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PAVERGTOS LIETUVOS JAUNIMAS DAINUOJA 
LIETUVIŠKAS, NE SOVIETINES DAINAS

Puola liaudies muziką, nori “mūsų dienų” šokių. Nuo instrukcijų, įkalbų jau ūžia galva ir kultū
ros darbu otojams

PAVERGTA LIETUVA. — 
Lietuvoje toliau vyksta disku
sijos apie jaunimo pramogavi
mą, apie kolchozuose išpildo- 
inus šokius, dainas. I. Pikturna, 
rašydamas “Literatūroje ir Me
ne” (42 nr.) teigia, kad jaunimo 
tarpe ugdant dvasinę kultūrą, 
tenka kurti šokius, “atitinkan
čius mūsų dienų dinamiką” ir... 
atsisakyti grojimo dūdelėmis. 
Esą, jam nepatikęs Vilniaus ra
jono “Naujojo kelio” kolchoze 
vieno vakaro metu atlikti šo
kiai: Kepurinė, liet. kaimiška 
polka, liet. liaudies žaidimas 
“Suk, suk ratelį”, kaimo kape
la su Kavecko “Liaudišku val
su” ir pan. Vėl vasarą jis ste
bėjęs tarp Prienų ir Birštono 
buvusią rajonų ir miestų kul
tūros namų direktorių, meno 
vadovų stovyklą. Esą, sutemus 
pasigirsdavo akordeonas ir būg
nas ir stovyklautojai šokę pol
kutes su “pritūpimais” ir pan. 
Pikturna aiškiai pyksta, nes 
vietoje mechaniškos šokių mu
zikos, jis vis susiduria su liau
dies muzikantais. Jis agituoja 
už vadinamą įrašų muziką, už 
jos perdavimą mechanišku bū
du, net ir salėse.

Tuo tarpu, girdi, daug jauni
mo vengia lankytis į vad. kul
tūros namus. Jie nesą perpildy
ti, teigia Pikturna, o gatvėse 
šlitinėja jaunuolių grupelės, Lie 
tuvoje vadinami “ponaičiai” ar 
“stileivos”. O koks vaizdas tuo
se kultūros namuose? Nagi, po 
salę bėginėja desėtkas paauglių 
mergaičių, jų viduryje pliaukši 
delnais vadovė (kaip taisyklė, 
girdi, ji vadovauja bent pen
kiems rateliams įvairiose miesto 
vietose ir negali visur suspėti). 
Kitame kambary sėdi kelios kan 
klininkės, viena siuvinėja. Vyrai 
rilko, laukdami repeticijos, o 
dalyvių chorui vis trūksta, tad 
repeticija neįvyks. Ko skubėti, 
galvoja jaunimas — juk šven
tės toli, kada reiks pasirodyti, 
o šiaip daina juk jaunimo ne
traukia...

y Ne, atsiliepia Pikturna — 
daina lietuviškąjį jaunimą tik
rai traukia, nes jis vakarais 
dainuoja ir prie ežero ar net 
butuose. Tik visa (iš komunis
tinio taško žiūrint — E.) bė
da esanti ta, kad tos išpildo
mos dainos visai ne tos, kurios 
privalomos kultūros namų re
pertuare. Kitaip tariant, lietu
viškasis jaunimas, ties ežeru 
ar namuose kratosi vad. socialis 
tinių ar “broliškųjų tautų” dai
nų, jis dainuoja... lietuviškai.

Iš diskusijų “Literatūros ir 
Meno” savaitraštyje matyti, 
kad Lietuvoje sunkiai vyksta 
komunistinti lietuviškasis jau
nimas per kultūros namus. Ieš
koma kaltininkų ir, aišku, dau-

KALENDORIUS
Gruodžio 13 d.: šv. Liucija, 

Kastytis, Dulūne, Rutavilė.
Gruodžio 14 d.: šv. Fortūna

tas, Trainaitis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 20 laipsnių, galimas snie
gas; rytoj — vėl šalčiau.

Saulė teka 7:09, leidžias 4:20.

giausia puolami tų namų tar- teliuose, kultūros darbuotojai
nautojai, vedėjai, kurie, girdi, 
gauna algas, bet nieko daugiau 
nenori žinoti, kaip tik būti pa
klusniais tarnautojais (Suprask, 
tokių namų pareigūnai privalo 
būti ir agitatoriais, sugeban
čiais suvokti, ko reikalauja ko
munistinė linija. —E.).

Tas pats I. Pikturna nusis
kundžia, kad Lietuvoje labai ma 
dingas dalykas — tai ataskai
tos. Net ir atsakingi kultūros 
- švietimo valdybos darbuoto
jai Lietuvos kultūros ministe
rijoje neseniai pareiškė, kad 
bent 90 procentų jų darbo lai
ko atimančios... ataskaitos. E- 
są, Lietuvos periferijoje, taigi, 
kolchozuose, mažesniuose mies-

norėtų ne tik vadovauti, bet — 
dirbti. Jie tik ir prašo; išmo
kykite mus praktiškai dirbti, 
“nuo instruktažų ir kalbų jau 
mums ūžia galva.” Dabar jau 
puolama kultūros ministerija, 
kodėl ji ar kūrybinės organiza
cijos nesirūpinančios ateiti į pa
galbą saviveiklos kolektyvams.

(E.)

Nėra ko skaityti — Bestovįs keleivis skaito laikrašti, gal būt, 
gautą iš užmiesčio, o New Yorko požeminio traukinio skaitytojai 
žiūri j erdvę, važiuodami į darbą. Jau penkta diena New Yorke 
neišeina laikraščiai, sustreikavus spaustuvių darbininkams. 
5,700,000 kasdieninių skaitytojų labai pasigenda laikraščių. Dar
bo sekretorius W. Williard Wirtz nenumato, kad greitai būtų iš
spręstas ginčas darbininkų su leidėjais. Spaustuvių darbininkai 
prašo pakelti atlyginimą. (UPI)

Prezidentas Kennedy svarbiais 
j politiniais klausimais

TRUMPAI IŠ VISUR
— Išblyškęs, bet besišypsąs 

popiežius Jonas XXIII, sirgęs 
keletą dienų, vakar viešoje au
diencijoje pareiškė, jog jis, gal 
būt, nebesulauksiąs visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo galo se
kančiais metais. Vatikane popie
žius priėmė 1,200 maldininkų.

Popiežius Jonas XXIII pa
minėjo, kad istorinis susirinki
mas baigsis 1963 m. prieš Ka
lėdas.

kritikavo raudonosios Kinijos “ ^^ncūzijos prezidentas 
politiką, siekiančią sukelti pa- : Charles de Gaulle šaltai žiūri į 
saulinį karą tarp Sovietų Rusi- ! valstybės sekretoriaus Dean

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas savo kalboje, pasakyto
je vakar aukščiausiame soviete,

jos ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių.

— Indijos vyriausybė užva
kar paneigė, kad jos lėktuvai 
atliko “provokuojančius” skri
dimus virš Tibeto. Raudonoji 
Kinija kaltina Indiją, jog jos 
lėktuvai skridę virš Tibeto.

— Buvusio viceprezidento Ni- 
xono rinkiminė agitacija į Ka
lifornijos gubernatorius kaina
vusi $1,813,688.

Rusk prašymą, kad Šiaurės At
lanto organizacija (Nato) pa
rūpintų daugiau paprastų (kon 
vencionalinių) ginklų.

— Šiaurės Borneo revoliucija 
nepavykusi, britams pradėjus 
puolimus Sarawake ir Brunei.

— Sovietų Sąjunga pagelbės 
pastatyti elektros jėgainę Ju
goslavijoje. Sovietų ekspertai 
sudarys planus ir pagelbės pas 
tatyti jėgainę, kurioje bus so
vietų įrengimai.

-h 63.

Chruščiovas vėl užtraukė seną 
Kremliaus dainelę

Diktatorius Chruščiovas kalbėjo aukščiausiame soviete
išeiti iš Vakarų Berlyno ir jų 
vieton pastatyti Jungtinių Tau
tų dalinius.

. MASKVA. — Diktatorius Ni
kita Chruščiovas, atsigavęs po 
Kubos krizės, vakar aukščiau
siame soviete (“parlamente”) 
vėl užtraukė savo seną dainelę, 
pasakydamas kalbą. Savo kal
boje jis pabrėžė:

1. Jei Jungtinės Amerikos 
Valstybės nesilaikys pažadų 
Kubos atžvilgiu, Maskva bus 
“priversta pasistengti”, kad tai

{būtų įvykdyta.
2. Maskva nepaliks Kubos 

i revoliucijos bėdoje.

4. Sovietų Sąjunga pasira
šys atskirą sutartį su Rytų Vo
kietija. Bet Nikita nepasakė, 
kada jis tą sutartį pasirašys.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas vakar pareiškė, kad pre
zidentas Kennedy privalo laiky
tis pažado nedaryti invazijos į 
Kubą. Jei jis pažado nesilaikys 
— Maskva priversianti jį įvyk-

3. Vakariečių įgulos turėtų dyti.

WASHĮNGTON, D.C. — Pre 
zidentas Kennedy vakar spau
dos konferencijoje pareiškė pa
dėką Prancūzijos de Gaulliui, 
kad paskolino kūrinį Mona Lisa 
parodai, įvykstančiai Washing- 
tone.

Prezidentas Kennedy pasiū
lė besikivirčijančioms sporto 
organizacijoms savo skirtingas 
nuomones pateikti arbitracijos 
komisijai, kad JAV sportininkai 
galėtų dalyvauti 1964 m. olim
piniuose žaidimuose Tokio mies 
te.

JAV prezidentas savo spau-

IZRAELIO KARINIAI DAUNIAI PASIRUOŠĖ 
SMOGTI GILIAI SIRIEČIŲ TERITORIJOJE

Izraelio premjeras Ben-Gurion perspėjo Siriją 
sustabdyti šaudymus

JERUZALE. — Ministeris pir 
mininkas David Ben-Gurion 
gruodžio 11 dieną perspėjo Si
riją, jog jo kariniai daliniai 
smogs giliai į siriečių teritoriją, 
jei prie Izraelio pasienio nau
jakuriai ir toliau bus užpuldi
nėjami.

Šis grasinimas pasirodė, Ben- 
Gurionui patikrinus šarvuočių

Didžiausia:! visų 
kirpėjas Chruščiovas 

sveikina avinganį
MASKVA. — Diktatorius Ni

kita Chruščiovas nusiuntė vy
resniajam Cečenijos-Ingušijos 
ATSR “Šolkovskio” veislinės a- 
vininkystės tarybinio ūkio avi
ganiui N. Esmuchambetovui laiš 
ką, kuriame nuoširdžiai sveiki
na Naurdą Esmuchambetovą ir 
jo brigados draugus, įvykdžiu
sius savo įsipareigojimus.

Drg. Esmuchambetovo briga
da išaugino iš kiekvieno šimto 
švelniavilnių ėravedžių po 141 
ėriuką, nukirpo po 6.8 kilogra
mo vilnos iš kiekvienos avies. 
Tai puiki darbo pergalė.

Didžiausias visų kirpėjas Chru 
ščiovas sveikina avinganį.

dalinius, tik ką grįžus iš kari
nių pratimų (manevrų) Negevo 
tyrumose.

“Izraelio gynybos daliniai 
juos ras kur jie bebūtų: ar ka
riškose pozicijose, ar tokiose 
vietose, kuriose jie tikisi išveng 
ti mūsų smūgio”, — pareiškė 
jis sutelktai kariuomenei.

Damaske siriečių civilinės gy 
nybos dalinių direktorius įsakė 
savo vyrams būti pasiruošu- 
siems “bet kuriam nepapras
tam įvykiui ir tuojau atvykti į 
savo būstines, jiems išgirdus 
sirenų kaukimą.”

Ben-Gurion kalbėjo kelioms 
valandoms praslinkus, siriečių 
pareigūnams antradienį patei
kus Jungtinių Tautų paliaubų 
komisijai savo versiją pasienio 
incidento klausimu. Ši komisi
ja nuskrido iš Izraelio į Damas
ką.

Trys Izraelio pasienio nauja
kuriai smarkiai buvo apšaudy
ti prie Galilėjaus ežero praėju
sį savaitgalį, — pranešė Ben-

Naujas JAV ambasa-
.< dorius Kanadoje
0TTAWA, Kanada. — Wal- 

ton Butterworth, naujas JAV 
ambasadorius Kanadoje, užva
kar įteikė savo kredencialus ge
neraliniam gubernatoriui Geor
ge P. Vanier. 59 metų amba
sadorius, JAV diplomatinėje tar į 
nyboje nuo 1928 metų, pakeitė 
Livingston Merchant, kuris pa
sitraukė iš ambasadoriaus posto 
Kanadoje.

Streikas Italijoje
ROMĄ. — Italijos metalo dar 

bininkų unijos vakar paskelbė 
48 valandų streiką, prašydami 
didesnių atlyginimų ir suteikti 
daugiau teisių unijoms.

JAV paleido raketą

VANDENBERG AVIACIJOS 
BAZE, Calif. — Aviacija pra
nešė, kad Atlas D. raketa bu
vo paleista vakar iš šios Pacifi
ko raketų bazės.

— Pietų Korėjoje atšauktas 
karinis stovis, paskelbtas 1961 
metų gegužės 6 d.

Gurion savo kariuomenei. Jis 
pabrėžė, kad Izraelis puls, jei 
bus reikalas baigti užpuldinėji
mus.

Ragina įsteigti tiesioginį 

telefoninį susisiekimu

tarp Kennedžio 
ir Chruščiovo— O— - ,IMH ■ ■ - - 'L4Z- HT

GENEVA, Šveicarija. — Jung 
’tinės Amerikos Valstybės vakar 
pasiūlė įsteigti tiesioginį tele
fono susisiekimą tarp preziden
to Kennedžio ir diktatoriaus Ni 
kitos Chruščiovo, kad būtų iš
vengta karo dėl persiskaičiavi- 
mo ar nelaimingo įvykio.

JAV ambasadorius Arthur 
H. Dean ragino 17 tautų atsto
vų nusiginklavimo konferenci
ją, kad ji rimtai apsvarstytų 
būdus apsaugoti pasaulį nuo 
aklo žengimo karan.

dos konferencijoje palietė šiuos 
klausimus:

1. Chruščiovo pareiškimą 
aukščiausiame soviete Washing- 
tonas studijuojąs.

2. Raketos Skybolt likimas 
bus svarstomas Nassau mieste, 
Kennedžiui susitikus su britų 
premjeru Macmillanu.

3. Dėl Adlai Stevensono rolės 
Kubos krizėje prezidentas išsi
sukinėjo ir prašė šį įvykį pa
likti spręsti istorikams.

4. Kennedy savo susirašinėji
mus su žymiais valstybininkais 
ir politikais paliks Cambridge, 
Mass.

5. Tenka laukti Naujų Metų, 
kad būtų žinoma, ar bus suma
žinti pajamų mokesčiai. Jis no
rėtų mokesčių sumažinimo.

6. Pietų Vietname šiemet JA 
Valstybių karių yra 10 -11 kar
tų daugiau nei buvo prieš vie
nerius metus. Padėtis ten švie
sėja.

7. Jis žiūrės, kad ofenzyvi- 
niai sovietų ginklai nebūtų vėl 
įvežti į Kubą ir norės patikrin
ti, ar anie ginklai buvo išvežti, 
ir jei nebus leista patikrinti, 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
panaudos savo žvalgybinius bū
dus.

8. Baigiant spaudos konferen
ciją, prezidentas Kennedy su
pažindino Čilės prezidentą Ales- 
sandri su žurnalistais.

— Valstybės sekretor. Rusk 
ir gynybos sekretorius McNa- 
mara vakar Paryžiuje kalbėjo
si su prezidentu de Gaulliu Ku
bos ir Rytų - Vakarų klausi
mais. Jų pasikalbėjimai truko 
1 valandą.

— JAV gynybos pareigūnas 
vakar pranešė, kad raketa Nike 
- Zeus numušė tarpkontinenti- 
nį Atlas karinį sviedinį 5,000 
mylių nuotolyje virš Ramiojo 
vandenyno (Pacifiko).

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ragina Japoniją išplėsti 
savo prekybą Europoje.

ŠIANDIEN PRASIDEDA SVARBI 
SIAURĖS ATLANTO GYNVROS

ORGANIZACIJOS (Nato) KONFERENCIJA
’ Specialūs JAV-Britų pasitarimai. — Būsią ieškoma atoslūgio 

Rytų-Vakarų santykiuose. Amerika žada atominius ginklus 
Nato daliniams. Siekiama padidinti paprastus ginklus.

PARYŽIUS. — Penkiolikos NATO pasitarimai ministeriams padariusi prieš 2 metus. Tuo 
duos didesnių galimybių išly- būdu atsirandanti galinga su
ginti Rytų - Vakarų santykius, i jungininkų smogiamoji jėga ga-

... Ii sumažinti Prancūzijos, D. BriAmerikai rupi NATO gyny

Šiaurės .Atlanto organizacijai 
(Nato) priklausančių valstybių 
konferencija pradedama šiandie 
ną ir, numatoma, baigsis šeš
tadienį. Posėdžiai vyks NATO 
centrinės būstinės rūmuose Pa
ryžiuje. Į Paryžių jau užvakar 
nuvyko Amerikos Valst. depar
tamento sekretorius Rusk, su 
nusistatymu kitus NATO na
rius įtraukti į didesnį gynybos 
naštos nešimą.

Valstybės sekretorius Rusk 
porą dienų prieš konferenciją 
pašventė pasikalbėjimams su 
Britų Užsienio reikalų sekreto
riumi lordu Home. Britų - Ame 
rikos skirtingos, nuomonės dėl 
Anglijos aprūpinimo atominė
mis raketomis reikalingos nuo
dugnesnio išsiaiškinimo. Britų 
užs. reik. sekretorius Home ko-

bos priemonių finansavimas. Ap 
skaičiuojama, kad Europoje e- 
santieji NATO nariai gynybai 
skiria tik 5.8 procento savo kraš 
tų produkcijos visumos, kai tuo 
tarpu Amerika turi skirti net 
9.2 procento. Prancūzija NATO 
reikalams tėra pavedusi tik dvi 
savo divizijas, vieton 1952 m. 
pažadėtųjų- 14. Vakarų Vokie
tija davė 10 divizijų iš pažadė
tų 12. D. Britanija Vokietijos 
bazėse turi 50,000 karių — truk 
sta dar 5,000 karių iki pilno jos 
įsipareigojimo.

Numatoma, kad Jungtinės A- 
merikos Valstybės NATO pa
jėgoms pasiūlys strategines a-

tanijos ir, gal būt, kitų sąjun
gininkų norą išleisti didesnes 
sumas NATO karinių dalinių 
didinimui. Tačiau Amerika at
stovauja mintį, kad šalia atomi
nės jėgos reikia taipgi ir stiprių 
paprastų (konvencionalinių) da 
linių, kad jie būtų pajėgūs at
remti agresiją ttuo atveju, kai 
iš abiejų pusių bus bijomasi 
pavartoti sunaikinimą nešančius 
atominius ginklus.

Prancūzija nori turėti savo 
atominę smogiamąją jėgą. Pre
zidentas de Gaulle dalinai pra
dėjo nebebendradarbiauti su Na 
to 1958 metais, Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms ir Britani
jai nepritarus jo globalinės ato-

respondentams pareiškė, kad tomines raketas, kaip tai buvo minės politikos planui.
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nė ui visas kitas krautuvines 
pramonines dovanas: Tamstos 
apdovanotasis per Visus metus 
gėrėsis šiuo gražiu lietuvišku 
ideologiniu jaunimo žurnalu.’’

Dėmesio sendraugiams
“Ateities” administr a c i j a 

gruodžio mėn. skelbia plataus 
masto vajų, kurio tikslas yra 
žymiai padidinti prenumerato
rių skaičių ir tuo būdu pasto-

GRAŽŪS UŽSIMOJIMAI

Gruodžio 9 d. Marąuette Par- gimus, kreipiasi telefonu ar pa
ko Pr. Dielininkaieio kuopos laiko asmeninį kontaktą, 
ateitininkų tėvai turėjo metinį I 3. Visi tėvai bendradarbiauja 
susirinkimą, kuriame buvusio su globėjais, ugdydami vaikuo- Į 
tėvų komiteto pirmininkė A. se organizacijos dvasią, nuteik-1 
Rimkienė pranešė apie praeitų- ‘ darni vaikus drausmei ir padė- 
jų metų nuveiktus darbus ir ka 'darni jiems susirinkimams pa-

Pereitame skyriuje pranešė
me apie kun. dr. J. Prunskio 
auką “Ateities” vajaus reika
lams. Šį kartą turime džiaugs
mą pranešti, kad 1963 m.
“Ateities’’ 1 nr. garbės leidė
jas yra Hamiltono Aušros Var
tų parapijos klebonas, kun. dr.
Juozas Tadarausks, paaukojęs 
100 dol. Tą dovaną jis pažadė
jo, minėdamas savo kunigys- viai išspręsti “Ateities” žurna- 
tės 25 metų sukaktį.

Gerb. jubiliatas yra baigęs 
Telšių kunigų seminariją ir ku 
nigu įšventintas 1937 m. bir
želio 6 d. Lietuvoje buvo kelių 
gimnazijų kapelionu. Atvykęs 
1948 m. į Kanadą, Hamiltone 
įkūrė lietuvių . parapiją, kuriai

lo finansines problemas. Šia1 
proga visų ASS skyrių valdy
bas prašome tampriai koope-j 
ruoti su vietiniais vajaus .komi- ' 
tetais. Visus sendraugius kvie-'

sos stovį. Veikimo apyskaita 
buvo priimta. Komitetui atsi-

siruošti.
4. Išlaikyti šios kuopos tra-

stačius, buvo išrinktas naujas dicinius parengimus: Kalėdų, 
tėvų—rėmėjų komitetas ir svar kuopos šventę, minėti mirusius, 
styti būdai padaryti moksleivių
ateitininkų ir jaunučių veiklą

šv. Kazimierą ir kt,
5. Jaunučiams paliekamos po

Kun. dr. Tadarauskas

vajaus tikslų įgyvendinimo: už-j 
siprenumeruoti “Ateitį”, arba i 

užmokėti prenumeratos mokes
tį sunkesnėj medžiaginėj būklėj 
esantiems ateitininkams.

ASS Ceintro Valdybą

Susikaupimo diena Urbanoj
Urbanos studentų ateitinin

kų draugovė š. m. gruodžio 15 
d., šeštadienį, rengia draugovei 
ir visiems lietuviams studen
tams susikaupimo dieną, kurią 
praves tėv. Anicetas Tamošai
tis, S. J. Susikaupimo diena 
prasideda 10:00 vai. ryte New- 
mano koplyčioje šv. išpažintimi,

i mišiomis su bendra Komunija 
ir pirmąja konferencija. Po pie
tų rinksimės Newmano knygy
ne tęsti diskusijų apie moder
niojo žmogaus kažko ieškojimą,

visą laiką sumaniai ir energin- apie religiją moderniajame pa
gal vadovauja. Šalia savo tiesio šaulyje.
ginių pareigų kun. dr. J. Tada- j Draugovė nuoširdžiai kviečia

gyvesnę. Nors kuopų globėjai į susirinkiminės vaišelės, nes jos 
aukoja daug laiko ir jėgų, bet j turi ir auklėjamosios vertės, 
jų pastangos dažnai atsimuša į ^as paruošia tėvai, iš anksto ga 
didelį tėvų pasyvumą. Dažnai lv£ pranešimą apie jiems skirtą- 
tėVai sielojasi dėl aplinkos da- datą.
rconos neigiamos įtakos jų vai- i 6- Dėl kokili nors Pažasčių 
kams, bet, rodosi, laukia, kad vaikai išstojus iš organizacijos, 
kas kitas jų vaikus nukreiptų |tėvai Praneša aPie tai 3° Sl0^' 
prieš srovę, o patys neranda lai 1
ko ar noro metuose nors kartą Nauiai trinktasis komitetas 
ateiti į susirinkimą ir apsvarsty P^rstė pareigomis: pirmi- 
ti bendrai būdus ir priemones, “ JullJa Matulioniene,
kaip padėti savo vaikams išlikti 6420. So; Rockwe11 Str.; vice-
ištikimiems Dievui ir savo tė- Pirminuikas — Zigmas Degu- rauskas labai daug sielojasi iri visus vietos studentus šiuo ad- 

itis, 7237 So.

7:30 V. v. Jaunimo Centre skai
tys paskaitą apie “Atvirą Dva
sią”. Paskaitą rengia Korp! 
Kęstutis. Visi kviečiami į šią 
paskaitą atsilankyti.

vynei. Todėl susirinkimas nu
tarė:

1. Moksleivių ateitininkų veik 
lai yra būtina tėvų techniška ir 
kartais materiališka parama, 
todėl tuo rūpinasi išrinktasis 
tėvų komitetas ir jam talkinin
kauja pagal sąrašą pakviesti 
visi tėvai.

2. Suaktyvinti tėvams komi
tetas siuntinėja trumpus prane-

Marijos kuopa

Lapkričio 30 d. Chicagos Ma
rijos ateitininkų moksleivių kuo 
pos ramovėje įvyko tos kuopos 
narių susirinkimas. Susirinko 
37 nariai. Be to, susirinkime da 
lyvavo kuopos dvasios vadas 
kan. P. Juknevičius, kuopos glo 
bėjas Rimas Rudys ir svečias 
studentas Petras Kaufmanas.
Susirinkimas buvo pradėtas mai1 kuopos, yra tikrai 
da, kurią sukalbėjo dvasios va
das. Į susirinkimo prezidiumą 
buvo pakviesti: Aušra Gylytė— 
pirmininkauti ir Rima Pakelty- 
tė — sekretoriauti.

Artesian Avė.; lietuvybės išlaikymu. Jo pa- ventiniu
sekretorius — Paulius Galėnas, stangomis 1949 m. buvo įkur- doti.
7136 So. Francisco Avė.; kasi- ta Vysk. M. Valančiaus vardo 
ninkė — Teresė Alenskienė, šeštadieninė mokykla, kurią 
6937 So. Artesian Avė.; jaunu- šiuo metu lanko daugiau 200 
čių reikalų vedėja — Ona Ble- lietuviukų. Jis tą mokyklą ne
kienė, 7006 So. Rockwell Str.

Naujasis komitetas pradeda
darbą laukdamas Visų tėvų pa
ramos ir bendradarbiavimo. cijas, o ypač labai rūpinasi ka

Susirinkimo sekretorė !talikišku°3u 3a™imu, skirda
mas tam reikalui daug laiko ir

"Gaudeamus" nori adresų
Studentų ateitininkų sąjun

gos spaudos ir informacijos sky 
rius perkeltas į Brocktoną. 
Naujasis skyriaus vedėjas yra

mis ir kitas lietuvių organiza- Remigijus Sužiedėlis, 68 Glen- 
dale Street, Brockton 39, Mass.

tik įkūrė, bet ir remia materia
liai. Taip pat remia savo auko

pinigų. Nuo ateitininkų įsikū 
rimo, ......... - Hamiltone,.apie Mamtobos (Canadoje) uni yadu

versitetą, dr. A. Liulevieius ...j-,..
apie Chicago univ. ir J. Micke
vičius apie Illinois Technologi
jos institutą.

Klausytojai buvo supažindin- 
ti su šių universitetų progra
momis, reikalavimais ir moky
mosi sąlygomis.

“Studijų Vakaras”, ruošiamas 
ateitininkų moksleivių Lipniūno 

naudingas

Jis kreipiasi į studentus ateiti
ninkus, kurie negavo “Gaudea
mus”, kad jie spaudos ir infor- 

jis yra jų manijos skyifiui prisiųstų savo 
mokslo metų adresą (ir taip

tracija, vajaus komitetas ir lei- , siekiami per vasaros atosto- 
dėjai nuoširdžiai dėkoja gerbia- gas). Kviečiami savo adresą at-
majam Jubiliatui kun. dr. 'J. Ta- 
darauskui už stambią dovaną 
“Ateičiai”.

Iš vajaus komiteto būstines
— Didelę pagalbą suteikė 

“Ateities’’ administracijai jos 
atstovai: Philadelphijoje Maks.

norintiems susipažinti su uni- Karaška ir Hamiltone J. Plei- 
versitetiniu gyvenimu ir moky- nyS. Įajp paį Hamiltone “Atei-
mosi metodais. Ities” vajaus uolioji talkininkė

Linkėtina, kad tokiais studi-! Ęiena Gudinskienė. Jiems vi
jų vakarais susidomėtų ir kitos

R. Pakeltytė perskaitė praei- i ateitininkiškos kolonijos, tuo 
to susirinkimo protokolą. Mirga
Pakalniškytė padeklamavo Mai 
ronio eilėraštį—“Norėčiau pri
kelti”. Svečias stud. Petras 
Kaufmanas skaitė mokslinį re
feratą apie erdvės tyrimą. Po 
to buvo labai įdomios diskusi 
jos referate iškeltais klausi-
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VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

TeL CLiffside 4-1050

M P. ŠILEIKIS, 0. P.Ha* Orthopedas. Protezlstas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-ų dažai. Spec. pagalba kojoms 

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
Vai,; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
?ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llen) uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez HE 6-1670.

DR. K. C. BALUKAS
6KUŠF.RIJA IK MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulask: Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti mt 3-0001.

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

Rez.id.: 3241 West Oflth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE! — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠE3RIJA IR MOTERŲ LIGOS

6132 So. Kedzie WA B-2670
Valandos pagal susitarimą.- 3Tel SU 
atsiliepia skambinti MI 3-0601.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 7 lst Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos
2787 VVest 71st Street

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

Tei ofiso tr res. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

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

p. p. AVA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU ĮJUOS 

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

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

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaine- prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00. «BF.

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

7llllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>l>lllllllllllli|llllllllllllllllllllllllllllllllk?

rei. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. d. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehiU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 IVest Marąuette Road 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINBS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus ligoninė. 

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

Telef. REpubUe 7-2290.

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

keičia stiklus lr rėmiu 
4455 S. California Avė., YA 7-7881 
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki z p. p.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS r.TGOS

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

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

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

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles lr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7968 S. Western Avė. tel 
GR 6-0001; 392 E. 159tb St., Harvey, 
III., tel. EDison 1-4883; 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 Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI.

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą,. Jeliru 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 0-0017 

Valandos: t-s p. m. lr 8-8 p. m.
Penkt. tik 1—8 p, p.

Trečiad. lr šeštad, pagal sutartį.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2835
Tikrina akis lr pritaiko akinius 

Vlsual Tralning — Contact Lensea
Pirmad., ketv. 10:80 v. r. — 7 p n 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — 6 n nj

šešt. 10:30 v. r. —— 6 p. p.
____ _______ Treč. uždaryta.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika lr specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 lr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 3 
v. iki 5 v. v.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westem 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 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 IVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
' CHIRURGAS 

2858 IVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773 

Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p 
rntrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS — vidaus Ilgos 
2454 IVest 71«t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečipdieniain uždaryte 

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Su Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo I Iki 8 vai. vak 
rreC. ir sekmad. tik aualtarua

siųsti pridėję studijas ar pasku
tinius gimnazijos metus bebai
giu moksleiviai. Tie, kurių adre
sai pasikeitė paskutiniais mėne
siais, taip pat prašomi pranešti 
savo naują adresą.

Sendraugiai remia "Ateitį"
Daroma daug pastangų “Atei 

čiąi” pagelbėti. Studentai vaikš
tinėja po namus, ieškodami 
naujų skaitytojų ar garbės pre
numeratorių. Sendraugiai pa
skelbė vajų skubiam lėšų telki
mui vienkartinei paramai. Va
jaus terminas neseniai pasibai-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8 
7„v- “eSt- 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

siems už uolų ir nuoširdų ben
dradarbiavimą “Ateities” ad
ministracija ir vajaus komite
tas yra labai dėkingi.

pasirinkti studijų šaką ir duotų) _ “Ateities” administracija gė ir jau gaunama aukų'iš įvai-

ateidamos baigiantiesiems gim
naziją moksleiviams į pagalbą

galimybės pramatyti, kuriam , šiomis dienomis pasiuntė pre- 
universitete tas studijas galėtų' numeratoriams, skaitytojams 
sėkmingiau atlikti. Laima Hei kitiems asmenims tūkstantį 

laiškų. Tarp kitko juose rašo
ma: “Šv. Kalėdų švenčių proga 
pradžiugink bent vieną iš savo

Baigiasi konkurso Laikas
Buvo paskelbtas “Ateities’mais.

Buvo ir linksmoji dalis — vai daUloslos literatūros konkursas artimiljų ir pažįstamų užsaky-
šės ir šokiai. Susirinkusieji vai- sa $1000-00 pre™^' dama-s jam “Ateitį” 1963 m.

kaip Kalėdinę dovaną. Tai kul-v. . t> u- plačiau galima rasti ankstyvesšinosi ponių Prapuolenienes ir .x. „ , .. muose “Ateities” puslapiuose Pakalmskienes keptais pyragai- . v. , xx.
„. . . , -d r arba senesniuose šio laikraščiočiais ir kan. P. Juknevičiaus . ..... ... - . ; skyriuose. Sį kartą norima tiknupirktais valgiais bei geri- J t
maįs. Nors ir nedaug šokiams 
vietos tebuvo, susirinkusieji ta
čiau gražiai pasilinksmino.

Milda

Studijų vakaras Chicagoje
Moksleivių ateitininkų Lip

niūno kuopos surengtas “Studi
jų vakaras” įvyko gruodžio 7 
d. Jaunimo Centre, į kurį, ne
žiūrint šalto oro, susirinko gau
sus būrelis moksleivių, norinčių 
susipažinti su Chicagos univer
sitetais.

Studijų vakaro susirinkime 
kalbėjo: V. Tijunėlytė apie

rių vietovių bei pavienių asme
nų. Centro valdyba ragina vi
sus skyrius neatsilikti ir arti
miausiu laiku atsiųsti savo į- 
našą iždininko Bajorūno var
du. (L. Bajorūnas 16210 Ilene 
Detroit 21, Mich.)

Adventine paskaita
Kun. Kęstutis Trimakas, SJ,tūrinė ir prasminga dovana 

daug pranašesnė ir betgi piges- gruodžio 14 d., penktadienį,

priminti, kad konkursas baigsis 
1963 m. sausio 1 d. Tik tie ra
šiniai, kurie turės pašto antspau 
dą sausio 1 d., galės dalyvauti 
konkurse. Vėliau atsiųstieji jau 
konkurse nedalyvaus.

Rašinius siųsti “Ateities” re
dakcijos adresu: 6540 So. 
Campbell AVe., Chicago 29. III. |

Jaunučių susirinkimas
Chicagos Marąuette Parko 1 

jaunučių ateitininkų bendras sų 
sirinkimas įvyks šį šeštadienį, 
gruodžio 15 d., 2 vai. p. p. Chi
cago Savings & Loan Assn. pa
talpose, 6239 So. Westem Avė.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bes. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th Si. RE 7-1941

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Vlrginia 7-774/
Loyolos universitetą, J. Šalčius Visi nariai privalo dalyvauti.
—■ Navy Pier, M. Matulionis— | Globėja

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
Dėl valandos skambinti tel.- HE
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadieni 
nuo 9 iki 1 vai., kitu laiku tel. 
GIbson 8-6195.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 IVest 69t.h Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

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

2420 (Vest Marąuette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal sutarti,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6000 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto Iki S 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.



ŽMOGUS IR VERTĖ

Rodos, nieko žemėje nėra ir 
neturėtų būti didesnio kaip 
žmogus. Tačiau žmogus sukū
rė tokią padėtį, kad šiandien 
atsirado daug daugiau dalykų, 
kuriuos mes pastatome aukš
čiau už žmogų. Žmogus savo 
išmintimi ir darbu sukūrė die
vus, kuriuos jis pradėjo my
lėti labiau už save patį.

Kiek tu vertas?
Keista buvo pradžioje atvy

kus į šį kraštą, kai išgirsda
vome teigimą, kad žmogus tiek 
ir tiek vertas. Kad jis vertas 
daugiau ar mažiau tūkstančių, 
kad jo turtai siekia pusmilijo- 
nį ar milijonus. Prasidėjus erd 
vių užkariavimo lenktynėms, 
vėl buvo atkreiptas dėmesys 
į žmogų, kaip į kūrėją ir moks 
lininką, sugebantį įžvelgti į 
mokslo paslaptis. Prasidėjus 
protų lenktynėms dėl krašto 
garbės, pradėta daugiau dėme 
šio kreipti į mokslininką, ku
ris šaltojo karo lenktynėse 
galėjo daugiau duoti, negu 
jo materialinė vertė.

Ne tik seniau, bet ir šian
dien senas profesorius mažiau 
vertinamas už gerai prasisie
kusį žmogų. Mokslas, menas 
ir kiti kultūriniai laimėjimai 
dažnai yra tik antraeilės reikš 
mės, dažniausiai subanalinti ir 
tarnauja plačiųjų masių laiko 
praleidimui. Amerikoj labai po 
puliari filosofinė srovė prag
matizmas, kuri yra perdėm 
pritaikyta praktiškam gyve
nimui aukštai išvystytoje ci
vilizacijoje. Komunizmas gi 
tuo pasinaudodamas, nutarė 
išgelbėti žmogų iš vergijos 
daiktui, nutarė pakeisti jo mas 
tą, kiek jis vertas pinigais, ir 
paskelbė labai žavų šūkį, kad 
viskas yra žmogus.

Kiek gi vertas Sovietijoj?
Sovietijoj žmogus pateko į 

kitus spąstus. Čia žmogus yra 
ne kapitalo vergas, bet vergas 
valstybės, kuri vertina žmogų 
ne kiek jis turi, bet kiek iš jo 
gali išspausti. Ir tokioj sant
varkoj kalbama kasdien apie 
žmogaus didybę, bet ten žmo
gus yra pajungtas partijai. 
Nuolat kalbama apie žmogaus 
didumą, tačiau tai visa yra 
parodija. Komunistinė “Tiesa” 
lapkričio 16 d. nr, rašo, kad. 
“Viskas skiriama žmogaus var 
dan, žmogaus gerovei, kad ta
rybinis žmogus gyventų geriau 
ir gražiau, kad jis būtų aprū
pintas". Bet tuose pačiuose lai
kraščiuose kalbama apie bu
vusį asmens kultą, kuris pa
darė menui, literatūrai ir pa
čiam žmogui daug blogo. Ta
čiau esmėje šiandien niekuo 
nesiskiria, — tada buvo garbi

Spaudoje ir gyvenime

namas vienas žmogus, o šian
dien tas garbinimas suveda
mas į partiją, kuri esanti ne
klaidinga ir kuriai turi aukotis 
žmogus, nes ji vedanti žmo
niją į laimę.

Bolševikai reikalauja ne tik 
smilkymo, bet ir pačio smil
kytojo. Bolševikinis šėtonas 
nori ne tik garbinimo, bet no
ri, kad jam būtų paaukotas 
ir pats žmogus.

Neseniai Mikojanas lankėsi 
Kuboje. Ten jam besikalbant, 
kaip geriau apgauti Ameriką, 
mirė jo žmona. Ir Mikojanas 
neišvyko į laidotuves, nes, esą, 
komunistiniai reikalai yra 
daug svarbiau už žmogų. Tai 
buvo norėta parodyti visiems 
sovietinėj vergijoj gyvenan
tiems, kad partijai reikia ati
duoti viską, aukoti patį žmo
gų, tariamai to pačio žmogaus 
laimei.

Tikroji žmogaus vertė
Dabar advento metas. Šian

dien prisimename, nors ir ne 
labai krikščioniškame fone, 
kad yra Gėris, kuris tikrai 
žmogų iškėlė ir jo vertę matuo 
ja dvasios, o ne materijos mas 
tu, kuris pirmasis šalia patri
cijaus pastatė vergą ir šalia 
išminčiaus — žveją. Ateida
mas žemėn Kristus ir prisi
imdamas žmogaus prigimtį la
biausia iškėlė žmogų, never
gaujantį mamonai ir partijai, 
bet laisvai priklausantį pa
čiam Tvėrėjui.

Šiandien gyvendami laisva
me pasaulyje ir neverčiami 
garbinti kompartijos, turime 
neužmiršti tikrosios žmogaus 
vertės ir to, kad eilinis šešta
dieninės mokyklos mokytojas 
bei nuolat krutąs draugijos 
pirmininkas gali mums būti 
daug vertesnis už turintį pen
kis apartmentinius namus. Vis 
kas yra gera ir vertinga, bet 
pati tikroji vertė yra žmogaus 
atliktasis darbas.

Advento metu turime daug 
ką permąstyti. Neturi mūsų 
slėgti mintis, kad esame ne
turtingi, ir neturi perdaug 
džiuginti, kad esame verti šim
tų tūkstančių. Visa tai reika
linga ir kartu taip laikina, kad 
nesinori ir kartoti. Advento 
metas yra proga pamąstyti, 
kad tikroji žmogaus vertė ne
matuojama materialiniu pra- 
sisiėkimu, bet pozityviu darbu 
tautai, visuomenei, bažnyčiai, 
šeimai, kultūrai. Visų tų da
lykų viduryje yra žmogus. 
Žmogus yra didelis tol, kol jis 
nepavirsta savo paties sukur
tų daiktų tarnu. Advento me
tas yra laikas pagalvoti apie 
amžiną, o ne laikiną žmogaus 
didybę. Al. B.

Nors prezidentas Kennedy ir 
pareiškė savo “pilnutinį" pasi
tikėjimą Stevensonui, ir nors 
pats Stevensonas sako, jog 
svarbu, kad rusai buvo iš Ku
bos išbaidyti, o ne tiek svarbu, 
kas buvo tartasi Washingtono 
posėdžiuose dėl rusų išvarymo, 
tačiau vis dar gandai tebesklei- 
džiami, kad kažkas tyko Steven 
šoną pašauti ir kad nebeužilgo 
ateis laikas, jog Stevensonas 
bus priverstas atsistatydinti iš 
Jungt. Tautų ambasadoriaus po 
zicijos.

Kas atsitiko?

Fatališkas straipsnis
Visų pirma, skaitytojas tik

riausiai jau žino, jog du žymūs 
JAV laikraštininkai metė Ste
vensonui kaltinimą, kad jis bu
vęs vienintelis aukštas pareigū
nas, kuris norėjęs nusileisti ru
sams Kubos krizėje. Šitokį tvir
tinimą tie korespondentai pa
skleidė Saturday Evening Post 
žurnalo straipsny apie Kubos 
krizės svarstymą. Pagal juos, 
prezidento patarėjų tarpe buvu
sios dvi nuomonės. Vieną atsto
vavo “balandžiai", t. y. taikių 
priemonių atstovai. Jie siūlę 
Kubos blokadą. Jų tarpe buvę 
prezidento brolis Robertas, gy
nybos sekretorius McNamara, 
buvęs sekr. R. Lovett. Kita gru
pe buvusi “vanagai", t. y. agre- i 
syvus. Jie siūlę bombardavimu' 
sunaikinti raketų bazes Kubo
je, nieko nelaukiant ir nieko ne- _ 
įspėjant. Tarp “vanagų" buvę 
CLA direktorius McCone, iždo 
sekr. Dillon, buvęs valst. sekr. 
Dean Acheson.

Po svarstymų buvęg pasiek
tas kompromisas. Nutarta pra
dėti su blokada ir tik, jei toji 
neveiktų, tada bombarduoti Ku
bą ir pan. Visi sutikę su kom
promisu, išskyrus Stevėnsoną. 
Adlai norėjęs Miuncheno (kaip 

Chamberlainas 1938 m.). Jis

tuvių Rašytojų Draugija ir Ute
nos miestas ( Utena).

Tai iau didelė pažanga ir aiš
kesnė tvarka. Tačiau mums atro
do, kad tokius sprendimus, išsky
rimus daryti eiliniam piliečiui, 
moksleiviui bus nemažai sunkumų. ( 
Didžiųjų ir mažųjįį raidžių rašy- i 
mas yra susitarimo dalykas. Jis 
turi būti kuo aiškesnis ir nesųdė- 
tingesnis. To būtų galima pasiek
ti paskutiių pavadinimo žodį lai
kant rūšiniu ir rašant mažąja. 
Priimant keletą netaip svarbių 
išimčių, ši taisyklė praktikoje pa
sirodo patogi, kaip tą kai kurie 
laikraščiai jau yra išbandę.J. Daugi. I

VALOMAS VALSTYBES 
DEPARTAMENTAS

Ar kris Stevensonas

£ DRAUGAS,- ketvirtadienis, 1962 m. gruodžio 13 d. 3

VYTAUTAS VARDYS savo draugo laikraštininko nė 
puse lūpų nepapeikė. Kilo įtari
mas, kad straipsnis buvo para
šytas su administracijos žinia. 
Iš tikrųjų, tokį straipsnį skel
biant, kaip yra pastebėjęs ko
mentatorius Sokolskis, pasitar
naujama tik priešui. Kam jam 
reikia žinoti apie tokias disku
sijas? Taigi, jeigu tokia infor
macija skelbiama viešai ir pre
zidentas jos nepaneigia ir nieko 
nepeikia, reiškia, kad turi būti 
tam tikrai svarbios priežastys, 
reiškia, kad kas nors nori pa
kenkti Stevensonui.

Yra žmonių, kurie šitam įvy
ky mato net Kennedy metodą 
diplomatiškai “nusodinti’’ savo 
bendradarbius. Mat, tokiu būdu 
iš aukštos Valstybės departa
mento vietos (sekretoriaus pir
mojo pavaduotojo) buvo iškrap 
štytas liberalas Chester Bowles. 
Prieš Bowles atsistatydinant, 
spaudoje pasirodė to paties pre 
ziednto draugo Bartlet rašytas 
pastabos, nepalankios Bowles. 
Po kurio laiko šis senas Ken
nedy rėmėjas krito iš savo vie
tos ir tapo paprastu prezidento 
patarėju. Reiškia, visų uirma 
žmogus “negražiai” aprašomas, 
o paskum jau jis traukiasi 
pats. Gal tai tik piktų liežuvių 
šneka. Stewart Alsop tačiau ką 
tik patvirtino, kad kas straips
ny apie Stevensoną parašyta, 
yra tiesa. Stevensonas norėjęs 
derybų, o ne karinės akcijos ir

norėjęs rusams už jų bazes Ku
boje atiduoti amerikiečių bazes 
Turkijoje, Italijoje, Anglijoje.

Šitoks didelig kaltinimas buvo 
mestas. Jis, jeigu patvirtintas, 
mirtinai pažeistų JAV ambasa
doriaus Jungt.- Tautose presti
žą. Stevensonas visą istoriją 
paneigė. Bet paneigė, kategoriš
kai nepasakydamas, kad jis 
taip nesiūlė, tik tvirtindamas, 
kad jis dar kelias dienas prieš i 
blokadą siūlęs ją ir pritaręs 
prezidento akcijai. Prezidentas 
Kennedy tuoj parašė Stevenso
nui laišką, pareikšdamas jam 
pilną pasitikėjimą.

Ką straipsnis reiškia

Tokio paneigimo ir laiško iš 
tikrųjų užtektų bet kokiam 
prestižui atstatyti, jeigu ne kai 
kurios labai svarbios aplinky
bės. Viena, straipsnį parašė ne 
bet kas, bet du žinomi laikraš
tininkai, Stewart Alsop ir Char 
les Bartlett. Tie žmonės yra la
bai artimi administracijai. 
Bartlett yra senas Kennedy 
draugas, dar iš tų laikų, kai 
prezidentas buvo senatorius ir! 
gyveno Gėorgetowne.

Antra, Kennedy, savo laišku 
pareikšdamas Stevensonui pasi
tikėjimą, nė žodžiu nepaneigė 
Alsopo ir Bartlętto istorijos ir

------------------------------------------------ i

Kunigų Vienybės CLiicagos provincijos susirinkimo dalyviai Šv. Antano par. klebonijoje, Cicero, gruo- į 
džio 11 d. Sėdi (iš kairės): prel. A. Martinkus, prel. J. P?škus, prel. Ign, Albavičius, kun. P. Ka- 
tauskas, kun. J. Jančius, MIC, kan. F. Kapočius, kun. J. Jakaitis, MIC. Antroj eilėj: kun. A. Vil
kaitis, kun. A. Jaunius, kun. dr. Ign. Urbonas, kun dr. A. Baltinis, kun. P. Barauskis, MIC, kun.
M. Kirkilas, kun. dr. J. Prunskis, kun. V. Bagdanavičius, MIC, kun. dr. P. Celiešius, kun. K. Jur
šėnas, kun. J. Panavas, kun. F. Kireilis, kun. St. šantaras.

PREKYBOS ATSILIKIMAS 
LIETUVOJE

Prekybos įmones blogai organizuotos, o kooperatyvai 
apgaudinėja pirkėjus

JURGIS VĖTRA

Kompartija tyčiojasi iš savo 
: naujosios programos, skelbda
ma, jog viskas žmogui, viskas 
žmogaus gerovei. Jai betgi rū
pi ne žmogaus gerovė, o tik jos 
pačios išsilaikymas valdžioje. 
Kolchozai per 30 m. rodė tik 
negalavimus. Pramonė gamina 
daug netinkamų prekių, o pre
kybos tinklas iki šiol nesugeba 
tinkamai žmonėms patarnauti.

Bloga prekybos organizacija
Valstybinė ir kooperatyvinė 

prekyba serga tomis pačiomis 
ligomis. Parduotuviiį tinklas re
tokas, nes menka daugumos gy 

j ventojų įpirkimo galia. Ką ga
li pirkti kolchozninkas, gauda-

siūlęs prekiauti bazėmis. Ste
vensonas, Alsopas sako, “panei
gia tai, kas nebuvo sakyta ir 
praeina be komentarų pro tai, 
ko negalima paneigti.”

Ar iš tikrųjų tas straipsnis 
yra preliudas į Stevensono kri
timą, pamatysime per keletą 
mėnesių. Tai yra visiškai gali
ma, nes, kiek atrodo, užsienių 
politikoje Kennedy vis mažiau 
bepasikliauna liberalais. Iš ki- 

i tos pusės, jau nebėra Eleonoros 
Roosevelt, kuri Stevensoną, 
kaip visada, apgintų.

mas kelias dešimt kapeikų už 
dienos darbą. Gyventojų paja
mos mažos, o prekių kainos, 
kurias nustato valstybė, nepa
prastai aukštos.

Neturime pagrindo netikėti 
Ministrų tarybos pirmininkui 
Šumauskui, kuris savo prane
šime tvirtina: “Šiais metais 
Klaipėdoje ir Šiauliuose buvo 
patikrinta prekyba ūkinėmis 
prekėmis. Ir kas gi paaiškėjo? 
Klaipėdos parduotuvėse buvo 
tik 42% ūkinių prekių asorti
mentų esančių prekybos valdy
bos bazėje, o Šiaulių — 57%”. 
(Tiesa, XI. 14).

Ką tai reiškia? Kai kuriais 
sumetimais krautuvės telaiko 
pusę prekių rūšių, kurios užtin
kamos sandėliuose.

Prekių užsakymus krautuvės 
atlieka lengvapėdiškai. Ir did- 
menų prekybinės įmonės pana
šiai elgiasi. Prekybos tinkle va
dovaujamasi taisykle: ranka— 

j ranką plauna. Prekybos įmonių 
pareigūnai vieni kitiems daro 

] nuolaidų daro ir net duoda ky
šius. Apie tai visai atvirai šne
ka ir Šumauskas, tvirtindamas 
kad šiandien didmenininkas 
skiria prekių tiekėjui, o rytoj 
tiekėjas prekybos tarnauto
jams.

Sukčiavimas

Mes turime reikšti nusiste
bėjimą, kad, Šumausko tvirti
nimu, tik 15% parduotuvių ge
rai patarnauja pirkėjams, šiaip 
jau pardavėjai tesirūpina savo 
ir savo bičiulių reikalais eiklio
mis prekėmis pasidalinti. Minis
trų tarybos pirmininko žodžiais 
tariant, būna ir tokių atvejų: 
“Pasitaiko, kad su pirkėjais el
giamasi neatidžiai ir kartais 
net grubia'. Pirkėjai yra aps
kaitomi, apmatuojami, apsveria 
mi ir kitais būdais pažeidžia
mos prekybos taisyklės.” (T. 
p.).

Pardavėjai išmoko sukčiauti 
iš kompartijos pareigūnų. Jie. 
vykdydami “planus”, skriau
džia Lietuvos gyventojus. Daž
nai net spaudoje skelbiama, 
kad komunistai suka kur tik į- 
mano. Kompartija daro didelio 
mąsto sukčiavimus, kurie daž
nai nebaudžiami, o pardavėjai 

(Nukelta į 4 psl.)

GIMTOJI KALBA
Pasirodė jau septynioliktas 

“Gimtosios Kalbos" numeris trem
tyje. Sis laikraštis yra visada lau
kiamas ir daugelio nuo pradžios 
iki galo skaitomas. Galima, džiaug
tis, kad mūsų kalbininkai pateikia 
ir gausiai praktiškų dalykų. Kad 
ir šiame numeryje — šalia veda
mojo, skirto mūsų didžio kalbinin
ko prof. Ant. Salio 60 m. amžiaus 
sukakčiai paminėti, randame po
puliarių spaudos klaidų taisymus 
(L. Dambriūnas), paaiškinimus 
apie niekatros giminės būdvardžius 
ir jų reikšmės raidą (P. Skar
džius) ; duodamas teisinių terminų 
pluoštas (Alg. Budreckis)čia ap
tinkame eilę praktiškų kasdienio 
vartojimo terminų, kurių kartais 
labai pasigendame.

Toliau — skatinama vengti “ma- 
karonybių” — angliškųjų termi
nų vartojimo lietuviškuose saki
niuose. Aktuali “klausimų kraite
lė”, kurioje randame gana taik
lius naujų terminų pasiūlymus. 
“Hi-Fi, long playing record” siūlo
ma vadinti tikslioji plokštelė, il
goji plokštelė; “tapė recorder” 
vadintinas — magnetofonas; “Bri 
tish Commonwealth" — Britų val
stybių bendruomenė; “tumpike” 
— greitkelis. Spaudos apžvalgoje 
cituojami įdomūs sukaktuvininko 
prof. A. Salio atsakymai, išspaus
dinti “Drauge”.

Numeris praktiškas, įdomus, 
įvairus ir už jį turime būti mūsų 
kalbininkams dėkingi.

Gaila tik, kad mūsų kalbininkai

dar vis nesuranda aiškaus spren
dimo kabučių ir didžiųjų raidžių 
pavadinimuos vartojime. Šio “Gim
tosios Kalbos” numerio 2 pusi. 
pats “Gimtosios Kalbos” pavadini
mas du kartu rašoma kabutėse, du 
kartu be kabučių; laikraščio 42 
pusi. “The Šlavic and East Euro- 
pean Journal” rašoma be kabučių, 
o tame pat puslapy cituojama 
“Onomastica”, “Kalbotyra” — jau 
kabutėse. Rusi. 34 nėt vokiškas 
disertacijos pavadinimas “Die že- 
maitischen Mundarten” rašoma 
be kabučių, o tame pat puslapy 
“Lietuvos žemėlapio vardynas” — 
jau kabutėse. Pusi. 34 rašomo 
žurnalo pavadinimas “Studi Bal- 
tici”, turint galvoj, kad pavadini
mas lotyniškas, cituojamas netiks
liai. žodžio “studhim” daugiskaita 
būtų “studia”.

Ir didžiųjų raidžių rašyme ga
lime suabejoti nuoseklumu. Pvz. 
34 pusi. rašoma Vidaus Reikalų j 
Ministerija, Terminologijos Komi
sija. bet pusi. 44 siūloma rašyti 
Britų valstybių bendruomenė, 
'“British Commonwealth of Na
tions” prasme.

Galime pasidžiaugti, kad pasku
tiniame Kultūros kongrese St. 
Barzdukas paskelbė naują didžių
jų ir mažųjų raidžių rašymo pro-1 
jektą, kuriuo įvairiuose pavadini-1 
ūmuose pirmosios raidės rašomos 
1 didžiosios, išskyrus tuos atvejus, 
kai atmetus paskutinį ar paskuti- ( 

i nius žodžius, vis tiek dar pasilie-.
I ka pavadinimo prasmė. Pvz. Lie-1

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS |
Išvertė P. Gaučys j

Antroji dalis

— Gerų dalykų visada reikia ilgai laukti. Lai
mingos akys, kurios tamstą mato, daktare! Prašau 
pirmyn. Malonėkite sėstis. Pagaliau tamsta man su
teiki malonumą Tamstą matyti savo namuose.

— Ačiū, ponia. Tamsta labai maloni — atsakė 
Santas sarkastiniu tonu, ir tuojau, neduodamas laiko 
tolimesnioms pagyroms: — Atvykau su vienu reikala
vimu ir su prašymu. Pirmasis liečia tvorą, apie kurią 
tamstai rašiau.

— Tamsta vis dar tebegalvoji apie ją, daktare? 
Aš tariaus tamstą esant įsitikinusį jos negalimumu ir 
netinkamumu.

Galimumas priklauso nuo kiekvieno lėšų. Šiuo 
metu manosios nepaprastai menkos, ir iš prievartos 
turėsiu kurį laiką palaukti, kol galėsiu aptverti Al- 
tamirą. Dėl tinkamumo kiekvienas turi savo nuomo
nę. Bet šiuo metu man svarbu žinoti, ar tamsta esi 
pasiryžusi iš pusės prisidėti prie išlaidų, kaip tamstai 
išpuola, surištų su tvoros išvedimu tarp mūsų ūkių. 
Prieš imdamasis kurių kitų priemonių, norėjau pasi
kalbėti šituo reikalu...

— Žmogau, pabaik sakyti! — pertraukė jį besi
šypsodama. — Draugiškai.

Santas su įžeisto orumo mostu atsakė:
— Su trupučiu pinigo, kurio tamstai nestinga...
— Pinigas, kurį reikės išleisti, tai čia mažiausiai 

svarbus, daktare. Tamstai jau buvo pasakyta, kad aš

esu be galo turtinga. Nors tamstai taip pat bus mi
nėję mane esant šykščią, ar ne tiesa ? Bet jeigu žmo
gus klausytų šnibždesio...

— Ponia, — griežtai pertraukė ją Santas, — pra
šau tamstą laikytis temos, kurią esu išdėstęs. Man 
visiškai neįdomu žinoti, ar tamsta esi turtinga ar ne,' 
nei tikrinti, ar turi ydų, kurias tamstai priskiria, ar 
esi laisva nuo jų. Atvykau tik paklausti ir laukiu: 
tamstos atsakymo.

— Karamba, daktare! Koks tamsta esi griežtas! 
— sušuko donja Barbora, atgaudama savo besišyp
sančią išraišką, bet ne tam, kad meilikautų, o dėl to, 
kad iš tikrųjų jautė malonumą, matydama tą žmo
gų esant tokį valingą. — Tamsta nė akimirkai neleidi 
iškrypti iš temos.

Santas turėjo jai pripažinti padėties dominavimą, 
kurio jis pradėjo netekti, ar dėl jos cinizmo ar dėl! 
kažko kito, bet kiekvienu atveju dėl jos tvirto būdo. 
Jis sau pačiam priekaištavo pernelyg griežtą savo 
elgseną ir šypsodamasis atsakė:

— Visai ne, ponia. Bet tamstą prašau grįžti prie 
reikalo.

— Gerai. Tvoros reikalas man atrodo geras da
lykas. Tuo būdu bus vieną kartą visam laikui išspręs
tas tas nemalonus klausimas mūsų ežių, kurios visada 
skendėjo tamsoje.

Ir paskutinius žodžius pabrėžė tokiu tonu, kuris 
vėl įtempė jos pašnekovo dirksnius.

— Tikrai — atsakė šis. — Jeigu negalime už
fiksuoti teisinės padėties, tai bent užfiksuosime fak
tinę.

— Apie tai tamsta turi daugiau už mane žinoti, 
nes juk esi advokatas.

— Bet nemėgstąs bylinėtis, kaip tamsta jau gali 
suprasti.

— Taip. J au matau tamstą esant retą žmogų. 
Tamstai prisipažinsiu, niekad nebuvau susidūrus su 
kitu tokiu įdomiu, kaip tamsta. Ne, tamsta nesikarš- 
čiuok. Antrą kartą aš neiškrypsiu iš temos. Saugok 
Dieve! Bet, prieš atsakydama, turiu tamstai užduoti 
vieną klausimą. Ar tamsta žinai, kur reikia statyti 
stulpus? Šalia Makanillalio lūšnos?

— Ką reiškia šitas klausimas? Negi tamsta ne
žinai, kur pradėjau kasdinti duobes stulpams? Ne
bent tamsta tvirtinsi tą ežią esant ne savo vietoje?

— Taip, ne savo vietoje.
Ir atidžiai žiūrėjo jam į akis.
— Vadinasi, tamsta nenori spręsti reikalo... drau

giškai, kaip tamsta pati nesenai esi pasakiusi?
Bet ji, suteikdama savo balsui glamonėjantį 

skambesį, atsakė: t
— Kam tamsta priduri: kaip aš esu pasakiusi? 

Kodėl tamsta pats nepasakai draugiškai?
— Ponia, — nesutiko Santas, — tamsta puikiai 

žinai, kad negalime būti draugais. Aš galiu nusileisti
! ligi tiek, kad ateinu kalbėtis su tamsta, bet tamsta 
nelaikyk manęs užuomarša.

Tyli energija, kuria buvo ištarti tie žodžiai, pri
baigė moteriškę. Pranyko iš jos veido įsiteikianti šyp
sena, cinizmo ir koketiškumo mišinys, ir atidžiai žiū
rėjo į narsuolį, išdrįsusį panašiai su ja kalbėti, pa- 

j garbiais ir tuo pačiu metu aistringais žvilgsniais.
— Santai Luzardai, o jeigu pasakyčiau, kad tą 

tvorą reikėtų tverti daug toliau už Makanillalio? Kur 
buvo Altamiros riba, prasidedant byloms, kurios tams
tai neleidžia manęs laikyti bičiule?

Santas suraukė antakius, bet ir šiuo kartu jam 
pavyko išlaikyti savo orumą.

(Būt, daugiau)



ERNESTAS GAI.VANANSKAS-DIPLOMATAS PREKYBOS ATSILIKIMAS LIETUVOJE

80 metų sukakties proga 

V. SIDZIKAUSKAS

Aš taip regiu ir man taip ma- Lietuvos vyriausybės priešaky 
/tos — 1919 m. rugsėjo mėn. rinkosi

Mes esam čia plienu sukaltas Liucernoje, Šveicarijoje, Ant- 
/ratas, rojo Socialistų Internacionalo

Ir Galvanauskas jo ašis.

(Jurgis Baltrušaitis, Lietu
vos Diplomatų Konferenci
jos Kaune 1923 m. lapkri
čio 11 - 21 d. d. proga).

Gražiai blykstelėjęs Lietuvos 
pašvaistėje 1905 m. revoliucinio 
sąjūdžio metu, Ernestas Gal
vanauskas buvo išvykęs į va
karų Europą ir sugrįžo į Lietu
vos sceną tik pirmajam Pasau
liniam karui pasibaigus, 1919

konferencija. Į ją Lietuvos so
cialistai valstiečiai liaudininkai 
delegavo Ernestą Galvanauską 
ir Juozą Pajaujį, kuris tuomet 
irgi buvo Paryžiuje ir vedė Lie
tuvos delegacijos spaudos sky
rių. Bolševikams pagrobus val
džią Rusijoj ir skverbiantis į 
Vakarus, Internacionalo konfe
rencijos dalyviai, ypač iš rytinės 
Europos, Prancūzijos saugumo 
organams atrodė įtartini. To 
įtarimo auka buvo ir Ernestas 
Galvanauskas, kuriam prancū-

kaujant. Lietuvos delegacijai 
šioms deryboms vadovavo min. 
pirm. Ernestas Galvanauskas. 
Buvo tai sunkus bandymas Lie
tuvai, ir atsakingos pareigos 
jos delegacijai.

Lietuvių tautos nerimastį ry
šium su Briuselyje vykusiomis i 
Lietuvos - Lenkijos derybomis

(Atkelta iš 3 psl.)

rūpinasi tik savimi. Vienintelis 
kolchozninkas negali plačiai 
sukčiauti, o veltui dirbti taip 
pat nenori.

Prekybos personalas paken-
' ciamai paruošiamas.

Kurgi slypi visų blogybių 
šaknys? Šumauskas tvirtina: 
“Pagrindinė priežastis, kad liau

' dies ūkio taryba, ministerijos ir
Parduotuvės išgalvoja atos- žinyboS) miestų ir rajOnų vyk- 

togas, remontuojant patalpas, !domiep komitetai per maža dė- 
tiknnant prekių išteklių ar net mėsio skiria įmonėms„ (T. p>) 
jas ^dėliojant lentynose. įKieno rankose minėtos įstai

gos? Kompartijos. Kas joms
[vadovauja? Komunistai. Kam 
tenka visa atsakomybė? Aišku,

Viešasis maitinimas

tėvas, švaistydamasis mačete 
(stambiu į durklą panašiu pei
liu).

SESELE ATLIKO RETĄ 
OPERACIJĄ

Maža indėnų mergaitė Guate- 
maloje gali vaikščioti tik todėi

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RfišIES FOTOGRAFUOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

kad Maryknoll ligoninėje seselė 
Rose Cordis įstengė padaryti 
jai retą operaciją — prigydyti 
beveik visiškai nuplautą koją. 
Jos koją buvo nupiovęs girtas j

m. Anuomet jaunas Petrapilio' . , ., „„ . . r x r . zai neleido sugrįžti į Paryžių.Kalnų instituto studentas, gi _ ... ., ............. Todėl 1919 m. spalio pradžioje
sj kartą jau rimtas inžinierius
su geru prancūzų kalbos mokė
jimu ir vakarietiška patirtimi.

Į diplomatinį darbą

Reikia stebėtis, kad kompar- 
gal ’gerTau^afišreiškia Lietuvos tija “i tesirūpina darbinin-
delegacijos nario ir Lietuvos ’kaiS Jr Pelėnais - savo

, , t j • - m tvt ramsčiu, nes ji gerai žino, kadatstovo Londone mz. Tomo No- , , , J & ’
„ at - - kolchozuose ramsčių maža.raus - Naruševičiaus telegrama,

kurią jis pasiuntė Galvanauskui , Valgyklų ir restoranų pas- 
iš Ostendės, grįždamas kelioms | kirstymas miestuose yra ne 
dienoms į Londoną: “Darykite !tikslus. Vienur jie sutelkti, o 
rimtus pasiūlymus ir saugokit daug kur jų trūksta. Dažni 
nepriklausomybę.” Tas pareigas skundai net spaudos puslapius 
Ernestas Galvanauskas, kiek lei pasiekia apie netikusias val
do tų laikų sąlygos, gerai ir gykias įmonėse. Ar jie duoda

Ernestas Galvanauskas drauge sumaniai atliko. Tauta jautė, ko gero?
su Pajauju atvyksta į laikiną
ją Lietuvos sostinę Kauną.

kad jai gyvastingas klausimas 
yra tvirtose ir išmintingose ran
kose.

Briuselio derybos nedavė tei
giamo rezultato. Hymans’as tuo

Jo atvykimas sutampa su vy- 
Atvykusioji tais (1919) me-’ Gausybės krize- Prezidentas An- 

tais į Paryžių prof. Augusti- tanas Smetona paveda jam su- 1 gureda ir Taut g 
no Voldemaro vadovaujama Lie darYh vyriausybę. Ernestas Gal 
tuvos delegacija Taikos konfe-. vanauskas tampa Lietuvos mi- 
rencijai veikiai kooptavo į sa-,nisteriu pi™ininku ir finansų 
vo sudėtį, du Paryžiuje gyve- bei Prekybos ministerių, o vė-
nusius žvmius asmenis - poetą liau- 1922 m- vasano 12 d‘ atl’ 
ir rašytoja Oskarą de Lubicz - dav?s tas ministerijas kitiems,
Milosz - Milašių ir Prancūzijos pasiima sau užsienio reikalų 
karo pramonėje dirbusį inžinie- mimsteriją.
rių Ernestą Galvanauską, pas- Ministerio pirmininko, vėliau j 
tarąjį, jei neklystu, delegacijos dar ir užsienio reikalų ministe- 
iždininko titulu. Lietuvai Pary- ro Pigose Ernestas Galva- 
žiaus Taikos konferencija bai- nauskas basireiškė turįs žymių 
P-ėsi su 1919 m birželio 28 d diplomatinių sugebėjimų. Tie su . .gesi su Ui J m. birželio 28 d. . g nasįreiškė Lieu- ^jungoje 1921 ra- rugsėjo men.
įvykusiu Versalio Taikos sutar- -1 YP P - t
ties su Vokietija pasirašymu.
Lietuvos reikalų — valstybės 
pripažinimo, sienų su Lenkija 
ir Klaipėdos krašto — ji neiš
sprendė, pateikdama juos Aukš 
čiausiai Santarvės Valstybių ta 
rybai, susidedančiai iš Santar
vės valstybių vyriausybių gal
vų. Gi ši vėliau tuos klausimus 
perdavė Ambasadorių konferen
cijai. Netrukus po Versalio su
tarties pasirašymo Paryžių ap
leido ir Lietuvos delegacijos na
riai. 1919 m. Paryžiaus Taikos

jungos taryboje bei pilnatyje 
pravedė savo projektą Lietu
vos ir Lenkijos ginčui išspręsti. 
Tas projektas įėjo į diplomati
nę istoriją Hymanso projekto 
vardu. Pagal jį Lietuva turėjo 
susidėti iš trijų kantonų — 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
— su kiek skirtingomis kiek
vieno kantono teisėmis, ypač 
valstybinės kalbos požiūriu.

Tą klausimą svarstant Tautų

T -r-., as, tuomet būdamas Lietuvosvos ginčo su Lenkija dėl Vil-
atstovu Šveicarijoj, turėjau ma-niaus ir jo srities kritiškos fa

zės metu, ir pravedant diploma
tinį Klaipėdos krašto įjungimą 
į Lietuvos valstybę.

Vadovas Lietuvos-Lenkijos 
byloj

Valgykloms, restoranams ir 
parduotuvėms pastatų statyba 
atidėliojama. Pastatytos patal
pos dažnai ne tiksliai išplanuo
tos ir blogai įrengiamos net pa 
čiame (Vilniuje.

SMARTTVBUY!

lonumą artimai bendradarbiauti j 
su Ernestu Galvanausku. Gry- i 
nai politinės ir diplomatinės tak, 
tikos sumetimais mudu buvova 
linkę tą projektą su kai kuriais 
rezervais ir pakeitimais priimti, 

[juoba, kad mes buvome tikri,
Palaidojus dėl Lenkijos da- Lenkija jį atmes, nes ji ne-' 

rytų kliūčių plebiscito idėją, grdįks pasitraukti iš tuomet jos ' 
Tautų Sąjungos taryba pasiūlė ' užimto įr valdomo Vilniaus kraš ' 
ginčui išspręsti betarpiškas Lie Mudviem atrodė, kad, taip 
tuvos ir Lenkijos derybas, Bei- j ejgdam}esĮ) mes turėsime tarp-' 
gijos užsienio reikalų ministe- j įauyn| Lietuvos suverenumo į j

Konferencija buvo pirmas Er- riui Povilui Hymans’ui, kuris [ VHniaug kragtą prįpažįnjraąj kas į 
nešto Galvanausko diplomatinis (buvo Lietuvos - Lenkijos bylos turėję palengvinti mūsų
krikštas. referentas taryboje, tarpinin-

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius.

Jei jūsų automobilis “šlubuoja”, iškeiskite j mūsų garantuotą.

Dedame keletą pavyzdžių:
1858 MERCURY, Full Power, tik.................... $195.00
1958 FORD, 6 cilinderių, Stand. Transm. $495.00
1958 BUICK, Power ................................... $695.00
1957 CHEV. Convert., tik .......................... $650.00
1957 FORD, Retr. Top.................................. $650.00
1957 OLOS. 4 Dr. "98” .............................. $600.00
1959 OLDS. 4 Dr. H. T., Power. Reikalinga

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

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

6516 SO. 5VESTERN AVĖ. 
o 36, III. Tel. WA 5-5121

tolesnę kovą dėl Vilniaus, ir 
gausime Klaipėdą.

Pasikėsinimas prieš 
Galvanausko gyvybę

Ta prasme mudu, sugrįžę iš 
Genevos, kalbėjova viešame su
sirinkime Tilmanso salėje, Kau
ne, kiek pasidalinę roles: aš 
daugiau apie Tautų Sąjungą, o 

i jis — apie Hymanso projektą. 
• Tačiau tautos instinktas ir len
kų politinių bei kultūrinių nž- 

■ mačių baimė kitaip nulėmė. Er- 
I nestui Galvanauskui buvo pa
dėta bomba, kuri jį rimtai su
žalojo ir ilgesniam laikui pa
guldė.

Po to atentato seimas ir vy- 
j riausybė nutarė Hymans’o pro
jektą atmesti. Misija pranešti 
apie tą Lietuvos vyriausybės 
nutarimą Tautų Sąjungos ta
rybai buvo pavesta Lietuvos 
atstovui Londone Norui - Naru
ševičiui ir man. Lenkijos vy
riausybė kiek anksčiau irgi tą 
projektą atmetė.

Tolesnes mūsų ginčo su Len
kija pinkles — neitraliosios zo
nos padalinimas, demarkacijos 
linijos pravedimas, derybos dėl 
miško plukdymo Nemuno upe 
ir dėl administracijos linijos 
bei susisiekimo per tą liniją — 
prisėjo jau man narplioti. 1931 
m. Lietuvos - Lenkijos ginčo 
klausimu prielankų Lietuvai 
sprendimą padarė nuolatinis 
Tarptautinio Teisingumo teis
mas Hagoje.

(Pabaiga rytoj)

luuo toveraii uiayj 
282 sq. i n. picture

RCA VICTOR
JfaurT/i&ta. TV

• Economy-prtced Lowboy 
Consols

• Super-powerful "New Vista" 
Tunor

• 22,500 Volts of Picture Power 
(design average) jggjggg

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

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
PATRI A

0312 S. Westem‘ GR 6-6502 
Atdara 11-4 ir 6-8

kompartijai ir komunistams.

Šumausko pranešimas įrodo ' ] 
kompartijos visišką nepajėgu
mą net iš klaidų pasimokyti, 
nes kas metai apie tą patį šne
kama. Taigi negalima nė su
vokti kompartijos pamišimo.

Meilė — tai šviesūs ir šilti sau
lės spinduliai, kurie visa gaivina 
pasaulyje. — Vysk. K. Paltarokas

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

3208% VVest 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 1-8054 ir GR 0-4330

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 

‘Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
, tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie- 
| niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
0:30 vai. ryto. Vakaiuškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So, Maplewood Avė., 

Chicago 20, nl.

♦ ♦ <

G11AD1NSKAS
J. G. TELEVISION CO. 

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

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

I B’C S E L F 
□ l\ll W SERVICE

Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

DECEMBER — GRUODŽIO 13, 14, 15 D D.

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $/Į.7S

LMPERIALNAI’OLEON BRAND FRENCH
BRANDY Fifth $2-98

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

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

MANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED
WINE. Fifth $1.98

BUTON IMPORTED ITALIAN
DRY OR SWEET VERMOUTH Fifth $1.79

CANADA IIOUSE IMPORTED 
CANADIAN WHISKEY Fifth $3.39

CHOKĄLU IMPORTED CREME DE CHOCALATE 
LIQUEUR Fifth $/Į.98

NEW YORK STATE CHAMPAGNE PINK 
CHAMPAGNE OK SPARKLING 
BURGUNDY Fifth

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof

$-|.6S

Fifth $3-89

i

TINKAMI RŪBAI DUODA 

GERĄ SAVIJAUTĄ

Pas mus yra didžiausias pasi
rinkimas rudeninių ir žieminių

rūbų gerai žinomų f imtų:
Botany “500”, Groshire, 

Society Brand ir kitŲ

a

SUAUGĘ IR JAUNUOLIAI:
Čia galite apsirengti nuo galvos iki 
kojų. Turime ir darbo rūbų, batų, 

kaliošų ir ilgų guminių batų 
Krautuvė, kurioje mėgstą gražiai 

rengtis perka sau rūbus

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai

Galite pirkti už grynus pinigus arba kreditan, už kurį nereikia 
mokėti procentų. Galite tik įmokėti mažą sumą ir Jūsų 

pasirinkti pirkiniai bus laikomi iki Kalėdų.

II. S E I G A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds T-l272
CHICAGO 9, ILLINOIS

current dividend

INSURED

on investment bonna 
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 414% dividendų kas pusmetį ir 

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

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

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

JOIN OUR
LENOX WARE ]
CLU

4 piece 
place setting to savers

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

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

Accounts

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

t



Pastabos ir nuomonės DR. RATNER APIE PILIULIŲ DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gruodžio 13 d. 
PAVOJUS

DĖMESIO TĖVAMS

Gruodžio 23 yra visų moki
nių ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų didelė šventė. Tai įvyks 
3 vai. p. p. Lietuvių namuose.

Kalėdų eglutė turės dvi pro
gramos dalis: pirmąją progra
mos dalį išpildys Lituanistinės 
mokyklos mokiniai, suvaidinda 
mi Kalėdų vaizdelį, kuris sce- 
non sutelks virš šimto dalyvių, 
o antroje programos dalyje da
lyvaus visi mokiniai ir prieš
mokyklinio amžiaus Vaikai, 
kur bus pasitinkamas Kalėdų 
senelis su dovanėlėmis. Čia ir 
mūsų mažieji turės jiems ma
lonią ir nepamirštamą progą 
padainuoti ir pašokti. Kalėdų 
senelis dalins dovanas, tėvai 
prašomi savo vaikus iš anksto 
užregistruoti pas tėvų komite
to pirmininkę S. Kaunelienę, 
tel. TA 6-7187, arba šeštadie
niais gruodžio 15 ir 22 dieno
mis mokyklos darbo metu.

Mokytojų taryba ir tėvų ko
mitetas nori, kad mūsų busi
mieji mokiniai jau iš anksto 
imtų savintis mūsų dainas, žai
dimus ir mokėtų džiaugtis lie
tuviškom Kalėdom.

Būtų gražu, kad Detroito vi
suomenė parodytų susidomėji
mą tuo lituanistinės mokyklos 
parengimu ir parodytų, kad pa 
našūs pasirodymai nėra vien 
tik tėvų ir mokytojų, bet visų 
mūsų reikalas.

Mokyklos Vedėjas
— Kultūros kongrese Chica

goje lapkričio 22-25 d. LB-nės 
Detroito apylinkę atstovavo 
valdybos nariai: šviet. vad.
Stasys Sližys ir sekr. Vladas 
Mingėla.

— Dievo Apvaizdos parapi
joj vyksta lituanistiniai kursai, 
kuriuos lanko 17 kursantų. Mo 
kiniai daugumoje yra čiagimiai 
lietuviai. Kursuose dėsto moky 
tojos Aid. Milmantienė ir Va
lerija Kundrotienė. Be to, šeš
tadieninę lituanistinę mokyklą 
lanko (Šv. Antano p. ribose) 
155 mokiniai.

— LB valdyba nutarė pa
remti pinigais 100 dol. savo 
globojamąjį sporto klubą “Ko
vas”. Be to, Balfui paskirta 
10 dol. ir mirusios (I-mojo vai 
dinimo “Amerika pirtyje” Pa
langoje 1899 m. vaidintojos) 
Jakševičiūtės - Venclauskicnės 
antkapiui JAV 15 dol. mg.

IIIIHII,Ulini!! IIHIIIHĮIII llllllllllljllllll III'

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-11105 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka Įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalir.inkystes, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

P ET R A S P U T R I U S
Dažo — Dekoruoja — Taiso — 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda "Plaster” Board”. Visų rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd. Detroit 27, 

Mieli. Tel.: VE 8-1061

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

šeštadienį — 4:30 — 5:30 
Detroito — W.J.L.B. — 1400 k. 

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BEoadivay 3-2224

L. B-NĖS PASTOGĖJE
. Naujųjų Metų sutikimo ba
lius įvyksta gruodžio 31 d. 9 v., 
toje pačioje salėje (prie orto
doksų - graikų bažnyčios Oak- 
man Blvd., netoli Wyoming g.), 
kur buvo sutikti 1962 m.

Stalai 10 asmenų pasirenka
mi iš anksto “Neringos” krau
tuvėje pas Vladą Paužą. Į sa- 
llę ir prie vaišių stalo kviečiami 
Ivisi sukakę 21 m. Gros geras 
' orkestras. O Detroito LB-nės 
I Apylinkės valdyba palaiko šau
nią tradiciją; puiki salė, man
dagus patarnavimas, ir garan
tuojama tikrai linksma nuotai
ka. Balius užsitęs iki 3 vai. r. 

j ir tas laikas prabėgs šokių mu
zikos sukūriuose.

Tad ir šiemet pasimatome L. 
B-nės Naujųjų Metų sutikimo 
baliuje! — Lietuvių B-nės , pa
stogėje. (Pr.)

MOS KOLONI |OSF

Dayton, Ohio
aukos balfui

Balfui per Šv. Kryžiaus para
pijos draugijas aukojo:

Dr. Edmund Drukteinis — 50 
dol., dr. Romualdas Gineitis — 50 
dol., Anthony ir dr. Irene Jasys —- 
50 dol., dr. Juozas Masilionis —30 
dol., Lithuanian Sočiai Club — 25 
dol., dr. Alfonsas Kisielius — 15 
dol.

Po 10 dol. aukojo J. A. Urbonas, 
Rev. Titas Narbutas, Steponas 
Bučmys, Juozas Bulota, Frank 
Gudelis, VValter Lastoskie, Knights 
of Lithuania Couneil 96.

Po 5 dol. aukojo Vladas Ado
maitis, Mr. and Mrs. Ray Stein- 
brunner, Mr. and Mrs. Joseph J. 
August, Artdfcv August, Kari 

Boedeker, Jonas and Adele Kvie
tys, John Ražauskas.
Po 3 dol. Jonas Jaškauskas ir 
Mrs. Constance Žilinskas. Kiti po 
2 dol. ir mažiau. Viso surinkta 
385 dol.

LAIŠKAI "DRAUGUI'

NUSTOKIME ĮŽEIDINĖTI 
GYDYTOJUS

Gerbiamieji,
Malonėkite painformuoti sa

vo skaitytojus, kad nusibodo 
skaityti ir klausytis įžeidinėji
mus gydytojams. Visuomenė, 
kurios nariais yra rašytojai, 
menininkai, artistai ir kitų pro
fesijų žmonės turi pagaliau 
pradėti protauti, o ne tęsti kovą 
su vėjo malūnais, kaip Cervan- 
tes “Don Kichotas”.

Kovojame prieš komunizmą 
aktyviai, mušame savo tautie
čius gydytojus, gal nesąmonin
gai, pasyviai. Randame kasdien 
spaudoj pakankamai žinių apie 
komunizmą, bet nemažai pagie
žos ir gydytojams. Kuri žinutė 
sulaukia didesnio skaitytojų dė 
mesio ar reportažas apie nepa
vykusį “Raudonosios gurguo
lės” javų pristatymą ar apie 
kurio nors gydytojo nusikalti
mą visuomenei — nedalyvavi
mą kuriame labai svarbiame mi 
nėjime ir nepakankamą auka- 
vimą pinigų tam tikslui.

Garsūs pamokslautojai moką 
tautiečius būti kovingais, dos
niais, kultūringais dažnai su 
pasityčiojimu primindami, kad 
kultūringuose parengimuose ne 
simato gydytojų — virpančiu 
balsu prašo gydytojo atsisaky
ti bet kokio minėjimo ar poil
sio, jei jo žmonai atėjo laikas 

! gimdyti.
I “Gydytojai permažai perka 
lietuviškų knygų, permažai re
mia lietuvišką veiklą, nedainuo
ja choruose, nedalyvauja spor
te.”

Gydytojai nuo ryto iki vaka
ro budi jūsų sveikatos sargy
boje. Jiems kur kas maloniau 
būtų ir pasportuoti ir išgirsti 
gerų koncertų ar vaidinimų. 
Bet to jie turi atsisakyti, nes

Sir Winston Churdhill, buvęs 
Britanijos premjeras, išeina Lon
done iš Savoy viešbučio, kur jis 
pietavo su draugais. 88 metų am
žiaus II Pasaulinio karo meto mi
nisteris pirmininkas nepaisė “žu
diko smogo”, kuris siautė Brita
nijos sostinėje. (UPI)

Dulkių kėlimas dėl rezoliucijų
Šių metų lapkričio 29 d. 

Drauge, pastabų ir nuomonių 
skyriuje, stambia antrašte at
spausdintas L. Valiuko straips
nis “Nesusivokimas rezoliucijų 
reikale. Bloga valia ar tik ne- 
susiorientavimas?” Tuo straips
niu L. Valiukas tariasi norįs 
atitaisyti netikslumus, tilpusius 
š. m. Tėvynės Sargo Nr. 2 
(22), Kuchel-Lipscomb rezoliu
cijos klausimu.

Minimame Tėvynės Sargo žur 
nale yra atspausdinta dr. K. 
Šidlausko LKD Sąjungos kon
ferencijoje Clevelande padary
to pranešimo santrauka ir S. 
Rau-no liepos mėn. įvykusio 
Chicagoje Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimo aprašy
mas. Už tų straipsnių L. Va
liukas ir užkliuvo, iš karto pa- 

! kaltindamas juos nukrypusius 
nuo tiesos ir iškraipiusius fak

sus bei pilnai nesusivokiančius 
visame tame reikale. Kiek tie į- 
tarinėjimai ir kaltinimai liečia 
mane, noriu trumpai pasisaky
ti.

Visi Valiuko priekaištai taiko 
mi man už tai, kad minimame 
Tėvynės Sargo žurnale, aprašy
damas Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimą, tarp kitko, 
parašiau tokius du sakinius: 
“Didesnių diskusijų sukėlė Pa
baltijo kraštų reikalams įneštų 

j Kongresan rezoliucijų klausi
mas. Jų esą net keletas, bet 
ypatingo dėmesio susilaukė Los 

I Angeles Alto skyriaus viešai re
miama Kuchel-L. rezoliucija”. 
Jei L. Valiukas būtų tai pacita
vęs arba kad ir savais žodžiais 
mano išreikštą mintį tiksliai 
perdavęs, tikriausia nebūtų bu
vę reikalo mano teigimų patiks 
linti. Bet, matyti, L. Valiukas 
panoro mano mintį pateikti 

i Draugo skaitytojams ne origi
nale, bet savaip iškreiptą. Užuot 
citavęs, jis taip rašo: “S. Rau
nąs informacinėje žinutėje irii- 

! nėtame TS-go numeryje užsi
mena, kad ALT-bos Los Ange-

les skyrius viešai remiąs Kuchel 
-Lipscomb rezoliuciją.”

Iš mano pateikto teksto, at
rodo, lengvai suvokiami trys tei 
girnai: 1. Pabaltijo kraštų rei
kalais yra įneštos kongresan ke 
lios rezoliucijos (L. šimutis sa
vo pranešime minėjo tris). 2. 
Suvažiavime rezoliucijų klausi
mu iškilo didesnės diskusijos 
(kalbėjo bene 16 atstovų) ir 3. 
Ypatingo dėmesio susilaukė 
Log Angeles Alto skyriaus vie
šai remiama Kuchel-L. rezoliu
cija. Užuot nurodęs, kiek tuose 
teigimuose yra mano blogos va
lios ar nesusiorientavimo, kiek 
nukrypimo nuo tiesos ar faktų 
iškraipymo, Valiukas klaidina 
skaitytojug jo paties iškreipta 
mintim, kurią neva aš pateikęs 
Tėvynės Sargo žurnale. Jis ra
šo : “Mano žiniomis Kuchel-, 
Lipscomb ir visos kitos rezoliu
cijos yra viešai remiamos ne 
tik Log Angeles, bet ir eilės ki
tų skyrių”. Minimame Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažia
vime jokio kito Alto skyriaus 
atstovai viešai nepasireiškė ir 
niekas kitų skyrių vardu Ku- J 
chel-L. rezoliucijos nepropaga- j 
vo, išskyrus vienintelį Los An- i 
gėlės Alto skyr. pirmininką J. 
Jodelę, net dviem atvejais kal
bėjusį Kuchel-L. rezoliucijos rė
mimo reikalu. Jis teisino Los 

I Angeles Alto skyriaus tuo klau 
Į simu vedamą akciją, kaip sude
rintą su pirminiu ALT Vykdo
mojo komiteto nusistatymu. Iš
dėstė suvažiavimui Kuchel-L. 
rezoliucijos iškėlimu ir jos iš
garsinimu jau pasiektus rezul
tatus — surasta draugų, kurie 
nuoširdžiai kalba už mus, daro
ma gera propaganda prieš Lie
tuvos okupantus, iškeltas rusiš 
kojo kolonializmo klausimas ir 
t. t. Suvažiavime J. Jodelė kal
bėjo ne kaip atstovas, bet kaip 
svečias, Los Angeles Alto sky
riaus pirmininkas. Skaitytojas 
tesprendžia, kiek čia yra mano 
blogos valios ir kiek L. Valiuko 

I geros valios už tai priekaištau
jant.

L. Valiuko žiniomis, esą Ku- 
jcheLL. rezoliuciją remią eilė ki
ltų skyrių. Matyt, tos jo žinios 
Ine visai patikimos, jei nė vieno 
Į jų konkrečiai nepamini. Tai 
tuščia frazė. Be to, Tėvynės 
Sarge aprašoma suvažiavimo 
eiga, bet ne tai, kas kur ką vei 
kė ar neveikė.

i
Toliau L. Valiukas rašo: “Ne 

manau, kad ALT-bos konferen
cijoje buvo kalbėta tik apie 
Kuchel-L rezoliuciją”. Bet ko
dėl L. Valiukas mano, kad aš 
kitaip galvojau, rašydams: di
desnių diskusijų sukėlė įneštų 
kongresan rezoliucijų klausi- 

Įmas, ir net pridėta — jų esą 
net keletas. Keno čia bloga va
lia nesuprasti, kas parašyta?

Ir pagaliau L. Valiukas bai
gia: “Kiek aš supratau iš pra
nešimų kituose laikraščiuose, 
kalbant apie rezoliucijas, buvo

f
žmonės šaukiasi juos nelaimė
je, reikalauja pagalbos, tiki gy
dytojų sugebėjimais, nuoširdu
mu ir viltimi pasveikti, nes ki
tokiu atveju skambintų grabo- 
riui dar gyvi būdami.

Patys žmonės iškelia gydy
toją virš kitų — bičiulių, drau
gų, bendraminčių, kurie su jais 
tik pasisekimų metuose.

Ateina liga ir lieki žmogus 
vienas su savo mintimis, skaus 
mu, gydytoju, viltimi ir tikėji
mu.

Pagalvokime tautiečiai ar gy
dytojas užsitarnavo tų įžeidinė
jimų ir pagiežos, kuria nusida- 

’ žė ir mūsų kultūringų žmonių 
Į rengtas Kultūros kongresas. 
Ar mes esame kultūringi? ,

Skausmas!

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

.. 9 „ 8
9 12:10

anticipated dividend 
on investment accountsf'enktad. 

eštad.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois

Dr. Herbert Ratncr, Oak Par 
ko sveikatingumo tarnybos di
rektorius, pareiškė, kad naudo
jimas piliulių, moteriai atiman
čių galimybę susilaukti kūdikių, 
yra surištas su pavojais sveika
tai. Maisto ir Vaistų administ
racija sveikatos sumetimais jų 
vartojimą riboja. Piliulės suke
lia vėmimą, skausmus, odos pa- 
tamsėjimą, svorio augimą ir kt. 
Atsiklausus gydytojų, daugu
ma jų pareiškė, kad jie tų pi
liulių neprirašytų savo žmo
noms ir dukterims, o ir daugelis 
tų, kurie jas skirdavo savo pa
cientėms, nutraukė tą daryti dėl 
išryškėjusių komplikacijų. Pas
tebėta, kad tos piliulės priside
da prie gimdos skaudulių (tu
morų) augimo. Šių piliulių var
tojimas eilėje atvejų yra prive
dęs prie moterų operacijos: te
ko išimti reproduktyvinius or
ganus. Apie tai plačiau skelbia 
“The New World” Nr. 48.

turėta galvoje visos jos...” 
Gerai, kad L. Valiukas iš kitų 
laikraščių sužinojo teisybę, bet 
kartu reikią didžiai nustebti, 
kad jis nesugebėjo suprasti, 
kas Tėvynės Sargo žurnale 
trumpai ir aiškiai lietuviškai bu 
vo parašyta. Ten nieko priešin
go neparašyta. Reikėjo tik pa
rodyti bent kiek geros valios ir 
nesisvaidyti nepagrįstais kalti
nimais. Jei L. Valiukui tikrai 
rūpėjo tiesa, galėjo nurodyti, 
kas min. straipsnio tekste yra 
neteisingai parašyta. Kritikas 
to nepadarė. Vietoj to, jis pa
teikė Draugo skaitytojams sa
vos redakcijos sakinį ir, juo 
remdamasis pats sao teigimą 
kritikavo. Kokiu tikslu tai pa
sišauta daryti, taip ir lieka ne
aišku. S. Kau-nas

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

AMBASADORIAUS SŪNUS 
IR FINANSAI

Stanislav Menshikov, buvu
sio Rusijos ambasadoriaus A- 
merikoj sūnus, šį mėnesį trum
pą laiką mokysis Chicagos uni
versitete. Čia jis studijuos kaip 
didelės Amerikos korporacijos 
ir akcijų biržos finansuoja in
vesticijas. Nejaugi Rusijai jau 
reikia kapitalistų.
"ŽYDŲ DAKTARAI MISIJŲ 

LIGONINĖJ
JAV protestantų ir žydų dak

tarai savanoriškai sutiko dirb
ti katalikų misijų ligoninėje 
Hanoi mieste, Vietname.

Vytauto Augustino
DIETŲ VOS 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 VVilloughby Avė., 
Brooklyn' 21, N. Y. 

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00 
Užsakykit tuojau!

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

IIEIUVUJ 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 

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

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 — 
Marųuette Parko apylinkės centre.

GRovehill 6-7575

f

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 

I taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
• už dirbtuvės darbą — $10 ir da- 
į lys. Pigios paveikslinės lempos.

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

lėiDninn ELECTROniCS«s'MT,TNPNM!rfin;r.ra
TV-RAOIUAI -OUOST. REKORDERIAI 

<STELE!ELES
PUTES
OŽIAI

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELI 
| ANTENOS - BATERIOOS - LEMP

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROr 
Viskam Ramiausios kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.-CLiffside4-5665

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy mėty patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.
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VAIKŲ ŽURNALO EGLUTES VAJUS

Visų vaikų mėnesinis laikraš
tis Eglutė susipratusįose lietu
vių šeimose yra ne tik brangus 
svečias, bet jau ir dvasinis to
kios šeimos narys, vaikus, jiems 
patiems ar jų padoriems tėvams 
skaitant, ugdąs lietuvybės gy
venini an

Eglutę jau daug metų priglau 
dė Nek. Pr. M. M. seserys Put- 
namo vienuolyne. Visą tą vie
nintelio lietuvių vaikams žur
nalo leidimą seserys atlieka di
džiausiu atsidavimu, uolumu ir 
gražia lietuviukams meile.

Keikia daugiau skaitytojų
Kur žurnaliukas ateina ir kur 

žėruoja lietuvybės liepsnelė, ten 
stipriai jaučiama jos įtaka.

Sąmoningi ir modernišką auk 
Įėjimą giliau pajuntą tėvai ne
sigaili laiko ir dėmesio namuo
se Eglutės rašinius, eilėraščius, 
iliustracijas ir kitą jos medžia
gą įsavinti vaikų tautinio ug
dymo labui.

Ilgamečio patyrimo įrodyta, 
kad Eglutė yra didelis litua
nistinių ar šeštadieninių mokyk 
lų talkininkais. Daug kur ji yra 
papildomasis skaitymo šaltinis, 
medžiaga parengimų, švenčių ir 
p. programoms.

Ne tiek mažai Eglutės pa
tenka ir į suaugusiųjų spaudos 
skaitytojų — mokytojų, kuni
gą, rašto mėgėjų, spaudos drau 
gų ir kitų sąmoningų lietuvių 
— rankas.

Tačiau Eglutę gauna toli gra 
žu ne kiekviena vaikų turinti 
šeima. O lietuvybės išlaikymui 
turėtų būti, kad ją gautų visos 
lietuvių šeimos su vaikais! Čia

VAIKŲ NUSIKALTIMAI IR JŲ 
PRIEŽASTYS

Gruodžio 7 d. Jaunimo Cent
re, Chicagoj, įvyko Alvudo su
ruošta dr. J. žirgulienės paskai 
ta apie vaikų, nusižengimus ir 
būdus juos gydyti. Prelegentė 
akcentavo, kad kasmet apie pu-, 
sę milijono vaikų tarp 7—17 m. 
amž. patenka į jaunųjų nusi
kaltėlių teismus. Pas kai ku
riuos vaikus pasireiškia noras 
padegti, sprogdinti pastatus, 
tai piktų įgeidžių asmenys, ne- 
suvaldą savo jausmų. Seniau 
Anglijoj už tokius nusikaltimus 
žmones kardavo, bet tas nieko 
nepadėjo. Gi Škotijoj — plak
davo. Ir tas būdas nepadėdavo. 
Manoma, kad nusikaltimui pa
daromi dėl skurdo. Bet yra ži
noma, kad ne visi nusikaltėliai 
yra iš neturtingųjų tarpo. Kiti 
sako, kad kaltė esanti komi
kuose ir TV programose. Bet 
irgi nevisiškai teisinga pažiūra. 
Tėvų posakis: “Vaikai eikite į 
bažnyčią, o aš paskaitysiu laik
raštį, o mama geresnius pietus 
tuo laiku išvirs”, blogai nutei
kia vaikus. Blogai veikia porno
grafiniai spausdiniai, patalogi- 
nis palinkimas, tėvų netinka
mas auklėjimas, negilus, nesti
prus šeimos ryšys. Turėtų bū
ti glaudūs, prasmingi šeimos 
ryšiai ,tink amas vaikų auklėji
mas. Prie normalių nusižengi
mų pristaitomi langų išmuši
mas, obuolių vogimas, tai nor
malios vaikų išdaigos. Antrą 
grupę sudaro neurotikai, kurie 
yra pagydomi, nes jie turi ner
vų įtempimą. Ir jiems reikia 
padėti. Trečią grupę sudaro 
vaikų grupių nusikaltimai. Jie 
pagydomi, jei būtų daugiau so
cialinių, darbininkų, nukreiptų 
juos į konstruktyvų darbą. Jau 
nuoliai jaučiasi geriau su vie
nodo amžiaus vaikais. Bet jie 
pataisomi. Ketvirtoji grupė, tai 
psichopatai, neturį sąžinės, da
rą nusikaltimus savo malonu
mui. Su tokiais labai sunku ko
voti. Dažniausiai toki asmenys 
savo amžių baigia kalėjimuose. 
Jie nėra protiniai ligoniai. Įs

ir yra svarbiausias vajaus mo
tyvas.

Kad Eglutė gyvuotų ir, kad 
ji galėtų visaip tobulėti, būtina 
jai turėti daugiau prenumerato
rių bei daugiau skaitytojų.

500 nauju prenumeratorių 
vajus

Užsimota, kad 1963 metus 
Eglutė pradėtų su 500 naujų 
skaitytojų.

Pirmiausia prašoma, kad sa
vo prenumeratas pratęstų visi 
dabartiniai žurnalėlio skaityto
jai.

Šalia to, būtina pasiekti tuos, 
kurie turėtų gauti Eglutę. Ki
ti bandys aiškintis ir išsisukinę 
ti ,patys dažnai painiodamies 
labai nelogiškais, naiviais ar 
klaidingais argumentais. Ir ligi 
šiol tokių yra buvę, bet dau
gelis jų, pagaliau, apsisprendė 
laikraštį prenumeruotis.

Lituanistinių ar šeštadieninių 
mokyklų mokytojai ir tėvų ko
mitetai — organizuokite surink
ti visų mokyklos vaikų prenu
meratas.

Gi Lietuvių Bendruomenės a- 
pvlinkės iš savo paskirties pra
šomos padėti mokyklų žmo
nėms ir rinkti prenumeratas iš 
šeimų, kurių vaikų nėra lit. mo 
kyklose. Bendruomenė galėtų, 
kur reikia, padėti ir pinigu.

Turime daug visokių klubų, 
daugiau draugijėlių ir p. — jie 
galėtų prisidėti, kaip bendruo
menė ar ir kitaip: skirti pinigų, 
užsakyti laikraštį, duoti dova
nas ir t.t.

Keikia efektingos talkos
Seserys vienuolės įdeda savo

tatymai jiems lengvatų nepri
pažįsta. Iš dr. J. Žirgulienės 
(iš 100 berniukų) prižiūrimų ir 
gydomų tilc du toki psichopatai 
pasitaikė. 80 procentai vaikų 
emociniai sutrikdytų yra neu
rotikai vaikai, bet jie yra pagy
domi. Jie daro nusikaltimus, 
kad būtų nubausti. Pvz. vienas 
vaikas keturis kartus vogė vis 
eidamas į tą pačią vietą, kad 
būtų pagautas, nes jo buvo 
toks noras. Pas vaikus kai ka
da pasireiškia vidinė kaltė, kad 
juos nubaustų, jog pateisintų 
nekentimą savęs, viso pasaulio, 
tėvų. Tuomet toks vaikas nori 
ką nors blogo padaryti. Čia su
sidaro it užburtas ratas.

Susirinkimo dalyviai, kurių šį 
kartą prisirinko apipilnė apati
nė salė, dr. J. Žirgulienei padėką 
išreiškė gausiais plojimais. Vė
liau visi dalyviai buvo pakvies
ti prie vaišių, stalo, kur buvo 
pagerbta 80 metų sukaktį šven 
čianti K. Katkevičienė. Dėl pa
skaitos pasisakė J. Janušaitis, 
Z. Juškevičienė, O. Algminienė, 
Ant. Ragauskas, Pr. Šulas ir 
kt. Filmus demonstravo inž. J. 
Slabokas ir G. Buntinas.

Magd. šulaitienė

Yra žmonių, tiek ieškančių sa
vęs, kad įsimylėję jie yra tiek susi- 
interesavę savo aistromis, kad jau 
nebesiinteresuoja asmeniu, kurį 
myli. — La Rouchefoueauld

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

Nusižengimy išvengimas
Šią 'knygelę paruošė mokytoja 

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

"D R fl U G fi S"
4545 W. 63rd St. Chicago 29, IU.

•dalį. kad Eglutė’ išeitų. Gal be 
Eglutės jos verstųsi geriau. Bet 
ar Eglutė taip verstųsi be jų, 
tai kitas reikalas. Kažin, ar 
besusirastų pajėgų tokiu mastu 
tą lietuvybės vagą išvaryti.

G svarbiausia, kad neliktų lie
tuvių vaikų, neskaitančių ar 
nesiklausančių skaitant vaikams 
pritaikyto lietuvių laikraščio.

Eglutė metams kainuoja 4 
dol. Adresas: Eglutė, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn. A. Saulaitis

TIKRAI GRAŽI, NEBRANGI 
KALĖDINE DOVANA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
vaikams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

HELP WANTED MOTERYS

REGISTERED NURSE 
ANESTHETIST

Needed At Once!
Salary Open

50-Bed General Hospital 
also

MEDICAL LABORATORY 
TECHNICIAN

Reg. Preferredly 
Malė or Female.— Saląry Open

X-RAY TECHNICIAN
Salary Open

Liberal Personnel Polieies 
Write or Call Administrator

LEMOS B. WARNE 
HOSPITAL & CLINIC

207*213 Maliontongo Street 
Pottsville, Peimsylvania

COOK
Woman to cook 

for bank lunch room
10:30 A. M. to 1:30 P. M. 

Four days per week 
Steady

THE IRVIfftG BANK
6005 W. Irviną Park Rd.

NURSES INSTRUCTOR
in obstetrical nursing. B. S. degree 
reąuiręd. 200 bed J.C.Ą.H. generai 
hospital in north ^yeste.rn Pennsylva- 
nia wit.hiii easy driving distanco .of 
Pittsburgh. New veli eąuippod pro- 
fessionat. school of nursing affiliated 
wit.b stat.e Cnivcrsity. Opportunity 
for further study available. Liberal 
employee benefits include siek leave, 
rętirement plan and four xveeks va- 
cation. Salary range $5,200 to $6,000 
depending on ąualifications and ex- 

periėneė. Apply to

OIL CITY HOSPITAL
Ėast Bissell Ave.

OIL CITY, PA.

NURSES
Operating room — supervisor —- 

instructor
Nurse wifh B. S. Degree preferred. 
būt will consider eąuivalent in ęx- 
perięnce. 200 bed J.C.A.H. General 
Hospital in Northvvestern PennSyiva- 
nia, \vithin easy driving distance of 
Pittsburgh. Newly built profesional 
school of nursing- rvith college af- 
filiation. Dual responsibility for 
teaehing & supervision. Liberai 
employee benefit program indu dės 
siek leave, retirement. plan and 4 
weeks va.ca.tion. Pleasant living 
ąuarte.rs. position available imme- 
dlately. Salary open.

Write to adminištration.

OIL CITY HOSPITAL
East Bissell Ave.

OIL CITY, PA.

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

Del senatvės pardunda gera mūro 
narna. $400 nuomos men. įmokėti 
$5,000.

Mūro namas. 8 icamh. 47 p. lotas. 
Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
gerų rankų. $17,900.

Rezidencija pagal madą. 0 kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys, Daug vertingų priedų. 16 metų 
statyba, Verta $32,000

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

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

G kamb. mūras. Arti 88-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500.

8 kamb. mūras. Arti 82-os ir Rich- 
inond. 1 % vonios. Įrengtas rūsys. Pi
gus už $18,800.

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

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

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

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

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

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. Įmokėti tik $15.000.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,50.0.

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

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

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

G butų mūr. 2 metų Bargenas. 
$62.000.

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

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

MfiSOS lr maisto krautuvę — ant 
63-čios St., la.bai geras biznis.

Restoranas 10 vienetų Motei & G 
kamb. butas ant 95-t,os St.

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

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

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter, Lemont, III., CL 7-GG75

Parduodamas ką tik pastatytas 
mūrinis namas, 51Z2 kamb. Visi 
modernūs įrengimai. 6744 South 
Oakley. Parduoda kontraktorius. 
Apžiūrėti sekmad. nuo 12 vai. iki 
5 vai. p. p., arba skambinti —

RE 7-0835

CICERO. Arti Western Electric 
roomin house, pajamų $6,000 per 
metus, plius 6 kamb. butas. 9 pa
vieniai kambariai ir 2 kamb. rū
sy. Kaina $29,000. Palikimas, tu
ri būti parduotas, už teisingą pri
einamą kainą. Kreiptis į Mr. Svo- 
boda. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Cicero OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

PARDAVIMUI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
GARBAGE DRUMS

WJTH GOV13RS & HANDLES
30 & 55 gal. Free delivery 

1148 W. G3id St. & 5G22 S. Rącine 
Tel. 434-3232 & 434-1113
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IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT——— mr-TT—iOTiimiNnii m
Išnuomojami atskiri miegami 

kamb. viengungiams. Galima nau
dotis virtuve. Skambinti VI 7-2640 
iki 3 v. popiet, šešt. ir sekm'. visą 
dieną.

...

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

Gražiy vizifiniy korteliy
reikia

DRAUGAS 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KEAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

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

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

3 mieg., 3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21.800.

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

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

Liuksus 6 kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

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

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

t’/ž AUKŠTO—7 KAMBARIAI
13 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima tųrčti ir pajamų — šiuo me
tu kamb. išnuomota, už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

įo Metų (Mūr. namas
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS

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

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

dos siklypo ramioje Marąuette Pk. I 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

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

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

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

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

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
■parke ant 55 pčdų sklypo. Luxus 
‘ butas — geros pajamos. $35.000.
1 R1.AL ESTATĖ. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS
<259 So. Maplewood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Perskaitę "Draugą“, duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

HUGHES
AIRCRAFT
GOMPANY

TUCSON, ARIZONA
* Has immediate openings for:

TURRET LATHE OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

MILLING MACHINE 
OPERATORS 

GRINDER OPERATORS 
DRILL OPERATORS

Three to five years . recent experience in setting up and operating 
to exaęting tolerances.
Hughes o-ffers challenging assignments in the Falcon guided missile 
program.
A co-mprehensive schedule of benefits and an excellent elimate add 
to your job satisfaction.
Air mail dėtailed. resume to: Dept. L. N.

M&. J. S. ALSOP 
Eimployment Supervisor

Hughes Aircraft Company
P. 0. Box 11337 •— Tucson, Arizona

An eąual opportunity employer

R E A L ESTATE

„ Mur. 5 apačioj ir 3 viršuj. Gara- Mūr. naujas, 2x5%, platus lotas, 
zas 30 p. lotas. M. p. $16,900. atskiri šildymai. Gage p. $39,800.

Mur. 2x5. Atskiri šildymai ga.zu. | Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo 
M. P. $2I.oOO. šildymas, M. p. $10,250.
- 'l’nA 6. ka,nb- 80 P- lotas. Gara Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
za.s. 67 ir Artesian-. Tik $16,800. priedų, M. d. Tik $20,600.

KAIRYS REALTY, 2501 W, BBth St., HE 6-5151
^u mažu įmokė j imu modernus 

5% kamb., 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypa»s. Alyva šild. 
Automob. pastatyti “eorport’'. Arti 

j 83-čios ir Kostner. Tik $16,900.
3 butų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr 

garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30,500.
Alodernus 6 kamb. mūrinis. Varni- 

šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra
mento. $18,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

CICERO—BERWYNMur. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 0, geras, Brighton Par- 2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši
kę- i įima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,900. : 3 butai lr ekstra lotas. $25,500. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb. Tisai naujas mūrinis. 5 kamb., ba- 

Marąuette Parke. seboard šilima. Apsauga nuo potvy-
Mūr. 5 lr G kamb. Brighton Parke "

$22,500.

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

Marą. P. inūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
lĮi aukšt. 5 ir S kam., gar. $16,900.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCIN1U8 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIM4 
PAGAL JOSI) PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St.. Chicago

STANKUS
CONSTRUCTION C0. j

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

Remkite “Draugę”
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

6 butų mūr. po 6 kamb., 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marųuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900-

2 butu medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
P. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
l urėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

nio. $21,600. 
į Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras 6 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. Prie 6 2-os ir California. 
Daug vertingų priedų, žema kai
na.

A. Norkus Real Estate
WA 5-5030

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Durt,
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters’’; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
lr “galvanized” Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena lr naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-G047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS]
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vSsintuvus.

VtenintSlial iš lietuvių turi
me miesto leidimų dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
24$ 1 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO). 
KldJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dtkiniui 

GA 5-5807

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas. VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, UI.

Apsimoka skelbtis ,3DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s 1



Atskleidžia šiurpias paslaptis atsiminimų knygoje
Laisvąsias vakarų valstybes, 

pasiekęs buvęs sovietų špionažo Į 
agentas Anatoli Granovski ne
seniai šiemet davė savo atsimi
nimų knygą “I Was NKVD A- 
gent” (išleido The D.evin — A- 
dair Co. New Yorke, pusi. 343, 
$4,75).

Atsiminimai parašyti lengvu 
stiliumi, pilni įvairiausių nuo
tykių, lengvai skaitomi, intri
guoją, tačau juose yra daug

Špionažo agentas išvežtus NKVD archyvus. Vie
i nas iš pirmųjų įsiveržęs į rei-

Pats Granovskis per tardy- cho kanclerio rūmus, jis ir pa- 
mą buvo žiauriai sumuštas ir' siėmė suvenyrų: Ievos Braun 
suspardytas. Matydamas, kad1 sidabrinę, deimantais papuoštą
taip kalėjime bus sunaikintas 
be pėdsakų, Granovskis padavė 
prašymą tuometiniam NKVD 
galvai Berijai. Buvo išleistas, 
bet priverstas šnipinėti. Kadan
gi jo tėvas buvo žuvęs kalėji
me, tai jam buvo skirta sekti

žudymų ir kraujo bei moralinio tokias pat nukentėjusias jo pa1 
purvo, už tat nebūtų rekomen
duotini nesuaugusiems.

žįstamų šeimas, pramatant, kad
jos bus atviros sovietų kalinio
sūnui. Tai buvo 1939 metais. 

Autorius yra gimęs 1922 m„ j NKVD .. versdavo pasikaibė.
jimuose tiesiog išprovokuoti, 
kad kas nors prasitartų prieš 
sovietus ir, kad susidarytų me 
džiagos areštams. Granovskis

taigi — revoliucijos auklėtinis 
Jo tėvas buvo komunistas. Vien 
dėl to, kad jų tarnaitė prie vai
kų kartą nusiskundė, kaip sun
ku stovėti eilėje prie krautu
vių, taip nebuvę prieš karą — 
buvo atleista.

Tėvas buvo paskirtas vado 
vauti Berezniakų chemijos fab 
rikų statybai, ir čia jaunas A-

vienu metu net buvo įveltas į

taurę, paauksuotą revolverį ir 
Hitlerio plunksnakotį.

Kaip buvo sovietinama 
Čekoslovakija

Pagaliau Granovskis pateko 
į Prahą. Čia jis turėjo paspar
tinti krašto susovietinimą. Jis 
sutiko SSSR šnipą Gregorijų 
Rijkovą, kurio tėvas savo laiku 
buvo aptikęs gabų beraštį jau , 
nuolį Klemėntį Vorošilovą, iš
mokė jį skaityti, padėjo jam 
kitais būdais. Vėliau šis iškilo 
iki maršalo ir Aukščiausio So
vieto prezidento, tačiau savo

Chicagoje
NUDEGĖ BESIsILT)  YRAMAS

Seropio Garda, 1844 S. Raci- 
ne, užkūrė ugnį iš senų laikraš
čių prie 1015 Maxwell st. Pasi
šildęs rankas, atsuko nugarą. 
Liepsnos persimetė į jo drabu
žius ir jis smarkiai nudegė. Nu 
vežtas į Cook apskrities ligoni
nę, kur jo padėtis kritiška.

NUŠOVĖ GERĄ NAMŲ . . 
SARGĄ

Veterinarijos gydytojas ban
do išgelbėti 4 metų Labrador

šnipų suorganizuotą tariamą są pirmam mokytojui “atsidėko- 
mokslą nužudyti Staliną. Pas- jo” atleisdamas nuo tarnybos, i 
kiąu šnipų įtraukti žmonės bu- konfiskuodamas jo nuosavybę 
vo sušaudyti. į — nėra gi dėkingumo “kapi

talistams”. Deja, to Rijkovo sū
natolis pirmą kartą pamatė dar
bo vergus — išalkusius, apdris
kusius kalinius, anksčiau buvu- i 
sius ūkininkus, įstaigų vedėjus, 
politinius veikėjus. Viena iš tų 
darbo vergių, išgirdusi savo prie 
medžio padėto kūdikio verksmą, 
paliko vįenratį su kroviniu ir, 
nepaisydama sargybinio kolio- 
jimų, nubėgo pamaitinti mažy
čio krūtimi. Tuo momentu sar
gybinis dviem šūviais ją negy
vai paklojo, ir suterorizuoti ka
liniai niekas nedrįso net prie 
jos priartėti.

Raudonieji buržujai ir 
darbininkai

Špionažo mokykloje , nųs vistiek tapo sovietų šnipu
Prahoje ir talkino Granovskiui. 

Granovskis turėjo išeiti špio- Prahos viešbučiuose buvo įves- 
nažo mokyklą. Tada jam Mask- ti slapti NKVD mikrofonai. Šni
voje buvo duotas puikus butas, 
su nemokamai teikiamu viso
kiausiu aprūpinimu — tarnai 
atnešdavo, ko tik panorėdavo,

pų tinklo padedamas, Granovs
kis rinko žinias apie čekų pat
riotus, kurių vardai ir “nusi
kaltimai” buvo persiunčiami į

ir dar mėnesiui 1,500 rublių ai- • Kievą ir kur buvo nustatoma,
gos. Jį mokė skaityti žemėla
pius, juos braižyti, slapstytis 
už priešo linijų, sukombinuoti 
istorijas, kurios priešą įtikintų. 
Granovskis patyrė, kad net to-

kųriuos reikės likviduoti, ku
riuos įkalinti, kuriuos deportuo 
ti. Čia talkino ir čekų kompar
tijos nariai. Specialiai buvo pa
naudota melagingų gandų kam-

kie asmenys, kaip kompozito-1 panija. Nekomunistinių grupių 
rius D. Šostakovič, NKVD už- vadai buvo diskredituojami. Į 
angažuojami špionažui. Knygo- taip apšmeižtų ir šalinamų pa- 
je Granovskis taipgi sumini, kad reigūnų vietas buvo statomi 
Lietuvos prijungimas buvo komunistai.

' “žiaurus ir laukiniškas”. Jis pik- g^0 atsiminimuose Granovs-

000 lenkų karininkų Katyno miš 
kuose.

Pabėgimas
Tas viskas Granovskį dar la

biau atstūmė nuo Sovietų. Jis 
ryžosi bėgti į vakarus. Su džiau 
gsmu priėmė galimybę tapti pr.e 
kybos laivo jūrininku. Priimant 
tą tarnybą, jam reikėjo pasi
žadėti, kad nesikalbės su užsie
niečiais ir niekada be palydovų 
neis į krantą.

Laivu Petrodvorec” pasiekęs 
Stockholmą, Granovskis, su ki 
tais išėjo apsipirkti ir iš krau
tuvės pabėgo. Nuvyko pas JAV 
ambasados pareigūnus, kurie 
jį perdavė švedų policijai. E- 
sant jam kalėjime, atėjo Sovie
tų atstovybės pareigūnai, ku
riems jis pasakė:

— Aš nenoriu grįžti į Sovietų 
Sąjungą. Jokia pasaulio jėga 
manęs gyvo ten nenugabens.

Po kiek laiko Granovskis šve 
dų karaliaus sprendimu 1946. 
X1.8 išleistas į laisvę. J. Pr.

Ganovskio tėvas, inžinierius,
Maskvoje gavo penkių kamba
rių apartamentą (kuriuo jis, 
dirbdamas statyboje beveik ne- kvoje J. E. Davis “Mission to 
sinaudojo), vilą už 40 mylių Moscow”, kur šis pvz. sako, 
nuo fabriko, kitą vilą Sochi va-; ka<* Magnitogorske 1938 m. bu-r 
sarvietėje, 3 automobilius, mo-. vo pagaminta 1,800,000 tonų 
torinį laivą, arklių; visas mais.

tinasi tokiais veikalais, kaip bu-J kig asitaria> kad čekistas Po. 
vusio JAV ambasadoriaus Mas bnQ. yadovavo išžudymui 5, 

E. Davis 6
, kūr šis

tas, baldai, drabužiai buvo pa
rūpinami nemokamai, tuo gi

geležies, tačiau nepasako, kad 
tie geležies fabrikai pastatyti 
ant darbo vergų kaulų, kad ten

tarpu darbininkai gyveno skur- žuvo apie 18,000 kalinių 
d'lfuofte barakuose, reikiamai 
neapsaugoti nuo šalčio, neturėjo 
antros drabužių pamainos, į bu-, tėję drauge su trimis kitais, 

kurių ginklai būtų ne tikrų kul 
kų. Granovskis du iš jų nušau
tų, trečią sužeistų. Tas vokie
čiams pasakytų, koks Granovs
kis bolševikų išdavikas ir taip, 
įgijęs pasitikėjimą, Granovskis 
vokiečių įstaigose šnipinėtų So
vietams. Kokių žiaurių kelių 
sovietai nevengia savo šnipams 
kelius skinant! Vėliau tuo pla 
nu Granovskiui neteko pasinau
doti. '

Vienu metu NKVD Granovs
kiui net buvo pasiūliusi nuduoti 
dvasininką, kad galėtų pravesti 
špionažą kunigų tarpe. Jis taip 
gi turėjo išeiti kursą, kaip pa
sinaudoti moterų seksualinėmis 

! silpnybėmis, kad jos “įsimylė
tų” ir paskui teiktų žinias.

Buvo sudarytas planas Gra
novskį numesti vokiečių užfron

degs

veislės šunies gyvybę, kuris, "bu, DRAUGAS, ketvirtadienis,-1982 m. gruodžio 13 d. 
vo du kart nušautas, kai ban-į 
dė apginti savo savininko na
mus, į kuriuos nakties metubrc 
vėsi vagys. Tai įvyko Elmhurs- 
te, Chicagos priemiestyje. Va
gys, peršovė šunį, pabėgo nie
ko nepešę.

lllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

APALPO PLĖŠIKAS

Walter Bagby iš Kansas City 
užėjo į maisto parduotuvę, 1328 
S. Kedzie, atstatė ginklą į par
davėją ir pareikalavo pinigų. 
Patarnautojas Br. Arrington 

i greitai stvėrė re’volverį ir palei 
Įdo tris šūvius į plėšiką, kuris 
| tuojau ir apalpo. Atvykę polici- 
jninkai jį teberado ant grindų 
dar be sąmonės.

SPROGIMAS (VYKO BAŽ
NYČIOJE

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arklvysk. Jurgio Matulalčlo- 

Matulevlčlaua

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.

n. 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 nukentBjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina *2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D R A U G A S”

4545 W, 68 St, Chicago 29, III
lllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllliuilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

25 asmenys buvo sužeisti, kai 
nuo dujų šildytuvo sprogo liu
teronų Fox Lake (Chicagos 
priemiestyje) bažnyčia. Sprogi- 

■mas įvyko 15 minučių prieš pa
maldų pradžią ir jau besiskir- 
stant sekmadieninės mokyklos 
moksleiviams. Pastatas buvo 
visiškai sunaikintas.

RADO PLYTŲ MAŠINŲ 
VIETOJE

Victor Adding Machine kom
panija, 3800 N. Rockwell, iš 
Chicagos į Braziliją išsiuntė 
200 sąskaitybos mašinų. Bet 
kai dėžės ten buvo atidarytos, 
mašinų vietoje rasta plytų, Ma 
šinos kainavo $170,000.

Moterystė yra laimės pažadėji
mas ir kantrybės priėmimas.

G. Papini

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wes» 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

tą buvo sugrustos kelios šei
mos. Šitokia sovietinė lygybė.

Vėliau Granovskių šeima bu
vo perkelta į aukštiesiems val
dininkams skirtus rūmus Mask
voje. Raudonųjų buržujų šeimos 
čia turėjo po kelias tarnaites, 
butus gavo nemokamai. Susi
tikdamas su tų šeimų vaikais, 
jaunas Granovskis sužinojo, 
kaip pvz. Jagoda organizavo 
savo rezidencijoje orgijas, kaip 
raudonieji buržujai turėjo bu
tus savo meilužėms ir t.t.

Butyrkų kalėjime

Valymų laikotarpyje arešta
vo Granovskio tėvą, ir sūnus 
jo daugiau jau niekada nema
tė. Motiną ir vaikus išmetė iš 
prabangaus buto į skurdą. Kai 
Granovskis bandė pasiekti NK 
VD vadovus ir ką nors sužinoti 
apie savo tėvą, jis pats buvo 
apkaltintas šnipu ir areštuotas. 
Butyrkų kalėjime jis sutiko žmo 
nes, kurių rankos per tardymus 
buvo sulaužytos, kiti kaliniai 
juos turėjo maitinti. Kaliniai 
šaltyje neturėjo kuo apsikloti. 
Nakčia po tardymų atnešdavo 
kalinius nuo sumušimo krau
jais spiaudančius. Kaliniai bu
vo mušami šautuvų buožėmis, 
jų panagės badomos adatomis, 
spardomi. Jei dar nepavykdavo 
kalinį palaužti, atgabendavo jų 
žmonas ir čia pat vyrų akivaiz 
doje žiauriai mušdavo, spardy
davo, nors jos ir buvo nekal
tos. Kalėjiman uždarytas vie
nas NKVD kapitonas pasipasa-

Lvove, Užkarpačio Ukrainoj, 
Berlyne

Granovskiui įgriso NKVD pri 
mestos įdavė jo, žudiko, pasilei
dėlio pareigos. Jis nutarė bėg
ti. Pabėgęs iš Maskvos, atsidū
rė Lvove, kur jį priglaudė pa
žįstami NKVD viršininkai ir 
kur jis stebėjo, kaip Sovietai 
šimtais areštavo lenkų patrio
tus ir trėmė į Sibirą. Vėliau 
jis buvo perkeltas į Užkarpačio 
Ukrainą. Stebėjo, kaip Sovie 
tai siunčia į vakarus šnipus, 
pasilikdami įkaitais jų artimus 
gimines. Jis taipgi buvo pate
kęs viršininku į Sovietų mote
rų karinius dalinius ir buvo 
liudininku, kaip patvirkę rau-* 
donieji karininkai jas išnaudo
ja.

Sovietams užimant Berlyną,

WISB FOLKS CALL IT

The

HOUSE PAINT j
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Boy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo na
mams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29. ILL.

PR 6-1300ko jo, kaip jie kalines moteris Granovskis gavo uždavinį su- 
visaip skriausdavo. rasti ir grąžinti nacių iš Kievo

FRANK DAKTORAS
Gyveno 4420 S. Mozart Street

Mirė gruodžio- 1-2 d., 1-962/
10 v. r., sulaukęs 72 m. amž.

Giine Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai — Agnės GreenCield, 
jos sūnus Raymond Greenfield 
ir Josephine Kazakauskos, ir 
kiti draugai ir pažįsta.mi.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 5 vai. popiet. J'Ohn Eu- 
deikio koplyčioje. 4330 S. Ga- 
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks šėšt., gruo
džio 15 d., iš koplyčios 8:30 v. 
r. bus atlydėtas į •švč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: -Draugai.
Laidot. dlrekt. John P. Eu- 

fleikls. Tel. LA 3-0440.

Dvejų metų mirties sukaktis 
A. + A.

FRANK PLECKAS — 
PLECKAUSKAS

Gyveno St. Petersburgh, Fla. 
ir 8218 S. Laflin, Chicago, III.

Jau suėjo dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą 
ir tėvą, kurio netekome 1960 
,m. gruodžio 14 d. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes’jo nieka
dos negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. 
Mišios su egzekvijomis gruo
džio 14 d. 7 vai. ryto Švenč. 
P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Frank Pleckas- 
Plečkausko sielą.
Nuliūdę: žmona Ona Pleč- 

kauskienė (gyv. 2934 — 
46th Avė. S., St. Peters- 
burg, Fla.), sūnūs Frank, 
Jr., marti Virginia, ir Cpt. 
Stanley, marti Matilda.

A. + A.
JOSEPH MOCKUS
Gyveno 2101 W. Cermak Rd.

Mirė gruod. 10 d.. 1962. 5:50 vai. vak., sulaukęs 52 m. amž.
Gimė San Dova.1, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Edna Nadeen, 2 sūnūs: Jo

seph, Jr., marti Jean ir Ronald, marti Judy, 2 anūkai: Susan ir 
Ronald Joseph. 3 seserys: Alina Šileikis, Bose Woveris ir Jennie 
Delong, brolis Simon, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.
Laidotuvės įvyks penktad., gruod. 14 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuviii direktorius Steponas Lackawicz. Tel. VI 7-6672.

Kas domisi šeimos problemomis, būtinai turi perskaityti
JONO GAILIAUS APYSAKĄ
GUNDYMAI

Šioje apysakoje žinomas rašytojas J. Gailius gražiu stilium 
ir vaizdinga kalba nagrinėja šeimos likimą, kai šeimos galva 
pasirenka slidų nuodėmės kelią. Moters pasiaukojimas net iki 
mirties, smaguriautojo vilionės, intrigantės mergaitės tragedija 
ir atgaila čia susipina darnioje visumoje taip, kad skaitytojas 
nuosekliai vedamas per knygos puslapius ir negali atsitraukti 
iki apysakos pabaigos. Knyga verta perskaityti visiems, kurie 
nori geriau pažinti psichologines persiskyrimų priežastis ir pa
vojus, gresiančius net ir geroms šeimoms.

GUNDYMAI kainuoja tik ............................................... $2.00
Ra ykit ir pinigus siųskit:

DRAUGAS
4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois

J?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laido tūrių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV. 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 AV,E. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 1

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

, ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PB 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

i



s DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gruodžio 13 d.

X Kichard J. Daley, Chica
gos meras, ir žmona ruošia kon 
sutarimam korpusui metinį pri
ėmimą gruodžio 13 d. Chicago- 
Sheraton viešbuty.

X žiežirbos Cicero Vysk. 
Valančiaus moksleivių ateitinin 
kų kuopos leidžiamam to var
do biuleteny skelbiama įvairūs 
kuopos pranešimai. Biuletenis 
spausdinamas rotatorium, iliu
struotas. Biuletenio pavadinimo 
premiją skirtą dvasios vado 
kun. P. Patlabos, laimėjo mok
sleivė A. Zailskaitė.

DAUG PARDUODA IŠ KATA
LOGŲ

Allied Radio korporacija, pa- 
X Bridpegorto Lit. Mokyk-' šaulio didžiausia elektronikos

la ir Tautinis Moksleivių ansam- reikmenų pardavėją, šiais me-
blis gruodžio 23 d. 3 v. p. p. 
Šv. Jurgio parapijos salėj, ruo
šia Kalėdų Eglutę. Vaikučius 
Kalėdų senelis apdovanos dova 
nėlėm,o tėveliai ir svečiai turės 
progos pasidžiaugti vaikučių iš 
pildyta programa. Prašome vi
sus tėvelius ir svečius atsilan
kyti.

X Kazys Jasenas, Nepr. Lie
tuvos pulkininkas, išgirdo Pa
saulio Lietuvių Archyvo vado
vybės kvietimą ateiti į talką — 
padėti tvarkyti turimąją istori
nę medžiagą ir jau metai, kai 
penkias dienas savaitėje punk
tualiai kasdien atidirba pažadė
tą valandų skaičių.

P. L. Archyvas dabar turi 
tris nuolatinius “tarnautojus”, 
kurie dirba be algos. Reiktų 
dar ir daugiau. Jei kas iš pen
sininkų, mėgstančių greitai, 
kultūringai ir naudingai pralei
sti laiką, norėtų kiek nors lai
ko skirti šiai įstaigai, prašomi 
skambinti telefonu: 776-1276. East Chicago. Po 5 dol. auko-

X Chicagos Našlių Draugiško iBiU °smanski apie įstojimą į j° Em^a Paliokiene^ ir Lion-
klubo metinis susirinkimas į- miesto Pūtiką. Jie norėtų pa- £?lnas ‘ ° as ° 1 a~ e °" 

rinkti jį kandidatu į miesto 
klerko ar iždininko postą.

RŪKYMAS BE VĖŽIO 
PAVOJAUS

Ted Briskin, buvęs čikagie- 
tis, bandys sukelti revoliuciją

vyks penktadienį, gruodžio 14 
d., 7 v. v. Dirkio salėje, 4500 
S. Talman avė. Svarbu, kad. vi
si nariai gausiai dalyvautų, nes 
bus renkama nauja valdyba, 
taip pat veiklos aptarimai ir kiti
klausimai. Po susirinkimo tra- cigarečių gaminimo srityje. Jis
dicinis narių pasivaišinimas ir 
šokiai.

X Puiki ir nebrangi dovana 
nešiojamas FM ir AM Nord- 
mende vokiškas radijas. Stereo 
Hi-Fi aparatas, televizijos, pa
tefonai. Gradinskas, 2512 West 
47th St. FR 6-1998. Atdara ir 
sekm. nuo 11 v. iki 4 v. (Sk.)

X Esami ir busimieji slidinin
kai renkasi į Jaunimo Centrą, 
56201 S. Claremont Avė., penk
tad. gruod. 14 d., 8 v. v. kamb. 
3-B. Programoje filmas iš sli
dinėjimo ir aptarimas ateities 
planų. (Pr.)

X š. m. gruodžio 13 d. L. 
Griauzdienė — S. Šagamogienė
atidaro Cicero Delikatesų Cent- hiirus P° širdies smūgio, įvažia- 
rą, 1904 S. Cicero Avė. Čia bus vo i tris šerifo policijos auto- 
galima gauti svarbiausių vieti
nių prekių, natūralių sveikatos
ir importuotų maisto produk
tų. Lietuviškas ir amerikoniš
kas maistas, pagamintas iš ge
riausių šviežių produktų, bus 
duodamas valgyti vietoje ir iš
sinešti. Virime ir kepime nebus 
naudojami gyvuliniai riebalai, 
bet augaliniai. Maisto paruoši
mą atlieka agronomės ir paty
rusios kulinarės, kurių tarpe 
yra ir L. Brazdienė. Atidarymo 
proga, gruodžio 13, 14 ir 15 d. 
d. lankytojai bus pavaišinti.

(Sk.)

X Ar nyksta lietuvybė? Dar 
gaji, nes per 10 m. vien “Sparta” 
pardavė apie 1000 raš. mašinėlių 
vien lietuvišku raidynu. O jums? 
Jūsų vaikams? KATALOGUS ir 
informacijas apie rašymo, skai
čiavimo, pinigams priimti ir kt. 
mašinas, — gausite DYKAI, tik 
pranešę apie savo adresą: J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, L. I., N. Y., kuris 
“Draugui” žinomas, kaip sąžinin
gas asmuo. (Sk.)

X Draugo kalėdinės atviru
tės su poetėg Julijos Švabaitės 
įrašais jau išparduotos.

X Kai kas mėgsta tik filo
sofinio turinio knygas, todėl tie 
Kalėdų proga gali Drauge užsi
sakyti dr. J. Girniaus “Laisvė 
ir buitis”, Kari Jasperso egzi
stencinę metafiziką, St. Ylos 
“Laisvės problemą”, Vyt. Bag- 
danavičiaus “Žmonijos likimas 
Šv. Jono apreiškimo knygoje”, 
St. Šalkauskio “Ateitininkų ide 
ologija”, A. Maceinos “Didysis 
inkvizitorius”, “Jobo drama” ir 
kt.

CHICAGOS ŽINIOS

tais pardavė reikmenų už $51,- 
963,444. Ši Chicagos bendrovė 
per pusę šių įeigų gavo už par
davimus iš katalogų, užsaky
mus išpildydamą per paštą. 
Naujas 1963 m. katalogas, tu
rįs 464 puslapius, kur rekla
muojama 70,000 įvairių elektro 
nikos dalykų, turi apie dviejų 
milijonų tiražą.

PIRMUTINĖ MOTERIS 
PAŠTO NEŠIOTOJA

Tina Lane, trijų vaikų moti
na, 4808 Drexel blvd., yra pir
mutinė moteris Chicagos pašto 
istorijoje, išlaikiusi civilėg tar
nybos ezaminus ir gavusi pa
skyrimą išnešioti paštą iš Jack 
son Parko stoties, 700 E. 61 st. 
Jos uždarbis — $2.25 vai.

SPORTININKAS IR DANTŲ 
GYDYTOJAS

Chicagos respublikonai ban
do sužinoti, kokią nuomonę 
turi buvęs sportininkas, dabar 
dantų gydytojas, lietuvis dr.

žada paruošti ir pardavinėti ci
garečių, neturinčių jokio ryšio 
su vėžio liga. Jis visai nevartos 
tabako. Jo cigaretės bus paga
mintos iš papayų lapų. Savo į- 
monę pradės Los Angeles, Ca
lif.

BRANGUS NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Iš Naujų Metų sutiktuvių Chi 
cagoj pirmą vietą užims Edge- 
water viešbučio polinezijos kam 
toarys, kur porelė galės laukti 
Naujų Metų už $39.

MIRĘS ĮVAŽIAVO Į 
POLICIJĄ

Oaklawniečio Alvin Francis 
vairuojamas automobilis, jam

mobilius prie 6212 Archer Av.
DEGĖ BALDŲ KRAUTUVĖ
Per 120 ugniagesių kovojo 

dideliame šaltyje su gaisru, į- 
vykusiu Charlie’s Furniture 
krautuvėje, 6635 S. Halsted. 
Nuostolių padaryta apie $30,- 
000.

Ir katytes juokiasi prieš šventes..

Michigan valstybėje iškrito daug sniego. Viršuj matyti vaizdas 
Kalamazoo mieste. Šalčio banga pasuko link Homestead, Fla., ir 
gyventojai turi nuimti daržoves prie 22 laipsnių temperatūros.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— “International Peasant 
Union”, 1962 m. rugsėjo-spalio 
m. nr. Tarpt. Valstiečių s-gos 
New Yorke leidžiamame leidi
ny visa eilė straipsnių apie gy
venimą Sovietijoje. Jų tarpe pa 
skelbtas ir leidinio redakt.—H.
B. (Blazo) straipsnis “Sovietų 
valstybiniai ūkiai pergyvena 
gilią krizę”.

— Portlande, Oregon, pasta
tytam paminklui žuvusiems už 
Lietuvos laisvę skoloms suma
žinti papildomai aukojo 25 dol. 
(viso 125 dol.) Jonas Klimas iš

ginas Špokas. Komitetas dėko 
ja už aukas.

— Gydytojų Korporacijos 
Fratemitas Lithuanica New
Yorko skyrius savo metiniame ateivių - lietuvių, minėtoji d-ja 
suvažiavime Baltimorėje lapkri persiorganizavo į A. L. Bend- 
čio 24-25 d. išklausė praneši-, ruomenę. Pasak “Tėviškės Al
mą dr. B. Matulionio apie kui- dų”, su didžiąja lietuvių imig- 
tūrinį bendradarbiavimą su oku racija į Australiją, prasidėjęs 
puota Lietuva ir pasvarstęs tą šakotas lietuvių reiškimasis.
klausimą vienbalsiai pasisakė 
prieš tokį bendradarbiavimą. 
Platesnė rezoliucija bus paskelb 
ta vėliau. Buvo nutarta ir šiais 
metais paremti žurnalą Litua- 
nus ir skirti jam 100 dolerių. 
Buvo patarta visiems korpora
cijos nariams prenumeruti tą 
žurnalą ir turėti jį savo kabi
nete.

— M. Brakas pasiuntė Drau
ge tilpusių dr. D. Jasaičio iš
karpas Lietuvos žydui dr. S. 
Gringauzui, New Yorke gyve
nančiam. Iš jo gavo tokį atsi
liepimą, lietuviškai parašytą. 
“Ačiū labai už persiųstą “Drau 
go” laikraščio komplektą. Dr. 
Jasaičio atsiminimai labai įdo-
mūs, kaipo istorinė medžiaga. atidarė ir Jam vadovavo prov.

pirm. kun. P. Katauskas, sekre-Tik man nepatinka apologetišku 
mo ir kaltinimo tonai. Žydai ir 
lietuviai pergyveno istorinę ka
tastrofą. Ginti ir kaltinti yra 
primityvu. Suprasti ir įsigilinti 
į bendresnes ir gilesnes žmoniš
kumo priežastis, į istorijos ga
lias ir psichologiškus silpnumus

— tai, mano supratimu, yra 
mūsų kartos uždaviniai. Ar 
ateinančioji karta panorės įsi- 
dominti ir suprasti, tai kito po
būdžio klausimas. Laikraščio 
komplektą persiunčiau Jewish 
Scientific Institute, kuris , spe
cialiai renka tos tragedijos is
torinę medžiagą. Vienas iš ben
dradarbių yra kaunietis Garas, 
kuris gerai žino lietuvių kal- 
ką.”

AUSTRALIJOJE
— Australijos lietuviai išlei

do religinės, visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos metraštį. Jis 
apima apie 130 m., nes pgl. J. 
Vanago duomenis, pirmieji lie
tuviai į Australiją atvykę 1832 
m. Australijos Lietuvių d-ja bu 
vo įkurta 1929 m. Nuo 1950 m., 
atvykus tūkstančiams naujų

KANADOJE
— Visos Kanados Vaikų kon 

gresas ruošiamas 1963 m. bir
želio 15 d. Hamiltone, Ont., 
Aušros Vartų parapijoje.

— Kanados Kunigų" Vieny

ir
LIETUVIŲ KUNIGŲ SUSI

RINKIMAS

Kunigų Vienybės Chicagos 
provincijos susirinkimas įvyko 
gruodžio 11 d. Šv. Antano par. 
klebonijoj, Cicero. Susirinkimą

toriavo kun. F. Kereilis. Pra
džioje Kun. Vienybės vardu bu 
vo pasveikintas jūbiliatas prel. 
Ign. Albavičius. Pranešimą apie 
Visuotinį Bažnyčios susirinki
mą padarė kun. dr. Ign. Urbo
nas, jį papildė kun. dr. P. Ce
liešius.

Prel. Ign. Albavičius pranešė 
apie Kun. Vienybės seimą, įvy
kusį New Yorke. Pažymėjo, 
kad liet. katalikų kongresas 
šaukiamas 1964 m. New Yorke. 
Jo metu bus relig. muzikos kon 
certas, sukvietus pajėgesnius 
chorus; taipgi organizuojama 
paroda, pavaizduojanti Bažny
čios padėtį okupuotoj Lietuvoj. 
Be to prel. Albavičius papasa
kojo, kad Kun. Vienybės seime 
vysk. V. Brizgys pranešė apie 
nusistatymą paminklinėje Ne
kalto Pras. šventėje Washing- 
tone įrengti lietuvių koplyčią, 
kur planuojama įruošti ir Šilu

bės suvažiavimas įvyks Wasa- 
goje 1963 m. birželio 24-26 d. 
Kanados Kun. Vienybės pirmi
ninkas yra kun. dr. Tadaraus- 
kas, Aušros Vartų parapijos 
Hamiltone, Ont., keltbonas.

— Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje gruodžio 9 d. pašven 
tinta Katalikių Moterų vėliava. 
Šventino parapijos klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas. Kū
mai — Jeronimas Pleinys ir 
Genė Kažemekienė.

OKUP. LIETUVOJE
— Laurynas Kapočius Tie

sos 281 nr. skundžiasi, kad “re 
akciniai išeiviai” trukdą palai
kyti ryšius su Lietuva. Esą ry
šius sunkina kai kurių JAV vei 
kėjų ir organizacijų nedraugiš
kumas Sovietų Sąjungos atžvil
giu. O dar labiau tuos ryšius 
sunkina “reakciniai išeiviai, ku
rie puola kiekvieną lietuvį, ku
ris siekia palaikyti ryšį su sa
vo sena tėvyne”.

Kapočius pasisakė ir apie in
formaciją, liečiančią Lietuvą. 
Girdi, apie ją daug užsieniuose 
prirašoma netiesos, Visaip pra
simaną reakcionieriai, užtat mi 
nėtoji d-ja numatanti išleisti 
lietuvių, anglų, ispanų ir kt. 
kalbomis knygą “Socialistinė 
Lietuva šiandien ir rytoj”.

— Sovietų S-gos dailininkų 
s-ga Klaipėdoje surengė Rusi
jos Federacijos ir visos eilės so 
vietinių respublikų dailininkų 
paroda. Kai kurios, klaipėdiečių 
visuomenei parodytų paveikslų 
temos: tol. Rytų žvejai, sovie
tinių ir Kubos jūreivių pokal
bis, Afrikos Gvinėjos valstybės 
žmonės ir pan.

— Mokslų akademijos eko
nomikos instituto dir. Kazys 
Meškauskas gruodžio 20 d. gins 
disertaciją ekonomikos mokslų 
daktaro laipsniui įgyti. Tai, bol 
ševikmečio metu, antras eko
nomistas, paruošęs disertaciją 
ekonomikos mokslų dr. laips
niui įgyti.

— Trūkumai sveikatos ap
saugoje Kolchozuose. Kad že
mės ūkyje prasti reikalai su 
sveikatos apsauga, liudija ir 
Lietuvoje leidžiamas trimėne- 
sinis žurnalas “Sveikatos Ap
sauga”. Jo žodžiais “dar tenka 
daug kas pasiekti rūpinantis 
žemdirbių sveikatos apsauga”. 
Žurnalas kelia įvairius trūku
mus ir ypatingai pabrėžia džio 
vos plitimą. Kolchozuose esanti 
'betvarkė apsunkina ir papras
čiausių sanitarinių taisyklių lai 
kymasi. Vilniaus žurnalas šiuo 
atveju nurodo į padėtį pieno ga

vos Marijos paveikslą ar sta
tulą.

Nekalto Pras. Seselių rėmėjų 
Chicagos apygardos dvasios va 
du paskirtas kun. K. Trimakas, 
SJ.

ŠlV. KAZIMIERO SESERŲ 
RĖMĖJŲ 1 SK. SUSIRINKI

MAS

Town of Lake Šv. Kazimiero 
Rėmėjų 1 sk. priešmetinis gau
sus susirinkimas įvyko gruo
džio 2 d. šv. Kryžiaus parapi
jos salėj. Amžinais nariais įsi
rašė Izidorius ir Kazimiera Pąu 
liai, 5623 S. Wood st., Paulina 
ir miręs vyras a. a. Antanas 
Gudinskai. Metinė narė Juoza- 
pina Murinienė.

Pirm. J. Kuzmickienė prane
šė, kad lapkričio 25 d. parengi
mas gerai pavyko. ŠV. Kalėdų 
proga metinėms seselėms rėmė 

' jos sudėjo 20 dol.
Centro susirinkime dalyvaus 

10 narių. Serga Pleceda Meš- 
kienė ir Kotrina Matkevičienė. 
Narės ligones aplankys.

Valdyba 1963 m. liko ta pa
ti dvasios vadas kun. E. Abro
maitis, pirm. J. Kuzmickienė, 
vicepirm. V. Bucnienė, S. Mic- 
kūnienė, rast. A. Martusienė iri

Amerikos Lietuvių Tarybos 

centrinį biurą įsteigus

Prašau dėmesio 1 Pakeičiamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos cent 
ro adresas. Nuo dabar visais 
šios mūsų bendrinės Lietuvos 
išlaisvinimo organizacijos rei
kalais prašome kreiptis šiuo 
adresu: Amerikos Lietuvių Ta
ryba arba Lithuanian American 
Council, Ine., 6818 South Wes- 
tem Avenue,, Chicago 36, DI. 
nois.

Iš čia plauks visos ALT veik 
los informacijos, ir čia bus lau
kiamos žinios, informacijos ir 
sugestijos iš Lietuvos laisvini
mu besisielojančios lietuvių vi
suomenės.

Jau pradėjusį veikti centrinį 
biurą globos ir tvarkys ALT 
centro valdyba. Biuro reikalų 
vedėjas yra samdomas. Kiek
viename mėnesiniame susirin
kime vedėjas valdybai pateiks 
išsamų pranešimą iš įstaigos 
darbų.

*
Po visuotinio ALT suvažiavi

mo, buvusio š. m. liepos mėn. 
pabaigoj, po kelių naujosios, pa
didintos centro valdybos susi
rinkimų, vienbalsiai buvo nu
tarta steigti Chicagoje centrinį 
ALT biurą. Šiam nutarimui vyk 
dyti buvo sudaryta komisija iš 
Eug. Bartkaus, dr. K. Drange- 
lio, dr. V. Šimaičio ir J. Talalos, 
kad surastų įstaigai tinkamas 
patalpas. Komisija savo darbą 
gerai ir greitai atliko — biu
ras jau įsteigtas.

Biuras yra įsteigtas pačiame 
didžiausiame Amerikos lietuvių 
centre. Marąuette parko rajo
ne, šalia Lietuvių Aikštės (Li
thuanian Plaza). kur gyvena ir 
ALT centro valdybos narių dau 
guma. Mūsų biurui vietą (po
ra didelių kambarių) ir salę di
desniems susirinkimams užleido 
Amerikos legiono Don Varno 
nosto vadovybė. Šio posto na
riai yra išimtinai lietuviai, JAV

myboje. Esą, pieno kokybė ne 
visur patenkinama. “Šilutės ra
jone pienas pasterizuojamas re 
tais atvejais. Raseinių raj. pie
no indai dažniausiai plaunami 
šaltu vandeniu. Daugelis kolcho 
zininkų, plaudami pieno indus, 
naudoja vandenį iš tvenkinių, 
prastai įrengtų šulinių. Trūk
sta šilto vandens plauti ran
koms”.

Beneta Cicėnienė, ižd. Paulina 
Gudinskienė, ižd. globėjos E. 
Gedvilienė ir A. Jeselskienė, 
koresp. Beneta Cicėnienė. Rė
mėjų 1 sk. gerai veikia, turė
damas gerą ir darbščią pirm. 
J. Kuzmickienę ir kitas nares.

Rėmėja

suvalkiečių draugijoj

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių dr-jos susirinkimas įvyko 
lapkričio 28 d. Hollyvvood sa
lėje.

Renginio komisija Julija Sa- 
čauskas, Antanas Radzukynas 
ir Petras Bellons pranešė, kad 
lapkričio 18 d. draugijos 24 m. 
proga parengimas davė 273 
dol pelno. Komisija išreiškė pa
dėką darbininkams, aukoto
jams, svečiams ir Ateities At
žalynui, kuris atliko programą.

Komisija: Antanas Markau
skas, Ona Švirmickienė ir He- 
len Vengeliauskas suruoš drau
gijos parengimą sausio 20 d. 
Hollyvvood salėje.

Susirinkimas nutarė paskirti 
po $10 Kalėdų sveikinimus 
Draugui, Naujienoms ir San
darai, Hines ligoninės vetera
nams, Barčus radijo vedėjai Al 
donai Daukus ir Margučio ra
dijo vedėjai L. Vanagaitienei.

Suvalkiečių draugijos 25 m. 
sidabrinio jubiliejaus parengi-

karų veteranai. (Šis vienetas — 
postas pavadintas Don Varno 
vardu, nes šis jaunas, veiklus 
ir drąsus JAV armijos leitenan 
tas Domininkas Varnas didvy
riškai žuvo Europos karo lauke 
II Pasaulinio karo metu. Prieš 
išvykdamas į Dėdės Šamo ka
riuomenę, jis buvo labai uolus 
veikėjas ir vadovas lietuvių jau 
nimo organizacijose, pirmoj ei
lėj Lietuvos Vyčiuose).

Nuoširdžiai dėkoju Don Var
no posto vadovybei, užleidusiai 
ALT centriniam biurui patal
pas nemokamai, atsilyginimu tik 
už šviesą ir šilumą. Supranta
ma, kambarių išdažymas ir į- 
rengimas biuro reikalams buvo 
pačios ALT rūpestis. Mes lai
kome, kad postas, tokiomis są
lygomis užleidęs biurui savo 
patalpas, žymiai prisideda prie 
Lietuvos išlaisvinimo darbų, 
nes sumažina ALT administra
cijos išlaidas, kurios yra rei
kalingos daugelio kitų reikalų 
finansavimui. Ačiū!

*
Ligšiol 22 metus ALT cent

rinė įstaiga buvo prisiglaudusi 
“Naujienų” redakcijoje. Ją tvar 
kė Vykdomojo komiteto sekre
torius dr. P. Grigaitis, pasisam- 
dydamas ALT raštinės darbui 
pagelbininką. ALT centro val
dybos vardu dėkoju to dienraš
čio leidėjams už ligšiolines pa
talpas, už kurias taip pat nie
ko nemokėdavome. Atsilygin
davome tik už šviesą ir telefo
no naudojimą. Taip pat ačiū 
dr. Grigaičiui, per šią metų ei
lę tvarkiusiam sekretoriatą, ne
imant už tai atlyginimo.

Ačiū ir dienraščio “Draugo” 
bei savaitraščio “Sandaros” lei
dėjams, kurių patalpos ir tele
fonas buvo naudojamas ALT 
reikalams, nes vienoj redakcijoj 
buvo pirmininko ofisas, o kitoj 
— iždininko. Taip pat ačiū ir 
visiems kitiems laikraščiams, 
kurie nesigailėjo vietos ALT 
reikalams garsinti, kurie skelbė 
atsišaukimus, komunikatus, a- 
pyskaitas ir straipsnius apie mū 
sų organizacijos veiklą, susiju
sią su Lietuvos išlaisvinimo pas
tangomis. Lauksime tokios pat 
spaudos talkos ir ateityje.

Apie artimiausius ALT ir jo 
centrinio biuro uždavinius bus 
painformuota po artimiausio 
centro valdybos susirinkimo, 
kuris įvyks jau nuosavoje būs
tinėje.

Leonardas šimutis, 
ALT pirmininkas

mas įvyks Dariaus ir Girėno 
svetainėje, 4416 S. Western av., 
1963 m. spalio 27 d.

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti.

Draugijos priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 26 d. 
8 v. v. Hollyvvood salėje. Na
riai prašomi dalyvauti, nes bus 
renkama 1963 m. valdyba ir 
yra daug kitų svarbių reikalų.

Adela Burba

NUKELIAMAS DEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Demokratų Lygos 
susirinkimas nukeliamas iš 
gruodžio į sausio mėnesį.

K. Žirgulis — prez.,
C. P. Kai—direkt. tarybos

pirm.,
J. J. Jatis—egz. sekret.

GELEŽINKELIS UŽSAKĖ 
VAGONŲ UŽ $20 MIL.

Chicago, Burlington & Quin- 
cy geležinkelis užsakys 1963 m. 
pastatydinti 1,275 prekinių Va
gonų už $20,719,100.




