus pelno 
Taip pat ponios V. Valeikienė 
ir Rimkūnienė organizavo mais 
tą, paruošė valgius. Šiam Balfo 
skyriui vadovauja naujas atei
vis Jonas Pečiulis, kuris šioje 

, organizacijoje darbuojasi jau 
11 metai.

Šis Balfo skyrius turėjo pa
skelbęs dėvėtų rūbų vajų. Su- 

į rinkta daug ir gerų rūbų. Rū- 
(bai ir gautas iš koncerto pelnas 
pasiųstas centrui.

Jonas Ervydis

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą, dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. „ 9 „ 8 „
šeštad. 9 12:80

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 30 5

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

’ ... ...........................
Į (,I{AIHVSK\S

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

TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidara ir sekm. 11 v. iki 4 v.♦ ♦ ♦ ♦ » ♦» ♦ ♦♦♦♦•»♦»♦♦♦♦♦♦<

moVTni g
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

T E L E V IZ 1 rr
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

L M I G L I N fl S
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 

.9:30 val. ryto. Vakaruškos pirmad.
7 val. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413
7150 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 20, Hl.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

------------- ■■ ■ ........ —

current dividend on investment bonna
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Invcstmento bonus mokame 4^% dividendų kas pusmeti ir 

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

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

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

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

ttl/ I D’C£ S E L F
MSERVIGE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202
NOVEMBER—Lapkr. 29, 39 ir DEC —GRUOD. 1 D. D.

IUPITER 25 YEAR OLD GREEK
BRANDY Fifth $4-79

IMPERIAL NAPOLEON BRAND FRENCH
BRANDY Fifth $2.98

GRAND MARNIER or CHERRY MARNIER
LIQUEUR 22 oz. Bottle. $5.98

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

TVARSCKI VODKA 80 PROOF Quart 2.98

HILDICK’S or LAIRD’S APPLE JACK
BRANDY Fifth $3.98

DON “Q” IMPORTED LITE or GOLD
RUM Fifth $2-98

CANADIAN 8 YR. OLD 86.8 PROOF
WHISKEY. Fifth $3-98

MANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED
WINE. Fifth $-| .98

SOUTHERN COMFORT LIŲUEUR 
100 Proof Fifth

anticipated dividend 
on investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

............................................. ............ ' ■ •• ........



CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
REAL ESTATE fi E AL ESTATE

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS*

Civilinės aeronautikos tarybos tarnautojai tiria liekanas United Air Lines lėktuvo Viscount, kuris 
nukrito 17 mylių nuo Baltimorės, Md., aerodromo. Žuvo 17 asmenų. Sakoma, kad nelaimę atnešė 
gervė, kuri įsibriovė į lėktuvo užpakalį.

Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 
kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27.600.

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

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

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

2 butu mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
šildymas. Reikia pigiai parduoti. 
$26.500.

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

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

Didelis bungalow arti 63-os ir Ca
lifornia. Išpuoštas rūsys. Alyva šil
dym. $19,900.

5 butų mūras. $5.000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44.900.

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

6 kamb. bungaiovv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13.700.

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

Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštu 
mūrus. Nauja statyba. $31,000.

Mūr. bungaloiv. 2 butai po 5 karnb. 
ant 50 p. loto. $19,500.

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

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

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

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $4i,ooo.

Pajamų bungaloiv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

Mur. 1 kandi.. 10 metų, garažas. Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo 
30 p_. lotas. M. p. $18,500.' •šildymas, M. p. $1 0,250.

Mur. B kamb., 1 mieg-.. 10 metu, Jlūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
garažas, 71 ir California, $20,800. ' i priedų. M., p. Tik $2O,GO0.

Mūr. (t kamb.. 3 dideli mieg. Ga- Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
ražas, 65 ir Fairfield. 'šildymas. M. p. $16,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. SSth St., HE 6-5151
2 butų C ir 6 kamb., gazu šild., 

garažas, Bright. Pk. skubiam par
davimui, $19,900.

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

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti
55-os ir Kedvale. Dideli karnb. Ke
ramikos plytelių vonios. Alyva karš
to vand. šildymas. Garažas $250 mėn.

' pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 
$31,900.

0 kamb. medinis. Nauja gazu šilu
ma kartšu vandeniu. Alumin. langai. 
Arti 59-os ir Pulaski. $13.900. Skam
binti poniai Jakubėnienei

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Aiyvą-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
wood. Tič $17,000.

1 aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

3 būt. mūrln. 4—5—S, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 lr Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

MŪSŲ KOLONIJOSE
New Haven, Conn. i

MINĖJOME MAIRONĮ
Lietuvių Bendruomenės Nevv 

Haveno apylinkė, lapkričio 17 į 
dieną surengė Maironio 100 m. 
gimimo sukakties minėjimą - va
karą.

Minėjimą atidarė L. B. vietos 
apylinkės pirm. A. Gruzdys, 
trumpai nupasakodamas šio mi
nėjimo tikslą ir reikšmę. Pas
kaitą, tema — Maironis nemirė 
— skaitė dail. V. Jonynas. Kal
bėtojas savo puikia iškalba ir 
temos originalumu tiesiog užbū
rė klausytojus. Valandos laiko
tarpy buvo perbėgta Maironio 
kūryba, jo darbai ir nuopelnai 
lietuvių tautai.

Po paskaitos rašyt. Paulius 
Jurkus parodė spalvotą garsi
nį filmą iš Maironio gyvenimo, j

Meninėje dalyje Bridgeporto į 
L. B-nės meno ansamblis, va- • 
dovaujamas Rasto, gražiai pa
dainavo keletą harmonizuotų 
Maironio kūrinių, o waterburiš- 
kis aktorius Žemaitaitis padek
lamavo eilėraščių. Paties Mai
ronio labiausiai mėgiamą eilė
raštį — Aš norėčiau prikelti — 
pasakė jo giminaitis Linutis Lip 
čiukas, 6 m. amžiaus (Jo tėtis 
Stasys Lipčius yra Maironio se
sers sūnus). Vietos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Linos 
Mikalavičiūtės pašoko tautinių 
šokių. Visą programą organi
zavo ir sklandžiai pravedė apyl. 
pirm. A. Gruzdys.

Čia vis daugiau įsigali gra-! 
žus paprotys, kad kaimyninės 
L. B. apylinkės paremia viena 
kitos ruošiamus parengimus. Ir 
šį kartą mus aplankė Bridge
porto, Waterburio, Stamfordo 
ir Nevv Britaino apylinkių na
riai. Svečių tarpe taip pat bu
vo parapijos klebonas kun. J. 
Matutis, Lietuvių B-nės Tarybos

bas ir aukos eina vienam gra
žiam tikslui.

Dar tenka paminėti, kad į- 
steigtąjį Maironio vardo fondą 
sudarys ne tik įplaukos iš paren 
girnų, bet taip pat ir aukos, ku
rios bus mielai priimamos. Pir
mą tam tikslui asmeninę 5 dol. 
auką jau paskyrė Bendruome
nės narys ir vietos Alto pirm. 
J. Mačys. Tikimasi ir daugiau 
panašių aukotojų kaip pavienių 
asmenų taip ir organizacijų, š.

Providence, R. L
Jaunimu besirūpinant

Paskutiniuoju laiku mūsų ko
lonijoje, daugumoje kun. V. 
Martinkaus dėka, gerokai pa
daugėjo naujųjų ateivių skai
čius. Tai atvykusieji iš Anglijos, 
Venecuelos ir Vokietijos. Žino
ma, susidarė ir būrelis gražaus 
jaunimo. Jau senokai norėta 
suorganizuoti šeštadieninė mo
kykla ir nors turima mokytojų 
arba galinčių mokyti net dau
giau negu pačių vaikų, tačiau 
tas svarbus reikalas nepajudė
jo. A. Čekienės iniciatyva pra
dėtas skautų sąjūdis, savo veik 
la juda pirmyn. Išrinktas tėvų 
komitetas: pirm. M. Saulėnie- 
nė, vieepirm. M. Staričenkienė, 
sekr. V. Rastonis, ižd. P. Paš- 
kauskas. Skautams berniukams 
“Laisvės Varpo” d-vei vadovau 
ja s. v. vyr. sklt. J. Staričen- 
ka, mergaitėms vyr. sklt. E. 
Paulauskienė. Dvasios vadas 
kun. V. Martinkus.

Pavykęs vakaras

Brockton, Mass.

L. B. APYLINKES PARENGI-, 
MAI

Pamešama BrocKtono ir apy
linkių lietuviams, kad LB 
Brocktono apylinkė organizuo
ja Kalėdų eglutę vaikams ir 
Naujų Metų sutikimą.

Kalėdų eglutė įvyks gruo
džio 29 d., šeštadienį, 3 v. p. 
p. parapijos salėje. Programė-' 
lę išpildys šeštadieninės mo- j 
kyklos mokiniai. Atvyks Kalė
dų senelis su dovanomis, bus 
vaišės, rateliai ir žaidimai prie 
puošnios eglutės. Šia proga vai
kų laikraštėliui “Eglutei” pa
remti rengiamas dovanų pas
kirstymas. Naujų Metų sutiki- 

' mas ruošiamas gruodžio 31 d. 
į 8 v. vakare Romuvos parko 
įšalėję, Claremont Avė., Brock
tone. Bus vaišės', meninė prog
rama ir šokiai, grojant F. Smi
to orkestrui. Stalus prašom re
zervuoti iš anksto ir pranešti 
apie dalyvavimą iki gruodžio 

i mėn. 20-tos dienos šiuo adresu: 
R. Bielkevičius, 276 Court St., 
Brockton, Mass. Telefonas JU 
3-6439.

L. B. Brocktono apylinkės 
valdybas (Pr.)

Naujos šeimos

Birutė Duobaitė ruošiasi iš
tekėti. Pirmas užsakąs paskelb
tas Šv. Kazimiero parapijos biu 
letenyje lapkričio 25 d.

Šiemet vedė stud. Venčkaus- 
kas ir ištekėjo Janutė Adam- 
kevičiūtė.

Lapkričio 17 d. lietuvių klu
bo salėje tėvų komitetas suruo
šė pasilinksminimą — šokių va
karą. Staigmeną padarė Bosto
no skautai. “Žalgirio” tunto 
tunt. K. Nenortas, “Baltijos” 
tunto tunt. Subatkevičienė, at
vykus su būriu skaučių ir skau-

KALĖDINES KORTELĖS
Christmas Cards

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

RINKINYS NTR. 1

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalai*
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R PAS 
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

B kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22.430,

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

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

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

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

Graži B kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

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

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

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

Liuksus C kamb,, 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 Įį vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32.500.

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

Visai nauji mūr. modernūs na
mai po S lr 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,600.

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

Mor. 2 po 6, geras, Brighton Par- 
ke.

Mūr. 2 po 4,.Brighton Pke. $17,100. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5^4 kamb. 

Marąuette Parke.
Mūr. 5 lr 6 kamb. Brighton Parke. ni°- ?21-500-

$22,500.

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

CICERO—BERWYN
i 2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo šl- 
Į (ima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500. 

S butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. .5 karnb.. ba- 

seboard šilima. Apsauga nuo potvy-

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

Geros pajamos. 6—5—3 kamb. 
Namas įkainuotas skubiam par
davimui. Uždari porčiai, automat. 
apšild. alyva-karštu vandeniu. Ga
ražas. Labai gerai išlaikytas. Sa
vininkas. NA 5-9093.

$15,500 už 5 kamb. bungaloiv,. 
Pilnas rūsys, uždaras porčius, di
delis 2 maš. garažas, žiem. langai 
Ir sieteliai. Arti Marąuette pko. 
Žemi mokesčiai. Agentai tenesi- 
kreipia. WA 5-7507.

Parduodamas pačiame Marąuette 
Parko rajone gražus 5 kamb. na
mas. Geras pasiūlymas visuomet 
bus priimtas. RE 7-4462.

IŠNUOMOJAMA — POR RENI i

rąuette Pk. išnuomojami du 
ariai su baldais, vyrui. At- 
; įėjimas. Telef. 436-4949.

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

1% AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak La.wn. Gazo 

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

10 METŲ (MCR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR B KAMB. BUTAS

Mūr. Gage Pk. Viskas naujai i.š- 
dekoruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29,500 arba geriausias 
pasiūlymas.

TTK $18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje. Šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRTC.HTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo-—karš- 
to vandens šildymo sistemos. $26,500.

5 IR 4 KAMB. MARQUETTI5 PK.
10 meti} 1 aukšto aukšto 10 

metų mfir._ Nauja Šildymo sistema, j 
Įruoštas rūsys! 2 auto mūr. garažas. ' 
37 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 i Savininkas išsikelia j Europą.. Rei- 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. ' kalinga greit parduoti. Geras 6
IV. niifešt s Jr a kam aar <8l«ooo kamb., 3 mieg. modernizuotas bun-■' K •„2 . galow. Prie 6 2-os ir California.
Turime icerQ barg-euy* patikrinkite. Daug vertingų priedų, žema kai-

BU DRECKAS a. Norkus Real Estate
2742 W. 43rd Str. LA 8-3384 2405 W. 51st St WA 5-5030

CONTRACTORS

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

Marąuette Parko centre, atski
rame name išnuom. 4 kamb. butas, 
2 mieg., centralinis šildymas.

GR 6-1985

Išnuom. 6 kamb. butas, Ciceroje. 
1829 S. 49th Court 

Tel. TOįvnhall 3-2774

Išnuomojamas Il-me aukšte iš 
5(4 kambarių butas su centraiiniu 
šildymu — 4518 S. Fairfield Avė. 
Pageidaujama suaugusieji.

Išnuom. 4 kamb. butas. Auto
matinis šildymas, šiltas vanduo. 
4212 S. Rockvvell St. VI 7-1948.

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. T,uxus 
butas — geros pajamos. $35.000. 
REAL ESTATE. NOTARY PURLIO

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS RE210ENCINIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
2301 W. 69tb St.. Chicago

STAN KUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

progos-opportuniEtIes

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts. Stogai. Dnn>
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, E 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alioy” rinas — “gutters"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kait 
lr "galvanized”. Dažymas iš lauka 
"Tuckpointing”, Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-BO47, RO 2-8778
..Į . ............................ .....

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe„ 
čius, -vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tėl. 277-1442 

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

narys dr. Vileišis, Hartfordo 
apygardos pirm. Bagdonas, pro- j 
fesorius Marijošius ir kt.

Vakaras davė gražaus pelno,' 
kuris paskirtas Maironio vardo 
fondui. Šį fondą įsteigė L. B. 
apylinkė ir iš jo bus skiriama 
stipendija lietuviui jaunuoliui-ei 
siekiančiam aukštojo mokslo.

Šia proga apylinkės valdyba 
dėkoja visiems bent kuo pri- 
sidėjusiems prie šio vakaro pa
sisekimo. Ypatinga padėka sve
čiams dail. V. Jonynui už taip 
įdomią paskaitą ir tą paskaitą 
vaizdais papildžiusiam rašytojui 
P. Jurkui. Taip pat visiems sve
čiams ir vietiniams programos 
dalyviams dainininkams, dekla- 
muotojams ir šokėjams. Bufeto 
vedėjai p. Plečkaitienei ir ki
toms ponioms šeimininkėms už 
skanius valgius ir malonų pa
tarnavimą, baro vedėjui ir vi
sam personalui ir visoms mie
loms Bendruomenės narėms už 
pagamintus ir suaukotus bufe
tui produktus. Visų mūsų dar-

tų, dainomis ir žaidimais paį
vairino parengimą. Už tai jiems 
didelė padėka. Taip pat padė
ka svečiams iš Nonvoodo ir 
Worcesterio. Gaila, kad paren
gimo neparėmė kitų organizaci
jų nariai, nors į jų parengimus 
skautų tėvai arba kiti naujieji 
ateiviai noriai aplanko. Na, yra 
ir tokių tėvų, kurie ne tik pa
tys namų slenksčio neperžen
gia, bet ir vaiki} neleidžia lie
tuviškoje veikloje dalyvauti.

Kalėdoms skautai ruošia pra
mogėlę. Suvaidins Ramūnienės 
parašytas Lietuviškas kalėdas. 
Bus ir kitų paįvairinimų.

Jonas S-s

Nėra tokios būties, nėra tokio 
nusikaltimo, kuris galėtų pateisin
ti moters garbės įžeidimą. Jei esi 
jos tėvas, globėjas, viršininkas ar 
darbdavys ir jeigu ji nusikalto, 
gali ją nubausti, gali pašalinti iš 
vietos, gali barti, bet vis tiek ne
turi įžeisti jos garbes! Jei įžeidei 
ją pajuokos, paniekos žodžiais -— 
susitepei; jei įžeidei ją ranka — 
žinok, tą pat sekundę užmušei sa
vo sieloje garbę! — V. Putvys

A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 
Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kaz)-s Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $1.50

B. Be to, dar galima gauti anks
čiau išleistų įvairių, gražių Kalėdi
nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija 
telė. Kaina $1.50.

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

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tųbelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. S
Da.il. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

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

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

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

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ktf- 

lėdų vaizdai su angliškais .Sveikini
mų tekstais: Madona. Holy. Family, 
Little Angeis. Cilerųb Christmas ete. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina; $'f.Q0. 

i Užsakymus siųsti:

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

Išnuomojamas kambarys su at
skiru įėjimu 63-čios ir Maplevrood 
apylinkėje. Skambinti 476-2788.

PARDAVIMUI

Parduodu 2 mašinas — ’58 m. 
Oldsmobile ir ’57 m. Pontiac. Abu 
povver steering ir power brakes. 
$850 ir $400. PR 6"7660.

72-ra in Mozart, Mūr. bungaloiv, 
5 kamb., ga.ražas. $18,700.

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

B butų mūr. 2 metu Bargenas. 
$62,000'. .

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

VAINA REALTY
2617 W, 7 lst St._______RE 7-9515

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

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

B kamb. mūrinė resid., šild. gazu, 
$1,500 .mokėti, už $16.500.

7 metų namas, garažas, sodas. 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter, Lemont, III., CL 7-0675

NEPRALEISKITE PROGOS!
Savininkas priverstas už suma

žintą kainą parduoti shopping 
centre likerių biznį. Metine apy
varta virš $100.000. Teirautis — 
VVA 5-5362, J. Stanaitis.

Parduodama groserių ir mėsas 
krautuve, prie kampo. Įsigyvenęs 
biznis. OLympic 6-7034

GROSERIŲ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Įsteigta prieš 13 m. Sa
vininkas eina: pensijon, turi par
duot. Daug prekių. Gęras biznis. 
Gyvenimo patalpos viršuj. Priei- 
nama kaina. YArds 7-1572.

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

: .C ■
HELP WANTED -- MOTERYS

Jei mėgstate namų ruošos darbų 
ir atliekate jį gerai, prašom skam
binti 1611 6-4038 po 3 vai., popiet. 
Suaugusių šeimai reikalinga moteris 
padėti kasdieną, nuo 1 iki 7 v. p. p. 
— Skalbti, prosyti, valyti ir virti. 
Geras atlyginimas. Mes gyvename 
Oak Parke .arti Laike St. ir Seo- 
ville A ve.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dtklnlul 

GA 5-B867

DOMESIO t

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS UI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekivenų Sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. d. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Litheanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock,

Pennsylvania.

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

Arti O’Hare Airport parduoda
mas “ranch” namas — 5 kamb, 
ir prijungtas g a r a ž a s, “utility 
room”—sandėliukas (rūsio nėra). 
Parduos arba mainys į namą pie
tų Chicagoje. GU 6-4278.

DĖMESIO J

RADIO PROGRAMA
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- 
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltle Florists 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas *1 
‘Draugas”

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. \Vestei n, Chicago 9, HL

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.



Finansiniai reikalai
I ' LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO BENDROVIŲ LYGA Į 

(Lithuanian League of Insured Savings Ass'n) t I
I I | 2401 West 63rd St, Chicago 29, III. , I I

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

LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO BENDROVIŲ LYGOS 

ŽINIOS

Federalinė apdrauda 
sąskaitoms pakeliama iki 

$25,000.—

Kennedy administracija įnešė 
kongresan įstatymo projektą 
pakelti dabartinę apdraudos ri
bą taupymo sąskaitoms nuo 
$10,000 iki $25,000. Joseph P. 
McMurray, Federal Home Loan 
Bank Board pirmininkas, siū
lydamas šį pakeitimą, pareiškė, 
kad “$10,000 riba tiesog neati
tinka dabartiniam ekonomikos 
stoviui”.

Bankuose ir taupymo bendro 
vėse žmonių laikomiems pini
gams apsaugoti tuoj po 1929— j 
33 metų depresijos buvo įsteig 
ta federalinė draudimo įstaiga Į 
Federal Savings and Loan In
surance Corporation, kuri ap- 
drausdavo taupymo sąskaitose 
laikomus pinigus ligi $5,000 as
meniui. 1950 metais kongresas 
pakėlė apdraudos ribą ligi $10,- 
000. Dabar ir ši riba pasidarė 
per žema. Daug žmonių norėtų 
laikyti taupymo bendrovėse di
desnes sumas. Pakėlus apdrau
dą ligi $25,000, taupymo ben
drovės galės gauti daug naujų 
indėlių.

Nauji taupymo bendrovių 
veiklos barai

Nesenai tVashingtone įvyku
sioje 70-toje metinėje U. S. Sa
vings and Loan League kon
vencijoje naujasis lygos prezi
dentas M. L. Dye pareiškė.^ kad 
taupymo ir skolinimo bendro
vių vadovai turi prisiderinti 
prie minties, jog nuostabus tau 
pymo bendrovių augimas poka
riniais metais, esą, pasibaigęs 
ir artimoje ateityje negalima ti
kėtis jo pasikartojimo. Kai pa
grindinė gyvenamųjų namų pa
klausa yra beveik patenkinta, 
taupymo bendrovių vadovams 
tenka dairytis naujų progų pi
nigams investuoti. Ligi šiol tau 
pymo bendrovės daugiausia 
savo pinigus investuodavo į vie 
nos šeimos namus. Tačiau nuo 
1960 metų padėtis pradėjo keis 
tis. Bendrovės nebegali tenkin
tis paprastomis vienos šeimos 
namų finansavimo operacijo
mis. Tenka eiti į daug sudėtin
gesnę apartamentinių namų, 
miestų rekonstrukcijos, senelių 
prieglaudų ir kitų statybų fi
nansavimą. Manoma, kad ben
drovės sukaupdamos savo lė
šas galėtų labai sėkmingai pri
sidėti prie miestų rekonstrukci
jos finansavimo. Kai kas siūlo 
bendrovėms imtis namų reikme 
nų kaip tai, šaldytuvų, baldų 
pirkimo finansavimo.

Tarptautinis namu paskolų 
bankas

Amerikos taupymo ir skoli
nimo bendrovės yra pasiruošiu- 
sios suteikti Pietų Amerikos 
kraštams vieną bilioną dolerių, 
kaip ilgatermininę paskolą gy
venamųjų namų statybai tose 
šalyse. Kongrese svarstomas į- 
statymas įsteigti International 
Home Loan Bank, panašiai, 
kaip J. A. V. yra Federal Home 
Loan Bank sistema. Kiekviena 
taupymo bendrovė į naujai stei
giamą banką galėtų investuoti 
1% savo kapitalo, šis tarptau
tinis bankas suteiks pradinį ka
pitalą Pietų Amerikos kraštuo
se naujai steigiamoms taupymo 
ir skolinimo bendrovėms. Pa
staruoju laiku Pietų Amerikoje 
yra įsteigta apie 50 taupymo ir 
skolinimo bendrovių, tačiau jos 
negali išvystyti savo veiklos,

nes joms trūksta kapitalo. Lo
tynų Amerikos gyventojai pa
prastai pinigų netaupo, nes jų 
pinigų vertė labai, svyruoja. 
Suteikus jiems galimybę įsigy

Vyresniojo amžiatis pilie
čiams namai yra taikomi vidu
tinių pajamų žmonėms, todėl 
nuomos, paprastai, yra, žemes
nės nei privačiuose namuose.

Vyresnio amžiaus asmenims 
namų statybai finansuoti įsta
tymu labai plačiai naudojasi į- 
vairios religinės ir tautinės lab 
daros organizacijos, šiuo įsta
tymu, atrodo, turėtų pasinau
doti ir lietuviškos organizacijos, 
kurios rūpinasi vyresniojo am
žiaus asmenų globa.

Auksas ir doleris

Tarptautinėje pinigų rinkoje 
daug susirūpinimo kelia vis di
dėjanti aukso paklausa Londo
no biržoje. Yra pastebėta, kad 
pastaruoju laiku daug aukso

Gyvulių parodoje Chicagoje premijuota kiaulių augintojo Ray 
Keppy bekonas. Ūkininkas per metus parduoda apie 1,200 kiaulių. 
Nuotraukoje be augintojo Keppy ir jo žmonos dešinėje matyti 
Amerikos kiaulių karalienė FlaviaU Goeller, 20 m., iš Pilger, Neb.

I DRAUGAS, penktadienis, 1362 m. lapkričio mėn. 30

FO MILIJONĄ PAJAMŲ , 
KASDIEN

Net šimtas JAV pramonės 
firmų, jų tarpe — 15 žibalo 
bendrovių, kasdien turi pajamų 
po milijoną dolerių ir daugiau. 
Tačiau, kai jos išmoka atlygi
nimus ir kitas gamybos išlai
das, nuošimčius, federalinius, 
valstybės, miesto ir užsienio 
mokesčius, tai pelno lieka 6 cen

tai nuo dolerio. Iš tų 6 centų 
3.7 išmoka, šėrų (akcijų) sa.-' 
vininkams, kurių esama 9.6 mi
lijono, o likusius 2.3 panaudoja 
pramonė.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Jr 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.

ti namus, išdėstant surnokėji-j pepka privatūs asmenys. Nor
mą daugeliui metų, žmonės tu-, majįaį Londono biržoje kasdien 
rėš. akstiną taupyti pinigus irj par(jaodama aukso už 4—5 mi- 
mokėti už namą. Seniau šutau- lijonug dolerįų Kubos krizės 
pytų pinigų vertė krito grei- metu - guma paki]o Hgi 25 mi_ j jo:

Aukos Labdarių s-gai

Labdarių s-gos 47-to seimo me- Sisters Auxiliary —- Chapter 7, 
tu, įvykusio lapkričio 11 d., auko- Victoria Stankus, Apaštalystės 

: Maldos Draugija — ŠŠ. Petro ir j
ėian nei hi nauda Dabar sri •----- -——r-—- o- — , $18,000 — Chicagos Arkidiece-. Povilo parapijos, Walter Galdikas,
ciau, nei jų nauaa. vaudi gi, lijonų dolerių Paprastai pir- zijos Labdarybė; $2,000 — asmuo, Agota Baravykienė, Catherine Yo- 
mokedamas uz namą, jis po e mQje edgje parduodamas nau- nenorįs, kad jo vardas būtų skel-! ways, Motiejus Dambrauskas, Mr. 
lių metų turės pastovią verty- ijai i§kastag auksas, kuri0 me- Į biamas. :& Mrs. Joseph Sudeikis, Carol Gal
bę - nekilnojimąjį turtą, lygų tin- gamyba giekia apie viena
jo sutaupytų pinigų vertei, o bmjona dolerių kai dau.

Po $100 — prel. Ignas Albavi- žūtis, Mr. & Mrs. Anthony Goode. 
čius, prel. Jurgis Paškauskas, kun.
Edvardas Abromavičius, Mr. &

kartais net ir aukštesnį. Igiausia iš Pietų Afrikos prista-IMrs. Peter & Angelą Kilmitz, Mr.
Naujai planuojamas Intcrna-itomo naujai iškasto aukso ne-'& Mrs. Bolas Palutsis. šv. šeimos

tionalHome Loan Bank yra; pakanka, tai kreipiamasi j
nas, dr. & Mrs. Stanley Palutsis. 

Po. $25 — Mr. & Mrs. Anthony
Valonis, John Pakel, Sr. (Chicago 
Savings & Loan Ass’n.)

Po $20 — Labdarių
Frank Padzukąs.

Po $15 — Mr. & Mrs,

Daugelis dar aukojo po 3, po 2 į 
ir po 1 dol. Viso surinkta $21,517 
dol.

.1. F. FI BFIR1S
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 DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 i

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Labdarių Sąjunga ir visi prie
glaudos gyventojai širdingiausiai' 
dėkoja visiems aukotojams už jū
sų nuoširdų dosnumą.

Už visus jų brangius gerada
rius visi Šventos Šeimos Vilos se
neliai, seserys ir kunigai aukos 
savo maldas, prašydami Viešpa
ties Dievo jiems atlyginti savo

Kennedy paskelbtos Alliance jj A vaukso atsargą. Dviejų 
for Progress programos sudėti- j pastarųjų savaičių bėgyje iš 
nė dalis. J. A. V. vyriausybė Ija.V. turimų aukso atsargų 
jau paskyrė 34 milijonus dolę- puvo parduota aukso už 90 rrii- 
rių Pietų Amerikos taupymo ir jįjonu dolerių. Ir visą tą auksą 
skolinimo bendrovių judėjimui nupirko privatūs asmenys.
paremti. Padaryti žygiai įsteig- i Aukso paklaUsą padidina ir tai, į Slopg%Zigmontas L. dangigkomis ,rriaiongmis
ti taupymo bendroves Čili, Ko-jkad šiaig metais Sovietų šąjun^g " & '
lumbijoje, Peru Dominikonų i ga parduodavo Londono biržo-1 Po $11 — Moterų Sąjungos 21 
respublikoje ir kitur. Sėkmin-. je aukso už 200 ligi 300 milijo- j kuopa.
giausiai programa vykdoma Či- dolęrių privatiems asme- 
li valstybėje, kur daugiau kaip Į nįms superkant visą naujai pa- 
25,000 žmonių įsijungė į taupy- igamįnamą auksą, vyriausybės 
mo bendroves ir jau per keletą neketuri galimybės papildyti 
mėnesių sutąupyta daugiau, savo mažėjančias aukso atsar-

kuopa,

Peter
Gedvilas.

•r

kaip vienas milijonas dolerių lė
šų namų statybai.

Paskolos seielių namų statybai

Federalinė valdžia 
naujus potvarkius, kuriais žy
miai ” palengvintas
amžiaus piliečiams gyvenamų

Po $10 — Kun. Kazimieras Ba-; 
rauskas, kun. Vilius Franeūzevi- 
čius, Benediktas ir Emilija Navic-j 
kiai, Mrs. Pearl Benewlecz, Mrs. 
Petronėlė Turskienė, Draugija 
Garsus Vardas Lietuvaičių, Vi Vi 
Printmg, Adela Burba, Stanley 
Šimulis, Labdarių kuopa 23-čia, 
Misses Anna and Agnės Kodis, 
Holy Name Society of Nativity 
BVM Parish, St. Therese of the 
Infant Jesus Society of Nativity 

išleido sar"ą’ per kelet4 pastarųjų me- BVM Parūpi, Vincent and Anna
. . tų neteko keletos bilijonų dole- Luckus, Mary Dzimldas, Bernice 1
18 i rių vertės aukso. šiandien į®dvilas’ ^r' &Carmen

. J.A.V. sandeliuose liko aukso Ąpagtalystės Maldos Draugija. —
tik už 17 bilijonų dolerių. Šio Holy Family Vilią, Mr. & Mrs.

gas.

J.A.V., kurios prieš kiek lai
ko turėjo didžiausią aukso at-

jų namų finansavimas. Dabar 
pagal Housing Act 202-ros sek
cijos pakeitimą Namų Finansų 
administratoriui suteikta, galia 
duoti privačiom, ne pelno sie
kiančiam organizacijoms že
mais procentais ilgalaikes pa
skolas statyti namus vyresnio
jo amžiaus žmonėms ir jų šei-
moms' lų ir japonų centraliniuose ban-

Privati organizacija, norėda- Į kųosę dabar yra apie 12 bilijo

kiekio dar pilnai pakanka dole- Jos. Adominas, Mrs. Elizabeth 
rio vertei išlaikyti, bet rūpestį ,Ernet,ick
kelia tai, kad, Amerikai tei
kiant pagalbą viso pasaulio 
kraštams, o taip pat doleriui

Po $6 
kuopa.

Moterų sąjungos 20

ma gauti paskolą, turi įrodyti,! nų dolerių. Jei tie bankai vienu

Po $5 — Kun. Anufras Bar- 
tapus tarptautine valiuta, “
dolerių susikaupė užsienio ban- |Mrs. Helen Gedvilienė, Apaštalys- 
kuose. Apskaičiuojama, kad vo-;tės Maldos Tretininkų Dr-jos — 
kiečių, prancūzų, šveicarų, ang- J ®v- Kryžiaus parapijos, Mr. & Mrs 

M. Vaznis, Mrs. Sophia Navickas, 
Mrs. Mary Petrulienė, Miss Pet- [ 
ronele Zakaraitė, Mrs. Mary

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

PERKI IK PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SENUS PINIGUS

P A T R I A
0312 S. \Vestem GR 0-0502

Atdara 11-4 ir 6-8

\\JJ i II///

kad sugebės įvykdyti namų sta 
tybą ir vėliau juos adminis
truoti. Namai gali būti tvarko
mi kooperatiniais pagrindais ar 
bą paprastai nuomuojami vy
resniojo amžiaus žmonėms. Na
muose gali būti įrengiamos pri
vačios virtuvės arba bendros

laiku pareikalautų sumokėti už 
jų turimus dolerius auksu, tai 
Amerika turėtų atiduoti beveik 
visą turimą aukso atsargą.

Aukso mažėjimą vyriausybių 
sandėliuose daugiausia sukėlė 
J.A.V. vyriausybės nusistaty-

Paukštienė, V. S. Petkus, Moterų 
Sąjungos 48-ta kuopa, šv. Motinos 
Dievo Sopulingos draugija, Kata
likų Dukterų draugija, Lithuanian 
Red Rose Benevolent Club, A.L.R. 
K. Federacijos 12-tas sk., Mrs. 
Anna. Jerutis, Mrs. Barbara Lin- 
džius, C. Laurinavičius, Charles 
& Richard’s Barber Shop, Treti
ninkų Draugija — šš. Petro ir 
Povilo parapijos, St. Casimir

wagen
4552

W. <3rd Sf.
3505

W. 63rd Sk

PO 78020
valgyklos. Paprastai šios rū-Įmas išlaikyti aukso kainą 35 
šies namuose būna įrengiamos dolerių už vieną unciją. Priva-
skaityklos, poilsio kambariai ir 
t. t. Organizacijos, kurios norė- 

i tų tokius namus statyti, turi 
! paruošti smulkius namų pro
jektus, planus, administracijos 
sąmatas ir numatomų nuomų 
dydį. Planai patvirtinami Fede
ralinės Namų administracijos 
įstaigoje.

tūs finansistai naudojasi tuo ir 
perka auksą, manydami, kad 
geriau auksas, nei popierinis 
doleris. Jei J.A.V. aukso atsar
gos ir toliau mažėsiančios, tai 
■norint nenorint vyriausybė bus 
priversta pakelti aukso kainą, 
kitaip tariant, nuvertinti dolerį. 
Bet, kaip žinome, prezidentas 
Kennedy ir iždo sekretorius

Brangiam tėveliui mirus Lietuvoje,

ALEKSĄ LAURAITĮ
ir jo šeimę nuoširdžiai užjaučiame.

Natalija ir Vytautas Aukštuoliai

Valdžios paskolos vyresniojo . ». .1 , . , . j- , iDouglas Dillon griežtai paneigėamžiaus namų statybai duoda- i f . , _i . . . . . . ! gandus, kad vyriausybe ruošia-mos p,h,oje „amų w jų ,rengi-! . nuverUnti dolerį
mų verteje. Į namų vertę gali! 
būti įskaityta ir žemės sklypo ! 
kaina, architekto planų paga- 

; minimo išlaidos, o taip pat ir !
reikalingi vidaus įrengimai, k. j| io%, 20%, 30% pigiau mokėsite

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

Laidotuvių Direktoriai
MAŽHKMYANS

6845 SO. VVESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7*8600 SEpubUe 7*8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direlrfz.riij Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STRE.ET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tek Vlrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3397 LITUANICA AVE. Tek VArds 7-3401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

t. virtuvės, šaldytuvai, skalbyk 
los ir t. t. Paskolos duodamos 
3—3/8% 50 metų išsimokėji- 
mui.

Su tokia valdžios paskola pa
statytuose namuose leidžiama 
gyventi žmonėms ne jaunes
niems, kaip 62 mėtų amžiaus. 
Taip pat gali gyventi šeima j 
(vyras ir žmona), kur šeimos 
galva turi nemažiau, kaip 62 
metus amžiaus. Pageidaujama, 
kad bute gyventų nedaugiau, 
kaip du ašmenys.

už apdraudą nuo ugnies ir auto- 
m,obilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208}4, W«*st »5tl* Street 
Chicago 42, Illinois 

Tol. GA 1-8054 lr GR 0-4339

Gardaus maisto -siuntiniai į visus 
k,raitus. Pristatoma per 3-4 sa
vaites. Pilnai garantuota. Prary
kite sąražų ir kainoraščiij.

GRAMERCY
SHIPPING C0.
118 E. 28th Street

New York 16, N. Y.
Tel. MU 9-0598

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl........................... $1.00

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

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

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

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558.psl............. ............ .............................. .................. $3.00

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

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

------------------------- -................................... ....... ............. . f

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO*
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių
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X Akademinio Skautų Sąjū
džio aštuntosios žiemos stovyk 
los informacinė sueiga įvyks 
sekmadienį, gruodžio 2 d., 3 v. 
p. p. Jaunimo Centre. Sueigoj 
bus suteiktos informacijos ir 
registracija. Bus renkamas re
gistracijos ir pirmos dienos 
mokestis, viso 8 dol., kadangi 
reikia padaryti rezervacijas, 
kurias tvarko senj. J. Kregž- 
dys.

X Juozas ir Jadvyga Bart- 
kai, “Palangos” restorano, 6918 
S. VVestern Avė. savininkai, bu 
vo uždarę biznį vienai savaitei 
ir tuo laiku aplankė pažįsta
mus Wisconsin Delis, Wisc., o 
iš ten nuvažiavo į Defiance, 
Ohio, aplankyti savo sūnaus 
Aloyzo, kuris antri metai lan
ko Defiance kolegiją. Sugrįžo 
patenkinti kelionėmis ir pailsė
ję-

X Stasys ir Adelė Kondro- 
tai praėjusį antradienį Šv. Kry 
žiaus ligoninėj susilaukė svei
kos pirmgimės dukrelės—Bar 
boros - Onos. Stasio tėvai, Pet 
ras ir Mikalina Kondrotai, taip 
pat Adelės motina A. Snarskie- 
nė džiaugiasi dukraite.

X Inž. Julius A. Raulinaitis 
Los Angeles, Calif., įstodamas 
Liet. Knygos kluban, pageidau
ja daugiau naujų ir gerų klu
bo leidinių jaunajam atžalynui. 
Liet. Knygos klubas laukia jū
sų! Įrašykite savo draugus ir 
pažįstamus Kalėdų proga, kar
tu papildydami klubo išteklius 
5 dol. įnašu naujoms knygoms 
leisti.

X Kotryną Joneienę Moterų 
s-gos 67 kp. narės praėjusiam 
susirinkime pasveikino vardinių 
proga, prisegė korsažą ir su
giedojo “Ilgiausių metų”. K. 
Jančienė išreiškė padėką, ypač 
šeimininkėms P. Dundzilienei, 
A. Žemaitienei ir E. Puniškienei 
už vaišių prirengimą.

X Nereikia rezervacijų ir bi 
lietų į lietuviškas Kalėdų eg
lutės programas šeštadienį, 
groudžio 1 d., Mokslo ir Pra
monės muziejuj. Pirmoji “Chri 
stmas Around the World” pro
gramų diena skirta lietuviams. 
Tą dieną bus penkios lietuvių 
programos, kurias atliks: 2:30 
ir 3 vai. popiet Marijos Aukšt. 
mokyklos studentės, vadovau
jant sės. M. Bernardos, 5 vai. 
p. p. Ateities Atžalynas, vado
vaujant Fr. Gramontienei, 7 ir 
8:30 Vai. vakare Ateities šokė
jai ir dalis Ateities Atžalyno 
atliks J. Daužvardienės parašy
tą ir G. Giedraitienės sureži
suotą montažą pavaizduojantį 
lietuviškas kūčių tradicijas ir 
kalėdinio sezono pasilinksmini
mus. Lietuvių eglutė,pasipuošus 
grakščiais šiaudinukais, nuo pe 
reito penktadienio patraukia 
muziejaus lankytojų dėmesį.

X Cicero Aukšt. Lituanisti
kos mokyklos tėvų komitetas 
gruodžio 1 d., šeštad., 7:30 v.v 
parap. salėj ruošia metinį mo
kyklos koncertą - balių. Pro
gramoje: A. Stephens ansamb
lis, baletas ir kit. Auka už 
kvietimus su vakariene suau
gusiems 2.50 dol., moksleiviams 
1 dol. šokiams gros Markaus
ko orkestras. Kvietimų bus ga
lima gauti ir prie durų, tik 
prašome ateiti truputį anks
čiau. Kadangi bus sėdama prie 
stalų, visų prašoma nesivėlinti.

(Pr.)

X Lietuvių Teatras Atžaly
nas gruodžio 15 ir 16 dienomis 
Jaunimo Centre stato Birutės 
Pūkelevičiūtės “Aukso žąsį”, 
premijuotą pasaką. Spektaklių 
pradžia: šeštadienį 7:30 v. v., 
sekmadienį 4 vai. p. p. Bilietus 
galima gauti pas J. Karvelį, 
Marginiuose ir Terroje. (Pr.)

X Klientų patogumui DAINA 
CO., 3321 S. Haisted, TV, ra
dijų, fonografų, juost, rekord. 
ir elektr. reikmenų parduotuvė, 
bus atdara ir sekmadeniais 

i (12—5) iki Kalėdų. (Sk.)

X Kum. dr. Jonas A. Star
kus, gyv. St. Michael Chureh, 
15 East 23rd St., Bayonne, N. 
J., įteikė Lietuvių Fondui tūk
stančio dolerių auką. Tokiomis 
stambių rėmėjų aukomis Lietu
vių Fondas nuolat auga ir sti
prėja, pasiryžęs greit tapti taip 
laukiamu lietuvių kultūrinių 
reikalų rėmėju.

X Korp! Kęstutis Advento 
metu rengia porą paskaitų. 
Penktadienį, gruodžio 7 d., 7:3C 
v. v. Jaunimo Centre kalbės Jo
nas Šoliūnas apie Gnetiškumą 
lietuvių visuomenėje, gi gruo
džio 14 d. paskaita apie Atvi
rą dvasią skaitys kun. Kęstu
tis Trimakas, SJ. Visi kviečia
mi į šias paskaitas atsilankyti.

X Julija Pūkelis, Mot. sąj. 
49 kp. pirmininkė, prašo visų 
kuopos narių atvykti į prieš- 
metinį susirinkimą šį šeštadie
nio popietį, gruodžio 1 d., 2 v. 
Susirinkimas bus globojamas 
kuopos raštininkės Marijos Ru
dis, 3419 S. Lituanica Av., ku
ri ruošiasi susirinkimo dalyves 
pavaišinti naminiais kepsniais.

X Vyr. Giedrininkes savo 
narei seselei Marijai Širdies Jė
zaus, dirbančiai Peru valstybės 
misijose, surinko aukų 100 dol. 
ir išsiuntė kaip Kalėdų dova
ną.

X Lietuviškų pamaldų vai
kams tėvų registracija dar te
bevyksta. Skambinti telefonais 
FR 6-6489 arba VI 7-1693. Pri
mename tėvams, kad lietuviš
kos pamaldos vaikams bus iš
rūpintos tik tuo atveju, jei bus 
užregistruotas pakankamas skai 
eiūs vaikų, kurie tose pamal
dose dalyvaus.

X Partizanai, J. Daumanto, 
antra laida, papildyta įdomiais 
faktais iš partizanų grįžimo į 
Lietuvą, yra geriausia Kalėdų 
dovana. Užsakymus su pinigais 
siųsti į LAISVĘ FONDUI, 7238 
S. Francisco Avė., Chicago 29, 
III. Platintojams duodama nuo
laida. Kaina $4.50. Knyga įriš
ta į kietus viršelius, skoningas 
dail. P. Lapės aplankas. (Sk.)

. X Naujus Metus sutikti ruoš
kimės su Lietuvių Fronto bičiu
liais puošniame Sharkos resto
rane. Bus sudaryta tikrai gera, 
Naujų Metų nuotaika. (Pr.)

X Studentai, dalyvavę š. m. 
rugsėjo mėn. 1 — 3 d. Lietuvių 
Dienoje Windsore ir nesumokė
ję už nakvynę Norton Palmer 
viešbučiui, malonėkite kaip ga
lima greičiau atsiskaityti.

Pinigus siųsti viešbučiui arba 
buv. Lietuvių Dienos pirminin
kui M. Kiziui, 570 Louis Avė., 
Windsor, Ont. Neatsiskaičiusių- 
jų pavardės bus skelbiamos 
spaudoje. (Pr.)

X E. Jakštienė, 1425 S. 49 
Avė., Cicero, Ilk, talkininkau
jant skt. J. Bobinienei ir ki
toms geroms šeimininkėms, ati 
daro delikatesų parduotuvę, 
kurioje galima gauti vietos ir 
importuotų maisto gaminių, be 
to, vėdarų, kugelio, įvairios žu
vies, mėsos ir kitų namie ga
mintų produktų. Krautuvės di
dysis atidarymas įvyks lapkri
čio 29, 30 ir gruodžio 1 dieno
mis. Pirkėjai bus vaišinami ir 
dalinamos dovanos. Priimami 
užsakymai ir parengimams tel. 
652-8185. (Sk.)

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

Chicagos Lietuvių Operos vyrų choras, diriguojamas Alfonso Gečo, su solistu Jonu Vazneliu atlie
ka koncertinę programą Operos moterų choro penkmečio paminėjime. Choras sparčiai ruošiasi 
naujiem operų pastatymam. Prie fortepiono Alvydas Vasaitis. Nuotr. VI. Juknevičiaus

IS ARTI IR TOLI
stitution Hali, ryšium su kalė
dine “Pageant of Peace’’ prog
rama. Rajeckai gruodžio 19 d. 
dalyvaus Valstybės sekreto
riaus ir ponios Dean Rusk su- 

, ruoštuose pietuose diplomati- 
inių misijų šefų ir jų ponių gar
bei valstybės departamente.

— Baltimorės tautinių šokių 
grupė, p. Brazausko vadovau
jama, gruodžio 26 d., Lietuvos 
pasiuntinybės kvietimu, daly
vaus kultūriniame vakare Wa- 
shingtone, Lianer Auditorium.

J. A. VALSTYBĖSE
— Juozas Mikuckis, vyres

niosios kartos poetas, pasta
ruoju laiku pergyveno sunkią 
operaciją ir šiuo laiku gydosi 
Saint Agnės ligoninėj, Baltimo- 
jrėje. Poetas yra kelių poezijos 
rinkinių ir daugelio, populiarių, 
dainomis virtusių eilėraščių au 
torius. Pluoštas jo naujausios 
kūrybos yra išspausdinta pas- 

Jkutiniame Aidų numeryje.
— Jurgis Maciūnas, 30 m., 

gyvenęs New Yorke, dabar Vo
kietijoj, kaip praneša korespon 
dentas iš Frankfurto, rūpina
si naujos muzikos pastatymais 
Wiesbadene. Muzika yra labai 

I moderni ir vadinama akcijos 
j muzika, kaip korespondentui 
O’Regan paaiškino Maciūnas. 
Jis kurdamas moderninę muzi
ką Vokietijoje, pelnė duoną dir 
bdamas kaip architektas. Su 
moderniais pastatymais Maciū
nas grupę veš į Kopenhagą, 

į gruodžio mėnesį į Paryžių, o 
j vėliau atvyks į Ameriką.

i —Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
ishingtone žinios. Lietuvos ats
tovas J. Rajeckas su ponia da
lyvavo Somalijos ambasado
riau suruoštame priėmime, jos 
min. pirm. garbei, lapkričio 27 
d. Lapkričio 30 d. juodu da
lyvavo dr. ir ponios Olav Jan- 
se suruoštame priėmime, Pa
baltijo bičiulio iš Švedijos, gar
bei.

Dean Rusk, Valstybės Sekre
toriaus žmona, pastaruoju lai
ku aplankė lietuvių kambarį 
Pittsburgh universitete.

Rajeckai dalyvaus Thailando 
ambasadoriaus priėmime Thai
lando karaliaus gimtadienio 
proga, gruodžio 5 d. Jie daly
vaus gruodžio 15 d. District of 
Columbia viršininko generolo 
kvietimu “Stebuklo naktis” mu 
zikinės dramos pastatyme, Con

William Hamrath stengiasi pa
guosti savo dviejų metų sūnelį, 
gyv. Hamilton, Ont., kuris dviejų 
aštuonmečių vaikų buvo subady
tas, ir sumuštas ir surištas. Ber
niukas be sąmonės rastas lauke, 
esant 33 laipsnių temperatūrai.

X šviesos - Santaros rengia
mas Naujų Metų sutikimas, 
kuris įvyks Music Hali patal
pose, kiekvienais metais praei
na kuo linksmiausiai. Staliukus 
galima užsisakyti pas H. Vepš- 
tienę, RE 7-9832, ir pas D. 
Kochanauskienę, PR 8-7708.

(Pr.)

DAIL. A. DARGIS SVEČIUOJASI 

PAS J. MACKEVIČIŲ

Dail. Alfonsas Dargis, gyve-' 
nąs Rochester, N. Y., savo dar
bais ir talentu yra seniai išsi
veržęs iš tautinės bendruome- j 
nės ribų. Dar Vokietijoje gy-' 
vendamas, jis buvo vokiečių te
atrų dekoratorius, gi Ameriko-! 
ie jo darbus turi įvairios gale
rijos, jo individualios parodos 
buvo suruoštos visoje eilėje ži
nomųjų šio krašto meno šven- Į 

. tovių. Praėjusį pavasarį dail. 
|A. Dargis su savo darbais buvo 
aplankęs ir mūsų Čiurlionio ga- i 
leriją, kur vyko jo paroda.

A. Dargio paveikslų žiūrėti j 
ar pirkti neplaukia plačiosios! 
masės, bet, jei taip galima išsi
reikšti, rinktiniai žmonės, kurie 
supranta meną, kurie ir abstrak 
te randa meninį grožį, išskiria 
dailininko savitą, neatkartoja- 
mą formą, jo techniką. Dail. 
A. Dargio kūriniai savo spal
vomis ir nuotaika iš pirmo žvilg 
snio užburia žmogų. Bet kai į pa 
veikslą giliau įsižiūri, turi il
gai laužyti galvą, kol .jį supran
ti. Anot Rochesterio meno kri
tikės Virginia Jeffrey Smith, 
A. Dargio parodoje “eini nuo 
vienos spalvų harmonijos prie

CHICAGOS ŽINIOS
DEMOKRATŲ GALVIJAI 

GERESNI UŽ RESPUBLIKO
NŲ

Chicagos 63-ioje tarptautinė
je galvijų parodoje Franklin D. 
Roosevelt, Jr., išstatė 7 Polled 
Hcreford galvijus, kurie laimė
jo vieną pirmą, vieną antrą, ke 
turias trečios vietos ir dvi ket
virtos vietos premijas. Buvusio 
prezidento sūnus yra demokra
tas. Buv. prez. Eisenhowerio, 
respublikono, išstatyti šeši 
Black Angus galvijai laimėjo 
vieną penktą, vieną šeštą, vie
ną devintą ir vieną dešimtą pre 
mijas.

PALEIDO 500 ORO DALINIŲ 
KARIŲ

Užsibaigus Kubos krizei, iš 
Chicagos aerodromo buvo at
leisti iš aktyvios tarnybos 500 
oro karinių dalinių narių, pri
klausančių 64-tai eskadrilei ir 
gyvenančių Chicagos rajone.

BANDYS IŠ VALDŽIOS 
IŠGAUTI PINIGŲ

Reuben Donnelly korporaci- 
Į ja, kuri spausdina Chicagos 
į telefonų abonentų knygas, ban

— Gerą knygą skaityti da
bar pats laikas, kai Gabijos 
leidykla paskelbė metinį kny
gų išpardavimą su didžiausio
mis nuolaidomis. Sąrašų pra
šykite šiuo adresu: Gabija, 
87—85, 95 St., Woodhaven 21, 
N. Y. (Sk.)

VOKIETIJOJE
— J. Šilys, 8941 Lautrach 19, 

Kreis Memmingen, yra pašto 
! ženklų rinkėjas ir dėkingas vi- 
! siems, kurie jam atsiunčia įvai 
•rių vartotų pašto ženklų.

kitos ir tos spalvų harmonijos 
taip tave džiugina, kad tau ir 
nebekyla klausimas, ką tie pa
veikslai reiškia...”

A. Dargį į svečius pasikvie
tė finansininkas J. Mackevičius, 
Sr, šion jam labai laimingon 
žemėn atvykęs prieš daugelį me 
tų iš Oginskio rūmų Plungėje. 
J. Mackevičiaus vadovaujamos 
Standard Federal Savings and 
Loan Assn. b-vės moderniško
se patalpose šiuo metu kaip 
tik ir vyksta dail. Dargio pa
roda. Tai bene ketvirtoji paro
da šiaig metais Standard b-vės 
patalpose. Ją mini ne tik lietu
vių spauda, bet ir lokaliniai a- 
merikiečių laikraščiai. Visa ei
lė parodos lankytojų jau krei
pėsi į Stasį Barą, teiraudamie
si paveikslų kainų. Kiti paveiks
lai jau ir nupirkti. Kainos vi
siems prieinamos.

Malonu, kad Kultūros kongre
so ženkle Chicagoje turime ir 
dar vieną kultūrinį įvykį — 
dail. A. Dargio individualią dai
lės parodą. Ji tęsis iki Kalėdų. 
Įėjimas laisvas, parodos kata
logai nemokamai dalinami.

V. R,

dys iš federalinės valdžios iš
gauti $105,293, kuriuos permo
kėjo taksomis tarp 1953 ir 1957 
metų.

EKSPRESINIO KELIO 
ATIDARYMAS

Gruodžio 15 d., anksčiau, ne
gu buvo numatyta, bus atida
rytas naujas Dan Ryan eksp
resinis kelias, kurio pastaty
mas kainavo 300 mil. dolerių.

APSIVERTĖ GALVIJŲ . . 
SUNKVEŽIMIS

Sunkvežimis, vežąs galvijus į 
skerdyklas, apsivertė prie Kin- 
gery ekpresinio kelio ir Tor- 
rence av. Trafiko eismą sukliu
dė 30 išbėgiojusių galvijų.

KANDIDATAS Į MERUS
Kai kurie Chicagos respubli

konai ragina italą Robert Po- 
desta, 9319 S. Hamilton, sta
tyti savo kandidatūrą į miesto 
merus.

OPEROS MĖGĖJAMS
Chicagos radijo stotis WGN 

(720 kil.), pradedant gruodžio 
8 d., kas šeštadienį iki balan
džio 13 d. transliuos Metropo
litan Operos pastatymus.

AŠTUONI TŪKSTANČIAI 

SUSIRINKIMŲ

Ką pasakojo Jaunimo Centro administratorius 
kun. Jonas Kubilius?

Dabar sunku ir įsivaizduoti, 
kaip viskas būtų pakrypę ki
ton pusėn, jeigu nebūtume tu
rėję J!aunimo Centro ir suma
nios bei drąsios tėvų jėzuitų 
administracijos. Tai pripažįsta 
ir tie asmens, kurie anksčiau 
buvo priešingi tokių namų or
ganizavimui ir netikėjo tokia 
sėkminga jų veikla.

— Kiek metų darbuojatės 
jaunimo ir visuomenės labui?— 
paklausiau tėv. Kubilių.

— Jau lygiai 5 metai, kai 
Jaunimo Centras yra atidary
tas plačiajai lietuvių visuome
nei. , Ir ne tik jaunimui, bet vi
siems, kas tik pareiškia norą 
čia būti, užeiti, dalyvauti.

— Trumpai sakant, koki bū
tų to darbo rezultatai?

'— Jaunimo Centro namų pa
talpomis per tą laiką yra pasi
naudota: 63 trijų organizacijų 
pavadinimo, turėta 8,000 susi

Chicagoj ir apylinkėse
RENGIAMAS ŠIAUDINUKŲ 

KONKURSAS

Jaunimo Centre, Chicagoje, 
yra rengiama kalėdinėms eglu
tėms puošti tautinių ornamen
tų — šiaudinukų konkursas 
gruodžio 15 ir 16 d. Už geriau
sius ir meniškiausius šiaudinu
kus Pranas Zapolis, Ateities šo 
kėjų grupės veikėjas, skiria 
keletą dovanų: $25 ir $10. Ki
tos trys dovanos — Šv. Kazi
miero vienuolės ir Marijos aukš 
tesniosios mokyklos mokytojos 
sesers M. Gracijos knyga “New 
Look at Christmas Decora- 
tions”. Norintieji dalyvauti pa
rodoje ir konkurse, šiaudinukus 
suneša pradedant gruodžio 9 
iki gruodžio 15 d. į Jaunimo 
Centrą, 5620 S. Claremont. Pa
roda ir dovanų paskirstymas 
bus gruodžio 15 ir 16 d.

Pranas Zapolis jau penkibli- 
ka metų yra paaukojęs lietuvių 
tautiniam menui ugdyti. Jo žmo 
na Eleonora yra žinoma daini
ninkė solistė. Jinai yra Ateities 
šokėjų vieneto Atžalyno moky
toja. Šioje parodoje bus išsta
tyti ir Marijos Aukšt. mokyk
los kalėdinių eglučių lietuviški 
papuošalai.

Chicago Tribūne, aprašyda
mas šiaudinukų konkursą, pa
citavo Pr. Zapolio pasakytus žo 
džius: “Būti amerikiečiu nerei
škia, kad turi išsižadėti savo 
tėvų krašto tradicijų”.

JAUNIMO CENTRO METINE
Vakarienė
GRUODŽIO 2 d., 1962 m. 5 v. po pietų

Visi Čikagos lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami 
joje dalyvauti. Jau penkeri metai, kai Jaunimo 
Centras atidarė duris Čikagos lietuvių visuomenei. 
Penkeri metai yra ilgas laikas. Kasmet pereidavo 
per Jaunimo Centrą nuo 70 iki 80 tūkstančių žmo
nių. Tokiame judėjime daiktai nusidėvi. Šią va
sarą reikėjo Jaunimo Centrą išdažyti ir atremon
tuoti. Nuoširdžiai kviečiame visus prisidėti prie 
palengvinimo užsidėtos naštos. Jūs tai padarysite 
ateidami į vakarienę, arba atsiųsdami auką. Ypač 
kviečiu organizacijas, kurios naudojas patalpo
mis, nepamiršti Jaun. Centro šia proga. Kurie dar 
neturite bilietų, užsisakykite iš anksto telefonu 
PR 3-7227, pas Tėv. J. Kubilių.

Organizacijos, kurios platina bilietus, yra prašomos iki 
šeštadienio vakaro pranešti apie išplatintus bilietus.

rinkimų, būta 12 koncertų, 4 
rečitaliai, 6 kongresai, 26 minė
jimai, įvairių kursų, repeticijų 
ir kitokių parengimų. Čia yra 
prisigluadę Čiurlionies galerija, 
Muzikologijos archyvas, Karo 
Muziejus ir t.t.

-— Kiek šįmet kainavo Jau
nimo Centro patalpų remon
tas?

— Apie $8,000. Reikia išklo
ti koridorius lentelėmis, įreng
ti naujų patobulinimų. Be to, 
perdažyti visų klasių sienas ir 
atlikti kitus pagerinimus. Už 
tat dabar žymiai jaukiau ir 
maloniau visiems. Kitą metą 
reikės perdažyti ir didžiąją sa
lę. O tai vis didelės išlaidos!

— Kuo visuomenė galėtų pri 
sidėti?

— Ateiti į rengiamą tradici
nį parengimą gruodžio 2 d. 5 
v. v., arba prisiųsti mažą auką 
išlaidoms padengti. A. G.

JON Ą IR PETRĘ VTRPŠUS 
APLANKIUS

Prieš 12 m. Jonas Virpša iš 
tremties Vokietijoje atvyko į 
Chicagą. Po poros metų apsi
žvalgymo, susiradęs gerą bičiu
lį abudu atidarė Brighton Par
ke, 4591 S. Fairfield avė., mai
sto produktų krautuvę. Kada 
Jonas įgavo daugiau patyrimo, 
atsiskyrė su bendrininku ir 
pradėjo vienas toje pat vietoje 
aptarnauti tos apylinkės lietu
vius, aprūpindamas juos įvai
riais maisto produktais. Savo 
krautuvėje Jonas laiko įvairių 
prekių, neišskiriant mėsos ga
minių. Pažymėtina, kad Jonas 
Virpša pasikvietė savo žmoną 
Petrę - Oną į verslą, šiomis die
nomis atidarė ten pat delikate
sų, skanumynų skyrių, kur ga
lima gauti įvairių žuvų, vineg- 
retų, silkių, įvairių kepsnių, tor
tų, napoleonų, lašinuočių, koše- 
lenos, bulvinių ir kroupinių deš
rų ir t. t.

Jonas ir Petrė Virpšai savo 
krautuvėje laiko įvairią lietu
višką spaudą, — laikraščius, 
žurnalus bei knygas. Pr.

TEISMAS REMIA GELŽ- 
KELIUS

Chicagos federalinis apelia
cijos teismas nusprendė, kad 
krašto gelžkeliai gali pritaikyti 
plačius taisyklių pakeitimus, 
kurie laikui bėgant užbaigs 65,- 
000 darbininkų darbus ir tuo 
sutaupys gelžkeliams per 60 
mil. dolerių kasmet.




