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Perspėjimas prieš Sovietų Rusijos imperializmų
Gyvas nepriklausomybės troškimo 

jausmas Pabaltijo kraštuose
Knyga perspėja Europą ir pasaulį. Nusikaltimas prieš 

Pabaltijo valstybes
REUTLINGENAS, Vokietija.

-— Vakaruose pasirodžius nau
jam leidiniui apie pavergtuo

mybės laikų veikėjas dar nuo 
pirmojo pas. karo metų ir da
bar jis šaukiasi į pasaulį — 
nepamirškite sovietų okupuotų 
Pabaltijo valstybių! Jo parašy
ta knyga tai drauge ir “įspėji
mas Europai ir pasauliui”, drau 
ge ir įspėjimas dėl sovietinio 
imperializmo. (E.)

sius Pabaltijo kraštus — dr. M.
Valters’o “Das Verbrechen ge- 
gen die baltischen Staaten” (Nu 
sikaltimas prieš Pabaltijo vals
tybes — Atlanta leidinys,
1962), šį naują šauksmą Vaka
rams plačiau paminėjo įtakin
gas šveicarų dienraštis “Neue 
Zuercher Zeitung” (319 nr.).

Laikraščio nuomone, "šiame 
krizių pasauly tik retkarčiais _______.
prisimenamos Pabaltijo valsty- VIENA’ “ Vengrų zinių a" 
bės. Turistai pastaruoju metu gentūyra šiom dienom Pranešė

Graiki jos-V engri jos 
prekybos sutartis

kad Vengrija ir Graikija pasi 
rašė prekybos sutartį trejiems

vykstą į Tiflisą ar 'Samarkan- 
dą, tačiau tik retas aplankąs 
Baltijos jūros pakraščius (ne- mctams- _Prckyba ,tarP abie^
sutinka įleisti patys sovietai — 
E.). Esą, kai italai žurnalistai 
lankęsi Pabaltijo miestuose, tai, 
jiems pasisakius esant nekomu 
nistams, vietos gyventojai juos 
priėmę nepaprastai šiltai. Pa
gal dienraštį, jau tai rodą, jog 
ten esąs gyvas nepriklausomy
bės troškimo jausmas.

Knygos autorius — dr. M. 
Valters yra latvių nepriklauso-

kraštų būsią padalinta 80 pro
centų.

Italų senatas remia Fanfani
ROMA. — Italų senatas pat

virtino premjero Fanfani šiom 
dienom padarytus pakeitimus 
ministeriu kabinete. Parlamen
tas vieną dieną pirmiau priėmė 
šį ministeriu pakeitimą.

Komunistai spaudžia žvejus
Jau laikas pavergtos Lietuvos komunistams būti 

savarankiškesniais. Ar nenusibodo lankstytis
Kremliui?

VILNIUS, pavergta Lietuva, šum plano ir pasiekti naujų 
—“Tiesa” gruodžio 4 d. (nr. laimėjimų aprūpinant tarybi- 
284) praneša, jog okupuotos nius žmones puikios kokybės
Lietuvos komunistų centro ko
mitetas ir ministeriu taryba 
“karštai sveikina žvejybos lai
vyno jūrininkus, žvejus, kolcho- 
zininkus ir darbininkus, inžine
rijos - technikos darbuotojus ir 
tarnautojus, partines, profsą
jungines ir komjaunimo orga
nizacijas, pasiekus puikią per
galę — pirma laiko įvykdžius

Jr 1962 metų žuvies sugavimo pla
ną. Ir toliau laikraštis sako, 
kad okupuotos Lietuvos

“žvejai ir žuvies pramonės 
įmonių darbuotojai per 11 šių 
metų mėnesį sugavo 1.313 
tūkstančių centnerių žuvies, 
arba 35 procentais daugiau, 
negu per tokį pat praeitų me
tų laikotarpį.”
Komunistams niekada nepa

kanka engti darbininką, kad tik 
kuodaugiausiai iš jo išspaustų. 
Ir nė kiek neturi gėdos paverg
tos Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetas ir ministe- 
rių taryba, nes ragina garbin
gai įvykdyti padidintus įsipa
reigojimus sugauti žuvies vir-

KALENDORIUS
Gruodžio 11 d.: šv. Damazas, 

Garbutas.
Gruodžio 12 d.; pal. Mykolas 

Giedraitis, šv. Aleksandras.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
.— temperatūra apie 15 - 20 laip 
snių; rytoj — daugiausiai gied
ra, šalta.

Saulė teka 7:07, leidžias 4:20.

žuvies produktais, nes, girdi, 
to reikalauja Sovietų Rusijos 
komunistų partijos centro komi
teto lapkričio plenumo nutari
mai.

Tikrai gėda, kad lietuvių ko
munistų partija neparodo sa
varankiškumo. Jei esi lietuvis, 
nors ir komunistas, jau taip ak
lai nesilankstyk Kremliui. Ne
skriausk savo vergiškumu mū
sų brangios Lietuvos, kuri ank 
sčiau ar vėliau vėl bus laisva 
ir nepriklausoma.

Jei Leninas1 galėtų 

atsikelti ir pažiūrėti
Chruščiovo darbelių
MASKVA. — Diktatorius 

Chruščiovas šiom dienom sovie
tų komunistų partijos plenume 
kalbėdamas prikišo gyvento
jams, kad jie neproduktingai 
naudoja spalvotuosius metalus 
įvairiems papuošimams, “ten
kindami miesčionišką, net, sa
kyčiau, pirklišką skonį.”

Perdaug Sovietijoje, Chruščio 
vo teigimu, prigaminta daug sve 
riančių sietynų ir grotų, turėk
lų laivuose, metro ir geležinke
lių stotyse. Tuo tarpu, jei visa 
tai būtų pagaminta iš plastma
sių ar iš kitų medžiagų, tai, 
girdi, būtų kelis kartus pigiau, 
patogiau ir gražiau.

Darbininkų engėjas Chruščio
vas teigė:

“Mes mokame auksu, pirkda
mi varį užsienyje. Žiūrėkite, 
kiek mes paminklų pastatėm, o 
tai žalvaris, varis. Jei Leninas 
galėtų atsikelti ir pažiūrėti, kaip 
mes išlaidžiai eikvojame pamink 
lams vertingą medžiagą, jis pa
sakytų: jūs daug kalbate apie 
leninizmą, bet mūsų didįjį rei
kalą aukština ne paminklai”. 
(“Tiesa”, 272 nr.)

Jei Leninas atsikeltų, jis vi
siems pąj?n.kyJų: komunistinė 
sistema netikusi, grąžinkite žmo 
nėms laisvę ir žemę.

Nikitos Chruščiovo
mėnesinis uždarbis
“tik” - 70,000 dol.

MASKVA. — Kad tuo tarpu 
tarp Maskvos ir Peipingo vis 
gilėjąs lūžis, tai rodąs ir raudo
nosios Kinijos spauda. Pvz. ne
seniai kiniečių spaudos agentū
ra “Naujoji Kinija” paskelbė 
būdingą straipsnį: “Moderniuo
ju revizionistu” išvadintas ne 
tik Tito, bet ir Chruščiovas. 
Dar daugiau, jis laikomas ir “ka 
pitalistų draugu”.

Kiniečiai teigia, kad Krem
liaus valdovas nedalyvavęs jo
kioje komunistų revoliucijoje. 
Esą, Chruščiovas atstovaująs 
sovietų vadovaujamų sluoksnių 

i interesus, o jo mėnesinis už- 
| darbis; pagal apskaičiuotą va-

Popiežius Jenas XXIII palaimino visuotinio Bažnyčios susirinki
mo tėvus, baigus šeštadienį 2-ojo visuotinio susirinkimo pir
mąją sesiją Vatikane. Visuotinis Vatikano II susirinkimas per
trauktas iki rugsėjo 8 d. (UPI)

Naujas Sovietų biudžetas
MASKVA. — Sovįetų vyriau

sybė vakar paskelbė rekordinį 
taikos meto 87.6 bil. rublių biu
džetą 1983 m., įskaitant 3.6 
proc. padidinimą karinėms iš
laidoms. .

Naujas karinis biudžetas bus 
13.9 bil. rublių (apie $15.3 bil.), 
palyginant su 13.4 bil. (apie 
$14.8 bil. šiais metais). Oficia- 
liai vienas rublis vertas $1.11.

Finansų ministeris V. Gabu- 
zov pateikė naują biudžetą auk 
ščiausio sovieto (“parlamento”) 
sesijai.

Biudžete numatoma 87.6 bil. 
rublių (apie $96.4 bil.) pajamų 
ir išlaidų 86.1 bil. rublių (apie 
$94.6 bil.). Šių metų pajamų 
buvo 84.7 bil. rublių ir išlaidų 
— 82.7 bil. rublių.
Protestas prieš pagalbą Indijai

Protestas prieš
pagalbą Indijai

LISABONA. — Nedidelė por 
tugalų minia gruodžio 7 d. de
monstravo prie Jungtinių Ame 
rikos Valstybių ir Britanijos 
ambasadų, protestuodami prieš 
tų kraštų karinę pagalbą T- 
jai. Jie taipgi ragino grąžinti 
Goa teritoriją, kurią Indija pa
siėmė.

liūtą, siekiąs maždaug 70,000 
dolerių. Jis neatstovaująs ir 
darbininkų; be to, jis esąs še
šių vilų ir namų savininkas.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Čilės prezidentas vakar at

skrido į Jungtines Amerikos 
Valstybes, o šiandien jis vizi
tuos Baltuosiuose Rūmuose pre
zidentą Kennedį.

— Indijos kongreso žemes
nieji rūmai visais balsais nuta
rė remti premjero Nehru liniją 
komunistinės Kinijos atžvilgiu.

— Suomija pakels savo pini
gų vertę nuo Naujų Metų.

Britanija rengiasi peržiūrėti 

savo sutartis, kuriomis 

pasižadėjo ginti Europą
Trukdymas įsijungti į Bendrąją Rinką gali taipgi 

paliesti ir JAV politiką
LONDONAS. — Britanija pa nekomentavo Londono pareiš-

reiškė Europos Ekonominei Ben 
drųomenei (Bendrajai Rinkai), 
jei Prancūzija ir Vokietija jai 
nedarys nuolaidų įsijungti į šią 
ekonominę organizaciją, visi jos 
kariniai pasižadėjimai ginti kon 
tinentą bus peržūrėti.

Patikimi šaltiniai teigia, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
būsiančios priverstos eiti tuo 
pačiu keliu, jei valstybių gru
pė nustatys aukštus tarifus ap
link save.

Pasak politinių ir ekonominių

kimų.
“Mažąją Europą” sudaro 

Prancūzija, Vakarų Vokietija, 
Belgija, Olandija, Italija ir Liuk 
semburgas.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Popiežius Jonas XXIII už
vakar Šv. Petro bazilikoje pas
kelbė tris naujais šventaisiais: 
Petras Julijonas Eymard, Aų- 

stebėtojų įsitikinimo, Jungtinių j įanas Maria Puci ir Pranciškus 
Amerikos Valstybių ir Britani-, Maria da Camporosso.
jos vyriausybės peržiūrėsiančios 
savo pasižadėjimus ginti Euro
pą, jei Britanijai nebus leista 
įsijungti į ekonominę organiza
ciją ir šeši “Mažosios Europos” 
nariai taps kontinento pagrindi
niu politiniu ir ekonominiu vie
netu.

Washingtono pareigūnai dar

Kubiečių prekybos

delegacija Maskvoje
HAVANA, Kuba. — Kubie

čių ekonominė delegacija išskri 
do į Maskvą tartis dėl 1963 me 
tų Kubos - Sovietų Sąjungos pre 
kybos sutarties.

Carlos Rafael Rodriguez, 16 
vyrų delegacijos pirmininkas ir 
Žemės Ūkio Reformų instituto 
prezidentas, pareiškė, jog 1963

— Kardinolas Albert Meyer,
Chicagos arkivyskupas, grįžo 
namo užvakar iš visuo+'ųio Baž 
nyčios susirinkimo Vatikane.

— Kubos uiktatorius Fidel 
Castro buvo pasiruošęs mesti 
atomines bombas ant New Yor
ko ir ant kitų svarbių JAV 
miestų. Tai pareiškė, jo dešinio
ji ranka Ernesto (Che) Gueva- 
i a, outCA*i^s pracjuoį in&A«csį y- 
patingą pasikalbėjimą vienam 
Europos komunistų korespon
dentui.

— Valstybės sekretor. Rusk 
vakar pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės tebėra su
sirūpinusios Kubos likimu, nes 
ten keli tūkstančiai rusų karei
vių, kurie padeda sustiprinti 
diktatoriaus Castro pozicijas.

— Jemeno rojalistai respub
likonai, vadovaujami karaliaus 
Badr, pradėjo kovą nuverstim. Sovietų Sąjungos - Kubos ko .... 

merciniai pasikeitimai pralenks revobucinl režimą^ 
šių metų prekybinį turį, kuris
apibūdintas rekordiniu.

■ ■
i

Prezidentas Kennedy (kairėje) buvo supažindintas su “Beetle” 
vežimu, kuris naudojamas išardyti atominius reaktorius, jaim besi
lankant Nevada atominio bandymo vietovėje. Viduryje yra Ato
minės Energijos komisijos pirmininkas Glenn Seaborg. (UPI)

DARBO VERGŲ STOVYKLOS NEPANAIKINTOS,
BET PERTVARKYTOS

Maskvoje pastaruoju metu viešai pasmerkta priverčiamojo darbo stovyklų sistema — vienas di
džiausių mūsų amžiaus nusikaltimų prieš žmoniškumą. Tuo pačiu mėginama įtaigoti, jog po Sta
lino mirties ta sistema sovietijoje likviduota ir, kad jos aukomis pirmoj eilėj buvo rusai komu
nistai. Tikrovėje pertvarkytos sovietų koncentra cijos stovyklos toliau veikia; kaip anksčiau, taip 
dabar jose kankinami absoliučia dauguma neru sai ir nekomunistai. Žymų nuošimtį kalinių suda
ro Pabaltijo ir Ukrainos kraštų tautinio pasipriešinimo kovotojai. Pateikiami duomenys liečia sov. 
koncentracijos stovyklų padėtį 1950-57 m. Medžiaga paimta iš knygos: V. Kosyk, Russian Oppres-

sion In Ukraine. London, 1962.

Spėjama, jog apie 1955 m. merovo — 50, Irkucko — 60, 
Sovietų Sąjungoje iš viso buvo Potmos — 17, Prokopievsko —• 
mažiausia 19 milijonų kalinių. 37, Intos —• 7.
Dauguma jų buvo laikomi spe- į Vorkuta (Komi autonominė 
cialiose koncentracijos stovyk- į respublika). 1955-56 m. čia bu- 
lose, sugrupuotose atskirais sri vo apie 150,000 kalinių. Pvz. 
tiniais telkiniais. Tokie vardai, ■ stovykloje Nr. 6 — 3,000, ku- 
kaip Vorkuta ar Norilskas nė-, rių didelė dalis ukrainiečiai par- 
ra stovyklos, bet ištisos jų ei- į tizanai, kovoję UPA eilėse. Sto 
lės administracinio centro pa- vykią Nr. 3 sudarė apie 4,000 
vadinimai. Vakaruose žinoma “banderiečių”, kurie 1955 m. 
apie 200 tokių centrų. Jiems birželio mėn. vadovavo Vorku- 
priklausančių stovyklų skaičius tos kalinių sukilimui. Stovyk- 
labai nevienodas. Taip Vorku-! loj Nr. 2 1950 m. buvo laikoma 
tos adm. centrui priklausė dau- a. 2,500 kalinių, daug pabaltie-
giau kaip 60 konclagerių. Tai- 
šento — 54, Krasnojarsko — 
virš 100 (kiekvienam po 2-3,000 
kalinių), Norilsko — 40, Ka
ragandos ir Kingiro — 60, Re

čių; Nr. 9/10 tuo pačiu metu 
a. 1,200 ukrainiečių, gudų, es
tų, lietuvių, nė vieno ruso. Mo
terų stovykloj — ukrainietės 
ir pabaltietės.

Ust-Uchta (Komi auton. res. 
publika). Apie 30 kone. stovyk
lų su maždaug 3,000 kalinių 
kiekvienoj.

Ust-Vym. Minimu laikotarpiu 
22 stovyklose laikyti daugiausia 
politiniai kaliniai iš Pabaltijo 
ir Ukrainos. 1945-49 m. čia žu
vo apie 30,000 žmonių.

Vožel (Komi auton. respub
lika). 12 stovyklų, kuriose bu
vo kaliniai iš Pabaltijo, Ukrai
nos, kiek vokiečių ir rusų.

Uralas. Vid. Uralo srity buvo 
daug stovyklų, kuriose kalinti 
ukrainiečiai, pabaltiečiai, toto
riai, kaukaziečiai, kiniečiai, ven 
grai, lenkai, mažas skaičius ru
munų, vokiečių ir jugoslavų. 
1953 m. vienoje tik Fabričnoje

— Jungtinės Tautos pradės 
taikinti ekonomines represijas 
Katangos provincijai, jei ji ne
prisijungs prie centro Kongo 
vyriausybės. Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius U Thant 
pasiuntė Katangos provincijos 
prezidentui Tshombei paskuti
nį perspėjimą, kad jis netruk
dytų šiai provincijai susijungti 
su Kongu.

— Britų kariniai daliniai už
gniaužia sukilimą savo protek- 
toriate Brunei, kad ši nafta tur 
tinga teritorija ir kaimyninės 
Sarawak ir Šiaurės Borneo ko
lonijos nepasprūstų iš Britų 
rankų.

stovykloje buvo 5 - 8,000 kali
nių.

Permė (su Solikamsko sriti
mi). Viso apie 50 stovyklų sų 
1 -1,500 kalinių kiekvienoje. 
Dauguma ukrainiečiai, pabaltie
čiai, kaukaziečiai. 1955-57 vie
noje stovyklų grupėje tautybių 
santykis buvo toks: a. 2,200 
latvių, 2,100 ukrainiečių, 850 
lietuvių, 500 estų, 1,400 vokie
čių. Apie rusus negirdėta. La
bai aukštas mirtingumo santy
kis dėl apsinuodijimo dujomis 
(daugiau dirbo chemijos pramo 
nėj), džiovos, blogos mitybos 
ir įv. ligų. Liudininkų parody
mais, čia buvo laikoma daug 
kalinių, kuriems NKVD buvo 
sulaužiusi rankas, kojas.

(Nukelta į 6 pusi.)
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HIPERTENSIJOS PROGNOZE riškei laike gyvenimo permai- 
' nos: ar dirbti, ar vengti darbo 

Jį I ir ilsėtis ?
Atsakymas M. A.

Beieškant darbo, jei dirbtuvė 
atsisako priimti todėl, kad turi 
peraukštą kraujo spaudimą, tai i 
perdaug nereikia nusiminti. Tai'moteriai esant toki°je PadėtY>

Dirbti

nereiškia, kad jau tučtuojau a- 
popleksijos smūgis gali ištikti. 
Tiesa, dirbtuvių savininkai ven
gia priimti hipertensininkus 
darban, nes tai gali sudaryti 
jiems daug nemalonumų ir nuo 
stolių. O įstatymai griežtai įsa
ko dirbtuvėms apsaugoti savo 
darbininkus nuo pavojų. Ir ap
draudos bendroyės neparduoda 
polisų hipertensininkams, nes 
tokie bendrovėms yra labai ri-1 
zikingi ir bizniui nuostolingi, I

kaip kad tamsta esi, yra svei
kiau, negu nieko neveikti. Dar
bas maldina jautrius nervus ir 
neleidžia tukti. Lepinimasis ir 
nutukimas pakenkia ne tik gro 
žįui, bet ir sveikatai. Ištižimas 
bei lepumas žmogui gero ne
žada.

Klausia M. S. — Geriu kas

Lapkričio 27 d. Prineess Mar_ 
garet ligoninėj. Toronte, mi
rė Eligijus Narušis. Velionis 
buvo gimęs 1601 m. sausio 22 
d. Rutaičių km. Balninkų valse. 
Ukmergės apskr.

Vos atsikūrus Lietuvos ne
priklausomybei iš ilgos vergi
jos, Eligijus Narušis atidavė 
savo duoklę kraštui — atitar
naudamas kariuomenėj, įsigy
damas puskarininkio laipsnį ir 
po to — dar tarnaudamas kele
tą metų pasienio policijoj.

1628 m. atvyko Kanadon ir čia 
■ apsistojo, jo manymu, tik trum

te, prieš pat II-jį Pasaulinį ka
rą atvykusia su ekskursija iš 
Lietuvos į Š. Ameriką ir'nebe
galėjusia grįžti Lietuvon dėl 
karo veiksmų.

Po to, nors velionies sveika
ta nebuvo stipri, tačiau šeimy
ninis jų gyvenimas — buvo Die 
vulio laiminamas, taikus ir gra
žus. Susilaukė jie sūnelio Eli- 
giuko-Viktoro, kuriam dabar 
jau 18 metų ir dukrelės Ritu
tės, dabar 15-sius metus am
žiaus einančios.

Sunkiai bedirbdamas darbe 
— a. a. E. Narušis buvo išsi-

PRECIN PHOTO STUDIO
40(1$ Archer Are. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis
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Bet dabar jau pradeda aiškėti, ta*s keks sy^us inkstų uždegi- 
kad yra gan aukštokas nuošim- Nemanau- kad žalios mor- 
tis hipertensininkų, kurie su-
laukia žilos senatvės ir yra dar
bingi bei visuomet naudingi žmo 
nės. Ir galimas dalykas, kad 
dirbtuvės bei apdraudos bend
rovės savo anti-hipertensinin- 
kiškus nuostatus pakeis.

Niekas negali numatyti, kaip 
ilgai gali žmogus gyventi su 
peraukštu kraujo spaudimu. Čia 
bendros taisyklės visiems ne
galima pritaikinti. Jau neskai
tant gyvenimo aplinkumos smul 
krienų. dar reikia turėti ir se
kančius davinius dėmesyje, kad 
būtų galima apytikriai nuspėti, 
kiek ilgai žmogus dar gyvens 
su hipertensija. O tie daviniai 
vra šitokie:

1. Kiek yra kraujo takuose 
sukrikimų visoje vaskularinėje 
sistemoje. Šiuo ai^eju diagnozė 
nustatoma atidžiai išegzamina- 
vus akių retinas ir surinkus vi
sus duomenis apie inkstų veik
mę.

2. Kokiame laipsnyje yra a- 
VA įerosklerozė.

3. Koks yra širdies pajėgu
mas

Be teoretinių žinių ir be prak 
tiškos patirties, be stebėjimo ir 
be pastabumo, be bandymų ir 
oe aiškių davinių negali būti 
diagnozės. O be diagnozės nėra

ognpzės.
Turint minty aukščiau minė

jus kompleksijos veiksnius, ga
lima numanyti, kaip ilgai žmo
gių dar gali gyventi su hiper- 
tens'ja (aukštu kraujo spaudi
mu). Patsai kraujo spaudimas 
yra ne tiek svarbu, kiek svarbu 

a kaip greit ir kiek daug 
kraujo arterijos degeneruoja- 
s: nuo hipertensijos ir nuo skle
rozės. ir kiek širdis gali pajėg
ti nešti sunkią hipertensijos
naštą.

Stropus ir nuoširdus gydyto
jas kiek galint stengiasi “pas
kolinti gyvenimo valandų” hi- 
pertensininkui. Jisai stengiasi 
sureguliuoti hipertensininko die
tą ir poilsį. Jisai duoda hiper- 
tensininkui vaistų, kad kraujo 
gyslos nekietėtų ir nekalkėtų.

Jei pacientas kooperuoja su 
gydytoju, jei jo nurodymų klau 
so, tai hipertensininkas gali dar 
daug metų gyventi, ir jau savo 
parašytą testamentą dar daug 
sykių pakeisti.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia M. A. — Ačiū Dievui, 
jau sulaukiau 53 m. amžiaus ir 
išauginau gerus vaikus. Dabar 
manyje vyksta gyvenimo per
maina, dažnai šiluma išpila, esu 
jautri, dažnai be jokio reikalo 
verkiu, gan greit pavargstu. 
Turiu daug darbo, o dirbti nesi
nori. Mano ėdrumas rodos yra 
toks pat kaip ir buvo, o pradė
jau tukti. Patark, gerb. dakta
re, kaip būtų sveikiau mote-

pam. Deja, tas laikas prailgo ■ narinęs stuburo slankstelius, tu 
j iki kelionės amžinybėn. j rėjo nemaža ir kitokių bėdų su

Sunkūs depresijos laikai Š. 1 sveikata, bet dvasiškai — nie- 
Amerikoj, o vėliau — II-sis | kad nepalūžo. Buvo nuoširdus

dieną morkų sunkos 1 stiklinę . Pasaulinis karas sulaikė & kaiP ' -^tuvis, įdidalis lietuviškosios 
(8 oz.). Buvo man sakyta, kad Iir daugelį kitų Iietuvių’ nuo §4 I spaudos mylėtojas ir į ją pats
tai perdaug, gali pakenkti inkš- ži™ §imtajan kraštan- ! nemažai rašęs. Daugiausia jis

v. . „ Užsibuvęs Kanadoje, čia su- rašė į Kanados “Nepr. Lietu- tams. Teisybe, turėjau siais me- , _ . v ,
1 kure seimą su 'Ona Jackeviciū- vą”, pasirasydamas tikrąja pa

kos būtų kenksmingos, bet vis 
dėlto norėčiau sužinoti Jūsų nuo 
monę.

Atsakymas M. S. — Suval
gyti vieną vidutinio dydžio mor 
ką į dieną žmogui pakanka. Bet 
išgerti kas dieną pilną stiklinę 
grynos morkų sunkos, tai jau 
perdaug. Morkos turi savyje ka- j 
rotino ir stiprių vitaminų, ir i 
šių perdaug suvartojant galima 
gauti hipervitaminozę, kas gali 
mvarginti inkstus. Be to, nuo 
morkų aplink akis ar kitose kū
no dalyse gali atsirasti geltonos 
dėmės.

Klausia M, S. — Norėčiau pa
klausti, ar petruškų arbata vei
kia gydančiai inkstų uždegime?

Atsakymas M, S. — Yra ge
resnių vaistų ligotiems inkstams 
negu petruškos. Kaip kiekvie
nas vaistas, taip ir petruškos, 
yra vaistas tik atitinkamomis 
dozomis vartojant ir tik taip, 
kaip gydytojo prirašyta, o kai 
perdaug, tai vaistai yra jau ne 
vaistai, o nuodai.

Klausia O. N. — Jei vyras

A. a. EI. Narušis

atsirasti krūtinėje neišaiškina
mi skausmai?

Atsakymas !O. N. — Taip, ga
li. Ne tiktai infekcijos ar fizi
niai sukrikimai, bet ir psichi
niai sukrėtimai susargina žmo-

staiga miršta nuo širdies prie- *gų ’ Našlei patartina gydytis 
puolio, ar palikusiai našlei gali sąžiningo gydytojo priežiūroje.

JOIN OUR
LENOX WARE 1
CLUB

varde arba slapyvardžiu “Vo- 
lungis”. Visą laiką velionis bu
vo ir “Draugo” prenumerato
rius.

Mėgo a. a. E. Narušis visa, 
kas lietuviška, mėgo ir lietuviš- 
kį veiklą. Jį matė Toronto lie
tu,viškoji visuomenė seniausios 
org-jos Sv. Jono Pašalpinės d- 
jos steigėjų ir pirmosios lietuviš 
kosios bažnyčios bei klebonijos 
(taip pat Šv. Jono vardo) įsi
gijimo iniciatorių tarpe, taip 
'ygiai jį matė ir su kastuvu ran
kose, kartu su kitais, kasant po 
bažnyčia rūsį, kad įrengtų te
nai salę lietuviškai veiklai.

Gruodžio 1 d. velionies palai
kai, iš Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios, gausiai dalyvaujant 
senesnės ir naujosios kartos lie 
tuviams, palaidoti Šv. Jono lie
tuviškose kapinėse.

Bažnyčioje pamokslini žodį 
tarė tėvas Bučmys, OFM., ku
ris, turėdamas galvoj velionies 
ilgesnę ligą ir nenustojimą būti 
geru lietuviu ir geru kataliku, 
palygino jį su senojo testamen
to bibliškuoju Jobu, kurio pa
si tikėjimp Dievu nepalaųžė jo
kie negandai.

Ant kapo atsisveikinimo žodį 
tarė visuomenininkas J. Matu
lionis.

Laidojimo koplyčioj — buvo 
daugybė gyvų gėlių vainikų ir 
velionies draugai, kaip senes
nieji, taip ir jaunesnieji, už pra
šė už jo sielą eilę šv. mišių.

Liūdinčiai žmonai Onai, duk
relei Ritutei ir sūneliui Eligiu- 
kui-Viktorui čia pareiškiama 
nuoširdi užuojauta. Gi mano šie 
žodžiai tebūna vietoj gėlių ant 
jo naujai supilto kapo.

Pr. Alšėnas

MOS KOLONIJOSE 
New Haven, Conn.

4 piece 
place setting to savers

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

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

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

RUOŠIAMĖS SUTIKTI 
N. METUS

Naujų Metų sutikimą New 
Havene šiais metais rengia 
Liet. Bendruomenės apylinkė. 
Sutikimas įvyks lietuvių Šv.

; Kazimiero parapijos salėje, 339 
; Greene st., gruodžio 31 d. Jau 
išspausdinti kvietimai ir bilie
tai, kurie netrukus bus pradėta 

: platinti. Norintieji jau gali juos 
įsigyti pas apylinkės pirm. A. 

'Gruzdį ar užsisakyti tel. 624- 
! 2273.

L. B-nės ruošiami parengimai 
pasižymi ne tik gera progra
ma, bet ir ypatingais ir nebran
giais bufetais, kuriuos 'bendro
mis jėgomis parengia Bendro- 
menės narės ir tvarko prityru
sios šeimininkės.

Ir Naujų Metų sutikimas, už 
gana prieinamą kainą (tik $4 
asmeniui, o jaunimui be svai

giųjų gėrimų $2), bus stengia
masi įprastu vaišingumu sve
čius patenkinti. Tikimasi daug 
svečių ne tik iš vietos, bet ir iš 
kaimyninių lietuvių kolonijų, 
kur tokie sutikimai nebus ren- 

Įgiami. (Pr.)

M P. ŠILEIKIS, 0. P v
flEf Ortliopedas. Protezlstas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-
% dažai. Spee. pagalba kojoms 

(Arch Supports) lr t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniai9 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 W. 68rd St., Chicago 29, Dl.

Tel. PRospect 6-5084 
!■■■■*■*■—■iHiiiiiimi i   iim

E e Redakcija straipsnius tai- 
= so savo nuožiOra. Nesunau- 
2 dotų straipsnių nesaugo, ]uos 
2 grąžina tik i$ anksto susita- 
s rus. Redakcija už skelbimų 
~ turini neatsako. Skelbimų 
s kaine' prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

e Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, Šeštadieniais 2 
8:30 — 12:00.

e Administracija dirba kas g 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 2 
niais 8:30 — 12:00.

rniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiii'iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

DR. J. ,r K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
tasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spee. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

k

ir

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 Wešt 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

/Sk. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Vai.;

Rez HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
1KUŠERTJA IK MOTERŲ UTGOS

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

Ofisas: 31 18 West «3rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3211 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

l’rečlad. ir kitu laiku paga. sutartj. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso ir buto tel. OUympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49tb Court, Cicero
Treč. ir šeš-Kasdlen 10-12 ir 4-7. 

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., 6:3O-8:3n 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

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

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

Kcute 25, Elgin, filiitois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E, DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą
1063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez GI 8-0873

DR: W M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮ1 LIGOS 

d 82 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
aiandos pagal susitarimą. Jei JSSa 
tsillepia skambinti MI 3-0001'.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ilgo* 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 1-4 p. p 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikų Ilgos 
2737 VVest 7Ist Street

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

Tel ofiso Ir res. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

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
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

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

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

Tel. ofiso lr buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-—3 vai. lr 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

K EDIKTŲ TR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SŲSITARIMA

OR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

PRospect 8-7773Tel
ai.: pirmad. Ir ketvirtad. i-4 p 

mtrad. ir oenktad 5-8 v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 West 71«t Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. y.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS DIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, BĮ 

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trpčirdieniaip uždaryta
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo J iki 8 vai. vak. 
Treė. ir lekmtl. tik ausitarua.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis lr pritaiko akintus, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto lki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. lkl z p. o.

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

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

chirurgija
Ofisai: 7968 9. VVestern Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St.. Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 80 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 Ra. Tel. UU 2-5778 
arba (5542 S. Cicero. Oak Porest, III.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

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

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutart,.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRIST®

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2335 
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

Visual Training — Contact Lense* 
Pirmad., ketv. 10:80 v. r. — 7 p. p. 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 p. p.;

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 lr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą šeštadieniais nuo 2 
v. lki 6 v. ▼.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1 
penkt. nuo 2 lki 4 ir nuo 6 lki I 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kiti 
laiku —r pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti tei.- HE
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. Šeštadienį 
nuo 9 iki 1 vai., kitu laiku tel. 
Glbson 8-6195.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 

šeštadieniais 1 lki 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 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
rei. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-665* 

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.
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Kitose tautinėse grupėse

PAVYZDŽIŲ

Bent retkarčiais yra pra
vartu pasižvalgyti po kitų tau
tinių grupių Amerikoje veiklą 
bei jų gyvenimą ir palyginti 
jį su mūsuoju visuomeniniu 
gyvenimu. Svarbu yra paieško
ti pavyzdžių, kad jais galėtu
me pasinaudoti, pritaikant 
juos prie savojo veikimo. Yra 
patirta, kad kai kurios gru
pės seka lietuvių veiklą, tu
rėdamos tą patį tikslą.

Neseniai šioje vietoje buvo 
rašyta apie Amerikos lenkų 
organizuotumą, apie jų stip
rias fraternalinės apdraudos 
organizacijas, apie jų prisiriši
mą prie lenkiškųjų parapijų 
ir įstaigų, apie jų veržlumą į 
politinį šio krašto gyvenimą. 
Tačiau pasirodo, kad jie nėra 
patenkinti tuo,' ką jau turi, 
ką sukūrė, ko pasiekė. Jie gal
voja, kad kitos tautos kai ku
riais atžvilgiais juos yra pra
lenkusios. Todėl lenkai iš pas
kutiniųjų mušasi į priekį ir 
nepasiduoda.

¥
Chicagos lenkų katalikų dien 

ra štiš “Dziennik Chicagoski” 
prieš keletą dienų savo vada- 
mąjį straipsnį paskyrė vienos 
Amerikos Slovakų fratemalės 
apdraudos organizacijos veiki
mui ir jos padėčiai nušviesti.

Toji slovakų organizacija va 
dinasi “First Catholic Slovak 
Union” (Pirmoji slovakų ka
talikų sąjunga). Lenkų dienš 
-rastis žavisi slovakų sąjungos 
darbais.

Toji slovakų organizacija pir 
moję eilėje vykdo savo frater- 
nslinius įsipareigojimus savo 
nariams. Ji palaiko slovakų 
kilmės tradicijas, papročius ir 
kultūrą Amerikoje. Kad pa
laikytų slovakų kilmės tęstitu 
mą šiame krašte, ši slovakų 
katalikų sąjunga aukojo $125, 
000 altoriui įrengti Slovakijos 
globėjos Dievo Motinos garbei 
naujoje tautinėje šventovėje 
(Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje) Washingtone.

Ji aukojo $100,000 šventų
jų Cyrilijaus ir Metodijaus in
stitutui Romoje. Ji yra auko
jusi $6,000.000 įvairioms šal
pos organizacijoms, slovakų 
tautiniams ir kultūriniams rei 
kalams, studentų stipendijoms 
ir t.t.

*
Slovakų laikraštis “Jedno- 

ta”, leidžiamas Midlletown, 
Pa., viename savo straipsnyje 
didžiuojasi, kad “First Catho
lic Slovak Union” yra antroji 
savo didumu šios rūšies orga
nizacija Pennsylvanijoje. Ji ne 
turi apmokamų agentų, tačiau 
jai priklauso 103,000 slovakų, 
kurie yra apdrausti $105,000, 
000 sumai. Ji nuolat auga sa
vo narių skaičiumi ir kapita
lu. Daug kas, esą, teiraujasi 
šios organizacijos vadovybės, 
kur slyypi jos pasisekimo pas
laptis. Kitos tos rūšies organi
zacijos net apmokamus agen
tus bei organizatorius turėda-

BEIEŠKANT
mos, smunka žemyn savo na
rių skaičiumi.

Slovakų sąjungos veikėjai 
atsako į tai labai paprastai. 
Visas pasisekimas glūdi veik
liuose skyriuose ir rūpestingo
se skyrių valdybose. Skyrių 
ir apskričių vadovai dirbą dide
liu pasiaukojimu. Jie savo dar
bą jungią. ne tik su apdraudos 
mokesčių išrinkimu iš narių, 
bet ii’ su slovakų kilmės išlai
kymu šiame krašte. Nuolat pri 
rašomi nauji nariai įlieja į or
ganizacijos veiklą ir gyveni
mą naujo kraujo.

John Sabol, slovakų katali
kų sąjungos centro sekreto
rius, pateikdamas pranešimą 
Pennsylvanijos fratemalistų 
kongresui, ypatingu optimizmu 
pažymėjo, kai tol, kol skyriai, 
jų veikėjai ir visi nariai do
mėsis savo organizacija, kol 
tokiu pat pasiaukojimu dirbs, 
kaip ligšiol, abejonės nesą, kad 
jos ateitis bus šviesi, užtikrin
ta. Pažymėtina, kad slovakų 
Amerikoje yra žymiai mažiau 
negu lietuvių.

*
“Dzennik Chicagoski”, pa

davęs keletą duomenų iš slo
vakų sąjungos veikimo, pa
brėžia savo nusistebėjimą, kad 
ši organizacija labai daug pa
jėgė nuveikti, dideles sumas 
aukoti savo tautybei išlaikyti 
ir yra labai gerame stovyje 
narių ir finansų atžvilgiu. Dien 
raščio redakcija skatina lenkus 
pasidairyti savose organizaci
jose, kokia jų narystės, finan
sų, o svarbiausia tautinės veik 
los padėtis.

Tą patį padarykime ir mes 
lietuviai.

Slovakų sąjunga, apie kurią 
mes čia kalbame, yra jau se
na organizacija.

Ar ji yra senesnė už Lietu
vių Romos Katalikų Susivieni
jimą Amerikoje (įkurtą 1886 
m.) žinių po ranka neturime. 
Bet ja labai gyvai domisi, jai 
priklauso ne tik senieji ir A- 
merikoje gimę slovakai, bet ir 
vėliausiai atvykusieji į JAV 
žemę. Ar ne taip turėtų būti 
ir pas mus? Deja. Mūsų vė
liausiai sukurtieji sąjūdžiai A- 
merikoje dažniausiai nė neuž
simena, kad yra tokios orga
nizacijos, kaip LRKSA, SLA, 
ALRKMS ir kitos. O jos vis 
dėlto yra daug padėjusios Lie
tuvai, lietuvybei išlaikyti, trem 
tiniams įkurdyti, lietuvių kul
tūrai puoselėti. Pavyzdžiui, 
ALRKF protokolų knygoje te
ko užtikti, kad vien tik 1922 
m. ši organizacija (Lietuvių 
Katalikų Federacija) surinko 
iš Amerikos lietuvių katalikų 
$65,000 ir visą šią pinigų su
mą pasiuntė į Lietuvą kultū
riniams reikalams. Būtų gali
ma ir daugiau tokių pavyzdžių 
parodyti. Taigi, daugiau dėme
sio mūsų senosioms organiza
cijoms. Ar nereiktų mums vi
siems tapti jų veikliais na
riais? Pagalvokime. Ir tai tuo
jau. Greit gali būti pervėlu.

Ir kunigai važi uoja j mokykla

Vatikano susirinkimo darbai eina darniai 

J. SAKEVIČIUS, MIC, Mūsų specialus korespondentas Romoje

Kiekvienas visuotinis Bažny- gaus santykiavimą su Dievu, tikano susirinkime jaučiasi kaip 
čios susirinkimas turi savo iš- Viešoje maldoje dalyvauja ne tikrieji dalyviai, nors neturi tei 
raišką, charakterį. Amžių bėgy- tik kunigas, bet ir tikintieji tu- sės viešai jame kalbėti ir bal- 
je ši iškilmingoji sueiga, esmi- ri aktyviau pasireikšti. Iškyla suoti. Tačiau privačiuose savo

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 11

Komunistai pavergtoje Lietuvoje

Rusijos komunistai papildo partiją

SIMAS MIGLINAS, Vokietija •

Lapkričio mėnesį Kremliaus r'unnausia zveigcertina. į pa
rtiniuose vykstant Sovietų Są- vergtosios sietuvos gyventojų

niuose dalykuose nesikeičianti, vartojamos kalbos problema, pasitarimuose jie gali tuos pa- j jungos komunistų partijos cent- saaxcių šių metų pabaigoje. Jei
vaizduoja didelį įvairumą. Dabar balsų dauguma susirinki- čius klausimus svarstyti ir pa- i ro komiteto plenumui, Nikita

Antrasis Vatikano susi- mas priima liturginės schemos reikšti savo pageidavimus. j Chruščiovas pareiškė, jog viso-
rinkimas perviršijo visus iki atskirus klausimus. Visuotinis Posėdžių eiga I sovietinėje imperijoje parti-
šiol įvykusius susirinkimus sa- susirinkimas svarsto taip pat ‘ jos narių esą 10,006,000. Į tų pradžioje (.2,852,000) nebu
vo dalyvių ' įvairumu, tačiau svarbiausius krikščioniško mo- Apie 8 vai. ryto iš visų Ro- , Tuo tarpu -ių metų pabaig0. | vo nukrypę nuo tikrovės, tad 
drauge ir dideliu vieningumu — kslo dalykus, nes dieviškojo mos pakraščių specialūs auto- i govietų Sąjungos gyventojų šių metų pabaigoje Lietuvoje 
“Viena Kristuje”. Tai pastebėjo Bažnyčios Kūrėjo noras — busai veža susirinkimo dalyvius sĮęaįįįus galėjo siekti apie 223,-
ir nekatalikai, šio susirinkimo skelbti tiesą. Gretimai eina ir i Šv. Petro baziliką. (Šį kartą 286,000 (sovietinė statistika
stebėtojai. Iškilmingoji susirin- sielovados klausimai, kaip tą praleidžiama žinios apie kasdie- gke]bė, jog per pįrmąjį gįų me.
kimo salė Šv. Petro bazilikoj tiesą perduoti. Apsvarstyta ir nius posėdžius, kurių darbo ei- pugmetį Sovietijoje priaugę
tikrai sudaro tą niekada neiš- krikščionių vienybės klausimai, ga galima patirti iš trumpes- j 72Q žmonių ir -^§2 liepos 
gyvenu įspūdį: ant altoriaus j gv TėTas e „endroje “4 informacijų). Oficiali posė- / gyven,ojų buvę 221.,
Evangelijos knyga, kuri yra vi- audiencijoje pareiškė. Uad nB_ d21u0se J™ lot>™» kalba' DauS 465.000). Darant prielaida, kad 

krikščioniškųjų religijų Ap- kam J1 sunkiau suprantama, .... „.u

masKvines statistikos skelbtieji 
duomenys apie okupuotos Lie
tuvos gyven lo jų skaičių šių me-

r

Spaudoje ir gyvenime

PASAKA BE GALO

Laisvoje Lietuvoje klestėjo že
mės ūkiai, didysis rūpestis buvo 
— rasti rinką pertekliui. Dabar gi, 
ūkius pavertus sovietiniais dva
rais, kaip pasaka be galo tęsiasi 
visokie nusiskundimai, kurių pilna 
ir sovietinėje spaudoje. “Tiesos” 
nr. 280 lapkr. 29 d. rašoma:

“Pabaisko” kolūkio pirmininkas 
ūkyje nesenas, bet jisai, matyti, 
ne ypatingai nori galvoti, skaičiuo 
ti, stengiasi išsiversti be rūpesčių. 
Kas jam, jei nebus sėklos, tegu ieš
ko gamybinė valdyba ir parūpina 
jam tų sėklų kito ūkio sąskaita”.

Iš kitos pusės — smulkmeniška 
globa — virsta komandavimu, ir 
tai labai netiksliu. Minėtame laik 
rašty Ukmergės rajono “Veprių” 
kolchozo pirmininkas V. Eidukai- 
tis nusiskundžia:

“Pavasarį mums teko penkis 
kartus vežti į rajoną pasėlių struk 
tūros planą. Savąjį sudarėme, 
remdamiesi konkrečiomis galimy
bėmis. Mes juk pažįstame kiek

vieną kolūkio žemes hektarą, ku
ris kartais taip pat labai įvairus. 
Žinome, kur anksčiau pradžiūsta, 
greičiau pašla.mpa, kur kokie at- 
ąėliai, kokią turime techniką, ko
kios mūsų jėgos. Bet valdybos 
darbuotojai ne visuomet į tai re
aliai žiūri. Rajonas kartais už
merkia akis į visa kita, mato tik 
hektarus: tos kultūros šekit dau
giau, šitos — mažiau. Šiandien 
pavasaris, šitiek turi sėti, ir nors 
prasmek! O kas bus rudenį — 
ne visuomet rūpi.”

Kolchozus slegia biurokratiz
mas. Tame pat straipsnyje dėsto
mas toksai faktas:

“Sykį atsitiko nelaimė, susižei
dė karvė. Teko ją vežti į skerdyk 
lą. Bet tą karvę dvi paras išlai
kėme sunkvežimyje, kol surinko
me parašus, leidžiančius ją išbro
kuoti. Taip yra ne vien su šiuo 
atsitikimu.”

J. Žvilbutis

gaiejo gyventojų būti apie 2.- 
8b'0,500.

Taigi iš 2,890,500 gyventojų 
esant apie 70,000 partinių, to
lygu apie 2.4% komunistų.

Tad komunistų partija pa
vergtoje Lietuvoje yra dar di- 
uesneje mažumoje, negu Sovie- 
tijoje. Sovietuose iš kas šimto 
gyventojų bent apie 4.5 komu
nisto, o pavergtoje Lietuvoje 
iš kas šimto gyventojų tik apie

sų nuncuui.i.-mųjįf icirgųjį* -mųr- u^įenka bendro žvilgsnio, o rei-
reiskimo šaltinis, o į 14 žvelgia , . , ' ...... . -— j— ---- *------ ------kasdien apie 2,500 asmenų, sČar k.la ^“^„aus 1Sigilin,mo ,r Kalbėtojai ,

11 v , . įssiaiskimmo. Taip, pavyzdžiui.stydami mūsų amžiaus gyvybi- , x . ... .. „ svarstant dieviško Apreiškimomus klausimus. Kasdien ten , , .. ,, „ .„.......................schemą, diskusijos buvo ganalaikomos sv. misios įvairiomis . ... XT. ., , . . 7 . . gyvos ir jautrios. Vieni norėjo v . . , ... , ,.katalikų apeigomis sujungia tie ..... ^ užsiregistruoti ir pateikti savo, , . x. „ visiškai atmesti jau paruosta ... . , TZ. ,są su gyvybe, kuri yra Švc. , .... ’ kalbos santrauką. Kiekvienas . ......
Sakramentas“. Pasireiškiąs nuo- ,SCh®mą’ nes,JU Pozlurm nepa' kalbėtojas turi paskui pateikti!čiumi nebūtli Pagrindo didžiuo- laisves sąlygomis lietuviškieji 
monių įvairumas randa bendra kankama sielovadiniu atžvilgiu, kalbog du egzempliorius. I tis. Juk apie 213,180,000 nepar- komunistai oūtų visiškoje ma-
kalbą ir išvadą vieningame dari ypaC^’^yje /tsiskyru- yieną gusirinkimo archyvui> ki. tinių gyventojų teatitenka 10,- žumoje. Gi sovietinės priespau- 

sius knkscionis. Kiti siūle da- prezįdiumui 000,000 partinių. Tai yra iš kas dos sąlygomis lietuviškieji ko
ryti tik pataisas. Balsavimo re- šimto sovietijos gyventojų par- munistai tik dėl to yra patekętv3.i svarstomas cuuyKas pa-

be, kuris remiasi tiesos meile.

Susirinkimo komisijos

Didelis tautų įvairumas pasi
reiškia komisijų derinyje. Šio 
susirinkimo dešimtį komisijų ir 
krikščionių vienybės sekretoria-

nes jos ištarimas nevisų yra.

yra iš anksto pasiruošę. Žinoda
mi svarstomųjų dalykų eigą, 
norintieji kalbėti turi iš anksto

ir II-jį šių metų pusmetį gale- 
jo būti panašus prieauglis, kaip 
I-jį, prieinama jau minėto gali
mo gyventojų skaičiaus.

Tad iš 223,180,000 Sovietų
Sąjungos gyventojų esant apie ^.4 partinio.
10,000,000 partinių, tuo skai- Savaime suprantama, kad

zultatas buvo tas, kad norintie
ji atmesti pasiūlytą schemą ne- kankamai paaiškėja, prezidiu-
gavo dviejų trečdalių balsų. Ki- mo tarVbai sutarus> susirinki

mo atsiklausia, ar yra reikalo 
toliau tęsti diskusijas. Nutarus 
baigti diskusijas, - likusieji norį 
kalbėti įteikia prezidiumui jau 
parašytas kalbas, kaip medžia
gą tolimesniam komisijų dar
bui.

tą dieną turėjo būti svarstoma 
toji schema. Tačiau čia atėjo į

tų sudaro 273 nariai: iš Euro- P°Piez,us' Sa™
pos - 154, iš Azijos - 38, iš tetu > le'do 18 nauJ° Para°stl 
Azijos - 12, iš Siaurinės Ame- schemib b™aradafb‘aa;
rikos su Meksika - 36 ,iš Piet. Pant teal<>Smei komisija,, kuria,
Amerikos — 30 iš Australuos vadovauja kard. Ottaviani, ir ,

o <2 . krikščionių Vienybės sekreto- Kalbėti yra visiška laisvė.—- 3. Savo kilme jie atstovauja. J ... ., .
61 tauta Pažai einamas narei riatui’ kuriam vadovauja kard. Tačiau galima kalbėti ne ilgiau
o.aa L vJdinoif,- fi + • A- Bea- Dabar iš tikrųjų ir su- 10 min. Nežiūrint ,kas kalbėtų, 
gas — 28 kardinolai, 6 patnar- . . ,. . . , , ,
chal. 98 arkivyskupai, 110 vys- da'fla 81 baaia komlsl> kuri,t.OS d,e"oaį“7*“skambJ 
kupų, 11 abatų arba vienuolijų l>» saTO darba- c : cu sustabdo kalbe oja, jeij,s _ __

ūgmu užtrunka: “Atsiprašau, | it» 5urnaiP buvo infor.Krikščionių vienybės ženkle laikaq kalbėti nasibai-ė” munist0 zurnalc Suv° intori eve, laikas Raioeti pasi.naige , muojamaj jog komunistų parti- 
Gal didžiausio dėmesio susi- arba isPgJa> jei kas kalba ne

vyresniųjų. Be to, čia dalyvau
ja ir du marijonai vyskupai: li
turginėj komisijoj vysk. Č. Si- 
povič ir krikščionių vienybės laukė šis susirinkimas dėl savo
sekretoriate vysk. A. Katkoff. 
Bendruose susirinkimo posė
džiuose kaip tvarkdarys daly
vauja ir lietuvis studentas lon- 
donietis kun. Jonas Bulaitis.

Darbai pilnoje darnoje
Nesigilinsime čia į svarstomų 

dalykų apimtį. Skaitytojai gali 
šį tą sužinoti iš laikraščių ži-

vienybės sąjūdžio. Tiek katali
kai, tiek ir nekatalikai stebėto
jai atskirai pareiškė, kad vieni 
ir kiti yra labai patenkinti ben
dra nuoširdžia nuotaika ir abi
pusiu pasitikėjimu. Tą viešai 
spaudos atstovams pareiškė 
kard. A. Bea, pavadindamas 
stebuklu, ir neseniai stebėtojų 
vardu dr. Oskaras Cullmann,

nių. Be to, dabar dar nėra gali- Paryžiaus ir Genevos universi- 
mybės, kad ir suglaustai, nusa- tetų protestantų teologijos pro-
kyti susirinkimo nutarimus. Da 
bar tik svarstoma, eina diskusi
jos.

fesorius, krikščionių vienybės 
sekretoriato svečias. Supranta
ma, kaip jau ne kartą ankščiau

Ilgokai užtruko liturginės buvo pabrėžta, kad šiame susi- 
schemos svarstymas. Atrodo, rinkime nebus išrišta krikščio- 
kad tai paprastas dalykas, ta- nių vienybės problema, o tik 
čiau jis savyje yra labai svar- bus ieškoma kelio į ją.

tinių tegali būti apie 4,5 (tai prie valdžios lovio, kadangi jie 
yra tik apie puspenkto proeen- (bent jų žymi dalis) tapę išti- 
to). Laisvės sąlygomis tokia kimais Lietuvos okupanto tar- 
partija minėtoje gyventojų nautojais.
apimtyje būtų labai ir labai ne- ' Sovietų Sąjungai užimant 
reikšminga. Tačiau sovietinės Lietuvą, lietuviškųjų komunistų 
diktatūros sąlygomis toji par- ' partijos gretose (dr. A. Gar- 
tija, savo galią sustiprinusi tan- maus teigimu) tebuvo apie 700 
kais ir kitais ginklais, gali iš- narių. Per pirmuosius sovietinės 
silaikyti valdžioje ir slėgti vi- okupacijos metus komunistų 
sus gyventojus. partijos narių skaičius Lietu

voje paaugo ligi 3,000. 1941 va-Pavergtoje Lietuvoje dar 
nereikšmingesnė partija

Šių metų spalio mėnesį “Ko-

(Nukelta į 4. psl.)
jos narių skaičius jungiąs 70,- 
C68 asmenis.

sario 5 dieną įvykusiame V Lie
tuvos komunistų suvažiavime 
tatai patvirtino Sniečkus. Ta
čiau tasai partijos narių pir
maisiais sovietinės okupacijos 
metais padidėjimas nebuvo iš
augęs vien iš Lietuvos gyven
tojų. Tais metais komunistų 
nartijos Lietuvoie nariu skai
čius gerokai buvo padidintas 
sovietini ais komunistais.

Pažymėtina, jog panaši pa
dėtis išliko ligi šiol. Lietuviš- 
k' i” komunistų partijos greto
se nemaža yra iš .Sovietijos at- 
siųstinių darbuotojų, kurie bud
riai seka lietuviškuosius komu- 
nis.tus neišskiriant ir paties 

bei kitų Kremliaus
patikėtinių.

NAUJAS DIENRAŠTIS

Buenos Aires nfeste pradė
tas leisti naujas katalikų dien-

bus, nes paliečia maldą, žmo- Nekatalikai stebėtojai II Va- gv Mykolo bažnyčia, Kaune, kurią bolševikų valdžia yra uždariusi raštis Predica

I
 ROMULO GALLEGOS j

LAUKINĖ MOTERIS

Išvertė P. Gaučys |Į

Antroji dalis

Pacharotė pagriebė buliaus uodegą, ją įspraudė 
tarp užpakalinių kojų ir, iš visų jėgų ją įtempęs, atsi
sėdo ant jo šono, tuo tarpu Antanas pastvėręs už 
ragų prispaudė galvą prie žemės. Taip sudorotam bu
liui, pirmiau, nei jis turėjo laiko atsikvėpti nuo kriti
mo, Karmelitas pradūrė nasrus per žaizdą pervėrė 

i virvę ir greitu bei patyrusiu piūviu jį išvalė ir jo 
■ausis atžymėjo Altamiros ženklu.

■— Jau su juo mums nebebus daugiau rūpesčio— 
tarė baigdamas operaciją. — Dabar jį pririškime prie 
medžio.

— Matyti šis biaurybė yra ištikimas luzardietis, 
— pastebėjo Pacharotė — ir jis nenorėjo būti atžymė
tas kitu ženklu, negu tas, kurį nešiojo jo rųotina. Jis 
laukė šeimininko, kad galėtų patekti į jo rankas. 
Dėl to mes anksčiau jo negalėjome sučiupti.

— Bet, kai griebėme, tai griebėme — užbaigė 
Karmelitas, — Jeigu panašiai pasižymi atpratusieji, 
kas gi mums belieka?

Antanas Sandovalis, besidžiaugdamas savo šei
mininko žygdarbiu, pastebėjo:

— Lygumietis yra lygumietis ligi penktai kartai. 
Tuo metu prisiartino donja Barbora, su šypsniu 

veide sakydarha:
— Ak, koks tamsta esi šelmis lygumietis! Užmir

šęs šio krašto papročius, ką?

Taip besikreipdama, buvo pamiršusi neseniai pa 
tirtą paniekinimą, nė atsiminė, kad taip pat ir ji, ir 
dar geriau už Luzardą, mokėjo sugauti bulių ir, atvi
roje lygumoje jį išvalyti. Dabar ji tebuvo tik moteris, 
mačiusi jai įdomų vyrą, atliekantį pavojingą užda- 

1 vinį.

— Ne, aš vienas tai padariau, ir todėl tai nėra 
joks pasižymėjimas — atsakė Santas. — Priešingai, 
tamsta, kaip esu girdėjęs kalbant, pargriauni ant že
mės bulius, kaip pats gabiausias tamstos varovas.

Tai buvo brutalus atsakymas, ir vis tik donja 
Barbora jo išklausė besišypsodama.

— Matau, tamstai prikalbėta apie mane. Kiek 
apie mane pripasakojo? Aš galėčiau tamstai daugiau 
už juos papasakoti įdomių dalykų. Bet tam bus laiko, 
ar ne tiesa?

— Tikriausia, laiko netruks — atsakė Luzardas 
tokiu tonu, kuris leistų jai spręsti, kaip maža malo
numo jis turėjo su ja besikalbėdamas.

Bet donja Barbora ne taip priėmė jo žodžius ir 
pagalvojo:

— Taip pat ir jis pateko į gaudymą.
Bet Luzardas, pentinais rėžtelėjęs arkliui, kad 

greičiau prisijungtų prie savo kumečių, kurie pririšę 
bulių prie vieno giraitės medžio, jau tolo, antrukart 
ją paliko vieną stepės viduryje.

Ilgą laiką išstovėjo vietoje, bežiūrėdama į nu
tolstantį šiurkštų vyrą, su viltingu laimėjimo šypsniu 
veide šnabždėdama:

— Leisk jam pasitraukti. Jis jau velka virvę pas
kui save.

Ten toliau, su nulenktu sprandu prie medžio pa
pėdės, sužalotas bulius karčiai maurojo.

Donjos Barboros šypsena pakito.

V

DONJOS BARBOROS KITĖJIMAS

Nuo anos dienos donjoje Barboroje pradėjęs vykti 
ypatingas atsimainymas, „Baimės” kumečiuose sukel
damas pašiepiamus komentarus.

— Ak, bičiuli! Kas vyksta su ponia, kad jau 
nebeateina čia, kaip anksčiau, kai jai užvirdavo krau
jas, pasišiaušusi ir kudakuodama, tarsi kokia narsi 
višta? Nė taip pat beateina pagroti gitara ar su 
mumis pasiginčyti, kaip tai mėgdavo daryti būdama 
geros nuotaikos ? Dabar ji laiką leidžia vilkėdama 
skarmapalaikiais, kaip tikra ponia, ir netgi su pačiu 
don Balbinu: jeigu aš tave ir mačiau — nebeatsimenu.

— Ak, karamba, drauguži! Argi tamsta nežinai, 
kad pagal žuvį turi būti ir meškerė? ši nėra iš tų, 
kuri plaukioja pakraščiais ir, bet kaip pabaidžius, pa
tenka į tinklą. Reikia mikliai padirbėti su meškere, 
gerai paslėpus kabliuką, kad pagriebtų masalą.

Bet slinko dienos, o Santas nesirodė.
— Ak, bičiuli! Toji žuvis nesiima. Net niekur 

nematyti vandens ripuliuojant.
— Ji turi būti iš tų, kurios nepasigeria, nors 

joms ir lietum vandenį — atsakydavo užklaustasis, 
turėdamas užuominoje donjos Barboros apžavintį gė
ralą, kurio ji užduodavo vyrams, norėdama palaužti 
jų pasipriešinimą.

Taip pat nestigo ir prisiminimų apie jos paslap
tingą budėjimą raganavimų kambaryje.

— Matykite, per visas šias naktis “Bendrinin
kas” neturėjo poilsio. Ligi vėlos nakties išlaikė jį toli 
nuo pragaro. Kurią naktį, žiūrėk, jį užklups gaidgys
tė...

(Buk daugiau)
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"KAIP IŠAUGINU VAIKUS 
BANDITAIS!"

Įpročiai, kurių vaikų auklėjime reikėtų vengti

PRANAS DAILIDĖ

Šis kraštas vis arčiau susi- ir mokykla neskiria čia auklė- 
duria su pavirtusia likimine jimo nuo mokymo ir kai svarbi
bolševizmo grėsme. Laisvė ir 
vergija niekuomet taikoje nesu
gyveno ir nesugyvens. Anks
čiau ar vėliau laisvasis ir bol
ševikinis pasaulis turės susi
remti. O to sūsirėmimo laimėji
mas pareis ne tik nuo medžia
ginių išteklių, nuo ginklų pra
našumo, bet taip pat žymia da 
limi ir nuo moralinio laisvojo 
pasaulio potencialo. To gi po
tencialo didinimui ir išlaikymui 
pirmaeilės reikšmės turi jauni
mo auklėjimas, jo parengimas 
tiems uždaviniams,

religijos įtaka auklėjimui kai 
kur atvirai paneigiama, jauni
mas dažnai neranda kitokių sa
vo poelgio rikiuotojų, kaip tele
viziją arba kinus. Jų įtakoje jis 
ir auga. O pedagogai sako, kad 
daugelis mažamečių nusikalti
mų buvo papildyta nusižiūrėjus 
į žalingas auklėjimo požiūriu 
TV ir ekrano programas.

Taigi auklėjimo reforma šio
je srityje turėtų iš pagrindų
“reformuoti” nusistovėjusią šio .
, AT cinį N. M sutikimą Sv. Juoza-krasto gyvenimo vagą. Nors ė . ....... . .

Masontown, Pa., užgriuvo 36 angliakasiai 680 pėdų gilumoje. Čia 
matyti besirūpiną jų gelbėtojai, tačiau ligi šiol teištraukta tik 
keletas žuvusių vyrų.

IR KUNIGAI VAŽIUOJA Į MOKYKLĄ

(Atkelta iš 3 psl.)
pagal temą. Tačiau visi susirin
kimo dalyviai yra tokie manda
gūs, kad savo pastabomis kal
bėtojo netrukdo. Jei kas jau
čiasi pavargęs, gali išeiti atsi- 

I gaivinti už bazilikos sienų nau- 
i jai įruoštoje kavinėje (kurią 
praminė ' Šv. Rašto posakiu: 
“Bar Joną”) arba sekti kalbė
toją per garsiakalbius, vaikščio 
jant šalutinėse bazilikos navo- 

| se. Paprastai kalba svarstomo 
| dalyko žinovai, turį aukštą teo- 
I loginį išsilavinimą ir praktinį 
sugebėjimą. Posėdžiai baigiasi 
šiek tiek po 12 vai. “Viešpaties 

MUSŲ KOLONIJOSE Angelo” malda. Grįžta į namus 
lllllIlIlIllllllllllllilimilllIliiilllllIlIllIlIlIlllIlllllllllllllimillliiiMmilliHi apie 1 vai. Po pietų asmeniškos

I nuotaikingai išpildė Naujalio, ir 1™™S užsiėmimai.
Sasnausko, Šimkaus ir Aleksio ’ Susirinkimo darbus is savo

! Maironio numylėtai poezijai su- yvataus studijų kambario _se- 
kurtas dainas. Solo partijas at- J“ P® Sarslaka,b’ f P’ts Sv. 
liko K. Seliokas ir J. Brazaus evas-

Waterbury, Conn.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI

MAS
Ir šiemet Lietuvių Bendruo

menė Waterbury rengia tradi-

kurie jo apie tai T; prasitariama, lbet po parapijos didžiojoje salėjo 
laukia mūsų laikų drumzliname rimtai tą vagą keisti nesiūlo. John St. Jau ir taip puošni sa-
Pasauly>- ma. Dėmesys greičiau nukrei- lė> kaiP kasmct’ taiP ir šiemet’

Dėlto visai teisingai šiuo me- piamas į kitą lengviau pataiso- bus tinkamai dekoruota ir pn-
tu yra susirūpinta auklėjimo mą blogybę, kuri jau tiesiogi- taikinta N. ML sutikimo nuo 
problema Amerikoje. Ta proble- niu būdu liečia auklėjimą.

kas. Iš Maironio kūrybos jaus
mingai paskaitė Kazimiera Čam 
pienė.

kia būti atsargiam, kad neapsi
riktum ir vyskupo nepalaiky-

vyskupas Kazimieras Moreillo 
atvažiavo į Romą savo automo
biliu, bet jis turi leidimą ir lėk
tuvu skraidyti. Įgudę vairuoto-

tum tik kunigu ar net klieriku.' jai stebisi jo vikrumu ankštoje 
Todėl dažnai tenka bent širdy- ’ vietoje pasistatyti automobilį, 
je pasidžiaugti eiliniam kunigui, “Puiku, Ekscelencija”, pasakė 
kai girdi malonų titulą “Mon-, jam komplimentą vienas laikraš 
signore” arba “Ekscelencija”. įtininkas. Arkivyskupas jam at

sakė: “Dar lengviau man ore 
San Francisco arkivyskupas gurasti victog lėktuvui 

J. McGucken Vatikano susirin-1
kimo posėdžiuose sėdi šalia vie
no lenko vyskupo, kuris gražiai ; 
pramoko angliškai kiekvieną 
dieną savo draugą pasveikinti:
“Good morning, San Francis-

SMARTTVBUY!

co
Saragosos, Ispanijoje, arki-

“Ir kunigai važiuoja į 
mokyklą”

Vienas jau senyvo amžiau^

ma ir savaime Verčia kreipti į 
ją daugiau dėmesio dėl vis au
gančio mažamečių nusikalsta
mumo. Statistikos duomenys 
rodo, kad dabar vis didesnis 
Amerikos jaunimo skaičius iš

taikai. Šiemet šokiams gros ne
seniai įsisteigęs, bet jau Wa-

Tėvai čia leidžia vaikams 
neribotą laisvę, pamiršdami 
pareigos jausmo ugdymą ir 

drausmės skiepi j imą
Kovoje su mažamečių nusi- gįntienė. Bus turtingas baras 

auga banditais. O ka7da7blo- ka1stamumu ta blogybė jau se- ir kiti įvairUmai kelią N. M. 
giau, kad vis daugiau vadinamų niai yra Pastebeta- Bene taik' sutikimo nuotaiką, šiais metais 
didžiųjų nusikaltimų — užmu- liausiai tą blogybę apibudino ypač jaučiamas didelis susido- 
šimų, plėšimų ir pan. __ papil- Houstono miesto (Texase) po- mejimas N. M. sutikimu. Jau prieš koncertą, įsidėjo ir Va
do mažamečiai. Tokie statisti- bcDa’ suformuluodama dešimtį gįuo metu užsakyta visa eilė terbury American, smulkiai pa- 
kos duomenys rodo, kad su jau taisyklių, “kaip išauginti vai- stalų. Be to, visa eilė asmenų rašvdamas kokia bus Maironio 
nimo auklėjimu Amerikoje ' ne kus banditais”- Kadangi tos tai jsįpareigojo suorganizuoti sve- minėjimo programa, 
viskas tvarkoje, kad čia reika- sykles gab buti idomios ir lie' j eių grupes - stalus. Į šį N. M. Dukra Dnbvso«
lingos skubios reformos tuvių šeimoms’ kiek suglaudę, į sutikimą pakviestos apylinkės .

į čia jas pateikiame. S kolonijos — Bridgeporto, Hart- rhtlladelphia. Ha.

1. Pradėk nuo kūdikystės fordo, Stamfordo, New Have- Pavykęs kaukių balius
duoti vaikui viską, ko tik jis no jųew Britain, Manehesterio. ,v.
užsimano. Vietosią anksto užsisakomos1 Lapkneto 24 d. Phtladelphųos

2. šypsokis, kai jis švaistosi knygyne “Spauda” bei pas vai- Tautinis Lietuvių ansamblis su-
Viena pareina iš istoriškai negražiais žodžiais. dybos narius. Kas norėtų re- ruosė kaunu a įų. a yvavo

susiklojusių Amerikos gyveni- 3. Nesirūpink jo dvasiniu la- zervUotis visą stalą, prašoma, ProSramojc. eonor a au įny e,
mo sąlygų. Juk Amerika yra v^nimu- Lauk, kol, pasiekęs 21 įaį tuojau atlikti, nes stalų ^aiytė ~ au my'e.^ luclJa au

__ .1 . . , -iie “finaisnrpfl,, nafs _ _ 4— •

Kad suįdominus bei geriau vyskupas išsireiškė: “Atpratau 
supažindinus lietuviškai nekal- nuo mokyklos dienų”. Iš tikrų-1 
bančius radio klausytojus su jų sunku senam žmogui kelias 
minėjimo programa, Šv. Juozą- valandas išsėdėti ankštoje ke
po parapijos klebonas kun. E. dėje susirinkimo posėdžiuose. 
Gradcckas angliškai pasakė la- Kitas dar jaunas vyskupas kal

Dvi blogybės daugiausiai 
atsiliepia jaunimo auklėjimui 

Amerikoje

terbury ir apylinkėje gerai už
sirekomendavęs Radionovo or
kestras. Vakarienę apsiėmė pa
ruošti prityrusi šeimininkė Uo

bai įdomią kalbą apie Maironį, bėjo: “Kai grįštu po posėdžių 
jo kūrybą. Programos pranešė- namo, po pietų jaučiuosi bejė- 
ja buvo choro pirm p. Marcelė gis ką nors dirbti.”
Andrikytė. Reikia tik pasvei- Vieną dieną prie Romos ma- 
kinti chorą už gražias, vertin- rijonų namų stovėjo moteris su
gas pastangas ir palinkėti ne- 
nuilsti lietuvybei išlaikyti dar
buotėje. Platesnį straipsnį, dar

atėjūnų kraštas. Beveik visi ibe meA> jis “apsispręs” pats. 
išimties tie atėjūnai turėjo įeia į 4- Rankiok viską, ką jis pa
skinti sau kelią tarp nemažų beka išmėtęs aplink save 
gyvenimo sunkumų ir pavojų, knyšas’ batus- drabužius. Te- 
kol pagaliau šiame krašte nusi- i §ul Jis Pripranta savo atsako- 
statė pastovi tvarka ir buvo myb§ suversti kitiems.

, ... ...... • linyte, Giedra Jakuokyte, An-skaicius labai ribotas ir jų tik- .... . Titanas Salciunas, Neringa Dir-

pasiekta gyvenimo gerovė. Ta
čiau iš tos sunkios kovos už me

5. Nevenk prie jo barnių šei
moje, kad jis vėliau nenusteb-

džiaginį būvį laiko ligi šiol yra tų’ Jeigu iširs’ 
pasilikę sunkiai išdildomi gyve- 6‘ Duok vaikui pinigų’ kiek 
nimo bruožai, kurių bene ryš- tik 3is vnori- ir ne]eisk 3am Pa
klausia yra medžiaginės gero- čiarn uždarbiauti. Tegul jo gy
vis siekimas. Tas siekimas tam
tikrose ribose nėra blogybė. Jis 
gali būti ir dabar, kaip praei
tyje, gerovės akstinas. Tačiau, mo’ Sėrim0 ir patogumų pamo
kai tas siekimas užpildo visą §aas-

venimas bus lengvesnis negu 
tavo.

7. Patenkink Visus jo valgy-

gyvemmą, nustelbdamas dvasi
nius polėkius, jis griauja tą 
žmogaus idealą, kurį mes su
prantame, kaip susidedantį iš 
dvasios ir kūno.

8. Stok jo pusėje prieš kai
mynus, mokytojus, policiją . ..

9. Kai jis paklius į tikrą bė
dą, teisinkis tuo, kad niekad 
negalėjai nieko su juo padary-

Ypač skaudžiai atsiliepia tas m t-. -i •„. . . , 1 v 10. Ruoškis prie susigrauzi-
doleno gaudymas” jaunimo ■ ,, .... . J u mų gyvenime, nes jie tave lau-

auklejimui. Kai tėvai siekia grei k-

rai gali pritrukti.
Bendruomenės valdyba kvie

čia visus Waterburio ir apylin
kės lietuvius susirinkti vienon 
vieton ir gražioje aplinkoje bei 
šventiškoje nuotaikoje pasitik
ti Naujuosius 1963 metus. (įPr.)

M. K.

Maironio minėjimo rėmuose 
Maironio metai apjungė visus

mūsų tautinės kultūros puoselė
tojus. Vienur iškilieji meninin
kai, kitur meno mėgėjai daina, 
dailiuoju žodžiu bei muzika pa
garbiai garsino didžiojo Lietu
vos dainiaus Maironio nemir
tingą kūrybą. Neatsiliko ir mū
sų Šv. Juozapo parapijos cho
ras, vadovaujamas veterano 
patrioto komp. A. Aleksio — 
atžymėdamas Maironio gimimo

vaikų darželio amžiaus vaiku
čiais, laukdami mokyklinio au
tobuso. Vienas berniukas, pa
stebėjęs, kaip čia apsistoję vys
kupai lipo į Vatikano susirinki
mui skirtą, autobusą, nustebęs 
klausė: “Kur tie kunigai va-'
žiuoja?” Nelaukdamas atsaky- 

i mo, iš džiaugsmo ploja ranko- ■ 
mis ir šaukia: “Ir kunigai va
žiuoja į mokyklą. Ir kunigai į 
mokyklą.”

Be to, dažni rudens lietūs ir! 
drėgnas oras pasiekė Susirinki
mo tėvus, nes apie 100 lengviau 
ar sunkiau sirginėja. Tą galime 
pastebėti kasdien skelbiamame 
sąraše, kuriame dalyvių skab 
čius vis mažėja.

VI
Susirinkimo įvairenybės

Roma niekad nematė tiek

šimtmečio sukaktį įspūdingu ra ! atvažiavo svečių iš Baltimorės, 
dijo koncertu, sekmadienį, lap- i New Yorko, ir net iš Kanados, 
kričio 25 d. nuo 1 iki 1:30 vai. šis parengimas tikrai pasisekė

mauskaitė, Jane Loverdi, Liu 
dytė Bakanaitė, Gema Kreivė' 
naitė, Estera Bendžiūtė ir Mak- 
similionas Karaška. Programą dauS vyskupų vienu kartu. Rei-
pravedė Gema Kreivėnaitė ir ------
Stasys Karaška. Padėkos žodį, rx~ 
už tiek daug įdėto darbo ruo
šiant parengimą, ansamblio na
riams ir atsilankiusiems sve
čiams su kaukėmis ir be jų, , 
tarė Stasys Karaška. Programoj 
buvo dainos, šokiai, skambini
mas.

Dovanos buvo įteiktos gra
žiausiai, originaliausioms ir juo 
kingiausioms kaukėms. Dova
nas laimėjo Irena Bendžiūtė,
Irma ir Jurgis Brinkliai, Ge
ma Kreivėnaitė ir Petras Puo-į 
džiūnas.

Gana daug žmonių atsilankė;

c*au pralobtk. vaikai auklėja- Tai “taisyklės”, kurių iš po pietų iš radio stoties WWC0. ' ir pavyko dar geriau kaip per-, 
si &a veje. Jie neturi reikia- ^ojQ reįkįa auklėjime vengti. Choristai pakilioje dvasioje eitais metais. L. B. j
mos tėvų Įtakos šeimoje. O kai

10%, 20%, 30% piginu mokėsit) 
už apdraudę nuo usnies ir auto
mobilio pas
F K A N K Z A P O L I S

3208 West 95th Street 
Chicago -12. Illinois 

Tel. GA i-8054 ir GR (i-4339

A \VONDI.RI-TL XMAS GII'T 
Cured chėese. — Ali Types. Up to 3 
years old for your holidays. or gift. 
giving. Direct Irom ouv o\vn factory.

Write for Eree Brochure.
BElllVEGERS CHEESE HART
Dept. NHL. Canyon, Minnesota

STIRBIS FUEL OILS
Alieius virtuvei ir krosnims 

‘Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEralock 4-6264 

PUTRAS STTRBIS
6741 So. Mapiewood Avė. 

Chicago 29, III

Waterbury, Conn., Šv. Juozapo parapijos choro, Maironio minėjimo per radiją programos dalyviai. 
Pirmoje eilėje sėdi iš k. j d. K. Čampiene, dirigentas komp. A. J. Aleksis, choro pirm. M. Andrikytė, 
kun. E. Gradeckas, S. Clark. Stovi antroje eilėje iš k. d. “Lietuvos Prisiminimų” radijo programos 
vedėjas A. Paliulis, G. Melninkaitė, č. Dielinikaitytė, R. Vaitkutė, E. Melninkaitytė, I. Janušaus
kaitė, J. Stulginskaitė, S. Stulginskaite, L. Sulau skaitė, Z. Miklinevičiūtė ir “Lietuvos Prisiminimų” 
radijo- programos pranešėjas E. Melninkas. Iš k. į d. trečioje eilėje stovi V. Vaškelis, A. čampė, J. 
Brazauskas, K. Seliokas, E, Stulginskas, J. Muraška, J. Ališauskas, M. Tonkūnas ir J. Kazlauskas.

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDU ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokio
mis progomis. Albumo vaizdai 
kalba apie Lietuvą visiems su
prantama kalba, todėl jis tinka 
visiems, kas kokia kalba bekal
bėtų.

Albumas L I E T U V A yra 
gražiausia Kalėdinė dovana.
Kiekvienam verta jį pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač 
mūsų draugams amerikonams. 
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus- 
Kaina — $5.00 
Užsakykit tuoj„u!

iytįp
JB" tuos (overau oiag.j i 

282 sq. in. plctura

RCA V1CT0R
7kurl/iAta. TV

• Economy-prlced Lowboy 
Consola

• Super-powerful '‘New Vista* 
Tuner

• 22,500 Volts of Plcture Power 
(deslgn average) sęgjg gg

Tokius ir kitus pačių garsiau
sių išdirbysčių TV ir radijo 
aparatus galite gauti

Frank’s TV & Radio, Ine.
3240 So. Halsted Street 
Telef. CAlumet 5-7252

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

Dėl inftrmaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

41% 5%
eurrent dlvidend on lnvestment honn»

I%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4Uį% dividendų kas pusmeti Ir

dar Išmokėsime po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BR1GHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

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

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji* 
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi 

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
įnėn. 16 dieną, 
neš dividendus

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai, 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama

IUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

IUSTIN MACKIEWICH Jr.. 
Presidcnt

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Vlrainia 7-1 J 41

J



Gruodžio 1 d. įvykusiame Los Angeles lietuvių Dailiųjų Menų 
klubo susirinkime buvo pagerbta rašyt. Alė Rūta, jai laimėjus 
“Dirvos” romano konkursą. Nuotraukoje rašyt. J. Tininis įteikia; 
dovaną. (L. Kančausko nuotr.)

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Tolimoji Australija

Jaunimo talentų vakaras 

KUN. P. DAUKNYS, MIC,

Adelaidės Pietų

vo šio koncerto žvaigždės! Ma
rija Keršytė, 15 m., pianinu 

j skambina jau 5 m., o muzikos 
mokykloje laimėjusi jau keletą 

, pagyrimo lapų. Antanas Stepa- 
nas vėl deklamavo B. Brazdžio

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 11

m., deklamavo eilėraštį /Vėjelis, baigimo egzaminai, tai ir mūsų 
Romas Petraitis, 11 m., grojo į moksleivių ir studentų būtų ga 

Įėję dar gausiau pasireikšti abe

VAKARAS TAIGOJE

Los Angeles lietuvių šešta
dieninės mokyklos kalėdiniame 
parengime, gruodžio 30 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, bus 
suvaidintas raš. Juozo Švaisto 
specialiai šiai progai parašytas , 
dramatinis vaizdelis “Vakaras j 
taigoje”, vaizduojąs lietuvių ; 
tremtinių Kalėdas šaltajame Si
bire. Veikalą stato režisorius : 
Juozas Kaributas. Scenoje pir- | 
mą kartą pamatysime stiprias ' 
scenos pajėgas — G. Mažiulie- i 
nę ir A. Mironą, o taip pat V. i 
Mitkutę ir V. Dovydaitį; vai
kų roles atliks: R. Arbaitė, A. i 
Butkutė, S. Gudauskas, D. Ko- 
jelytė, R. Motiejūnaitė, S. Stan
čikas, R. Stoškus.

Dekoracijas piešia Algirdas 
Žaliūnas. Po vaidinimo su dova- | 
nomis atsilankys Kalėdų sene
lis, vyks vaikų pasirodymas, 1 
žaidimai. Tėvų komitetas kvie
čia Los Angeles lietuvių visuo
menę gruodžio 30 d. popietę re
zervuoti šiam parengimui ir pa
remti lituanistinės mokyklos 
darbą. Vn.

Y
PRISIMINTAS 

A. A. G. VELIČKA
j

Dailiųjų Menų klubas Los An 
gėlės gruodžio 1 d. susirinkime1 
pagerbė vieną mirusių savo na
rių — Gasparą Veličką. Gerą 
pluoštą ištraukų iš Gasparo Ve
ličkos literatūrinio dienoraščio 
paskaitė pirmininkavęs Bronys į 
Raila.

Pagerbta Dailiųjų Menų klu
bo narė Alė Rūta, neseniai lai
mėjusi “Dirvos” romano kon
kursą. Ji paskaitė plačių ištrau 
kų iš ten premijuoto romano 
“Kelias į kairę”, dabar spaus
dinamo “Dirvos” laikraštyje. 
Skaitytos ištraukos dar nėra 
■paskelbtos.

Dailiųjų Menų klubo vardu 
laureatę Alę Rūtą sveikino Juo
zas Tininis, Alės Rūtos “krikšto 
tėvas”, pastarajai įstojant į 
DMK 1960 lapkričio 5 d. Įteik
ta meniška knyga su DMK na
rių parašais. Pirmininkas Bro
nys Raila klubo vardu įteikė 
lietuviškų rūtų.

Naujuoju Dailiųjų Menų klu
bo pirmininku išrinkta D. Mit
kienė. A.

LITERATŪROS VAKARAS

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba, esanti Los Angeles, 
Calif., gruodžio 15 d. 7 vai. v. 
rengia literatūros vakarą Tau
tinių Namų salėje 3356 Glendale 
Blvd.

Bernardas Brazdžionis, Alfon 
sas Gricius, Bronys Raila, Alė 
Rūta, Juozas Švaistas-Balčiū- 
nas, Elena Tumicnė skaitys sa
vo kūrybos.

Ten pat bus paskelbti Lietu
vių Rašytojų draugijos litera
tūros premijos naujieji mecena
tai.

Maloniai kviečiami dalyvauti 
literatūra, dailiuoju meno žo
džiu besidomintieji, jaunesnieji 
ir vyresnieji Įeinant aukojama 
vienas doleris.

— Irena Krivickaitė - Rauli- 
naitienė gruodžio 4 d. Los An
gelėje pagimdė sūnelį, kuriam 
davė Sigito - Jono vardą. Jie 
augina Jūratę ir Arūną. - a -

KANADOJ

Sudbury, Ont.
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Kariuomenės šventės minėji
mas, kurį suruošė KLB Sudbu- 
rio skyriaus valdyba kroatų sa
lėje, praėjo sklandžiai. Minėji
mą atidarė pirmininko pava
duotojas Povilas Jutelis ir bu
vo pagerbti žuvusieji tylos va
landėle. Turiningą paskaitą 
skaitė St. Krivickas. Meninę da
lį išpildė šeštadieninės mokyk
los mokiniai, kuriuos puikiai 
paruošė Lionė Remeikienė. Pa
dainavo lietuviškų dainelių, pa
šoko tautinių šokių ir pasakė 
progai pritaikytą eilėraštį. Po 
to ėjo šokiai ir veikė bufetas. 
Buvo pasigesta ypač kariškių ir 
daugiau jaunimo. Parengimų 
čia perdaug neturime, tad rei
kėtų visiems būti sąmoninges- 
niems ir privačius balius atidė
ti kitam sykiui.

KRIKŠTYNOS
Vacys ir Ona Stepšiai pakrikš 

tijo savo pirmąjį sūnų Vytauto 
Pauliaus vardais. Krikšto tė
vais 'buvo Vk. Kriaučeliūnas ir 
B. Skvėreckienė. Puikiai paruoš 
tosc šaunosios šeimininkės A. 
Pranskūnienės vaišėse dalyvavo 
artimieji draugai ir lietuvių

nio eilėraštį Išeinantiems. Ne- 
Australijos nistė Laima Kuncaitytė, 16 m. mira Masiuiytg) 16 m., praei- 

sostines, lietuvių kolonija yra amžiaus, pianinu pradėjusi taig metais laimėjusi yalstybi- 
skambinti jau prieš 5 metus. Ji njų Muzikos egzaminų I premi- 
išpildė klasinius Štrauso valsus, pasirodė klasiniais kūriniais. 
Moksleivis Leonas Vasiliūnas, Aldona Tugaudytė šoko baletinį
15 m., akordeonu grojo pora gokj> akompanuojant jos seseriai 
klasinių kūrinių, muzikos besi- Dovilei. Laima Daugalytė> 17 
mokąs jau ketvirti metai, o sa- m, muzikos besimokanti nuo 11

viena iš pačių veikliausiųjų vi
sos Australijos Lietuvių kolo
nijų. čia stovi puikūs Lietuvių 
Katalikų Centro rūmai su jau
kiąja gediminaičio Šv. Kazimie
ro šventove, čia už 1 mylios 
naujai išdekoruoti ir Lietuvių 
namai. Adelaidėje beveik nėra 
šeštadienio ir sekmadienio, kad 
kuri nors organizacija neruoštų 
kokį subuvimą, kultūrinio po
būvio. šiuo metu ypatingas dė
mesys kreipiamas į jaunimą, 
kad tas mūsų tautos žiedas 
tremtyje būtų jungiamas į lie
tuviškąjį darbą, kad būtų iške
liami naujieji talentai, sudaro
mos progos jiems pasireikšti.

Tokios iniciatyvos ėmėsi mo- College praeitųjų metų koncer 
ksleiviai ir studentai ateitinin- te laimėjusi pirmąją premiją, 
kai, organizuodami jaunimo ta- Australijos Lietuvių Sąjungos 
lentų vakarą. Buvo sudaryta pirm. stud. med. Antanas Ste- 
rengimo komisija, kuri koloni- panas, 19 metų, deklamavo B. 
joje surado dar iki tol nežino- Brazdžionio Dainiaus baladę, 
mų jaunų, bet stiprių talentų. Moksleivė Marija Damaševičiū- 
Gabusis jaunimas Adelaidės lie- tė, 15 m. pianinu išpildė Kalnų 
tuvių visuomenei davė du kon- ’ varpelį ir Kalnų melodiją, Ade- 
certus: lapkričio 17 d. — vy- laidės muzikos mokykloje jau 
resnieji, o lapkričio 18 d. — spėjusi laimėti keletą premijų.

vo muzikos mokyklos už gabu- m. amžiaus, išpildė pianinu La

akordeonu. Raselė Kubiliutė, 10 
m., skambino pianinu, ir čia jau 
ryškus talentas. Gintaras Kubi
lius, 7 m., deklamavo Pr. Ims- 
rio eilėraštį Yra danguj žvaigž
delė, o jam akompanavo jo se
sutė Raselė, jo eilėraštį palydė
dama dainelės melodija — Ty
kiai, tykiai, Nemunėlis teka. 
Vita Bardauskaitė, 9 m., jau 
žymus talentas, deklamavo B. 
Brazdžionio Pasakų pasaulį. 
Valdonė Mikeliūnaitė, 12 m., pia 
ninu išpildė net ir klasinius da

lykus. Giedrė Straukaitė, 9 m.,

mus apdovanotas keliais pagy- Paloma ir Bethoveno Simfonia
rimo lapais. Studentas Algis Nr> 6 Aušrelė ir Laimutė Blan
Petrėnas, 20 m., skaitė Mairo- dyĮgS išpildė išraiškos Pieme- x
mo Pasavano balsų sestąją ičių šokL grojant pritaikintai ̂ uziko^ mokykloje jau spėjusi
g esmę. Seserys usre e 14 m., j mUzikai. Klevas Ručinskas, laimgti pirmąją premiją už eg-
įr Laimute, 12 m., Blandytes, ! 19 baiees konservatoriia 1 • i i- • • T- , -v .v, ... baigęs Konseivatonją, zammus, skambino pianinu solo
pašoko išraiškos sokj Plastiką. Vįrtuozįskai išnildė klasinius • /> j. T i w r i u.r,__ • Tzi; -4.- in viicuozisitai ispnae Klasinius lr (juetą su Lola Valiulyte, pa-

• 6 —nr a “ t6’ 13 Šopeno kūrinius. Koncertas staroji 8 m. Rima Staugaitė, 9
kūrinius.1 j“ muzikos mok“ ^X^mX Tautini šo i y-’ ^.^2 /T™8 T**8'

juose Jaunimo Talentų vakaro 
koncertuose. Sekančiais metais 
jaunimo talentų vakarai bus 
ruošiami anksčiau, praėjus pa
vasario atostogoms, rugsėjo 
antroje pusėje, kad visi talen
tingieji galėtų pasireikšti.

Gausus tautiečių atsilanky
mas į abu koncertus ir šiltas 
jaunųjų talentų priėmimas yra 
gražus paskatinimas jaunimui 
ir toliau dirbti ir jungtis į lie
tuviškąjį darbą Dievo garbei, 
tėvynės Lietuvos pasididžiavi
mui!

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

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

jaunesnieji.
Vyresniųjų koncertas

Moksleivės: Aldona, 16 m., ir 
Dovilė, 15 m., Tugaudytės, ba-

Po tikrai karštos dienos į lerinos; Aldona šoko Ispanų šo- 
Lietuvių Katalikų Centro rū- kį, o Dovilė akompanavo piani-
mus susirinko gausi publika. 
Scenoje pasirodo Šv. Kazimie
ro mokyklos vedėja ir koncer
to programos sujungėja Elena 
Varnienė. Pradedamas koncer
tas. Pirmąja išeina jauna pia-

klebonas kun. Ant. Sabas, ku
ris savo žodyje pabrėžė, kad 
(Vytautas — tai tautiškume 
simbolis, o Paulius religingumo 
ir palinkėjo, tarp kitko, kad ber 
niukas augtų tikrai susipratęs 
katalikas ir taurus lietuvis. Vi
si krikštynų dalyviai, praktiš
kai norėdami parodyti savo tau 
tinį susipratimą ir solidarumą, 
išėjo į salę, kur buvo kariuome
nės šventės minėjimas. Pasi
džiaugė gražia programa, pasi
šokę, pasišnekučiavę su drau
gais vėl grįžo prie lietuviško 
vaišių stalo.

IŠ PUNSKO Į SUDBURĮ
Iš Punsko lėktuvu atskrido 

' Birutė Grygutytė. Aerodrome 
'ją pasitiko sužadėtinis Justas 
'Stankus, jaunų dienų draugė 
Eliute Tolvaišienė su vyru ir 
dar keletas lietuvių. Tą patį va
karą buvo puikios sutiktuvės, 
suruoštos St. E. Tolvaišių. O 
šeštadienio vakare atvyko iš 
Hamiltono visa Stankų šeima: 
motina- brolis Albinas su žmo
na ir seserys Antanina Gurec- 
kienė ir Stasė Kobelienė su šei
momis. Paties sužadėtinio rū
pesčiu sutiktuvės buvo puikiai 
paruoštos A. Mazaitienės ir A. 
Baltutienės P. A. Mazaičių na
muose. Visur vyravo labai links 
ma ir jauki nuotaika. Tikimasi, 
kad vestuvės įvyks tuoj po Ka
lėdų.

Clevelande iškrito daug sniego. Čia matyti Hopkins aerodromas, 
padengtas 15 colių sniego danga. Sniego audra buvo didžiausia 
nuo 1954 m.

tis, V. Maželis, J. Mikužis, A 
Radzevičius, E. Pociūtė, L. Dau ' 
galytė, L. Kuncaitytė ir J. Lin- 
kutė. Lenciūgėlį šoko: Alfredas 
Vasiliauskas, V. Brazauskaitė, 
E. Matiukaitė, R. Paeevičiūtė ir 
A. Urnevičiutė. Visiems tauti
niams šokiams akordeonu gro
jo Rima Germanaitė — tik vi
sai neseniai surastasis talentas. 
Po koncerto buvo galima apžiū
rėti jaunųjų fotografų ir meni
ninkų suruoštąsias parodėles.

nu inesimokanti skamointi jau 
I treti metai, išpildė klasinį mi- 
nuetą. Laima Gusčiutė, 9 m., 
deklamavo Į mokyklą. Šį kon
certą baigė jaunosios ateitinin
kės baletiniu Gėlių šokiu.

Koncertams praėjus
Adelaidės Lietuvių kolonija 

gali tikrai didžiuotis, turėdama 
tokio gabaus ir talentingo jau
nimo. Jei ne tuo metu vykę 
Australijoje mokslo metų už-

aūflino ELECTROniCS
| TV-RADIJAI -DUOST. REKORDERIAI 
, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELE? 
ANTENOS- BATERIJOS -LEMPr 
EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODI 

Viskam tumiausios kainos Ir garantija

ELES
PUTES
OŽIAI

13321 S. Halsted St - CLiFFSlOC 4-5685

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.

Jaunesniųjų koncertas

Šiame sekmadienio koncerte 
daugumą sudarę patys jaunieji 
talentai, bet ir iš jų sušvito jau

, , . i-j-—---- - talentų.mą, sulaukdama didelio publi- , , . _ . ,T .., . ... .,. . Pianinu skambino Lola Valiu-kos įvertinimo. Abiturientes , ,. o v. T, ,lyte, 8 m. amžiaus. Vytautas 
Violetos Vasiliauskaitės, 19 m., Gu<jįškiS) n m-) deklamavo 
vadovaujama Tautinių šokių Maironio eilėraštį Užmigo žemė. 
grupė, išpildė du šokius: Žioge-1 Raselė Kubiliutė, 10 m., minti-

nu. Baleto jos jau mokosi ket
virti metai. Juliana Germanai- 
tė, 11 m., akordeonistė, išpildė
Čigonų būdą ir Angelų skridi- - , . ,° & (žymių ir neabejotinų

H
Lietuvių Katalikų Centro rūmai Adelaidėje —r 6 Third Avė., St. 
Peters, S. A. Adelaide, Australia, Čia vyksta gyvas religinis ir 
kultūrinis Adelaidės liet. katalikų gyvenimas. (Nuotr. A. Budrio)

lį ir Blezdingėlę; pirmąjį išpildė nai išmokusi perdavė iš Šatrijos
G. Šimkus, M. Pocius, J. Lin- 
kutė, R. Pimpytė, A. Umevieiū- 
tė ir R. Paeevičiūtė. Antrąjį: 
M. Keršytė, M. Danisevičiūtė,
K. Paeevičiūtė, V. Mikeliūnaitė,
L. Daugalytė, E. Matiukaitė, A. 
Urnevičiutė ir R. Pimpytė.

Koncerto antrąją dalį pradė
jo seserys akordeonistės Ger- 
manaitės, Rima, 15 m., akorde
onu besimokanti nuo 10 m. am
žiaus, o praeitais metais Pietų 
Australijos valstybiniame talen 
tų konkurse laimėjusi antrąją 
premiją; jos sesuo Juliana, 11 
m., akordeonu mokosi jau treti

LIETUVAITE Į IŠRINKTŲJŲ J“*“' *» *
i kartus iškvietė kartoti. Tai bu-SKAIčIŲ Į_______________ ________

Sudburio ir apylinkės mokyk;
lų valdyba atrinko 30 geriausių 
mokinių, pasižymėjusių moksle, 
mene, muzikoj, gamtos moks
luose. Jų tarpan pateko ir Ire
na Lapienytė ,eilę metų ėjusi 
pirmąja mokine. Ji pasižymėjo 
gamtos moksluose. Jiems pagal 
naują mokslo planą Sudburio 
Laurentian universiteto profe
sorius W. Y. Watson kiekvie
ną šeštadienį skaito paskaitas 
iš minėtų dalykų, kad gabieji 
mokiniai būtų greičiau paruo
šiami akademinėm studijom su 
pirmenybe gauti valdines sti
pendijas.

— Laima Perminaitė susi
tuokė su J. Lamothe.

— A. Leiliūnas airių arklių 
loterijoj išlošė 9,000 dolerių. i

Krsp. |

Raganos ilgą ištrauką “Sena
me dvare”. Ji savo stebėtina at
mintimi, tyra lietuvių kalba, 
ryškia ir skambia tarsena, ste
bino visus koncerto dalyvius. 
Jaunosios ateitininkės išpildė 
šokį Siuntė mane motinėlė. Da
lia Viliunaitė, 14 m., kolonijos 
žymioji deklamatorė, puikiai 
perdavė B. Brazdžionio Auką. 
Birutė Latvėnaitė, 10 m., dek
lamavo Maironio Pavasarį. Rū
ta Bielskytė, 9 m., pianinu iš
pildė keletą dalykų, apimant ir 
Kalėdų giesmę. Ji pianinu mo
kosi skambinti pas buv. Kauno 
konservatorijos profesorę A. 
Gučiuvienę. Joana Staugaitė, 5

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

»» 9 ,, 8 ,,
9 12:10
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KALĖDŲ SENELIS CRANE SAVINGS BENDROVĖJE
| Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
| vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
i drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti 
| įėjimo dovanas (door prizes).

1 CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

.......................-
Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

I.DTIVH PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

;2 iki 5 vai- atidaryta tik 6211 S. VVestern Avė. krautuvė.
............................. ■ ................................

Penktad.
šeštad.

anticipated dividend 
on investment accounts 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



6 DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gruodžio mėn. 11 ( gregacija savo Immaculata 
Press leidykla labai uoliai prisi
deda prie lietuviškosios spau
dos. Ten ne tik labai rūpestingai 
ir gražiai spausdinami kitų lei
diniai, bet tap pat ryžtamasi 
prie lietuvių spaudos kultūros 
prisidėti ir savo leidyklos kū
riniais.

Kasmet iš ten pasklinda po 
kelius gerus leidinius bei svar
bias knygas.

i Ši pusmetį jau išėjo:
Gyvenimas Viešpačiui — la- 

! bai gausiai iliustruotas albu- 
| mas su rašiniais iš tos kongre- 
I gacijos gyvenimo. Šis leidinys 
gal jau bus pasiekęs daugelį 
kongregacijos rėmėjų.

Giving Christ — tai tas pats 
albumas anglų kalba.

Prel. dr. F. Bartkaus iš po
piežių raštų sudarytas veika
las Kunigo paveikslas, ką tik 

! išleistas. Ši religinio turinio kny 
Į ga tinka kunigams ir pasaulie
čių šeimoms.

Kalėdų ženkliukų išpardavimas vykdomas norint sutelkti pinigų 
kovai su džiova. Manoma surinkti Chicagoje $825,000. Čia matyti 
tuos ženkliukus beplatinanti Constance Bennett, aktorė, kuri pa
sirodys komedijoj Hay Fever Drury Lane teatre, Evergreen 
Parke, gruodžio 23 d. Aktorė nuotraukoj rodo adresą, kur reikia 
siųsti savo aukas.

Darbo vergų stovyklos nepanaikintos, 
tik pertvarkytos

(Atkelta iš 1 psl.)

Taišentas (tarp Krasnojars
ko ir Irkutsko Rytų Sibire). 
Aplink miestą iki 1955 m. čia 
buvo 54 stovyklos. 8 vėliau pa
naikintos. 10 stovyklų skirtų 
moterims iš Ukrainos ir Pabal
tijo. Nedaug rusų. Stovykloje 
Nr. 5110/37, buv. kalinio paro
dymu, daugelis ukrainiečių ka
linti už tai, kad dalyvavo ko
voje už nuo Rusijos nepriklau
somą Ukrainą. Pagal jį, ukrai
niečiai kaliniai sudarė atskirą 
organizuotą grupę ir nepalaikė 
su rusais jokių santykių. Sto
vykloje Nr. 215/1 beveik visi 
kaliniai buvo ukrainiečiai ir nė 
vieno ruso. Paleistieji kaliniai 
buvo priversti šioje srityje pas 
toviai apsigyventi.

Krasnojarskas (Rytų Sibi-

Abec - Inta (Komi auton. res 
1 publika). Čia buvo 20 stovyklų, 
pažymėtų Nr. 388/1 — 388/20. 
Be to, prie Intos 7 ypatingos sto 
vykios su 20,000 kalinių, iš jų 
6,000 moterų.

Kolyma (Tol. Rytai). 1951 
m. čia buvo 1,100,000 kalinių 
stovyklose ir apie 80,000 “lais
vai” gyvenančių tremtinių. 1956 
m. stovyklose laikomų kalinių 
skaičius siekė 2,300,000 (kitais 
šaltiniais: 3,500,000), neskai
tant vad. “laisvųjų”. Visokių 
tautybių kaliniai.

Po Stalino mirties dalis sto
vyklų buvo panaikinta Vorku
toj, Intoj, Ust-Vyme, Ust-Uch- 
toj, Pečioroj ir Vid. Azijoj, ta
čiau patys centrai toliau vei
kia.

Kun. dr. T. Narbuto knyga 
Marijos Šventoves Amerikoje 
taip pat pati šviežiausia naujie
na, Taip pat išleista linksmų 
pasiskaitymų storas tomas — 
1,000 šypsnių, surinktas žurn. 
Pr. Alšėno.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

2 butų mūras. 4 ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$2.5,000.

Del senatvės parduoda gerą. mūro 
namą, $400 nuomos men, įmokėti 
$5.000.

Mūro namas. 6 kamb. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia, 
gerų rankų. $17.900.

Rezidencija pagal madą. G kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug' vertingų priedų. 16 metų 
statyba. Verta $32,000

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

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

fi kamb. mūras. Arti 66-os ir Ca
lifornia, Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500.

8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich
mond. 1 V> vonios. Įrengtas rūsys. Pi
gus už $18,800.

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

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

Biznis ir 0 kamb. butas. 12 metų, 
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas. 
Arti parko. $31,500.

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

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

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

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

Kitur. Rooniing house. 3 aukštų 
mūras, virš 20 kamb. ir didelė ta
verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$1 1,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500,

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

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

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga- 
I zu. plytelių vonia, spsaugotas 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 jx) S meig. mūras, platus 
sklypas^ šildymas alyva. Tik $26,400.

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

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

CHICAGOJE
KIEK MOKĖTI UŽ KALĖDI

NES EGLUTES?
Kalėdinių eglučių urmo par

davėjai prie 23-ios ir Canal gat 
vių, praneša, kad Chicagoje už 
kalėdines eglutes šįmet reikės 
mokėti nuo $1.50 iki $10.00. Už 
6—7 pėdų meduką reikės mo
kėti nuo $3.50 iki $6.

STATYS ERDVĖS TYRIMO 
CENTRĄ

Evanstono Northwestern uni

ras). Vien stovyklų telkiny Nr. vai teigia, jog priverč. darbo 
235 buvo a. 55,000 kalinių. Dau stovyklų sistema Sov. 'Sąjungo- 
gelio tautybių: ukrainiečiai, lat je esanti panaikinta. Vakaras 
viai, lietuviai, estai, gruzinai ir pasiekusios žinios rodo, kad to-

versitetas iš Lindheimer šeimos 
Jau kuris metas dabartinio I gavo $1,100,000 dovaną įsteigti 

Sovietų Sąjungos režimo atsto- į erdvės amžiaus žvaigždynų ty
rimo centrą. Centras turės 40 
colių teleskopą-žiūroną. Cent
ras bus užbaigtas 1965 m.

kt. kaukaziečiai, be to, vokie- jj sistema pertvarkyta, bet ne- 
eiai, japonai,. korėjiečiai, ispa
nai, olandai, mongolai. 1954 m.

panaikinta, šiuo metu veikia 
trijų rūšių drausmės privereia- 

graodžio mėn. čia vyko sukili- , mojo darbo telkiniai. ELI 
mas, po kurio kriminaliniai ka- i
liniai iškelti kitur. Moterų sto- i 
vykioj Nr. 235 prie Rešotos ge
ležinkelio stoties a. 70% buvo 
politiniai kaliniai.

MŪS KOLONIJOSE

REAL ESTATE

Mūr. 4 kamb., 10 metu, garažas, . Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo 
30 p. lotas. M. p. $18.500. i šildymas, M. p. $1 0,250.

Mūr. (> kamb., 4 mieg.. 10 metų, Mūr. .8 mieg. 7 m., garažas, daug 
garažas, 71 ir California, $20.800. priedų, M. d. Tik $20,600.

Mur. (> kamb., 3 dideli mieg. Ga- , Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
ražas, 65 ir Fairfield. šildymas. M. p. $16,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. GSth St., HE 6-5151
Su mažu Įmokėjimu modernus 

5% kamb., 3 mieg'. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild 
Automob. pastatyti "eorport”. Arti 
83-či.os ir Kostner. Tik $16,900.

3 luitų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30.500.

Modernus (> kanib, mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Saera- 
ment.o. $18,900.

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

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

2 luitų medinis. 7 ir 5 kamb. 3 3 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17,900.

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

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

2x5 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. $1 9,000.

Liuksus (> kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $3?,500.

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

Visai nauji mūr. modernūs na
mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

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

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

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

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

Pajamų bungalovv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $ i 8,900.

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

DĖMESIO !

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Ohicago 29, UI.

G ItADlVSHAS

Draudinio Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

Parke. $11,000. 30 p sklypas. Gage CICERO—BERWYN
Mūr. 2 po t, geras, Brighton Par- i - butai — 4 ir 2 kamb. Gazo 81- 

ke. įima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,»00. 8 butai ir ekstra lotas. $26,509.
Mūr. 3 metų, 2 po 6 U kamb. Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

Marąuette Parke. seboard šilima. Apsauga nuo potvy-
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. nl0' $21'500.

$22,500. i Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tei. ČLiffside 4-2390

4936 VV. 15th St., Cicero 
Tei. OL 6-2233; OL 2-8907

1Į4 AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $80,00 į 
mėn. Kaina $19,000.

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

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

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

TIK §18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marąuette Pk. j 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26,500.
5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.

10 metų 1% aukšto aukšto 10 
metų mūr.' Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdu sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Marą. P. mūr. 2x4 ir 2 k„ gar. $18,900 Savininkas išsikelia į Europą. Rei-
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. ; kalinga greit parduoti. Geras 6
(V. n likit. 5 ir X kam par <51 n orui kamb., 3 mieg. modernizuotas bun-aukst. o ir 3 kam., gar $10,900. galQW prje 62_OS jr California.
Turime gerų bargenų, patikrinkite, i jyaug vertingų priedų, žema kai-

RUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St.

A. Norkus Real Estate
WA 5-503C

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69th St., Chica--

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA t-0047, RO 2-8778

!

Norilskas (Šiaurės Sibiras). 
1953 m. birželio mėn. vyko su
kilimas. Ukrainiečiai kaliniai tu 
rėjo ryšius su Karagandos sto
vyklomis. Be jų čia buvo daug 
pabaltiečių, mažai rusų. Viso — 
apie 120,000 kalinių, kurių ab
soliutus valdovas buvo Norils- 
ko srities kone. stovyklų adm. 
■centro viršininkas gen. Semeno- 
vas.

Karaganda (Kazachstanas). 
Didesnėse stovyklose buvo 8 - 
10,000 kalinių, mažesnėse — 
daugiau kaip 1,000.

Potma (Moldavijos auton. res 
publika). Iki 1955 m. čia bu
vo 36 stovyklos, vėliau — 17, 
dauguma moterų. Viso apie 200, 
000 kalinių; 95% politiniai ka
liniai.

Hartford, Conn.
Pasiruošimas jubiliejinei 

stovyklai
Gruodžio 16 d. Lietuvių klu

bo patalpose įvyks Lietuvių 
Skautų sąjungos 1963 m. jubi
liejinės stovyklos komisijos po
sėdis, kuriame, šalia pagrindi
nės komisijos narių, dalyvaus, 
ir tos komisijos jau esamų tri-! 
jų sekcijų nariai.

Posėdis prasidės 1:30 vai. p.p. Į
Prieš tai, nuo 10 vai., įvyks 

sekcijų posėdžiai aptarti tų sek- 
j cijų kompetencijoje esantiems 
1 klausimams.

Ši komisija, sąjungos vado
vybei pavedus, organizuoja dide 
lę visos sąjungos jubiliejinę sto 
vykią rytiniame JAV pakrašty
je 1963 metų vasarą.

Paskutinis komisijos posėdis

Kaip apsaugoti savo vaikus nuo 
nusižengimų? Žinių rasite tik ką 
išėjusioj knygelėj

Nusižengimų išvengimas
Šią knygelę paruošė mokytoja 

Magdalena Šulaitienė ir Pranas 
Šulas, peržiūrėjo adv. Charles P. 
Kai, buv. Cook apsk. prokuroro 
pad. Knygelės kaina 35 et. Pini
gus su užsakymais siųsti:

"DR AUGIS"
4545 W. 63rd St. Chicago 29. UI.

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

Prokopievskas (Kemerovo sri sPa^° 28 d. įvyko Putname Nek. 
tis Vakarų Sibire). Daugiausia Pr- M- M- seserų vienuolyno pa-
specialios paskirties kone. sto
vyklos. Stovykloje Nr. 525/1

talpose. Ten buvo aptarta daug 
svarbių reikalų. Į tą posėdį bu-

buvo laikoma a. 300 vengrų ir vo atsilankęs ir Brolijos vy-
kiek vokiečių karininkų; Nr. 
525/2 — vokiečių pusėje ko
vojusiųjų kazokų karininkai; 
Nr. 525/5 — sovietų belaisviai 
Suomijoj (a. 3,500 visi skirti 
sunaikinimui, kaip ir stovyklos 
525/6 kaliniai); Nr. 525/7 — 
3,000 moterų; Nr. 525/8 — vo
kiečių pusėje kovojusių kalmu-

riausias skautininkas inž. E. 
Vilkas.

Dar ankstesniame posėdyje, 
kuris taip pat įvyko Hartfor
de, buvo iš Kanados atvykęs 
ano rajono vadas inž. J. Bulo
ta, kuris irgi yra komisijos na
rys.

Komisija yra išleidusi pirmą-

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

T E L E V I Z 11 A S

kų dalinių karininkai; Nr. 525/ U savo bendraraštį su nurody-
9 — ukrainiečiai ir kazokai; 
Nr. 525/10 ir Nr. 525/11 — a. 
11,000 ukrainiečių ir kaukazie
čių. Be šių 11 stovyklų čia dar 
buvo 26 stovyklos, pažymėtos 
Nr. 247.

niais, kaip jau dabar ruoštis 
jubiliejinei stovyklai. Sk.

Putnam, Conn.
Išleista naujų knygų 

Nek. Pr. M. M. seserų kon-

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. Chicago 32

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

TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabai- atidara ir sekm. ji v. iki 4 v.

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. 81S.700.

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

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

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

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 9 5-tos St.

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

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

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter, Lemont. m., CL 7-0075

Parduodamas ką tik pastatytas 
mūrinis namas, 5% kamb. Visi 
modernūs įrengimai. 6744 South

paprastas ir spalvotas nebrangiai Oa-kĮęj/ . Parduoda kontraktorius, 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, Apžiūrėti sekmad. nuo 12 vai. iki 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da- ® va^- P- P-’ arba skambinti — 
lys. Pigios paveikslines lempos. 7-0835

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

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

Remkite “Draugą”
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevičiaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

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

H. Laiškai. Tai Įvairiems asmenims 
ašytų laiškų Ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimų,

paraginimų ir paaiškinimų for
moje,

m, Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoje 
Lietuvos sostinėje, kur Jis steng
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

HEATING CONTRACTORS]
Statome šiltu oru pučiamus p®, 
čius. vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
24S1 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

IŠNUOMUOJAMA

DĖMESIO!

Gražiy vizitinių korteliy
reikia

DRAUGAI
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 IVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Piifsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
IŠ STIPRIOS UI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieki veną sekniadienĮ nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p,

Vtaais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock.

Pennsylvanla

FOR RENT CONSTRUCTION C0.
Išnuom. 4 dideli kambariai. Spin

telių virtuvė, plytelių vonia. Ne
brangiai. 2641 W. 35th. Place.

^REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI |

2501 IVest 69 Street 
HE 4-7482 136 -5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS -— DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui DiSciniul 

GA &-5807

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

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

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

4545 68 St, Chicago 29, UI
lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll Pasinaudokite “Draugo” Classified skyrimui



KANADOS ŽINIOS
Hamilton, Ont.

STEIGIAMAS LIETUVIŲ 
VETERANŲ SKYRIUS

Neilgai trukus, varpų užpir
kimui, pinigų suma surinkta, 
nuperkami varpai ir lapkričio 
25 d. varpai pašventinti. 11 vai.

je 58 Dundum N. St.
Visi buvę nepriklausomos

Lietuvos kariuomenės kariai, !kleb; kun. J. Bertašius pasako
gyveną Hamiltone ir artimesnė
se apylinkėse, yra kviečiami į 
susirinkimą atsilankyti ir įsi
jungti į ramovėnų veiklą.

Iniciatorių grupė 

Winnipeg, Man.

jos prisirišęs. Todėl neįruošta- į 
bu, kad šis žmogus, sekmadie- ' 
niais, visada matomas bažny
čiai renkant aukas.

Kitam varpui duotas vardas 
ANTANAS. Šv. Antanas mini
mas, kaipo nuskriaustųjų globė 
jas, o taip pat pirmasis ir pa
skutinis Lietuvos prezidentas 
buvo Antanas. Iš mūsų parapi
jos Antanas Genys pirmas įne
šęs auką šių varpų pirkimui. 
Taip pat jis daug esąs įdėjęs 
darbo ir aukų statant šią baž
nyčią bei jos vidaus įrengimus.

Dar vienam varpui duotas 
vardas Justinas, tačiau apie šį 
vardą klebonas nieko nepasakė 
tik priminė, kad varpams duoti 
vardai buvo apsvarstyti bažny
čios k-to posėdyje ir nutarta

Lietuviai atsargos kariai, da- prisirenka pilnutėlė bažnyčia, 
bar gyveną išeivijoj, buriasi į Kadangi KLB-nės Winnipego 
Lietuvių Veteranų sąjungą “Ra apyl. valdyba nutarė tą dieną 
movė”, kad sėkmingiau parem- paminėti ir Lietuvos kariuome- 
tų tautos pastangas iškovoti n®s atsikūrimą' tai prie bažny- 
gimtajam kraštui laisvę. j čios durų pasirodo Lietuvos

Ir Hamiltono lietuviai ats. ką Į trispalvė vėliava, kurią per pa- 
riai yra pasiryžę įnešti savo,jma^as’ priešais altorių, pasi- 
dalį į tą patriotinę veiklą, Į keisdami, laikė: M. Januška,

Buv. karių iniciatorių grupė K Mažeika ir J- Demereckas. 
savo posėdy, po ilgesnio pasi- Jos garbės sar^b°je stovėjo: 
tarimo, priėjo vieningos nuomo !H: Barauskaitė, I. Timmerma- 
nės įsteigti Lietuvių Veteranų D‘ čin^aitė ir L Rutkaus'
sąjungos Ramovės skyrių.

Steigiamąjį susirinkimą nu- Varpų Pašventinimo apeigas (juos tokiais pakrikštyti, 
tarta sukviesti gruodžio 16 d atliko vysfcnp. kancleris prel. 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Aušros N‘ J; <Wrand. Jis, savo įžan
Vartų lietuvių parapijos salė- Į gm^e kalbo> Paminėjo ir Lie- 

i tuvą.
Ceremonijų metu parapijos

atatinkamą pamokslą. Trum
pais žodžiais apibudina Lietu
vos kariuomenės atsikūrimo 
reikšmę nepriklausomybės at
gavimo kovų metu. Savo pa
moksle, taip pat, jis išaiškina 
varpams duotus vardus. Vie-, 

i nam varpui duotas vardas My- 
VARPŲ ŠVENTINIMAS IK kolas. Jis pažymi, kas šv. Ąly- 

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS kolas buvo mūsų Tautos simbo- 
1952 m. į Winnipego lietuvių į linis šauklys. Antra, kad mūsų 

koloniją atkeltas kun. J. Ber- 5 parapijos bažnytinio k-to narys 
tašius ėmęsi iniciatyvos įsteig- Mykolas Januška 1947 m. pir- 
ti lietuvių parapiją ir pastatyti mas iš lietuvių kreipėsi į vysku- 
jai bažnyčią ir tai įvykdė. piją, kad į Winnipego lietuvių

Šis kun. J. Bertašiaus pasi- koloniją būtų paskirtas lietuvis 
ryšimas yra neįkainuojamos kunigas. Be to- jis esąs daug 
vertės, šiandie lietuviška bažny pasidarbavęs čia statant lietu- 
čia su gražia sale yra lietuviš- vių bažnyčią ir tampriai prie 
kas židinys. Bažnyčiai jau pil
nai susitvarkius iš atskirų pa
rapijos narių kyla mintis nu
pirkti varpus. Šiuo sumanytuo
ju pasireiškia parapijos — k-to 
narys ir bažnyčios maršalka 
Mykolas Bukauskas.

Nors apie trečią vardą Justi
ną klebonas ir nieko nepasakė, 
bet jo parapįečiai pilnai supra
to, nes tuo vardu vadinasi mū
sų parapijos kleb. kun. Justi
nas Bertašius. Šios bažnyčios 
statybos užuomazgą prasidėjo 
iš jo sumanymo ir Winnipego 
lietuvių parapijos Šv. Kazimiero 
bažnyčia iškilo nuo pamatų iki 
jos užbaigimo, kol galiausiai 
šiandie ant jos stogo užkeliami 
varpai.

Pasibaigus pamaldoms para- 
piečiai, kiekvienas iš eilės, ėjo 
prie varpų, po kartą paskam
binti. Bažnytinis choras sugie
da Lietuva tėvyne mūsų ir su 
pakilia nuotaika visi skirstosi į 
namus.

Tai ir vėl pasiliko vienas už
fiksuotas istorinis įvykis mūsų 
Winnipego lietuviškoje koloni
joje, K. Str.

Šaulėms Daivai ir Galindai Šilingaitėms bei 
Laimai Vancauskienei su šeima, ją tėveliui 

A. + A. STASIUI ŠILINGUI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Chicagos Vyfauto Didžiojo šaulių kuopa

A. A.
FRANK ŽEKONIS

Gyveno 2741 W. 66tli St.
Mirė gruod. 9 d., 1962, 1 v. 

r., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ursula (Lidflkaite);, 2 
dukterys: Genevieve Kosc.roiv,
žentas Ben, Maryanne Zoric, 
žentas John. sūnus Alhert, 
marti Joan, 3 anūkai, brolis 
Juozapas Zekoniis. broliene 
Ona. ir jų šeima, 3 švogerkos: 
Mary Bucas. Ann Kilgore ir 
Stella Fogia ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažcikos- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks treč., gruo
džio 12 d. iš koplyčios 10:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šven. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedu- 
ing.os pamaldos už velionio 
iielą. Po pamaldų bus nulydė- 
as į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; žmona, dukterys, 
sūnus, žentai, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeiko-Evans, Tel. RE 7-8600.

A. -Į- A
KAZIMIERAS BŪRAS

Gyveno 939 W. 33rd Place
Mirė gruod. 10 d., 1962, 

4 vai. ryto. Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me artimi draugai — Bruo
žiu šeima ir kiti draugai bei 
pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Dr-jai. 
• Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiad., gruod. 12 d., 
iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Immaculate Con- 
ception of the B. V. M. pa
rapijos bažnyčią, 31st St. ir 
Aberdeen St., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę DRAUGAI
Laid. direkt. Antanas M. 

Phillips, tel. YArds 7-3401

A. -j- A.
VERONIKA CUKURIEN6

(GEI.UBINSKAlTfi)
Gyveno Fox Lake, III. Anksčiau daugelį metų 

gyveno 18-os g-ves apylinkėje

Mirė gruodžio 9 d., 1962, 1 vai. popiet, sulaukus 67 m. 
ąmž. Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių apsk., Alsėdžių miestelio. 
Ameriko je išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Aldo
na, žentas, Antanas Milauskas, 3 anūkės Patricia, Aldona ir 
Genevieve, sesuo Ona Gailus, švogeris Juozapas, jų duktė 
Onytė Holtze su vyru ir šeima, sesers' duktė Justine Nevero 
su šeima, sesers sūnus Albert Gricius su šeima, švogeris 
William Cukur su šeima, giminės Edmund ir Vincas Cukur, 
Alex ir Jadvyga^ Gurinai su šeima, uošviai Antanas ir Geno
vaitė Milauskąi, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Rėmėjų dr-jai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus kopi., 1410 So. 

50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks ketvirt., gruod. 13 d., 
iš kopi. 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą, 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir anūkes
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, tel. TO 3-2108.

DVEJERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.

Onos Ulevičienės - Subačiūtes

Jau suėjo dveji metai, kai tragiška mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą dukrelę, kurios netekom 1960 m. gruodžio 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti.

Lankome jos kapelį, sodiname gėleles ir laistom gailioms 
ašarėlėms. Jau jinai pas mus daugiau nebesugrįš, o mes pas 
ją anksčiau ar vėliau nueisime. Lai gailestingas Dievulis su
teikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos trejos šv. Mišios su egzekvijomis 
gruod. 13 d., 8:30 vai. ryto Švč. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčioje, Marąuette Parke.

Prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. mūsų, dukrelės Onos 
sielą.

Nuliūdę lieka — tėveliai, sesuo Albina su šeima ir 
visi kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje

MAT® KOTĄ IŠSIKIŠUSIĄ 
IŠ AUTOMOBILIO

Andrevv Chambers, 6236 Har 
per av., policijai pranešė, kad 
jis ir jo žmona matė koją, išsi
kišusią iš automobilio užpaka
lio ties Ridge ir Grandville av. 
Policija po kelių valandų ieško
jimo surado, kad jų matyta ko
ja priklausė automobilių mecba 
nikui įlindusiam į užpakalį iš
tirti kas kelia braškėjimą.

i Kaikurių moterų širdis panaši į 
j viešbutį. — E. Blasco

A. + A.
JULIJA STANIULIS 

(MIKAI, rfNAITŪ)
Da.ugelį metų gyv. Marąuette 

Parko apyl.
Mirė gruodžio 8 d.. 1962,

10:40 vai. ryto, sulaukus se
natvės^

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnus Andrevv, marti Helen 
ir Dominic, anūkus Andrevv, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioj, 6S45 S. Wės- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks treč., gruo
džio 12 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šven. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapinės.

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

Baidot. direkt. John F. Eu- 
Nuliūdę: sūnūs , marti ir

anūkas.
Laidotuvių direktorius Ma- 

žeika-Evans. Tel. KE 7-8600.

WILLIAM KANAPEGKAS 
(KNAPP)

Gyveno 104 W. 107tli St

Staiga mirė. gruod. 9 d., 1962, 
4 v. r., sulaukęs 7 1 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr. ir pa,rapijos, 
Bliūdžiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Loretta Maenpaa. žentas 
.Toliu. anūkas John Maenpaa, 
•Tr., 2 seserys Adelė. Balčiko
nis su šeima ir Caroline Kaz- 
laučiūnas (Kaz). jos vyras 
Petras ir šeima, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys ir 
brolis.

Priklausė Liet. Ūkininkų 
draugijai.

Kūnas pašarvotas T.eonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė.

T.aid otų vės įvyks treč.. gruo
džio 12 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Visų šven
tų pa.rap. • bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kas ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Leo- 
nard Bukausfkas. Tel. GO 4- 
2228.

Tauriam lietuviui
A. -f- A.

JONUI LIUDVINAIČIUI mirus 
jo žmoną p. Agotą ir dukrelę su šeima nuo
širdžiai užjaučiame.

J J. ir St. Jurai

A. t A.
JUOZAPAS MAROZAS

Gyveno 1937 S. 48th Ct., Cicero, Iii.
Mirė gruod. 9 d.. 1 96 2, 7:30 v. r., sulaukęs puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio. Žigaičių parapijos 

•ir kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona. Barbora (Yurgaitytč), sū

nus Edvardas, marti Matilda, anūkai Piane ir Michael. duktė Ge
nevieve, švogeris Louis Yurgaitis su šeima, pusbroliai John Kim- 
bark su šeima., George Kimbark, Jonas Pocius ir Konstantinas Po
cius ir jų šeimos. Lietuvoje liko 2 seserys Ona ir Julija, ir kiti 
gi minės.

Priklausę Liet. Raudonos Rožes Klubu,i, Ciceroje, Dariaus-GirS- 
no Am. Legion, L. IX S. 1*09 Kp.. Žagariečių Klubui ir Cicero Liet.

lmprovement. Klubui. į
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Avė., Cice

ro, Illinois.
I-aidotuvčs įvyks ketv.. gruod. 13 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti- šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, marti ir anūkai.

Laidotuvinį, direktorius Alfred Vance 'rel. OL 2-5245.

Mielam
A. -j- A.

VINCUI AUSIUKAIČIUI mirus, 
jo žmoną, dukrą su šeima ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Elena, Karšis, Putinas ir 
Vladas Baltrušaičiai

M KG

A. A.
JULIUS DAINELIS
Gyveno Mt. Prospect, III. Anksčiau gyvenęs Cicero, III.
Mirė gruodžio 5 d., 1962, 9:30 vai. vak., sulaukęs senat

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

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

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

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

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

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

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

Tel. TO 3-2108

DRAUGAS, antradienis, 1982 m, gruodžio mėn. 11

Buv. Teisingumo Ministeriui ir Profesoriui

A. -f- A.
STASIUI ŠILINGUI mirus, 

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

Er. J. ir J. Gražiai

.S. F. EUDEIKIS

ii
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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MAZHKMYANS

<845 sa WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNUKOfl 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA

REpublb 7-8600 REpublic T-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktcrin Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-10031

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖL1NYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

in iti

į 22 • • •' S: d į

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N ELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

I



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. gruodžio mėn. 11 , CHICAGOJ IR APYLINKĖSE8

X Muz. Stasys Rakauskas 
staiga nuo širdies smūgio mirė 
penktadienį. Laidojamas šian
dien. Vėliausiu laiku jis vargo- 
ninkavo Šv. Kotrynos iš Ge
nuos bažnyčioje, Chicagoje. 
Daug metų vargonininkavo Vi
sų šventų par. Roselande. Ke
letą metų sėkmingai dirigavo
L. Vyčių chorui. Velionis buvo 
baigęs De Paul universiteto mu 
zikos skyrių. Jo tėvas taip pat 
buvo vargonininkas.

X Cicero Šv. Antano para
pijos bažnyčioje 40 vai. atlaidai 
baigiasi šį antradienį. Vakarais 
vyksta mišparai. Pamokslus sa
ko kun. K. Vengras, MIC.

X Chicagoje Balfas drabu
žių rinkliavos šįmet nedaro. 
Ypatingai gerus drabužius au
kotojai gali asmeniškai pasiųs
ti Balfo centrui 105 Grand st., 
Brooklyn 11, N. Y.

X Liet. Katalikų Mokslų A- 
kademijos Chicagos židinio su
sirinkimas įvyks gruodžio 16 d. 
3 v. p. p. Jaunimo Centre. Pa
skaitą skaitys kun. dr. J. Ku
bilius, iSJ.

X Liet. Krikščionių Demok
ratų S-gos Chicagos skyriaus 
susirinkime, kuris įvyks šio 
mėn. 15 d. 7 v. v. Jaunimo Cen 
tre prel. M. Krupavičius, St. 
Rauckinas ir K. Kleiva skaitys 
kolektyvinę paskaitą tema Lie
tuvių Bendruomenė ir politiniai 
veiksniai. Skyriaus valdyba 
kviečia s-gos narius ir visus tuo 
klausimu besidominčius susirin
kime dalyvauti.

X A. a. Adomas Laurinskis 
mirė lapkričio 29 d. Loretos li
goninėje aprūpintas šv. Sakra- 
metais. Buvo pašarvotas Eu- 
deikio koplyčioje. Palaidotas 
gruodžio 3 d. iš Nek. Pras. 
Pan. švenč. bažnyčios Šv. Ka
zimiero kapinėse. Paliko moti
na F. Laurinskienė, seserys, se 
selė M. Imeldina kazimierietė, 
Anna Laurienas, Helen Tamo
šiūnas, Mary Petkus, brolis 
Antanas ir jų šeimos. Po lai
dotuvių buvo pietūs sesers ir 
svainio Petro, ir Helen Tamo
šiūnų namuose.

X Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas įvyks gruodžio 12 
d., trečiadienį, 8:15 v. v. Da
riaus Girėno salėj. Susirinki
mas įvyks Kalėdų nuotaikose.

X Tėvų Marijonų 8 sk. ren
gia Bunco Party su daugybe 
dovanų sausio 13 d. 2:30 v. p. 
p. Bush svetainėje, 4558 So. 
Paulina St. Kviečiame gausiai 
atsilankyti. (Pr.)

X Cicero šv. Antano parapi
jos salėje, gruodžio 16 d., sek
madienį, 4 v. p. p. Tossi muzi
kos mokyklos akordeonistai 
duos įvairios muzikos koncertą. 
Akordeonistai jau penktą kartą 
Illinois valstybėje laimėjo pir
mąją vietą. Visi kviečiami atsi
lankyti. Įėjimas suaugusiems 1 
dol., moksleiviams 50 ct. Pel
nas skiriamas Cicero Aukšt. 
Lituanistinei mokyklai. (Pr.)

X Moterų s-gos 20 kp. pa
rengimas įvyks gruodžio 16 d.
2 v. p. p. Uršulės Garalevieie- 
nės namuose, 4437 S. Artesian 
ave., Kuopos pirm. Helen šir- 
vinskienė ir komisija darbuo
jasi pavykimu. Kviečiame visus 
atsilankyti pas sąjungietes. Bus 
genį dovanų ir visi bus pavai
šinti kava ir pyragaičiais. (Pr.)

iiiiiiiuiĮmiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vargonininkas galintis vesti 

chorą, ieško vietos. Rašyti: 
Draugas, Adv. No. 6730, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III.

(Pr.)
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiii

X Savo bendradarbiui ameri 
kiečiui gali dovanoti taip pat 
knygų, kurių pasirinkimas 
“Drauge” yra nemažas. Gali 
jiems dovanoti Zobarsko lietu
vių pasakas “Lithuanian Folk 
Talės”, lietuvių beletristų an
tologiją “Selected Lithunian 
Short Stories”, poezijos antolo
giją, “Green Oak”, Zobarsko 
noveles “The God Maker” ir pa 
sakelę vaikams “Bobby Wish-
ingmore”, knygą apie lietuvius 1 
partizanus “Guerilla Warfare 
on the Amber Coast”, Valiu
ko knygą “Lithuania Land of Į 
Heroes”, A. Barono, A. Lands
bergio, M. Katiliškio ir I. Šei
niaus knygą “Lithuanian Quar- 
tet” ir kt.

X J. Narūnės “Gintaro ta
kais” jau išeina iš spaudos. Tai 
Lietuvos vaizdai eilėraščiuose, 
gausiai iliustruoti mūsų daili- J 
ninku paveikslų reprodukcijo-, 
mis. Eilėraščiai tinka vyresnio I 
amžiaus jaunimui, o taip pat ir 
suaugusiems. Turinys — patrio 

, tinės ir religinės temos, tinka- 
• ma dovana Maironio metams, 
j Knygos kaina — $1.80. Galima 
gauti “Drauge”.

X Myk. Jokuhauskas, Cice
ro Šv. Antano d-jos pirminin
kas, po operacijos sveiksta dr. 
P. Kisieliaus priežiūroje.

X “Aušrinės” 1922 — 1925 
m. komplektai reikalingi rašo
mam darbui. Kas turėtų ir ga
lėtų paskolinti, prašau atsiliep
ti Pasaulio Lietuvių Archyvo 
adresu: 2655 West 69th St., 
Chicago 29, III.

X Nuotaikingas Naujų Metu 
sutikimas, rengiamas Šviesos - 
Santaros Kolegijos Chicagos

Antano Smetonos rečitalio 
proga iškeltina taipgi gražus 
visų mūsų akademinio jaunimo 
sąjungų, draugovių, korporaci- 

skyriaus įvyks gražiose Music ^ei sambūrių bendradarbia- 
Hall patalpose. Staliukus užsa- vimas kultūrinėse pastangose, 
komi pas H. Vepštienę, RE 7- Miela juos visus regėti įrašy- 
9832 ir pas D. Kochanauskienę, tus rečitalio rengimo komite- 
PR 8-7708 (Pr.) |tan, kurio intencija ir buvo re-

X Eddy Fischer orkestras, 
linksma ir kultūringa nuotaika 
laukia jūsų Naujų Metų sutiki
me, kurį ruošia ramovėnai ir 
birutietės. Pakvietimus įsigyti 
ir daugiau informacijų gauti 
galima Gradinsko krautuvėje 
2512 W. 47th St. FR 6-1998 ar
ba Tvero krautuvėje, 2646 W. 
69 St., RE 7-1941. (Pr.)

X Alfonsas Šulaitis, neseniai 
gavęs Registruoto Kirpėjo dip
lomą, atidarė kirpyklą Cicero 
liet. kolonijoje, 4909 W. 14th 
St. (Sk.)

PRAVAŽIUOJA DAUG 
KELEIVIŲ

Besibaigiant 1962 metams, nai, publikai labai krito į akis. 
jau užtikrinta, kad per tuos.

Kultūringa visumametus per 12 milijonų keleivių j ............... j kurie mane gausiose kelionėse
bus pervažiavę O’Hare aerod-1 šia programos paruošimo pra globojo, teikė įvairių informa- 
romą. sme Monikos Kripkauskicnės cijų, priglaudė savo namuose,

Jaunimo talentų vakaro Adelaidėj© dalyviai. Priešpaskutinėje eilėje sėdi rengimo komisija: šv. Ka
zimiero mokyklos vedėja, koncertų programos sujūngėja ir baleto sekcijos vadovė Elena Var
nienė, sol. Genovaittė Vasiliauskienė — instrumentalistų sekcijos vadovė, kun. P. Dauknys, MIC, — 
komisijos pirm., Jaun. Ateitininkų globėja pedagogė Agota Stepanienė — deklamatorių sekcijos 
vadovė, abiturientė Violeta Vasiliauskaitė — tautinių šokių sekcijos vadovė, stud. Romas Jablon
skis — jaunimo linksmavakario organizatorius, ir elektrotechnikas Vytautas Vosylius — fotografų 
ir foto parodėlės vadovas, Alfonso Budrio nuotrauka

Sol, Monika Kripkauskienė rečitalio metu. (Nuotr. V. Račkausko)

DU SAVAITGALIO KONCERTAI 

JAUNIMO CENTRE

šeštadinio ir sekmadienio 
koncertai Jaunimo Centre, Chi
cagoje, parodė, kad šio pobū
džio dvasinis atsigaivinimas lie
tuviškos publikos yra rimtai 
vertinamas, gausiai lankomas 
ir ateityje pageidaujamas. Ir 
šeštadienį jauno klevelandiškio 
pianisto Antano Smetonos pia
no vakaras ir sekmadienio soli
stės Monikos Kripkauskicnės 
dainos rečitalis Jaunimo Cent
ro didžiąją salę užpildė rinkti
ne, didžia dalimi jauna publi
ka.

Džiaugiantis, bet ir........

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. J. Grinius išvykda

mas į Europą paliko šio turinio 
.atsisveikinimą ir padėką: “Pa- 

Pats Antano .Smetonos reči- likdamas Amerikos žemyną, kur

čitaliu paremti Lituanus leidi 
mą.

talis praėjo labai entuziastiš
kose publikos nuotaikose. Kar-
tais net buvo1 galima jausti, . Bendruomenės nariu, norėčiau 
jog tas ūpas vietomis net sa-1 atsisveikindaraas padėkoti Ame 
votiškai pertempiamas. Jaunas i rikos ir Kanados n Kultūros 
pianistas nemažą programos 'kongresui ruošti komitetui, Lie
dalį išpildė puikiai. Tačiau kar 
tais akį rėžė pakankamai neiš
balansuotas paties pianisto lai
kymasis scenoje. Taipgi prog-
ramon įrašytų dalykų gausus tams, Skautų akademikų vai-
pakeitimas mažino rimto pasi
ruošimo įspūdį. Vienintelio lie
tuvio M. K. Čiurlionio skambi
nimas iš gaidų, kai tuo tarpu 

'visa kita buvo pildoma minti-

dainos rečitalis buvo labiau iš
lygintas ir stabilus. Programoj 
jokių pakeitimų nedaryta. Visą 
laiką buvo jaučiama kruopštus 
solistės pasiruošimas tam, kas 
įrašyta programoje. Visa tai 
klausytojus nuteikė labai rami
nančiai, įkvepiant pasitikėjimą 
dainininke. Taipgi ir rečitalio 
programa buvo gražiai išlygin
ta’ svetimaisiais ir savaisiais 
kompozitoriais. Solistės ir akom 
paniatoriaus A. Kučiūno laiky
masis scenoje bei publikos pa
dėka buvo nuosaiki, nieko ne
forsuojama, todėl ir visuma su
darė laibai kultūringą įspūdį. 
(Muzikinis koncertų aptarimas 
bus šeštadienio Kultūriniame 
Drauge). K. Br.

IS ARTI IR TOLI

praleidžiau keturius mėnesius ir 
jaučiausi tos pačios Lietuvių

tuvių Fronto bičiulių Centro 
Valdybai bei jų sambūriams, 
Ateitininkų Federacijos valdy
bai, sendraugiams ir studen-

dybai bei skautams, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėms ir 
asmenims, kvietusiems mane su 
paskaitomis, ir taip pat lietu
vių laikraščiams, kurie apie tas 
paskaitas pranešinėjo ir jas 
įvairiai vertino. Dėkui visiems,

MOTERŲ S-GOS 21 KUOPOJ

Moterų sąjungos 21 kp. susi- 
; rinkimas įvyko gruodžio 2 d. 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėje.

Pirm. J. Kuzmickienė prane
šė, kad kovo mėnesį įvyks vie- 

i nas įdomiausių vakarų — D. 
i Kuraitis parodys gražų filmą 
iš Lietuvos. Visas pelnas bus 
parapijos naudai. Iš Labdarių 
seimo pranešimą padarė B. Ci
cėnas ir P. Turskienė.

Serga P. Meskienė, K. Mat- 
kevičienė guli Bel-Aair Nursing 
Home, 9307 S. Crawford Ave. 
Lankys Vaznienė, Bucnienė, Yot 
kienė ir Zakarienė. Kalėdinis 
sąjungiečių pobūvis įvyks gruo 
džio 30 d. parap. svetainėje. 
Pirm. pranešė, kad mirė a. a. 
Ludvika Vaičkienė. Sąjungie- 
tės užprašė šv. mišias ir paly
dėjo į kapines. Knygas patikrin 
ti sutiko Zakarienė ir Rauba. 
Valdyba 1963 metams yra ta 
pati: dvasios vadas kun. E. Ab 
romaitis, pirm. J. Kuzmickienė, 
vicepirm. P. Turskienė, rašt. 
Sofija Bartkaitė, ižd. Paulina 
Gudinskienė, ižd. glob. E. Ged
vilienė ir C. Kneižienė, tvarkda- 
rė V. Bucnienė, koresp. J. Kuz
mickienė ir B. Cicėnienė. Pirm. 
J. Kuzmickienė sveikina visas 
sąjungietes, su Šv. Kalėdomis ir 
laimingais ir sveikais Naujais 
metais. Sąjungietė.

DVASINIO SUSIKAUPIMO 
ŠVENTĖ

Praėjusį šeštadienį Cicero 
Vysk. M. Valančiaus moksl. a- 
teitininkų kuopa surengė adven

vaišino, vežiojo, apdovanojo, 
patarinėjo arba kitaip padėjo 
ypač kun. dr. A. Baltiniui, 
kun. V. Dabušiui, prel. P. Ju
rui, prel. P. Virmauskui, kun. 
J. Ažubaliui, kun. K. Balčiui, 
.Tėvams Jėzuitams, Immaculata 
' seserims, tėvams pranciško
nams, Akelaičiams, J. Brazai
čiui, Bubliams, Dambriūnams, 
Damušiams, P. Gaučiui, Gir- 
niams, Jautokaitėms, P. Jur
kui, Kroniams, dr. A. Klimui, 
Musteikiams, Puzinams, P. 
Skardžiui, dr. R. Šomkaitei, dr. 
A. Šmulkščiui, V. Ramonui Vy
gantams, R. Viesului, V. Vai
tiekūnui, M. ir V. Žiaugroms. 
Šių ir visų kitų čia nesuminėtų 
atsiprašau, kad nepajėgsiu vi
siems parašyti padėkos bei at
sisveikinimo laiškų ir visus pa
sveikinti su ateinančiomis Kri
staus Gimimo šventėmis.

Visiems Amerikos žemyne gy 
venantiems lietuviams linkiu 
puoselėti lietuvių krikščionišką 
kultūrą, būti kūrybingais, 
nes lietuvių kultūros kūri
mas ir jos pažanga yra pa
grindinis laidas išlikti lietuviais 
ir su Dievo pagalba prisidėti 
prie mūsų tėvynės Lietuvos lai
svės”.

— Romo Kezio laiškas buvo 
išspausdintas gruodžio 6 d. di
džiausiame JA(V dienraštyje 
New York Daily News. Laiško 
turinys: “Mes, lietuvių kilmės 
amerikiečiai vertiname jūsų 
(Daily News) tvirtą laikyseną 
rusiškos kolonijinės imperijos 
atžvilgiu. Mes taip pat vertina
me jūsų pasisakymus už visų 
tarptautinio komunizmo paver
gtųjų tautų išlaisvinimą. Jei tu 
žinai Afrikos tautelių turi tei
sę į savo nepriklausomybę, tai 
tokios senos ir aukštos civili
zacijos valstybės kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija turėtų teisę 
apspręsti savo likimą”. To pa
ties numerio vedamajame Dai
ly News reikalauja rusų paverg 
tiems kraštams laisvo apsi
sprendimo teisės, paminėdamas 
ir Lietuvą tarpe kitų.

— Rezoliucijoms remti komi
teto vadovybė, praėjus kongre
so rinkimams, iš rinkimus lai

to dvasinio susikaupimo vaka
rą. Didiesiems ir mažiesiems į- 
vykusiose konferencijose kalbė 
jo Kęstutis Trimakas, S J. Tiek 
didžiųjų, tiek mažųjų buvo su
sirinkę apie pusšimtį. Tėv. Tri- 
kamas, gerai intelektualiai pa
ruoštame žodyje, priminė, kad 
yra trys žmonių grupės, viena, 
kuri Dievą laiko lūpuose, kita 
širdyje, o trečioji visai Jo ne
žino. Kvietė visiems būti atvi
riems, kad gėris galėtų egzis
tuoti, kad galėtume nugalėti 
savo egoizmą.

Sekmadienį po sumos gera 
šimtinė suaugusiųjų ir jaunimo 
susirinko į parapijos salę ben
driems pusryčiams, kuriuos 
malda pradėjo prel. I. Albavi
čius. Kuopos globėjas dr. P. 
Kisielius savo žodyje kvietė vi
sus pabendrauti ir suartėti kri
kščioniškoj dvasioj. Apsidžiau
gė taip pat, kad kartu su Ci- 
sero ateitininkais dalyvauja 
didieji ir mažieji svečiai iš Mel- 
rose Park. Trumpoj kalboj 
kun. K. Trimakas priminė to
kių bendrų pusryčių prasmę, o 
jauniesiems palinkėjo augti ne
pasiduodant apgaulingom įta
kom. Meninėje programos daly
je Aloyzas Baronas paskaitė 
novelę apie laiką, o sol. Roma 
Mastienė, akompanuojant Aldo
nai Prapuolenytei, pagiedojo 
Budriūno Motina Dievo malo
nės ir Luzzi Ave Maria. Pabai
goj visi sugiedojo Marija, Ma
rija. Kun. P. Patlaba padėkojo 
visiems atsilankiusiems ir kvie
tė būti Kristaus ugnies nešė
jais. Gyvai pranešinėjo, supa- 
žindindamos su menininkais ir 
kalbėtojais, Aldona Zailskaitė, 
Saulenė Venslovaitė, Teresėlė

mėjusių rezoliucijų autorių gau 
na laiškus, užtikrinančius dėl 
tolimesnio Pabaltijo valstybių 
reikalų rėmimo.

“Jūs galite pasitikėti, kad aš 
ir toliau stengsiuosi dalintis A- 
merikos pabaltiečių draugų vil
timis ir rūpesčiais”, rašo kong
resmanas Charles B. Hoeven 
(R.-Iowa).

Panašius laiškus parašė sena 
toriai: Thomas H. Kuchel (R.- 
Calif.), Frank Lausche (D.- 
Ohio), B. B. Hickenlooper (R.- 
Iowa) ir kongresmanai: Gle- 
nard P. Lipscomb (R.-Calif.), 
Peter W. Rodino (D.-N. J.), F. 
Bradford Morse (R.-Mass.), 
James Roosevelt (D.-Calif.) ir 
kt.

— Vytenio Vasyliūno vargo
nų koncertas įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 13 d. 12:15 v. 
dienos metu, Kresge Audito
rium. Vargonų muzikos popie
tę rengia M.I.T. universitetas. 
Vytenis atliks Buxtehude Pre
liudą ir fugą D-dur, Cesar 
Franck Priėre — Maldą ir Jo- 
hann Scbastian Bach Fantaziją 
ir fugą G-moll. Įėjimas laisvas.

— Dail. A. Galdikas dalyvau 
ja gruodžio 7-30 d. The Socie
ty of the Contemporary Four 
Arts parodoje Palm Beach, 
Fla., Whitney Museum of Ame 
rican Art direktorius Lloyd 
Goodrich atrinko šiai parodai 
darbus prisiųstus iš visos A- 
merikos.

KOLUMBIJOJ
Kun. N. Saldukas, salezietis, 

paskirtas naujoms pareigoms 
— perkeltas į Medelliną ir pas
kirtas tos salezičių provincijos 
ekonomu. Dabar jo adresas: 
Carrera 39 No. 54-31, apartado 
nai. 20-23, Medellin, Colombia.

TERRA

3237 VVest 63rd Street, Chicago 29, III.
KALĖDINĖMS DOVANOMS: visoks sidabras, porcelanas. kristalas, 
Hummel ir kt. figūros, gintaras, papuošalai ir brangenybės, paveiks
lai, lietuviškos knygos, odos dirbiniai, muzikos plokštelės, kalėdinės 
atvirutės ir daugybė kitų dalykų puikių pasirinkimui.

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

Pautieniūtė. Šis gražus adven
tinis pabendravimas Virsta tra
diciniu. L.

VILNIEČIAI RENGIA BEND
RAS KŪČIAS

Dabar Lietuvoj Kalėdų šven
čių viešai nebešvenčiama. Ko
munistai bekovodami prieš re
ligiją, barbariškai niekina ir nai 
kiną tuos gražiuosius ir giliai 
prasmingus krikščioniškus Kū
čių vakarienės ir Kalėdų apei
ginius papročius.

Mūsų broliai ir sesės susibū
rę po Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos vėliava, yra įsiparei
goję atkakliai kovoti už mūsų 
religiniai tautiniai kultūrines 
apraiškas, išlaikyti gražias tra
dicijas, skiepyti ir ugdyti gim
tojo krašto ir savo tautos mei
lę, kaipo vieną iš eilės savo vei 
klos programinių punktų, gruo
džio 22 d. 5 vai. v. Jaunimo 
Centre, apatinėje salėje rengia 
tradicines lietuviškas Kūčias su 
tradiciniu 12 valgių, 

i Į Kūčias kviečiami atvykti 
visi lietuviai, ypač jaunimas, 
pavieniai asmenys ir vaikučiai. 
Bus atlikta vaizdų, dainelių ir 
giesmių pynė, prie gražiai pa
puoštos eglutės ir pakviestas 
Kalėdų senelis su dideliu maišu 
dovanų vaikams.

Nors retkarčiais, didžiųjų 
švenčių proga, palikime kasdie
ninius rūpesčius, vargus ir su 
savuoju “atžalynu”, su vaiku- 

į čiais - lietuviukais, atsilanky
kime į tas, mūsų mylimo Vil
niaus Kr. L-vių s-gos ruošia
mas bendras kūčias, kurios bus 
pravestos, kaip sakyta, su vi
somis tradicinėmis apeigomis 
ir įdomia, turtinga programėle 
jaunimui.

Įžanginė kaina neaukšta, vi
sas pelnas, jei toks bus, — ski

riamas lietuviams Sibiro trem
tiniams paremti. Informacijų 
šiuo reikalu prašoma kreiptis 
telefonu GR 6-2036, arba po 5 
vai. VI 7-1890 iki gruodžio 18 
d. VKL s-gos šalpos sekcija

APVOGĖ TAUPYMO 
BENDROVĘ

Du ginkluoti plėšikai apvogė 
Archer — Hoyne taupymo ben
drovę, 3521 S. Archer av. Jie 
pabėgo su apie $20,000.

KALĖDINĖS KORTELES
Christmas Cards

“Drauge” Jau galima gauti įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 

i 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 prlstuntl- 
mu.

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais sveikinimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. 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. Tubelienės Kalėdinės 

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

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madonų su Kūdikių 
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 miestų herbai. Seniau 
išleistos. Dėžutėje S kortelės. Kaina 
$1.50.

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortelė. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

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




