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Reikia išmontuoti ne tik bazes,bet ir Castro režimą
AR JAU TURIME DUOTI NIKITAI ATSIKVĖPTI

Kubos įvykiai iškėlė taktikos klausimą tolimesnei Amerikos politikai: ar naudotis Chruščiovo da
liniu atsitraukimu iš Kubos ir toliau jį spausti visuose kituose frontuose, ar duoti jam atsikvėpti 

taikingai derantis ir jo prestižo negriaunant?

Nuomonės po Kubos pagrindi
nių įvykių nėra Amerikos opi
nijoje vienodos kaip ir prieš į- 
vykius.
Prieš įvykius

Buvo dvi kraštinės nuomo
nės. Kaip paskelbtos smulkme
nos iš tautinės apsaugos tary
bos vykdomojo komiteto posė
džio rodo, su viena labiausiai 
buvo sutapęs vardas Adlai Ste- 
vensono, kuris dėl Kubos siūlė 
su Maskva derėtis; su antra su
tapęs, bent šiuo' tarpu labiau
siai išgarsintas, vardas Dean 
Achesono, kuris siūlęs sovieti
nes bazes Kuboje pulti. Buvo 
pasirinktas kompromisas: dery
bos puolimo grėsmėje. Kompro
misinė politika davė ir kompro
misinius vaisius: išstumtos so
vietinės raketos, bet paliktas 
sovietinis režimas. Sustota pu
siaukelėje kaip ir Azijos politi
koje: dalinant pusiau Korėją, 
dalinant pusiau Vietnamą, net 
Laosas galima laikyti faktiškai 
padalytas.

Tačiau kompromisinis spren
dimas Kubos klausimu, tur būt, 
buvo geriausia, kas galima bu
vo pasiekti anoje atmosferoje, 
kurią Amerikos visuomenėje bu

Amerika, Jungtines Tautos 

ir Kongo respublika
NEW Y'ORKAS. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekretorius U 
Thant paprašė Jungtines Ame
rikos Valstybes siųsti daugiau 
karinės pagalbos į Kongą, kad 
būtų “sutvarkytas” Katangos 
provincijos prezidentas Tshom
be, kuris nenori jungtis prie 
kongiečių centro vyriausybės.

Kalbant Kongo klausimu, ten 
ka konstatuoti šiuos faktus:

1. Adlai Stevenson pareiškė, 
kad Amerika dės visas pastan
gas paremti Jungtinių Tautų 
žygius Konge.

2. Jau paskirta JAV karinė 
komisija, kuriai vadovauja lt. 
gen. Truman, kuris jau išskrido

Karalių vizitas
LONDONAS. — Belgijos ka

ralius Baudouin ir karalienė Fa- 
biola vizituos Londoną gegužės 
14 -16 d.d., pakvietus juos Bri
tanijos karalienei Elzbietai.

Kanados Kalėdinės eglutės
TORONTO. — Kanada išga

benanti apie 9 milijonus kalė
dinių eglučių į užjūrius. Ka
nadiečių kalėdinės eglutės paten 
ka net į Etiopiją ir Venecuelą.

KALENDORIUS

Gruodžio 20 d.: šv. Dominin
kas Savio, Grožylė.

Gruodžio 21 d.: šv. Tomas, a- 
paštalas; metų ketvirtis.

ORAS JAV raketos Mariner II modelis. 
Raketa Mariner II, praskriejusi 
gruodžio 14 dieną pro Venerą 
21,000 mylių nuotolyje. Jos radijo 
signalai aiškiai girdėjosi, ži rake
ta dabar skrendanti aplink saulę;

c, «• x , n A no J°s radij° signalai busią girdėtiSaule teka 7:14, leidžias 4.22. per 90 dienų. (UPI)

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių, galimas lietus 
su sniegu.

vo sudariusi spauda ir kitos in
formacijos bei propagandos prie 
monės dėl Kubos, dėl Castro, 
dėl koegzistencijos ir t.t. Kiek 
ši propagandos dėl Kubos su
kurta atmosfera buvo palietusi 
net iškiliuosius amerikiečius, po 
litikos sprendėjus, matyti iš jų 
pasisakymų, kuriuos pakartojo 
The Tablet laikraštis.

Šen. J. William Fulbright, se
nato užsienių komisijos pirmi
ninkas, 1961 birželio 29 kalbė
jo: “Mes dažnai girdime, kad 
komunistinio režimo buvimas 
Kuboje yra netoleruotinas J. 
Valstybėms. Bet ar iš tikrųjų 
taip? Aš žinau, jis nemalonus, 
įkyrus, galėtų būti net pavojin
gas, bet ar jis iš tikrųjų neto- 

I leruotinas? Sutinku, kad mums 
nebūtų patogu, jei Sovietai į- 
rengtų Kuboje raketų bazes, 
bet aš nesu tikras, kad nuo to 
iš esmės padidėtų grėsmė mūsų 
valstybės egzistencijai.”

Jo pavaduotojas komisijoje 
šen. H. H. Humprey 1962 rug
sėjo 12, vadinas, kada jau buvo 
aišku, kad raketos Kuboje yra, 
pareiškė: “Aš manau, yra juo
kinga ir Amerikos tautą įžei
džia, jei suaugę viešai grąžo

į Kongą patikrinti, kokia ten 
pagalba reikalinga.

3. JAV kariai nebūsią siunčia 
mi į Kongą.

4. Kongas gali virsti antrąja 
Kuba.

5. Padėtis labai rimta, nes
J. Tautų generalinis sekretorius 
U Thant iškvietė visus savo pa
tarėjus į New Yorką.

Mikados poezijos pobūvis

TOKIO, Japonija. — Devy
niasdešimt kūrinių iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių yra tarp 
37,000 poemų, pateiktų apsvars 
tyti imperatoriaus Hirokitos po
ezijos pobūvyje sausio 10 d.

rankas dėl Kubos kaip grėsmės 
J. Valstybėms.”

Net realybę labai jaučiantis 
ir didelės pusiausvyros politikas 
viceprezidentas Johnsonas 1962 
spalio 6 samprotavo: “Rusų lai
vo sustabdymas yra karinis 
veiksmas... Žmonės, kurie nori 
karo su Kuba, turi suprasti, į 
kokią riziką veliamasi.”

Tokia buvo įžymiausių politi
kos vyrų nuomonė, ypačiai pa
aiškėjus jau, kad bazė Kuboje 
yra. Kitaip galvojo masės žmo
gus, mažiau paveiktas propa
gandos gudriagalviavimo ir va
dovaudamasis tik savuoju pro
tu. Jo galvojimas reikalavo veik 
ti. Jo galvojimas prisidėjo daug 
prie to, kad prezidentas pasi
rinko ne anų politikų atsargu
mą ar netikėjimą grėsme, bet 
veikimą, tegul ir kompromisinį.

(Nukelta į 6 psl.)

Sovietai nepatenkinti 
savo propaganda

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos propa- 
pagandos ir agitacijos skyriaus 
vedėjas Iljičiovas kalbėdamas 
sovietų mokslų akademijos susi 
rinkime pareiškė nepasitenkini
mą sovietų vedama propagan
da. Jis kalbėjo:

— Mes blogai informuojame 
pasaulio viešąją nuomonę. Silp
nai ir kartais nevykusiai mes 
pristatome mūsų sistemos pra
našumus. Jei mes kreipiamės į 
Vakarus, tai dažniausiai pasiti
kime savo idėjomis ir nekreipia 
me dėmesio į propagandinę tak
tiką. Kartais mes manome, kad 
propaganda efektyvi, jei panau
dojamas ypatingai aštrus tonas. 
Tačiau tai lygiai tas pats, kai 
kas nors mano, reikiamai puoląs 
priešą, garsiai šaukdamas “u- 
ra”.

Žinoma, Iljičiovas labai puo
lė antikomunistines nuotaikas 
bei pažiūras, jis “buržuazinėse 
teorijose” rado ir paviršutiniš
kumą ir vulgariškumą. Paga
liau, jis reikalavo atskleisti “de
šiniųjų socialistų” veiklą, ko
voti su šių skelbiamomis nau
jomis teorijomis.

— JAV satelitas Relay gerai 
skrendąs aplink žemę, bet tik 
jėgainė silpnai veikia.

Kodėl raudonoji
Kinija paskelbusi 

paliaubas?
LONDONAS. — Britų laik

raštis “The Guardian” spėja, 
kodėl Kinija paskelbė paliaubas. 
Laikraštis rašo:

“Nėra pagrindo darytis prie 
laidas, kad Kinija paskelbė 
paliaubas, atsakydama tuo į 
kokį nors Rusijos ultimatu
mą. Labiau galimas dalykas, 
kad Sov. Sąjunga pagrasino 
Kinijai, jei ji būtų puolama, 
nebeduoti pažadėtosios kari
nės paramos, jei ji ir toliau 
tebepultų Indiją.”

Prezidentas Kennedy, Britanijos ministeris pirmininkas Macmillan ir jo užsienio reikalų ministeris 
lordas Home (dešinėje) konferencijoje Nassau mieste, Bahamų salose. Jų pasitarimų darbotvar
kėje buvo Kongo problema ir ginčas dėl Skybolt raketos. (UPI)

Pavergtos Lietuvos
kontribucija Maskvai
OKUP. LIETUVA. — Krem

liaus valdovai sudarė Sovietų 
Sąjungos 1963 metų biudžetą. 
Pavergtosios Lietuvos biudžetas 
yra 629,954,000 rub. Ir Maskva 
patvirtino “1963 metams atsis
kaitymus nuo bendrasąjunginių 
valstybinių mokesčių ir pajamų 
į sąjunginių respublikų valsty
binius biudžetus”. (“Tiesa”, 
gruodžio 14 d., nr. 292).

Nuo įplaukų pagalbos apy
vartos mokestį pavergtoje Lie
tuvoje paliekama 77.4 proc., 
taigi lietuviams teks atiduoti 
beveik 210 milijonų rublių Mas
kvai.

Gen. Lenmitzer
vizitas Italijoje

VERONA, Italija. — Gen. 
Lyman Lemnitzer, naujas Jung 
tinių Amerikos Valstybių vy
riausias vadas Europoje, vizita
vo užvakar Šiaurės Atlanto or
ganizacijos (Nato) karinius da- j re^a^ams-
linius šiaurinėje Italijoje. Į Ita-1 Kai kurie atstovai įsitikinę,
liją jis atskrido iš Paryžiaus ir' kad rezoliucija yra švelnesnė
vėliau apžiūrėjo Jungtinių Ame
rikos Valstybių armijos įren
gimus pietinėje Europoje.

— Mirė pulkininkas veterina
rijos gydytojas Kazimieras 
(Ksaveras) Mašanauskas š. m.

— Senegalijos prezidentas pa 
skyrė naują ministerių kabine- 

gruodžio 11 dieną Kaune, pa-, tą. Buvęs premjeras Dia yra 
vergtoje Lietuvoje. Gyvenęs A. j namų arešte ir bus teisiamas 
Panemunėje. už krašto išdavimą.

CHRUŠČIOVAS IR JO SAPALIOJIMAS, 

KUBA IR JOS „DEMOKRATIJA"
Kremliaus prietelis Karibų salose

MASKVA. — Diktatorius Ni
kita Chruščiovas, kalbėdamas 
gruodžio 12 d. aukščiausioje so
vietų tarybos sesijoje, pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjungos - Kubos 
draugystė neišardoma. Jis apie 
Kubos revoliuciją pabėrė šiuos 
perlus:

“Iškėlusi liaudies antiimpe- 
rialistinės revoliucijos vėlia
vą, laisvę mylinti kubiečių 
tauta, susibūrusi apie savo 
vadą Fidelį Castro ir jo bend
ražygius, iki 1959 metų ap
valė savo žemę nuo Šiaurės 
Amerikos plėšikų ir jų paka
likų (mūsų pabraukta. O vis 
gi Washingtono politikai gal
voja, kad galima koegzisten
cija su Kremlium. Red.). Ku
bos revoliucija buvo darbo 
žmonių įvykdyta ir darbo žmo 
nių labui skirta revoliucija...

J. Tautų politine komisija 

papurtė Rusiją ir Vengriją
NĖW YORKAS. — Jungti- nalinės Kinijos delegatas C. M.

nių Tautų pilnumos susirinkimo 
speciali politinė komisija užva
kar vėl papeikė Vengriją ir Ru
siją dėl užgniaužimo 1956 m. 
revoliucijos.

Jungtinių Tautų politinė ko- bių, Kuba, Jugoslavija, Ghana
misija 43 balsais (prieš 14 ir 32 
susilaikius) vėl papeikė vengrų 
komunistinį režimą ir Sovietų 
Rusiją dėl jų vartojamos prie
spaudos Vengrijoje.

Rezoliuciją pateikė Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Rezoliucija 
taipgi prašo gen. sekretorių U 
Thantą “imtis bet kokios ini
ciatyvos”, kad būtų atstatytos 
pagrindinės žmogaus teisės Ven 
grijoje. Ir tuo panaikinamas ze- 
landiečio Sir Leslie Munro pos
tas, kuriame jis buvo specialus 
Jungtinių Tautų atstovas veng-

negu tos, kurias patvirtindavo 
kasmet J. T. pilnumos susirin
kimas nuo 1956 metų. Nacio-

Kubos respublika tapo demo
kratine valstybe, kuri deda 
socializmo pagrindus.”
Taip! Kubiečių tauta myli

laisvę, bet tik ne sovietinę “lais
vę”, kuri ne kas kitas, kaip 
vergija, baisesnė baudžiava ne
gu carų priespauda.

Fidel Castro apgavo kubie
čius, kurie norėjo demokratinės 
Kubos, o ją, pagelbstint Mask
vai, pavertė baisiu kalėjimu. 
Jau ir neturtingiausi kaimiečiai 
eina prieš Castro “demokrati
ją”, kuri iš kubiečių išplėšė ne 
tik laisvę, bet juos pavertė u- 
bagais.

Chruščiovas teigia, kad į Ku
bą sovietų ginklai buvo nuvežti 
“humaniškais motyvais”, nes, 
girdi,

“Kubai reikėjo ginklų kaip

Chang, susilaikęs balsavime, pa 
reiškė baimę, jog Vengrijos rei 
kalas galįs nebepatekti į visu
mos susirinkimo darbotvarkę.

Dešimt sovietų bloko valsty-

ir Gvinėja priešinosi rezoliuci
jai.

Carl T. Rowan, valstybės sek
retoriaus pagalbininkas, pareiš
kė komisijai, kad Jungtinės A- 
merikos Valstybės yra prieš pri 
ėmimą Vengrijos kredencialų 
Jungtinėse Tautose, kol ji ne
pagerins padėties savo krašte.

Kanados kviečiai Kinijai
Lengvesnės sąlygos prekybai

0TTAWA, Ontario. — Kana- tartį, parašytą Peipingo režimo 
su Hamiltonu.

Pagrindine sutartimi Kanada
diečių vyriausybė sutiko par
duoti komunistų valdomai Ki
nijai 34,000,000 bušelių kvie
čių už $65,000,000. Tai buvo 
pranešta užvakar.

Žemės ūkio ministeris Alvin 
Hamilton pareiškė, kad bus vyk 
domas 7-tas Kanados grūdų per 
teikimas raudonajai Kinijai, ku 
ri bus gavusi 145,000,000 bu
šelių kviečių. Grūdai Kinijai par 
duodami pagal 1962 metų su-

priemonės agresoriams sustab 
dyti, o ne kaip užpuolimo prie 
monės.”
Tenka gerokai patikslinti 

Chruščiovo melagingą propagan 
dą, nes tie ginklai buvo nuga
benti, kad būtų pagelbėta Cast- 
rui ir jo sėbrams užgniaužti 
kubiečių partizaninę veiklą prieš 
komunistinį siautėjimą Kuboje, 
o ne humaniškais motyvais.

Jis džiaugiasi, kad “socialisti
nė (komunistinė) Kuba gyvuo
ja” ir pabrėžė, jog

“Kuba tebėra marksizmo-le
ninizmo idėjų švyturys Vaka
rų pusrutulyje. Jos revoliuci
nio pavyzdžio jėga didės. JA 
Valstybių vyriausybė savo ša
lies vardu įsipareigojo nesi- 
brauti į Kubą, termobran
duolinio karo grėsmei užker-

Naujausios
žinios

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės jau turi trijų rūšių ra
ketas : Atlas (tarpkontinenti- 
nė), Titan ir Minuteman. Vadi
nasi, Amerika pilnoje karinėje 
paruoštyje.

— Prezidentas Kennedy ir 
Britanijos premjeras Macmillan 
vakar Nassau mieste, Bahamų 
salose tarėsi Kongo reikalais, 
raketos Skybolt ginčo klausi
mu, ir palietė kitas pasaulines 
problemas.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito vakar atvyko į Kijevą. Jį 
atlydėjo Chruščiovas. Tito grįž
ta namo.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės jau pripažįsta naują Je
meno vyriausybę, kuri žadanti 
laikytis tarptautinių įsipareigo
jimų ir paisyti J. Tautų čarte- 
rio.

— Egipto prezidentas Nasse- 
ris pažadėjęs išvesti savo kari
nius dalinius iš Jemeno, jei tai 
padarysiančios ir kitos valsty
bės.

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle ir Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris susitiks 
sausio mėn. pabaigoje.

— Potvyniai Graikijoje. — 
Potvyniai uostiniame mieste 
Patras, Graikijoje, užvakar pali
ko 10,000 asmenų be pastogės.

parūpins 186,700,000 bušelių 
kviečių ir 46,700,000 'bušelių 
miežių raudonajai Kinijai iki 
1963 metų gruodžio 31 d.

Paskutiniu metu Kanados 
kviečių taryba buvo priversta 
parduoti Peipingui grūdų leng
vesnėmis sąlygomis, negu buvo 
seniau.

Nuken tėjus Floridos derliui

MEXICO CITY. — Meksikos 
ūkininkai tikisi turėti pelną di
desnėmis kainomis, nes nese
niai derlius nukentėjęs Florido
je, siaučiant ten šaltam orui.

— Kipro sala paprašė priimti 
į Europos Bendrąją Rinką ne
pilna nare. į

— Sovietai šią savaitę išsprog 
dino dvi atomines bombas.

tant kelią. Argi tai mūsų at
sitraukimas ?”
Ir Chruščiovas pažadėjo, kad 

Maskva niekada nepaliks revo
liucinės Kubos nelaimėje ir, gir
di, revoliucinė Kuba neliks ne
apginta.

Visai suprantamas dalykas, 
kad kubiečiai turi teisę daryti 
revoliucines reformas ekonomi
nėje ir socialinėje srityje, bet 
kai saujelės Castro šalininkų, 
išėjusių Kremliaus mokyklą, 
siautėjimas “demokratija” va
dinamas, tai jau daugiau negu 
nesusipratimas.
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SAS KURSŲ PROGRAMA
Orientacija. Trumpas kursų'.tojami mūsų kasdieniniame gy- 

įvadas, kaip geriausiai kiaušy-, venime? Ar ideologija turėtų 
ti paskaitų ir referatų, daly- 'pasikeisti? Dabartinės proble-
vauti diskusijose, kad iš jų bū- mos yra kitokios, esame kitoj Naujųjų Metų sutikimas 
tų' galima kuo daugiau pasi- ■ kultūroj, kitoj visuomenėje, tai Kaip ir kiekvienais metais, 
semti žinių ir naudos. ' iškyla įvairūs konfliktai lietu- taip ir šįmet ateitininkai ruošia

I. Intelektualas mūsų kultu- :viui jaunuoliui. Kaip mūsų or- Naujųjų Mėtų sutikimą, tik tuo reįkia pranešti kad°jau atida
roję, — dr. Arūnas Liulevičius. ganizacija gali atsakyti į šiuos skirtumu, kad šiais metais ren- į ryįas ekspresinis kelias (Dan

1. Koks intelektualo vaidmuo konfliktus ir problemas. gėjai yra ne tik studentai, bei pvyan EXpressway) kuris jun-
visuomenėje — tarp lietuvių ir j y Vadovavimas, — Kęstutis “ sendraugiai. Be to, šįmet gja Qhicago Skyway su Edens DR, ANNA BALIUNAS
amerikiečių; Skrupskelis. 1. Parlamentine naujoje vietoje Chateau expressway. Tad nebereikia va-

2. Kokia dabar yra intelek- procedūra; 2. Vadovų ugdymas Busche salėje, prie 103 ir Cice- žinoti miesto gatve — State
tualo vaidmens kryptis; isto
riški faktai ir lietuvio intelek-

draugovėse.
Diskusiniai būreliai; A. Orga- 

tualo išsivystymas; palygini- • njza,cįjos finansinės problemos; 
mas intelektualo su kitais vi- įvaįrūs būdai rinkti pinigus 
suomenės žmonėmis, pvz, biz- veiklai; B. Nagrinėjimas drau- 
nierium”, jų rysys, ir, ar tie gOVės veiklos; kaip pagyvinti ateitininkai organizuoja Jauni- 
rysiai keičiasi. draugovės veiklą; kaip įtraukti mo vasaros stovyklą. Stovykla-

3. Žvilgsnis ateitin — inte- daugiau narių į diskusijas, kaip vietė apima 124 akrus puikaus 
lektualo reikšmė visuomenės iš geriausiai pravesti susirinki- j reto miško, teka upelis, netoli 
sivystyme. mus. q Kaip įtraukti naujus ežeras. Stovyklautojai gyvens

Diskusiniai būreliai. narius; kas draugovėse daro-: erdviuose vasarnamiuose.
ma. j (Š. B.)

Kaip pasiekti intelektualo iy _____ ________ _______ ______________
gio; įvairios kliūtys, kurios iš
kyla mokyklose, pvz. profesinių 
sričių reikalavimai, kurie nelei- 
dž:a bendresnio išsilavinimo; 
kaip galima tas ir kitas kliūtis 
sumažinti ir nugalėti.

H. Katalikybė šiandien ir jos 
problematika.

I. Vidurinių amžių tikėjimas 
ir pavojai pasaulėžiūrai, — 
kun. K. Trimakas, S.J.
2. Modernus žmogus ir jo tikė
jimas be religijos: nagrinėjant 
Maceiną, Carl Gustav ir Gabriel 
Marcei, — A. Skirmuntaitė.

3. Krikščioniška asmenybė, 
katalikas intelektualas, — kun.
G. Kijauskas, S.J.

Diskusiniai būreliai.
A. Religijos reikšmė indivi

dui; kaip daugumas studentų 
žiūri į tikėjimą; kaip galima 
pasaulyje rasti ryškių verty
bių, kurios stiprintų mūsų tikš 
jimą;

B. Katalikybės įsisąmonimo 
problematika: katalikų mokyk
lų trūkumai ir vertybės; ar ga
lima pagerinti ir kaip: ką stu
dentas turėtų gauti iš katali
kiškos mokyklos.

UI. Tautiškumas — lietuvy
bės išlaikymo prasftiė ir reikš
mė, — R. šliažas.

Šią temą nagrinėjant pasi
naudoti dr Girniaus knyga 
Tauta ir tautinė ištikimybė.

likusius užprenumeruoju 20 ne
turtingiems moksleiviams “Atei
tį” per 1963 mt., nes manau, i programa, kurios centrą suda- 
kad P. Amerikoje ar Europoj rys Maironio minėjimas. Rengė- 
mūsų lietuviukams, gal būt,! jai tikisi, kad tą dieną tėvai re- 
sunkiau yra prenumeratą ap- i zervuos savo Vaikams ir dąly- 
mokėti negu čia mums. Jei vaus tradiciniame pobūvyje, 
skelbsite viešumai, mano pavar
dės prašau neskelbti.” "Sūkurys"

Redakcija, administrac i j a, ,
Lietuvybės ugdymo proble- vajaus komitetas ir leidėjai yra ; Melsvai margas “Sūkurio” 

matika. labai dėkingi šiems gerašir- viršelis dengia 25-to numerio
turinį, šis jaunuomenės leidi-

Diskusiniai būreliai.

A. Lietuvių ir amerikiečių įgįajng aukotojams, 
kultūros konfliktai;

B. Kaip jaunuolis pats gali 
ugdyti lietuviškumą — verty
bes, kurios jam padėtų;

Panagrinėti studentų nutau- 
timo pavyzdžius ir ieškoti to 
priežasčių.

IV. Ateitininkų ideologija ir 
jos reikšmė, — dr. Vytautas 
Vardys. 1. Bendra at-kų ideo
logijos reikšmė ir jos išaiškini
mas, remiantis St. Šalkauskio 
ir kitų veikalais: kaip ideologi
ją suderinti su modernių laikų
pažiūroms; ar šios ideologijos $5.00, Pranas Urbutis—$10.00,
priežastys dar tebėra tos pa
čios. 2. Skirtumas tarp at-kų ir 
kitų organizacijų ideologijos, 
pvz. skautų akademikų ,neo-li- 
tuanų. 3. Pasaulėžiūros reikš
mė ateityje Amerikoje: (Šal
kauskis, Sužiedėlis).

Diskusiniai būreliai: Ar at- 
kų principai yra ryškūs ir var-

Kas susirenka į 
konferenciją?

Nepapraston konferencij o n 
kviečiami visi ateitininkai, ku
rie tik gali atvykti. Vieni turi 
patariamąjį balsą, kiti — spren 
džiamąjį. AF konstitucijos šeš- 
jtas paragrafas nustato, kad 
i sprendžiamą jj balsą turi rink
tieji atstovai, Federacijos gar
bės pirmininkas, garbės nariai, 
Federacijos taryba, valdyba ir 
kontrolės komisija. Nei sąjun
gų pirmininkam nei centro vai
dybų nariam tasai konstitucijos 
paragrafas sprendžiamojo bal
so nėra numatęs. Kol šis para
grafas galioja, sprendžiamas 
balsas jiems tegali būti suteik
tas rinkimų. (AFV)

ro gatvių.

Jaunimo stovykla 
Australijoje

Australijoje, netoli nuo Ade
laidės, 1963 m. sausio 13-25 d.

Vėl stambios aukos "Ateičiai"

1) Detroito SAS draugovė at-,tėvų komiteto pirm. J. Matulio- 
siuntė aukų $21.00, 2) Dr. Jo- nienė ir rašytoja D. Augienė 
nas Juozevičius, Chicago, — gruodžio 13 d. posėdžiavo Lie- 
$25.00, 3) Detroito. ASS sky- ponių rezidencijoje. Posėdyje
rius — $100.00, 4) Stambi au- apsvarstė busimąjį moksleivių 
ka iš prenumeratoriaus, kuris ir jaunučių ateitininkų ir jų te
rašo: “siunčiu $100.00 ir ski-įvų bendrąjį tradicinį pokalėdi- 
riu: “Ateities” skoloms ir jos' nį pobūvį, kuris pramatytas su- 
sunkumams nugalėti $40.00; už rengti 1963 m. sausio 6 d., 3

vai. p. p. Švč. P. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Aptarta ir

nys apima temas: “At-kų prin
cipai ir jų įpareigojimai”,
“Knygų įtaka mano gyvenime”,
“Ar twist atrems raudonąjį 
siaubą”, “Moksleivių at-kų glo
bėjai ir globos rateliai”, “Idė- fcei literatūrinės kūrybos srity-

Vietoj kalėdiniu sveikinimu

rui ir Pedagoginiam Lituanisti
kos Institutui paremti: Anta
nas Balčytis — $10.00, Juozas 
Grabauskas — $5.00, Kazys 
Grina — $5.00, Povilas Kilius
— $5.00, Vincas Simanavičius
— $5.00, Edvardas Vitkus —

Algis Žukauskas — $5.00 ir 
Bernardas Žukauskas — $5.00.

Pokalėdinė pramoga

Chieagos Marąuette Parko 
Pr. Dielininkaičio kuopos globė
jai — J. Lieponienė, Rita Jarai- 
tė, J. Polikaitis, M. Šilkaitis, —

Ateitininkų Korp! Kęstutis 
žemiau išvardyti nariai ir jų 
šeimos vietoje kalėdinių sveiki
nimų paaukojo Jaunimo Cent- jos ir veikimas, “Sevilijos kir- se‘

pėjas” ir kt. Lapeliai yra pri
pildyti įdomiomis nuotraukomis 
ir piešiniais. Yra daug juokų ir 
naujai pradėtas dainų lapelis..

Deja “Sūkurys”, kaip ir dau
guma kitų laikraštėlių ir žur
nalų, yra skoloje. Ir jeigu “Sū-

MID-AMERIGA GOLLEGE 0F BEAUTY GULTURE
Įsirašykit šiandien — lengvos sąlygos — žemas įmokėjimas
2944 W. 63rd St. HEmlock 6-H55

■ Tapkite plaukų sušukavimo stilizuoto ja-as pasinaudodami 
mūsų puikia treniravimo programa. Individuali treniruotė. Vals
tybės pripažinta mokykla.

SAL L O R E F I C E
Pagarsėjęs .modernaus sušukavimo stilizuotojas, direktorius 

Dienoms — vakarais — ir nepilno; laiko klasės

Visi keliai veda j kursus

SAS ideologiniai kursai pra
sidės ketvirtadienį, gruodžio 28 
d., Vakare ir baigsis sekmadie
nį, gruodžio 30 d., apie pietus. 
Kursai vyks patalpose, vadina
mose Childerley, kurios katali
kiškų organizacijų yra naudo
jamos įvairioms konferenci
joms.

Childerley pasiekti galima 
važiuojant Edens expressway 
iki Dundee Road, taip pat 68-tu 
keliu. Dundee Road važiuoti į 
vakarus iki McHenry Rd., kuris 
yra netoli už Wheeling mieste
lio. Iš Dundee Rd. sukti į deši
nę, o visai netoli už vietos, kur 
įvažiuoja 83-čias kelias į Mc
Henry Rd kairėje pusėje rasi
me Childerley.

Tiems, kurie atvažiuos India
na tollroad ir Chicago Skyway,

Street, kaip buvo nubrėžta pla
nuose.

Nukelta konferencija

Ateitininkų Federacijos tary
bos ir valdybos bendrame po
sėdyje Nėw Yorke gruodžiol- 
2 nutarta Nepaprastos konfe
rencijos datą nukelti viena sa
vaite vėliau, būtent, į birželio 
7—8. Pakeitimas daromas atsi
žvelgiant į studentų egzaminus, 
kurie daugumoje kolegijų bai
giasi tiktai su gegužės paskuti
nėm dienom. Taip pat kandida
tų siūlymas į konferencijos at
stovus iš šm, gruodžio 15 pra
tęsiamos iki 1936 sausio 10. 
Prašoma gerai tas datas įsidė
mėti. (afv)

Kun. Lipniūno kuopa

Kalėdinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 23 d.,
Jaunimo Centre, po 10 vai. mi
šių jėzuitų koplyčioje. Po dai
navimo, referato ir pranešimų, 
atvyks garbingas svečias — Ka 
ledų Senelis, kuris visiems iš
dalins dovanėles.

Pakvieskite ir draugus į šį 
susirinkimą — kas tik atneš 
dovanėlę, tas ir gaus. Pažymė
kite ant dovanų, ar tai tinka 
mergaitei ar berniukui.

Kuopos valdyba

Dėmesio, lipniūnietės!

Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 22 
d., 6:30 v. v. Jaunimo Centro 
Ramovėje. Susirinkimas žada 
būti labai įdomus, kadangi tu
rėsime viešnią, kuri mums pa
pasakos apie mergaitėms vertin 
gus dalykus.

Visos lipniūnietės ir jų drau
gės maloniai kviečiamos daly
vauti. Merg. būrelio v-ba

kurio’’ leidėjai negalės finansi
niai išsilaikyti, jaunimas neteks 
“Sūkurio” ir su šiuo progos iš
sireikšti savo idėjomis, rašyti 
sava kalba ir lavintis meninės

Galit “Sūkurį” užsisakyti ir 
aukas siųsti šiuo adresu:

“Sūkurys”
Zita Acalinaitė
6555 S. Washtenaw Avė.
Chicago 29, Illinois

LĖKTUVAS
iSTJiSKEEIDŽIAMAIS

SPARNAIS
JAV nutarė išvystyti naujo 

tipo lėktuvą naikintuvą, kuris 
galės skristi 1,700 mylių per 
valandą. Jo sparnai galės būti 
pamažu priglausti prie liemens 
kai jis skris didžiu greičiu ir 
išskleisti, kai jis leisis žemyn. 
Lėktuvas pavadintas TFX.

M P. ŠILEIKIS, 0. P
85* Orthopedas. Protezlstas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-5 dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

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

5480 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad ir šeštad.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
1 lenĮ uždaryta.. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3220.
Rez. telef. IVAibrook 5-5076

Rez HI 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 

(VMS). So? Pulaski K»l. (Crawford 
UTedieal BiiUdimO. tel LTT 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambinti MI S-0001

Ofisas: 3148 VVest 6Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
C H I R U R C- A S 

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. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo takų chirurgriji. 

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

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

i Tel. ofiso HE 4-5818, rez. HE 4-2324

, DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7Ist Street 
Vai. Pirm,, ketvirt., penkt. 1-4 lr 7-9. 
ADtr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6860

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS .
Vaiandoa pagal susitarimą
4063 Archer Avenae 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Av« w a v-zh ze
Valandos, pagal susitarimą Jei »«• 
atsiliepia skambinti M) 8-OOO1 

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč akušerija ir moterą llgoa 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valką ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 0-8 vak. rak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Včžio ir leukemijos cheminč tera
pija. Priėmimas tik susitarus.

Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 
__________ p. p. VVA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

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

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki s- 
-?ešt- “M 1 iki 4 vai. ’
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e Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik « anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kaino', prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West G3rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ik. Sešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1585

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS f JUOS

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

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

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

Ofiso Ir bnto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso Ir buto Ol.ympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
gydytojas ir Chirurgas 

4938 W I5th Street. Cicero

Kasdien 1--3 vai. ir 6—8 va' vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS^
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KffDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 val. Iki 1 vai. p. p. lr 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 

RCz. tel. 238-2818

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR.A.MACIŪNAS i
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe —— vidaus Ilgo*
2454 West 71gt Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUIlman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3916 

Priimi, vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-4 v. Į), p., trečiadienį — uždaryta

Tel. ofisą 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 Sci. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzle lr Archer)

VAL kasdien nuo t iki 8 vai. vak. 
Treč. lr sekmad, tik susitarus.

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

• Administracija dirba kas s 
dien 8:30 — 5:00, Šeštadie B 
niais — 8:30 — 12:00.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rčmua 
4455 S. California Avė., YA 7-7S81 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta šeštad. 10 v. r. iri 2 p. 

Rez. tel. PR 8-0563, Rez. PR. 8-6736

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles Ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė tel 
GR 6-0091; 382 E. 158th St.. Harvey^ 
Ilk, tel. EDison J-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO akinius 
0448 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, IU.

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

neatsiliepia skambinti TE 8-1071.

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

Ofiso tel. REIiance 5-4410 
Rez. tei. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m.
-8 P- P. 
pagal sutarti.

Penkt. tik 1- 
Trečlad. ir šeštad.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2685
,r7'k\hč!L!i.kis lr Pritaiko akinius 
Visual Tralning — Contact I.enses
Pirmad., ketv. 10:30-v. r — 7 n n 
antrad., penkt. 10:30 v. r. — « D D •’ 

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

Ortso telef. CLiffside 4-2886 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3088

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika lr specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 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

LI GOS
Ofisas Ir rėz. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8

2—* v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GT 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpeclalybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

("VAIKAS!)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 0-0446, rez. HE 4-&1&P

DR. F. C. VVINSKUNAS
gydytojas ra Chirurgas

2420 VVest Marąnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal sutarti,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-665B

Rez. 0600 So. Artesian Avenu© 
Vai.. 11 v ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STAŠyFžMŪIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidue 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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RYŠIAI ŠU SAVAISIAIS
RYŽTAS IR ISTVERM DRAUGAS, ketvirtadienis 1S£2 m. gruodžio 20 d.

Remkime kovojančius už Lietuvos išlaisvinimą

Išeivija ir kruvinoji, okupaci
ja atkirto mus nuo gimtosios 
žemės. Visi, bendrai slegiami 
tos didžiosios skriaudos, mes 
kažkaip daromės ar bent tu- 
rėtume darytis labiau artimi 
savo tarpe.

Galime pasidžiaugti kultūri
nių ryšių atnaujinimo ir su
stiprinimo dienomis neseniai 
praėjusio sėkmingo kultūrinio 
kongreso metu. Turėjome pro
gą išlieti tai, kas nuo seniau 
širdį neramino, ir pasiklausy
ti, kuo kiti šiuo laikotarpiu 
gyvena. Toliau šis bendravi
mas su savaisiais bus tęsia
mas periodinės spaudos pus
lapiuose, susirinkimuose, posė
džiuose, apskritai, kultūrinėje 
ir visuomeninėje veikloje.

¥
Jau kultūrinio kongreso me 

tu buvo mielų bendravimo ry
šių ir tarp platesnių sluoks
niu — mūsų ekonominio sek
toriaus atstovų ir kultūrinin
kų. Daugelį pradžiugino kon
greso metu paskirta tūkstan
tinė išleidimui lituanistinio vei 
kalo. Mūsų verslininkai gau
siai parėmė savo aukomis finan 
sinius uždavinius turėjusį kon
greso banketą. Mūsų versli
ninkai savo skelbimais yra 
nuolatiniai ir lietuviškos pe
riodinės spaudos rėmėjai. Tuo 
turime pasidžiaugti, tai turime 
įvertinti, ir tai ne tik šiltu jaus 
mu, mielu žodžiu, bet ir veiks
mu.

Švenčių laikotarpyje šeimos 
yra daugiau susirūpinusios pir
kiniais kaip bet kada kitados. 
Kodėl šia proga nepasirinkti 
kaip tik tuos, kurie skelbi
mais, savo aukomis ateina į 
paramą lietuviškiems reika
lams, lietuvių spaudai? Kodėl, 
užėjus į tokio lietuvio parduo
tuvę, kabinetą, raštinę, nepa
sakyti, kad mes jo vardą, jo 
adresą matome lietuviškoje 
spaudoje, ir tai mus mieliau 
patraukia prie jo durų? Jeigu 
mes savo verslininkus atsimin 
sime tik tada, kai reikės au
kų, bet ne tada, kai mums 
reikės jų prekių ar jų profe
sinio patarnavimo, mes būsime 
labai vienpusiški, egocentriški, 
be reikiamo ryšio su savai
siais.

*
Mes turime atmintį, kad lie

tuviai verslininkai šiame kraš

Spaudoje ir gyvenime

RUSIFIK \CIJA BE KAUKĖS

Naujai išėjusiam lapkričio mė
nesio Į Laisvę numeryje yra eilė 
gana aktualių straipsnių, bet vie- į 
nas ypač įdomus, besidomintiemsĮ 
kaip bolševikai stengiasi surusinti 
Lietuvą. Straipsnio autorius Vyt/ 
Vaitekūnas konkrečiais faktais, 
pavyzdžiais ir statistikos duome
nimis parodo kaip bolševikai sten
giasi surusinti Lietuvą.

Komunistines indoktrinacijos 
mašina

Savo plačiam straipsnyje auto
rius išnagrinėja kaip bolševikai 
veikia ir kaip yra užvedę savo ko
munistinės indoktrinacijos mašiną. 
Pasak autoriaus, kur indoktrina
cijos komunistai negali pasiekti 
mokyklose ar darbovietėse, komu- 
nistinimui žmonės specialiai suva
romi. Autorius rašo;

“Indoktrinacijos turinio kertinės 
atramos yra: , (a) sovietinė siste
ma yra istorinė būtinybė ir todėl 
neišvengiamai užviešpataus visą 
pasaulį; (b) rusų tauta yra pa
šaukta vadovauti šios istorinės 
būtinybės vyksmui; (c) lietuvių 
tauta ir praeityje buvo, ir dabar 
yra, ir ateityje bus neatskiriamas 
rusų tautos satelitas visais savo 
egzistencijos aspektais: politiniu, 
ūkiniu ir kultūriniu; (d) 1918 at
statytos nepriklausomybės tarps
nis buvo tik kapitalistinė vergija 
ir imperialistinio kolonizmo in
tarpas: Lietuvos tikroji nepri
klausomybė apsireiškia tik sovie
tinėje okupacijoje; (e) aukščiau
sioji lietuvio dorybė — atsidėjimas 
Kremliaus interesams:. ugdymas 
tokio susovietįnto lietuvio yra vi
suotinė pareiga ir ugdomasis idea
las.”

Rusinimas mokykloje
Toliau autorius rašo apie mo

te turi vesti kietą konkuren
ciją. Miestuose auga didžiųjų 
parduotuvių, prekybos centrų 
tinklai. Kai kurie jų jau yra 
apėmę visą šį didįjį kraštą. 
Apsirūpindami prekėmis dide
liais kiekiais iš pačių fabrikų, 
aišku, tokie prekybos tinklai 
gali tikėtis geresnių sąlygų, ko 
sunku susilaukti pavieniam 
mūsų lietuviui. Tačiau, besis
tengdami išsilaikyti konkuren
cijoje, jie irgi rūpinasi išlai
kyti tokias pat, o kartas net 
žemesnes kainas. Beprekiau- 
dami su mažesniu pelnu, jie 
gali stipriau laikytis, jei susi
lauks daugiau klientų, ir kas 
gi pas juos turi pirmieji sku
bintis, jeigu ne mės. savieji.

Turime atsiminti, kad daž
nai jų darbo valandos būna 
žymiai ilgesnės negu dirbančių 
fabrikuose, įmonėse ir negau
nant už tai pusantro' ar dukart 
didesnio atlyginimo už antva- 
landžius ar poilsio dienų dar
bą. Tai dar daugiau laimi mū
sų simpatijas ir palenkia eiti 
pas savuosius. Taip pat jau 
pastebėtas faktas, kad lietuvių 
patarnavimas yra sąžininges
nis. Mes juk esame tauta, ku
riai moraliniai principai svar
būs ir didesnės reikšmės negu 
abejotinais keliais įgytas dole-
ris.

*

Tas ryšių palaikymas su sa
vais turi apimti kaip galima 
platesnius savųjų sluoksnius. 
Jau daugelis mūsiškių salionų 
puošiasi rinktiniais paveiks
lais. Kodėl pirmon eilėn nepa
sirinkti savuosius dailininkus? 
Daugeliui jau ima dygti puoš
nios rezidencijos. Kodėl jų sta 
tybai nepasirinkti lietuvius ar
chitektus, inžinierius, kontrak- 
tcrius? Tas pats ir su bažny
čių statyba. Suprantama, tiems 
mūsų saviesiems specialistams 
ir ' verslininkams gula pareiga 
savo kvalifikacijomis, patarna
vimo gerumu, kaina ir t.t. ne
užsileisti kitataučiams.

Mes, išeivijos lietuviai, esa
me viena šeima ir turime jaus
ti brolišką savitarpių ryšių 
tamprumą visose srityse. Toks 
kultūrinis, ūkinis solidarumas 
ves ir prie didesnio politinio 
vieningumo, kas šiuo laikotar
piu taipgi labai reikalinga.

j. Pr.

kyklas. Esą “Iš 76 vidurinių spe- 
Cįalinių mokyklų 6 dėstomoji kal
ba yra rusų, o 25 dėstoma lietu
vių ir rusų kalbomis. Tad 40% 
vidurinių specįalinių. okup. Lietu
vos mokyklų yra iš dalies ar visai 
surusintos. Aukštojo mokslo mo
kyklose visa eilė dalykų dėstoma 
lietuvių ir rusų kalbomis, o kai 
kurie dalykai — tik rusų kalba. 
Bendrojo lavinimo mokj'klose ru
sų kalba privaloma nuo pradžios 
mokyklos antrosios klasės. Išsky
rus lituanistikos vadovėlius, visi 
kiti yra vertimai iš atitinkamų ru
sų vadovėlių. Aritmetikos, algeb
ros, geometrijos, fizikos, braižybos 
uždavinių pavyzdžiai yra tik ru
siški. Ogi ir lituanistikos vadovė
lių pavyzdžiai dažnai taip pat spe
cialiai rusiški. Pvz, III klasės lie
tuvių kalbos vadovėlis mirgėte 
mirga tokiais pavyzdžiais: “Mūsų 
Tėvynė yra Tarybų Sąjunga”, 
“Mūsų Tėvynės sostinė yra Mask
va”, “Visoms Tarybų Sąjungos 
tautoms daugiausia ęadeda didžio
ji rusų tauta”, “Gera vaikams gy
venti Tarybų šalyje” ir pn.

Jeigu kas dar abejojo Maskvos 
noru surusinti pasigrobtas sritis, 
tai dabar galės būti įtikinti. Vai
tiekūnas savo įdomų straipsnį 
iliustruoja konkrečiais duomeni
mis ir faktais, atskleidžiančiais 
Kremliaus aiškius kolonistinius 
tikslus. — M. Mel.

Nesibijokite būti nepriklausomais 
mąstytojais. Jeigu tik pakanka
mai stipriai mąstysite, mokslas 
jus privers tikėti į Dievą, kuris 
yra kiekvienos religijos pagrin
das. Jūs atrasite, kad mokslas 
nėra religijos priešas, o talkinin
kas. — Thomson

Per visus amžius tautos ko
vojo už laisvę. Kova eina ir 
šiais laikais. Kova už laisvę tę
sis ir ateity. Lietuvių tauta nė
ra išimtinoje padėtyje — ji ir 
dabar sunkiai kovoja. Kova už 
laisvę .vedama iš pradžių dip
lomatinėmis priemonėmis ir, ne 
pasisekus tokiu būdu laimėti, 
kautynių lauke.

Priešui užpuolus mūsų tėvy
nę, Lietuvos vyriausybė ir ka
riuomenės vadovybė (išskyrus 
prez. A. Smetoną ir dar vieną 
ar du, kurių pavardžių nemi
nėsiu) nusprendė, kad nėra pra 
smės gintis. Bet tai buvo tik 
vadovybės, o ne tautos spren
dimas.

Tauta mylėjo laisvę, ją gynė 
ir tą laisvės meilę patvirtino 
partizanų krauju ir labai dide
lėmis gyvybių aukomis. Tauta 
rėmė partizanų kovą visomis 
galimomis priemonėmis. Tik, 
kai pamatė, kad Vakarų valsty
bės nesupranta, nemato arba 
nenori matyti, koks baisus pa
vojus gresia visam laisvajam 
pasauliui, ir nieko nedaro to 
pavojaus bangoms atmušti, tai 
ir Lietuvos partizanai, skau
džiai apvilti, padėjo ginklus.

Bet, kovodami už laisvę, at
siminkime mūsų poeto Maironio, 
to didelio tėvynės meilės žadin
tojo, žodžius: “Tas ne lietuvis, 
kurs dar bijo atsižadėti sapnų 
nakties, Kurs bėgs nuo žygių, 
kalavijo, kursai didžiais dar-1 
bais nešvies.”

Kiekvienas lietuvis skirtas 
didiems darbams

Laikinai padėję ginklus, t. y. 
pabėgę, kaip Maironis sako, 
nuo žygių ir kalavijo, neturė
tume bėgti nuo didelių darbų. 
Kokius gi didžius darbus gali 
atlikti ne politikas, ne moksli
ninkas, rašytojas ar visuomenin 
kas, bet eilinis lietuvis. Didžiau 
sias kiekvieno lietuvio darbas 
— sąžiningai atlikti savo, kaip 
lietuvio, pareigą. Nutilus gink
lams kautynių lauke, svarbiau
sia pareiga — remti moraliai 
ir medžiagiškai kovojančius po
litiniame fronte. Savo darbais 
ir aukomis parodykime savo 

į tautai ir kitoms tautoms tėvy
nės meilę.

Bet čia tuojau gali iškilti klau 
simas, kas gi vadovauja išlais- 

i vinimo kovai. Klausimas visai 
i rimtas, nes be vado negalima 
' laimėti.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

Ir netgi Laurynas Barkeras, nusikratęs savo 
j įprastinio apsiblausimo, patarė griebtis keršto;

— Sakai, jeigu tokie yra? Tu vis dar abejoji, 
kad tai nėra tavo priešininkės darbas? Argi ne iš 
“Baimės” pusės atūžė ugnis?

— Taip. Bet, norėdamas kam iškelti panašaus 
pobūdžio kaltinimą, turiu būti visai tuo tikras, o ligi 
šiol teturiu tik paprastus spėliojimus-

— Kaltinimą? O kas sako reikiant kreiptis į val
džios organus? Ar nesi Luzardas? Daryk, ką visada 
darė visi Luzardai: užmušk savo priešą. Šito krašto 
įstatymas yra ginkluotas narsumas. Juo pasinaudok, 
kad būtum gerbiamas. Nužudyk tą moterį, kariaujan
čią prieš tave. Ko lauki jos nežudydamas?

Tai buvo staigus žmogaus maištas, ilgų metų pa
gieža, palaidota susmukusioje sieloje, kažkas vyriško, 
pagaliau nuožmu, bet, nepaisant to, mažiau negarbin
ga, mažiau šlykštu, nei tas savo vertės netekimas, 
pastūmėjęs jį į girtuokliavimą, norint užmiršti savo 
menkystę. Toji išganingoji atsvara jau prasidėjo nuo 
pat pirmųjų jo į Altamirą persikėlimo dienų, bet ligi 
šiol nebuvo išdrįsęs nė užsiminti apie donją Barborą. 
Jo pokalbis išimtinai sukaliojosi apie jo studentiškus 
atsiminimus, ir tame smulkmeniškume, su kuriuo juos 
pasakojo, suminėdamas anų laikų savo draugų 
vardus bei jų bruožus ir pateikdamas mažiausias 
smulkmenas daiktų ar įvykių, su kuriais turėjo są
ryšį, buvo galima įžvelgti tam tikrą skausmingą steh- 
gimąsi. Kartais staiga jo mintys nukrypdavo į tokią

J. RAPŠYS

Laisvinimo veiksnius reikia 
remti

Lietuvos išlaisvinimo kovai 
vadovauja, kaip žinome, Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (Vlikas) ir Amerikos 
Lietuvių Taryba (Altas).

Žinoma, visiems rūpi Lietu
vos išlaisvinimas, ir visi sielo
jasi, bet kitos organizacijos turi 
ir kitų tikslų. Tik Vliko, Alto 
ir mūsų pasiuntinių pagrindinis 
ir vienintelis tikslas — Lietuvos 
išlaisvinimas.

Nors visi tie veiksniai reika
lingi ir reikšmingi, bet kai ke
letas eina prie vieno tikslo, tai 
vadovas turi būti tik vienas. 
Geriau, kaip sakoma, vienas, 
nors ir blogesnis, generolas, ne
gu du geri.

Man atrodo, kad kovąi už 
Lietuvos išlaisvinimą vesti va
dovu turėtų būti Vyriausias Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komitetas. 
Tas komitetas — tai savotiška 
lietuvių tautos atstovybė, į ku
rią įeina beveik visų partijų 
ir organizacijų atstovai. Nors 
kai kurios grupės yra pasi
traukusios iš Vliko, bet man at
rodo, kad jos, tėvynės laisvės 
meilės vedamos, padės savo ne-! 
sutarimus į šalį ir vėl įsilies į i 
jo narių eilę. Jeigu Vliką skai-1 
tyti visų gyvenančiųjų laisvė
je lietuvių atstovybe, tai ir ko
vojančiųjų lietuvių laiškas, per 
duotas 1947 metais Dancige 
mūsų ryšininkui, taikomas jam. 
Juk ir kovojantieji lietuviai krei 
pėsi savo laišku ne į kurį nors 
mūsų pasiuntinį, ne į Amerikos 
Lietuvių tarybą, kuri atstovau
ja tik Amerikos lietuvius, bet į 
visus laisvame pasaulyje gyve
nančius lietuvius.
Altas ir Vlikas laisvinimo darbe

Reikia pripažinti, kad Altas 
atlieka svarbų Lietuvos laisvi
nimo uždavinį. Turėdamas savo 
sąstate prityrusių narių, turė
damas ryšį su aukštais Jungti
nių Amerikos Valstybių parei
gūnais, Altas kartais gali atlik
ti svarbesnių uždavinių, negu 
Vlikas. Bet, atrodo, visi turi 
pritarti ir tam, kad reikia vieno 
vyriausio išlaisvinimo kovai ves
ti vadovo. Tuo vadovu tinka ir 
gali būti tik Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. To
dėl turėtume remti jį kuo tik 
galime. Ne jėga (kariuomenė 
ar policija), bet tėvynės laisvės 
meilė verčia mus būti klusniais.

Mums reikia laisvinimo kovai 
vesti vado, o vadui reikia mū
sų. Kaip vadas be kariuome
nės. taip ir kariuomenė be va
do negali laimėti.

Nemalonu, bet reikia konsta
tuoti, kad yra nemaža tokių, 
kurie, atrodo, to paklusnumo ir 
tėvynės meilės jausmo neturi 
ir išlaisvinimo veiksnių darbus 
tik trukdo. Jeigu spaudoje ir 
skaitomasi su kritikos žodžiais, 
tai privačiuose pobūviuose, pa
lietus išlaisvinimo reikalą, ten
ka išgirsti ir užgaunančių žo
džių.
Reikalinga tik rimta kritika
Aišku, kad rimta kritika yra 

reikalinga ir naudinga, bet už
gaulūs žodžiai, taikomi kuriam | 
nors asmeniui, tai tau nebe kri- . 
tika, bet šmeižtas. O šmeiždami i 
kovojahčiuosius už Lietuvos iš
laisvinimą, mes juos ne remia
me, nę stipriname, bet silpnina
me. Neklystančių nėra. Tik tas 
neklysta, kas nedirba.

Bet ir žodis, “klysta” ne vi
suomet atitinka tiesai. Jeigu 
kritikuojamieji daro ne taip, 
kaip mes norime, tai nereiškia, 
kad jie klysta. O gal mes klys
tame. Lengva yra, sėdint prie 
gėrybių stalo, kritikuoti kitus 
ir kurti planus, bet reikia tu
rėti galvoje, kad, realizuojant 
nors ir gražiausius sumanymus, 
susiduriama su sunkiomis, o 
kartais net nenugalimomis kliu 
timis. Tokie kritikai kratosi ir 
bijo bet kurių . pareigų organi
zacijose. Jeigu tokie kritikai 
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Kompartija jau senai šneka 
i.pie gyventojų gerovę, bet ge- 
ovės pasiekė tik kompartija ir 

jds ramsčiai. Ji skelbė idealiz- 
ną komunistams, bet įsigalėjo 
sunkiai aptariamas komunistų 
avanaudiškumas, padėties iš- 
iaudojimas ir nusikaltimai. Iki 
Jo meto programoje rašyta a- 
ūe politinį pirmavimą, bet jau 
:eniai siekiama sukurti medžia- 
;inę-techninę komunizmo at
sparą.

Būtų neteisinga sakyti, kad 
per 4o m. nieko nepadaryta. 
Tačiau už Rusijos atsiekimus 
labai aukšta kaina sumokėta. 
Proletariato valstybėje daugu
ma gyventojų negali atsisveikin 
ti su proletariato dalia. Trū
kumai ir nedatekliai persekioja 
juos kiekviename žingsnyje. 
Centralizuotoje valstybėje tik 

ršūnėlė tesinaudoja geru gy- 
/enimu. Anksčiau ją sudarė ca- 
o dvaras, diduomenė, dvarinin- 

kija, pramonininkai stdtnbieji 
irkliai, valdantieji ir kapitalis- 
ai, nūnai valdančioji kompar- 
;ija, propagandos talkininkai — 
ašytojai, aktoriai ir ideologai. 

Valdymas ir kapitalas patenka 
į kompartijos rankas, bet ji ne
sugeba išmintingai valdyti ir 
sumaniai ūkininkauti. Komuniz
mas — valstybinis kapitaliz-

Strėle pažymėtas Angcl Miolan dalyvauja kaip partijos kandida
tas Dcmininkonų valstybės rinkimuose. Jis kovos su valdančios 
partijos kandidatu Boseli. Miolan pirmas kandidatas 40 m. laiko- 
tarpj'je, gal;s kandidatuoti šalia valdančios partijos atstovo. Ši 
scena yra Santo Domingo mieste, krašto sostinėje.

sritį, kuri neturėjo būti liečiama, bet laiku nutrauk-? 
davo sakinį. Ir, kad Santas neįspėtų jų krypties, įsi-, 
leisdavo į prieštaringas kalbas, nieko bendro su po
kalbiu neturinčias, ir tuo suteikdavo įspūdį, kad jo 
mintys sukiojasi smegenų griuvėsiuose, kaip pamišu- 
sios sutemos, tuo pačiu laiku viena kitos siekdamos 
ir vengdamos. Dabar pirmą kartą prisiminė moterį, 
jo nupuolimo priežastį, ir Santas matė jo vyzdžius žė
rint karštligišku žiaurumu.

. —- To, aš negaliu, Laurynai, — jam atsakė ir 
tuojau, norėdamas nukreipti nuo skausmingos temos, 
pridūrė: — Tiesa, kad ugnys atūžė iš “Baimės” pusės, 
bet taip pat tiesa, kad tam tikru būdu ir aš esu kak
tas, nes, jeigu nebūčiau pasipriešinęs daliniam saus- 
žolių išdeginimui, kaip čia praktikuojama, visa stepė 
nebūtų iš karto suliepsnojusi. Mėginimas kaitalioti 
ganiavas buvo naujovė, už kurią turėjau brangiai su
mokėti. Lyguma pasuko savo įprastiniais keliais.

Bet Laurynas Barkeras jau turėjo aistrą, kurios 
degantį stangrumą anksčiau galėjo atstoti alkoholio 
paskata, kai jis nebeteko ryžto atstatyti savo gyve
nimą ir kai pradėjo temti jo protas, iššaukdamas aną 
pamišusių šešėlių šokį, kurie kartu stengėsi suseiti 
ir išsiskirti. Ir veltui Santas stengėsi jį atkalbinti nuo 
tos žmogžudiškos minties.

— Ne. Liaukis tuščiažodžiavęs. Čia tėra tik du 
keliai: užmušti arba pačiam žūti. Tu esi stiprus ir va
lingas ir tavęs gali bijoti- Ją užmušk ir pasidarysi 
Araukos vadeiva. Luzardai visada buvo vadeivos, ir 
tu negali kitoks būti, nors ir kažin kaip norėtum. Ši
tame krašte tegerbiamas tik tas, kuris yra ką nužudęs. 
Nesibaidyk raudonosios žmogžudžio garbės.

Tuo tarpu taip pat ir “Baimėje” pradėjo dygti 
senosios šaknys. Žlugus mėginimui pakeisti gyvenimą 
aną pasimatymo su Luzardu popietę, donja Barbora 
pergyveno niūrios nuotaikos dienas, tegalvodama apie j 
žiaurų kerštą, ir per ištisas naktis išsėdėdavo pasita- j 
rimų su “Bendrininku” kambaryje. Bet, kadangi šis 1

nebeatsiliepdavo į jos užkeikimus, jos apmaudingu- 
mas buvo toks, kad niekas neišdrįsdavo prie jos pri
artėti.

Laikydamas tatai galutinai paskelbto Luzardui 
karo ženklu, Balbinas Paiba sugalvojo Altamiros su
deginimo planą, norėdamas atgauti prarastą meilužės 
malonę, iš anksto įvykdydamas jai priskirtus užmany
mus ir juos pavesdamas įgyvendinti likusiems gy
viems Mondragonams, kurie ir vėl buvo apsigyvenę 
Makanillalio namelyje ir vieninteliai “Baimės” ūkyje 
klausė jo įsakymų. Bet, kadangi jis laikė paslaptyje 
savo žygį, privengdamas ano “vargas tam, kas išdrįs 
pakelti ranką prieš Santą Luzardą”, donja Barbora 
savo ruožtu tuos gaisrus, apnikusius Altamirą, palai
kė jos turimos “galios” darbu, nes sudegimas tvoros, 
kuria Luzardas galvojo sulaikyti jos sauvaliavimą, 
buvo jos pačios troškimo įvykdymas. Ji nurimo, ti
kėdamosi, kad savo laiku panašiai sugrius ir kitos 
užtvaros, ją skyrusios nuo geidžiamo vyro, ir, kai 
tik ji to panorės, jis noriai jai atsiduos.

Iš tikrųjų atrodė, kad kažkokia pikta dvasia vieš
patavo Altamiroje. Po vargingos dienos, varant iš
troškusius gyvulius, norint juos pripratinti, į dar ne
išdžiūvusias girdyklas ir rizikuojant gyvybe tarp iš
simėčiusių laukinių galvijų, reikėjo naktimis budėti 
atremti užpuolimus pasiutusių lapių, kurios būriais 
slankiojo po stepę ir lindo į namus. Reikėjo saugotis 
gyvačių, kurios taip pat, bėgdamos nuo gaisro, mėgi
no gelbėtis gyvenamose patalpose. Ir lyg viso šito dar 
būtų maža, Santui, atsidūrus namie, reikėjo pakęsti 
nemalonumus, keliamus Lauryno Barkero savo bejė
giu apmaudu ir virpančiu kimiu balsu besistengiančio 
įtikinti Luzardą, jog jis turįs panaudoti smurtą prieš 
donją Barborą ar duoti jam progą savo ranką pavar
toti kerštui, kuris dabar kunkuliavo jo krūtinėje.

IBua daugiau)
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KOMPARTIJA

Sovietų kompartijos centro komitetas nutarė pertvarkyti 
partijos organizaciją, valstybinį planavimą ir įvesti 

priežiūrą ūkyje ir valdyme 

JURGIS VĖTRA

mas, nežiūrint nepaprastų au
kų, beveik per pusę šimtmečio 
nepateisino net ir komunistų 
vilčių.

Chruščiovo prisipažinimai
Lapkričio 19 d. įvykusiame 

Maskvoje kompartijos centro 
i komiteto suvažiavime paliesti 
į tik organizaciniai ir ūkio reika- 
lai. Pranešimuose ir dalyvių pa
reiškimuose nė žodeliu neprisi
minti užsienio politikos reikalai. 
Net ir Aukščiausios tarybos su 
važiavime, kuris prasidėjo gruo 
džio 10 d., daugiau skirta laiko 
ūkiniams klausimams svarstyti, 
o ne dailinti Chruščiovo pareiš
kimus apie taikos balandį už
sienio politikoje.

N. Chruščiovas pripažino dau 
gelį nesėkmių. Jis, naudodamas 
gana dideles užlankas, pripaži
no, kad kompartijos organiza
cija yra atsilikusi ir nesugeba 
pašalinti negerovių pramonėje 
ir žemės ūkyje. Kompartija ne
pajėgia net tinkamus asmenis 
paskirti. Po ilgo svarstymo cent 
ro komiteto prezidiumas priėjęs 
išvados, kad partijos organiza
ciją turi remtis ne tik politiniu, 
bet ir ūkiniu pagrindu.

Numanu, kad šiuo metu ypa
tingą dėmesį kreips į pramonę 
ir žemės ūkį, kuris ypač atsili
kęs. “Gamybinė kryptis — svar 
biausia. Reikia, kad partinių ko
mitetų darbuotojai nuolat rū
pintųsi tuo, kas svarbiausia, 
būtų budrūs ir atmintų, kad 
svarbiausia komunizmo statybo
je — tai ekonomika., tai. kova 
už materialinį ir dvasinį gėrybių 
kūrimą žmogaus gyvenimui” 
(Tiesa, XI.2O). Reikia pripa
žinti, kad kompartija dar la
bai toli nuo šio tikslo, nes žmo
gus liko pažemintas, pavergtas 
ir nepaorastaį išnaudojamas. 

Nusivylimai
N. Chruščiovas daug kuo nu

sivylęs, Jo manymu, pramonė 
techniška, technologija atsiliku
si. nauji patobulinimai trukdo
mi, moksliniai tyrimai ir pro
jektavimai išskaidyti, daugelis 
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ERNESTAS GALVANAUSKAS - 

PREKYBOS INSTITUTO 

REKTORIUS

Buvusio studento įspūdžiai

E. Galvanauskas buvo ne tik gyvavimo metus išleido 8 lai- 
valstybininkas, bet ir mokslo das su apie 250 absolventų, 
vyras. Jis buvo Prekybos insti
tuto rektorius ir ekstraordina
rinis profesorius.

Petrapilyje bebaigiąs aukštą
jį mokslą, dėl 1905 m. revoliuci
jos toliau studijavo užsieny. 
Atgavus laisvę, Lietuvoj jautė
si didelis trūkumas įmonių ži
novų, kuriuos galėjo paruošti 
tik tam tikslui įkurta mokyk
la.

Būdamas ministerių pirminin 
ku, E. Galvanauskas galvojo 
apie tos prekybinės aukštosios 
mokyklos steigimą, bet šis už
davinys dėl įvairių priežasčių 
liko neįgyvendintas.

E. Galvanauskas 
akimis

studentų

Kai Prekybos institutas atsi
kėlė j Šiaulius, įstojau į pirmą 
kursą. Dar gimnazistu esant, 
teko girdėti apie P. I. Ėjo gan
das, kad jame labai sunku mo
kytis, kad studentai ištisus me 
tus turi kietai dirbti. Vyresnių
jų kursų studentai visuomet 
mėgdavo “fuksus’ 'apšviesti. Vi 
sas tas “švietimas” sukdavosi 
apie E. Galvanauską.

“Na, vyreliai, svarbiausias 
reikalas pralįsti pro rektorių,

Lietuviški eglučių ornamentai, premijuoti gruodžio 16 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje, įvykusiame konkurse. Vidury pirmą premiją 
laimėjęs Floros Vilis sietynas, viršuje premijas laimėjusieji šiau
delių ornamentai, sukurti: Ramutės Juodkaitės (pirmas ir trečias 
laimėję II ir IV prem.), Ofelijos Barsketytės (antras — III prem.) 
ir Anitos Mitchell (ketvirtas — V prem.). Apačioje I prem. laimė
jęs Laimos Pupelytės kryžius ir II prem. laimėjęs Sandors Cer- 
rentano kryžius. Prie šių premijuotų ornamentų stovi Pr. Zapolis.

VIENYBE, RYŽTAS IR 

IŠTVERME

pro jo įmonių ūkio mokslus. Metų išvakarėse. Šiemet, kaip 
Prekybos Institutas Prasprūdai pro Ernestą, ir mo- ir anksčiau, lietuviai, susibūrę į

\ kslas baigtas,” — taip kalbėjo veiksnius, , organizacijas, ar in-
Tik 1934 m. E. Galvanauskas i mūsų senjorai. Panašiai buvę ir dividualiai, uoliai dirbo Lietu- 

Klaipėdoj įsteigė Prekybos ins-! Vytauto Didžiojo universitete, vos reikalui. Tai atsispindėjo
titutą, kuris buvo privataus po
būdžio, bet Finansų ministeri
jos žinioje.- Organizaciniai pa
grindai buvo paimti iš Belgijos 
ir Danijos tuo metu veikusių 
aukštųjų mokyklų. Programa

'medicinos fakultete: praspru- JAV kongreso darbuose, ypač

LIETUVOS ATSTOVO J. RAJECKO 

SVEIKINIMAI

Esame Šv. Kalėdų ir Naujųjų : kitokiu būdu, talkininkavusiems 
darbe dėl Lietuvos.

Metų bėgyje, ypatingai šven
čių proga, asmeniškai patyriau 
iš geraširdžių tautiečių daug 
moralinės paramos. Negalėda
mas asmeniškai padėkoti ir 
skaitlingiems sveikintojams tuo 
pačiu atsilyginti, bent šiūomi 
reiškiu jiems giliai nuoširdžią 
padėką.

Švenčių proga visus geros va
lios Amerikos Lietuvius sveiki
nu. Linkiu, kad Šventės visiems 
būtų malonios, o Naujieji Me
tai, visais atžvilgiais, būtų ge-

(Atkelta iš 3 psl.)
atstovauja kurią organizaciją, 
reikėtų juos pakviesti į kovo
jančiųjų už Lietuvos išlaisvi
nimą eiles, kur galėtų parody
ti savo prityrimą, sumanumą ir 
neklaidingumą ne žodžiais, bet 
darbais. Ne nerimta kritika, bet 
tik savo patarimais, darbais ir 
medžiaginėmis aukomis galime 
paremti kovojančiuosius už iš
laisvinimą.

Kiekvienas frontas — kau
tynių ar politikos lauke — rei
kalauja didelių aukų. Be aukų 
negalime laimėti. Bet ir auka 
nelygi aukai. Du ar trys dole 
riai, paduoti elgetai arba, pa
vyzdžiui, Kongo išlaisvinimui, 
jau galima skaityti didele au
ka, bet, jeigu lietuvis savo tė
vynės išlaisvinimui aukoja tik 
3 ar 5 dolerius, tai čia jau ne 
auka, bet lietuvio vardo pažemi
nimas.

Jeigu tūkstančiai mūsų bro
lių paaukojo savo gyvybes už

Lietuvos laisvę, tai mes, laisvė
je gyvenantieji, bent didesnėmis 
medžiaginėmis aukomis turėtu
me paremti kovojančiuosius už 
tėvynės išlaisvinimą. Būkime vie 
n ingi, ryžtingi, ištvermingi ir 
duosnūs tėvynės laisvinimui, pa 
sitikėkime vadovais ir laisvės 
kovą laimėsime.

VĖŽIO STUDIJŲ 
LABORATORIJA

Krikščioniškųjų Brolių veda

41%

ma Manhattan (New Yorke)’ 
kolegija gavo $25,000 pašalpos 
iš D. Runyon fondo, kad galė
tų įrengti laboratoriją, kuri tir
tų augalų normalius ir nenor
malius auglius.

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, III.

current dlvidend on investment bonus
4%% DIVIDENDU MOKAM PAGAL, VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame dividendu kas pusmeti ir

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

4074 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. Ir šeštad. 9 v. r. — 4:S0 p. p 

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

jie mūsų ir pavergtųjų brolių 
tėvynėje ryžtą ir viltis susilauk 
ti laisvos ir nepriklausomos Lie 
tuvos. Linkiu taip pat visiems 
vienybės dvasioje sėkmės lietu
viškoje veikloje.

J. Rajeckas

Smoke Your 0wn Turkey For The Holįdays
— in —

“SMOKY JOE”
Tite First Pire Place or Patio, Smokehoiise

Converts in Sęconds To Charcoal Broiler for Steaįcs & Btirgers 
Imagine! Juicy, tender and deliciotis smoked meat of turkey, Ham, 
roasts or ribs tliat actually melts in your mouth, professionąlly prepar- 
ed by you. "SMOKY JOE’S exclusive ”water-basto” prineiple cooks 
and bastės vvith moist smoke wliich revolves around the meat, elimin- 
ating vva.tching, tending or botlier. Cook up to 20 pounds -or one huge 
turkey. Cooking chart furnished' vvith each unit.
Suprise your t'amily or friends with ‘‘SMOKY JOE-’ as a Christmas 
gilt by malling your check or money order to "SMOKY JOE” for 
$24.95 and it will be shipped anywhėre in the U.S.A. Ircight prepaid.

kai pro Žilinską, anatomijos j0 užs. reikalų pakomisijoj, 
profesorių, ir keliauji gydyto jo (Jungtinių Tautų posėdžiuose, 
diplomą į portfelį įsidėjęs. Amerikos Lietuvių suvažiavi-

Pirmam kursui prof. E. Gal- muose> minėjimuose, Kultūros 
vanauskas dėstė vieną iš sun- kongrese, parodose pabaltiečių

buvo pritaikyta prie mūsų kraš i kiausįų dajykų “Bendrą įmonių bendradarbiavime ir savoj bei 
to sąlygų. Iš pradžių veikė trys mokslą» Studentų pilnu- svetimoj spaudoj ir leidiniuose,
skyriai: prekybinis, pramones !tglė auditorija laukia to gar-! Vasario 16 dieną JAV prezi-
ir konsulianms. Kursas išeina- saus vyro pirmą kartą pasiro-; dentas teikėsi priimti Amerikos ... ___ ...........................................
mas per trejus metus. dant. Vidutinio ūgio, plika kak- lietuvių delegaciją. Šaunus tai resni ir laimingesni. Testiprina »s« tT» t»į1?,4, I

Gabiems ir nepasiturintiems (ta, liesokas, labai tvarkingai ap- buvo gestas. Valstybės sekre-
studentams buvo duodamos sti- sirengęs, apie 60 m. amžiaus, torius padarė reikšmingą ta ir 
pendijos. Fondą sustiprino pat3 Balsas tvirtas, mintys aiškiai ir vėiesne proga pareiškimą. Lie- 
rektorius dalį pelno pervesda- tiksliai perteikiamos. Įdomios tuvių veiksniai bei organizacijos 
mas iš medžio sindikato, ku- buvo jo paskaitos ir visų stu- apžvelgė praeities veiklą ir atei 
riam jis vadovavo. dentų lankomos. Visada didžiau j ties veikimo gaires. Lietuvių

Opus buvo savų patalpų klau šia tyla, tokia buvo pagarba j tautos vergovė ir kančia buvo 
simas. P. I. laikinai buvo prisi- prof. E. Galvanauskui. j visur, galimybės ribose, kelia-
glaudęs Vytauto Didžiojo gim- Profesorius išleido gerus savo ma Visa tai buvo daroma di- 
nazijoj. dėstomo dalyko konspektus. desnei Lietuvos garbei ir gero-

. . Klausant paskaitų ir studijuo- vp]- Vokiečiams užgrobus Klaipė- •
dą, P. I. buvo perkeltas į Šiau
lius. Anuo metu E. 'Galvanaus
kas buvo finansų ministerių.
Jis per trumpą laiką pastatė 
virš milijono/ litų kainavusius 
rūmus institutui.

Prekybos institutas per savo

4* RADlMSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI

TINKAMI RŪBAI DUODA 

GERĄ SAVIJAUTĄ

Extra Special Price oi

Dept. NH.
$21,95 for five unitą or morc.

— Mali Check to

“SMOKY JOE”
2206 CALHOUN HOUSTON, TEXAS

NAUJO KELIO 
IEŠKO
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įmonių ir tyrimų įstaigų tuos 
pat klausimus sprendžia, neži
nant dešinei, ką daro kairė. Ga
na stipriai užpuola planavimą 
ir net mokslo įstaigas. Užkliūna 
ir architektūra, nes Sverdlovs- 
ke pastatė su didžiulėmis kolo
nomis pirtį. Aštriais žodžiais 
prikaišioja pramonės įmonių ir 
kolchozų vadovybėms už išeik
vojimus.

Didžiausi smūgiai teko valsty 
binio plano komitetui: “Plana
vimo organai ne visada vadovau 
jasi būtinumu visuotinai vys
tyti ūki, dažnai neteisingai nu- 
stato, kokia eile turi būti sta- ' 
tomi svarbiausi liaudies ūkio 
objektai”. Ryškiais pavyzdžiais 
įrodo i planavimo netikslingumą, i 
nesusigaudymą ir aštriai puola : 
nepakeičiamus “žinovus”, tapu
sius biurokratais.

Plano kritikoje jis užsimena, 
kad tik žiemos mėnesiais reik
sią naudotis Viduržemio jūra, 
nes kitu metu sunkioji važma 
turinti būti nukreipta iš Juodo
sios jūros Dniepru ir Nemunu 
į Klaipėdą. Kada ši Maskvos 
svajonė bus įgyvendinta?

Chruščiovas ėmė mokyti ko
munistus, kad reik’a iš kapita
listų mokytis ūkininkauti ir siek 
ti įmoninio pelno. Valstybinis , 
ir privatus kapitalizmas prade- j 
da suartėti. i

jant iš išleistų užrašų, nebuvo 
sunku mokytis.

Prieš semestro galą, prieš eg
zaminus, rektorius buvo pa
kviestas finansų ministerių į 
naujai sudarytą ministerių ka- 
b’netą. Jis ‘daugiau pirmam kur 
sui paskaitų nebeskaitė, atva- 
žiuodamo dėstyti tik antram ir 
trečiam kursui.

Su jo išvykimu buvo gerokai 
nusivylę kursų studentai, nes, 
anot jų, “fuksai” išsisuko iš 
būtino krikšto, t. y. E. Galva
nausko egzaminų apklausinėji
mo. Mūsų pirmo kurso dalis 
studentų apgailestavo jo išvy
kimą, o kita dalis džiaugėsi, nes 
būsią daugiau galimybių pralįs
ti pro instituto girnas.

Po to mažai matėm prof. Er
nestą Galvanauską, jis ap’eido 
Lietuvą 1941 m. liepos mėn.

Buvusiam rektoriui sulaukus 
80 metų, linkiu “geriausios sėk
mės ir sveikatos.

Artėjančių švenčių proga dė 
kojų visiems Amerikos lietu
viams ir spaudai, vienokiu ar

Adolfas Kriaučeliūnas prie dar
želyje išaugintų pomidorų, kurie 
dar lapkričio mėn. raudonavo sa
vo vaisiais.Buvęs studentas A.

fe M|
Y

Pas mus yra didžiausias pasi
rinkimas rudeninių ir žieminių 

rūbų gerai žinomų firmų:
Botany “500”, Groshire, 

Society Brand ir kity
SUAUGĘ IR JAUNUOLIAI:

Čia galite apsirengti nuo galvos ild 
kojų. Turime ir darbo rūbų, batų, 

kaliošų ir ilgų guminių batų 
Krautuvė, kurioje mėgstą gražiai 

rengtis perka sau rūbus

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai

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

pasirinkti pirkiniai bus laikomi iki Kalėdų.

H. SEICAN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

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

•» 9 ,, 8 ,,Penktad 
šeštad. • 9 11:10

anticipated dlvidend 
on investment accoimts 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 GRovehill 6-7575

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

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago. III. Vlrginia 7-774/

JOIN OUR
LENOX WARE
CLUB

1

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 pareikalavimai 
nepriimami. t Qn ,nvestment

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104



MYLĖSI LIETUVĄ IŠ TOLO šių neįmanoma išvardinti, nes 
jų buvo ilga eilė.

Jeigu reikėtų atsakyti, kas
yra populiariausias žmogus Dėt i įjg Pranas Zaranka, padainuo- 
roito lietuvių tarpe, dauguma damag keletą dainų Akompa.
nesvyruodami atsakytų — Elz
bieta Paurazienė. Jos gyveni
mas ir darbai yra puikusis vai
nikas Dievui, tėvynei ir arti
mui. kuriam atžymėti reikėtų

Meninę programos dalį išpil-

navo muz. Albertas Mateika.

Paskutinį žodį tarė Elzbieta 
Paurazienė. Dėkojo visiems. Už 
katalikybės ir lietuvybės įdiegi-

Gruodžio 9 d. Detroite įvyko visuomenininkei Elzbietai Paurazie- 
nei pagerbti banketas. Kun. Walteris Stankevičius, šv. Antano 
parapijos klebonas, įteikė jai lėkštę (plaque) už jos 40 metų pasi
darbavimą lietuviams. Trečias dešinėje — kun. Mykolas Kundro
tas, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas. (Nuotr. V, Jako)).

kantatos ir jos pavadinimas bū i širdį esanti dėkinga savo 
tų — “Mylėsi Lietuvą iš tolo...”. ' tėveliams, kun. Valaičiui, kun.

. Fabijonui Kemešiui, prof Alek- 
i siui ir panelei Motuzaitei. Pri-Todėl nenuostabu, kad jos pa

gerbti gruodžio 9 d. į Kolumbo j 
Vyčių salę susirinko apie 350 i 7. . . r . kuris jos visuomenines veiklos
žmonių. Savo atsilankymu ją pa J nevargg dažnai sau pasiimdamas ' pranešimą ir duos įdomių infor- jaučiame turėjusios tikrai didet- 
gerbė Detroito miesto tarybos ■ še2myninįus rūpesčius. Pristatė macijų. I lę privilegiją galėdamos daly-
narys Brickley, liet. parapijų gavQ sdnus gtasj su žmona ir — Tėvas Vincentas Andrius- vauti tokiose puikiose uždarose 

rekolekcijose. Tikime, kad nuo 
dabar jos bus rengiamos jau

klebonai kun. Mykolas Kundro
tas ir kun. Walteris Stanevi-

siminė savo mirusį vyrą Stasį,

KELIAUTOJO NUOTYKIS

Vienas amerikietis, nuvykęs 
į Italiją, sustojo viešbutyje. Sa
vo italą palydovą jisai paprašė, 
laikantis policijos nuostatų, už
registruoti jo vardą. Vakare pa
lydovą paklausė, ar jisai tai pa
darė. Šis patvirtino — taip.

— O kaip parašei mano var
dą?

— Aš negaliu ištarti, bet pa
rašiau taip, kaip buvo išrašyta 
lagamine.

Amerikietis nebeatsiminė, ar 
jo lagamine buvo išrašytas jo 
vardas, bet būdamas pervargęs, 
viską užmiršo.

Sekantį rytą, einant jam laip 
tais žemyn, viešbučio budėto
jas jį pasveikino pagal tą išra
šą nuo lagamino:

— Labas rytas, pone War- 
ranted Genuine Leather...

DRAUGAS, ketvirtadienis 1962 m. gruodžio 20 d.

SOLEMN
CHRISTMAS NOVENA

at the

National Storine Of The
Infant Jesus Of Prague

Dec. 17 to 25
Offer the Ohrist Chilil a gift of your Novena 
praycrs. Joln this Christmas Novena and 
ūse the eonvenient petition fonu belorv. A 
Novena pamphlet and a privalė Novena 
prayer vvhicli can be uscd at home will be 
sent to you.

Į □ Employment
□ lmproved Health

I □ Council in Decision
□ Conversion to Faith

| □ Defeat of Communism 
I □ Happy Marrlage

Dovydą. tetą Adašiūnienę bei ^ia> MIC, Šv. Antano parapijos 
, . . . kitus gimines. Išreiškė padėką bažnyčioje nuo gruodžio 12 iki

cius, kun. Bronius Dagilis, kun. Matuj gimoniui ir io bendradar-; 16 d- pravedė prieškalėdines mi- kiekvienais metais.
Kazimieras Simanavičius ir kun. 
Albinas Spurgis, MIC, Draugo 
administratorius. Buvo svečių 
iš Chicagos Moterų sąjungos 
atstovė Viktorija Leonė ir kt.

biams už pagerbimo suruošimą. •; sijas.
— Detroito Lietuviu Bendruo-

KĄLĖDŲ PASAKA

Kūčių vakarą riuo 8.30 iki
Iškilmes pradėjo Matas Ši- 9 vab iš WQRS FM radijo sto- 

monis šio pagerbimo iniciato-1 ties Lietuviškas Balsas perduos 
rius ir organizatorius. Jas la

menės ruošiamas Naujųjų Metų 
sutikimas įvyks Graikų ortodok
sų parapijos salėje.

— Bendros Kūčios bus Detroi 
to Lietuvių Namuose gruodžio

Dalyvė

DETROITO ORGANIZACIJŲ 
ŽINIAI

bai sumaniai per trumpą laiką 
pravedė dr. Vyt. Majauskas, 
pradžioje apibūdindamas Elz- amžiaus. Todėl tėveliai prašo- 
bietos Paurazienės asmenį, vi- nai atsukti radijo aparatus ir 
suomeninę veiklą, pabrėždamas atkreipti vaikučių dėmesį. Pro- 
jos toleranciją ir gilią inteligen- grama bus įdomi ir suaugu- 
ciją. Moterų Sąjungos vardu siems. Jos metu bus perduoti 
sveikino Viktorija Leonė ir O- K Kodatienės paruošti skautiš- 
na Sližys. Buvo perduotas Dėt- ki sveikinimai.
roito miesto burmistro sveikini
mas Telegramomis ir laiškais 
sveikino Lietuvos konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis, Leo
nardas Šimutis Alto vardu, Mo- t 
terų Dirvos redaktorė, Antanas 
Rudis ALR Kat. Federacijos 
vardu, Elena Devenienė, kun., , .
Liongmas Jankus ir visa eilė , „ . - . . ■ -7

specialią programą, kurios me- 24 d. 8 vai. v. 
tu bus įscenizuota Kalėdų pa-1 _ grojame Jums Cle-
saka vaikams nuo 6 iki 12 m. velando Neolituanų išleista plok 

stelė susilaukė labai didelio dė
mesio ir abi siuntos bematant

Pranešame visoms Detroito 
lietuvių organizacijoms, kad 
gruodžio 2 d. Detroito žurnalis
tai vienbalsiai nutarė rašyti 
spaudoje tik apie tuos parengi
mus, į kuriuos jie bus pakvies
ti nemokamai dalyvauti drauge 
su savo žmonomis. Vienas žur- 

vajus į nalistas parengimą aprašys tik

Žiniomis iš Romos, viena ita
lė ūkininkė pagimdė sūnų 15% 
svaro. Gi Australijoje viena mo
teris pagimdė kūdikį svėrusį 
tik 1% svaro.

POPULIARUS KONCERTAS

Įvairių parengimų metu daž
nai pasigendame jaunimo. Čia 
ir iškyla klausimas, kodėl gi 
jaunimas nesilanko. Aiškėja, 
kad daugelis parengimų jauni-

buvo išpirktos.
— Litiianus žurnalo 

Detroite jau baigtas, tačiau jei j viename iš šių laikraščių: Dir- 
kas norėtų įteikti auką vietos j voje, Drauge ar Naujienose, 
studentų skyr. valdyba priims. | Organizacijos gali pačios tie-

— ‘Ona Vizgirdienė mirė gruo siogiai kreiptis į pavienius žur-1
džio 14 d. Buvo sulaukusi 70 nalistus arba į Detroito žurna- 
metų amžiaus. Hstų valdybą, nurodydamos,

— Pranas Kaminskas mirė kuriuose laikraščiuose norėtų
gruodžio 12 d. Buvo sulaukęs |Savo parengimus aprašyti. Vai- 
53 m. amžiaus. | dyba tarpininkaus ir nurodys, i

— Rožė Ražauskienė paminė- 1 kurie žurnalistai ateis tai orga-1

WHERE S0 LITTLE 
MEflNS S0 MUCH!

x Won’t you send a little bit 
of what you spend for your 
Christmas, to Father George 
and us Poor Indian Boys and 
Girls. Father has to take care 
of over 300 of us.
Dear Father George:

To help you take care of your 
Little Indian Children at St. 
Joseph’s — enclosed find.
$...................
Name ..........................................................

Address 
City . .. Zone State

We live at:
St. Joseph’s Imliau School 
Chamberlain, South Dabota

mos dažniausiai atmieštos ilgo
mis kalbomis juos atbaido. Ant
ra koncertuose jie pasigenda | meIe- 
Jiems skirtos 'ir jų širdžiai ar
timesnės lengvosios muzikos. A

Moterų sąjungos kuopų. Jos ne
pamiršo ir didžiosios vietos or
ganizacijos: Rapolas Valatka 
sveikino Detroito Liet. Organiza
cijų Centro vardu, dr. A. Damų T • . • -oi ...ATDT/i nj • • , , merikos Lietuvių Balso radijosis ALRKat. Federacijos 4 sk., ,
Kazys Ražauskas Balfo 76 sk., '.
Česlovas Staniulis, inžinierių,'

jo savo motinos Elvyros Žieme- 
lienės 7 metų mirties sukaktį. 
Velionė žuvo automobilio nęlai- 

S. G-kas

KALĖDŲ EGLUTĖ

•fhei' mote v#u honor tt# 
the more I wi!l bless ymr

JSNTHBONED STATUS 
In the Nailonai Shrina ■

□ Return to Sacraments
□ Thanksgiving
□ Poor Souls
□ Persons in Service
□ Wai-ld Peaec
□ ........................... ....

. My Christmas Gift to the Infaiit’s Shrine.
Name.............
Addrcss.............................................................................................................................

Mail promptly to: Father 11. S. RAKTNIK. Shrine Director 
NATIONAL SUKINĘ OF THE INFANT JESUS OF PRAGUE 

Ilept. C. P. Prague. Oklahoina

A Christmas —— 
gift that will
be treasured j 

alvvays!
Now yoo may porehasa 
Ura only album of Ils klnd 

' .. ... bir mail . . • •

//"CAMP ST. MALO SINGS
An album of seleeted Music of Faith by the g 
Famous Choir of the Cathedral of the Immacu- 
late Conception, under the direction of the Very g 
Rev. Msgr. Richard Hiester..... g

DAT, Soloist
Ali proceeds derived from the sale g: 
of this album go to CAMP ST. į:- 
MALO, a summer camp for boys of g 
atl creeds.

Avatlabte In bolh Monaural and Stereo

DDIfE 1 ,n<;,udin3 ■ KlVeC 4*J. I J Mailing Chargs.
nizacijai į talką; žurnalistams 
privalo būti rezervuojamos to
kios vietos iš kurių jie galėtų 
parengimą gerai stebėti.

Kiti žurnalistai parengimuo
se dalyvaus tik kaip svečiai ir 

i net prašomi parengimų metu 
P- ' nesutiks apie juos rašyti.

aoes
Send Check or Money Order to

CAMP ST. MALO IMPROVEMENTS, Ine. 
P.O. BOX 745 OENVER, COLORADO

MRS. JEANNE lACiNO—Nationol Chairman

:^i
Gruodžio 23 d. 3 vai, p.

norėdamas patenkinti 
jaunimo ir vyresniųjų pageida
vimus yra pakvietęs koncer
tuoti Clevelando vyrų oktetą. 
Tuojaus po švenčių, sausio 19 

namuose 
įvyks vakaras, kurio programą 
sudarys lengvosios muzikos kū
riniai. Pati programa neužtruks 
ilgiau kaip pusantros valandos, 
tačiau bus įdomi ir patraukli. 
Vakaro pelnas eis Lietuviško 
Balso radijo valandėlės išlaiky
mui.

TRUMPAI

— Jaunimo stovyklos Daina
va rėmėjų susirinkimas įvyks 
gruodžio 23 d. Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose tuo
jau po 10 vai. mišių. Bus ren
kamas naujas stovyklos globos 
komitetas. Vadovybė padarys

Jurgis Mikaila ateitininkų sen
draugių kartu perskaitė Popie
žiaus pala'minima, Vacys Ur- , _ . ., .
bonas, Amerikos Liet. Balso ra- ____ ,____
dijo klubo, ir S. Garliauskas 
perdavė Kūrėjų Savanorių svei
kinimą. Dr. V. Majauskas svei
kino gydytojų vardu. Sveikino 
parapijų klebonai kun. Mykolas 
Kundratas ir kun. Walteris Sta
nevičius. Taip pat advokatas 
Juozas Uvickas. Visų sveikinu-

tni>»M»iinnniiiiiHi||||iiii||iiHiinii|im
DETROIT. MTCH 

SKELBIMAI
luiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiii

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

sekmadienį Lituanistinė mokyk 
la ruošia Kalėdų eglutę Lietu
vių namuose.

Po vaidinimo bus pasitinka
mas Kalėdų senelis, kur daly
vaus visi mokiniai ir priešmo
kyklinio amžiaus vaikai. Tai 
graži ir gera proga mūsų ma
žiesiems pratintis prie lietuviš
kų ratelių, žaidimų ir dainų.

Tėvams komitetas gana su
maniai ir energingai sutvarkė 
ūkiškus parengimo reikalus, mo 
kytojai stropiai paruošė moki
nius meninei programai. Det-

Valdyba

LIETUVIŠKA KALĖDŲ 
EGLUTĖ ISTORINIAM 

MUZIEJUJE

Kiekvienais metais prieš Ka
lėdas Detroito Istorinio Muzie
jaus vadovybė organizuoja Ka
lėdų papročių atvaizdavimą į- 
vairiose tautose, pavadinta 
“Christmas in Many Lands” ir 
kviečia tautines grupes papuoš
ti eglutes tautiniais motyvais.

Jau kelinti metai iš eilės ir lie 
tuvių eglutė, papuošta žaislais,

roito visuomenei belieka tik at- pagamintais iš šiaudelių, stovi 
silankyti ir paremti visų deda-1 tarp kitų tautų eglučių, su mū-
mas pastangas, kad mūsų jau
noji karta neliktų abejinga lie
tuviškoms idėjoms, kad lietu
viškos asmenybės rūmas būtų 
statomas ant tvirtų pamatų.

Švietimo vadovas

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6105 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pertaisy
mo darbus — stalininkystSs, cemento, 
mūrijimo, elektros, plumbingo, 
dažymo.

PETRUS PUTRIUS
Dažo —- Dekoruoja — Taiso -— 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda "Plaster” Board”. Visų rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12787 Grandnlont Rd. Detroit 27, 

Mich. Tel.: VE 8-4064

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

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

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadvvay 3-2224

Laimėjo stipendijas į Oxford 
universitetą, Anglijoj, negras stud. 
Sanders. Tai yra pirmasis negras 
gavęs garsią Rhodes stipendiją, 
kuri įgalina du metus studijuoti 
Anglijoj. Sanders Whittnier kole
gijoj, Pasadena, Calif., buvo fut
bolo komandos vadovas. Vakar 
•dienos “Drauge”, po Sanders, 
Rhodes komiteto pirm. Minkler ir 
kito stipendininko stud. Thomp
son nuotrauka buvo klaidingas 
parašas.

ATEITININKŲ 
REKOLEKCIJOMS

sų kalėdinių papročių aprašy
mu. šiemet, taip pat kaip ir ki
tais metais, muziejaus vadovy
bei prašant, skautai akademi
kai papuošė lietuvišką eglutę, 
kuri savo puošnumu išsiskiria 
iš kitų.

Eglutė randasi Detroit Histo-
PRAĖJUS' rįcaj Museum 5401 Woodward 

Avė. ir stovės iki Kalėdų. Ją 
galima pamatyti muziejaus lan
kymo metu.

Gruodžio 7 d. būrelis ateiti
ninkų studenčių ir sendraugių, 
turėjo progos visam savaitga
liui palikti Detroitą. Dvasios va Išvaizda, kuri matosi moters
do kun. Br. Dagilio rūpesčiu veide, yra daug svarbesnė, kaip
, , v, „ _ . drabužiai, kuriais ji dėvi.buvo surengtos uždaros reko- 7 , r
lekcijos seserų Domininkonių 
vienuolyne, maždaug 40 mylių 
nuo miesto. Rekolekcijas vedė 
kun. A; Spurgis, MIC, iš Chica
gos. Jau pati pirmoji konferen
cija mus taip giliai paveikė, kad 
be jokio vargo išmokome ir ty
lėti, ir susikaupti, ir melstis. Vi
sos tėvo Spurgio konferencijos 
buvo klausomos su dideliu dė
mesiu ir susikaupimu. Sekma-I 
dienio popiečiui atėjus, kažkaip 
darėsi liūdna, pagalvojus, kad 
renkamės į koplytėlę paskutinį 
kartą.

Grįžome namo patenkintos ir

Dale Caruegie

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
341,5 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

iš

WISE FOLKS CALL IT
fl
Tite

HOUSE PAINT |
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. VVestern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Pasinaudokite Draugo” Classificd skyriumi



o DRAUGAS, ketvirtadienis 1962 m, gruodžio 20 d, į sadeda- gynimas idėjų, kuriom 
dengiasi Nikitos Chruščiovo im
perializmas, kai nori pasirodyti 
parade Vakaruose. J. B.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Ar jau turime duoti Nikitai 

atsikvėpti
»♦♦♦»< KKAL ESTATE

« toroto ♦ > • i
SEAL ESTATE »♦♦♦♦««♦

(Atkelta iš 1 psl.) 
Po įvykiu

nuomonės

Tarp institucijų, prieš kurias 
lab.ausiai lig šiol buvo nukreip
ta neigiama propaganda, buvoVienos nuomonės opinijoje,

kaip toliau Amerikai vairuoti, K«*~» k?rals* l>™saraeri-
taip pat nėra. Nėra vienos nuo- klnei ’eiklai Urti' 0 t31£> Pat 

• t-i W. . FBI. Dabar parinkti dar naujimones nei dėl Chruščiovo nei dėl 1 J
; taikiniai.

Nereikia dabar spausti Chruš ' Žinia’ kad Kubos klausimu
Castro.

THE HEALTH SPOT 
OF THE MIDVVEST!

FOR MEN AND WOMEN 
Are you nervous, ti.red, rundotvn? 
Do you have r.heumatic aches and 
pains? Sįnce 3 880, oper 300,000 
people ha.ve been t.reated for 
Art.h.ritis. Neuritis, Sciaiica, tam-, 
bago, Inflammatory Gout, Kidney 
and Nervous- Ailments.

• Low u-eekly or monthly rato
• Open Ali Year

The Original
MINERAL SPRINGS HOTEL 

AND BATH HOUSE
Phone GH 3-5458; Okatvville, Iįl,

čiovo — sakoma iš vienos pu- ■ 
sės; nereikia griauti jo presti
žo; reikia duoti jam atsikvėpti; 
reikia parodyti, kad. mes supran 
tame jo interesą ir nenorime 
jam daryti nepatogumų. Tai 
viena nuomonė. Nesunku atpa
žinti joje W. Lippmanno pasi
sakymas, kuriam savo ruožtu 
oponavo Margųerite Higgins to
je pat Herald Tribūne. O L. F. 
Budenz, buvęs komunistas, da
bar atvirtėlis, kreipia dėmesį, 
kiek skirtinga taktika yra A- 
merikos ir Sovietų spaudos tuo 
pačiu prestižo klausimu: kai

sprendimas imtis skubios akci
jos buvo išspręstas ne politi
niuose komitetuose, bet politi
kos ir karo technikų kolektyve 
— apsaugos tarybos vykdoma
jame komitete, kuriame daly
vauja atstovai iš Baltųjų Rū
mų, valstybės departamento, ap 
saugos departamento, Pentago
no, užsieninės žvalgybos (ČIA). 
Ar tik laiko sutapimas ar yra 
ir kokio priežastinio ryšio, ne
aišku, tačiau būdingas šiuo me
tu pasirodymas brošiūros “Free 
dom of the Mind”, kurią para
šė VVilliam G. Douglas, vyriau-

itūfiinfl ELECTROniCS
TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTĖS 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Vl3kam Žemiausios kainos tr garantija

13321 S. Halsted Št.-CLiffside4-56651

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

Del senatvės parduoda gerą. mūro 
namą. $400 nuomos men. {mokėti 
$5,000.

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

Rezidencija pagal madą. 6 kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. 16 metų 
statybą. Veria $32.000

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

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

1$ kamb. mūras. Arti 66-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500.

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

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

Neregėta proga. Liuksus ranch mū
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas, 
arti parko. $35.000.

Biznis ir 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. Reikės parduoti už $44,400.

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

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

6 butų mūras. Dideli butai, pla
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 ir 3 viršuj. Gara- t Mūr. naujas, 2x5%, platus lotas,
žas, _30 p. lotas. M. p. $16,900. 

Mūr. 2x5. Atskiri šildymai gazu.
M. p. $21.500.

Mūr. 6 kamb. 30 p. lotas. Gara
žas. 67 ir Artesian. Tik $1 6.800.

atskiri šildymai. Gage p. $39.800. 
Med. 4 kamb.. 33 p. lotas, gazo

šildymas. M. p. $1 0,250.
Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug

priedų, M. p. Tik $20,600.

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

5% kamb., 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x1 25 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 kainl). mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra- 
mento. $1 8,900.

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

8 butų mur. po 5 kamb., 60 p. 
klypas. 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- 
jwood. Tič $17.000-

mūsų laikraščiai kelia į padan-'sioJ° teismo teisė>s’ žinomas 
ges Chruščiovo akciją (atitrau-1savo nuomonėm iš bylos dėl
kimą iš Kubos raketų) kaip 
“valstybės vyro vertą”, tai ko
munistai visuose kraštuose mur 
zina J. Valstybės kaip imperia
listą ir agresorių prieš Kubą.

Dėl paties Castro vieni pa
sisakys su žurnalo Life veda
muoju: “Šios hemisferos sau
gumui ir solidarumui mūsų sie
kimas turi būti išmontuoti ne 
tik raketų bazes, bet ir reži
mą.” Kitai kraštinei nuomonei 
artimas W. Lippmanno aiškini
mas (tikriau guodimasis), kad 
pati Kubos tauta išspręs savo 
režimo klausimą anksčiau ar 
vėliau nusikratydama komuniz
mo. O New York Times prata
rė: galime laimėti Castro, j j 
paremdami kaip ir Titą...

Nėra reikalo tų nuomonių nei 
kritikuoti nei jų remti. Pats 
gyvenimas jas jau iš dalies spė
jo įvertinti. Galima tik stebėti, 
kaip toje nuomonių atmosferoje j 
laviruoja pati vyriaūsybė Ku
bos ir kitais klausimais. O jos 
laviravimo keliui viešoji atmos
fera negali būti be įtakos. At
kreiptinas taip pat dėmesys, kad 
tai atmosferai sudaryti atsiran
da naujų šūkių, naujų taikinių.

maldos mokykloje. Savo brošiū
roj, kaip rašo Christian Science 
Monitor, jis imasi ginti žmo
gaus minties ir žodžio laisvę. 
Kas gi į ją kėsinasi? Ogi Pen
tagonas ir ČIA — tvirtina tei
sėjas. Tos institucijos slepian
čios kituose kraštuose feodali
nius režimus, rengiančios suki
limus ir t.t. Tos įstaigos grąži
nančios Amerikai feodalinę tvar 
ką...

Kai propaganda pasirinko da
bar šiuos naujus taikinius, su
stoja mintis ties nežinomuoju: 
nežinia, kur baigiasi taurus žmo 
gaus teisių gynimas, kur pra-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 

apdraustas perkraustymas
WA 5-9209 Chicago, Iii.-------

VEŠTTVnj NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VT 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, J»T.

raraai

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

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

Chruščiovą — Sovie- 
tijoj vieni vagys

Pagal Chruščiovo pranešimą, 
tilpusį Tiesos 272 nr., Sovietą 
Sąjungoj klesti žulikystės, ky
šiai ,vagystės. Esą kišininkavi- 
mas įsiveisęs net ir centrinėse 
įstaigose ir partinių vadovau
jančių narių tarpe. Už kyšius, 
pagal Chruščiovą, “iššvaistomi 
valstybės fondai, neteisėtai iš
duodami orderiai butams, išski 
riami žemės sklypai, skiriamos 
pensijos, priimami mokytis į 
aukštesniąsias mokyklas ir net 
išduodami diplomai” (“Tiesa”, 
N. Chruščiovo pranešimas, 272 
nr.).

Tuo būdu pažeidžiamas par
tijos autoritetas — dejavo Kre 
mliaus valdovas. Dėl to jis ir 
įsakė ir, aišku, vieningai lap
kričio 23 d. priimtas nutarimas 
sudaryti tą “vieningą kontrolės 
organą” (svarbiausia — su or
ganais vietose...).

Taigi, naujas kontrolės apa
ratas pirmiausiai prižiūrės par
tijos pareigūnus, tiesiogiai va
dovaujančius ūkiui. Chruščio
vas čia remiasi ir Leninu (jo 
“Darbininkų ir valstiečių ins
pekcija...”) ir teigia, kad tai — 
demokratiškiausia kontrolės si
stema. Žinoma, jis nutylėjo, 

' kad toji Lenino “inspekcija” bu 
vo tik pradžia Stalino pradėtą
ja! teroro sistemai. Visi tie 
kontrolės organai Su jų uždavi
niais daugiau primena slapto
sios policijos terorą.

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

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. Į 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 motiem., 2x3%, 
dideli ir gražūs kamb. šildym. gazu, 
alum. langai, 2 a,, garažas, platus 
sklyp. Nuomos $190 mėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900.

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

1% a. 6 ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, Iškelti vamzdž., 
2 a., mūr., garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas Investicijai; nuo 4 
iki 30 apartai entų nuosav., "rooming 
house”, moteliai su mažais 'įinokėji- 
mais.

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

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, spsaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16.400.

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

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

Graži 6 kamb, mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

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

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

Liuksus 6 kamb., 6 metų muro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poiis. 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.

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

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

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

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

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R P A S 
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

Trys Karaliai. Arlcne Piechoki, 
Marijos Aukšt. mokyklos auklėti
nės, kūrinys iš šiaudelių.

DĖMESIO!

Gražiy vlzltiniy korteliy
reikia

D R A C G A
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Skambinkit LUdlow 5-9500

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

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

25 akrai ąžuolyno, su namais, kal
ina tik $7,(nio. įmokėti $1,000.

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

P. ABROMAITIS REALTY 
1005 Porter. Lemont, III.. CL 7-6075

CICERO. Special! Apartmentinis 
mūr., 7—5—4—2 kamb. Karštu

SU MAŽU ĮMOKĖMIU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 37 

pėdu sklypas. 1 % mašinos garažas. 
Tik $15,900. •

2x5 “į VISAI NAUJAS MCR,
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA IŠ 
CHICAGOS

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

9x4 — TIK 843.000
2 aukštų mur. prie 60-os ir Da

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsi- 
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GYVIS®!
Ir kartu turėti kolkią nors preky

bą ---- štai tinkamas mūr. namas su
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butui 
šildymas alyva. Dvigubas garažas. 
Šiuo metu namas duoda $200 mėn. 
pajamų. Kaina $15,000 — arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA, 3x3, 1x4
2 aukštų mur. Marųnette Pk. Ap-

vand.-alyva šildymas, pajamų $305 
per mėn. Apylinkėje 16-os ir 50tli 
Avė. $30,900; įmokėti $8,000. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd., Cicero.
OLympic 2-6730 arba BIshop ^s0a00nuo potvynio- Alum‘ langai 
2-2162.

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

sKiP’syį
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
DECEMBER — GRUODŽIO 13, 14, 15 D. D.

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $4.79

IMPERIAL NAPOLEON BRAND FRENCH 
BRANDY Fifth $2-98

STOCK 10 YR. OLI) IMPORTED 
BRANDY Fifth $3.98

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

CANADA HOUSE IMPORTED 
CANADIAN VVHISKEY

VIANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED 
VVINE. Fifth $-| .98

BITTON IMPORTED ITALIAN 
DRY OR SVVEET VERMOUTH Fifth $ -J .79

Fifth $3.39
ČHOKALUIV^IPORTED CREMEDE CHOCALATE 

LIQUEIR Fifth $4.98

NEVV YOKKSTATEC'HAMPAGNE PINK 
CHAMPAGNE OR SPARKLING 
BURGUNDY Fifth $-|.gg

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof Fifth $3.89

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.
Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,»00. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5^, kamb.

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

$22,500.

ŠIMAITIS
2737 Wesr 43rd Street
Tei. CLiffside 4-2390

CICERO—BERWYN
812,500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 

Rūsys, pastoge, garaž. Gazo šiluma.
$16,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 ir 

krautuvės patalpa. Geras, pirkinys 
nagingam žmogui.

83,000 — įmokėdami da,r prieš
Kalėdas galite persikelti į pirmos 
rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St„ Cicere

Tel: OL 0-2233; OL 2-8907

Namai, lotai,

BUDRECKAS
Jič/ <■ 2112 W. 43rd St, 

LA 3-3384

Savininkas išsikelia į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras 6 
kamb., 3 mieg. modernizuotas bun- 
galow. Prie 62-os ir California:
Daug vertingi; priedų. Žema kai
na.

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

OONTBACTOBS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO..

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

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

I.A 1-6047, RO 2-8778

**HElLP VVANTED —* VYRAI**'

TOOL AND 
DIE MAKERS

A-l MEN OMLY
EXPERIENCED IN TOOL 

AND DIE SHOP W0RK 
lst AND 2nd SHIFT

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

IŠNUOMUOJAMA^^FOR^RENT

Išnuom. kambarys vyrui, su at
skiru įėjimu. Visi patogumai. !1

GR 6-3069

"*proišoš^oPPoii^^^EF"

FOR LEASE
Išnuom. Texaco Service Station. 

Geroj vietoje —- 70-ta ir Western 
Avė. 3 įvažiavimai. Gerai einantis 
biznis. Apmokama mokymo prog
rama. Dėl daugiau informacijų 
kreiptis j Bill Roscrow, tel. BI 2- 
3840.

"’d*oiT”m°*eTToV

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stotie® 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą ved® 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists - 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ‘i 
‘Draugas”

$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
Tei. VVAlbrook 5-6015

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

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

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beisiu, centr. šild. gar. $18.700;

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

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

i STA N KU S

CONSTRUCTION C0,
Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų.. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

274] VVEST 69th St. 
Chicago 30, Illinois

HEATING CONTRACTOR*
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
ėius. vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

VienlntSllai Iš lietuvių tari
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tpl. 277.1442 

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

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programtt vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

V A C ST C0HSTBŪCT10M CO.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5183

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantai Dlklnlnl 

GA K-6867

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditionlng 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, Hl.

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

3208% West 95th Street 
Chicago 42, Illinois

. Tei. GA 1-8654 ir GR 6-4339

Kemkitū htos knrin stelbimus matot ‘‘ftraiiįp’

Riznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69t.h St. PR 8-3792 

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s I
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Viena sumodernėjo, tačiau žavi tik jos senovė
Po 18 metų viskas pakitę, • Komunistai įsitikino kad Austrija 
ne kolonija • Sostinė, kuri priglušina ateivį savo meno turtais. 

Požeminiai praėjimai nustebintų ne tik red. Zimaną, 
bet ir amerikiečius.

Veidą turi ne tik žmones, bet 
ir miestai. Jei JAV miestai daž
niausiai be veido, banalūs iki į- 
kyrumo, tai niekuomet negalė
si tvirtinti apie europines sosti
nes. Kad ir toji svajingoji, kom 
pozitorių pamėgta, barokiniais 
paminklais, pastatais išpuošta

V. ALSEIKA, Vokietija

šaligatviais. Tai Vokietijoj re
tai kur aptinkama. Vėliau skai
tai vietos spaudą, ir vėl naujie
na: austrai klausia ar meg
šeimininkai savo namuose? Pa-Austrijos sostinė Viena. Kai čia 

teko gyventi 1944 m. vasarą, 
rudenį ir žiemą maždaug 7 mė
nesius, jau pakako įspūdžių vi- į5<xv- .’’7'V"T .. . „ TT. motoriniu laivu zuikiu ” nutarėsam gyvenimui. Ne, Vienos ne-
gali pamiršti, jos ilgies ir, kai 
atsiranda galimybė, net po 18 
metų su smalsumu vyksti at
naujinti įspūdžių, patirti pasi
keitimų, nors laikinai pagyven
ti praeitimi.

Jau sostinės puošnioji, pagrin 
dinai atstatyta vakarų stotis 
lyg sakyte sakė — žmogau, jau 
ne karo metai, jau 1962-ji ii 
pasiruošk staigmenoms. Jau ir 
tarnautojas turistiniame stoties 
biure, su ispaniškais ūseliais 
aiškino: taip, Viena nuolat per
pildyta, vis įvairūs kongresai,

Miestas daugiau meno 
mėgėjams, nuotaikos 

ieškotojams 
Viena, sakoma, tai Vakarų' 

dvasios įkūnytoja. Tiek čia gau 
su istorinių pastatų, paminklų, j 
rūmų, bažnyčių, muziejų, archy
vų, operos, dramos, operetės ir; 
kt. teatrų, kad sakytum — tai,sirodo, kad minėto taikos kon- - . , .

„ miestas daugiau meniškos sic-.IlU“gręso proga grupe vengrų 
gavę vizos Budapešte,, vienų

i įsiveržti į Austrijos sostinę, ta- 
■ čiau šis triukas nepavyko. Ko 
i munistinio smurto

los žmonėms. Jis aiškiai turi 
savo veidą, panašiai, kaip Vo
kietijoje išsiskiria Muenchenas, 
iš dalies Stuttgartas, gi savo;

.a- i

buvo sulaikyti
šalininkai moc*-ern^ku atstatymu ir Dues 

pasienyje, vis- seldOTfas-
• t - xr- k'*' , Tačiau klystų, kas manytų, vien prasiverze ligi Vienos, bet . . J . . J

čia nebuvo išleisti į krantą ...
Antsnukis ar varžtai, kurie ver 'Tik Pavaikščiok jo 
tė juos ir susimąstyti : na, tiesą Į nauJais ^aJai®
sakant, juk tai laisvas kraštas, 
nors ir neutralus ...

Pėsčias ištisas valandas ir 
daugelį kilometrų

po austriškąją

bulvarais, 
pasidairyk 

Fifth Avė.

Dar neskaičius dr. Valan
čiaus vieniškųjų įspūdžių, pasi- jų pastatų. Tačiau, kas labiau- 

na, bet gal pavyks tamstai ras- rodo, ir šias eilutes rašąs, pra- ' šiai patraukė akį ir kas skyrėsi 
ti kambarį. Prašote ne branges- j eities sentimentų pagautas, lei- nuo 1944-45 metų, tai sostinės 
nį kaip 60—70 šilingų? Netoli dosi pėsčias lankyti gatves, ste- burmistro Jonas’o atlikti staty- 
stoties? Turiu, štai vos keli žin-1 bėti pastatus,- ieškoti buvusių, bos darbai pačiame Vienos cen- 
gsniai nuo šios stoties, žinomo- nors ir ne gausių (palyginus su tre.
je Mariahilfer gatvėje... Ir vokiečių miestais) bombardavi- 
taip prasidėjo dviejų parų su mo pasėkų, pasigerėti parla- 
viršum viešnagė mieste, kurio mento, Rąįhauso ar Burgtęat- 
negalima pamiršti. iro pastatais, parkais, peręįti

Įibent 4 km ilgio “Ringą” — ne- 
Antsnukiai ir šunims ir į abejotinai vieną pačių gražiau-, 

komunistams -šių pasaulio gatvių, lyg žiedų
juosiančią pati miesto centrą.

Betempiant lagaminą net.oli-

Sis laivas iš Baltimore, Md.. plaukia j Miami, Fla., iš kur vyks 
pargabenti iš Kubos belaisvių, patekusių j Castro rankas po nepa
vykusios Bay of Pigs invazijos.

DRAUGAS, ketvirtadienis 1962 m. gruodžio 20 d,

minas, mikroskopas, o ne var
nas, vaitaminaš, maikroskopas.

Dar vienas aklas anglų seki
mas — “aukštas kraujo spaudi 
mas”. Toks anglų kalbos seki
mas tiek lietuviškai aiškus, 
kiek sakyti “laikrodis bėga”, 
“nulaužk siūlą’’ ir kt. žemas 
aukščio matui dera, tik ne krau 
jo spaudimui. Tinkamiausia 
“stiprus kraujo spaudimas” ar

ba “silpnas k. s.”, tik ne aukš
tas — žemas. Keista, kad mo
kyti naujiejipasiduoda anglybei, 
kaip senieji beraščiai.

—A, Rūkas.

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6812 S. VVestem GR 6-6592 
Atdara 11-4 ir 6-8

J. F. EUUG1KIS

jog miestas kvepia tik senove.,
NETIKSLŪS ŽODŽIAI

, Kaduginį (gin) lietuviai (senie
ji) vadindavo džine, bet nau jie
ji savaip “džinas”, arba vėl 
audinis nylon vadinamas nai- 

i lon,. lietuviškai turi būti taria-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Naujieji ateiviai atsivežę eilę mas nilonas, kaip vynas, vita- 

!žodžių, nepaiso, kad šioj šaly
į Kaertnerstrasse, tuoj įsitikinsi, !tie patys daiktai/payadinimai, 
j kad naujieji laikai jau uždėjo [trumpiau vadinami, kaip auto- 
savo antspaudą ir Čia. Miesto į mobilis _ autas, autobusas — I 
centre, ypač Ringe, visur žitbsi
TWA, Air France ir pan. rek
lamos, pastatyta nemažai nau

busas, gailestingoji sesuo — 
slaugė. Anglų vadinamą užkan
dį sandvięh lietuviai vadina su
muštiniu, ilgas beprasmis pava
dinimas? Kas ten sumuš
ta? — Geriau — suvožtinis,

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažemos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

_ _ __ i Kasdien nuo pirmadienio iki penk-ar vožtinis, nes tas, užkandis tadienio 10 Iki 1 1 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki

joms nustebino ne tik vilniškį 
red. Zimaną

G. Zimanas, “Tiesos” red,, 
lankęsis Austrijoje, 1957 m. iš
leistoje knygutėje “Dvi savai
tės Austrijoje”, iškėlęs eismo

dviem duonos riekėm suvožtas, 
bet ne sumuštas. Tiksliau lie
tuviškai tiktų vadint, atsižvel
giant iš ko tas užkandis suda
roma, t. y., kas tarp riekių de
dama: mėsa — mėsinis, sūris 
— sūrinis, kiaušiniai — kiau- 
šainis. Arba te kalbininkai iš
randa tikslesnį, tik ne sumuš-

9:30 vai. ryto. 
vai. vak.

Vakaiuškos pirmad.

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

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

Chicago 29, III.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Dar tą patį vakarą , žingsniai 
mo viešbučio link, jau pastebi kryPQ į gy Stepono katedrą, 
visoje Europoje būdingą vaizdą : sostįnės puošmeną bei simbolį 
— labai gyvas judėjimas gat- , įr stejjėti, kaip ji atstatyta po
vėje. Visur zuja auto masinos, buvusių sužalojimų „to WtU.. i.nąg vėl lankytųsi jVienoje, neti- 
žymiai daugiau, kaip karo me- Tačiau, jei kas ir pirmą kartą' 
tu, neono apšviestų- reklamų, lankytųsi Vienoje, vienas patą-.

Įkeliamas, problemas didmies- finis. Kitas gremzdiškas žodis
čiųose, nusistebėjo burmistro i— paplūdimys, geriau plūda, 
Jonas atliktais darbais, pvz, po- ar antkrantė, tik jau ne paplū-
zemimu perėjimu ties operos 
aikštę Vienoje. Jei dabar Zima-

dimys.
Seniau, Lietuvos laikraščiai

MM sa WBSTKRN AVB.
TRIS MODBRNUKOfl

air condiTionbb koplyčios

kėtų sąvo akims. Tų požeminių 
perėjimų jau visa eilė po Rin- 

pereikitę ta RingOjgj^ visur' judamieji laiptai, mar i. 
gatve (ji pastatyta 1858 1865 mUro sienos ir požemyje kavi
ni.), meskite žvilgsnį į Visus nėS) dešimtys puošnių krautu- 

. puošniausius, daugiausia baro- :vių. Amerikoje tai ne naujiena,
ne taikos mylėtojų, prigužėjo j kinius pastatus, rūmus, (būti-, iTain teko ne karta bastvtisbent MMMbnts Lelijos pi-į,a ieškant New
lleC?t.Jr te”ka visą eilę muziejų, dar į Marijos yorko požen,jais, pvz kad ir
lenkiška, skelbti užrašų, kaip Tere?4s ir kt. paminklus _ ir ties Tinles skveru, bet, reikia
naudotis nitu. Nors sis se- bug kad viena, tai viena pabrėžti kur čia amerikiečiams
namiškas, Uėiau atraukliausių sostinių ne tik ™
atrodo, dar nevisur aptiksi tokj E - b . - Dasauly Dar - „ f((.. , ,, muropoje, Dėt ir pasaiuy, va. puošnumu, svarumu, elegantis-

uuKsusą . _ !reikia nuvykti ir j schoenbrun- .kumu< Pasį junti patekęs į mo
tai į gatvę, spalio antro-ir Belvedere pilis, aplankyti 1 dernigkąją Vieną. jį tave pri. 

sios pusės saulė maloniai dažo j pyz tok- Grūdingą su įo Vynį.
senus Mariahilfer — vienos' . . , . . , '. , , . . , . '-nencus bei schrammeln muzikasvarbiausių k rautu vinių gatvių .
senuosius pastatus, čia pat ir daugiausia tik vasa-
naujiena — šunes su anfsnu-, rą), Khalenbergo kalną, Pratę- 
kiais,-bent tie laisvai keliaują rį. . .

Kad Vienoje nuolat lankosi įvai 
rių kraštų turistai ar suvažia
vimų dalyviai, jau galėjai įsiti
kinti viešbutyje. Į kongresą, be- ANT BONUS 

SĄSKAITŲ

^*Z$Af£Tt OfYOUR SAVIHGS ygA
. INSURED

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

STEPOHAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublie 7-1213 

Tel. Virginia 7-6672

Kongreso narys Gari Albert, demokratas iš Oklahoma valstybės, 
stovi Berlyne prie bolševikų išvestos gėdos sienos, kur išsprog
dinta 9 pėdų skylė, pro kurią išbėgo1 į laisvę vienas Rytų Vokie
tijos policininkas. Tai didžiausia skylė, padaryta trijų Vakarų 
Vokietijos policininkų, sienoj, kurios nekenčia visa laisvoji Vokie
tija.

blokš naujoviškumu, tačiau at
gaivinti tegali tik senovė, praei
tis, senasis menas, ir tik ne dėl 
požeminių praėjimų —- (beje., 
painių, jais retai besinaudojan
tiems) milijonai turistų vis 
žvilgsnį kreipia į Vieną.

Bill Ausburne rodo 2 mil. dol. 
čekį, kurį išrašė Dalias, Tex., ban
kas. čekis turėjo būti išrašytas 
tik 11 dol. sumai. Dėl savo pasa
kiškos sumos negali būti eilinio 
žmogaus iškeičiamas.

Kanados žinios
Hamilton, Ont.

GRAŽIOS PAGERBTUVES
Gruodžio 8 d. Antaninos ir 

Antano Gureckų namuose, 99 
Eastourne Avė, įvyko šaunios 
pagerbtuvės iš Lenkijos atvyku
siai Birutei Grigutytei ir jos
sužadėtiniui Justui Sankui

su B. Grigutyte yra numatytos 
Sudbury gruodžio 29 d. Ten 

i vyks ir daug naujojo giminių iš 
Hamiltono, Toronto ir kitų . vie
tų. Kartu vyks ir jaunojo moti
na Stankevičienė, kuri gyvena 
nuolat Hamiltone. Be to, jauna
sis turi 2 seseris ir brolį. Tik 
jaunoji Birutėlė yra čia našlai-

(Stankevičiui), kuris gyvena tė, nes visi jos giminės gyvena

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

MIDLAND
SAVINGS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AMD

3354 S. HALSTED STREET

4940 Archer Avė. Chicago 32

LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

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

BRUNO KEPYKLA
3339-41 South Lituaniea Avė.

Jau paruošta šližikai, meduoliai, medauninkai, vaisinis pyragas 
ir daug kitų kepinių. Sriestiniai tortai, agnoniečiai— aguonos 
ir aguonų pienas. Visų rūšių duona.

PRAŠAU ATSILANKYTI AR UŽSISAKYTI
Telefonu CL 4-6376 Į

- ■ • - ■ - ''.ry

Ont. Su labai gausio- 
•mis dovanomis į pagerbtuves 
atsilankė: V. ir B. Tyruliai, N.

Į V. Navickai, I. ir Petras Zubai, 
A. V. Januškos, A. K. Gontai, 
Z. K. Beržinskai, D. Pr. Jankai, 
Stasė B. Kanbillai, St. ir Alio. 
Stankai, St.. ir V. Povilaičiai, E. 

1 G. Jusevieiai, B. A. Liškauskai, 
O. A. Jnsiai, Ona Kačinskienė 
su sūnum IStasiu, T. Povilaus- 
kienė, O. Žilinskienė, L. Bacevi
čius ir kiti. Petrūnai nors neda
lyvavo, foet; atsiuntė vertingų 
dovanų. Balius buvo labai puoš 
nūs. Skambėjo lietuviškos dai
nos ir vyravo gera nuotaika. 

Vestuvės
Justo Stankevičiaus vestuvės

Suvalkų trikampyje. Kl. G

llllhillliiilillllillilliillilllllillllllllillllllll

MEE-RAMME
Funeral Directors

Families who have attended our 
Services will always remember 

the dignity of finai rites. 
Large Off Street Parking

3918 Irviną Park Rd. 
Tel. IR 8-00838 

HAROLD J. SCHLOR. Mgr.
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii

3319 S. LITUANICA AVĖ,
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

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

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

VINCAS NEBERIEZA
Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1952 m. gruod. 
23 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 2-jos šv. Mišios šeštadienį, gruodžio 
mėn. 22 d. 8:30 vai. ryto ir pirmad., gruodžio 24 d. 8 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Vincento Neberiezos sielą.

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNUS, MARTI IR ANŪKAI

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių
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X Dr. Vytautas Vardys, Wis 
consin universiteto politinių mo 
kslų profesorius, ir dr. Arūnas 
Liulevičius, matematikos pro
fesorius Chicagos universitete, 
skaitys paskaitas studentų atei 
tininkų ruošiamuose kursuose, 
kurie įvyksta tuoj po Kalėdų.

X Knygos apie šventuosius 
daugelį gali supažindinti su 
šventuoju, kurio vardą nešioja
me. Tai dr. Z. Ivinskio Šv. Ka
zimieras, kun. Leymone Šv. Jo
nas Bosco, A. Vaičiulaičio Nel- 
lo Vian versta šv. Antanas Pa
duvietis, Šv. Stanislovas Kost- 
ka, kun. K. Matulaičio MIC, 
Šventųjų gyvenimai.

X šv. Kryžiaus ligoninės gy 
dytojų personalan, kaip skelbia 
tos ligoninės biuletenis, priim
ta eilė gydytojų, tarp kurių 
randamos ir šios lietuvių pa
vardės: dr. J. Meškauskas, dr. 
Ona Mironaitė, dr. Leonas Sei
butis, dr. V. P. Tumasonis.

X Clevelando Lietuvių Vyčių 
kuopa atsiuntė “Draugui” šv. 
Kalėdų proga 10 dol. Vyčiai dė
kingi, kad “Draugas” savo škil 
tyse talpina Vyčių skyrių. Vy
čiai šį skyrių mielai skaito ir 
norėtų daugiau žinių. Pinigus 
ir laiškutį persiuntė senas vy
čių veikėjas Juozas Sadauskas^

X Kristijono Donelaičio mo
kyklos mokinių eglutė įvyks šį 
šeštadienį Marąuette parko 
Fieldhouse didžiojoje salėje. 
Pradžia 5 vai. p. p. Įėjimas vi
siems nemokamas. Programoje 
muz. J. Bertulio kalėdinis vei- 
kaliukas “Kūčių vakaras”, ku- 
rin įtraukta daug jaunųjų ar
tistų, kiti mokinių pasirodymai 
ir Kalėdų senis su dovanomis. 
Kaip žinia, K.« Donelaičio mo
kykla dabar įsikūruši patogiose 
valdinėse mokyklos patalpose. 
Joje mokosi 250 mokinių ir dir
ba 12 mokytojų.

X Sutikite Naujus Metus 
naujoj salėj atsilankydami į 
ateitininkų ruošiamą Naujų 
Metų sutikimą. Vietas galima 
rezervuoti skambinant LA 3- 
0302 arba HE 4-1175. (Pr.)

X Pokylių salėje, modernia
me Sharkos restorane vyks 
Lietuvių Fronto Bičiulių ren
giamas Naujų Metų sutikimas. 
Šiuo metu dar yra kiek rezer
vuotų vietų. Norintieji sutiki
me dalyvauti prašome kaip ga
lint greičiau registruotis pas 
Br. Liekų HE 6-4343 (dienos 
metu) ir PR 8-2257 (vakarais) 
arba pas Ev. Kungienę HE 4- 
9859. (Pr.)

X Padarykite džiaugsmą: 
geri vokiški Nordmende radijai 
labai nebrangūs. Televizijos, 
patefonai, rinktinės plokštelės. 
Atdara ir šį sekm. nuo 11 iki 
4 v. Gradinskas, 2512 W. 47th 
St. FR 6-1998. (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 Visi RAŠOME IR SKAI
ČIUOJAME. Visą tai mašinėlės 
atlieka greičiau, gražiau ir tik
sliau su nuorašais. Pasiuntęs 
savo adresą: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Drive, E. Northport, 
L. I. N. Y., gausite DYKAI ka
talogus ir informacijas, o tada 
jau nuspręsite patys ar verta 
pirktis ar nuomotis. (Sk.)

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje piemenėlių mišios 
bus kūčių naktį 12 vai., kurių 
metu solo ir duetus giedos so
listai Dana Stankaity tė ir Jo
nas Vaznelis. 11:30 vai. jung
tiniai chorai su solistais giedos 
kalėdines giesmes.

X Cicero Lietuvių Bendr. 
apylinkės susirinkimas įvyks 
sausio 6 d. 4 v. p. p. Visi kvie
čiami dalyvauti. Bus proga už
simokėti solidarumo mokestį.

X Dariaus ir Girėno lituanis
tinė mokykla Gage • parke Chi
cagoje šeštadienį, gruodžio 22 
d., ruošia pirmąjį savo mokinių 
pasirodymą kalėdinės eglutės 
forma. Tėvai prašomi savo vai 
kus atvesti į Jaunimo Centro 
didžiąją salę generalinei repeti
cijai 4 vai., o pati programa 
prasidės 5 vai. p. p. Norintieji, 
kad Kalėdų senelis neaplenktų 
su dovanėlėmis, prašomi jam
paskambinti telefonais: HE 4- ninkai Kristina Lendraitytė, Ži

vilė Mockutė.
— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis,

O.P., šių metų rugpiūčio mėn. 
paskirtas lietuviams apaštalau
ti JAV-se, Kanadoje ir moksli
niam darbui Washington, D. C. 

; Apsigyveno pas tėvus dominin
konus. Adresas: Rev. Dr. Tho
mas Žiūraitis, O.P., 630 —E— 
Street, S.W., Washington 24, 
D. C. Telefonai: 638-5411 arba 
638-5412. Kviečiant tėv. Žiūrai-

7165 arba 585-8905

ari

Prie lietuviškos eglutės Jaunimo 
Centre sesuo M. Gracija ir Mari
jos Aukšt. mokyklos vedėja sesuo 
M. Bernadeta.

X Eugenija ir Viktoras Ka
činskai, 2943 W. 71st St., vie
toje siuntinėjimo Kalėdinių at
viručių, paaukojo $15.00 16-tos 
Vasario gimnazijai Vokietijoje.

(Pr.)
X Bronė ir Kazimieras Lau

rinavičiai vieton Kalėdinių svei
kinimų paaukojo Balfui 20 dol. 
ir 5 dol. neregiui lietuviui, gyv. 
Vokietijoj. (Pr.)

Pirmoji vieša ir nemokama 
pirtis Chicagoje pradėjo veikti 
1894 metais. Dabar iš buvusių į nėjime akademinėj daly, 
15 pirčių veikia tiktai aštuo- |pat, savo humoristiniais
nios. Pernai jomis pasinaudojo raščiais talkininkauti priėmimo- 
per 122,000 žmonių. vakarienės meninėj daly.

ir J

PASKAITOS IR DISKUSIJOS

Praėjusio šeštadienio vakare 
Jaunimo Centre Krikščionių De 
mokratų sąjungos skyrius Chi
cagoje buvo surengęs simpo
ziumą, į kurį atvyko gana gau
sus žmonių skaičius. Buvo dvi 
paskaitos. Prel. M. Krupavičius 
kalbėjo apie Lietuvos laisvini
mo veiksnius ir Lietuvos Ben
druomenę, nubrėždamas svar
bias jų pareigas ir reikalą tiks-
liau pasidalinti darbais. Stasys I pažymėtina, kad nebus jokių
Rauckinas labiau lietė Lietuvių 
Bendruomenę, jos prigimtį ir 
jos uždavinius. Pirmininkavo 
Kazys Kleiva. Įvedamąjį žodį 
pasakė Petras Maldeikis. Prie 
paskaitų trumpai kalbėjo Jonas 
Jasaitis, Jurgis Gylys, dr. J. 
Meškauskas, dr. K. Šidlauskas, 
Bertašius, P. Maldeikis, dr. V. 
Šimaitis, L. Šimutis ir kiti. Vi
si pareiškė pageidavimą, kad i kNt°J*ai ŠVvena Sana toli nuo
panašių diskusijų ir daugiau bū Roselando- MarcluettR

Parke, o kitos dvi Brightontų suruošta.

ROSELANDO LITUANISTI
KOS MOKYLOS EGLUTĖ

Gruodžio 29 d. 5 v. v. Rose-
lando Lituanistinė mokykla, į jų gyvenamas vietas. Matyti, j virškintų, 
mokykla, kuriai sumaniai vado- Į tėveliams rūpi, kad jų vaikeliai vams!

Iš šiaudelių Marijos Aukšt. mokyklos 
lietuviškieji kryžiai.

auklėtinių sukurtieji

IS ARTI. IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE me. Ta proga dalyvavo ir prez. 

—Gaudeamus, Studentų Atei J. Kennedy su žmona.
tininkų valdybos informacinis 
leidinys, pasirodė gruodžio mė
nesį. Leidžia 'SAS spaudos ir 
informacijos sk., jo vedėjas Re
migijus Sužiedėlis. Kiti talki-

tį, O. P., pamokslams ar paskai | Kajeckas dalyvaus gruodžio 21 
toms, reikėtų gerokai iš anksto d. diplomatinio korpuso deka-
kreiptis tiesiogiai į jį patį mi
nėtu adresu.

Neradus jo namie—Washing , tą priėmimą atsilankys JAV 
ton, D. C., arba laiku nesulau- valstybės sekretorius ir kiti J- 
kus į laiškus atsakymo, skam- AV kabineto nariai.
binti aukščiau nurodytu tele- ~ , ...

Gruodžio 21 d. p. p. Kajeckai 
dalyvaus protokolo šefo ir po
nios Duke kalėdiniame pobūvy
je valstybės departamente.

fonu. Gruodžio 21 d. jis išvyk
sta į New Jersey; sausio 7 d. 
grįžta į Washington, D. C. Va
sario 15-23 d., Brockton, Mas3., 
ves Nukryžiuotojo Jėzaus sese 
rims metines rekolekcijas.

— Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone žinios. Lietuvos 
atstovas ir ponia O. Kajeckie
nė, gruodžio 12 d., Was:hingto- 
no Baleto Guild kvietimu, daly
vavo Amerikos baleto pastaty-

X Poetas humoristas Anta
nas Gustaitis, Marijampolės Ry 
giškių Jono gimnazijos auklėti
nis, davė savo sutikimą daly
vauti gimnazijos šimtmečio mi- 

taip 
eilė-

vauja mokyt. Juozas Plačas, 
Mokytojos V. -Milavickienė ir 
Magd. Šulaitienė, su tėvų komi
tetu, kurio pirm. inž. E. Vilkas, 
ruošia Kalėdų eglutę. Progra-
moję du vaizdeliai, tautiniai iri ,. ., . , .J , .. direktorius bei Kr. v-bos vice-
plastiniai šokiai, deklamacijos 
ir choras. Jau kuris laikas kai
L. Lazauskienė ruošia vaikučius 
įvairiems šokiams.

Mokyklos vedėjas ir tėvų ko
mitetas rūpinasi scenos deko
racijomis ir “aktorių” apranga.

bilietų, visi tiek vaikučiai, 
tiek jų tėveliai bei kamynai ga
lės nemokamai pasigrožėti vai
dinimais ir kita menine prog
rama.

Šia proga norisi paminėti tė
vų komiteto pasišventimą ii 
atsidavimą rūpintis šia litua
nistine mokykla. Visi trys mo

Pkrke. Komiteto nariai ir pirm. 
inž. Eug. Vilkas, kiekvieną šeš
tadienį su savomis automašino
mis atsiveža mokytojus į Rose- 
landą, o po pamokų — parveža

Gruodžio 13 d. J. Kajeckas 
dalyvavo Pavergtų Tautų dele
gacijos ceremonijoje, įteikiant 
pažymėjimą ALF ir CIO prez. 
George Meany.

Gruodžio 18 d. p. p. Kajeckai 
dalyvavo Nigerijos ambasado
riaus priėmime tos valstybės 
nepriklausomybės sukakties pro 
ga. Panašia proga jie dalyvavo 
ir Kamerūno ambasadoriaus pri 
ėmime.

Gruodžio 20 d., Lietuvos at
stovo iniciatyva, šaukiamas Pa 
baltijo valstybių atstovų JAV 
pasitarimas Lietuvos pasiunti
nybėje,

Lietuvos atstovas JAV J.

no priėmime, rengiamame dip
lomatinių misijų šefų garbei. Į

AUSTRALIJOJE

— Pirmoji Šv. Komunija A-
delaidėj įvyko gruodžio 16 d. 
Šv. Kazimiero koplyčioje. Vai
kai, lietuviškai paruošti, iš Šv. 
Kazimiero mokyklos: Gintaras 
Kubilius, Bronius Sobeckis, 
Auksė Stankevičiūtė, Linas Var 
nas, Dalia Barauskaitė, Rimas 
Beinoravičius, Jūratė Juciutė, 
Vida Kazlauskaitė, Saulius Vai 
čiukas, Kęstutis Pranskūnas, 
Romas Kalikas, Loreta Rupin- 
skaiė ir Milda Staugaitė. Iš 
Lietuvių Namų mokyklos: Dai
na Neverauskaitė, Algimantas 
Sinickas, Dalė Bielskytė, Lore
ta Ružinskaitė, Jonas Mockū- 
nas, Eduardas Grigonis, Jonas 
Tymukas, Kristina Stelbaitė, 
Aldona Stelbaitė, Raimundas 
Duchauskas, Arūnas Kučins
kas, Laima Gusčia, Dalė Jau- 
nutytė, Nijolė Marcinkevičiūtė, 
Paulius Arlauskas.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijos

pirmininkas kun. Br. Liubinas 
ir Kr. v-bos iždininkas bei jos 
reikalų vedėjas A. Mariūnas lan 
kėši Bonnoje ir Karlsruhėje ir 
Mannheime statybos reikalais 
ir po pagrįstų vilčių, kad jau 
šiame mėnesyje bus galima pra 
dėti pirmuosius žemės darbus, 
kuriuose atliks 8591 LS lietu
vių kuopa Schwetzingene, vado 
vaujama Kr. v-bos sekretoriaus 
inž. kpt. J. Valiūno. Be to, sta
tybos finansavimo reikalais 
kun. Br. Liubinas kalbėjosi 
Stuttgarte su Federalinės vy
riausybės -Pabėgėlių viceminis
tru dr. Nahm ir Baden - Wuer- 
ttembergo Vidaus reikalų vice
ministru Sepp iSchiwarz. Prašy
ta finansinė parama taip pat iš 
Balfo.

pramoktų lituanistinių dalykų, 
jog Amerikos katilas jų nesu- 

Garbė tokiems tė-
M. Š.

Nuostabus Amerikos lietuvio ryžtas

Sugalvojo ir pravedė lietuviškų eglutės ornamentų 
konkursą, jam kainavusį $400 ir 7 savaites darbo

Amerikos lietuvis Pranas Za- 
polis taip pamilo lietuviškus eg
lutės ornamentus, kad pasiry
žo pravesti jų konkursą lietuvių 
vaikų tarpe. Jis sako: kiekvie
nas, kuris tik pamato lietuvišką 
eglutę, labai tuo džiaugiasi. 
Mes patys turėtume tuo di
džiuotis ir daugiau tai vertin
ti.

Antras dalykas, kas jam pa
darė įspūdį, tai kad lietuviškuo
sius eglutės papuošalus, orna
mentus gali pati šeima pasiga
minti — vaikai su tėvais. Dary
dami tuos papuošalus jie kuria 
ką nors lietuviško, kiekvienas 
darosi lyg savotiškas meninin
kas. Be to — bendras tų papuo
šalų kūrimas artina visą šeimą-
Konkursas ir premijos Jaunimo 

Centre
Tomis mintimis persiėmęs, 

Pr. Zapolis tarėsi su kun. B. 
Markaičiu, sesele Gracija, J. 
Daužvardiene. Visi pritarė jo 
sumanymui — skelbti eglučių 
lietuviškų ornamentų konkursą. 
Tada Pr. Zapolis su savo žmo
na Eleonora (dainininkė Alice 
Stephens grupėje) išsiuntinėjo 
pranešimus Chicagos ir artimos 
apylinkės 55 laikraščiams, 
50-čiai radijo stočių ir maždaug 
penkiems šimtams ' mokyklų, 
pranešdami apie konkursą, pra
šydami painformuoti vaikus, 
7cad jie kurtų lietuviškus eglu

Pranas ir Eleonora Zapoliai su savo mažaisiais Robertu ir Karo
lina (Carol). Abudu vaikučiai mokomi lietuviškai kalbėti ir dai
nuoti, nors jau jie yra trečios kartos Amerikos lietuviai.

CHICAGOS ŽINIOS
ATMETĖ APŠVIETIMO { 

PROJEKTU
Chicagos miesto tarybos fi-! 

nansų komitetas atmetė projek 
tą apšviesti 10,800 sustojimo I 
“STOP” iškabų prie gatvių ker 
čių. Komitetas atmetė projek
tą,- kai sužinojo, kad reikės iš
leisti maždaug $17,000,000.

KĄ. DARO POLICIJA SU 
GINKLAIS?

Chicagos policija išsiuntė 1,- 
700 šautuvų, revolverių, peilių 
ir kitų konfiskuotų metalinių 
ginklų į Wisconsin Steel kom
panijos tirpyklas, 2701 E 106 
gt., kur jie bus sulydinti.

LAIVYNAS MERGAITEI . 
AUKOJA KRAUJO

Great Lakęs laivyno treniruo 
tės centro 93 jūreiviai pasisiū
lė aukoti kraujo vienametei Re 
becca Eenigenburg, kuri turi 
skylę širdy. Jai prieš operaciją 
reikalinga 30 puslitrių kraujo. 
Operacija įbus padaryta Chica
gos Illinois Research ligoninėj.

DAUGELIS KRAUSTĖSI Į 
NAUJUS NAMUS

Gyventojų surašinėjimo (1960) 
duomenimis, iš Chicagos 2,718-, 
308 gyventojų apie 76.6% per 
dešimtmetį bent vieną kartą 
kraustėsi iš vienų namų į kitus.

BUS ILGOS ŠVENTĖS
Cook apskrities taryba vien

balsiai priėmė pasiūlymą Kūčių 
dieną švęsti. Apie 16,000 apskri 
ties darbininkų galės džiaugtis j 
ilgesnėmis Kalėdų šventėmis.

tės papuošalus ir siųstų į Lie
tuvių Centrą. Taigi — didžioji 
dauguma tų pranešimų pasiekė 
ir nelietuvių įstaigas.

Konkurse dalyvavo 200 as
menų, daugumoje vaikų. Jie at
nešė, kaip ir buvo pageidauta, 
papuošalus iš šiaudelių ir iš 
kiaušinių lukštų. Konkurso, 
įvykusio gruodžio 15-16 d., tei
sėjais buvo seselė Gracija, dail. 
A. Rūkštelė ir dail- VI. Vijeikis. 
Premijas laimėjo: už eglučių 
papuošalus — I prem. $25 Flora 
Vilis, 2139 N. Long Avė.; n — 
$10 Ramutė Juodkaitė, 4408 S. 
Wood; III — Ofelija Barskety- 
tė, 6752 S. Campbell; IV—Ra
mutė Juodkaitė; V — Anita 
Mitchell iš Marijos Aukšt. mo
kyklos. Paskutiniams trims lai
mėtojams dovanų duota sės. 
Gracijos knyga “A New Look 
At Christmas Decorations”; pa
gyrimo lapus gavo Zuzanna Vi
liutė Sehweer, Teresė Stevens ir 
R. Juodkaitė. Už kryžius iš 
šiaudų: I prem. $15 — Laima 
Pupelis, II — $10 Sandara Cer- 
rentano, pagyrimą Anita Mit
chell ir Pat Peters — visos Ma
rijos Aukšt. Mok. auklėtinės-

Parodon buvo atgabentas net 
iš šiaudelių padarytas verpimo 
ratelis (Bruno Gramon), Vil
niaus verbos (Kazė Kuraitytė), 
iš šiaudų pagamintas smuikas, 
šiaudinė balerina, daug kryžių,

IŠSTOJA IŠ JUNGTINIŲ 
TAUTŲ

Čikagietis Philip Klutznick, 
JAV atstovas Jungtinių Tautų 
ekonominėje ir socialinėje tary
boje, asmeniškais ir biznio su
metimais atsisakė tos vietos. 
Prez. Kennedy su apgailestavi
mu priėmė jo atsistatydinimą.

SVETIMŠALIAI TURĖS 
REGISTRUOTIS

Chicagos rajono imigracijos 
direktorius John Lehman pri
mena svetimšaliams, kad sau
sio mėnesį turės užregistruoti 
savo gyvenamą vietą. Registra
cijos lapelius galima gauti paš
to įstaigoje.

DAUG ŽUS KALĖDŲ 
PROGA

Iš Chicagos nacionalinė sau
gumo taryba pranašauja, kad 
kalėdinių švenčių proga gruo
džio 21-25 d. visame krašte žus 
iki 750 žmonių automobilių ne
laimėse. Tomis dienomis apie 
33,000 žmonių bus sužeista.

VIENA MIRTIS NUO 
DIFTERITO a

Šiais metais Chicagoje buvo 
viena mirtis nuo difterito. Tai 
buvo aštuonių metų mergaitė.

DEGĖ PUPŲ ARUODAS
Savaime užsidegė soya pupų 

džiovinimo aruodas prie 1825 
N. Laramie. Apie $10,000 nuo
stolių buvo padaryta aruodui, 
60 pėdų aukščio, kuriame buvo 
34,000 bušelių pupų.

stalų papuošalų, šiaudinė erdvių 
raketos imitacija. Daug ekpona 
tų parūpino Marijos Aukšt. mo
kyklos auklėtinės.

Lėšas premijoms už omamen 
i tus skyrė Zopolių šeima, o pre- 
imijas už kryžius parūpina tė
vai jėzuitai.

Pranas ir Elenora Zapoliai la 
bai patenkinti konkurso rezul
tatais. Daugelis prašė ateityje 
tą konkursą praplėsti ir ki
tiems liaudies meno pavyz
džiams. Norima dabar rasti ge
rą vietą, kur premijuotieji or
namentai galėtų būti nuolat pri 
einami pamatyti publikai.

Lietuviška dvasia šeimoje, nie
kad Lietuvos nemačiusioje
Pranas ir Eleonora Zapoliai 

abudu kalba lietuviškai, gali 
lietuviškai skaityti ir rašyti, 
Lietuvos niekada nėra matę. 
Prano tėvas atvyko į JAV 1913 
m., o Eleonoros tėvai jau buvo 
gimę Amerikoje. Pranas Zapo
lis lankė Lietuvių mokyklą Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje, 
Brighton Parke. Juodu augina 
sūnų ir dukrelę. Jie priklauso 
Ateities atžalyno grupei, dai
nuoja ir šoka lietuviškus šo
kius, atėjusį svetį gražiai lie
tuviškai pasveikina. Pats Pra
nas Zapolis su žmona kas šeš
tadienį nuo 2 v. iki 4 v. Mar
ąuette parke (parko name) mo 
ko tautinių šokių Ateities At
žalyną, kuriame yra apie 80 
vaikų.

Pranas planuoja ir ateityje 
panašius konkursus organizuo
ti. Sako, lietuviai turi tokių gra 
žiu liaudies meno pavyzdžių, 
kad reikia juos plačiau paro
dyti ir sudaryti sąlygas pla- 
tesniems sluoksniams juos pa
žinti ir jais džiaugtis. Jo sva
jonė būtų, kad galėtų susida
ryti lyg koks lietuviško liau
dies meno muziejėlis. Zapoliai 
gyvena 9041 S. Albany, Chica
goje, tel. GA 4-8654. Šį konkur 
są organizuodami, Zapoliai tu
rėjo apie $400 išlaidų iš savo 
kišęnės. Be to — per septynetą 
savaičių teko pašvęsti nebe tik 
savo laisvalaikius, bet ir nema
žai laiko atitrūkstant, nuo tie
sioginio darbo. Pr. Zapolis dir
ba State Farm apdraudos ben
drovėje. Jie pląnuoja parašyti 
padėkos laiškus visiems 200 
konkurso dalyviams ir kitiems 
prie to prisidėjusiems. 

Lietuviškoji eglutė—įkvėpimas

Pranas Zapolis sako:
— Lietuviškai papuošta Ka

lėdų eglutė yra gr,aži ir ypatin
ga. J'i yra įkvėpimas ir kitoms 
tautoms savo liaudies meną pri 
taikyti savoms Kalėdų eglu
tėms. Lietuvių eglutės papuo
šalai kitų tautų yra laikomi pa
vyzdžiu, imituojami, ir tai yra 
didesnis mums pagyrimas negu 
galėjome laukti. Lietuviškais 
ornamentais papuoštos eglutės 
paplito po visą kontinentą—jos 
randamos mokyklose, įstaigose, 
verslo įmonėse ir net Baltųjų 
Rūmų kieme. Lietuviškos eg
lutės patrauklumas glūdi jos 
paprastume ir toje galimybėje 
žmogui kurti panaudojant Die
vo duotą talentą ir paprasčiau
sias medžiagas, kokios galėjo 
būti randamos Kūdikėlio Jė
zaus prakartėlėje. Lietuviškoji 
eglutė, tai nusisukimas nuo to 
komercializmo, kuris išsivystė 
Kalėdų laikotarpiais. Lietuviš
kieji puošmenys — paukščiu
kai, šiaudinukai, sietynėliai, ka
binami į eglutes — tai akstinas 
atgaivinti pamirštą meną, — 
tai įsijautimas, kad lietuviai tu 
ri kultūrinį paveldėjimą, kuris 
pelno susilaukti nusistebėjimo 
ir pastangų visa tai išlaikyti 
ateičiai. J. Daugailis




