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KUBOS REIKALAS DAR NEBAIGTAS
KUBOS ĮVYKIU ATRŪGOS NERAMINA

Vyriausybės pareiškimai dėl Kubos nebuvo visai optimistiški: įspėjo, kad reikės dar daug kas 
padaryti... Vyriausybės narių neaiškių žodžių prasmę dabar ima kelti aikštėn nauji faktai. Kubos 

veiklos epizodai, kurie sykiu kelia ir naujų spėliojimų bei įtarinėjimų

A. Stevensono epizodas: Ar vy
riausybėje visi vieningi ?

Adlai Stevensono ypatingą ro 
lę Kubos reikaluose iškėlė St. 
Alsop ir Charles Bartlett Satur- 
day Evening Post žurnale. Jų 
tvirtinimu, Stevensono nuomo
nė išsiskyrė iš kitų tautinės ap
saugos tarybos vykdomojo ko
miteto (vadinamo ExCom) na
rių. Išsiskyrė nuolaidumu So
vietam. Jo poziciją vienas iš 
pasitarimo dalyvių pavadinęs 
“nauju Miunchenu”. Nors Ste- 
sonas pareiškė, kad jo nuomo
nes aniedu korespondentai iš
kreipė, nors Baltieji Rūmai tvir 
tino, kad Stevensonas gerai vyk 
dė prezidento sprendimą, tačiau 
nei Stevensonas nei Baltieji Rū 
mai netvirtino, kad Stevensono 
nuomonė sutapo su kitų nuomo
ne. Nors Stevensonas dementa-

dimą, kurį paskiau Rusk tik 
diplomatiškai nušvelnino. Taigi, 
jeigu ir būtų kokių asmeninių 
sumetimų, tai jie dabartiniu me 
tu dengiami griežtosios linijos 
aureole, priešinga nei A. Ste
vensono.

Antras epizodas: Gandai apie 
sovietinius lėktuvus iš Kubos 
viršum Amerikos

Žinią paskelbė Scripps-Ho- 
ward informacija. Vyriausybė 
griežtai ją paneigė. Walker Sto
ne, Scripps-Howard informaci
jos vyr. redaktorius, pakarto
jo, kad jo paleista žinia esan
ti tikra. Susirūpino Kongreso 
nariai. Senato užs. kom. narys 
Frank Lausche, Ohio, dem., raš 
tu paprašė komisijos pirminin
ką šen. Fulbrightą sušaukti ko
misijos posėdį ir — tegul vyriau 
sybė paaiškina, kokių įsiparei-

vo koresp. tvirtinimą, kad Ste- gojimų ji esanti davusi Mask- 
vensonas siūlęs Sovietų bazės i vai ryšium su Kuba. Prie Laus- 
Kuboje mainus į Amerikos ba- che prisijungė ir dem. Spark- 
zes
joje,
buvo iškeltas W. Lippmanno ir j ruožtu Atstovų Rūmuose pa-

Minėtas faktas rodo, kad Kon 
greso nariai jaučiasi apeinami 
vyriausybės, neinformuojami. 
Tokis slaptumas kelia įtarinėji
mus, ar nėra kokio įsipareigo
jimo, kaip tai buvo Roosevelto 
su Stalinu.

(Nukelta į 2 psl.)

Kai—Uwe von MSssęl, naujas 
Vakarų Vokietijos gynybos minis- 
teris. Jis pakeičia gynybos minis
terį Straussą. (UPI)

Okupantai sugalvojo nauja 
skriauda buvusiem neprikl. 

Lietuvos tarnautojam
Pensijai neužskaitomas tarnybos metas iki 1941 m. 

Daugeliui nebėra vilties susilaukti pensijos
OKUP. LIETUVA. — Išleis- nėms jau visai nebėra vilties 

tas naujas pensijos įstatymas, pensijos ištarnauti, 
pagal kurį visiems, tarnavu- Lietuvoje teroras tebėra kie- 
siems nepriklausomos Lietuvos tas. Kai kurie tėvai, aprengę 
metu atsakingose pareigose, tas vaikus iš Amerikos gautais, nuo 

Turkijoje, Italijoje, Angli- manas bei resp. W*illiams. Fui- ^a^as iki 1941 metų neužskai- giminių drabužiais, bijo nefcvai- 
, bet tokis projektas viešai bright siūlymą atmetė. Savo tomas- Dėl to dabar nuo ištar- kams pasakyti, kad tai--'iš A- 

nauto laiko nubraukiama po merikos; vaikai kartais'gali pra 
10 ir daugiau metų. Kad pen- sitarti, kur nereikia...
sijos sulauktų, reikia atitinka-

, .; . L Si rudenj daug kur Lietuvojemą laiką ilgiau ištarnauti. Dau , , , . . __ ./ . . buvo labai gausu lietaus. Kol-
gelis dėl to labai paveikti. Kai chozininkai buvo priversti klam 
kuriems vyresnio amžiaus žmo, poti po neišbrendamas balas, 

---------- ----------------------------------- _____------—— sunku buvo skurdų derlių nuo

TRUMPAI IŠ VISUR nuimti-

tuojau pakartotas Chruščiovo 
laiškų., prezidentui. Lippmannas. 
Stevensonas yra įžymiosios fi
gūros tos negausios, bet įtakin
gos (nors mirus Mrs. Roosevelt, 
aureolė sumažėjo) grupės, kuri 
norėtų toliau vykdyti appeas- 
mentą ir vesti Ameriką į Miun
cheno kapituliaciją.

našiai reikalavo ištirti skraidy
mus vūgum Amerikos Illinois 
resp. Arends, nes Kongresas tu 
rįs žinoti, ar sovietai iš Kubos 
gali tokius žygius atlikti.

Kubos epizode betgi pasirodė, šiom dienom Boulogne-sur-mer, 
kad vyriausybėje šiuo metu yra i Prancūzijoje, mirė jėzuitas tė-

Mirė komunistų tremtinys, nėšio pabaigoje į pavergtąją Lie 
tuvą ir vežasi savo vyro a. a. 
Juozo Tysliavos palaikus ten

Daug ko visiems trūksta. Net 
ir akinių daugeliui neįmanoma 
gauti.

persvėrusi kita grupė, sakytum, vas Bernard, vienas iš Tien- palaidoti
pasipriešinimo grupė. Pasiprie
šinimo pasiryžimas kaip tik su
tampa su visuomenės opinija, 
kurią prezidentas labai brangi
na. O Gallupo institutas rado, 
kad prezidento prestižas , iš 61 
proc. pakilo iki 74 proc., kai 
tik jis parodė atsparumo Kubos 
reikalu.

Prezidentas tvirtai pareiškė, 
kad A. Stevensonas ir toliau pa
silieka pareigose. Bet ir po šio 
pareiškimo kai kurie laikraščiai 
tebetvirtina, kad jo dienos esan 
čios suskaitytos. Gali būti įmai
šyta čia ir asmeninių intrygų. 
Pvz. D. Lawrence mini gandus 
(ir sako, kad jie neturi pagrin
do), jog politinio vadovavimo už 
sienio politikai siekia George 
Bundy, prezidento artimiausias 
patarėjas apsaugos reikalam. 
Jei jis perimtų valstybės sek
retoriaus pareigas, tada Rusk 
.eitų į J. Tautas. Būdinga, kad 
St. Alsop ir Bartlett aname 
straipsny Bundy minėjo kaip 
vieną iš tų, . kurie pasisakė už 
griežtą . Kubos reikalo spręn-

KALENDORIUS

Gruodžio 14 d.: šv. Fortūna
tas, Trainaitis.

Gruodžio 15 d.: šv. Kristina, 
Lygė.

ORAS
Oro biuras praneša; Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių; rytoj — ap
siniaukę, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 7:10, leidžias 4 :20.

Tsin katalikų universiteto Ki
nijoje steigėjų 1921 metais. U- 
niversitetas gražiai veikė iki 
komunistams užimant kraštą. 
Tėvas Bernard, komunistų iš
tremtas, grįžo į Prancūziją, kur 
sulaukė 73 metų amžiaus.

— Europos Ekonominės Bend 
ruomenės (Bendrosios Rinkos) 
šešios valstybės — Prancūzija, 
Vakarų Vokietija, Italija, Bel
gija, Olandija ir Liuksembur
gas — nedarančios nuolaidų 
Britanijai įsijungti į šią eko
nominę organizaciją.

— Nigerijos prezidentas Bar 
lewa įsitikinęs, kad raudonoji 
Kinija turėtų būti priimta į 
Jungtines Tautas, nes esą tada 
su ja lengviau būtų derėtis.

— “Vienybės” redaktorė Ve
ra Tysliavienė, kaip pranešama 
iš New Yorko, vyksta šio mė-

Sovietų ir Kubos
prekybos derybos

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir Kuba antradienį Maskvo
je pradėjo prekybines derybas 
Maskvoje.

Derybininkai svarsto “įvai
rius klausimus, turinčius ryšius 
su Sovietų - Kubos prekyba ir 
jos apimtimi tarp abiejų kraštų 
1963 metais.

Deryboms vadovauja Sovie
tų ir Kubos užsieninės preky
bos ministeriai — Nikolai Pa- 
toličev ir Alberto Moza Beser- 
ra. Kubos delegacija atvyko 
pirmadienį.

— Gynybos sekretorius Ro
bert ,S. McNamara nori JAV 
kariams pakelti algas.

— JAV mokslininkai vakar 
paleido balioną, kuris erdvėse 
išbus 20 valandų.

— Britų darbiečhj vadas Gait 
skeli Kalėdų išvakarėse vyks į 
Maskvą pasitarti su diktatorium 
Chruščiovu Berlyno klausimu. 

■

Korėjiečių pagalba Kubai
TOKIO, Japonija. — Komu

nistų kiniečių žinių agentūra 
“Naujoji Kinija” užvakar pra
nešė, kad šiaurės korėjiečių j- 
monės dabar gamina sunkios 
pramonės mašineriją Kubai.

Šeikas A. M,. Azahari pasiskelbė 
revoliucinės šiaurės Borneo Vals
tybės ministerių pirmininku. Bri
tų kariniai daliniai užgniaužė na
cionalistų sukilimą savo protekto- 
riate Bumei. (UPI)

Douglas paneigė 
pranešimų, kad jis

palieka teismų
WASHINGTON, D.C. — Wi- 

lliam O. Douglas, JAV Aukš
čiausio teismo narys, pareiškė 
užvakar, jog jis “visai neketi
na pasitraukti iš teismo 1963 
metais”. Douglas tai paneigė, 
perskaitęs spaudoje pranešimą, 
jog jis greitai paliks teisėjo kė
dę ir taps Fordo fondo parei
gūnu.

Pavergtos Lietuvos 
komunistų partijos 

centro komiteto

prezidiumas
VILNIUS, pavergta Lietuva. 

— “Tiesa” gruodžio 9 d. (nr. 
288) pranešė, kad okupuotos 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto IV plenumas, 
apsvarstęs organizacinį klausi
mą, šių metų gruodžio mėn. iš
rinko Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto prezidiu
mą: A. Sniečkų, B. Popovą, 
A. Barauską, A. Barkauską, J. 
Maniušį, R. Songailą, M. Šu- 
mauską, J. Paleckį ir A. Ces- 
navičių. Toliau laikraštis pra
neša, kad plenumas patvirtino:

Gen. Lucius Clay vadovauja pre-

vyrų komisijai, kuri peržiūri už
sieninės pagalbos programą.

Naujausios
V ■ ■žinios

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito, kalbėdamas vakar aukš
čiausiame soviete (“parlamen
te”) Maskvoje, patvirtino dik
tatoriaus Chruščiovo politiką 
Kuboje.

— Britų premjeras Macmil- 
lanas vakar parlamente pareiš
kė, jog jis viešai paskelbs apie

zidento Kennedžio naujai devynių Skybolt raketos likimą, pasi-

Sukilėlių vadas 
pasidavė, Argentinoj

sukilimas baigtas
BUENOS AIRES. — Pašalin 

tas Argentinos aviacijos virši-

kalbėjęs su prezidentu Kenne
džiu šį mėnesį Nassau mieste, 
Bahamos salose.

— Maroko karalius Hasan 
vizituos 1963 m. prieš Velykas 
Prancūziją ir Jungtines Ameri
kos Valstybes.

— Čilės prezidentas Alesand-
ninkas užvakar, baigė trumpai ri baigęg pasitarimus su pre. 
trukusį sukilimą ir pasidavė > Kennedžiu Washingto-
Cordobos bazėje savo štabe. Tai ne> §iandien kalbėg Jungtinėse 
pranešė vyriausybės pareigu- Tautose New Yorke. 
nas vakar.

Brigd. gen. Cayo Antonio Al- 
“Lietuvos KP CK Biurą; gjna, kurį VyrįauSybė apkaltino 

pramonės gamybai; Lietuvos i Sąmokslu ją nuversti, kad ga
lėtų įvesti “blogesnį režimą nei 
Fidel Castro”, skrendąs savo 
lėktuvu į Buenos Aires. Jis bu
vo sulaikytas Cordoboje, vidurio

KP CK sekretorių — Biuro 
pirmininką drg. J. Maniušį, 
Biuro pirmininko pavaduoto
ją drg. S. Jasiūną ir Biuro 
narius drg. drg. F. Bieliauską, Argentinoje, antradienio rytą,
A. Britovą, P. Dragelį, N. Iz- 
vekovą, K. Kairį, P. Kulvietį, 
P. Mišutį.

“Lietuvos KP CK Biurą že
mės ūkio gamybai: Lietuvos 
KP CK sekretorių — Biuro 
pirmininką drg. R. Songailą, 
Biuro pirmininko pavaduoto
ją drg. J. NOVlCižf8^ r$hro 
narius drg. drg. M. Grigaliū
ną, V. Grigorjevą, P. Griške
vičių, V. Kolesnikovą, A. Zors 
ką.

“Lietuvos KP CK sekreto
rių drg. A. Barauską Lietu
vos Komunistų partijos Cent
ro Komiteto ir Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos (tarnaujan
čios Maskvai. “Draugo” pas
taba) Partinės-valstybinės 
kontrolės komiteto pirminin
ku.

Lietuvos KP CK Plenumas 
baigė savo darbą.”

pašalinus jį iš aviacijos virši
ninko posto.

Prezidentas Jose Maria Guido 
nauju aviacijos viršininku pas
kyrė brigd. gen. Carlos Conra- 
do Segundo Armanini.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar vakare turėjo pa
leisti naują susisiekimo satelitą 
Relay. Jo pagalba pirmąjį kar
tą bus galima perduoti į Pietų 
Ameriką radijo, telefoninį ir te
legrafo pranešimus.

— Prezidentas Kennedy se
kantį pirmadienį 7:30 vai. Chi
cagos laiku turės pasikalbėji
mą su žurnalistais televizinėje 
programoje. Prezidento pasikal
bėjimo objektas: dveji metai 
Baltuosiuose Rūmuose.

jAIRA
Jungtines Amerikos Valstybės nėra tikros 100 procentų, 

kad smogiamieji ginklai išvežti iš Kubos. Prancūzų 
premjero pareiškimas atominių ginklų reikalu

PARYŽIUS. — Valstybės sek visi ofenzyviniai ginklai yra 
retorius Dean Rusk, kalbėda- išvežti iš Kubos, — pabrėžė
mas Šiaurės Atlanto organizaci
jos (Nato) tarybos pirmame po 
sėdyje, pagyrė Nato, kad jis 
vieningai užėmė poziciją su JAV 
Kubos atžvilgiu. Jis taipgi pa
gyrė Jungtines Tautas už jų 
įnašą.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės nėra 100 proc. tikros, kad

Rusk. Ir toliau jis pareiškė, jog 
nėra jokių pasikeitimų Berly
ne.

Prancūzijos premjeras Geor
gės Pompidou vakar pareiškė, 
kad prancūzai privalo turėti 
daugiau moderniškų ginklų ir 
Prancūzija išvystys savo atomi
nę jėgą, kuri apsaugos “nau
jąją Europą.”

SNIEČKUS VERGIŠKAI LANKSTOSI 
SOVIETU DIKTATORIUI CHRUŠČIOVUI

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Okupuotos Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto 
pirmasis sekretorius Ą. Snieč
kus gruodžio 6 d. šios partijos 
centro komiteto posėdyje patei
kė pranešimą apie Sovietų Są
jungos centro komiteto posė
džius, įvykusius Maskvoje lap
kričio 19 - 23 dienomis. Tuose 
posėdžiuose tada diktatorius 
Chruščiovas pabrėžė reikalą 
spausti darbininkus, kad būtų 
labiau išvystyta ekonomija. Ir 
šiam ekonominiam išvystymui 
turi vadovauti komunistų parti
ja, — pabrėžė Kremliaus valdo
vas.

A. Sniečkus, ištikimas Mask
vos tarnas, nusilenkęs Nikitai 
Chruščiovui, pabrėžė, kad šiuo 
metu per vieną mėnesį paverg
toje Lietuvoje

“pagaminama tiek pramonės 
produkcijos, kiek jos buvo pa 
gaminta per visus 1940 me
tus.

Per ketverius septynmečio 
metus darbo našumas padi
dėjo beveik 22 procentais. Me

tai iš metų mažėja produkci
jos savikaina.

Mūsų laimėjimai toliau in
dustrializuojant liaudies ūkį 
— tai pasiaukojimo respubli
kos darbininkų, inžinierių, 
technikų darbo ir broliškos 
visų tarybinių tautų paramos 
rezultatas.” (“Tiesa” gruodžio 
8 d., nr. 287)

Nieko nuostabaus, kad dau
giau pagaminama šiandien ne
gu 1940 m., nes jau kiti gyve
nimo reikalavimai, o, be to, ir 
Maskva uždeda vis daugiau prie 
volių pavergtam kraštui.

Bet A. Sniečkus verkšleno, 
kad

“per dešimt šių metų mėne
sių 96 įmonės, arba 17 pro
centų visų įmonių neįvykdė 
bendrosios produkcijos išlei
dimo plano.

Kai kuriose pramonės ša
kose nepatenkinamai spren
džiami kai kurie svarbūs to
lesnio gamybos vystymo klau

dies ūkio tarybą už pakarpos, 
kad ji

“turi imtis priemonių, kad 
kuogreičiau būtų įsisavinti 
šiais metais atiduodamos eks
ploatuoti Kauno ketaus lieji
mo gamyklos pajėgumai, pas
tatyti plieno bei spalvotųjų

Nehru teigia, kad
Indija, gal būt, baigs

karines paliaubas'
NĘW DELHI. — Ministeris 

pirmininkas Nehru užvakar pa
reiškė, kad Indija negarantuo
ja, ar ji tęs pasienio karines pa
liaubas su komunistine Kinija.

Nehru pranešė aukštesniuose 
parlamento rūmuose, kad Indi
ja, gal būt, atnaujins pasienio 
karą, jei to reikalaus Indijos 
interesai. Jis pakartojo atmetęs

metalų lydinių cechai prie vei- peipingo taikos sąlygas.

simai.

kiančių įmonių, paspartinta
Kauno medvilnės verpimo fab 
riko statyba, o taip pat ati
duoti eksploatuoti nauji įren
gimai “Drobės” fabrike.”

Nors pertvarkius pramonės 
ir statybos valdymą, pavergtos 
Lietuvos ūkio sistemoje buvo 
sustambinta daugiau kaip 100 
įmonių, nors daugiau kaip dvie
juose šimtuose fabrikuose ir 
gamyklų įvesta struktūra be 
cechų, bet “mes dar toli gražu 
nepanaudojame turimų galimy
bių ir rezervų gamybai plėsti 
ir darbo našumui kelti,” — skun 
džiasi A. Sniečkus. Ir jis nu
siskundė, kad “visa eilė įmonių 
neįvykdo darbo našumo kėlimo

“Mes negriauname karinių pa 
liaubų...,” pasakė jis. “Tačiau 
mes neduodame garantijų atei
čiai.”

Indija norėtų šį ginčą pateik
ti Pasauliniam teismui ar ki
tam kuriam tarptautiniam vie
netui, kuris priverstų Peipingo 
karinius dalinius atitraukti į 
rugsėjo 8 dienos buvusias po
zicijas. Komunistai atmetė šį 
reikalavimą.

Ir paskui Sniečkus griebė liau I užduočių.”

— Prezidentas Rennedy šian
dien kalbės New Yorke ekono
miniame klube aktualiais ūki
niais klausimais.

— Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaudę pagyrė Jung
tiniu Amerikos Valstybių laiky
seną Kubos atžvilgiu.
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NAMAI - NEBOTŲ PRAGARAI

Kubos Įvykių atrūgos neramina

Verkiame, kad jaunimas ša
linasi nuo mūsų. Verkiame, kad 
neturime pinigų ir verkiame, 
kad neturime salių. Neturime 
salių ne tik žaidynėm, bet net 
ir paprasčiausiems treningams. 
Jas nuolat turime samdyti. 
Samdymas kaštuoja. Jis “su
ėda” narių mokesčius, aukas, 
pajamas už rungtynes: Kas kal
tas? Ar pažadais “nevertėme 
kalnus” čion besirenkdami at
vykti? Spėję atvykti, skubėjo
me kritikuoti senuosius ateivius 
už neveiklumą, neapdairumą ir 
nesusivokimą tautiniuose ir 
kultūriniuose reikaluose. Tai 
buvo prieš, maždaug, dešimtį 
metų.

Laikas bėgo ir nubėgo. 
Grakščiai ir lengvai. Tik... ne
tyčiomis primiršome kadaise 
žadėtą “kalnų vertimą”. Prabė
gus dešimčiai metų, pastebėjo
me ir įsitikinome, .kiek mūsų 
kritika buvo prasminga ir rei
kalinga Dirbome ir nudirbome 
tiek kad išvadoje pamatėme, 
io^ št'ov’me ant gatvės ir ne
turime net salės savam jauni
mui.

Šiuo metu pasigirsta iš kai 
kurių kolonijų žinios apie pro
jektuojamus lietuvių namų pir
kimus arba statybas. Piešiama 
viskas gražiai ir raginami tau
tiečiai prisidėti prie tų projek
tų Iki smulkmenų kalbama, 
ka- jose bus, kas jomis galės 
naudotis, tik deja, apie spor
tuojančiam jaunimui tokiuose 
namuose nei neužsimenama.

Kodėl? Nejaugi pirkimų ar
ba statybų iniciatoriams yra 
dar vis nesuprantama, ką reiš
kia jaunimui turėti sporto sa
lę. Kalbama apie teatrus, ba-i 
lėtus, ansamblius, tautinius šo-J

parodas, archyvus. Tik 
tylima apie sportuojantį jauni
mą ir ateitį. Nejaugi tas jauni
mas neužaugs? Ar jiems bus 
įdomu klausyti svetimos lietu
vėj kalbos? Juk šiandien ma
tome. kad jaunimas sportuoja 
svetimose salėse (ir dar pinigą 
svetimtaučiams už tai moka!) 
ir nenoromis, svetimoje aplin- ( 
koje. vartoja svetimą kalbą. 
Yra žinoma daug faktų, kad lie
tuviai užmiršo lieutviškai, bet 
pramoko kalbėti slovakų arba 
vokiečių kalbomis. Čia. Ameri
koje ! ' Ir tik besportuodami. 
Liūdni tai reiškiniai, bet jie 
aiškiai byloja mūsų nenaudai 
ir parodo mūsų sugebėjimus! 
tautiškumo ugdyme.

Ar apskaičiuoja pirkimų pla
nuotojai, kiek, pvz., tokioje 
Chicagoje yra sporto klubų ir 
jaunimo jiems priklausančio? 
Ar nenumatoma ir nežinoma, 
kad, pvz., Chicagos sporto klu
bai per metus praveda daug 
daugiau parengimų, nei visos 
organizacijos kartu sudėjus? 
Ar būtų nusikaltimas, jeigu to
kie planuotojai pasikviestų į 
posėdžius (tegul tik nors infor
macijos dėliai) ir sporto klu
bų atstovus? Juk pastarieji su 
savo sportiniais parengimais 
galėtų nešti pačią didžiausią pa
jamų naštą. Galėtų! — Jeigu 
salė tiktų ir rungtynėms pra
vesti. Galėtų, jeigu būtų disku
tuojama, planuojama ir bend
rai veikiama. Veikiama — ne
užmirštant ir lietuvio sportinin- j 
ko reikalų. Ir lietuviškumo.

Žvilgterėkime į Torontą. Į 
Prisikėlimo parapiją ir jos sa
lę. Ar yra šiandien Amerikoje

turtingesnis bent vienas spor
to klubas už Aušrą, už jos na
rių skaičių ir susidomėjimą? 
Nėra. O pagrinde — Aušra tu
ri savo salę. Tegul ne visiškai 
tobulą, bet vis dėlto salę! Rei
kalui esant, vyksta joje viso
kie suvažiavimai, konferencijos, 
sceniniai pasirodymai, visokie 
kultūriniai reikalai ir net pa
maldos. Ir Aušra yra nuolat 
auganti. Chicagoje priešingai... 
Nors ne visi klubai gali būti 
tokie laimingi ir ne visi gali tu
rėti savų vadovų eilėse asme
nis a la tėvas Paulius OFM, 
tačiau aušriečiai ir tėvai pran
ciškonai gali būti pavyzdžiu vi
siems. Visų pirma — Chicagai.

Pr. M.

LIETUVIŲ KOMANDOS TARP 
AMIERIKBEČIŲ

Prasidėjus 1982—63 m. krep
šinio ir tinklinio sezonui, ma
tome net 15 lietuvių komandų 
dalyvaujančių įvairiose ameri
kiečių lygose.

Daugiausiai dėmesio verta 
yra Marąuette parko vyrų 
krepšinio lyga, kurioje dalyvau
ja ASK Lituanicos ir LSK Aro 
krepšinio komandos. Iš dešim
ties komandų šioje lygoje yra 
net keturios aukštos klasės ko
mandos. Lyga yra padalinta į 
dvi divizijas, kurių laimėtojai 
sezono pabaigoje tąrpusavio 
rungtynėse išsprendžia lygos 
nugalėtoją.

Pirmoje divizijoje randame 
tris stiprius penketukus: ASK 
Lituanica, Capital Federal ir 
PRCU. Capital Federal yra 
skaitoma favoritu šioje divizi
joje. Antroje divizijoje žaidžia 
Harhen, Marąuette National 
Bank ir LSK Aro komandos. 
Harhen penketukas laikomas 
stipriausiu šioje divizijoje.

šioje lygoje, kaip matome, 
^njvvauia aštuonios amerikiečių 
ir dvi lietuvių komandos. Visos 
S’oo, jvo-oc. runertvnės vyksta 
Marmiette narko salėje, sek
madienio popiečiais. Rungtvnės 
prasideda 12:30 vai p. p. Įėji
mas nemokamas.

JAUNIŲ KREPŠINIS

Marąuette parko jaunių ly
goje randame tris lietuvių ko
mandas. Tai yra dvi ASK Li
tuanicos ir viena LSK Aro. Lai
mėtoju pramatomas LSK Aro 
penketukas (1961 ir 1962 m. 
iŠ. Amerikos lietuvių jaunių 
meisteris). Lituanicos I koman
da turi galimybių užimti ant
rą vietą. Pirmame susitikime 
Aras lengvai įveikė Lituanicą 
I 64:42. Šios lygos rungtynės 
vyksta Marąuette parko salėje 
penktadienių vakarais. Pradžia 
7 vai. vak. Įėjimas nemokamas.

Gage parke jaunių krepšinio 
lygoje dalyvauja net trys mū
sų komandos; Lituanica I ir II 
ir Neris. Rungtynės vyksta 
trečiadienių vakarais. Pradžia 
7 vai. vak.

KREPŠINIS GAGE PARKE

Gage parko vyrų klasės ly
goje dalyvauja ASK Lituanicos 
penketukas. Rungtynės vyksta 
antradienio vakarais. Pradžia 7 
vai. vak.

MOTERŲ TINKLINIS

Gage parko moterų tinklinio 
lygoje užsiregistravo net ketu
rios lietuvių komandos. Tai yra

ruotės vyksta Gage, Bogen ir 
i Marąuette parkų salėse. Norin
tieji dalyvauti krepšinio bei 
tinklinio treneruotėse, informa
cijų gali kreiptis į Sporto Ap
žvalgos redakciją.

SPCRIlO KRONIKA

Goodrich-Gulf bendrovės chemi
jos specialistai tikrina kaip veikia 
karštis į automobilio padangas,

Gruodžio 29 d., šeštadienį, įvyks

(Atkelta iš 1 psl.) 
Raketų ir Migų kalba: Ar vy
liau gy bės informacijos patiki
mos?

M. Higgins, inrormuodama 
apie Washingtono pasiryžimą 
reikalauti kontrolės Kuboje ir 
iškraustyti Kubos sovietines į- 
gulas, atkreipia dėmesį į tikslu
mą informacijų, kurias vyriau
sybės šaltiniai skelbė apie so
vietines jėgas Kuboje. VVashing 
tone buvo tikima, sako autorė, 
kad Kuboje lėktuvų Iliušinų bu
vo 30. Sovietai paskelbė, kad 
išsivežė jų 42. Vadinas, ne vi
sus žinojo ir Amerikos žvalgy
ba. Prezidento kalboje buvo mi
nima apie 5,000 sovietų karių 
ir specialistų Kuboje. Dabar au
torė jų mini 13,000, sujungtų 
į karines formacijas, o iš jų tik

kurioj daromos iš keturių skirtin- 400 išvykę. Buvo kalbama, kad 
i gU rŪŠ1U_gUmU’ visos raketos išgabentos. Hig-
j ——————dabar sakOj kad vyriausy-
dvi LSK Neries ir po vieną iš kės pareigūnai pabrėžia nie- 

i ASK Lituanicos ir LSK Aro. kad netvirtinę, jog raketų nėra 
Daugiau apie šios lygos eigą paslėptų urvuose. Sakoma tik.

kad likę raketos esančios ma
žo tolumo — 25-30 mylių. Ir 
autorė pabrėžia, kad vyriausy- 

Krepšinio ir tinklinio vyrų, bės pareigūnai' dabar pripažįs- 
mcterų ir jaunių klasių trene- ta, jog Kuboje visu tempu sta-

bus kitą penktadienį.

TRENERUOTES

tomi nauji keliai į aerodromus, 
rengiamos slėptuvės lėktuvam 
ir raketom...

Šitie faktai rodo, kad Kubos 
reikalas nėra baigtas, kad A- 
merikos žvalgyba turi budėti, 
bet rodo taip pat, kad ne visa
da ir orinės nuotraukos duoda 

- stalo ta, turnyras. tikslias inforaiaeijas
Kuria kryptimi gali pasisukti

pirmasis šio sezono Jaunimo Kubog klausimaSi rodo dar
Centro stalo teniso turnyras. Retvirtas faktes: Noras įžtj
Žaidžiama vyrų ir moterų kl. majny propagandos
Pradžia 12 vai. Dalyvavimas Magkvos Pr,avda pagkelbė rd_
neribotas. egistiuotis galima kadavįmus, kad Amerika likvi-
pas tev. u įhų, 8‘ 0 S. Cla- duOįy sav0 karines bazes Sovie-

* .... _ tų pasieniuose, kaip tai jau pa-LIK Litoani- ” govietak likv?du0(jN
cos šoki, vakaras įvyks sv. ketų basę Kuboje. Vadinas, grįši 
Kalėdų pirma dieną B. Pakšto prje kurjaj atstūvav0
svetainėje. Stevensono grupė. O kai Prav-

— olovietų krepšinio tinktnie , , ,, ,. ... T.,, . . . „ _ . da kalba apie kompromisų rei-viesejo JAV-bese virs menesio. . , . , . . .
*Bd*o Wkuk moterų ir vyrų S* m ahisjų pusių kartojasi

. , ' . , v. . idėja, kurią taip uoliai pirso
komandos. Sovietų krepsimn- JT y Thant, kailiu-
kai žarde su AAU “rinktine- . TT , , , ... „ . .................. .. . , . damas Vakarus kad jie nepaims” ir sugeoejo išpešti 4 lai-;, . . ..v v. . . | kankamai įvertina Chruščiovomejimus iš astuonių rungtynių. ■ .v, ., . r. , -a.- -7 . v. kompromisus.Reikia pastebėti, jog iki šių!
metų JAV vyrų krepšinio ko
mandos dar nei vieną kartą 
nebuvo pralaimėjusios prieš 
Sovietų krepšininkus.

Sovietų moterų krepšinio i 
rinktinė laimėjo visas aštuo
nias rungtynes.

Amerikiečių krepšinio žino- buvusią Kubos grožio karalienę 
vai tvirtina, jog JAV AAU su-| su savo vaikinu. Pas juos buvo 
darytos rinktinės buvo žymiai j kokaino pusės milijono dolerių 
žemesnio lygio, negu pavienių
JAV universitetų komandos.
Šie amerikiečių pralaimėjimai 
ypatingai atsilieps į AAU - 
NCAA kivirčą, nes buvo dar 
kartą įrodytas AAU pajėgų 

j silpnumas.
1 AAU vadovybė norėjo vienas 
rungtynes pravesti Chicagoje, 
bet miesto burmistras R. Da
ley patarė atsisakyti, nes bai-J 

! minosi sukelti nepasitenkinimą 
ir demonstracijas.

j — LĖK Lituanicos metinis 
susirinkimas ir klubo valdybos 
rinkimai bus gruodžio 22 d., J 
šeštadienį, 7 vai. vak. Dubysos I 
svetainėje, 2548 W. 69th St.
Narių dalyvavimas būtinas.
Kviečiami klubo rėmėjai.

Tie faktai rodo, kad Kubos

GROŽIO KARALIENE IR 
KOKAINAS

Detektyvai Nevv Yorke išlau- 
! žę viešbučio duris, atrado ten

vertės. Tie narkotikai buvo į- 
šmugeliuoti iš Kubos.

ZOFIJA ir 5TASYS JURKŪNAI 

2438 W. 63 rd Street 

Tel. HE 4-4321

LITHUANIAN
BAKERY
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III.
Tel. HEmlock 4-7434

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

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

reikalas nėra baigtas; kad su
stota pusiaukelėje kaip Korėjo
je, Vietname, Vokietijoje ir dėl 
to suprantamas vyriausybės pa 
aiškinimas, kad reikia dar daug 
kas padaryti; suprantamas ir 
Kongreso narių noras, kad bū
tų duota aiškumo. J. B.

»? P. ŠILEIKIS, 0. Pi
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

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

Tel. PRospect 6-5084

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

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad lr šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-322#.
Rez. telef. WAlhrook 5-5070

Rez HE 6-1670.

DR. K. C. BALUKAS
AKUŠERIJA IK MOTERŲ EIGOS 

6449 So. Pulaski Rd (Cratvford 
Medical Bnlldine), tel. f,IT 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepta, skambint) MI 8-0001.

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

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Rez. IVAibrook 5-3048

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

I Tel. 695-0533 Elgin
| 425 No. Liberty Street,
, Rcute 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą 
ITel. 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 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika 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.

rel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960
DR. E. DEGKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE —- NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4068 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei BS- 
itslllepla skambinti &Q 8-0901.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpecialybS akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr vaikę ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Te) ofiso lr res. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

VSžio ir leukemijos chemine tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo S iki 9 

p. p. WA 5-3388.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LTGOS 

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

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

I £
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
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rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaine- prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Val.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Va) • Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:3<> 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfay«tt& {f-321<£ jei 
neatsiliepia. šaukti KEd-rfe 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRINA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ BR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern 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 3 vai. p p 
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
-.'ai.: pirmad. ir ketvirtad. i-4 p n
antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71«t Street 

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

_____ Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIAJVIONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniais uždarvta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo S iki 8 vai. vak 
i'reč lr sekmad. tik susitarus

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais s 
8:30 — 12:00

na.i
• Administracija dirba kas- ~ 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie 3 
niais — 8:30 — 12:00

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDLNES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REDubiio 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Ont
Tikrina akis ir pritaiko akinime 

keičia stiklus ir rčmos 
4455 S. California Avė., VA 7-7S81 
VAL.: io ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. o.

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey J 
III., tel. EDison J-4383; 80 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
64k® ^£?”aSki Rd- Tel- Tr 2-5778 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IU.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. j. j7simonaitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

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

Valandos- 1_S p. m. Ir 6-8 p. m 
Penkt. tik 1-—s p. p.

Trečiad. Ir šeštad. pagal šutant.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

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

Visual Tralning — Contact Lensea 
Pirmad., ketv. 10:S0 v. r. — 7 n n 
antrad., penkt. 10:80 v, r — R n n •

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR chirurgas 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

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

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3(50

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Artesian. Avenue 
Vai.. 11 v ryto iki I 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.

y



Kad Kubą išgelbėtų,

REIKIA NUSIKRATYTI CASTRU
Europos kelias j ūkinę sąjungą

Dar daug tame kelyje neaiškumų ir kliūčių

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 14 »

Lietuvių skyrius Imigracijos
Kubos problemą gvildenant, 

reikia turėti galvoje “keletą 
dalykų. Svarbu yra likviduoti 
ten įkurtą Sovietų Rusijos ka
rinę bazę, kad sumažintų grės 
mę Vakarų pusrutuliui, bet 
taip pat yra svarbu gelbėti 
Kubos žmones, patekusius į ko 
munistinę vergiją ir kenčian
čius ne tik medžiaginį, bet ir 
dvasinį bei moralinį skurdą.

Visi žinių perteikimo šalti
niai ir pabėgėliai teigia, kad 
Kuba gyvena aštrią ekonomi
nę krizę. Šio mėnesio pradžio
je komunistinio režimo dikta
torius Fidel Castro ėmėsi dras 
tiškų žygių krizei švelninti. Jis 
užsimojo krašto ekonominį gy
venimą dar labiau užtempti 
ant iš Maskvos atvežto komu
nistinio kurpalio. Jis suvalsty
bino beveik visas įmones, ga
minančias ir parduodančias 
rūbus, apavus ir daugybę na
mams reikmenų. Tie dalykai 
nebus gaunami be specialių 
kortelių ar leidimų. Jie bus ra 
cionuojami. Pienas, mėsa ir 
daržovės jau senokai yra ra- 
cionuojami.

Diktatoriui Castro paskel
bus šį dekretą, prie visų įmo
nių iškabinti parašai “naciona
lizuota”. Iškabos pažymėtos 
komunistiniais (Sovietų) sim
boliais — plaktuku ir piautu- 
vu. Apavų trūkumas esąs pats 
didžiausias. Juos galį gauti 
tik dirbtuvių darbininkai ir vai 
dininkai.

*
Paskutinieji Kubos režimo 

veiksmai nepaprastai žymiai 
padidino tos salos vargus ir 
skurdą. Gal būt, buvo laukta 
stambios ekonominės pagalbos 
iš Sovietų Rusijos, bet jos ne
sulaukta. Sovietai pakankamai 
turi savo ekonominių ir kito
kių vargų. Maskva, tiesa, da
vė Kubai savo metodus vidaus 
politikai tvarkyti ir ekonomi
nei “gerovei” kelti. Bet Cast
ro, bebandydamas tuos meto
dus, visą krašto gyvenimą bai
gia sužlugdyti.

Dabar jau aiškiai matoma, 
kad pats svarbiausias Kubos 
žemės ūkio produktas cukrus 
nebeduos kraštui tiek, kiek se
niau duodavo. Jo gamyba tiek 
susmukdyta, kad jo pelnu toli 
gražu nebus galima padengti 
būtiniausių valstybės ir žmo
nių reikalavimų, jog galėtų 
nusipirkti užsienyje pakanka
mai maisto ir kitokių produk
tų. Neturint užtektinai užsie
ninės valiutos, kuri būdavo 
gaunama dažniausiai už cuk
rų, nebus galimybių taisyti 
jau apgriuvusio transporto. 
Sovietų Rusija, nepaisant vi
sų pasižadėjimų, nesiskubina

teikti ekonominę ir finansinę 
pagalbą. Ir ne’siskubins. Jai 
tik rūpėjo ir, aišku, teberūpi 
Kuboje kariniai įsistiprinti. Ši 
tuo požvilgiu Maskva net per
sitempė. Persitempė tiek, kad 
Jungtinėms Valstybėms rei
kėjo salą užblokuoti ir privers
ti Chruščiovą ofenzyvai prieš 
Ameriką skirtus karinius pa
būklus atsiimti atgal. Daug jų 
atsiėmė, bet gal daugiau pa
slėpė ateičiai.

Castro žaidė ir tebežaidžia 
su ugnimi. Tai skaudžiai atsi
liepė ir ateityje dar labiau at
silieps į jos ekonominį ir finan
sinį gyvenimą.

*
Savo laiku šioje vietoje bu

vo pastebėta, kad peranksti 
buvo nuimta karinė blokada 
nuo Kubos, nes nei Chruščio
vo, nei Castro pažadams jokiu 
būdu negalima tikėti. Tą mūsų 
teigimą, patvirtino senatorius 
Richard B. Russell, demokra
tas, senato karinės tarnybos 
komiteto pirmininkas. Savo kai 
boję šio mėnesio pradžioje jis 
pasakė, kad, girdi, prieš treje
tą mėnesių mes, JAV, buvom 
pasižadėję sunaikinti castroiz- 
mą šiame pusrutulyje. Dabar 
gi mes atsidūrėme Castro auk 
lės (babysitting) pozicijoje, tu 
rėdami lyg ir pareigą garan
tuoti integralumą Kubos ko
munistiniam režimui.

Šen. Russell labai skeptiš
kai žiūri į blokados nuėmimą. 
Tai buvusi klaida. Pirmiausia 
reikėję išsikovoti teisę pačio
je Kuboje prižiūrėti ginklų iš
gabenimą ir atominių įrengimų 
išardymą. To nepadaryta.

Apie komunistų veiklos me
todus šen. Russell taip kalba: 
komunistąi pradeda savo veiks 
mus, labai aiškiai žinodami, 
kad jie yra klaidingi. Kada tuo 
se veiksmuose jie yra sučium
pami, tai jie sušunką: “gerai, 
mes sustosime, jei jūs mums 
duosite už tai ką nors”, nors 
jie labai gerai žino, kad jokios 
teisės bet ko reikalauti jie ne
turi. Lygiai tą patį komunis
tai padarę Jungtinėms Valsty- 
mėms Kuboje.

Atsižvelgdamas į tai, sena
torius Russell sako: “Kad už- 
tikrintumėm taiką šiame pus
rutulyje, mes turėsime nusikra 
tyti Castru. Aš pritarčiau to 
siekti dabar, jei mes galėtu
mėm veikti apjungtomis jėgo
mis su Lotynų Amerikos vals
tybėmis.”

Iš tikro tai būtų tikriausias 
kelias kounizmo pavojui pa
šalinti ir tuo pačiu išgelbėti 
Kubą bei jos žmones iš komu
nistinės vergijos ir iš dvasi
nio bei ekonominio skurdo.

Kai kalbame apie Europos 
Bendrąją rinką, tai nesitenki
name tuo branduoliu, kurį Ro
mos sutartimi yra sudariusios 
šešios Europos valstybės, o 
laukiame visos laisvosios Eu
ropos ūkinio susijungimo sa
kytos sutarties pagrindais. O 
eidami dar toliau, tikimės, kad 
ūkinė Europos bendruomenė1 
praskins kelius ir į politinį Eu- ' 
ropos susicementavimą. Toks 
susicementavimas yra reikalin
gas ne tik pačios Europos ge
rovei, bet ir lemtingai laisvojo 
pasaulio kovai su raudonuoju 
imperializmu. Dėlto mes lau
kiame, kad prisidėjimas prie 
Europos Bendros rinkos jai ne
priklausančių valstybių, pirmo
je eilėje Anglijos, netrukus bus 
įvykęs faktas, ir bus galima 
kalbėti apie politinio Europos 
apsijungimo metmenis.

Tačiau tikrumoje išgirstame, 
kad Anglijos derybos dėl jos: 
prisidėjimo prie Europos Bend
ros rinkos toli gražu neina. 
taip sklandžiai, kaip to norėtų
si. O kol Anglija palieka už 
Bendros rinkos ribų, lūkuriuo
ja su savo prisidėjimu ir tos 
valstybės, kurias ūkiniai san
tykiai sieja su Anglija. Be to, 
neutraliems kraštams, tokiems, i 
kaip Austrija ir Švedija, atsi- Į 
randa ir politinių kabliukų. So
vietai tiesiog nrotestuoia prieš 
Austrijos prisidėjimą prie Euro 
pos Bendros rinkos, apšaukda
mi toki prisidėjimą taikos su
tarties laužvmu Kiek lmt^vės- 
nėie nadėtvie vra Švedlia Bet 
Švedija apsispręs pagal tai. ką 
darys Anglija.

.
Tuo tarpu Anglijoje tvirtas 
apsisprendimas dar nėra 

susidaręs

Macmillano kabinetas, tiesa, 
derisi jau gana ilgokai su Bend- ' 
rąja rinka dėl Anglijos prisi
dėjimo. Bet plačioje britų vi
suomenėje tas prisidėjimas di
delio entuziazmo nesukelia. 
Darbiečių partija tam prisidė
jimui tiesiog nepritaria. O ir 
kituose britų visuomenės sluoks 
niuose kyla abejojimų dėl to : 
prisidėjimo naudingumo Britų 
gyvenime labai didelį vaidmenį '

paskelbti, kad Stalinas buvo ban
ditas, nes jiems gėda būtų prieš 
visus savo skaitytojus, kuriuos 
jie metų metais mulkina.

Myk. Mel.

PRANAS DAILIDĖ

vaidina tradicijos. Ir eilinis ang
las tiesiog prisibijo, kad, “grį
žus Anglijai į Europą”, nuo 
daugelio tų mielų tradicijų teks 
atsisakyti. Gi ūkiniams sluoks
niams, pripratusiems prie lig
šiolinės britų imperijos ūkio 
sistemos, kelia susirūpinimą ry
šių su Commonwealth’u nutrau
kimas ir niekuo nesulaikomos 
Europos kontinento konkuren
cijos į britų rinką įsiveržimas.

Tų sluoksnių opoziciją Mac- 
millanas siekia sušvelninti, iš- i 
siderėdamas iš Bendrosios rin- , 
kes kai kurių lengvatų Angli
jos prekyboje su Commonvve- 
alth’o nariais. Tačiau pagrindi
nę kliūtį susitarimui tose de
rybose sudaro žemės ūkio ga
miniai. Kanada, Australija ir 
Naujoji Zelandija turi Anglijo
je tiems gaminiams pastovią, 
rinką. Tos šalys nenorėtų tos ' 
rinkos nustoti. Tuo tarpu, jei- j 
gu sakyti gaminiai būtų leidžia
mi laisvai įvežti į Angliją po 
jos prisidėjimo prie Europos 
Bendros rinkos, tai jie galėtų : 
laisvai patekti į visus Bendros 
rinkos kraštus, tame skaičiuje 
ir į Prancūziją. O Prancūzija 
yra nusistačiusi jokiu būdu ne
prileisti, kad dėl to nukentėtų 
jos ūkininkų interesai. Ne visi ! 
Bendros rinkos kraštai yra tuo 
klausimu taip nusistatę. Dėlto 
reikia dar pačiai rinkai susitar
ti savo tarpe. O tokių klausi
mų yra ne vienas.

Minuteman raketos įrengiamos po že.me. Čia matyti kaip raketa 
leidžiama į duobę Mslmstrom oro bazėje, netoli Great Falls, Mont. 
Šios raketos net ir po Sovietų puolimo liktų nepaliestos ir galėtų 
nušluoti visus Sovietų Sąjungos miestus.

Dėlto kelias į ūkinę Euro
pos sąjungą bus ne trumpas
Tą kelią apsunkina dar ir 

įvairios pašalinės įtakos. Kol 
Europos ūkinė bendruomenė 
buvo dar užuomazgoje ir ma
žai kas tikėjo jos pasisekimu, 
ji buvo palikta pati sau. Kliūčių 
iš šalies niekas nestatė. Tuo 
tarpu dabar, kai Bendrosios 
rinkos reikšmė smarkiai iškilo, 
joje siekia įtakos ir dižiosios 
galybės. Kaip vadovaujanti 
laisvajam pasauliui valstybė, 
šis kraštas neabejotinai yra su
interesuotas, kad Bendrosios 
rinkos vaidmuo būtų įjungtas, 
kaip darnus veiksnys, į jo pla
nuojamą laisvojo pasaulio poli
tiką. Tačiau visai priešingus in
teresus turi Sovietų Sąjunga. 
Tų priešingų interesu kova da
bar dažnai atsiliepia tolimes
niam Europos Bendros rinkos 
augimui.

Pagaliau nereikia pamiršti, 
kad čia turime reikalą su mil
žinišku persilaužymu ir persi
tvarkymu. kuriam lygaus nėra 
buvę istorijoje. Tokie persilau- 
žvmai ir persitvarkymai vyksta 
ištisais dešimtmečiais. Dėlto ir 
šiuo atveju nelaukime stebuk
lo. Ūkinės Europos sąjungos 
sudarymas pareikalaus nemažą 
laiko. Gal dar daugiau laiko 
prireiks Jungtinių Europos 
Valstybių įsikūrimui Bet svar
bu, kad tas kelias yra užsibrėž
tas ir kad juo, nors ir pamažu, 
einama.

Prie Laisvės statulos New 
Yorke steigiamas Amerikos 

I Imigracijos muziejus, kuriame 
jo organizatoriai nori turėti ir 

! stiprų lietuvių skyrių. Tuo rei
kalu atsiuntė mūsų dienraščiui 

| raštą, kurio vertimą pateikiame 
j skaitytojams:

Nuo pat mūsų valstybės į- 
! steigimo įvairių rasių, tikėjimų,
! spalvų ir tautų amerikiečiai 
drauge darbavosi kultūrindami 
ir ugdydami šį kraštą. Prieš ke 

rietą metų kilo mintis pastatyti 
i Amerikos Imigracijos muziejų 
Laisvės statulos artumoje, kad 
būtų pavaizduota visų emigran
tų kultūrinis įnašas šiam kraš
tui. Šio muziejaus planavimas 

Ibuvo keletos metų darbas įvai
rių patriotinių grupių ir isto
rijos bei imigracijos specialis
tų. To padarinys — anksti 
1964 metais, pasaulinės paro
dos metu, jau bus atidarytas 
šis muziejus.

Imigracijos istorija bus pa
vaizduota eile pastovių ekspona 
tų, parodančių įvairius imigra
cijos į JAV tarpsnius ir laiko
tarpius. Daugiausia, tačiau, vie 
tos bus skirta laikotarpiui tarp 
Vienas kongreso ir pirmojo Pa
saulinio karo pradžios (1815— 
1914), kadangi tuo laikotarpiu 

i apie 35 milijonai imigrantų at
plaukė į mūsų krantus. Ekspo
natai, be kitų dalykų, pavaiz
duos svarbiausias į šį kraštą 
imigravimo priežastis, parodys 
kelius, kuriais imigrantai vyko, 
apims dalykus, kuriuos imigran 
tai su savimi atsivežė ir paga
liau pavaizduos kai kuriuos lai
mėjimus, kurių jie čia pasiekė. 
Kad būtų pateikta autentiška 
Imigracijos istorija, Amerikos 
Imigracijos muziejaus ekspona- 

| tai daugiausia bus sudaromi iš 
imigrantų originalių kultūrinių 
dalykų.

Kad šioje istorinėje perspek
tyvoje būtų parodyti lietuviai, 
mes norime gauti tam tikrą 
skaičių parinktų eksponatų, 
kaip pvz. šeimos turėtą Šv. Raš
tą, kryžius, maldaknyges, viri
mo ir dainų knygas, o taipgi ki
tus svarbesnius lietuvių leidi
nius; iš drabužių — reikėtų vy
rų ir moterų tautinių rūbų iš į- 
vairių Lietuvos vietų; papuoša
lų, kaip laikrodžiai, ant kaklo 
nešiojami kryželiai, apyrankės; i 
muzikos instrumentų, mezgi- : 
nių, piešinių, rodančių svarbes

muziejuje

nius lietuvių isterijos momen
tus, baldų pavyzdžių ir t. t. Vi
si tie dalykai turėtų būti gerai 
išsi’aikę ir geriau mažesni, ka
dangi parodos patalpos nėra la
bai didelės.

Jeigu jūs galėtumėte padova
noti ką nors iš aukščiau minė
tų ar kitų Jūsų turimų dalykų, 
parašykite žemiau duodamu ad 
resu, smulkiai aprašydami tą 
daiktą, kurį Jūs sutiktumėte 
padovanoti Amerikos Imigraci
jos muziejui. Labai būtų pagei
daujamos nuotraukos. Mūsų 
specialistai tada sueis į ryšį su 
Jumis ir parinks dalykus, ku
riuos mes galėsime panaudoti 
kaip eksponatus. Tik malonėki
te nesiųsti mums jokių daiktų 
pirma su mumis nesusižinoję1.

Šis šaukimasis yra svarbus 
ir skubus. Mes nelaukiame fi
nansinių aukų, bet tik kultūri
nių dalykų, turinčių ryšio su 
lietuvių imigracija. Esame tik
ri, kad Jums bendradarbiaujant 
ir greit atsiliepiant, mes galėsi
me tinkamai pavaizduoti lietu
vių įnašą ir laimėjimus ■ šiame 
krašte.

Malonėkite visus laiškus siųs 
ti šiuo adresu:

AMI Historian
U. S. Departament of the 

Interior
National Park Service
15 Pine Street 

Į New York 5, N. Y.

Red pastaba: Skatindami sku 
biau į šį prašymą atsiliepti, reiš 
kiame viltį, kad New Yorko lie
tuviai, kurių ribose šis muzie
jus kuriasi, su juo palaikys 
glaudžius ryšius ir padės suor
ganizuoti stiprų reprezentatyvų 
lietuvių skyrių. Svarbu tai d" 
ryti nedelsiant, kol dar kito 
tautybės gausiau neužpildžiu- 
sios muziejaus patalų' kitaip 
lietuvių skyrius galėtų būti la
bai susiaurintas, ko mes visi 
nenorėtume.

IŠKASĖ AUKSO PINIGŲ 
UŽ $1,960

Prancūzijoje, Le Mans vieto
vėje, kasdami rūsį darbininkai 
rado 180 aukso pinigų, kurių 
vertė $1,960. Pinigai papuošti 
karalienės Viktorijos ir kara
liaus Edvardo' VII paveikslais.

Spaudoje ir gyvenime

“PRAVDA” KEIKIA

Kad bolševizmas visur yra at
silikęs, liudija net ir pavėluotas 
supratimas, jog Stalinas buvo 
žiaurus tironas. Apie jo žiauru
mus laisvasis pasaulis seniai skel 
bė, gi komunistai pradėjo tai su
prasti tik labai neseniai. Įdomiau 
šia, kad Stalino žiaurumus kons
tatuoja. dabar “Pravda”, kurios 
teigimai atrodo lyg išrašyti iš se
nų “Draugo” puslapių.

Stalino kulto padariniai
“Pravda” lapkričio 15 d. nume

ryje ra?o apie naują kompartijos 
laidą ir jos papildymus. Ši naujoji 
laida, kaip tik dėl tų papildymų 
ir yra labiausiai perkama. Visiems 
patinka Stalino niekinimas. Papil
dymai esą atskleidžia, kad “Nuo
sekliai įgyvendinamas lenininis va
dovavimo kolektyviškumo princi
pas padeda sėkmingai įveikti žalin
gus Stalino asmenybes kulto pada 
rinius, kelti visų partijos narių 
aktyvumą, didinti vadovaujantį 
partijos vaidmenį komunizmo sta
tyboje.
“Sutinkamai su partijos XX.I1 su

važiavimo nutarimais ir medžiaga 
knygoje kritikuojamas Stalino as
menybės kultas. Remiantis parti
niais dokumentais ir archyvine 
medžiaga, joje nurodoma daugybė 
Stalino klaidų ir žymių politinių 
apsirikimų. Pažymima, kad Stali
no asmenybės kultas palaipsniui

ŽUDIKĄ STALINĄ
susidarė iki VKP(b) XVII suva
žiavimo ir kad jis padarė partijai 

i ir šaliai didžiulę žalą. Ypač ydin- 
i gą formą asmenybės kultas įgavo 
po S. Kirovo nužudymo, kuriuo 

I pasinaudojo Stalinas, kad susido- 
j rotų su jam netinkamais žmonė
mis.”

i Žuvo daug nekaltų žmonių
j Toliau “Pravda”, o ne koks ten 
I buržuazinis laikraštis rašo: “Po 
(VKP(b) XVII suvažiavimo Stali
nas ėmė visiškai nebesiskaityti su 
kolektyvia partijos ir jos CK nuo
mone, grubiai pažeidinėjo lenini
nes partinio gyvenimo normas. 
Dėl Stalino savavaliavimo ir socia
listinio teisėtumo pažeidimo žuvo 
daug nieku nekaltų partinių, tary
binių ir karinių darbuotojų, jų 
tarpe žymių partijos veikėjų, ak
tyvių Spalio revoliucijos ir pilieti
nio karo dalyvių.

“Stalino asmenybės kultas pa
darė didelę žalą Komunistų parti
jai, socialistinei statybai.”

Žodžiu, aiškiai pasakoma, kad 
Stalinas žudė nekaltus žmones, 
kaip mes jau sakėme prieš kelias
dešimt metų. Ateis diena, kad ir 

i apie Budapešto skerdiką Chruš- 
' čiovą bus pasakyta taip pat. Ir 
tai įvyks greičiau negu kas gal- 

I voja. Baigiant įdomu būti} paste- 
i bėti, jog lietuviški komunistų laik- 
' raščiai “Vilnis” ir "Laisvė” bijo

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

— Ar tamsta tyčiojies iš manęs, ar aš sapnuoju | 
— atsakė lėtai, bet be šiurkštumo. — Kaip aš supran
tu, tamsta žadi man sugrąžinti žemes, tačiau neįsi
vaizduoju, kaip tamsta gali tai padaryti, nepažeisda
ma mano jautrumo.

— Nei aš iš tamstos tyčiojuos, nei tamsta sap
nuoji. Tamsta dar manęs gerai nepažįsti, daktare.

' Tamsta žinai, kiek tai kaštuoja ir ką tai reiškia, kad 
aš suktais keliais tas žemes, apie kurias dabar kalba
me, iš tamstos atėmiau. Bet išklausyk manęs daktare. 
Tamsta pats esi dėl to kaltas.

— Sutinku. Bet tai jau yra teismo sprendimu; 
I įteisinta, ir būtų geriau visai apie tai nekalbėti.

— Dar aš tamstai, nepasakiau visko, ką turiui 
pasakyti. Būk malonus tai išklausyti: jeigu aš savo i 
kelyje būčiau susitikusi su vyrais kaip tamsta, visai 
ne tokia būtų buvusi mano gyvenimo istorija.

Santas Luzardas vėl pajuto intelektualinio smal
sumo akstiną, kuris Tamsiosios Giraitės gyvulių su- 

i rinkime vos jo nepastūmėjo žvilgterėti į bedugnę tos 
sielos, rūsčios ir laukinės, kaip ir pati lygumą, ku-i 
rioje gyveno, bet kuri, galimas dalykas, taip pat, 
kaip ir lyguma, turėjo savo vėsių kertelhį ir malo
nių sietuvų, iš kurių staiga išsiveržė tie žodžiai, buvę 
kai tų išpažintis ir protestas.

i Ir iš tikrųjų tie don jos Barboros ištarti žodžiai

reiškė stiprios sielos nuoširdumą ir maištą prieš 
savo likimą, nes, juos ištariant, jos širdyje nebuvo pa
linkimo apgauti, nei taip pat sentimentalinio minkštu
mo. Tą akimirką buvo išnykusi įsimylėjusi moteris, 
pasigendanti nemeluoto glamonėjimo; ji pasitenkino 
pati savimi ir drąsiai žiūrėjo į savo vidinę tiesą.

Ir Santas Luzardas jaudinosi iš vienos frazės 
pažinęs sielą.

Bet tuojau ji atsipeikėjo ir pasakė:
— Šitas žemes aš tamstai sugrąžinsiu tariamo 

pardavimo būdu. Tamsta pasakyk, kad sutinki, ir tuo
jau surašysime raštą. Atseit, tamsta surašysi. Aš tu
riu žyminiais ženklais aprūpintą popierį. Jį patvirtin
sime ir užregistruosime, kada tamsta panorėsi. Nori, 
kad nueičiau atnešti tą popierį?

Tuo tarpu Santui pasirodė esąs tinkamas momen
tas iškelti antrą jo apsilankymo tikslą ir jis tarė:

— Akimirką palaukite. Aš esu dėkingas už tą 
gerą man rodomą palankumą, nes jis išėjo iš žodžių, 
kurie mane nuoširdžiai sujaudino. Bet aš jau tamstai 
sakiau esąs atvykęs į tamstos namus su dviem rei
kalais. Užuot man grąžinusi tas žemes, kurias jau 
laikau moraliai man grąžintomis, tamsta padaryk ki
tą paslaugą, už kurią aš būsiu dar labiau dėkingas: 
sugrąžink savo dukrai Barkerenjos plotus.

Bet giliai užsislėpusi jos prigimtis sužlugdė norą 
atsinaujinti. Donja Barbora vėl atsilošė supamoje kė
dėje, iš kurios buvo beatsistojanti, ir, žiūrėdama į sa
vo nagus, šiurkščiu balsu tarė:

— Žmogau! Kaip tik dabar tamsta apie ją kal
bi. Man pasakojo, kad Mariselė esanti labai graži. 
Kad esanti visai kitas asmuo nuo to laiko, kai gyvena 
su tamsta.

Ir grubi bei šmeižianti mintis, prisidengusi žodžio 
“gyvena” dviprasmiškumu, ištartu sarkastišku tonu,! 
prieš jo valią pakėlė Santą ant kojų.

-— Gyvena mano namuose ir mano globoje, kas 
labai skiriasi nuo to, ką tamsta norėjai pasakyti, — 
virpančiu iš pasipiktinimo balsu paryškino. — Ir ma
no globoje gyvena dėl to, kad neturi duonos, tuo tar
pu tamsta esi begaliniai turtinga, kaip nesenai man 
esi sakiusi. Bet aš klydau, ateidamas tamstos prašyti 
to, ko tamsta negali duoti: motiniško jausmo. Prašau 
įsidėmėti: mes nieko nesame kalbėję nei apie tai, nei 
apie kitką.

Ir neatsisveikinęs išėjo.
Donja Barbora puolė prie rašomojo stalo, kurio 

stalčiuje laikė revolverį, kai jo nesinešiojo su savim, 
tačiau kažkas sulaikė jos ranką ir pasakė:

— Nežudysi. Tu esi jau ne be ta.
VI - -

BRAMADORO PABAISA
Didysis ketvirtadienis. Tą dieną susilaikoma val

gyti mėsą žemėje gyvenančių gyvulių, nes žemė yra 
kūnas Viešpaties, agonijoj esančio ant kryžiaus, ir 
kas valgo mėsos, kuri iš jos sau maistą semia, savo 
dantimis profanuoja ir kankina paties Dievo kūną.

Tai nedarbo diena: nei lygumoje, nei užtvare, nes 
tai užtrauktų pražūtį visam gyvenimui. Tą dieną rei
kia ištuštinti sūrines, nes pienas, didžiąją savaitę su
kamas, nerūgsta ir pavirsta krauju. Tą dieną gaudomi 
vėžliai, medžiojami krokodilai ir kuopiamas medus.

Pirmojo įsako tikslas buvo pasirūpinti mėgsta
miausio lygumiečio maisto didžiajam ketvirtadieniui 
ir penktadieniui, o antrasis siekė tradicinio papročio 
pasinaudoti tų dienų poilsiu ir surengti medžiokles 
krokodilų, kurių knibždėjo upės, ir jas apvalyti nuo 
jų, lygiai kaip ir dėl to, kad tomis dienomis surink
tas krokodilų muskusas ir jų iltys turėjo didesnę gy
dančią galią ir buvo veiksmingesnis už amuletus.

ŲBu& daugiau) , -



ERNESTAS GAEVANANSKAS-DIPLOMATAS
80 metų sukakties proga 

V. SIDZIKAUSKAS

DOVANOS, DOVANOS...

Vertinga dovana — pagarba asmeniui
MARIJA STANKEVIČIENĖ

(Pabaiga)
Kovoje už Klaipėdos kraštą,

Nelengvai davėsi ir Klaipėdos 
krašto įjungimo į Lietuvos vals 
tybę diplomatinis sancijonavi- 
mas. Ir šio klausimo peripetijo
se, kurioms iš mūsų pusės va
dovavo Ernestas Galvanauskas, 
aš turėjau malonumą su juo 
glaudžiai bendradarbiauti, o de
rybose su Tautų Sąjungos ta
rybos paskirta Norman Davis’o 
komisija — ir su Bronium Ba
lučiu.

1923 m. sausio 15 dienos Klai
pėdos sukilimas sutrikdė Var
šuvos ir Paryžiaus kondominiu- 
mo planus. 1923 m. vasario 16 
d. Ambasadorių konferencija, 
aplinkybių verčiama, nutarė, 
perleisti Lietuvai suverenumą į 
Klaipėdos kraštą, drauge įpa
reigodama Lietuvą pasirašyti 
su Santarvės valstybėmis kon
venciją, laiduojančią Klaipėdos 
kraštui autonomiją.

Lenkų įtaigojami prancūzai 
norėjo “atsigrajyti”, padaryda
mi iš . Klaipėdos krašto savo 
rūšies, “freištatą” su sava va
liuta ir muitais ir su didelėmis 
Lenkijos privilegijomis Klaipė
dos uoste. Kai su Ambasadorių 
konferencijos paskirta prancū
zo Ląroch’o, vėliau Prancūzijos 
ambasadoriaus Varšuvoje, va
dovaujama komisija nesusitarė
me, tas reikalas buvo perduo
tas Tautų Sąjungos tarybai.

Sekė ilgos ir sunkios derybos 
su buv. Amerikos valstybės pa- 
sekretoriaus Norman Davis’o 
vadovaujama komisija. Ypač į- 
žuliai, kai kuriais mums svar
biais klausimais laikėsi kiti du 
tos komisijos nariai — olandas 
Croller ir švedas Koemel. Pa
saliau, Ernestui Galvanauskai'• 4 ... . .... —-t-—"
atvykus į Genevą, konvencijos 
ir jos priedų tekstus vis tik 
sutarėme. Reikėjo gauti Lietu
vos vyriausybės ir seimo, o taip 
pat ir Tautų Sąjungos tarybos 
pritarimą.

Prancūzai tebesipriešino. Po 
didelių pastangų ir manevravi
mų šios kliūtys buvo nugalė
tos, ir konvencija pasirašyta 
Paryžiuje 1924 m. gegužės 8 d. 
Kad ji tose sąlygose buvo ne 
tokia jau bloga, įrodė nuolati
nio Tarptautinio Teisingumo 
teismo Hagoje 1932 m. spren
dimas.

Paminėtinas ir mudviejų su 
Ernestu Galvanausku dalyvavi
mas 1923 m., t. y. Tautų Są
jungos tarybai posėdžiaujant 
Paryžiuje ir svarstant Klaipė
dos bylą pietuose pas Prancū
zijos ministerį pirmininką ir 
užsienio reikalų ministerį, buv. 
Prancūzijos prezidentą Ray
mond Poincare ir jo istoriškas 
priekaištas Ernestui Galvanaus
kui: “Vous ecoutez trop Tchit- 
cherine a la gare de Kaunas” 
(Tamsta perdaug klausai čiče- 
rino Kauno geležinkelio stoty
je).

Įgaliotas ministeris Londone
1924 m. Ernestas Galvanaus

kas buvo paskirtas Lietuvos į- 
galiotu ministeriu ir nepapras
tu pasiuntiniu Londone. Aplan
kęs jį 1926 m., turėjau progą 
įsitikinti, kaip sėkmingai ir Lie-

tuvai naudingai jis buvo pra
dėjęs įleisti šaknis tame mažos 

■ valstybės diplomatui nepapras
tai sunkiame diplomatiniame 
poste.

Paskutinį kartą Ernestas Gal 
vanauskas dramatiškai pasireiš
kė Genevoje 1926 m. birželio 
mėn., kai ten Tautų Sąjungos 
taryba svarstė Klaipėdos sei
melio skundą.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo prof. Augustinas 
Voldemaras atšaukė Ernestą 
Galvanauską iš Londono, tuo 
padarydamas galą jo spalvingai 
ir, sakyčiau, vaisingai bei sėk
mingai diplomatinei karjerai.

Pasiūlymai prezidentui

Baigdamas tas savo atsimi
nimų nuotrupas, noriu trum- 

i pai stabtelti ties vienu, mano 
išmanymu, reikšmingu, bet ma- 

. žai kam žinomu epizodu. Buvo 
! 1939 m. Didysis penktadienis. 
Ernestas Galvanauskas buvo 
atvažiavęs iš Klaipėdos. Pas ku
nigą Juozą Vailokaitį Lietuvos 
Ūkio Banke suėjome, be mano 
suminėto šeimininko, Ernestas 
Galvanauskas, Zigmas Starkus 
ir aš. Ar buvo dar kas daugiau, 
neatmenu. Prieš metus Lietu
va buvo priėmusi Lenkijos ul
timatumą, o Hitleris visai ne
seniai buvo atplėšęs nuo Lietu
vos Klaipėdos kraštą. Dieną 
prieš tai Mussolinis buvo įžy
giavęs į Albaniją. Viršum Eu
ropos kaupėsi tamsūs debesys. 
Apsvarstę tarptautinės padėties 
raidą ir jos eventualią grėsmę 
Lietuvai, nutarėme esant būti
na: 1) Prie užsienio reikalų mi
nisterio sudaryti patariamą ta
rybą iš tarptautinėje politikoj 

' ir diplomatijoj nusimanančių

asmenų ir 2) paruošti Lietuvą 
okupacijai, sudarant reikiamas 

; sąlygas, prireikus, ginti Lietu
vos reikalus tremtyje.

Tą nutarimą pranešti Lietu- 
: vos Užsienio Reikalų ministe- 
Į riui Juozui Urbšiui susirinkusie
ji įgaliojo Ernestą Galvanauską 
ir mane. Min. J. Urbšys tam 
pasiūlymui entuziastiškai prita
rė ir čia pat, mums esant pas 
jį, paskambino prezidentui A. 
Smetonai ir paprašė audienci
jos. Sugrįžo nusiminęs — prita-j 
rimo negavo. Šiandien, žiūrint 
retrospektyviai, tas mūsų nu- i 
tarimas buvo išmintingas, jei 

i nesakyti pranašiškas.
Maniau būsią naudinga, ypač 

mūsų tautos jaunesniajai kar- 
I tai, visus tuos faktus Ernesto 
Galvanausko 80 metų sukak
ties proga priminti. O garbin
gajam Jubiliatui nuoširdžiai lin
kiu dar daug sveikų ir darbin
gų metų lietuviškuose baruose.

Kanadoje į aukščiausiąjį teis I 
mą paskirtas katalikas teisinin- | 
kas Emmett Hali, Saskatchewa- 
nos vyr. teisėjas, Kolumbo vy
tis.

KILIMAI. APMUŠTI BAUDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis
Tel CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę, nuo iignies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208% AVest 95tli Street 
Chicago 42. Illinois 

Tel G A 1-8654 ir GR 6-4330

KUBOS PABĖGĖLIŲ 
GELBĖJIMAS

Pan American lėktuvų lini
ja iš Kubos yra išgabenusi apie 
100,000 pabėgėlių. Dar dešim
tys tūkstančių iš komunizmo ver 
gijos pasiekė laisvę kitais ke
liais. Pabėgėliams daug padė
jo Pan American bendrovės pa
sišventimas. Jos lėktuvai be
veik visai tušti skrido į Kubą 
iš JAV. Iš Kubos jie į Miami 
skrisdavo perpildyti, tačiau ku
biečiai mokėdavo Kubos pezais. 
kurie užsienyje yra beverčiai 
Dėl to Pan American bendrovė 
kasdien turėdavo apie $3,000 
nuostolių. Dabar, nuo paskuti
nės krizės, kilusios ryšium su 
rūbų raketomis ir bombonešiais, 
pabėgėlių gabenimas lėktuvais i 
iš Kubos yra diktatoriaus Cast-I 
ro uždraustas neleidžiama 
svetimos valstybės lėktuvams i 

l virš Kubos skristi.

TOIKI IK PARDUODI!
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R T A

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

V A TYMA S

'liktai vienas nugirstas žodis 
dovana, jau kiekvieną amerikie
tį sukrečia iš panagių, nes do
vana jo gyvenime yra didžiau
sia palaima. Jis su dovana yra. 
suaugęs į vienalytį neatplėšia
mą daiktą. Su ta mintimi yra 
taip susigyvenęs, nes jau iš pir
mųjų gyvenimo metų yra prati
namas prie dovanų. Tuo būdu 
dovana tampa jo gyvenimo pa
grindu ir tikslu. Todėl ištisus 
metus ir telaukia visokių pro
gų, kada galės vėl gauti dova
nų. O iš tokių didžiausių pro
gų Amerikoje yra Kalėdos. Jų 
manymu, Kalėdos yra tiktai do
vanų šventė.

Ar Kalėdos tik dovanų šventė?

Kalėdos sukelia visus ant ko
jų ir jungia į vieną bendrą mi
šinį. Visi lyg pakvaišę bėga, 
skuba, važiuoja į krautuves do
vanų pirkti sau ir kitiems. Po 
to zuja ir jomis kaitaliojasi. Gi 
Kalėdų dieną visuose namuose 
karnavalai vyksta.

Na, ir džiaugiasi iki pašėli
mo. Rytą, vos sukilę, visi šei
mos nariai puola prie dovanų, 
ir kiekvienas, pagriebęs savo 
ryšulėlį, taršo plėšo, drasko, bė
ginėja, daiktą glaudžia prie sa
vęs ir net pabučiuoja. Tai 
bent cirkas, į kurį verta tiktai 
nemokamai pažiūrėti. Tartum 
jie yra išbadėję, niekad nieko 
neturėję ir nieko nematę. To
mis dovanomis apsidžiaugę, 
tuoj po švenčių vėl skuba į krau 
■uves, veža savo dovanas išsi
keisti į kitus daiktus.

Argi galima gautą dovaną 
Vkeisti kitu daiktu ? Juk do- 

ana yra artimojo prisimini
mas. Todėl dovana duodama 
tiktai ypatingais ir retais at
vejais, o ne kiekvieną gimtadie
nį, vardadienį ar Kalėdų šven
tėse. Dovana duodama asmeniui 
už nuopelnus, pasižymėjimus, 
no ilgo atsiskyrimo, žodžiu, ka
da yra kas svarbaus. Tokiais 
atvejais dovanos duodamos ver
tingesnės.

Dovanos — prekybininkų 
įtaigu jimas

Kadangi daugelis biznierių

beturėdami jokios nuovokos, per 
ka viską, ką tik akys mato: 
įvairius papuošalus, laikrodžius, 
visokius indus, medžiagas, suk
ilęs, net šliures ir naktinius 
marškinius.

Argi tai yra dovanos? Šiame 
išradingame amžiuje tai yra pap 
rasti kasdieniniai reikmenys, 
kurie greit nudyla ir susidėvi. 
Tokios dovanos neturi reikšmės. 
Ir asmuo, tokias dovanas ga
vęs, dažniausiai nebūna paten
kintas.

Neatsilieka ir mūsų tautie
čiai. Mes irgi bėgame, skuba
me tais pačiais šuntakiais. Taip 
bebėgdami, nebematome ir ne
besuprantame, kas yra gražu 
ir kultūringa.

Mes turėtume grįžti į savąjį 
kelią, kuris mus nuves į tolumo- 

; je esančias, varganas pastoges, 
kur suvargę mūsų tautiečiai gy
vena. Tada mes pamatysime, 

: kam reikės kalėdines dovanas 
1 nešti ir kurioj palangėj rišulė- 
; lį palikti

Neturėtume kartoti tų pačių 
klaidų ir savo sunkaus uždar
bio nešti į biznierių kišenes. U- 
žuot jiems atidavę, geriau bent 
dalelę naaukotumėm Balfui ar 

(kitai labdarai. Dargi pustuštis 
Lietuviu fondas. Ir maža suma 
būt” kalėdinė dovana bendram

Pagaliau iei perkame dova
nas. pirkime tik vertingas ir iš
liekančias ka.ip °f>vn daUipinku 
kūrinius lietuviškas knvgas ir 
panašiai.

DARBININKIJA PASMERKĖ 
DIKTATORIUS

Į Venecuelos sostinę Caracas 
suvažiavę 300 delegatų, atsto
vaujančių 34 Pietų Amerikos 
darbininkų organizacijas, pa
smerkė diktarūras, ar jos būtų 
dešiniųjų, ar kairiųjų.

<* KĄDINSKAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
rv, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidara ir sekm. 11 v. iki 4 v.♦ »-*-»*«-** ♦ ♦ » ♦ » -»-4 » ♦ * ♦

► ♦ ♦ ♦♦ ♦

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste

„v__ t • • leidimai ir pilna apdrauda.jau is anksto apgaulingais vi- ' p
Jojimais yra apakinti, tai, ne- ?P57. -V.1'. F.

S E L F
^SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

DECEMBER — GRUODŽIO 13, 14, 15 D. D.

Ketvirtadienį turėjo būti paleis
ta nau.ja padangių televizijos sto-i 
tis Relady iš Capc Csnaverąl, Fla.. 
kuri pakeistų jau nubusi Telstar. 
Ši stotis galės pertransliuoti ir 
Pietų Amerikai televizijos progra
mas, ko Telstar negalėjo, jis te
galėjo programas perduoti tik 
Europai.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Chicago 29, III.
<4*

POPULAR BRAND OF IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4.79

IMPERIAL NAPOLEON BRAND FRENCII
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 $-j.98

BUTON IMPORTED ITALIAN 
DRY OR SWEET VERMOUTH Fifth $1.79

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitčs į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

^202 W. Cermak Road Chicago, Iii. Vlrginia l-Tlk/

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius.

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

Dedame keletą pavyzdžių:
1958 MERCURY, Full Power, tik....................$595.90
1958 FORD, 6 cilinderių, Stand. Transm. $495.00
1958 BUICK, Power ................................. $695.00
1957 CHEV. Convert., tik ..............  $650.00
1957 FORD, Retr. Top.................................... $650.00
1957 OLDS. 4 Dr. “98" ............................... $600.00
1959 OLDS. 4 Dr. H. T., Power. Reikalinga

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

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Vacys Motor Sales
6516 SO. 5VESTERN AVĖ. 

Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

JOIN OUR
LENOX

CLUB
WARE 1

Puikiai iliustruotos 
gražios pasakos — 

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DDVANA 
Sonės ToUnarienės

Saules Vestuvės
Vlados Stančikaitė iliustracijos 

Kaina 2 dol.

Gaunama DRAUGE

4
current. dividend on Investment bonn»

414% DIVIDENDU MORAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu Investmento bonus mokame 414% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokėsime po 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

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

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

CANADA HOUSE IMPORTED 
CANADIAN WHISKEY Fifth $3.39

CHOKALU IMPORTED CREME DE CHOCALATE 
LIQUEUR Fifth $Ą.9 g

NEW YORK STATE CHAMPAGNE PINK 
CHAMPAGNE OR SPARKLING
BURGUNDY Fifth $-g.69

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3 „8 9

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 DINNERWARE 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 uareikalavimaiL 
nepriimaimi. | „n lnvestrnent

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

fasinaudiikiie llraušo tiassified skyriumi



Lietuviai dar kartą buvo gra
žiai reprezentuojami nepavargs-

,v, tarno Čiurlionio ansamblio ir jo 
Gruodzm 7 d. per lietuvišką- vadovo muz. Alfonso Mikulskio.

RADIJO VALANDĖLĖ 
JAUNIMUI

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 14

Lietuvių grupė dalyvavusi lojalumo parade. (Iš k. j d.) A. Kalvaitis, J. Stankevičius, A. Nakelis, 
inž. A. Pautienius, budžių vadovas, T. Idzelytė. K. Žicdonis, Alto sk. pirm., M. Pautienius, D. 
Tamulionytė, L. Leknickas, Alto sk. vicepirm., A. Paškonis. B. Rutkauskas, A. Šarkauskas, Al. 
Langė, A. Rutkauskas, R. Grincius.

ją radija Clevelando lietuviai su 
pasigėrėjimu išklausė pirmo
sios lituanistinės jaunimo va
landėlės šiame sezone. ■ Registracija į bendras Kū-!

Padaryta puiki pradžia. Pa- čias, įvykdyta pereitą sekmadie- 
gal šios valandėlės organizato- nį Šv. Jurgio parapijos salėje, 
rius, panašūs jaunimo pasirody- davė gražių rezultatų. Įsiregist-1 
mai įvyks kas mėnesį. Bus sten-' ravo kelios dešimtys dalyvių. į 
giamasi juos duoti kiekvieno Daugiausia registravosi šeimos, 
mėnesio paskutinį penktadienį. Paskutinė registracijos diena

Pereito penktadienio radijo bus ateinantį sekmadienį šv. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :----------------------
premjerai buvo pasirinkta gra- Jurgio parapijos salėje. avaline bei drabužiu, prašoma tuvių radijo valandėlė, perduo- pakviestas Juozas Audėnas, bu-
ži lietuviška pasaka “Grybų Vakarienės pradžia 9 vai. kreiptis į Balfo skyrius arba dama trumpomis bangomis vęs Lietuvos vyriausybės že-

BENDROS KŪČIOS

karas”, kuriame vyk«slai “ka' vak. Įžanga 2.50 dol. vienam as- sekmadienį į Spaudos kioską. į kiekvieną penktadienį nuo 8 iki ! mės ūkio ministeris.
davo" V. Kliorys, V. Puškorius, meniui ir 2 dol. kiekvienam se- y r

R. Jokūbaitytė, G. Brazaitytė, kančiam šeimos nariui. Smul-
D. Martutė, V. Banionis, Š. kesnių informacijų galima gau- LOJALUMO PARADE LIE- 
Stempužis, J. Juodėnas, A. Kar- ti Baltie krautuvėje, Prekybos į TUVIŲ GRUPEI PRIPAŽINTA 
sokas ir R. Kaminskas. namuose ir sekbiadienį Šv. Jur- PIRMA VIETA

Jaunimo graži kalba ir taršė- gįo parapijos salėje, 
na paliko mielą įspūdį kiaušy- Clevelando Karo Veteranų or
to jams. ! BUSIMIEJI CLE\ ELANDO ganįzacįja Veterans of Foreign

Kad ši jaunimo lituanistinė ; LIET. PARENGIMAI į Warg kiekvienais metais gegu.
radijo valandėlė tapo realybe, j Gruodžio S J d. LB abiejų apy-: žės 1 d. Clevelando miesto
clevelandieciai lietuviai yra e- linkių NaujųJų Metų sutikimas ( centre ruošia Lojalumo paradą.
kmgi jos vadovams. Juozui - iįetuvįų svetainėje. ! jame dalvvauti kviečiamos vi
lionių! — organizac. vadovui, j Dnn Kuraitis dalyvauti kviečiamos vi
žio-min Peckui meniniam va- 1 & ° Kuraitis gQg Clevelando amerik. organi-
Zigmui Peckui — meniniam va papasakos savo įspūdžius ir pa- .. , . . ., ... *
dovui ir Juozui Stempužiui — į0Jyg filmą i§ paskutinės ke- ZaC1J°S bei klt°S tautybeS/ Ren' 
techniniam vadovui. Be šios tre- lionėg pQ Lietuvą šv Jurgio, §iamam Parade lstlsą eilę 
jukės jaunimo radijo valandėlė parapįjos salėje 6 vai. vak. Ren-
nebūtų prabilusi. gia Balfo 68 skyrįUs.

Pradedant šią jaunimo pi og- Sausio 19 d. Solistų Danutės 
ramą, trumpą žodį į Clevelando gtankaitytės ir Stasio Baro 
lietuvius tarė šv. Kazimiero lit. koncertas Slovėnų salėje. Ren- 
mokyklos vedėjas J. Žilionis, gįa Ateities klubas.
kviesdamas klausytis ir remti TT . . T T . .„. . . . .v, . , _ , i Vasario 16 d. LB I-sios Apy-
sį jaunimo pasireisKimo būdą. .... , . ...4 J c linkės dešimtmečio minėjimas

ŠV. JURGIO FESTIVALIS šv. Jurgio parapijos salėje.
Šį šeštadienį 2 vai. p. pietų Vasario 23 d. L.T.M. čiurlio- 

prasideda Šv. Jurgio parapijos n'° ansamblio koncertas ba- 
festivalis. Parapijos šventė tę- kus Šv. Jurgio parapijos salė- 
sis tik du pavakarius. Parapie- Ie-
ciai maloniai kviečiame daly- pROF JUOZAS ŽILEVIČIUS 
vauti šiame parapijos parengi-

9 vai. vak., vadovaujama Juo
zo Stempužio, kurio pastango
mis suorganizuota ir Pabaltie- 
čių radijo valandėlė, veikianti 
kiekvieną pirmadienį nuo 8 iki 
9 vai. vak. Kiekviena tautybė 
turi 20 minučių. Pabaltiečių liet. 
radijo dalis perduota Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando 
skyriui. Jį veda skyriaus val
dybos vicepirmininkas Jonas 
Daugėla, o jam talkininkauja

Valdyba
Šv. Kazimiero Lituanistine 

mokykla Clevelande, vaiku
čiams, jų tėveliams ir visuome
nei ruošia Kalėdų eglutę 1963 
metais sausio mėn. 6 dieną.

(Pr.)

me
tų lietuvius atstovauja Ameri
kos Lietuvių Tarybos Clevelan
do skyrius. Kadangi Alto Cle
velando sk. sudaro 48 organiza
cijos, tai skyriaus valdybas įvai 
riais atvejais ir kreipiasi į or
ganizacijas, prašydama daly^

TIKĖJIMAS GAJUS RUSIJOJE Ką Dievas sujungė, žmogus 
' teneišskiria; tuo jau pasirūpins

Šiaurės ir Pietų Amerikos ru
sų stačiatikių patriarchalinis 
egzarchas arkivyskupas John 
Wendland, lankydamas Šv. Jo
no stačiatikių bažnyčią Grand 
Rapids mieste, pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungoje krikščiony
bė esanti gaji ir auganti. Ko
munistams esą sunkiau atvers
ti į komunizmą krikščionį, kaip 
krikščionims laimėti komunistą.

Su juo buvęs Maskvos Šv. 
Petro ir šv. Povilo cerkvės kle
bonas pareiškė, kad jo parapi
joje yra arti 5,000 tikinčiųjų. 
Maskvoje esą apie 50 cerkvių, 
gi sakramentus priimančių ti- ' 
kinčiųjų Sovietų Sąjungoje esą 
arti 60,000,000. Tie jų pareiški- 1 
mai buvo išspausdinti “The1 
Grand Rapids Press” (X1.24) j 
laikrašty.
ŽURNALIZMO KURSAS UŽ I 

AKIŲ
Meksikos mieste esanti Car

los Septien Garcia žurnalistikos I 
mokykla pradėjo duoti kursą Į 
už akių, korespondenciniu būdu.

pats Dievas. G. B. Sha,w

ligniną ELECTR0niC5
TV-RADIJAI - OUOST. REKORDERIAI 

I STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam Samiausios kainos Ir garantija

i3321 S, Halsted St.- CLiffside»-5665|

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

AVA 5-9209 Chicago, IU.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iŠ 

įvairių atstumų

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

IŠ KUR ATSIRANDA 
PLIKIAI?

Medicinos ekspertai yra tos 
adv. Julius Smetona, J. Stem- nuomonės, kad plikumas atsi-
pužis ir A. Balčiūnaitė.

Alto Clevelando sk. valdyba
dėkinga Petrui Tamulioniui, ku
ris pirmas paaukojo $15 Pabal
tiečių lietuvių radijo vai. išlai-

randa iš vyrų hormone esančios 
medžiagos, kuri vadinama an
drogenas. Vyrų būna daugiau 
plikų, kadangi jų organizmas 
gamina daugiau to hormono

doms. Valdyba tikisi, kad atsi- APie tai pareiškė dr. Norman | 
ras ir daugiau geradarių. Cle- i Orentreich, New Yorko univer- M 
velando lietuvių visuomenė ' siteto medicinos mokyklos pro- g

metais buvo džiaugiasi, galėdama pasiklau- ' fesorius, dalyvavęs JAV Der- y 
matologijos akademijos šuva- fo 
žiavime Chicagoje. Dr. Orent-

L. žvSrkalnis

vauti. Ir šiais
_ , syti 2 kartu per savaitę lietu------r----- c ~~o---------u-- ’ £'-- ~ .

šant dalyvauti ruošiamam pa- ' V1^ radijo, 
radę. Į kvietimą atvyko tik Cle
velando budžiai, vadovaujami i 
inž. A. Pautieniaus, kuris kar-1 
tu yra ir Alto Clevelando sk. 
valdybos narys.

ALTO ATSTOVŲ 
«Ui?iIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
: Clevelando sk. kviečia organi-me. Sekmadienio vakare 11 vai. Mūsų žymusis muzikas ir Parade dalyvavo per 10,000 , ..

bus laimėjimų paskirstymas. profesorius Juozas Žilevičius vi- žmonių. Pro parado garbės tri- ’ zacri\ atstovų susirinkimą 
Festivalio pelnas eis bažnyčios gą savaitę svečiavosi pas Am- Į būną pravažiavo daugybė ma- ruodžio 16 d. _2 vai. (sekma

reich pasipasakojo sėkmingai 
prigydęs plaukus 5C0 vyrų ir 
50 moterų, paimdamas plaukus 
iš tų galvos vietų, kur jie tan- 
kūs ir perkeldamas į nupliku- 
šią.

TELEVIZIJAS
papuošimui ir kitiems parapijos brazus Clevelande. 
reikalams.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois ||

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

Garbingas šinų su įvaįriaįs plakatais bei dienį’ tuoj p0 sumos) Lietuvių j paprastas ir spalvotas nebrangia 
salėie. taisau. Už patarnavimą vietoje $3

Darbotvarkėje: Vasario 16 až dirbtuvės darbą — $10 ir da- 
I lys. Pigios paveikslmes lempos.

svečias kartu su Pr. Ambrazu 
aplankė O. ir A. Mikulskius, J. 
ir J. Daugėlus ir J. ir A. Kazė
nus. Profesorius, išdirbęs per , . . , . , „ „ x. . .
6 mėn Muzikologijos archyve' kimnkauJant .dr’. K Pautieniul

užrašais. Pravažiavo ir lietuvių 
grupė su plakatais ir užrašais, Į „ 
kuriuos pagamino budžiai, tai

TAUTŲ KALĖDINĖS 
GIESMĖS PER TELEVIZIJĄ

Pereitą sekmadienį Clevelan
do didžioji televizijos stotis da
vė visos valandos programą, 
kurioje su kalėdinėmis giesmė
mis pasirodė vokiečiai, italai, 
vengrai, čekai, rumunai, serbai, 
lenkai ukrainiečiai ir lietuviai.

Programai vadovavo ir išpil
dė keletą kalėdinių kompozicijų 
žinomas dainininkas Vaughn 
Monroe. Be tautinių grupių, da
lyvavo ir Clevelando filharmo
nijos orkestras, diriguojamas 
Kari Grossman.

’ Lietuvius atstovavo Čiurlio- 
niečių ansamblis su maestro Al
fonsu Mikulskiu. Miela lietu
viams buvo klausytis lietuviš
kos kalėdinės giesmės ir gražu 
žiūrėti į tokį puikų lietuvišką 
meninį junginį. Tik tada, kai sa
vo akimis pamatai ir kitų tau
tybių chorus jų sudėtį ir iš-; įrmąją dįeną nUQ 12 ikį t val GALITE UŽSISAKYTI
girsti damų bei giesmių ispil- Or°-anizaciios ir navieniai VAISTUS SAU IR SIUNTIMUIdymą, gali su džiaugsmo širdi-j P-P- Organizacijos ir pavieniai, .
mi didžiuotis, kad lietuviai Cle-'asmena- nor! perduoti sveikini- ęommunjty Vaistinėje
velande chorų varžybose tikrai mus Kale<^ ir W Metų , 7 J
, , . . . proga, prašoma skambinti Radi-1konkurentų neturi. t \ • to. ,i jo vadovui J. Stempužiui tel. I 

Ne tik fizinės sudėties, rūbų ; 382-9268. Clevelandiečiai turėtų | 
gražumu bei turtingumu, bet ir! duoti sveikinimų radijui, tuo į 
balsinės medžiagos atžvilgiu, pačiu atsidėkodami už didelį i 
tarptautiniame kalėdinių gies- kultūrinį lietuvišką darbą, kurį

1 šventės rengimas ir kt. Prašo-1
atstovus

Chicagoje, išvyko poilsiui pas I Paškonienei ir inž. A. Pautie-
savo dukros šeimą prie Eliza-1 n^uk Parado organizacinis ko- 
beth. mitetas lietuvių grupę įvertino

— Spaudos kioske galima 
gauti kalėdinių atviručių, nau
jausių leidinių, kaip Partizanai, 
Tėvynėje ir pasauly, kun. A. 
Milukas, Gulbės giesmė, Titna-

geriausiai ir apdovanojo ženk
lu — Lithuanian American 
Ccuncil; Presented by The'Yel- 
low Cab Co.

Daug progų pasitaiko kelti
go ugnis, 1000 šypsnių, A^®k' Lietuvos vardą amerikiečių ir 

kitų tautybių tarpe, tačiau ne 
visada įmanoma prisišaukti tal
kininkų.

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS

Jau eilė metų, kaip Clevelan-

sandrynas, vadovėlius ir kt.
Kioske galima užsisakyti liet. 
laikraščius ir žurnalus bei lie
tuviškąją enciklopediją. Kioskas 
atidaras sekmadieniais po liet. 
sumos šv. Jurgio parapijos sa- į 
Įėję. Kiosko vedėją galima pa
siekti tel. KE 1-5264.

— Clevelando lietuviai kalė-!de veikia “Tėvynės Garsų” lie-
dines radijo programas galės'--------------------------------------------
girdėti Kūčių vakare, gruodžio 
24 d. 8-9 vai. vak. ir Kalėdų

me organizacijų 
vykti. Vahlvba

VASARIO 16 ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos , 
Clevelando sk. rengia Vasario | 
16 minėjimą vasario 17 d., sek 
madienį.

10:30 vai. pamaldos liet. pa-į 
rapijų bažnyčiose už mirusius, f 
žuvusius ir kovojančius dėl Lie- 
tuvos laisvės ir nepriklausomy-, 
bės. •

Iškilmingas minėjimas 5 vai. 
vak. Šv. Panelės Nepaliaujamos 
Pagalbos liet. parapijos naujoje 
salėje. Pagrindiniu kalbėtoju

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

VANDER
vilsttjvttj nuotraukos 

3 RČŠ
TR

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪS(J SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.;• A-A"*'

4552
W. <3rd St.

3505
W. 63rd St.

PO 7-8020
A
L
Y
V 
A

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

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

:2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

mių išpildyme, čiurlioniečiai bu
vo visa galva aukščiau.

Kitų tautybių chorai maži

radijas atlieka mūsų kolonijai. 
— Informacinis susirinkimas.

.„ . , , ... L Gruodžio 23 d. lietuvių salejenevienas iš jų sudarytas iš vien „ , . T t-> • • ,•, , v j , saukiamas LB pirmosios apylin-moterų, daugelio chorų daly- , . . „ . . . . . . i. . . ». , kės informacinis susirinkimas, iviai vyresnio ar seno amžiaus.' . , . , x T ... 'Kazimieras Kareekas, R. Ph., vais-.. . ... . . įkuriame bus pasisakyta Lithua-1 . _ ... . „ TT .Čiurlionio ansamblis yra jauni- . c . .. .......... tinęs savininkas ir C. Ugianskis,J J 'man Village akcijų Įsigijimo i “J iR. Ph., tiksliai išpildo daktaro re-I reikalu, Lietuvių Fondo vajaus 
klausimu ir kitais ateities veik
los klausimais. Pradžia — 11:30 
min.

mo ir vidutinio amžiaus su di
deliu patyrimu dainininkų me
ninis vienetas. Todėl ir supran
tama, kodėl ir šis tautų koncer
tas, pagerbiant gimusį Kristų,
buvo užbaigtas Čiurlionio an-, — Dūdėniį šeimai atvykusiai j
samblio lietuviškąja giesme. Po iš Prancūzijos su 12 vaikų, rei- | 
koncerto visi kiti chorai prisi-! kalinga maisto, drabužių ir pi- 
jungė prie čiurlioniečių, ir vi- nigų. Kol kas šeimoje nė vienas! 
siems buvo nuoširdžiai padėko- nedirba. Jei kas galėtų duoti Į 
ta. i kokią auką pinigais, maistu ar

ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

GOMNIUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5006 Wesi I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą. dieną.
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. „ 9 „ 8
Xeštad. 9 12:10

anticipated dividend 
on investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehili 6-7575
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Holiday Treat
for Friends

... for You

GOOD TASTE THAT 

REFLECTS YOUR OWN!

A Gourmet’s Fruit Cake Štili 
Moderately Priced 3-lb. Size 
$5. 5-lb. Size $8.

Oid Southern litehens Fruit Cake
85 P.ERCENT REORDER for customers, friends or themselves, conclusive 
evidence of the excellence of this delicious fruit cake. Chock-full of flavor frcm 
alrrionds, :mellow-rich fruits, jumbo pecans; deliciously spiced; light-textured 
būt moist: slices thin, looks festive, a Holiday taste treat.
ŠAME MODERATE PRICE: 3 1b. $5; 5 lb. $8. 10% OFF FOR GIFT ORDERS 
of 12 or more. Holiday tin perfect for cookies. Postage paid. We mail promptly 
to your gift list with handsomei card. Check or M. O., pleasa.

Satisfacticn Guaranteed

REAL E S T A T E SEAL E S T A T E

OLD SOUTHERN) KITCHENS Dept. C.P., 702 Murfreesboro Road 
NASHVH.LE 2. TENNESSEF.

Kasdienybes kronikos

Zip —laiškas jau ir čia

KĘSTUTIS G AIDŽIŪNAS

Ateinančiais metais maždaug to tarnautojų skaičių, nes kas- 
šiuo pačiu laiku jūsų paštinin- dien siunčiamų laiškų kiekiai ne 
kas atneš specialų popieriaus j mažėja, bet vis didėja. Day nuo

PARDAVIMUI

dviraclaT*mergaitems
IR BERNIUKAMS !

Triračiai mažiems — nuo 
12” iki 26”. Visi gerai per
taisyti, gražiai atrodo, bė
ga gerai. Parduodami pi
giai.
3508 W. 61st St. (iš kiemo)

i 2 butų minas. 4 ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$25,000.

Del senatvės parduoda gera mūro 
namą.. ,$400 nuomos mėn. įmokėti 
$5,000,

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

Rezidencija pagal madą. G kamb. 
j ir jaunimui puikus žaidimo kamba- 
I rys. Daug vertingų priedų. 16 metų 
[statyba. Verta $3 2,000

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

5 nuomos naujame name. Pasto
viai duoda $500 mėn. Taksai ir iš
laidos mažos. Vieta gera. Įmokėti 
$1 5,000.

(i kamb. mūras. Arti 6G-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy- 

Įmas. Garažas._ Verta $18.500.
8 kamb. mūras. Arti 62-os ir Rich- 

mond. l % vonios. Įrengtas rūsys. Pi
gus už $18,800.

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

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

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

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

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

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

(i butų 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.

Mūr. 5 apačioj 
žas, 3 0 p. lotas.

Mūr. 2x5. Atskiri 
M. p. $21.500.

Mūr. (i kamb. 30 
žas. G 7 ir Artesian.

ir 3 viršuj. Gara- 
M. p. $.1 6,900.

šildymai gazu.

p. lotas. Gara- 
Tik $16. S 0 0.

Mur. naujas. 2x5 IĮ. platus lotas 
atskiri šildymai. Gage p. $39.800.

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

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sfh St., HE 6*5151
- ./Sl1, n’azu įmoikėjimu modernus 
o % kamb.. 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild 
Automob. pastatyti “corport”. Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

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

Modernus 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., 
garažas. Rright. Pk. skubiam par
davimui $19,900.

6 butų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
fklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk, rajone. Nužemin
ta kaina. $59.900-

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple- 
xvood. Tie $17-000.

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

lapelį. Tai bus specialus prane
šimas iš Amerikos Pašto de
partamento ; jame bus penkių 
skaičių numeris — jūsų “padi
dintos pašto zonos numeris.”

Šių penkių numerių pagalba 
jūsų paštininkas, giminės, drau 
gai, uošvienė ir kreditoriai vie
nu žvilgsniu pajėgs nustatyti 
jūsų gyvenvietės valstybę, mies 
tą ir pašto zonos numerį.

Pagal Pašto departamento 
viršininko J. Edward Day pra
nešimą, departamentas ragins

mone, “tai dramatinis pašto zo
nų numerių praplėtimas.”

Nors ZIP planas didžia dau
guma bus taikomas ir palies 
krašto didžiąsias bendroves, jis 
kartu įjungs ir mus. Mes visi 
ne tik gausime iš savo laiška
nešio penkių skaičių numerius, 
bet jie mums kasdien bus pri
menami specialiuose telefono a- 
bohentų knygų puslapiuose ir 
specialiose knygutėse, kurios ne 
mokamai bus gaunamos iš kiek 
vienos pašto įstaigos.

Day įsitikinęs, kad ZIP pla-
naudoti šiuos specialius zonų nu nas pagreitins užmiestinį pašto 
merius, bet tai jokiu būdu ne- j pristatymą. “net 24 valando- 
virs įstatymu. Ši nauja mintis ‘ mįs... tuo būdu šis naujas pla- 
pavadinta ZIP — Zone Improve- nas tiks ne tik didžiosioms bend į 
ment Plan. rovėms. bet ir kiekvienai šeimi-

Šis naujas planas, Pašto de- ninkei.”
partamento viltimis, bus didžia 
dauguma naudojamas didelių į- ' 
monių — elektros, gazo ir van
dens bendrovių, draudimo įstai
gų, departamentinių krautuvių, 
kredito kortelių bendrovių ir 
žurnalų leidėjų. J. Edward Day 
tikisi, kad šios bendrovės pa
ruoš ZIP informaciją automa
tiniams sąskaitybos ir siuntimo 
įrengimams, tuo būdu atlikda
mi nemaža skirstymo ir rūšia
vimo darbų, kurie šiandien at
liekami pašto įstaigose.

Day taip pat tikisi, kad ne
tolimoje ateityje pašto įstaigo
se bus įrengtos elektroninės ma 
šinos, kurios pajėgs “perskai
tyti” Z,IP numerius nuo komer
cinių ir asmeninių laiškų bei , 
greičiau, praktiškiau ir ekono-1 
miškiau šiuos laiškus išskirsty-1 
ti. Jis griežtai paneigia, kad šie ! 
nauji įrengimai sumažins paš-

JAV KONGRESO IŠLAIDOS

Iždo 1983 metais JAV kon
greso išlaid. sieks $147,594,000. 
Vienas kongreso atstovas me
tams kainuoja $275,000. Taip 
apskaičiuoja “The Courier Jour
nal” (VII.22). čia įskaitomos 
paties kongreso išlaidos, išlai
kymas kongreso rūmų, biblio
tekos ir valstybinės spaustu
vės.

RADIJO MOKYKLA

Bolivijoje gruodžio 8 d. Ma- 
ryknoll vienuoliai atidarė radi
jo mokyklą, kurios pagalba ti
kimasi 700,000 Quechua indėnų 
išmokyti skaityti ir pakelti jų 
gyvenimo lygį, pravedant eilę. i 
socialinių — ūkinių programų. į

Žinoma, asmeniui, turinčiam 
081-03-3828 Sočiai Security nu 

i merį, 201.705,6783 telefono nu- 
j merį ir 96347 ZIP numerį, dar 
1 gali atsirasti visa eilė nenuma-

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSE 
ANESTHETIST

Needed At Once!
Salary Open

50-Bed General Hospital 
also

MEDICAL LABORATORY 
TECHNICIAN

Reg. Preferredly 
Malė or Female — Salary Open

X-RAY TECHNICIAN
Salary Open

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

LEMOS B. WARNE 
HOSPITAL & CLINIC

207-213 Mahontongo Street 
Pottsville, Pennsylvania

COOK
Woman to cook 

for bank lunch room

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

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

7 kamb. mūr. graži virtuvė, ply- 
tel. vonia, 2 a., garažas. 30 p. skly
pas. M. parke, tik $16.500.

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

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

1 % a. (i ir I kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž., 
2 a., mūr., garaž. M. parke, $33.500.

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentų nuosav., "rooming 
house”, moteliai su mažais įmokėji- 
rnais.

NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue

(i Įį 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 

I potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
I mūsų Įstaigos. Tik $16.400.

2 butų ix> 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $2 6,400.

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

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

3 inieg., 3 metu mūras, Brigliton 
p. Tik $21,800.

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

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

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

Telef. 471-0321

tytų problemų...

-i 10:30 A. M. to 1:30 P. M.
Four days per week 

Steady
THE IRVING BANK

6005 W. Irving Park Rd.

NURSES INSTRUCTOR
n otostetrical nursing. B. S. degree 

TIKRAI GRAŽI, NEBRANGI , reąulred. 200 bed J.C.A.H. genera.1 
I hospital in northweste.rn Pennsylva-KALEDINĖ 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

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

Nusižengimų išvengimas
Šią 'knygelę paruošė mokytoja 

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

“D R O G fl S"

1545 W. 63rd SL Chicago 29. III.

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

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

Prie MaJ'ąnette P-ko naujas bun
galotv, 5% kamb. $17,300.

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

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

VAINA REALTY
2617 W. 7 lst St. RE 7-9515

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

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

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

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

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

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

RE 7-0835

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mfir. 2 po 4, Brighton Pke. $17,900. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6% kamb.

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

$22,500.

CICERO—BERWYN
2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto. garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

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

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,000 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,000.

aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $16,900. 
Turime gerų bargentj, patikrinkite, f^ug

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras 6 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galo\v. Prie 6 2-os ir California. 

vertingų priedų. Žema kai-

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate
2742 W. 4Srd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. WA 5-5030

nia wit.bin easy driving distance of 
Pittsburgh. Ncw vveil eąuipped pro- 
fessional scbool of nursing affiliated 
wit.li statė University. Opportunitv 
for further study availablc. Liberal 
eniployee benefits include siek ieave, 
retirement plan and four tveeks va- 
c'ation. Salary range $5,200 to $6,000 
depending on ąualifieations and ėx- 

■ perienee. Apply to

OIL CITY HOSPITAL
East Bissell Avė.

________ DIL CITY, PA.________

NURSES

Visai naujas 6 butų mūras. At
skiri gazu šildymai, elektr. plytos 
ir šaldytuvai, modernūs įrengimai, 
tvirta statyba. Jau išnuomota. Yra 
lease’ai, nuoma $8,000 metams. 
60 p. sklypas. Labai graži vieta. 
Kaina $69,000. Susitarti telef.

RE 7-7200

2 apartamentai puikioj Marąue
tte Manor rezidencijoj 58th ir Ar
tesian. Dujų — karšto vandens šil
dym., potvynio apsauga, 2 auto. 
mūr. garaž. Apžiūrėti susitarus su 
savininku, tel. PR 6-7200. Kaina — 
$26,500.

AUKŠTO—7 KAMBARIAI
IŠ metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $8 0.00 į

'mėn. Kaina $19,000.
10 METŲ MCE. NAMAS

5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 
nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS l

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

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

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.

5 IR 4 KAMB. MARQUETTE PK.
10 metų 1 % aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdu sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAIbrook 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. 
$16,200

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

| Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
'parke ant 55 pėdų sklypo. T,uxus 
butas — geros pajamos. $35.000. 

j REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS
14259 So. Maplevrood Avė.
i Telef. CU 4-7450 arba YA 7-2046

Operating room — supervisor 
instructor

Nurse vvith B. S. Degree preferred. 
būt will consider eąuivalent in ex- 
perience. 200 bed J.C.^V.H. General 
Hospital in Nortliivestern Pennsylva
nia. withln easy driving distance of 
Pittsliurgb. Newly built profesional 
seliool of nursing with eolle.ge af- 
filiatįon. Dual responsibility for 
teaehing & supei-vision. Diberai 
employee benefit program includes 
siek ieave, retirement plan and 4 
weeks vacation. ricasant living 
ąuarteii-s. positio-n availablc imme- 
dialely. Salary open.

Write to administration.

OIL CITY HOSPITAL 
East Bissell Avė.

DIL CITY, PA.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

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

Išnuom. 5 kamb. butas, gazu 
šildomas. Gage pke.. galima tuo
jau užimti. PR 8-0603, po 6 v. v.

HELP VVANTED VYRAI

TOOL AND 
DIE MAKERS

A-l MEN ONLY
EXPERIENCED IN TOOL 

AND DIE SHOP W0RK 

lst AND 2nd SHIFT
ĮSIGYKITE DABAR !

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

Skelbkitčs “Drauge”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS!
CONSTRUCTION CO.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

Remkite “Draugą”

HELP WANTED VYRAI

► ♦ 4* «• ♦>

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dnn>
traukiai Pataisomi, Išsmallnami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “coo- 
per-alloy” rinas—•'gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir “galvanized” Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau- 
nios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktj bei sekmadie
niais

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
Sius. vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412
; Vtetor Skade ST 8-9272

LAYSTROM MFG.
3900 W. PALMER ST.
Apply after 8:30 a. m.

Ieškau mėsininko nuo naujų 
metų 3 dienoms savaitėje. Dėl at
lyginimo susitarsim. Skambinti 
FA 4-0646.

Perskaitę "Draugą", duoki 

te ii kitiems pasiskaityti

Platinkite “Draugę”

HUGHES
AIRCRAFT
COMPANY

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 exacting tolerances.
Hughes offers ehallenging assignments in the Faleon guided missile 
program.
A comprehensive schedule of benefits and an excellent elimate add 
to your job satisfaction.
Air mail detailed resume to: Dept. L. N.

MR. J. S. ALSOI’
Eimploymęnt Supervisor

Hugh es Aircraft Company
P. 0. B@x 11337 — Tucson, Arizona

An eąuaj opportunity employer

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

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

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I



y

Švedijos gerovė ir šešėliai ateityje
Švedai vengia vaikų, siekdami išlaikyti gerovę. Nauji mokesčiai, pakilusios kainos. 

Vienas garažas 50-čiai automobilių. 92% švedų tuokiasi bažnyčioje.

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 14

Jau patekęs į Stockholmo cen 
trinę geležinkelio stotį pasijunti 
atsidūręs amerikietiškoje Euro
poje. Švedija šiaip ar taip aukš
čiausio gyvenimo lygio kraštas 
Europoje ir daugeliu požiūrių į- 
domus. Pvz. šių eilučių autoriui 
teko kalbėtis švedų sostinėje su 
jau per 10 m. ten gyvenančiu 
estu mokytoju ir stebėtis pui
kiai tvarkomu socialiniu gyven
tojų aprūpinimu. Kad nors pusę 
būtų pasiekusi Amerika, pagal
vodavai .. . Toji socialinė apsau 
ga — jau platesnė tema. šį kar
tą daugiau apie tą švedų gero
vę, apie kai kuriuos būdinges
nius gyvenimo bruožus.

Gyveninio standartas? Taip, 
bet ir žmona dirba ...

Švedija įdomi, kad joje gimi
mų skaičius atsidūręs, palygi
nus su kitais pasaulio kraštais, 
paskutinėje vietoje (1960 m. bu 
vo vos 13,4 gimimų vienam 
1,000 gyv.). Tačiau apie šio 
šimtmečio pradžią gimimų buvo 
dvigubai daugiau. Tad ir aiški
nama, kad tas atsilikimas sieti
nas su padidėjusia krašto gero
ve. Vienas švedų dienraštis ne
seniai rašė: taip, mes norime iš
laikyti savo gyvenimo lygį, ta
čiau tai įmanoma, dar ir žmo
nai, be vyro, dirbant įstaigoje 
ar fabrike, O jei šeimoje atsi
randa daugiau vaikų, teigia šve 
das laikraštininkas, ar būtų į- 
manomi tię papildomi darbai?

Žymiai auga pensininkų 
skaičius

Lygiagrečiai su vaikų skai
čiaus mažėjimu, Švedijoje žy
miai didėja pensijos amžiaus su 
laukusių gyventojų skaičius. 
Jau kalbama apie krašto “suse- 
nėjimą”, apie darbo jėgų stoką 
ir galimą neigiamą įtaką gamy
bai, atlyginimų infliacijos pavo
jus ir pan. Ne taip seniai švedų 
min. pirmininkas Erlandėris vie 
name fabrikų darbininkų suva
žiavime yra pasakęs: “Gerovė 
nekyla automatiškai su naujų ir 
geresnių mašinų padaugėjimu”. 
Jis paskelbė vesiąs griežtesnę fi 
nansinę politiką, nes siekiama 
išvengti infliacijos pavojaus. 
Kuriam laikui praslinkus kilo 
kainos, bet drauge ir atlygini
mai. Pakilo 6 su puse % ir pre
kių apyvartos mokestis.

Alkoholis kaštuoja 10 kartų 
daugiau

Taigi, Švedijoje viskas pa
brango — ir pašto ženklai, ir ge 
ležinkelių bilietai ir laikraščiai, 
duona, pienas, mėsa, cukrus. 
Per pastaruosius 20 m. Švedijo
je pabrango beveik visos pla
taus naudojimo reikmės, o alko
holio kaina, palyginus su prieš
kariniais laikais, pakilo net de
šimteriopai. Tačiau ir pakilusi 
kaina nebuvo stabdis — gyven
tojų polinkis alkoholį naudoti 
vis didėja. Pastaruoju metu vy
riausybė buvo linkusi įvesti 
naujus mokesčius ir tuo būdu 
apstabdyti gyventojų perkamą
ją galią. Anot min. pirmininko, 
jei, girdi, mes norime išlaikyti 
savo gerovę, mes negalime atsi
sakyti nuo mokesčių ar kredito 
suvaržymų.

2,500 dol. metinis uždarbis

Apskaičiuota, kad metinis 
Švedijos sostinės gyventojų už- 
darfcis siekia 12,000 kronų arba 
apie 2,500 dol. Tai daugiau, 
kaip kuriame nors kitame Eu
ropos krašte, net Fed. Vokietiją 
įskaitant.

Tačiau kai kurie švedų parei
gūnai vis vien nusiskundžia, 
kad ,nepaisant gerovės, tenka 
kasdien socialiniai šelpti žmo-

nes su fizin. ir dvasiniais nega
lavimais, šeimas su daugeliu vai 
kų ir vienišas, vyrų apleistas 
motinas. Nors Stockholme rasi
me 98 vaikams žaisti aikšteles, 
jos užsieniečiui teikia gerą įspū
dį, tačiau tai visų vaikų nepa
tenkina. O sostinės žinomoji 
plaukikė B. Segerstroem yra 
verčiama vykti treniruotis į 60 
km. atstu nuo sostinės Uppsa- 
los miestą, nes Stock'holme nė
ra 50 m. ilgio plaukiojimo ba
seino ... Kai kuriose ligoninėse 
uždaromi skyriai, nes trūksta 
personalo. O gail. seserys, vos 
ištekėjusios, jau meta savo tar
nybą ... Dar pridurtina, kad 
Švedijoje automobilių skaičius 
vienam gyventojui — didžiau
sias pasauly (be JAV), tačiau 
50 automobilių atitenka vos vie 
nas garažas. Taigi, jei nori 
džiaugtis gerove, turi ją užsi
dirbti. Kol dar ūkinė konjunk
tūra laikosi ,nepastebimi ryškės 
ni pavojai. Tačiau Erlanderio į- 
spėjimai liudytų, kad ateity nu
matoma sunkumų ir jau iš anks 
to siekiama jiems užkirsti ke
lias. Visa tai primena ir praėj. 
pavasarį Fed. Vokietijos ūkio 
ministerio Erhardo buvusius į- 
spėjimus gyventojams.

Švedijoje auga jaunų 
sutuoktinių skaičius

Sunku pasakyti, ar tai gėro
vės ženklas, tačiau Švedijoje 
jaunimas tuokiasi vis jaunesnio 
amžiaus. Pagal įstatymus, jau
nuoliai gali tuoktis 21 m. amž. 
sulaukę, o merginos — 18 m. O 
1734 m. įstatymu merginos ga- 

, Įėjo tuoktis vos 15 m. amž. su
laukusios. Dabar pastebima ten 
dencija daryti spaudimą į Šve

Yemeno nuversto karaliaus vie
nas saugotojų Mahmoūd, 13 m., 
buvo labai stiprus ir dėlto buvo 
paskirtas karaliaus saugotojų še
fu, tačiau vėliau pradėjo grobstyti 
daiktus ir todėl jis čia matyti jau

V ALSEIKA, VOKIETIJA dijos parlamentą, kad jis ap
svarstytų klausimą sumažinti 
susituokiančiųjų amžių. Pvz. 
praėj. metais Švedijoje susituo
kė netoli 1,000 merginų mažiau 
kaip 18 m. amž., tuo tarpu prieš 
20 m. tokio amžiaus nuotakų 
tebūdavo vos pora šimtų. Tas 
pats ir su jaunuoliais — pernai 
susituokė 2,500 žemiau 21 m. 
amž.

Bažnytinės sutuoktuvės Šve
dijoje privalomos nuo 1734 m., 
o nuo 1908 m. švedų piliečiams 
galima pasirinkti bažnytines ar 
civilines sutuoktuves. Tačiau jei 
pažvelgsi į Švedijos gyventojų 
statistiką, tai pasirodys, kad ci
vilinėmis sutuoktuvėmis tepasi- 
naudoja vos 8% sutuoktinių, o 
92% tuokiasi bažnyčiose.

KEISTOS MADOS
Ne kartą teko vasarą matyti 

Chicagoje ir Los Angeles į baž
nyčias r ateinančius žmones, ne
kalbant apie jaunimą, bet ir vy 
rešnio amžiaus, net aukšto ran 
go būv. Lietuvos karininkus, be 
švarkų, atlapais kaklais — be 
kaklaraiščių. Juk net ir į pa
doresnį restoraną tokiose uni
formose neįleidžiama, o jeigu 
iš mandagumo įleidžiama, tai 
tuojau atnešama kaklaraištis 
ant lėkštelės ir veidrodėlis.

Panašios istorijos teko ma- 
l tyti ir kapinėse palydint savo 
artimuosius, pažįstamus, mote
ris ir vyrus apsirengusius su 
šviesiomis suknelėmis, vyrus 
šviesiais kostiumais ir atlapais 
kaklais. Gal dabar jau to reika
lauja naujos mados?

J. Julijonas.

CHICAGOS ŽINIOS
STOJANTIEMS Į PAJŪRIO 

SARGYBA
Jaunuoliams norintiems gau

ti stipendiją į JAV pajūrio sar
gybos akademiją, New London, 
Conn., prašymus reikia paduoti 
iki kitų metų sausio 10 d. Aka
demijos programa paruošia įgy 
ti mokslų bakalaureatą (B. S.) 
ir duodamas karininko rangas. 
Galima kreiptis į Chicago Ur
ban League arba į U. S. Coast 
Guard Academy, New London, 
Conn.

ATSISTATYDINO GARY 
MIESTO MERAS

Gary miesto meras George 
'Chacharis rezignavo ir kiek vė
liau teisme prisipažino kaltas 
už sąmokslą nusukti taksų nuo 
federalinės valdžios. Bylinėji
masis teisme ilgokai užsitęsė, 

i net kelis mėnesius. Jam gresia. 
5 metai kalėjimo ir $10,000 pa
bauda. Jis bus nuteistas sausio 
18 d. Mero pareigas laikinai

pančiuose, užima

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE

Gruodžio men. 13, 14, 15 d. dSavininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

$4.39 < KRON Brannvin Aquavit ................ 5th $3.9ž
S5.95 J ZELLER SCHWARZE KATZ .......... 5th SI.2S
$4.75 $ RIGGADONNA Imp. Vermouih Bottle $1.11

980 9 Didelis pasirinkimas importuoty šokoladų, špro 
98p f tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių,

$4.75 f KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!

VYKSIM BATŲ PIRKTI LIETUVON

Linksmos mintys Tėvynės Balso 78 nr. perskaičius

Aną dieną gavau keletą “ta- Tai patvirtinti nuotraukoje bu- 
vorščių” laikraštėlių. Laikraš- vo parodyta sustatyti dviračiai 
tėlis dviejų mažučių puslapėlių prie kokių tai leninizmo kursų. 
— vidutinis kolchozininkas leng Buvo ir motociklas, matyt po
vai per dieną surūkytų. j litruko.

Vienas jų buvo prirašytas Ni-: Apie emigrantus taip rašo: 
kitos kalba apie “taiką”. Visi, “Jie palikdavo savo tėvynę dėl 
du lapeliai. Pataupiau laiką, ne-1 didelio išnaudojimo, nuskurdi- 
skaičiau. Kitame rašo apie dy- j mo, politinės priespaudos. ( 
pukus ir “buntovčikus” veiks- ; Tik tarybų valdžios dėka bu- i 

vo likviduota neleistina padė
tis.” i

Taigi nebereikia plaukt per 
vienintelę išbrukuotą gatvę tuoj ] marias, dabar “gruzavikai” nu- 
praminę “zolatnaja”. “Turistai” ' veža tiesiai Kazachstaną.

Nenustebkit, sako, jei sutik
sit New Yorke kolchozniką tu-

mus.
Rašo ten ir “turistai”. Šie 

kaip Kudirkos žydeliai, kurie

pamato statomą namą ir cho
ru gieda apie “stebuklą.”

Kosmonautai, kukurūzai, kiau į ristą. Ko gi nustebt, jei kol- 
lininkės, kiaulininkai, “didysis ■ choze uždarbiai pasakiškai di- 
mokytojas” Nikita — kaip vi-1 deli, o viskas nepaprastai pigu. 
sa didinga, nuostabu. 1 Susigalvoja kolchoznikas va-

“Turistė” iš JAV Ksavera žiuot atostogų Amerikon, nu-
Korsakienė iš S. Francisco, va-
žinėjus Japonijoj, Indijoj. Ha- taip, tada ir tada, o šis tik pri- 
vajuose su “taika”, jau antrą deda; “charašo”, ir kolchozni- 
kartą Vilniuj. Sako: “Avalinė kas žioplinėja New Yorke ar 
graži, gera ir pigesnė, negu pas Californijoj pas “turistą” Ksa-

verą.
Parodytas ir koks tai senelis, 

grįžęs iš Argentinos, ar tai Bra
zilijos.

Atvažiavo, žmogus, sublogęs 
kaip kolchozo kumelė, dabar tik 
pradedąs atsigauti. Nevertas, 
sakosi, jis pensijos, bet jam duo 
da. Tik senelis nepasakė, kiek 
papirosų jis gali už tą pensiją 
nusipirkt.

Rašo, jog Angarietis buvęs 
geras bolševikas, bet jam klu- 
vę į pakaušį per apsirikimą.

Kaip sakoma, apsirikti yra 
I žmogiška, bet svarbiausia, kad 

Dabar, rašo, klumpių nebe- dabar jam “šlovingoji” dovano-

mus, Amerikoj”. Ką gi, reiks 
važiuot kibą ten batų pirkt.

Ir “didysis mokytojas” nese
niai tuo stipriu batu New Yor
ke mušė į stalą.

“O gero padaryta tiek daug, 
kad galima tik džiaugtis ir 
džiaugtis,” — užbaigia “turis
tė”.

Už tat, koks tai tarybietis nu 
drėbė iš molio “turistės” bius
tą. ale jau daug plonesne. O 
vistiek parnešė ją nelabasis ant I 
ragų atgal į tą prakeikta kapi
talistinį, buržuazinį kraštą.

dirba. Dabar yra batų fabrikas. 
Mašinos siuva batus. Belieka 
tik paspaust mygtuką. Šiaučiai 
tik dievaitį Bachą garbina, o 
batų kaip Amerikoj. Ak, čia blo 
gas palyginimas, kur tau Ame
rikoj bus tiek batų.

Ir kolchozininkams belieka 
spaudyti migtuką. Rašo: “Kar
vės turi savo vietas ir savo lai
ką, pačios žincr kada joms ateiti 
prie melžimo aikštelės.” O ko 
jos nežinos, turėdamos tokiuos 
mokytojus kaip Nikitą.

Taigi, kada karvės prisistato 
nustatytu laiku į nustatytą vie
tą, tai užtenka tik paspausti 
mygtuką ir piene nors maudy- 
kis.

Tvarte draugas kiaulinikas 
paspaudžia mygtuką ir. besu
kant machorkę į laikraštį, pri- 
sidrebia vežimai mėšlo. Kiti myg 
tukai tą mėšlą lauk iškrato. Ir 
visokių ten prirašyta mygtukų, 
kokių nei pats Bimba nesapna
vo.

Dabar tikrai stebuklų laikai. 
Žmonės nebevaikšto pėsti; kol
choznikai važinėja dviračiais, i palesti.

Brangią DANUTĘ NOVICKIENĘ, 
jos mylimam broliui a. a. ALGIRDUI Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

L. A. Petrikoniai, E. S. Laučiai 
A. Laucevičius

eina pas politruką, sako taip ir

Juozas Samalenskas

PANAIKINTA CENZŪRA 
ISPANIJOJE

Ispanija, ieškodama daugiau 
simpatijų tarp demokratinių vai 
stybių, ypač - tarp Bendrosios 
Rinkos kraštų, panaikino spau
dos cenzūrą, kaip tai praneša 
žurnalas “Critic”. Tuo pasinau
dodami kai kurie laikraščiai pas 
kelbė eilę straipsnių, kurie ank 
sčiau buvo cenzūros sulaikyti. 
Tuo taipgi pasinaudojo ir te
atras. Pradėti statyti Unamuno 
ir Garcia Lorca veikalai, kurie 
anksčiau buvo draudžiami. Nau 
ją spaudos laisvę atnešęs vidaus 
reikalų ministeris Manuel Fra- 
ga Iribarne, rašytojas, Madri
do universiteto profesorius.

PAUKŠČIŲ MĖGĖJAI
Chicagos paukščių mylėtojai, 

siaučiant šalčiams, moka pa
berti nuo savo stalo trupinėlių, 
kad šie sutvėrimėliai turėtų ko

SILPNĖJA PRANCŪZIJOS 
KAIRIŲJŲ SPAUDA

Prancūzijoje palaipsniui kei
čiasi periodinės spaudos veidas. 
Publika pradėjo pamėgti ame
rikoniško - britų tipo vadinamus 
“tabloidus”, kurie nors nėra bul 
variniai, bet godžiai gaudo sen
sacijas. Antra, po karo išaugo 
nauja spaudos rūšis, atsiradusi

J. I. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME 'IJLl.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0883 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublie 7-1213 
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. IIALSTEO STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Laidotuvių Direktoriai

<845 sa WESTERN AVB.

TRYS MODBRNUKOfl 
air-condiTionb» koplyčios

MASlNOMt vista
REpublie f-8601

iš rezistentų sąjūdžių. Pvz. toks 
yra “Combat”, į dešinę palin
kęs dienraštis, kuriame savu 
laiku bendradarbiavo ir Albert 
Camus. Iš kitos pusės — gry
nai partinės politikos spauda 
ėmė silpnėti. Pvz. komunistų 
laikraščio “Humanite” tiražas 
sumažėjo ir jis nustojo leidęs 
savo šeštadienio priedą. Socia
listų “Populaire” nustojo ėjęs.



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 14

X Mažosios Lietuvos Lietu
viu1 dr-ja Chicagoje pasiuntė 
Vasario 16-tos gimnazijai 250 
dol. Gustavas Lekšas, buvusio 
Klaipėdos krašto veikėjo sūnus, 
paaukojo šiam reikalui 40 dol,

X Zigmas Umbražiūnas lėk
tuvu apkeliavo Karibų salas. 
Iš Nassau atsiuntė redakcijai 
sveikinimus, kur šilta ir gra
žu.

X Kunigas Z. Ramanauskas 
iš Waukegan, III., skaitys pa
skaitą, apie Maironio kūrybą ir 
jos įtaką lietuvių tautai per 
Maironio minėjimą, kuris įvyks 
Kenoshos lietuvių kolonijoj, lie 
tuvių parapijos salėje, gruodžio 
16 d. 3 v. p. p. Maironio minė
jimą rengia L. B. Kenoshos 
apylinkė.

X JAV LB Kultūros Fon
das laiko daug didesniu ir reikš 
mingesniu faktu darbą, bet ne 
kalbas, štai tie faktai: 1. Ohio

X Kun. Kęstutis Trimakas, 
SJ, kalbės apie atvirą dvasią 
šį penktadienį, 7:30 vai. v. Jau
nimo Centre. Paskaitą ruošia 
Korp! Kęstutis. Visi kviečiami 
atsilankyti.

X Alto centro valdybos mė
nesinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, gruod. 15 d., 3 v. Alto 
Centro biure, 6818 S. VVestern.

X Dail. Bronius Murinas, 
Chieago VVest Suburban Artist 
Guild dailės parodoje, už akva- 
relinę tapybą, gavo pirmąją 
premiją. Šioji sąjunga apjun
gia net dvylika vakarinės 
dalies priemiesčių. Tąja proga, 
didžiausias savaitraštis “The

Gruodžio 9 d. Detroite įvyko visuomenės veikėjos E. Paurazienės 
pagerbimas, kuriame dalyvavo 300 svečių, tarp jų Draugo admi- 

. nistratorius kun. Al. Spurgis, MIC, iš Chicagos, kun. Kazimieras 
Simonavičius ir kun. Br. Dagilis iš Detroito.

Chicagoj ir apylinkėse
CHICAGOS ATEITININKŲ 

SENDRAUGIŲ SUSIRINKI
MAS

Herald”, gruodžio 6 d. numery Lietuvių Gydytojų Draugija 
įdėjo dail. Br. Murino nuotrau- šiais (1962) metais paaukojo 
ką ir aprašymą, įvertinančią jo, »archyvinio» Aleksandryno lei-
kūrybą

X šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos choran naujai įstojo 
K. Benaitytė, J. Praninskaitė, 
N, Tekorytė, J. Ūsaitė ir J. 
Butvilą — paremia visus cho
ro darbus. Choras turėjo savo 
tradicinę metinę Komuniją ir 
po to bendrus pusryčius. Gruo
džio 16 d. choras važiuoja pas 
senelius į Šv. Šeimos vilą, kur 
giedos kalėdines giesmes, įteiks 
savo auką (kiekvienas choris
tas aukoja po $1). Parapiečiai, 
norintieji prisidėti, gali aukas 
įteikti po mišių, be to, gali kar 
tu ir važiuoti. Metus užbaigia 
ir naujuosius pasitinka pas cho 
ro vedėją muz. A. Giedraitį 
gruodžio 29 d. Choristai ir jų 
svečiai kviečiami.

X Romanas suteikia poilsį ir

dimui $1,000, tik šiais metais 
pradėjęs veikti Lietuvių Fon
das iš savo padalos Kultūros 
Fondui paskyrė $900 vadovė
liams leisti.

JAV LB Kultūros Fondas 
yra didžiai dėkingas šioms or
ganizacijoms už gausią auką ir 
stato jas visoms profesinėms ir 
neprofesinėms organizacijoms ir 
pavieniams asmenims patrau
kiančiu pavyzdžiu. Taip pat 
Kultūros Fondas dėkoja ir vi
soms kitoms organizacijoms ir 
asmenims ankstyvesniais me
tais, prisidejusiems prie Kultū
ros Fondo uždavinių vykdymo.

X Prel. M. Krupavičius, St. 
Rauckinas ir K. Kleiva šio mėn. 
15 d. 7 vai. v. Jaunimo Namuo
se įvyksiančiame L. Krikščio-

Rastenienei, jos 40 m. vedybų 
! sukakties proga. Vaišės buvo 
labai geros. Prie jų paruošimo 
prisidėjo N. Šatunas, A. Poška 
A. Aleksunas, S. Lorence, S. 
Mortel, Ivanauskienė, Ponuska, 
Žemaitis, Banevičienė, Dundzi- 
la. A. Barvitz — Kalėdų sene
lis apdovanojo visus narių su
neštomis apsikeitimui dovano
mis.

Garbė 67 skyriui už gražų pa 
siruošimą. Stiprinkime Lietu
vių. R. Kat. Moterų s-gos veik
lą. Ona Ivinskaitč

Susirinkime visos narės svar
stė ateities planus, kad augtų 
ši garbinga Moterų są-gos or
ganizacija. Džiugu yra vis tas 
pačias neuilstančias veikėjas 
matyti. Tačiau, gera būtų ma
tyti naujus veidus, kurios užim 
tų senųjų vietas. Pasigendama 
naujųjų ateivių, kurios irgi tu-

CHICAGOS ŽURNALISTŲ TARPE

nimų spaudoje, jei kas yra ne
teisingai spaudoje paskelbta, tą 
pavesti valdybai atitaisyti, nu
rodant tikrus faktus. Rev. ko
misijos pirm. K. Petrauskas 
pavartojo a. a. prof. Vacį. Bir
žiškos išsireiškimą apie anoni
mus, iškreipiančius faktus, esą 
tokie asmenys spaudos bandi
tai ir su jais reikią kovoti visu, 
griežtumu. Buvo balsų, kad to
kius asmenis reikėtų išmesti iš 
sąjungos narių tarpo.

Slaptu balsavimu valdybon 
išrinkta Pr. Šulas (12), Ant. 
Gintneris (11), A. Pužauskas 
(10), Vyt. Zalatorius (8), Ign. 
Andrašiūnas (6), kandidatais—■ 
Vyt. Račkauskas, P. Dirkis. Re 
vizijos komisijon inrinkti: A. 
Čepulis (9), Mockevičius (9), 
Venclovas (8). Kandidatas B. 
Brazdžionis.

Pradžioje susikaupimo minu
te buvo pagerbtas miręs sky
riaus narys žurn. Charžauskas, 
80 m. amž., kuris reiškėsi liet. 
spaudoje. Atvykęs į susirinki
mą dir. kun. J. Kubilius padė
kojo žurnalistams už talką raši
niais, raginant liet. visuomenę 
Jaunimo Centrą remti; nariai 
direktoriui padėkojo plojimais 
už nemokamas patalpas.

Susirinkimui puikiai ir suma
niai vadovavo išrinktas pirm. 
A. Pužauskas, sekretoriavo—V. 
Račkauskas ir Pr. šulas. Dar
bingas susirinkimas tęsėsi apie 
4 vai. Leo. Petitas

Liet. Žurnalistų s-gos Chicagos 
sk. narių susirinkimas įvyko 
gruodžio 9 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Atidarė skyr. pirm. 
A. Gintneris, pažymėdamas, 
kad skyriaus veikla visiems ži
noma iš spaudos; turėta 12 žur 
nalistinių popiečių įvairiomis te 
momis ir diskusijomis bei 12 
posėdžių vienerių metų laiko
tarpyje. Spaudoje pasipylę ano 
niminiai straipsneliai, metą tam 
sius šešėlius ant atskirų val
dybos narių apie išeikvojimus 
ir neatsiskaitymą. Viskas yra 
prasimanyta, be pagrindo. Pats 
pirmininkas asmeniškai dengęs 
skyriaus išlaidas, kai kasoj trū 
ko pinigų. Visur čia yra “juo
doji ranka”, norinti diskredi
tuoti skyrių, kuris gerai veikia 
ir šiuo metu turi 40 tikrų na
rių. Ateities planuose numaty
ta suruošti 10 žurn. popiečių, 
D. Kuraičio paskaitą su filmu, 
Stasiukaičių filmo demonstra
vimą, spaudos balių, suruošti 
keletą pobūvių, suorganizuoti 
ekskursiją, išleisti skaitytų pas 
kaitų santraukų knygelę. Jau
nimo Centras duodavo skyriui 
patalpas nemokamai, dėl to v- 
ba jiems skyrė 30 dol. auką. 
Iždin. Vyt. Zalatorius pranešė, 
kad grynais kasoje yra $40.03, 
p. ženklais 24 c., banke 686.52 
dol. Po to K. Petrauskas paskai
tė rev. komisijos aktą, kuris su 
kai kuriomis pataisomis priim
tas. A. Pužauskui pasiūlius, pri
imta rezoliucija dėl spaudos 
banditizmo, spaudinamo anoni
mų, su iškreiptais faktais. Įga
liota valdyba parašyti atitinka
mus raštus “Naujienoms”, kad 
atitaisytų paskelbtus iškreiptus 
faktus iš skyriaus veiklos. Dėl 
paskirų narių pasitraukimo pa
klausimų davė A. Čepulis. Moc
kevičius pastebėjęs, kad nerei
kią perdaug sielotis dėl verti

čiaus, buvo sudaryta pusiau 
slaptu balsavimu.

S. Radvilas padarė eilę stu-1 retų stoti į Moterų s-gą. Mote- 
dentų ateitininkų reikalus lie-' rys turime užtektinai energi

jos, tik reikia susipratimo ir ge 
ro noro, O. Aleliūnienė

Praėjusio trečiadienio vakarą čiančių pranešimų. Trumpas,
Jaunimo Centre įvyko Chica
gos ateitininkų sendraugių su
sirinkimas, kurį malda pradėjo 
dvasios vadas kun. dr. J. Kubi
lius, SJ. Skyriaus pirm. E. O- 
rentas pirmininkauti pakvietė 
Vael. Kleizą, sekret. B. Minįa- 
taitę. Apie Europos ir Bažny
čios Visuotinį Suvažiavimą kai 
bėjo kun. dr. I. Urbonas. Pre
legentas lankėsi Šveicarijoje, 
kur turėjo progos sutikti 
prel. šaulį, Prancūzijoj, Grai
kijoj ir Italijoj, kuri ypač di
džiuojasi, kad net pati Ameri
kos prez. Kennedy žmona ten 
atostogavo. Romoje jaučiamas 
didelis džiaugsmas, dėl ten 
vykstančio Bažnyčios suvažia
vimo, nes tuo būdu Roma atga-

įdomus susirinkimas baigtas 
kun. dr. P. Celiešiaus sukalbė
ta malda. L.

MOTERŲ S-GOS APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

Moterų s-gos Chicagos ap
skrities susirinkimas įvyko 
gruodžio 9 d. Švč. P. Marijos 
Gimimo parap. svetainėj. Susi
rinkime dalyvavo eilė skyrių at 
stovų, pranešdami apie skyrių 
veiklą ir sumanymus. Apskri
ties valdyba liko ta pati. Po 
susirinkimo įvyko vaišės, prie 
gražiai išpuoštų stalų, už ką 
reikia būti dėkingiems Antoi- 
nettei, Bervitz ir Etellei Yan-

ĮSIMYLĖJO CHICAGĄ, PA
RAŠE EILĖRAŠTĮ

Britanijos generalinis konsu
las Andrew Gilchrist, iškelia
mas iš Chicagos ir skiriamas 
ambasadoriumi Indonezijai, bu
vo taip pamėgęs Chicagą, kad 
atsisveikindamas parašė gražų, 
Chicagos miestą išgiriantį eilė
raštį.
CHICAGA GELBSTI INDIA

NOS MIESTUI
Chicagos miestas išsiuntė du 

sniego pūtėjus ir 13-ką vyrų 
pagelbėti South Bend., Ind., 
miestui išsikasti iš rekordinių 
sniego pusnių. South Bend yra

ramina nervus. Kalėdų proga l nių Demokratų S-gos Chicagos 
“Drauge” galima. įsigyti visą skyriaus susirinkime skaitys, ^as nutarta. Kadangi žurna- 
eilė mūsų rašytojų romanų: j kolektyvinę paskaitą teina Lie-i hstai ieško žinių, o žurnalistų 
Jurgio Gliaudos — Namai tuvių Bendruomenė ir politiniai yra įvairių tikėjimų ir net atei-

chus. Susėdę prie stalų svečiai 
vo savo seną prestižą, kaip pa- sugiedojo Ilgiausių metų pirm. 100 mylių nuo Chicagos. Ten 
šaulio sostinė. Suvažiavimo dar j K. Yanchus, jos gimtadienio, ir iškrito 44 coliai sniego, 
bai dėl sudėtingumo vyksta iš
lėto ir todėl dar neskelbiama

SKUNDĖSI NEGAUNI 
ŠILUMOS

Užėjus Chicagoje šalčiams, 
72 valandų laikotarpy miesto 
rotušė (City Hali) gavo per 
400 skundų, kad namų savinin
kai nuomotojams neduoda už
tektinai šilimos pagal miesto 
įstatymą. Trečiadienį buvo —7° 
šalčio.

veiksniai.
Visi, besidomį tuo klausimu, 

kviečiami susirinkime daly
vauti. (Pr.)

X 8 garsiakalbių radijas, 
ketverios bangos, stereo perda
vimas. Puikieji vokiški Nord- 
mende ir kitoki aparatai. Tele
vizijos, patefonai, rinktinės 
plokštelės. Gradinskas, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. Atdara ir 
sekm. nuo 11 v. iki 4 v. (Sk.)

stų, todėl paleidžiama įvairių 
gandų. Tenka laukti tik oficia- i 
lių pranešimų, nors jų kai kas 
pasigenda jau dabar. Kalbant 
apie suvažiavimą buvo prisimin 
ta Bažnyčia Lietuvoj ir jos da- i 
bartinė būklė. Po paskaitos bu
vo vise eilė paklausimų, kurie 
dėl laiko stokos turėjo būti nu
traukti.

Romualdas Kriaučiūnas pada
rė pranešimą dėl At-kų Federa 
cijos suvažiavimo, įvykstančio 
Nevv Yorke ateinantį pavasarį. 
Pagal narių skaičių Chicaga 
siunčia 7 atstovus, kuriems rin 
kti komisija, iš J. Polikaičio, 

Liulevi-

Dalis ateitininkų susirinkimo dalyvių, įvykusio praėjusį trečiadienį 
Jaunimo' Centre,

ant smėlio ir šikšnospar
nių sostas, Alės Rūtos Prie
saika, Motinos rankos, žvaigž
dė viršum, girios, Mazalaitės 
Piūties metas, A. Barono So
das už horizonto, Mėnesiena, 
Užgesęs sniegas, P. Jurkaus 
Smilgaičių akvarelė, J. Švaisto 
Jo sužadėtinė ir Žiobriai plau
kia, J. Jankaus Namas geroj 
gatvėj ir Paklydę paukščiai, P. 
Naujokaičio Upeliai negrįžta į 
kalnus, J. Kralikausko Urviniai 
žmonės, Titnago ugnis ir kt.

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

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

X Marijus Kiela su šeima
perėmė likerių ir maisto krau- vės 
tu'vę, esančią 5620 W. 87 st., 
anksčiau priklausiusią p. Gau- 
čiams. Krautuvė dabar pava
dinta MK Licjuors & Food 
vardu. Telef. 422-8102. Krau
tuvėj bus įvairių lietuvių mė
giamų maisto gaminių ir like
rių. Krautuvė atdara kasdieną 
ligi 12 Vai. nakties. Kviečiame 
visus lietuvius apsilankyti.

(Pr.)
1963 m. kalendoriai duodami vel

tui atsilankiusiems DAINOJE,
3321 S. Halsted, CL 4-5665, TV, 
fonografų magnetofonų ir elektr. 
virtuvės reikmenų parduotuvėje.

(Sk.)
X O. Literskienės Delikatesų 

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

X Anelė Kancevičienė, savi
ninkė tavernos — 2649 W. 47th 
St., švenčia savo gimtadienį 
gruodžio 14 ir 15 d. d. Kviečia 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Svečiai bus pavaišinti ska
niais valgiais ir galės linksmai V1 goliūno jr dr A 
praleisti laiką. Iki pasimatymo.

(Sk.)
X 1963 m. kalendoriai duo

dami veltui atsilankiusiems 
DAINAVOJE, 3321 S. Halsted, nojo Pasaulio 
CL 4-5665, TV, fonografų, 
magnetofonų ir elektr. virtu- 

reikmenų parduotuvėje.
(Sk.)

X Eugenuis Gerulis padova 
Lietuvių archy- j

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE .maloniai prašo savo auką įteik- 

— Bostone ir apylinkėje yra ti: V. Stelmokas, Real Estate 
vienas didžiausių elektronikos įst., Broadvvay, S. Boston 27, 
reikmenų fabrikas Raytheon, j Mass., arba J. Vaičaitis, Gift 
kuriame dirba apie 48,000 tar- Parcel Service, 359 Broadvvay,

1062 m. gruodžio mėn. 15, 7:30 vai. v. 

ir gruodžio mėn. 16, U:00 vai. p. p.

JAUNIMO CENT HE, 5620 So. CIaremont Avė.

BIRU T E S P U K E L E V I C I U 'T E S
nautojų. S. Boston 27, Mass.

Šiemet lapkričio pabaigoj ta-Į — Lietuvos Atsiminimų ra-
me fabrike buvo sudarytas ko- dijo direktorius Jokūbas Stu-

, : mitetas, kuris išleido į tarnau- kas ruošia specialią lietuvišką dr = ._ ,TV . . . / tojus atsišaukimą kviesdamas kalėdinę radijo programą ang-
. ono co mirusio m. persįįmįį tikrąja Kalėdų dvasia i lų kalba, kuri pavadinta “A

vui Lietuvos respublikos buv. i 
švietimo ministerio prof.

piniginę.

Jaunimo Centrui, tradicinės vakarienės metu, dail. Antano Rūkš
telės paaukoto paveikslo bilietų platintojai: Juliukas Smilga, mok. 
Marija Pėteraitienė, sol. Stasė Paškuvienė ir Jolita Paškutė. Lai
mingasis buvo dr. J. Sungaila. (Nuotr. V. Noreikos),

j ir vietoj kalėdinių atviručių sa
vo draugams bei pažįstamiems 
skirti pagal išgales bent kokią 
auką beturčiams, ligoniams, 
nelaimingiems vaikams.

Tai sektinas pavyzdys ir lie
tuviams. Mes turime Vasario 
16 gimnaziją ir daugelį kitų 
šelptinų įstaigų. Suteikime joms 
džiaugsmo.

— Boston© 1952 m. buvo įs
teigtas būrelis Nr. 120 Vasario 
16 gimnazijai remti. Iki šiol iš 
narių surinkta ir gimnazijai pa 
siųsta 3,036 dol. Artinasi Kalė
dos. Jei kas norėtų šių švenčių 
proga prisiminti mokslą einantį 
jaunimą ir jį paremti būrelis

Lithuanian Christmas”. Bus 
duodama per Nevv Yorko WE- 
VD stotį (1330 kil. ir 97.9 meg. 
FM) Kūčių dieną, gruodžio 24, 
5:30 v. p. p. Šią programą no
rima gerai supažindinti ame
rikiečius su lietuviškais kalėdi
niais papročiais, muzikos kūri
niais, bei giesmėmis. Progra
moje nebus komercinių skelbi
mų; ją apmokės “Lietuvos At
siminimų” programų klausyto
jai - rėmėjai.

PRANCOZIJOJE
— Ona Urusaitytė, 66 m., 

kaip rašo prancūzų laikraščiai, 
spalio 1 d. nuskendo Yonne 
upėje.

Jr

TERRA
3237 West 63rd Street, Chieago 29, III.

KAT.ŪPTNKMS DOVANOMS: visoks sidabras, porcelanas. kristalas, 
Hummel ir kt. figūros, gintaras, papuošalai ir brangenybes, paveiks
lai, lietuviškos knygos, odos dirbiniai, muzikos plokštelės, kalėdinės 
atvirutes ir daugybe kitų dalykų puikių pasirinkimui.

Iki pal. Kalėdų parduotuvė atdara — kasdien iki 9 v. v., šešt. 
— iki <i v. v., seknt. — 12—4 v. v.

^1

Trijų veiksmų komiška pasaka
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Režisorius: BIRU T E P Ū K E L .E V I C I 0 T E

Dailininkas: T E b E S F O R A S VALIUS

Vaidina: VIDA JAKULEVIČIOTE • STASĖ KIELAITĖ 
BIRUTĖ PŪKELEVlčIŪTE • VILTIS VAIČIŪNAITE 

EGLĖ VILUTIENĖ • KAZYS ALMENAS • LEONAS BARAUSKAS 
VYTAUTAS JUODKA • JONAS KELEČIUS • VACLOVAS MACIEŽA 

ROMAS STAKAUSKAS • KAZYS VESELKA

▲ ▲▲
BILETAI GAUNAMI PAS: J. Karvelį, 3322 So. Halsted St.

Marginiuose, 2511 W 69th St. 
Temoje 3237 IV. G3rd St.

e

4 \




