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Kodėl sovietii raketų ekspertas tebėra Kuboje?
Chruščiovas įžūliai stiprina savo 

karines jėgas Kuboje
Du korespondentai apie paskutinius įvykius Kuboje
WASHINGTON, D.C. — Ko- ir ten įruošė savo štabus; ten

respondentai Robert S. Allen ir 
Paul Scott iš Washingtono “Chi- 
cago’s American” (gruodžio 26 
d.) pranešė, kad diktatorius 
Chruščiovas ir toliau įžūliai stip 
rina rusų karines jėgas Kuboje. 
Tai rodo JAV žemai skrendan
čių žvalgybinių lėktuvų nuotrau
kos.

Penki sovietų generolai, įskai 
tant žymų strateginių atominių 
raketų ekspertą, įsikūrė pasto
viose buveinėse saloje.

Štai tų generolų pavardės: 
O. C. Slagenko, vyriausias va
das sovietinių karinių jėgų Ku
boje, pulk. gen. N. Gusev, a- 
viacijos dalinių vadas; maj. ge- 
nerol. Pedor M. Bendonesko,

stovi jų kareiviai ir yra kari
niai reikmenys. Jie gali neįsileis
ti kubiečių karinių ir civilių pa
reigūnų į šias apylinkes.

Penkių sovietų generolų bu
vimas ir jų veikla Kuboje kelia 
didžiausią nerimą tarp Jungti
nių Amerikos Valstybių žvalgy
bos pareigūnų.

Per didelės iliuzijos dėl
sovietų - kinų lūžio?
GENEVA, Šveicarija. — Ge

nevoje einąs “Tribūne de Gene- 
ve” gruodžio 19 d. laidoje pas
tebi: priešingumai tarp Peipin
go ir Maskvos nebūtinai būsią

Kanados ministeris pirmininkas Diefenbakeris (kairėje) ir Britanijos premjeras Macmillanas irgi 
tarėsi sode Nassau mieste, Bahamų salose, kur praėjusią savaitę Macmillanas ir prezidentas Ken
nedy sutiko pakeisti raketą Skybolt raketomis Polaris. Diefenbakeris pritarė Skybolt-Polaris 
sutarčiai, bet Londono spauda labai kritikuoja Macmillaną dėl šios sutarties. (UPI)

KOLCHOZAI, KŪLIMAS, SĖKLA, 

PYRAGAI IR KREMLIUS

Dar sunkėja gyventojų 

aprūpinimas Rytų Vokietijoje

jau galutini. Jei Vakarų pasau- 
armijos mechanizuotų dalinių ks gaivotų, kad sovietinis ko- 
vadas; lt. gen. Pavil B. Danke- munizmas jau galutinai kinta 
vič, strateginių raketų dalinių jr, kad vakariečiams tektų keis-

BERLYNAS. — Pastaruoju 
metu gyventojų aprūpinimas pa 
grindiniais maisto gaminiais Ry
tų Vokietijoje žymiai pablogė
jo. Vienam asmeniui per savai
tę leidžiama įsigyti tarp 200 
ir 400 gramų mėsos ar dešros; 
be to, vis labiau pasireiškia ir 
pieno, sviesto, riebalų ir kiau
šinių trūkumai. Net ir komunis
tų partijos spauda praneša, kad 
gatvėse ties parduotuvėmis jau 
dažniau kyla nepasitenkinimas.

šią žiemą Rytų Vokietijoje 
kilus tarp galvijų snukio ir na
gų epidemijai, dabar ji palietus
ir kiaules šiaurinėse srityse.

Komunistų partijos organas 
“Neues Deutsehland” pripažino, 
kad ir valstybė esanti bejėgė 
greitai susidoroti su šia epide
mija. Galvijų kritimas žymiai 
pakilęs. Jei 1963 metais Rytų 
Vokietija negaus didesnių mė-

sos pristatymų iš rytų bloko 
kraštų, jai gresia katastrofi
nė padėtis. Jau dabar aišku, 
kad neįmanomas įvykdyti mė
sos gamybos planas ateinan
tiems metams.

Visą šį niūrų vaizdą dar pa
didina padaugėję vidurių šilti
nės ir gęltonligės susirgimai.

vadas; lt. gen. Sergey F. Uža- 
kov, priešlėktuvinių raketų šta 
bo viršininkas.

ti laikyseną — jis klystų. To
kiai galvosenai esant, visi tie 
priešingumai tebus naudingi tik 

Šie generolai vadovauja apie! Kremliaus ir marksizmo-leniniz 
28,000 - 33,000 rusų kareivių, ka mo planams.
rinių technikų ir patarėjų. Jei norite, kad tie skirtingu-

Rusų. generolai yra užėmę 
svarbias strategines apylinkes

Rusija išsprogdino 
24-tą atominę bombų
naujausioje serijoje

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Uppsalos universiteto seismolo
ginis institutas gruodžio 25 die
ną užrekordavo 11 megatonų 
rusų atominį išsprogdinimą at
mosferoje virš Novaja Zemlia 
arkčio apylinkėje. Tai buvęs 24 
išsprogdinimas, užregistruotas 
instituto nuo rudens.

švedų mokslininkai pareiškė, Į 
kad rusų atominiai išsprogdini
mai tame periode buvę apie 350 
megatonų — lygūs 350 milijonų 
tonų dinamito.

Tokio mieste japonų meteo
rologijos observatorija užvakar 
pranešė, jog Rusija išsprogdi
nusi 20 megatonų bombą Nova
ja Zemlia apylinkėje gruodžio 
24 d. rytą.

mai pasitarnautų taikai ir laiS' 
vei — pabrėžia dienraštis — • 

’ neturėkite dėl jų per didelių i 
iliuzijų. Leiskite Chruščiovui pa 
kartkamai ilgai virti kiniškame! 
padaže!

Kalėdinė dovana
PARYŽIUS. — Dorothy Mac 

millan, Britanijos ministerio pir 
mininko žmona, pasiuntė Pran
cūzijos prezidentui Charles de 
Gaulliui kalėdinę dovaną šunį. 
Neseniai de Gaullio šuo nugai
šo.

;— Prezidentas Kennedy sau
sio 7 dieną praneš apie krašto 
padėtį (State of the Union).

KALENDORIUS
Gruodžio 27 d.: šv. Jonas, 

apaštalas ir evangelistas, Dau- 
toris, Eglė.

Gruodžio 28 d.; Nekaltieji Ber 
neliai, Mingailė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
■— apie 20 laipsnių; rytoj —- 
giedra, šalta.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:26.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Prezidentas Rennediy šian-j 
dien Palm Beach, Fla., vasar-' 
vietėje kartu su štabų vadais, į 
ypač gynybos sekretorium Mc1 
Namara, peržvelgs karinę pa-' 
dėtį, baigiant šiuos metus.

— Sovietų radijas ir spauda 
dabar gyvai veda propagandinę 
agitaciją prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes.

— Aštuoni Rytų Berlyno vo
kiečiai su autobusu, plienu ap
klotu, prasimušė vakar pro tris 
komunistų sienos užtvaras; jie 
dabar yra laisvėje — Vakarų 
Berlyne.

— Daugiau kaip 1,600 kubie
čių giminių, išlaisvintų ir iškeis 
tų belaisvių už amerikiečių vais 
tus ir maistą, atvežami į Jung
tines Amerikos Valstybes. Va
dinasi, Castro parodė savo “ge
rą širdį”, nes jis iš išvykstan
čių iš Kubos pareikalavo jų na
mus ir automobilius.^

— Per Kalėdų švenčių ketu
rias dienas JAV susisiekimo ne
laimėse žuvo 632 asmenys. Tai 
rekordinis skaičius.

Theodore Francis Green, 95 me
tų, buvęs JAV senatorius, sunkiai 
serga. Paguldytas Jane Brown li
goninėje Providence, R, I, (UPI)

Pavergtos Lietuvos komunistų partijos laikraštis 
apie padėtį krašte

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Pavergtos Lietuvos komunistų 
partijos “Tiesa” gruodžio 22 d. 
(nr. 298) konstatuoja, kaip y- 
ra su sėkla, pranešdama, kad 
dauguma pavergtos Lietuvos 
kolchozų ir sovchozų užbaigė 
visus laukų darbus, supylė sėk
las ir pradėjo suvesti metų dar
bo rezultatus J Laikraštis pabrė
žė, jog

“baigiamas kūlimas Biržų,
Skuodo, Utenos, Kapsuko ir
Zarasų valdybų kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose, kur jau 
iškulta 98 - 99 procentai ja
vų.

Supilant sėklas pirmauja
Alytaus, Kapsuko, Klaipėdos,
Lazdijų, Panevėžio ir Pasva
lio gamybinių valdybų ūkiai, 
kuriuose sėklų fondai jau su
daryti.

barko ir Ignalinos gamybinių 
valdybų ūkiai, kurie iš viso 
supylė tik 54 - 59 procentus 
reikiamo sėklų kiekio.

Ignalinos gamybinės valdy
bos “Lenino keliu” kolūkyje 
(pirmininkas drg. Tamaševi- 
čius), nežiūrint to, kad iškul
ta vos 55 procentai grūdinių 
kultūrų; kuliamoji nedirbo de
šimt dienų. Dėl to vasarinių 
kultūrų sėklų supylimo pla-

Nepavyko sąmokslas 

nužudyti Tunisijos 
prezidentą

TUNISAS, Tunisija. — Grupė | 
jaunų armijos karininkų ir stu
dentų — nariai opozicinio Salah 
Ben Youssef sąjūdžio — sąmok 

Bet" “Tiesa” nusiskundė, kad' slavo nužudyti provakarietį pre- 
visos eilės gamybinių valdybų! zident^ Bourguibą. Tai atsklei-
kolchozuose ir sovchozuose taip Patikimi šaltiniai gruodzm
vad. “tarybiniuose ūkiuose” dar t . 
neleistinai atsiliekama kuliant Kalėdų išvakarėse 30 -100 as-

ima rTiesa Filmas apie visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo 

atidarymą
ROMA. — Italų firma, ga

minanti kino filmas, jau paga
mino visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo atidarymo filmą, ku
ri šiomis dienomis buvo pirmą 
kartą parodyta rinktinei Bažny
čios ir viešojo gyvenimo aukštų 
asmenų publikai. Rengiama taip 
gi ir tolesnių visuotinio Bažny
čios Vatikano II-jo susirinkimo 
darbų dokumentarinė filmą.

Nuotaikos Lenkijoje, 
puolant Chruščiovui 

kiną, albaną 
“dogmatikus”

VARŠUVA. — Gruodžio 17 - 
19 d.d. Varšuvoje vyko lenkų 
komunistų partijos centro ko
miteto plenumas, atidėtas kelis 
kartus.

Komunistų lenkų sluoksniai 
jau nuo seniau nesutaria ūki
nės politikos klausimais. Viena 
grupė pasisako už tolimesnės ū- 
kinės politikos laisves ūkyje, 
antra — už tos politikos su
griežtinimą. Skirtingumai buvo 
tiek dideli, kad ūkio klausimai 
buvo išbraukti iš plenumo darbo 
tvarkęs, o diskutuoti aukštųjų 
mokyklų reikalai.

Lenkijoje turėjo didelį atgar
sį diktatoriaus Chruššiovo puo 
limai prieš kinų, albanų “dog
matikus”. Visa tai padrąsina 
veikti įvairių reformų šalinin
kus Lenkijoje. Laikoma teigia
mu dalyku Maskvos artėjimas 
su Belgradu ir vadinama nusta- 
linimo banga sovietų literatū
roje.

ir sudarant sėklų fondus.
Kas labiausiai atsilieka. Gi,

va, “Tiesa” pirštu parodo:
“Labiausiai atsilieka suda-.

rant sėklų fondus Molėtų, Ša
kių, Švenčionių, Eišiškių, Jur-

menų areštuoti ir ieškoma apie 
30 kitų, dalyvavusių sąmoksle 
prieš valstybės saugumą. Są
mokslui vadovavę “asmenys iš 
užsienio”.

Patikimi šaltiniai Tunise tei
gia, kad sąmokslininkai plana
vo nužudyti Bourguibą, sukelti 
krašte paniką, o paskui pasi
grobti valdžią.Stačiatikią vienuolynas 

Pochajeve
VIENA, Austrija. — Kaip TRUMPAI IŠ VISUR 

praneša katalikų spaudos agen _ popiežius Jonas xxin Ka. 
tūra “Kathpress” iš Austrijos, lėdose vizitavo Romoje vaikų
Ukrainos miesto Pochajev gy- ligoninę, kur kalbėjosi su ser-
ventojai ir maldininkai parašė gančiais vaikais ir suteikė jiems
prašymą Rusijos komunistų par 
tijos vadui Chruščiovui, kad jis 
“neleistų” uždaryti garsų sta
čiatikių vienuolyną Pochajeve.

Malonės prašyme pabrėžiama, 
kad slaptoji policija per pas
kutinius dvejus metus iš šio 
vienuolyno “prašalino” 150 vie
nuolių, o iš likusiųjų 36 dvide- vietų Rusijos teigimus, jog keli 
šimt penki specialios gydytojų Amerikos ambasados pareigū- 
komisijos buvo paskelbti netin- nai įvelti į “šnipinėjimą” Šo
kantys gyventi vienuolyne ir vietų Rusijoje, 
prievarta patalpinti ligoninėje. — Dideli šalčiai siaučia Itali- 
Tokiais metodais lengva likvi-1 joje, Ispanijoje ir Portugalijo- 
duoti kiekvieną vienuolyną. (je.

palaiminimą.

— Indi jos ir pakistaniečių vy
riausybių pareig-ūnai šiandien 
susitinka Pakistane spręsti Kaš 
miro ginčą.

— JAV ambasadorius Mask
voje Kohler vakar atmetė So-

nas įvykdytas tik 6 procen
tais. Panaši padėtis “Aušros”,
“Naujųjų Rubelnikų”, “Drau 
gystės” kolūkiuose.

Ukmergės valdybos “But
kumi” kolūkyje irgi vilkina
mas kūlimas. Visų pirma ku
liamos žieminės kultūros, ir 
dėl to atsiliekamą su sėklų 
fondo sudarymu.”
Toliau “Tiesa” verkšlena, kad 

atskirose valdybose neskiriama 
reikiamas dėmesys sėklų koky
bės patikrinimui.

“Dėl to Anykščių, Plungės, VokieČią IT lenką
Utenos, Varėnos, Vilkaviškio nutarimai
ir kitų valdybų ūkiuose patik pasitarimai
rinta mažiau kaip 20 procen- VARŠUVA. — Gruodžio mė' 
tų supiltų sėklų.” nesyje Varšuvoje vykę palan-
Žemės produktų gamybos ir Į kioje dvasioje vakarų vokiečių

paruošų ministerija ragina vi- Į ir lenkų pasitarimai ūkio klau
sas jėgas sutelkti kūlimo už-1 simais prieš Kalėdų šventes bu- 
baigimui, kad Kremlius gautų | vo nutraukti. Vakarų Vokietijos 
ko daugiau pyrago iš pavergtos , ir Lenkijos pasitarimai ūkio 
Lietuvos, o lietuviui teliktų juo-1 klausimais bus tęsiami apie sau
dos duonos plutos... šio mėn. vidurį.

Kardinolas Spellman
Pietą Vietname

DA NANG, Pietų Vietnamas. 
— Kardinolas Spellman, New 
Yorko arkivyskupas, pareiškė 
kariams Kalėdose Da Nang vie
tovėje, kad negali būti taikos 
nusilenkiant tiranijai.

Kardinolas Kalėdų proga vi
zituoja JAV kareivius Tolimuo
se Rytuose.

IŠLAISVINTAS BELAISVIŲ VADAS 

RAGINA NUŠLUOTI CASTRO REŽIMĄ
Maistas kaliniams buvo įmetamas kaip šunim

Manuel Arti-, darni tai padaryti.” , ti tos invazijos karinius atžvil-MIAMI, Fla. 
me, vienas iš vadų nepavyku
sios (1961 m.) invazijos į Ku
bą, dabar atvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstybes su išvaduo
taisiais belaisviais, kreipdama
sis į vakarų pusrutulio vyriau
sybes ragino sujungti karines 
jėgas prieš diktatorių Castro 
ir išvaduoti Kubą. Jisai sako, 
kad šitokios vienybės dėka sa
vaitės bėgyje būtų galima nu
šluoti komunistinį Kubos reži
mą.

Artime, 30 m. amžiaus, Ku
bos revoliucinio sąjūdžio narys, 
pažymėjo, kad 1,113 išpirktųjų 
belaisvių yra pasiryžę grįžti su 
nauja ataka ir nuversti dikta
torių Castro. Jis kalbėjo; “Mes 
esame davę žodį mūsų žuvu- 
siems, Kubos žmonėms ir lais
vajam pasauliui, kad mes išlais
vinsime Kubą ar mirsime siek-

Artime, kalbėdamas spaudos 
konferencijoje, surengtoje Mia
mi priemiesty, vienuose priva
čiuose Kubos tremtinio namuo
se, pabrėžė: “Mes sugrįšime... 
Mes jaučiame, kad Castro gali 
būti nuverstas tik kariniais veik 
smais. Mes taipgi įsitikinę, kad 
Kubos problema tai nėra vieti
nė problema, o viso Vakarų pa
saulio problema. Amerikos Vals 
tybių, įskaitant ir JAV, vyriau
sybės turi susivienyti po Ame
rikos Valstybių organizacijos 
(O.A.S.) vėliava ir imtis kari
nės akcijos, kuri nuverstų Cast
ro ir jo režimą, kuris sudaro 
prietiltį komunizmo veržimuisi 
į šį žemės pusrutulį.”

Paklaustas apie buvusią in
vaziją, jisai pažymėjo, kad stra
teginiu atžvilgiu ji buvo tvar
koje, bet jis atsisakė diskutuo-

i gius, pažymėdamas, kad tai gali 
būti žalinga ateities invazijoms. 
Jis pažymėjo, kad invazijos ir 
taipgi nelaisvės metu tie dabar 
grįžusieji belaisviai dar labiau 
sustiprino vienybę ir palaiko re
voliucijos tarybą.

Pagaliau Artime papasakojo, 
kad jisai ir du kiti invazijos va
dai belaisvėje buvo laikomi vi
siškai be drabužių celėse, turin
čiose tik 3 pėdas pločio ir 3 pė
das ilgio. Du kiti vadai tai: Jose 
San Roman — ekspedicijos ka
rinis vadas ir Eneido Oliva — 
jo pavaduotojas.

“Mes per paskutinius 8 mė
nesius buvome laikomi visiškoj 
izoliacijoj, turėjome miegoti 
ant plikų grindų, o maistas 
mums buvo įmetamas kaip šu
nims. Saulės mes nematėme nuo 
pat birželio mėnesio,” — pasa
kojo Artime.
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Š. m. gruodžio mėn. 16 d. kinamas, pažadant šiems jau- 
Detroito at-kų sendraugių susi- niausiems katalikiškojo jauni- 
rinkime dr. K. Keblys kalbėjo mo kylantiems vadams visoke- 
sendraugių skyriaus veiklos' rlopą paramą.
klausimu. Jis iškėlė faktą, kad Detroite dabar turime ir Sen-
vietovėse skyrių vienetai sto-: draugių s-gos valdybą ir At-kų _ . . . .
koja lietuviškoje visuomenėje f-jos tarybos pirmininką. Reikia eo°cei^-riniam žmogui, i 
svorio. Net ir patiems nariams į tikėtis, kad jie nuvykę j šaukia- ®av^s _ anciam, yra atviros 
eiliniai susirinkimai dažnai esą į mą At-kų f-jos nepaprastąją

vieni kitų suprasti. Atviros dva
sios stoka pasireiškia egocent- 
riškumu, siaurumu, netolerantiš 
kurnu, sumažėjimu. Priešingy-

konfer.enciją suras tinkamą vie
tą bei laiką ir šiai problemai 
iš viršaus išspręsti. Gi mes jau 
dabar bandykime su šia tikrai 
perplačiai išplitusia negerove ko 
voti savo gyvenamose vietovė-

neįdomūs, o jau čia mokslus 
baigę akademikai vengią įsijung 
ti į sendraugių veiklą dėl kar
tų skirtumų. Kalbėtojas siūlė 
gyvą reikalą atstatyti turėtą 
įtaką visuomenėje; organizuoti 

. vietose būrelius tuo ar kitu klau 
simu giliau besidominčiųjų na
rių ; eilinius gi susirinkimus 
šaukti rečiau, kai iškyla reika
las skyriui administracinius rei
kalus spręsti. Bendras jo kal-!
bos įspūdis klausytojui sudarė . , . . . v.. ... yra vietovių, kuriose sis liud-va zdą, kad sendraugių veikla ... . , ,. . . nas faktas jau randama reikalovietovėse yra apmirusi. .v, ... . „ x , ..„ . , .i.-1 X , • •- įskelti viešumon, tai redakcijaPo jo kritiškų pastabų ir siu- . , ... ,, , x. .. x . mano, kad atėjo laikas pradėtilymų dabartinei padėčiai taisy- , .. . ._,.

,sk lo gyvos diskusijos. Vie
na dalyvė atstovavo mintį, kad 
skaldytis dar į mažesnius bū-

dvasios žmogus, kuris tikrovei 
atviras ir protu ir valią. Pas
kaitoje buvo analizuotas dažnai 
metamas kaltinimas, kad krikš
čionybė esanti neatvira, dog- 

i matiška, ir netolerantiška. Pri- 
; minęs, kad krikščionys neturi

relius nesą prasmės, nes kiek-

S s Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
B dotu straipsnių nesaugo, juos 
| grąžina tik U anksto susita- 
~ rus. Redakcija už skelbimų 
s turini neatsako. Skelbimų 
s kaino- prisiunčiamos, gavus 
“ prašymus.

e Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais ~ 
8:30 — 12:00

' ■ • '' I “*•
e Administracija dirba kaa E 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie | 
niais — 8:30 — 12:00.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Frotezal. Med. ban
> dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supporta) ir t.t
Vai 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1- 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084 fiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiii'i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
9 Nr.). Apie pirmąsias Kalėdas 
rašo kun. I. Urbonas; apie Ka
lėdų papročius svetur pasakoja 
R. Juozevičiūtė. Referatą apie 
moksleivio ateitininko pareigas 
rašo V. Radzivanas. Minčių žiup 
snį paberia V. Tijūnelytė straip 
snelyje “M’AMA”, M. V. pasi
sakyme “Džiribakas ir ča ča”, 
ir R. Pauliukonis rašinyje “Par 
tizanai”. Numeris gausus ir li
teratūra — D. Brazytės novelė 
“Kviečiai”, V. Šaulio fantasti
nis “Šalta, žmogau, šalta”, L. 
Kalnytės — “Lapams kren
tant”. Eilėraščiais dalyvauja L. 
Paulytė, K. Jankauskas, O. B. 
Audronė, A. Tyruolis. Susimąs
tymo valandėlei rašo k. J. Ki
dykas, SJ. — “Šiurpulingai ma
loni prezencija”, P. Alšėnas 
svarsto “Žingsniai — bet kur?”, 
klausia “Quo Vadimus?” D. In- 
dreikaitė. Pranešimai apie ne
paprastą federacijos konferenci
ją, sportas, korespondencijos, 
pasikalbėjimas su administra
torium, galvosūkiai, humoro sky 
rius — naujame “Ateities” nu
meryje kiekvienas skaitytojas 
ras to, kas jį domina. Šį nume
rį redagavo R. Repšio kolekty
vas. “Ateičiai” linkėtina ir to
liau eiti nuolatinio tobulėjimo | 
keliu. . •

Parengimų kalendorius 1
— Marųuette Parko Pr. Die- i 

lininkaičio moksleivių ir jaunu- 
čių ateitininkų ir jų tėvų bend
ras tradicinis pokalėdinis pobū- ( 
vis įvyks 1963 m. sausio 6 d., | 
3 vai. p. p. '(punktualiai) Švč., 
P. Marijos Gimimo parapijos i 
salėje.

— Chicagos studentai ir sen
draugiai ruošia Naujųjų Metų 
sutikimą Chateau Busche salė
je, prie 103 ir Cicero gatvių. 
Vietas galima rezervuoti skam
binant LA 3-0302 arba HE 4- 
1175.

— SAS ideologiniai kursai 
vyksta gruodžio 26-30 d. Chil- 
derley patalpose, netoli Chica
gos.

— Sausio 1 d baigiasi “Atei
ties” dailiosios literatūros kon
kursas. Premijų įteikimas įvyks 
dailiojo žodžio koncerte, kuris 

į bus 1963 m. vasario 2 d. Jauni- 
įmo Centre, Chicagoje.

Šalpos Fondas
Ateitininkų Šalpos fondas 

1962 m. pajamų turėjo 1,678 d. 
Pajamas sudarė: grąžinta sko
lų 600 dol. ir nario mokestis 
1,078 dol.

1962 metais Ateitininkų Šal
pos fondas šešiem studentam 
paskolino 1,200 dol.

Šiuo metu Fondo ižde yra 
1,159 doleriai.

Ateitininkų Šalpos fondui visi 
ateitininkai sendraugiai moka 
po 3 dolerius per metus (kas 
Fondui moka nemažiau kaip 
10 dolerių, tų vardus skelbia
me spaudoje). Šiais metais fon
dui attsiuntė nemažiau dešim
ties dolerių šie asmenys; kun.

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1-—4 p. p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehiil 0-1595

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. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir 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 ir pritaiko akiniuz. 

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

DR. J. r K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandoe skambinti telefonu , 
HEmlock 4-1562 nuo 2 lkl 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad Ir šeštad.

HdR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-S229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rez. tel. PR 9-0503, Rez. PR. 9-0730

Dr, W, Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles ir šlapumo taką 

chirurgija
7958 S. Western Avė., tel. 

GR 0-0091 į 392 E. 159th St.. Harvey. 
III., tel. EDison 1-4383; 80 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5778 
arba 16542 S. Cicero, Oak Forest. m

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS™
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 68rd Street 

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

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2633 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

Visual Training — Contact Lensea 
Pirmad., ketv. 10:80 v. r — 7 p n 
antrad... penkt. 10:80 v. r. — g n-n •

šėšt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
■ Treč. uždaryta.

DR. VL KAUPAS
VTDAUS LIGOS 

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

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

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 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 OTiympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 Boplet

. ... . . , v. I atviros dvasios monopolio, prese. Bukime tikri, kad šiam svari, ... ,,. ..... . 1 legentas iškėlę Kristaus - idealobiam reikalui rasime šiltą pn- . . .. . ....... ... , ! pavyzdi ir žodžius: As gimiautarimą iš kiekvieno rimčiau gal j J.. ,. ..... . tam, kad liudyčiau apie Tiesą.vojancio lietuviškosios visuome- J f „ ., ... , i As neieškau sau garbes... Krisnes nario. Vyt. Cizauskas ■
tus buvo atveriantis — padedąs 

Redakcijos pastaba. Jeigu jau žmogui surasti savo prasmę. Iš
sivadavimas iš egoizmo yra pa
grindinė sąlyga surasti Dievui 
— didžiausiai tikrovei. Paskai- į 
tininkas rado, kad visi ^rikščio 
nys, ir katalikai ir protestantai, 
bando daugiau atsiverti, parody 
ti “atviros dvasios” vieni ld-; 
tiems, o taip pat padėti netikin 
čiai žmonijai ieškoti ir priartėti 
prie didžiosios tikrovės. Šita ten

AFV Biuletenis

Šiomis dienomis pasirodė AF
vieno nario turimas bendrasis y biuletenis, 4 nr., kuriame dr. 
išsilavinimas daro jį pajėgiu su
prasti paskaitą bet kuriuo klau
simu, jeigu tik ji savo pobū-

Vytautas Vygantas, Ateitininkų dencjja yra ypatingai išryškin- 
Federacijos generalinis sekreto- ta visuotiniame Bažnyčios sū
nūs, atsako į keletą klausimų, sirinkime. Dalyvis
susijusių su nepaprastąją kon-,
ferencija New Yorke 1963 m. Uždaros rekolekcijos
birželio 7-9 d. Čia paliestos , , .. .. ..., . .. , , , i. i Jau du savaitgalius is .eileskonferencijos datos kaitalioji-! . .? .x • ,

uždari rateliai, kiek individualus mas; koda parinktas New Yor- vienuolyne vyks-
• •• • ■ - • • • ta uždaros rekolekcijos vyrams.

Jose dalyvauja dvi studentų a- 
teitinįnkų grupės. Rekolekcijas 
veda tėvas Gediminas Kijaus- 
kas, SJ. Semestro gale planuo-

Buvo pasisakyta, kad vienu iš Verta dėmesio nastaba ku- !;jamose uždarose rekolekcijose 
didžiųjų ateitininkijos šių dienų. r1n-p sabrvTyln. «ApV Įtures progos dalyvauti studen-
Uždaviniu yra krikščionių vie-

džiu nėra skirta išimtinai tik 
vienos kurios srities specialis
tams. Kitas dalyvis pabrėžė, 
kad mums ne tiek svarbu savi

narių ėjimas į tos ar kitos sri- kas> o ne Chicaga; paaiškinta 
ties žmonių grupes, atstovau- kodėl tokios nepaprastos atsto- 
jant ten aiškią kataliko inteli- Vų rinkimo taisyklės; nurodyta 
gento nuomonę nagrinėjamu gaiimybė, kad vadas konferen- 
dausimu. cijoje būtų renkamas.

rioje sakoma: “AFV pasiekiau įr abiturientai. 
žinios, kad šie aplinkraščiai,
siuntinėjami visų ateitininkiškų 

jusiojo nuomone, "čia mus jau - vienetų valdybomS; ne visada 
yra pralenkęs popiežius Jonas susįrinkimuose skelbiami. Tuo • Chicagos studentų ateitinin-
CXIIL” . .. . tarpu šių biuletenių tikslas, kad į kll draugovė suruošė prieškalė-

Reikšminga, kad šiame susi- Apy informacįja pasiektų vi-1 din§ susikaupimo dieną praėju- 
rinkime pirmą kartą viešai bu- gug ateitininkus.” ! SJ sekmadienį Jaunimo Centre,
vo pasisakyta prieS per ištisą pabalgoje biuleteni01 Konferencijas pravedė draugo-
desunt.net, puoselėtą putą, ateitininkus vės kapelionas t. Kautis Tri-
sendraugių veikla esanti prasta, |.. 1 ~ - ........... -
bet studentų ateitininkų tai iau j ,„. .. . , ,. . , , deracijos sąjungų centrų valdy-gera. Girdi, ir paskutinis bend- L . , ,, . .

ny’cės reikalo kėlimas. Kalbė-
Susikaupimo diena

Rez HE 0-1070.

DR. K. e. BALUKAS
AKUŠERIJA n. MOTERŲ UTGO8 

So. Pniasfc! Rd. (Crawford
Medical Bnilding), tel LU 5-6446 
Valandos pagal sus’tarimą.. Jei ne 
ntsll lepia skambint’ MT 3-0001.

Ofisas: 3148 West 03rd Street
Tel.: PRospect. 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest Oflth Place 
Tel.: REpnhllc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 03rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku paga'. sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
ADt.r. 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., ketvlrt. 2-9
vai., penkt 10 v. r. lkl 9 v. 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Narni; PR 8-0900

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

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal sustt.a.rlmą, 
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė., WA ft-ZB/o
[Valando. pagal susitarimą Jei •» 
atsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofiso telef. LAfavette 3-3210 jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
. GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR? IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE KŪDIKIŲ ik VAIKŲ

LIGŲ
SPECIALTSTfi 

MEDICAL BUILDING 
7150 South Wcstern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

RCz. tel. 239-2919

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika Ir specialiai

„ , chirurgija
Valandos kiekviena dieną 2 — 4 ir 
6—i, vaL vak' Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. Iki 5. v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-6577 
Ofiso vai,: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 lkl 8 
7’ sešt. 2—4 v. popiet ir kitu
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 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 į vai., kitu laiku tek 
Glbson 8-6)95.

Telefonas — GRovehiil 0-282S

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Bpedalybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 Iki 8 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

šiuo prašymu: “Ateitininkų fe- ™aka8’ SJ' Dalyviaį išgirdo min 
čių apie pasaulio vystymąsi Die 
vop, žmogaus nerimą, augimąbos, vienetų (kuopų, draugovių,,

skyrių, korporacijų) vadovybės Uicvo. Baigiamojoj ltonfe-
.... , _. ir atskiri ateitininkai prašomi lc 11 ai čiau pažino Kristų

jų dalyvio buvo pabrėžtas ypa- gayo pageidavį. kaip asmenį. Susikaupimo diena
tingai degantis reikalas išeiti nepaprastajai konferenci- !baiSta palaiminimu Švenčiau-
kovon prieš jaunimo girtuokha-ljai: /J svarstyįinus siuoju Tėvų Jėzuitų koplyčioje,

klausimus, priimtinus nutari

"as studentų suvažiavimas yra 
parodęs visai ką kita. Diskusi-

vimą. Eilinis studentas ateitinin 
kas jau tiek toli pažengęs, kad 
šiuo požiūriu jis visai nebesis- 
kiriąs nuo kitų savo kolegų.
Faktiškai kalbant, tikrai jau y- . .. ... , . . i x -L- „ . „ . „
ra atėjęs pats laikas bandyti da^tvarkes sudary-1 tat.es numeris. Pasipuosęs sau

mus, keltinas idėjas, naujų veik 
los būdų ir priemonių siūlymus 
ir k. Visa tai skubiai reikalinga

Naujas "Ateities” numeris
Savaitės pradžioje skaityto

jams išsiuntinėtas kalėdinis “A-

pasukti šio įsibėgėjusio “bute
linio” vežimo ratus atgal ir at
statyti studento ateitininko var 
dą deramon jam aukštumom

Nukrypstant truputį į šalį, no 
risi pagirti ir pasidžiaugti, stud. 
at-kų Rirųvydo Šliažo ir Riman
to Rudžio straipsniu “Ne taip 
jau pažangus suvažiavimas 
(Draugas, 1962.XII.8), kuria
me jie viešai iškėlė studentijos 
veiklos lėkštumo faktą, kad jų
jų veiklos pagrindiniu punktu 
jau pradeda darytis šokiai. Tie
sa, jie neminėjo tos viešos pas
lapties — girtuokliavimo, ,— 
bet jau ir šis veiklos lėkštumo 
pajudinimas iš šių žmonių pu
sės, kuriems jau ir daktarai

: mui. AFV tai turi padaryti 1963 
metų pradžioje. Adresuoti: A- 
teitininkų Federacijos Valdyba 
(NK), 916 Willoughby avė,,
Brooklyn 21, N. Y.”

Korp! Kęstutis paskaitos

Korp! Kęstutis Chicagoje ad- 
” vento proga suruošė Jaunimo 

Centre visuomenei paskaitas. 
Gruodžio 7 d. kalbėjo Jonas Šo- 
liūnas apie “Getiškumą lietu
vių visuomenėje” (kurios ap
rašo redakcija negavo).

Kun. Kęstutis Trimakas, S.J., 
gruodžio 14 d. skaitė paskaitą: 
“Atvira dvasia ir krikščiony
bė.” Apibudinęs “atvirą dvasią” 
kaip pozityvią žmogaus laikyse-

Liulevičius su Vygantu pagal, ną tikrovei, prelegentas nuro- 
metrikus išeitų per seni, turėtų: dė kaip visa žmonija, susiskal- 
būti mūsiį visų nuoširdžiai svei-1 džiusi mintijimo blokais, nenori

lėtu viršeliu. Vedamuoju į skai 
tytojus kreipiasi žurnalo didžio
jo vajaus komitetas. Skaityto
jas su įdomumu perskaitys R. 
Šliažo straipsnį “Kataliko inte
lektualo problematika” (tąsa iš

iDflltlfl ELEtTROniCS

Kubietis bučiuoja žemę, 
ių CuHtro nelaisvės į Asnerįfcą.

grjzęs

TV-RADIJAI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELEI 

|ANTENOS- BATER13OS- LEMP 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKROf

Viskam temlausios kainos Ir garantija

ELES
PUTES
OŽIAI

13321 S. Haisted St -CtlFFSlbE4-5665

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS akušerija Ir moterų Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
VaJ.; kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vafe. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų Ilgos 
2737 West 71st Street

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

Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talraan Avė.

Včžio ir leukemijos cheminč tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo S iki 9 

p. p, AVA 5-3388.----------------------------
Ofiso tai. ŲR 8-2320

Namu —" rez. PRbsticct 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

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

6: antrad. Ir penktad. nuo 4 iki 8; 
Šešt. uuo 1 iki 4 vai.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VAIalNDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

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

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

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71#t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6706 
Namų: BEverly 8-3916 

Rriėm. vai.: .kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1 -4 v. p. p.; trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th Street

Ofisas iki sausio 3 cl. uždarytai.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL kasdien nuo 1 iki 8 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitariu.

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-8150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal sutartį.

DR. Į>. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Haisted Street
rel. ofiso CA 0-0257, rez. PR.6-0059 

Rez. 6000- So. Artesian Avenne
Vai.. 11 ; v ryto iki .-S v. p.p.. g-T v.v.

DR. STASYS ImuilDZINAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

desunt.net
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LAIKAS IR HEROJAI

Kiekvieni metai mus verčią 
prisiminti eilę sukakčių^ Vie
na tokių yra šimto metų su
kaktis nuo 1863 m. sukilimo. 
Šio sukilimo sukaktis primena 
ir ne taip senas dienas, kada 
lietuviai sukilo prieš sovietinį 
okupantą, kada priešinosi vo
kiečių okupacijai ir ypač iš
vystė pasipriešinimą antrosios 
sovietų okupacijos metu. Ir tie 
partizanų žygiai šiandien ver
čia susimąstyti prieš tą bega
linę auką, ypač kada istorija 
mini kaip pavyzdžius ir mažes
nius pasipriešinimo momentus.

Keisti ženklai
Šiandien laisvame pasaulyje 

pajuntame lietuvių tarpe keis
tų nuotaikų ir net spaudoj kai 
kas bando prasitarti, kad visa 
ano meto partizanų auka bu
vo Lietuvai perbrangi, nes esą 
nuleista daug kraujo, o buvo 
galima jaunimą išsaugoti atei
čiai. Šiandien naivu kalbėti iš 
laiko ir nuotolio perspektyvos 
apie tai, ką turėjo pasirinkti 
lietuviai, ryžęsi tokiai aukai 
ir kovai. Niekas negali žemėje 
kitam patarti arjis turi mirti 
ar pasirinkti vergiją, nes dau
gelis šiandien taip pat kalba, 
kad geriau žūti, negu raudonu 
būti. Taigi, anoji mūsų parti
zanų auka turi būti vertinama 
kaip aukščiausios aukos pa
vyzdys, pasikartojusių Pilėnų 
ugnies neužgesintas žėrėjimas.

Be abejo, vieni pasirinko 
okupacijoj vegetavimą, kiti o- 
kupantui pataikavimą, o treti 
besąlyginį pasipriešinimą, bu
vo ir tokių, kurie mirtį pasi
rinko grįždami į pavergtą Lie
tuvą iš laisvojo pasaulio. Mi
nint Lietuvos partizanus, yra 
nusikaltimas svarstyti, kad tie 
ar tie turėjo aiškiai viską pra
matyti ir laisvės ir aukos rei
kalą pastatyti kažkokio ap
skaičiavimo plotmėn. Juoba la
biau gaila, kad apie aukos ne
reikalingumą prasitaria tie, ku 
rie nėra matę okupacijos, ku
rie negirdėjo čekisto žingsnių 
ir jų širdis nestojo nuo krau
ją stingdančių į Sibirą riedan
čių sunkvežimių dundėjimo.

Svetimiųjh? liudijimas
Šmeižikai, norį suniekinti 

herojinius partizanų žygius, ne 
kartą bando tvirtinti, kad tai 
buvo nedrausmingos gaujos. 
Tai yra bolševikinės propagan
dos teigimas, kad tik kaip nors 
suniekintų ir šiandien Lietuvo
je tebegyvą partizano kultą. 
Bolševikai savo spaudoje ar 
grožinėj literatūroj, kalbėda
mi apie partizanus, dažnai 
juos vaizduoja nerealiai tam
sius, kad pati sovietų kritika 
pradėjo bodėtis tokiuo šablo
nu, ir netiesa, juo labiau, kad 
tebėra gyvi tų skaudžių ir he
rojiškų metų liudininkai. Pa
sitaiko ir iš pačių kolonizuo
jamos Lietuvos rašytojų, ku
rie apie partizanus taria tiesą, 
štai, rašyt. Juozas Baltušis

1962 m. Pergalės 11 nr. taip 
pavaizduoją partizanus, gra- 
siančius okupantui ir jo tar
nams: “Vos sulaukę prietėmė- 
lės žmonės ramstė duris ąžuo
liniais kuokais, užstūminėjo ge 
ležinėmis velkėmis, darinėjo 
langines ir kabino pūdynes spy 
nas iš vidaus. Ir nuo to niekas 
nesijautė saugiau. Nuo prie
temos iki aušros, nuo saulės 
iki saulės kiekvienas laukė, ka
da ateis jie, mandagūs, draus
mingi, su automatais rankose, 
pistoletais pajuosmeny. Nie
kas nežinojo, kada ir kurio 
jų valanda išmuš.”

Taip kalba rašytojas, pats 
buvęs išbėgęs su okupantais, 
“Pergalės” žurnale. Ir toliau 
jis rašo, jog vienas mokytojas 
buvo nužudytas tik po daug, 
po keliolikos ar net daugiau 
perspėjimų, kad netarnautų 
kruvinam okupantui. Taip liu
dija komunistas, ir reikia pa
minėti, kad niekas jam neleis
tų ir šitaip, nors per dešimtį 
metų kartą parašyti, jeigu tai 
nebūtų tiesa.

Savųjų liudijimas
Apie partizanų žygius liudi

ja ir savieji, ypač tai aiškiai 
su smulkmenom atskleidžia J. 
Daumanto - J. Lukšos parašy
ta knyga “Partizanai”, kurios 
nauja papildyta laida išėjo iš 
spaudos. Šioje laidoje atsklei
džiama jau daug dalykų, kurių 
nebuvo galima atskleisti anks
čiau. Ši knyga liudija mūsų 
jaunosios kartos besąlyginę 
meilę tėvynei. Joje įdėtas Bur- 
lickio liudijimas kaip tik pa
brėžia mūsų partizanų aukštą 
moralę, o Šv. Tėvui atnešto 
laiško turinys — nuostabų žmo 
niškumą ir laisvės troškimą. 
“Partizanų” knyga turi būti 
ant mūsų stalo kaip naujau
sios ir kruviniausios Lietuvos 
istorijos liudytoja, ko nerasi 
jokiame istorijos vadovėlyje.

Jaunimas mėgsta skaityti 
knygas apie karus, lengvai at
simena istorijas ir žino apie 
Termopolių tarpeklio didvyrį 
Leonidą, tačiau šioje knygoje 
aptašyta daug didesni žygiai, 
atlikti ne laisvę mylinčių grai- 
kųį bet mūsų kraujo brolių 
lietuvių, ginančių mažą, didžių 
jų išduotą Lietuvą.

Minėdami 100 m. nuo sukili
mo prieš tironą carą, neuž
mirškime ir mūsų partizanų 
žygių, kuriuos stengiasi bolše
vikai suniekinti. Minėdami Va
sario šešioliktąją atkreipkime 
dėmesį į didžiuosius laisvės 
kovotojus ir juos statykime 
pavyzdžiu kovoj už Lietuvos 
laisvę. Apie partizanų žygius 
turime tikrų duomenų — juos 
skelbkime ir kelkime. Laikas 
tegu nepaskandina herojų, bet 
vis labiau iškelia, bad jų pa
siaukojimo žvaigždė vis labiau 
spindėtų mūsų kovoj už tam
sos ir vergijos prispaustą Lie
tuvą. Al. B.

MAŽAI PANAUDOJAMA TAIKOS 
ĮSTAIGA

Tarptautinis Teisingumo Teismas tebėra popieriuje

Surašant Jungtinių Tautų 
čarterį, nebuvo pamiršta ir tei
singumo sritis. Teisės pagrin
dais tvarkomai visuomenei tin-

PRANAS DAILIDĖ

karnas tos srities reglamentavi- Ts nepasako, kad perdavimas 
mas turi ypatingos reikšmės. Ir tam teismui ginčų jiems yra 
J. T. čarterio autoriai atkreipė privalomas. Priešingai, str. 95 
į tą reglamentavimą reikiamą įsakmiai leidž’a ginčo šalims 
dėmesį, įsteigdami Tarptautinį kreiptis ir į kitus teismus, pa- 
Teisingumo teismą, šiam teis- &al 3d sudarytas ar sudarysi- 
mui J. T. čarteryje yra paves- mas sutartis.
tas visas XIV skyrius, (str. 92 q;a Spraga 
—96), o teismo organizacija ir naudoja J. T. nariai, priklau- ^udoniei? 
veikla yra numatyta pridėtame , santieji raudonųjų blokui. So- J ’
prie čarterio statute, sudaran- vietų Sąjunga, nors ir yra pa
čiame integralinę čarterio dalį. gįrašiusi J. T. čarterį, kaip nuo- 

Taigi iš įrašytų į J. T. čarte latinis saugumo Tarybos narys, 
rį nuostatų apie Tarptautinį Į ket gyvenimo praktikoje Tarp-
Teisingumo teismą ga li m a tautinio teismo paslaugomis ne
spręsti, kad gerų norų čia ne-! sinaudoja, siekdama spręsti ky- 
trūko. Pagal čarterį išeina, kad j lančius jai su kitais kraštais 
visi J. T. nariai ipso facto yra j ginčus arbitražo keliu arba tai- 
Tarptautinio Teisingumo teismo į komose komisijose. Panašus 
dalyviai (str. 93) ir kad jie su-: noras turėti ginčų atvejais lais- 
tiks su Tarptautinio teismo■vas rankas reiškiasi ir kituose 
sprendimais bet kurioje byloje, i kraštuose. Net J. A. V., kurios 
kur jie bus ginčo šalimi (slj-. | turėtų būti ypatingai suintere- 
94). O nevykdant kuriai pusei suotas T .T .T. autoriteto ir 
jau padaryto T. T. T. sprendi- prestyžo kėlimu, yra rezerva- 
mo, antrajai pusei yra numaty- vusios sau teisę pačioms spręs
ta galimybė kreiptis į J. T. Sau ti, kurie jų ginčai su kitais 
gurno Tarybą dėl priemonių sa- kraštais perduotini T. T. T.

mokesčių privalomumo, jo var
das sumirgėjo informacijose.
Dabar Indija rengiasi kreiptis 
į T. T. T. dėl sienų su Pakistanu 

ir Kinija
Po to, kai Kinijos raudonieji 

pasitraukė iš dalies jų užimtų
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KAIP NEAPSIPIRKTI AKCIJOMIS?
Geras laikas pirkti akcijas 

LEONARDA S DARGIS

Nuo spalio 24 d. (kada pa- Geriau pirkti biržose surašytas 
aiškėjo Kubos reikalai) iki gruo almi jas
džio 5 d. (pramoninių akcijų Prieš perkant akcijas, pra- 
indęksas — 653,99 pagal D-J) vaitu pasvarstyti, kas geriau 
visos akcijos, įrašytos NY bir- pirkti, nes kiekvienas bloges- 
žoje, vidutiniai pakilo apie 22 nis pirkimas yra apsipirkimas.

Indijos žemių pasienyje, susi
darė sąlygos taikingam ginčo pa£į iaįką pakilo visais 35%., nio bei greitesnio pelno, rizika 
užbaigimui. Nors abi pusės pa- | Senai žinome> kad tokio dydžio didėja.

Tiksliausia pirkti tik tas ak- 
. cijas, kurios surašytos biržose, 

ir nors abi pusėo nasįj reikalingas tam tikras ži- i nes biržos bendroves tikrina, 
rengiasi galimiems tolesniems nniiniaR 'reikalauja iš jų bent kas trys

proc. Nemažai akcijų per tą Atsimintina, kad, ieškant dides-

laiko reikalavimus į tas sritis, ! pelnai pareina nuo to, kada irP„arTaiUSnZu- .>*££32 Va^

susirėmimams, bet ir tiesiogi
niu keliu ir per tarpininkus de
damos pastangos tokių susirė
mimų išvengti. Kokiu keliu tai 
gali būti pasiekta, tuo tarpu 
dar nėra paaiškėję. Kalbama ir 
apie kreipimąsi į T. T. T., jei
gu, žinoma, Pekingas su , tuo 
sutiktų. Bet, kaip buvo sakyta, 
raudonieji naudojasi ginčų 
sprendimams kitais keliais.

O dėl Kašmiro yra seniai rū
pinamasi . Indija su Pakistanu 
sutaikyti. Londonas ir Washing- 
tonas norėtų matyti tą ginčą 
galimai greičiau baigtą. O šiuo 
metu, papūtus Indijoje kitiems 
politiniams vėjams, yra susida-

! mėnesiai pranešimų ir sudaro 
Nemanoma, kad akcijos smuktų akcijoms didesnę rinką, kuri 

įgalina ne tik akcijas greitai
Tiksliai nusakyti ateities rai

dą neįmanoma. Bet kodėl nepa-
pirkti, bet ir jonus, kai norima 
greitai atsikratyti. Taip pat ir

Spaudoje ir gyvenime

BIUROKRATIZMO VIRSŪNfiS

kytą sprendimą įvykdyti (str. Dėlto apie T. T. T. mažai ir ' riusios' gana palankios tokiam 
94, 2). Neužmirštas ir toks at- kaĮbama qųk kaį j. t. finansi- baigimui sąlygos. Ir čia vienas
sitikimas, kad į T. T. T. gali i ng privertė ieškoti mora- iš kelių, negalint susitaikyti dėl lįmybę prileistų,
kreiptis ir kraštai, Jungtinėms . pnįo Spaudimo į mokesčių ne- sienų, galėtu būti kreipimąsi į i
Tautoms nepriklausantieji. Jų ! mokančius j. T. narius, ir T. T. T. T. T. j Akcijos pakilo , tai pakilo, bet
g.i,ncUS ,T’ T' T' ga,U spręs^’ pri' i T. buvo paprašytas patariamo- Taigi gal netrukus apie T ' dabar jos ir vėl apysilpnės. To-

mėginti apytiksliai paspėlioti ? ■ biržų tarpininkai pasirinktini ži- 
Šiuo metu, atrodo, galima drįs-1 ncmi, 0 ne kokie pakampiniai, 
ti šiek tiek pasisakyti apie ne-1 kurie klijentų net telefonais ieš 
tolimos ateities ūkines galimy-' ko
bes. Ogi nuo jų pareina akcijų
kainos. Be to, perkant vertas R5,lktis bendrovių akcijas
akcijas, jeigu ateities prama- Akcijas reikia pirkti patiki- 
tymas ir būtų nevykęs, vistiek mų ir visiems gerai žinomų ben 
nieko blogo atsitikti negalėtų, drovių Pirmoje eilėje tokių, ku- 
nes pigiai pirktos geros akci- rios verčiasi būtinųjų prekių 
jos anksčiau ar vėliau kainuos gamyba ar prekyba. Tik antroje 
mažiausiai tiek, kiek jos jau yra eilėje galima galvoti apie kito- 
kainavusios. Nebent tikėtume kių bendrovių akcijas, kai pa- 
JAV ūkio tikru susmukimu. Ne dėtis, galima sakyti, ir jas pa
manau, kad kas nors tokią ga- daro būtinųjų gėrybių gaminto

jomis, kaip šiuo metu yra su

silaikydamas sąlygų, kurias 
kiekvienu atskiru atsitikimu nu 
stato J. T. pilnatis pagal Sau
gumo Tarybos pasiūlymus.

Jeigu sakyti J. T. čarterio 
nuostatai būtų kruopščiai vyk- | 
domi gyvenimo praktikoje, tai j 
daug tarptautinių ginčų būtų 
likviduojama be pavojingų poli
tinių įtampų. Tarptautinis ben
dradarbiavimas eitų sklandžiau, 
taikos pagrindai būtų žymiai 
tvirtesni.

Tačiau tikrumoje toli gražu 
taip nėra

Kaip nėra vykdomi daugelis 
kitų čarterio nuostatų, taip h 
nuostatai, liečią T .T .T., didele 
dalimi pasilieka tik popieriuje. 
Nors tas teismas yra sudarytas 
ir formaliai veikia, bet ta jo 
veikla, palyginti su jam numa
tytais uždaviniais, yra labai 
siaura. Priežasties tam reikia, 
be abejojimų, ieškoti stambioje 
čarterio spragoje. Būtent, nors 
čarteris 93 str. iškilmingai nu
stato, kad visi J. T. nariai yra 
ipso facto T. T .T. dalyviai, bet

sios nuomonės dėl kai kurni T. T. vėl išgirsime kalbant.

Taip atrodo Baltieji Rūmai Waslpngtone, baltų Kalėdų metu.

! kios jos gali būti iki pat N. M., 
o gal ir pradžioje 1963 m. Gi 
toliau ir vėl galimas jų dides- 

i nis kainų kilimas. Dėl to dabar, 
kai akcijos linkusios ne tik kil-

karu surištomis bendrovėmis. 
Ta:p pat dažnai esti taip, kad 
kas seniau buvo prabanga, šian 
dien jau virto būtenybe, kaip 
autovežimiai JAV.

Nesidomėtina tomis bendro- 
1 vėmis, kurios permenkai ar vi-

ti, bet ir kristi, atsiranda ge-,1 sai nepelno. Padalo klausimas

ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Kas tai buvo?

rų progų jas pirkti.

Kodėl taip manau? Nesilei

mažiau reikšmingas. Vienos ben 
drovių daugiau pelno išmoka
padalų, o kitos jo daugiau su-

dž ant į ilgesnius aiškinimus, deda i pačias bendroves, jas 
norėčiau paminėti, kad, kaip bu- ! Pidamos bei atsargas sudari- 
vo žadėta, infliacinių reiškinių ’ nedamos- Padalinis našumas pir 

I pašalinti nepasisekė ir toliau didelis, o antrųjų mažas.
| :ent šiuo metu apie tokią gali- ; Akcijų kaina daugiausiai pa-
! mybę nė nekalbama. Nežiūrint reina nuo Pelno’ ° mažiau nuo 
nemenkos opozicijos, preziden- k'tų dalykų, taigi ir nuo to, kiek
tas tvirtai nori mažinti mokes- viena ar kita bendrovė moka
čius. Jei tai būtų pravesta grei- f Dada’° ir ar iš viso moka- 
tai, akcijų kainos nepaprastai Dc,to pasek? ncrctai atrasime, 
kiltų. Jei ne - nemenkai kris-)kad aukšvtų kainų akcijų bend- 
tų. Staigus akcijų kainų kriti-' rovės dažnai labai nedaug pa- 
mas viską iš naujo pajudintų. ; ^a^° temoka, o joms augant, 
C po to vargu atsiras kita ga-'iu akc’ių kaina ir^ neatsilie-
Hmybė, kaip mokesčius mažinti: ka" Tai^ reikia Patikrinti- dėl
, , . , , v. , S ko akcijų padalinis nešumas že-labai paskubomis, nes šiuo tar- '; mas: ar dėl menko pelno ar 
pu tai vienintelė dar neišmėgin dgJ tQ) kad bendrovėSj greit aug 
ta ūkio pagyvinimo priemonė, damos, to pelno pačios reikalin- 
kuria daugelis ūkio žinovų yra gos. Tos bendrovės, kurios turi
nemenkai įtikėję. (Nukeha į 4 psl.)

Į — Kaip ten buvo, bičiuli, kad tamsta išsigelbėjai pitone! Tamstą maldauju visais šventaisiais! Aš be- 
; nuo sušaudymo —klausia Marija Nieves. į veliju būti sušaudytas, jeigu jau toks mano likimas,

— Čia tai įdomu! — sušunka, žiną nuotykį.— Pa- nei būti krokodilo surytas. Bet jis suriko, kareiviams: 
pasakok, Pacharotė, nes čia yra daug negirdėjusių.: įmeskite į vandenį šitą bailį. Jie mane pastvėrė ir 

— Nagi, įkliuvome į kariuomenės rankas. Ir,; nusviedė į upę, kad prigerčiau. Tai buvo anoje Apurės 
kadangi mes jai daugelyje vietų, kur tik susidurda- pusėje. Apsimečiau nugrimzdęs, nelyginant akmuo... 

i vome, davėme garo, — ir Pacharotė tuo išgarsėjo, —. Pacharotė nutraukė pasakojimą ir vienas kiaušy- 
ant manęs suvertė manas ir svetimas kaltes. Buvo,tojų paklausė:

klausia vienas naujas ku'■ nuspręsta mane sušaudyti. Tai įvyko netoliese Apurės — Bičiuli, kaip visa tai pasibaigė? Nejaugi savo 
me^-ls- . , , žiočių, o upė ten labai plati. Vyrai, mane saugoję, at- pasakojimą paliksi be pabaigos?

— Et! Kad vieną metų dieną, dabar nebeatsime- ^ygįavo prįe pat kranto, leisti arkliams atsigerti. Visi į — Bet, argi manęs nematai šioje pusėje? Iškišau
Lietuva pergyveno visokių oku- O statybos tresto profsąjungos

pacijų ir valdžių, bet niekada ne- veikėjai jį siunčia atgal... Taip ... ... . . -Vo__ - r___r_________ ■ ___ — ______ ?_____ o____  , „ . „ t
buvo ten tokio biurokratizmo ir pasaka be galo. nu kurią, lygiai vidunaktį eldija praplaukia senelis, jbuvome apsitaškę ligi pat ausų, ir kuopos vadas pa- galvą kitame upės krante ir jiems sušukau: Kitą kar
valdininkų sauvales, kaip dabar..j. Miesto vykdomojo komiteto sky- vienas ir neginkluotas, ir ligi šiol niekas negalėjo noro išsima.udyti, bet pačiam pakraštėlyje, nes jis ne-1 tą manęs taip negąsdinkite! Nežinau kiek paleido į

r?,SJaL„Pa ’B^iiL^ves^Tkurt^vts^ Bet ^spetl’ kas ■’1S’ ne 1S,.k?r atvyksta- Kai kas sako> kad mėgo vandens. Man švystelėjo mintis, ir aš prabilau' mane šūvių, bet kas gali pataikyti į Pacharotę, jeigu
a»u. rseuKo svęsti jKurtuves. r?et tai esąs pats musų Viešpats Jėzus Kristus. Tikrai tiek į , . .
los neįvyko, nes... kambarį uze- . , , , . . . taip, Kaa jis giraetų.
me kiti. Pasirodo, miesto vykdo- tezmoma> kad jis sustoja viename paplūdimyje iri — Ak, t£Įg kapįtOnas! Koks jis narsus! Aš, jo 
masis komitetas, nekreipdamas dė-į smarkiai sušunka. Jo balsą išgirsta kiekvienas Ori- kaįiyje būdamas, niekada taip ramiai nesimaudyčiau,

čių okupantų leidžiama Vilniuje 
To dienraščio gruodžio 15 d. nu. 
meryje rašoma:

“Nuo Ainošiaus pas Kaipošių”
Žmogus, atėjęs į Kauno miesto mesio į Krugliakovui išduotą or- 1 noko vėžlys, pradedant viršupiu, ten už Koraimos,, - . ... . -ioiYi cs Iri r» f o Izomkori a+iHfl'VP 11 -- -.4- rn *    --vykdomojo komiteto gyvenamų ir skirt^. kambarį atidavė

negyvenamų patalpų apskaitos ir i kitam gyventojui. Ką daryti. Po 
skirstymo skyrių, padėjo ant sta- orderiu nuo lietaus ir šalčio su 
lo orderį Nr. 886. šeima nepasislėpsi.

Ir prasidėjo Krugliakovo “odisė
ja”. Kaip ji vyksta, aprašyta pra
džioje.

ligi pat žiočių. Tai yra ženklas, kurio laukia vėžliai 
išeiti padėti kiaušinius į paplūdimio smėlį. Kaip tik 
tuo metu pasigirsta braškėjimas milijonų šarvuočių, 
susiduriant vieniems su kitais. Ir taip pat yra ženklas, 
kurio laukia žinantieji, norėdami išeiti jaukius juos

kur visa upė knibžda krokodilais!

Man išskirtą butą užėmė kiti 
gyventojai. Su jūsų žinia.

Jį nuramino:
— Kreipkitės į statybos tresto

profsąjungos komitetą, Mes susi
tarėme, kad jums bus išskirtas i ir 
butas. statybos treste

Statybos treste jis išgirdo:
— Mes išskyrėme jums kamba

rį. Išskyręm! O vykdomasis ko- 
m.tetas j, paėmė. Štai ir krc.pki- , ?kio Vadovai. 2 E. Cldukis

Mano žodžius girdėjo karininkas. Ir, kai žmogus 
pradedi galvoti kaip išsivadavus iš bėdos, ten Dievas 
pasirūpina visu kitu. Taip ir kapitonui įstrigo mintis, 
bet ne tokia palaiminta, ir jis manęs paklausė:

— Argi tamsta nesi lygumietis?
pagaudyti. — Taip, senjore, mano kapitone, — jam atsakiau

- Kas paėmė kėmb.ri, tegu tas | toS™tik‘ai prapliumpa 6velniaj _ lygumietis> bet raitelis, „ tai
duoda, — moko Krugliakovą PIluuIia- . nėra tas pat. Tamsta manęs ieškok žemėje, nes van-

Ir apie EI Doiado, kuij ispanai matė? 1 aip: denyje niekad manęs nesurasi, netgi ir pakrantėje.
Pat ir aš buvau matęs. Toji žara, kuri kai kuriomis1 Mani™ ito natih-ėin nnc fain b™™ r>i™raa ™,Ip Butus skirsto ne vykdomasis, 1 ‘. / , * , Manim jis patikėjo, nes taip Puvo Dievas nule-’ naktimis is čia pastebima ten, kur teka Meta.larrvivinnlii viRiinmpninP« nr- ’ .

Pacharotė, tai stepės gaisrai.
bet darboviečių visuomenines or 
ganizacijos, — primena jam butų

tės į vykdomąjį.
Bėga žmogus vėl į tą skyrių su

ilgu ir painiu pavadinimu. O jam: 
— Vykdomasis komitetas butų

(“Tiesos koresp.)”
šitaip kankinami Lietuvos gy

ventojai vis dėl okupantų įvestos 
neskirsto. Šios funkcijos perduo- negyvenimiškos santvarkos, pasie
tos profsąjungoms. Kreipkitės Į Į kiančios biurokratizmo viršūnes,
statybos trestą, i _ J, Žvill).

jam yra laiko pasakyti: Kojos, kam aš jus branginu?
— O kodėl tu prisidėjai prie sukilėlių? — klau

sė Karmelitas.
— Matai, norėjau pailsėti nuo imtynių su lau

kinėm karvėm ir todėl, kad totumos buvo perpildytos 
taip ilgai viešpatavusia taika ir buvo atėjęs laikas 
padalinti skatikus.

Totumos, atseit, lygumiečių kovos. Karo ir tur
to paskirstymo klausimais Pacharotė laikėsi lygumie- 
tiškų principų.

Subatvakaris. Šokama ligi auštant.
Buvo ištuštinta pakinktų pašiūrė, pašluota ir rei

kiamai pavilgyta asla, o ant kiekvieno stulpo paka- 
męs, ir, norėdamas iš manęs pasijuokti ar išvengti bintą lempa. Jau gruzdėjo mėsa, ir Kasilda turėjo pa- 
neinalonios pareigos mane sušaudyti, paliepė atrišti, ruoštą kukurūzų girą ir slyvų uogienę. Be to, buvo 

Ne, bičiuli Antanai. Aš tamstą užtikrinu, kad virvę, kuria buvau surištas, ir įmesti į vandenį, kad degtinės statinaitė. Jau buvo atvykęs Ramonas Nolas-
tai EI Dorado, apie kurį kalba tos knygos, iš ku- įšsimaudyčiau, sakydamas: Prisiartink, drauguži, ir 

rių vieną sykį tamsta man skaitei. Iš Mėtos pakraš- nusiplauk kojapalaikes, kad ryt iš ryto nesuterštum
ko, geriausias visos Apurės srities arpininkąs. Mara- 
komis barškinti ir dainuoti buvo pakviestas viena

čių jį galima matyti ryškų ir didelį, lyg aukso miestą, dangaus, kai šventas Petras tau palieps įeiti į vidų. akis Ambrosijus, kuris po Florentino buvo laikomas
Tasai Pacharotė viską yra matęs 

vienas, ir visi kiti nusijuokia.
pastebi Kareiviai nusikvatojo ir aš pagalvojau: Pacharotė, tu 

išsigelbėjai. Ir toliau vaidinau savo rolę: Ne, ka-
geriausių visame krašte improvizatorium, 

dąųgi&ų)
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Kaip neapsipirkti akcijomis?
(Atkelta iš 3 pusi.) mai auga. Nelengva prisiimti

daugiau atsargos ir savojo vei-! nuostolius> net juos iš I*1™ Bu
kimo kapitalo, gali lengviau nu- rašant’ bet’ be j°kios abejonės, 
galėti vargus, pigiau verstis ir taiP loSiškiau' Jabiau- kad
geriau išnaudoti pasitaikančias. siamc krašte nuostoliai nurašo" 
progas mi nuo mokeščili- Už gautuosius

pinigus pirktina naujų akcijų,
Svarbu, kad bendrovės būtų kurios garsėja gerumu. Neklai- 

pelniusios ilgesnį laiką dingumo nepasieksime. Supras
tina, kad klaidos akcijų rinko-

Tesidomėtina tik tokių bendro je, kaip ir bet kur kitur, neiš- 
vių akcijomis, kurios turi pelno vengiamos, bet būtina iš akių 
ir moka padalą dešimt ar dau- neišleisti visumos. Jei laikomos 
giau metų. Padalas neturėtų akcijos neša tiek, kiek iš jų lau 
būti didesnis, kaip 80% vidų- kiama — gerai. Jei ne — kas j

nors darytina, keistina. Kai ne
žinoma kas daryti galima ir ži
novo pasiklausti.

Kad sužinojus kas dedasi, nuo | 
latos ir nuodugniai skaitytinas j 
bent vienas ūkinis, ypač pinigų Į 
įdėjimu besirūpinąs, laikraštis.

Patarimas Jakštų mėgėjams

tinio pelno. Jei pelnas trumpam 
sumažėja, arba padalo mokė
jimai laikinai neilgam nutrau
kiami, tai dar nereiškia bendro
vės nesveikumo. Nesveika, kai 
tokie dalykai pradeda kartotis.
Jei taip atsitinka, tokiomis ak
cijomis reikia skubiai nusikra
tyti. Akcijas galima parduoti 
ir prieš blogiems dalykams at-|
sirandant, nes žinomų bendro- Daugiau teiktini tokie valsty- ' 
vių analizės nuolat skelbiamos biniai ir bendroviniai lakštai, | 
laikraščiuose, ir jų ateinantis ( kurie moka kasmet tas pačias 
pasisekimas ar nepasisekimas J palūkanas, o ne kaip taupomieji 1 
gana tiksliai nusakomas iš anks _ pradžioje labai mažai, vėliau i 
to- j vis daugiau ir daugiau. Pasta-

Sektina ir mūsoji patarlė — rieji lakštai taupytojams nuos
atsarga gėdos nedaro. Vienos 
bendrovės, kad ir geriausios, ak 
cijas laikyti rizikingiau, kaip 
kelių gerų. Dėl to patartina pirk 
ti akcijas ne vienos kurios bend

tolingesni už kitokius, ypač, jei 
kam skubiai prireikia pinigų.

Reikia vengti pirkti tokių lak 
štų, kurių kaina aukštesnė už

rovės, d, pagal išgales, bent v ordinę, nes jų našumas gali 
kelių. Ir tos bendrovės neturė-i bu^ permenkas. Taip pat išsi

blaškę pirkėjai dažnai užmiršta, 
kad, sakysim, pirkę 1,000 dol 
lakštą, kuris neša kasmet 6% 
palūkanų, už 1,070 dol. lakštų 
išpirkimo dieną tegaus 1,000 
dol., o ne 1,070. Tie skirtuminiai 
70 dol. nurašytini iš lakštų pel- į

tų gaminti tas pačias gėrybes, 
atseit, turėtų atstovauti įvai
rias pramonės rūšis.

Gale metų akcijos patikrinamos

Bent kartą metuose, geriau
siai gale metų, patartina turi
mas akcijas patikrinti ir atsi- no‘ inkštų našumas betgi to- 
kratyti tomis, kurių kaina per- kiu atveju nebus 6%, o kiek 
daug mažėja arba nepakanka- mažiau.

0
H

šv. Tėvas Jonas XXIII Kalėdų metu laiko šv. mišias Vatikano 
koplyčioje, kurios buvo transliuojamos per radiją.

NAUJOS AZIATIŠKO GRIPO 
EPIDEMIJOS GRĖSMĖ

Amerika dar kartą stovi 
prieš azijatiško gripo epidemi
ją, jau trečią nuo 1957 m. Šios 
rūšies gripą sukeliantis virusas 
pasirodė pereitų metų sausio 
mėnesį Azijos Rusijoje ir per 
žiemą perkeliavo per kelias 
tautas Tolimuose Rytuose ir 
Vakarų Europoje. Laimei, buvo 
sukrautas nemažas kiekis prieš 
gripinių skiepų ir, galima tikė
tis, kad šiais metais laukiama 
gripo epidemija nebus tokia 
baisi, kaip pirmojo aziatiško 
gripo metu JAV-ėse prieš pen
kis metus.

1957—58 m. ir 1959—60 m. 
epidemijų metu, sveikatos pa
reigūnai nušviečia, buvo įskie
pyta didelė žmonių dalis. Per- 
sirgę gripu per praėjusias epi
demijas asmenys, yra apsaugo
ti nuo sekančio gripo, sukelto 
to pačio viruso1. Sveikatos de
partamentas skatina, tačiau,

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMU IP G; I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Turtas $82,000,000.00

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

Atsargos Fondas $7.500,000.00

masinį žmonių skiepijimą, ypač 
tų žmonių, kurie turi virš 45 
metų amžiaus ir tų, kurie ser
ga chroniškomis ligomis. Per 
praėjusias epidemijas daugiau 
kaip 90,000 žmonių, priklausan
čių šiose grupėse, mirė nuo 
aziatiško gripo.

Su galingo e’ektroninio mik
roskopo pagelba gripo virusas 
atrodo kaip vatos gabaliukas. 
Yra labai daug gripo viruso rū
šių ir vis naujos reguliariai dar 
pasirodo. Įvairios jų rūšys pa
sižymi tuo, kad jos sukelia spe
cifinius antikūnius, kai žmogus 
suserga gripu.

Infekcija su vienos rūšies vi
rusu padarys žmogų saugų nuo 
antro susirgimo tos rūšies gri
pu, bet jis gali susirgti gripu, 
sukeltų kitų rūšių virusais. 
Mokslininkai pavadino pagrin
dines virusų grupės A, B, C ir 
D tipais. Yra dar keli subtipai 
šiose pagrindinėse grupėse. Ma 
žiausiai keturi žinomi virusai 

i yra A grupėje. Vienas iš jų su
kelia azijatišką gripą ir jis yra 
vadinamas A2.

Gripų, sukeltų virusų grupių 
C ir D epidemijos yra retos 
JAV-ėse bet gripas, sukeltas 
grupės B virusų, pasirodo kas 
keturi ar šeši metai. Ši grupė 
atakuoja daugiausia jaunus 
žmones tarp 6 ir 18 metų am
žiaus. Nuo jos buvo pasitaikiu
sių ir mirčių. Rimčiausios epi
demijos tačiau kilo nuo vienos 
ar kitos rūšies virusų iš grupės 
A. Yra gana daug įrodymų,

1919 metų gripo epidemija,, nu
variusi į kapus apie 20 milijonų 

i žmonių, buvo sukelt a A viruso 
tipo.

Žinodama apie gripo epidemi 
jos pavojus, Pasaulinė Sveika
tos organizacija seka visas, bet 
kur kylančias epidemijas. Jos 
ekspertai paprastai žino mėne
siais prieš, kada ir kur gripas 
gali pasirodyti ir kokios rūšies 
virusas yra jo sukėlėjas.

Gripui nėra gydymo. Anti
biotikai, kaip pav. penicilinas, 
yra vertingi kovojant prieš ant 
rines bakterines infekcijas, ku
rios dažnai pasirodo po gripo, 
bet į patį gripo virusą jie ne
veikia. Laimei, mokslininkai 
pagamino efektingus prieš gri
pą skiepus ir, Pasaulinei Svei
katos organizacijai perspėjus. 
gydytojai gali skiepyti žmones 
su atitinkamos rūšies skiepais 
dar gerokai prieš gripo epide
mijos kilimą.

Besiruošiant sutikti ateinan-i 
čią gripo epidemiją, JAV Vie
šosios Sveikatos tarnyba pata
ria skiepytis visiems asmenims 
virš 45 metų amžiaus, nėščioms 
moterims ir žmonėms, sergan
tiems chroniškomis ligomis. Rei 
kia dviejų skiepų injekcijų, kad 
pilnai apsisaugotų nuo gripo. 
Pakartotini įsiskiepijimai yra 
patariami žmonėms, anksčiau 
įsiskiepijusiems. A. C.

Mortis memoria summa sapien- 
, tia (Mirties atsiminimas, tai aug- 
šeiausia išmintis), įrašas Šv. 
Petro kapinėse Salzbūrge.

STIRBIS FUEL GILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 

i ‘Geresne ir pigesnė alyva”

l Tel. HEmlock 4-6264
PETRAS STIRBIS

6741 So. Maplevvood Avė. 
Chicago 29, III

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
. < > -f <» * ’O

<, KA VI5SKA S.
• • :■ nė. fe ■

PROTESTANTŲ IR KATALI- . rimais yra patenkinti ir iš to 
KŲ DVASININKŲ 'jaučia naudos.

PASITARIMAI
75 katalikų kunigai ir 75 pro

testantų dvasininkai buvo St. 
Louis mieste susirinkę posėdžio, 
kuris užtruko 4 valandas. Jų 
dienotvarkėje buvo diskutavi
mas minčių, kurios buvo išreikš 
tos knygoje “The CounciĮ R.e- 
form and Reunion”. Tie posė
džiai vyko su St. Louis kardino
lo Ritter pritarimu. Jis pareiš
kė mintį, kad siekiant krikščio
nių vienybės, pasitarimai turi 
vykti ne tik Romoje, viršūnėse, 
bet ir eilinių krikščionybės at
stovų tarpe. Kard. Ritter pa
reiškė, kad kunigai tais pasita-

><•♦♦♦♦* ’ ♦ o ♦ 1

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

M O

► * ♦ ♦ J

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu

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

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 474h St., FR 6-1998' 

TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidara Ir sekm. 41 v. iki 4 v.♦•♦ ♦ ♦ o ♦ ♦ «

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS! ,

Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius.

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

Dedame keletą pavyzdžių:
1958 MERCURY, Full Power, tik.................$595.00
1960 BUICK — LaSabre, Full Power .. $1,750.00
1958 BUICK, Power ................................. $695.00
1957 CHEV. Convert., tik .......................... $650.00
1957 FORD, Retr. Top.............. ......... $650.00
1960 FORD, 6 cilind. automat 4 dr.

"Fairlane 500" ............ ............ $1,250.00
1960 FALCON 4 dr. automat......................... $ 950.00
1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax„ 4 dr. Power............ $1,550.00
1962 PONT. Bonn. Conv., tik ................. $2,800.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ. 

Chicago 36, IU. Tel. WA 5-5121

Dvi automobi

liama pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
.įneš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus

□uo pirmos 
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais n e dirbam r

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr.
President

STANDARD
REDI-RAL SAVINOS

and loan AssoęiATiPN --rerm
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

VIrginia 7-1 t4T; \
Zt’

Nikolai Federenko pakeičia So
vietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerj Zoriną kaip Jungtinėse 
Tautose ambasadorių. (UPI)

41»

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Chicago 29, UI.

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SERUS PINIGUS
P A T R I A

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

5 ’•
current dividend on Investment bonus

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMU SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 4)4% dividendų kas pusmetį ir 

dar išniokosime po (4% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, IUUINO1S 
Valandos: Pirmad.. antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. 4:30 p. p 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v r - S p. p

//k ... —...... .................... -.»■-------Įg *■“ -------' ■ -'—r-...—

............... ........
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PDSTKIEWICZ, Prez.

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

4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mSn/1 r.If Al AUnnC. PIRM. ir KETV.............................. # v. r. iki 8 p. d.VALKnUUOi ANTRAD. ir PENKT.............. ... » v. r. iki B p. p.
ŠEŠTAD.......... 9 v r iki 12 v. d. Trečiad. uidaryta.

------------------------------------------------------ :-------------------- - ------



BOSTONO ŽINIOS
SVEIKINAME SAVO SKAITY- radio priimtuvų, kaip ir visados, 
TOJUS SU NAUJAIS 1963“ M. i gražiai atliko savo dalį. Ji buvo 

laimingoji, kuriai rašytojas St. 
Santvaras įteikė pirmą dar šiltą

Iš Kultūrinio subatvakario 

Gruodžio 15 d. Kultūrinį Su-
batvakarį atidaro inž. E. Cibas. 
Subatvakariui vadovauja rašy
tojas St. Santvaras. Jis pami
ni šio mėnesio svarbesnius įeul- 
tūrinius įvykius: Bostone buvo

iš spaustuvės savo knygą — Au 
kos taurė. Pianistė gavo gražių 
rožių buketą.

— Nauja valdyba. Lietutvių 
Bendruomenės Naujosios Angli-1 
jos atstovų suvažiavimas įvyko

suvaidinti “Mokyklos Draugai”.' gruodžio 9 d. Tautinės s-gos So.
Vaidino svečiai iš Hartfordo. 
Nors ir mėgėjai, suvaidino ge
rai. Režisavo Vitalis Žukaus
kas. Jau išėjo 27-tas Lietuvių

Bostone namuose. Dalyvavo 24 
atstovai su balsavimo teise ir 
apie 40 svečių. Taip pat daly
vavo Lietuvių B-nės Centro vai

Enciklopedijos tomas, lomas dybos pirmininkas Jonas Jasai- 
prasideda Saulės (Šiaulių) mū- tįs j§ Chicagos.

Į naują valdybą išrinkti ir Kubietė motina, Miami, Fla., iš džiaugsmo kelia savo vaikutį, kad 
grįžta jų tėvelis iš Castro belaisvės.

ŠNIPŲ MOKYKLA 
JAPONIJOJE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. gruodžio 27 d.

Apskaičiuojama,, kad japonų 
j pramonėje ir prekyboje dirba 
apie 10,000 šnipų, kurie sten
giasi susekti kitų firmų paslap
tis. Vien tik Tokijo mieste yra 
380 detektyvų agentūrų, kurios 
specializuojasi išvogime bendro
vių paslapčių. Dabar Japonijo
je įsteigta speciali mokykla, pa
vadinta Pramonės Apsaugos in- i 
stitutas, kuriame ruošiami šni- j 
pai ir kontržvalgybos agentai Į

i Japonijos bendrovėms. ,1

sas tęsiasi 4 mėnesius. Jie yra 
išmokomi kaip galima klausy
tis telefoninių pasikalbėjimų iš
tolo paleidžiant infraraudonų 
spindulių srovę, — kaip aptepti 
chemikalais svarbius dokumen
tus, kad net su pirštinėmis juos 
liečiant pasiliktų pirštų nuo
spaudos.

Patys tos mokyklos dėstyto
jai neabejoja, kad mokyklą bai
gusieji panaudos tas žinias prieš 
kits kitą, bet bentgi “jie būsią 
kits kito verti priešininkai.”

10,000 INDU PROCESIJOJ®

Kalkutoje, Indijoje, buvo su
organizuota Eucharistinė pro
cesija, Dievą prašant taikos. Jo
je dalyvavo 10,000 asmenų.

MOVING
J, NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.

šio aprašymu, baigiasi žodžiu 
Skapiškis. Enciklopedijos spaus 
dinimas eina prie galo. Išėjo A- 
lės Rūtos romanas “Priesaika”. 
Jame vaizduojama Vytauto lai
kų Lietuva. Vaizduojami papras 
ti žmonės. Vardai gražūs, lietu
viški, stylius spalvingas ir ge-

par,eigomis pasiskirstė: pirm.
Justinas Vaičaitis, vicepirm. dr.
Jurgis Gimbutas, sekr. Vytau
tas Stelmokas, kas. Juozas Ka
počius ir narys Antanas Vileniš-

Apygardos būstinė: 389 W. Sudblliy, Ont.

MŪSŲ KOLONIJOSE
illllil||lllllllllllll|||l||||l||>'ll||]|||||||||||||!il||||||ll|||||||||il|llllll|lll!llllh

Jappnų pramonininkai skun
džiasi, kad jie turi milijonus 
nuostolių todėl, kad pramonės 
šnipai konkurentams perduoda 
jų naujų gaminių planus. Jiems 
nebelieką nieko kito, kaip turė
ti kontržvalgybos tinklą. Ta 
naujoji mokykla ir turi tikslą 
Japonijos pramonės įstaigoms 
tą kontržvalgybą palengvinti.

i tuvoje. 1944 metais bombarduo- Mokyklos vedėjas Tadashi Ku-1
... x • i • Iant Vilnių, jos visas turėtas rihara, 70 m. amžiaus, išmokorai skaitomas. Išleido Lietuvių , Rrna n wav so Boston Mass .................. - • - , v.knv-os- klubas Chicaaa Kaina ‘ r i a ZTnnto ’ Priešvestuvlnis pobūvis i turtas žuvo po griuvėsiais ir špionažo paslapčių būdamas am

o u i m , o teL 8 ' 1 teko gyvenimą pradėti kurt iš basadoriumi Turkijoje. Jo turi-
a,5- d°i'nnnP- Pat-1Sm°-Pra^0 . ~ L,tuan,stuies mokyklos Ka Dar nesenai iš lietuviško Su- naujo Džiaugdavosi atvažiavu- mas 9 mokytojų štabas dau- 

seno , sypsmų. ai ane eglutė įvyks gruodžio 30 d. valkų trikampio — Lenkijoje,: gi j Ameriką ir po ilgo nešima- giausia sudarytas iš buvusių*
° U, • ,myS o ? T ° u nar” 3 val- šv. Petro parapijos sa- atvyko jauna lietuvaitė Birutė tymo susitikusi savo vaikus, nie valdinės žvalgybos pasižymėju-

sesees aina 3 c o . Ir taip pat įėję, So. Bostone (po bažnyčia). Grigutytė, jos kelione rūpinosi kad nematytus gražiai augan- šių agentų,
išėjo Stasio Santvaro Aukos tau visi kviečiami dalyvauti. Justas Stankus. Kadangi jie jau xius anūkus ilsėdavosi ir palik :
rė Penktoji jo lyrikos knyga. , _ Seselių kalėdinis parengi- ruošiasi vedyboms, todėl' gruo- ToS Lietuvos Būdama giliai ti-1 la$° fl™?
Subatvakarių vadovas, kuris y- mas kuris įvyko prieš dvi sa- džio 15 d. Aldoniaus Senkaus- kinti ir nati nuįaUsdama arte- parinktl jauni vadovaujantieji 
ra autorius tos knygos, jos ne- vaites parapijai davė 635 dol. ko ir K)emo Žukausko pastan- -ančia mirtj dažnaį sakydavo* ‘
aptaria- Jis ją parodo ir pasako, | peIn0 Parapija dėkinga rengė- gomis buvo suorganizuotas gra Mirtį a§ nebijau Ten susitiksiu ' 4 °S UZm° P° $ 
kad tuojaus ji bus išsiuntinėta j jams įr dalyviams. žus prješvestuvinis pobūvis Jus
platintojams. Apie ši, knyga _ Nauja klubo vaidyba. Pati tui. o Agotos Masaitienės, Sa-Į valkug vyrą ir tėveUus; tačiau 
mes raseme jo 60-ją sukaktį didžiausia lietuvių organizacija lomėios Poderienės ir Elenos i ’ ■Meninėje dalyje: Dvarionaitė Liet. Miečių dr,ja Jrėjo rim SSe^" gLŠ

mhimt. kimus ir išsirinko naują vai- terų įr mergaičių priešvedybi-
- Miniukienė iš Hartfordo pia- dybą: pirm adv. John J. Grigą- n;s pobūvis viešniai Birutei, 
nistė ir Vytautas Prapuolenis lūs, viecpirm. St. Santvaras, Vyrų dalyvavo apie 30, beveik 
bosas-baritonas iš Worcesterio. : sekr. Alb. Neviera, finansų sek- įoks paį skaičius ir moterų. Pa- 
Pianistė paskamb na porą daly- ret. Vytautas Stelmokas, ižd. sakyta daug kalbų, palinkėta 

St. Griganavičius. Revizijos ko- būsimiems jaunavedžiams lai-
misija: St. Jakutis, Ad. Druz- mingai pasiekti užsibrėžtą ve- nis> marti dr. Gražina ir jų dūk
dis ir Alf Šidlauskas. Direkto- dybinį tikslą. Gražioje lietu- ra juratė 13 metų, gyv. Cleve-
naij adv. Anthony Young, Q. viškoje nuotaikoje praleista ke- land> ohio ir kiti giminės bei
Ivaškienė, J. Casper, A. Ne- Įetas valandų. Taip, kas metai, bičiuliai
maksy, L. švelriys, J. Lekys ir “krinta” mūsų nevedusieji vy

kų iš Šopeno kūrybos. -O daini
ninkas, pianistei pritariant, pa
dainuoja: Pamylėjau vakar, Ma 
no mergužėlė, ariją iš operos 
“Faustas” ir taip pat iš “Figa
ro Vestuvių”. Arijas dainavo 
originalia kalba. Birutė Vaič- 
jurgytė padeklamavo — pas
kaitė: B. Braždžio — Kalėdų

riais po ilgo nesimatymo taip 
neilgai begalėjau džiaugtis.

Paliko duktė Genovaitė ir! 
žentas dr. Alfonsas Kisieliai, jų 
sūnūs Tomas 16 ir Vytautas 7 
metų; gyveną Sydney, Ohio, 
sūnus inž. Ričardas Pauliuko-

savo septynis j
TELEVIZIJAS

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

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

St. Kontautas.
P.raeįtų metų pirmininkų bu-

Chicagoj, Clevelande,' 
Daytone ir kitur, Amerikoj.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

rai, bet gražu, kad dauguma , p0 gedulingų pamaldų. Šv. An- 
savo būsimas žmoneles išsirašo ! gėlų bažnyčioje gruodžio 17 d. 

vo Edmundas Ketvirtis, jis yra , iš tolimo Suvalkų trikampio, o i velionės kūnas palaidotas Ka- 
vėliau džiaugiasi gražiu vedybi- i talikų kapuose Sydney, Ohio,Kristui, St. Santvaro — Kalėdų Amerikos Aviacijos atsargos 

rytas generole ir Fausto Kiršos ; pulkininkas leitenantas.
— Madona. Šį kartą dalyvavo ir daug

Pianistė, dainininkas ir dėklą- j tremtinių. Reikia, kad visi trem • £)aytoil OlllO

niu gyvenimu. I. K.

Gražių vizitinių koneiių
reikia

D R A U G A ; 
spausdina tokius dalykėlius 

gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63 r d Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS 

Skambinkit LUdlnw 5-9500

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
VirSŲ SPECIALYBE.

PRECIH PHOTO STUDIO
1008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

3208% VVest »5th Street 
Cbieago 42, Illinois 

Tel. GA 1-8054 ir GR 0-4339

JOIN OUR
LENOX

CLUB

matorė priimti labai šiltai. Pia
nistė yra iš garsios muzikų šei
mos, o dainininkas Vyt. Prapuo 
lems dar tik antrus metus stu
dijuoja muzikos meną. Balsas 
geras, tarsena gera, tik gal rei
kia kai kur linksmesnio veido. 
Reikia tikėtis, kad bus jauna 
ir nauja žvaigždė lietuvių daini
ninkų eilėse. Birutė Vaičjurgy- 
tė, dar pradžios mokyklos mo
kinė, kuri bostoniškiams jau 
gerai pažįstama savo dailiu žo
džiu ne tik scenose, bet ir

tiniai prisirašytų prie šios or
ganizacijos, nes organizacija di
delė ir turtinga. Stingant ap- po sunkįos iįgOS gruodžio 14 ręS 
darnumo, nežinia į kieno rankas d Sydneyj> ,Ohio, mirė Stepanija 
ji gali patekti. Taigi sekantiems paubkonienė, 69 m. amžiaus.

A. a. Stepanija Paulikonienė

iš

DETROTT. MTCH 
SKELBTMAT

iiiiiiuiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiili

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6105 

GENERAL CONTRACTOR

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

t PETRAS PUTRIUŠ
Dažo — Dekoruoja -— Taiso — 

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

Mieli. Tel.: VE 8-4664

■■ ■- -i?-.  ..

LITHUANIAN MELODIES 
RADIO VALANDA

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

15756 Lesure Avenue

DETROIT 27, MICHIGAN 
Tel. BRoadtvay 3-2224

BsSBSBBBaS:

metams reikia dar daugiau ak
tyvumo.

Dabartinis pirmininkas adv. 
John J. Grigalus yra aktyvus 
lietuvių ir amerikiečių gyveni
me. Su juo yra miela ir bendra
darbiauti.

KAI PENICILINĄ IŠPYLĖ 
LAUK

Žurnalas “Commentary” prieš 
kai kurį laiką paskelbė faktą — 
kai buvo įvesti pirmieji sulfa 
vaistai JAV apyvarton, vienas 
šio krašto medicinos aukštas 
autoritetas palaikė juos neveiks 
mingais; jis taipgi laikė neįtiki-

Buvo gimusi Lietuvoje. Pir
mojo pasaulinio karo nublokšta 
Rusijos gilumoje, nekurį laiką 
su šeima gyveno tolimame Tur
kestane. Į Lietuvą grįžo 1921 
metais, apsigyveno Kaune, o Vii 
nių atgavus 1939 metais per
sikėlė ir įsikūrė Vilniuje.

Velionė, Amerikoj išgyveno 
tik du metus, kai Amerikoj įsi
kūrusių jos vaikų padėtų pas
tangų dėka, 1960 m. spalio 26 
d. gavus leidimą atvažiavo į šį 
kraštą ir apsigyveno pas dukrą 
Genovaitę ir žentą dr. Alfonsą 
Kisielius, gyvenančius Sydney, 
Ohio.

Neretais atvejais, su velione

toli nuo gimtojo krašto ir tarp 
svetimų žmonių.

“Aš esu prisikėlimas ir gy- j 
venimas. Kas tiki į mane ir gy
vena manyje, nors ir būtų mi- 

„ gyvens per amžius”.
Šv. Rašto žodžiai, tarti kun. i 

T. Narbuto prie velionės kars- ! 
to Šv. Angelų bažnyčioje, Syd- ' 
ney, O.

Mirė Lietuvoje
Vitalius Augulis, gyv. 3556' 

Hermosa Dr., Dayton, Ohio, ga
vo laišką iš Lietuvos, kad lap-, 
kričio mėn. 19 dieną Kaune mi-.j 
rė jo motina Marija Augulienė, 
65 m. amžiaus. J. Jaškauskas

does

Į mais ankstybesnius anglų pra
nešimus apie peniciliną. Kai jam tekdavo susitikti ir išsikalbėti, 
buvo atsiųsta penicilino išban- Ypač daug buvo kalbėta apie 
dyti, jisai išpylė tą vaistą į ka- jos vargus, patirtus per antrąjį 
nalizaciją. , pasaulinį karą, likus vienai Lie-

Iškilmes Meksikoj
Gruodžio 9 d., Maksikos mie

sto milžiniškoje Amerikų aikš
tėje, priešais Guadalupės Mari
jos baziliką, įvyko didelės ma
nifestacijos, kuriose dalyvavo 
per 200,000 tikinčiųjų. Iškilmės 
buvo skirtos Vatikano II-jo Su 
sirinkimo pirmajam tarpsniui 
atžymėti.

o
Thei

WISI FOLKS CALL IT

4 ptece
place setting to savers

šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridesit 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 pridesit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWAKE komplektai gau-f
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
narini... paštu pareikalavimai
nepriimami. w lnvestment

Account*

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

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

-Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Donald Mayers stovi Charlotte, N. C., aerodrome su savo 4 vaikais ir devyniais adoptuotais iš St. 
Cloud, Minn. Tai yra vaikai Walter Baker šeimos. Abu tėvai žuvo auto katastrofoje. Adoptuota. per 
Katalikų Socialinę įstaigą.

HOUSE PAINT {
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE GENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesfern, PRosp. 8-5875

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

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

I



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 iii. gruodžio 27 d.

New Yorko adv. James Donovan kalbasi su spaudos atstovais 
Homestead oro bazėje Floridoje, po to, kai jam tarpininkaujant, 
Castro paleido kubiečius belaisvius, paimtus Bay of Pigs invazijos 
metu.

DISKUSIJOS TEBEVYKSTA

Krikščionių demokratų orga
nizuojamų diskusijų serija .bu
vo tęsiama pereitą savaitgalį 
Brooklyne, Apreiškimo parapi
jos salėje. Svarstomoji temą — 
Lietuvos laisvės klausimas ir 
Amerika. Kalbėjo Martynas 
Brakas, Vacį. Sidzikauskas, pre
latas J. Balkūnas ir Algis Ve- 
deekas. Diskusijas tvarkė St. 
Lūšys.

Diskusijų tikslą rengėjai taip 
suformulavo: išryškinti galimy
bes ir būdus, kaip pasiekti pai
nesnio pavergtos Lietuvos iš
laisvinimo problemos supratimo 
amerikiečių visuomenėje ir val
džioje ir kaip laimėti didesnio 
palankumo bei paramos tarp
tautiniu mastu. Gal tektų pa
siskųsti, kad kalbėtojai Visos 
problemos apėmimo kaip ir ven
gė — jie pasitenkino daugumo
je tik jos pasieniais.

Martynas Brakas bandė pa
ieškoti geresnės vietos mūsų by- į 
lai susiraizgiusioje pasaulio pa- S 
dėtyje. Dabar esą aišku, kad Į 
dėl atominių ginklų buvimo Ru
sijoje ir Amerikoje abi pusės 
nenori judinti tų akmeniukų 
(vienas iš tokių yra Pabaltijo 
kraštams laisvės grąžinimas), 
kurie galėtų paleisti veikti ato
minius ginklus, tačiau yra ir 
kitas faktas, kad Rusija su ato
miniais ginklais nėra dar Ame
rikos pralenkusi. Iš kitos gi pu-

nuosekliai vykdo — neleidžia 
ten plyšių pramušti.

Prel. J. Balkūnas mano, kad 
Valstybės dep. pareigūnuose te
bėra gyva didelės ir neskaido
mos Rusijos idėja, kurią jiems 
reikėtų iš galvų išmušti ir pri- 
gydyti kitą idėją, — kad Rusija 
turi subirti į savo sudėtines da
lis. Mums reikėtų ta kryptimi 
stipriau veikti ir daugiau talki
ninkų pasiieškoti. Jis įsitikinęs, 
kad Jungt. Tautos prieis ir prie 
Rusijos kolonijų, ir tada mūsų 
byla atsistos kitoje plotmėje.

Amerikos gi gyvenime mes 
turėtume daugiau reikštis abe
jose politinėse partijose ir sa
vo reikalus ginti organizuotai 
su kitomis tautinėmis grupė
mis. Jam skaudu matyti, kad 
Altas yra netekęs daug orumo 
ir veržlumo — ir čia reikia 
mums patiems savo namus su
sitvarkyti. Jam nepriimtina ir 
vad. “trečiojo fronto” idėja —

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE SEAL ESTATE

2 hutų mūras. 4 ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$25.000.

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

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

Rezidencija pagal madą. G kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingą priedų. 16 metų 
statyba. Verta $32.000

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

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

6 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 rūšys. Pi
gus už $18,800.

Trys butai. Geras namas, vieta ir Mūr. 5 apačioj ir 3 viršuj. Gara- Mur. naujas, 2x5 y., platus lotas
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės žas, 30 p. l-otas. M. p. $16.900. atskiri šildymai. Gage p. $39.800.
pamatyti. $17,800. Mur. 2x5. Atskiri šildymai gazu.- Meti. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo

Neregėta proga, niuksus ranch mū- M. p. $21.500. šildymas, M p $10 250
ras. Dideli 6 kamb., platus sklypas. iMijr. (i kamb. 30 p. lotas. Gura- i Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug
arti parko. $35.000. žas. 67 ir Artesian. Tik $16,800. priedų, M. p. Tik $20,600.

Biznis ir 6 kamb. butas. 12 metų,
2-jų aukšti} mūras, 50 p. sklypas.
Arti parko. $31,500.

5 būti} 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.

0 butų mūras. Dideli butai, pla-

KAIRYS REALTY, 2501 W. BSth St., HE 6-5151
Su mažu įmokėjimu modernus 

5 $4 kamb., 3 mieg. mūrinis. 1“ me
tų. 48x125 p. sklypas; Alyva šild. 
Automob. pastatyti “corport”. Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

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

, , „ Modernus 6 kamb. mūrinis. Varui
tus sklypas. Geras namas, muro ga- šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
ražas. $46,000. langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra-

Kitur. Rooming house.- 3 aukštų mento. $18,900.
mūras, vitš 20 kamb. ir didelė ta- j

6 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lau
rai. Marąuette pk. rajone. Nužeminai kaina. $59,900.

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
'Urėti. 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. ’>’ik $17,900.

verna su butu. Fabrikų rajone. Virš 
$11,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

2 butų 6 ir 6 kainb., gazu šild. 
garažas. Rright. Pk, ' ' ‘
davimui $19,900.

7 kainb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
skubiam Dar- Ima. Garažas. A rti 66-os ir Maple- 

' rcood. Tič $17-000-

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

sės žiūrint, nestovi vietoje rei
kalai ir Rusijoje. Šiandien Chru 
ščiovas nebesąs tas, kuris galė-1 
tų diktuoti be kritikos, o karo i 
atveju Rusija jau neabejotinai i 
turės du frontus — vieną Azi-1 
joje, kitą Europoje. Tokia per- ( 
spektyva gali priversti Maskvą 
daryti nuolaidų Vakarams ir ( 
tuo atveju gali atsirasti dau
giau galimybių pagerinti ir mū
sų laisvės bylos aplinkybes.

— Kur mums daugiausia ga
limybių laimėti palankumo? — 
klausia kalbėtojas ir pasisako, 
kad jis daugiausia pasitikįs 
Washingtonu. Jis mano, kad mū 
sų siekius Wąshingtonui reikia 
iš naujo perstatyti, gerai pa
grįsti ir tai atlikti visu orumu.

Vacį. Sidzikauskas ryškino ę- 
migracijos reikšmę — ji šauk
lys čia ir pastiprinimas kovo
jančių namie. Emigracija yra 
karo stovyje su okupantu, to
dėl ji turinti būti pajėgi. Jis 
bet įstebi joje pakrikimą, stoką 
oraus autoriteto.

Šis kalbėtojas nelaukia iš A- 
merikos greitų žygių mūsų la
bui, nes ji turi interesų visame 
pasaulyje, todėl jos vaikščioji
mas yra sudėtingas. Dėl šios 
priežasties ir Lietuvos byloje 
Amerika vaikščios labai atsar
giai. Amerika yra įsipareigoju
si nepripažinti Lietuvos okupa
cijos ir tą savo įsipareigojimą

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, 
, ., », , .. , . . c muom, už 2 aukštą $150 mėn. Į va -mums turėtų užtekti dviejų fron kar. nuo Gage P7 tik $34.500.

7 kamb. mūr. graži virtuvė, plytų — Rusijos tarnų ir laisvos 
Lietuvos fronto.

tel. vonia, 2 a., garažas, 30 p. skly 
pas. M. parke, tik $16.500.

. , - ir 1 „ » „ __ ____ Viskas nauja ir modern., 2x3Algis V edeckaS, Amerikos mo dideli ir gražūs kamb. šildym. gazu,
kvklnu intelektualai Fvnė iau- alum- langai, 2 a., garažas, platus KyKlOS inteieKtuaidS, gynė jau sklyp. Nuomos $190 mėn., G5 ir Ke

dzie. Tik $17,900.nuosius intelektualus, kurie lai
kinai pasitraukė iš aktyvios vei 
klos lietuviškajame gyvenime 
ir atsidėjo savo profesijai. Anot 
jo, reikia ir tokių, kurie veiktų 
ir svetimųjų tarpe. Už tai jų 
smerkti nereikėtų, 'bet priešin
gai, paskatinti net tuo keliu ei
ti.

Laiko pritrūkus, dar kiek ryš 
kintas klausimas paklausimais, 
bet diskusijų nebebūta. O. L.

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

1 į4 a. (t ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti va.mzdž., 
2 a., mūr., garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas Investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentų nuosav., "rooming 
house”, moteliai su mažais {mokėji
mais.

CHICAGOS ŽINIOS

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

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

2 butų po S meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyvą. Tik $26.400.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R PAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PURUC

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

Mūr. 4 kamb.. 
Parke. $11,000.

SO p. sklypas, Gage CICERO—BERWYN
.. .... , Mūr. 2 po S, geras, Brighton Par5 butai ir biznis. T-abai geroj vie- ke. 

toj, M. Pke. Įmokėti tik $15,000.
Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 

nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21.500.

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

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

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

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

$12,500 —■ medinis. 4 ir 2 kamb. 
Mūr. 2 po 4, Bris a to n Pke. $17,*00. Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma. 
• . - ... . . S i Ii.500 — 3 butai: fi 4 ir 4 irMūr. 3 metų, 2 po 6 U kamb. 

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

$22,500.

ŠIMAITIS
2787 West 48rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

$16,500 — 3 hutai: 6, 4 ir 4 ir 
krautuves patalpa, Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

$3,000 — įmokėdami dar prieš
Kalėdas galite persikelti į pirmos 
rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St., Cicere 

Tel: OL 6-2233; OU 2-8907

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

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

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galow, 5 3jj kamb. $17,300.

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

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

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

MĖSOS ii- 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, kai
na tik $7,000, įmokėti $1,000.

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

P. ABROMAITIS REALTY 
(005 Porter, TjCtnont, III.. CIi 7-6675

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 5 kamb. butas 2-.me 
aukšte. 4625 S. Keating Avė.

Tel. 767-7287

Išnuom. šviesus didelis kamb. 
naujam name, atskiras įėjimas, vi- 

1 si patogumai. 6658 S. Rockwell.
Tel. PR 8-8868

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

pėdų sklypas. 1 % mašinos garažas. 
Tik $15,900.

2x5% VISAI NAUJAS MŪR.
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 į£ kamb. mūr. namas ant 
85 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1% mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga.! $18,900.

9x4 — TIK $43,000
2 aukštų mur. prie 60-os ir Da- 

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

Ir kartu turėti kofkią noru preky
bą — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
Šildymas alyva. Dvigubas garažas. 
Šiuo metu namas duoda. $200 men. 
pajamų. Kaina $15,000 — arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA. 3x3, 1x4
2 aukštų mūr. Marąuette Pk. Ap- 

1 sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
I $32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

DĖMESIO!

Namai, lotai, 1 Su_ dideliu nuostoliu savininkui tu-
. . . ri būti parduota 6 kamb. gera, mūr.

bizniai. I rezidencija arti 63-os g-vės. Daug
į vertingų įrengimu. Pardavimo kaina

BUDRECKAS $,75 u
2742 w. 43rd st.! A. Norkus Real Estate 

LA 3-3384 ! 2405 W. 51st St. WA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS R E ZI DEN Cl N1U8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
2301 VV. 69th St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gntters, Downsponts, Stogai, Dum
trankiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. f 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-ailoy” rinas — “gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
lr "galvanized”. Dažymas iš lauku 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktj bei sekmadis 
niais.

LA 1-6O47, RO 2-8778

RADO PATRIARCHŲ AB
RAOMO IR JUOZAPO GY

VENVIETES

Chicagos McCormick (neka- 
talikų) teologijos seminarijos 
profesoriai — tyrinėtojai Jor
dane prie šventojo Shechemo 
miesto rado iškasenų, iš kurių 
jie sprendžia, kad atrado vie
tą, kur 1,900 metų prieš Kris- 
staus gimimą patriarchai Abra
omas ir Juozapas garbino Die
vą. Profesorius G. Wright, dė
stąs Harvardo universitete, sa
ko, kad šis radinys paremia gy
vo žodžio padavimą, kuris bu
vo prieš šventraščio parašymą.

NAUJA TELEVIZIJOS 
STOTIS

Kitais metais gegužės mėnesį 
Chicagoje pradės veikti nauja 
televizijos stotis WCIU-TV 26- 
tu kanalu. Iki kitų metų Kalė
dų turėtų pradėti transliacijas 
ir kitos naujos stotys — 20, 32, 
38 ir 44 kanalais. Kol kas spė
jama, kad Chicagoje šiuo metu 
yra apie 50,000 televizijos apa
ratų, kurie gali priimti šias 
UHF bangas. JAV kongresas 
jau yra patvirtinęs projektą, 
kuriuo visi teįėvizijos aparatų 
gamintojai po 1964 m. balan
džio mėn. yra saistomi išdirbti 
televizijas, galinčias priimti 
visus kanalus ir VHF (kanalus 
1-13 -kaip iki šiol.) ir UHF (ka
nalus 14 iki 92).

NAUJAS FILMŲ TEATRAS
Blue Island, Chicagos prie

miestis, du metu neturėjo fil
mų - kino teatro, šiomis dieno
mis vietos gyventojai džiaugia
si naujo Lyric teatro atidary
mu, kurio parteryje galės susė
sti per 750 asmenų.

KALĖDŲ DIENĄ NEBUVO 
SKELBIMŲ

Kaip kasmet, ir šiemet Chi
cagos radijo stotis WAAF (950 
kil.) Kalėdų dienos programas 
transliavo be jokių skelbimų.

MERGAITE SUDEGE NUO 
ŽVAKES

Trejų metų Louise Nolan, 
1445 S. Avers, mirė Cook ap
skrities ligoninėje. Namuose 
ji į savo rankeles pasiėmė žva
kę, kuri padegė jos suknelę; 
Kalėdos ne Kalėdos, bet žvakių 
jos namuose tikrai reikėjo tu
rėti, nes dėl tėvo neapdairumo 
ir nesumokėjimo elektros kom
panijos sąskaitos elektros sro
vė buvo išjungta.

ČIUPO S 100,000 PRIE 
PAŠTO

Du ginkluoti plėšikai pagrobė 
apie $100,000 vertės čekių iš 
Commercial National banko pa
tarnautojo Roy Knockemus 
prie Ravenswood pašto sky
riaus 2311 W. Lawrence. Jie 
vėliau sužinojo, kad iš pašto į 
banką nešamas maišas jiems 
buvo bevertis, nės laiškai su 
čekiais buvo pažymėti “for de
posit only”.

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

MIDLAND
SAVINGS

BAŽNYTINIU PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

4040 Archer Avė. Chicago 32

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

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos pa.j., centr. šiid. gazu. Mar
ąuette parke. $17.800.

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

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

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $35,000. 
REAL ESTATE. NOTARY PURLIO

ŠIMKUS
4259 So, Maplevvood Avė,
Telef. CL 4-7480 arba YA 7-2046

STANKUS 
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

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1443

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

tt
PASINAUDOKITE 

DRAUGO” SPAUSTUVES 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėmis 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 programų 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 We§t 63 rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU S-9500

BERkVYN. .Rezidencija su pa
jamom, 5—3—3 kasmb. Apylinkėje 
35ir Harlem, 50 p. sklypas. Paja
mų $125, plius 5 kamb. butas. 
$19,900: įmokėti $4,000. SVOBO- 
DA, 6013, Cermak Rd., Cicero, 

j OLympic 2-6710 arba Bishop 
i 2-2162.

PROGOS-OPPORTUNITIES

FOR LEASE
Išnuom. Texaeo Service Station. 

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

Platinkite “Draugę”

Remkit dien. “Draugą”

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge’
il\

RADIO PROGRAMA REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

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

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dūriniu! 

GA 5-5867

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago D. Dl.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI

Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ........ ....................................... $2.00
Juozšs Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ......................... .. $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.00
.Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms .......... .... . $1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatas

J?
Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u s i
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draugiją. Nėra būtina, kad na
riai nuolat gyventų Vakarų Vo
kietijoje. Pav. nemaža Švedijo
je gyvenančių estų yra įsirašę į 
draugijos nariais.

Draugijos generalinis sekre
torius yra Adam Gruenbau, ku
rio adresas: Muenchen-Pasing. 
Graefstr. 72.

Tenka dar pažymėti, kad Bai 
tų draugija leidžia savo leidinį 
“Mitteilungen aus baltischem 
Leben”, kuris išeina 3—4 kar
tus per metus. Ligšiol jau išė
jo 39 numeriai, šiame žurnaio 
formato leidinyje pateikiama 
medžiaga apie pabaltiečių kul
tūrinį gyvenimą, bet, greta to, 
nagrinėjamos ir kitokios Pabal
tijo temos.

Nutarta plačiai paminėti 
1863 metų sukilimo prieš rusus 
100 metų sukaktį, be to, spe
cialiai pabrėžti lietuvių įnašą, 
steigiant Unitų Bažnyčią.

Baltų draugijos valdybai pa
vesta kreiptis į vokiečių įstai
gas, kad iš Vakarų Vokietijos 
būtų pradėtos radijo emisijos
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lietuvių, latvių ir estų kalbo- aš maniau, kad kalbuosi su ta- 
mis. Neseniai iš Vokietijos im- vim, 
ta siuntinėti žinias rusų ir len
kų kalbomis,

Lapkričio 30 d. Freiburge 
buvo atidaryta Baltų draugijos 
suorganizuotos baltų “Kultūros 
dienos”, kurios truko iki gruo
džio 9 d.

Įvedamąją paskaitą apie bal
tų tautų muziką lapkričio 30 d. 
skaitė muzikas dr. H. J. 
Dahmen iš Stuttgarto. Paskai
ta įvyko Badeno valstybinės 
aukštosios muzikos mokyklos 
(Hochschule fuer Musik) iškil
mių salėje. Prelegentas, surin
kęs gausią medžiagą apie pabal
tiečių muziką, savo išvadžioji
mus pailiustravo būdingais bal
tų muzikos pavyzdžiais. Dr. 
Dahmeno iniciatyva, Stuttgarto 
radijo studija, kurioje jis dirba, 
yra sudariusi turtingą baltų 
muzikos archyvą (gaidos, plokš 
teles, įgrotos juostos ir t. t.).

Gruodžio 1 d. Baltų draugi
jos vadovybę priėmė Freiibur- 
go vyriausias burmistras, kuris 
buvo “Kultūros dienų’’ garbės 
pirmininkas. Tos pat dienos va
karą istorinėje “pirklių rūmų” 
(Kaufhaus) salėje įvyko baltų 
muzikos koncertas. Jį išpildė 
latvių, pianistas J. Pawassar, 
estų tenoras N. Peld ir Frei- 
burgo muzikos mokyklos miš
rus choras, vadovaujamas prof. 
H. Froįtzheimo. Iš lietuvių mu
zikos pianistas paskambino Vi. 
Jakubėno rapsodiją Nr 1 (fis- 
moll), o choras padainavo (Vik
toro Banaičio harmonizuotą 
liaudies dainą.

Gruodžio 6 d. buvo atidaryta 
paroda, kuri vyko miesto rotu
šės salėje. Paroda apėmė lietu
vių grafikų ir baltų žemėlapius 
iš penkių šimtmečių laikotarpio. 
Dalį žemėlapių yra surinkęs lie
tuvis meno kritikas dr. P. Rėk
laitis; likusi kolekcija sudaryta 
Latvijos vokiečio O. Bongo, ku
ris vadovauja Pabaltijo knygų 
ir fotografijų centraiiniam ar-

Stovinti moteris

Mane, kad žmona 11 vyrai Sl
T2- . , ., , pildytame auti— Ką tu padarei! — bara 1

žmona vyrą, kuris grįžo šiek i — Kas tau 
tiek įkaušęs. — Dėl tavęs mūsų 1 simerkęs — kl 
tarnaitė išėjo. Uą _ Ar tu

— Dėl manęs? Negali būti T !
— Na, tu gi telefonu išplū- ' ^e’

dai ją paskutiniais žodžiais. , šis, — tik ne 
— Tikras nesusipratimas! O moterys stovi,

vienas ki

šv. šeimos gyventojai Labdarių ūkyje prie Kalėdų eglutės Kūčių 
dieną dalinasi dovanomis.

.9. F. FI IIFIKiS. _ 1QC.O F turi du muzikus — dr.men. Bremenas, 1958 m. gruo _ , . „ ,r • T>„T , „ * Dahmeną ir zurn. Valterį Ba-dzio m. Wuerzburgas, 1959 m. ..... ,.... . . .naiti, kurie yra didžiai nusipel- 
geguzes men. Muenstens, 1960 , ... ...® ~ , nę pabaltiečių muzikos išgarsi
ni, rugsėjo m. Bad Oeynhausen. į VaRarų VoRietijoje Pa_

m‘ ..say810 mį »U W1^s" j aukodami tam darbui nuo tie- 
burgas,1961 m. lapkričio mėn sioginiQ darbo atliekamą laisvą 
Bielefeldas ir 1962 m. gegužės laiRą ir gkirdami net 
m. Luebeckas. Jeigu aplinkybės meninius finansinius išteklius, 
leis, ateityje ketinama tokias abu muzikai yra atliRę didžiuh 
“Kultūros Dienas” suruošti darbąt per Baltų draugijos ren? 
Šveicarijoje ir Vakarų Berlyne. giamag «Kultūros dienas„ su.

Be “Kultūros dienų”, kurios pažindindami vokiečius su pa
trunka tarp keturių ir 10 die- baltiečių muzika ir kitomis šių 
nų, Baltų draugija nuo savo į- tautų kūrybos apraiškomis. Ly- 
sisteigimo 1954 metais iki šiol giu būdu prie “Kultūros dienų” 
dar suorganizavo 17 specialių pasisekimo iš lietuvių daug yra 
parengimų, kaip antai baltų po- jprisidej'ęs meno kritikas dr. P. 
ezijos vakarų, dailininkų paro- Rėklaitis.
dų, baltų tremties parodų ir t.t. Uetuvj sekcijai - vokiečl
Du kartus (Muenchene ir Ham ės irmininkauja rauzika5
burge) jvyko Clurlumnu pami- dr H Dahmen, „ iš lietuvių
nėti vakarai, buvo surengtos ke , .. . . . ,v. ,. , tos sekcijos pirmininkas yralios Paryžiuje gyvenančio lietu-, j e j

vio dailininko Prano Gailiaus dr- A- Gerutis. Draugijos gene- 
parodos ir t. t. {ratinis sekretorius yra Estijos

Lietuvių sekcija Baltų drau- vokietis A. Gruenbau, kuriam

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

ik 4605*07 South Hermitage Avenue 
ČL Jg Tel. YA 7 1741-2
uRsai# 4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN£ IR NAKTĮ

savo as-

A. "f“ A. 
MARY KRUSH

Gyveno Wčst

Mirė gruod. 25 d.. 1962, 10 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė TJetuv-ojė. Kilo iš Prienų,, rajono, Šilavoto apyl.
Amerikoje išgyveno 63 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sunūs: Louis M., marti l.illie 

Mae. Albert, marti Charlotte ir Micha-el. marti Anne. 5 anūkai: 
Gregory G.. Linda Salomone. Kathleen, Miehael, J r., ir Ter- 
ranee. kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Altoriaus ir Rožančiaus draugijai.
Kūnas pašarvotas l<acknwicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.
Laidotuvės jvyks šešta., gruod. 29 d., iš koplyčios 9 vai, ryto 

Ims atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 1 1 > '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTINuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkui,

Laidotuvių direktorius Steponas. Lacka.wicz. Tel. VI 7-667

Laidotuvių DirektoriaiA. -j- A.
BERTHA KENNEDYA. -f- A.

MONIKA BUČM5ENĖ
MAKSVYTAITE

(ŠOKAITP.)
Gyveno 6414 S. fionore Street.

Mirė gruod. 25 d.. 1 962, 9 vai. vak.. sulaukus 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras .Tumes T., 

mes B., ir Charites 2 seserys: (,’at.hcrine Molu
brolis Peter Niedieas ir Sal Stegengny -ir- kiti gim 
pažįsta m i.

Priklausė Altoriaus ir Rožančiaus dr-jai (St. 
Kūnas pašarvotas Thompson koplyčioje, 1718 
Laidotuvės įvyks penkt... gruod. 28 d., iš k

ryto bus atlydėta į Sl. Theororę parapijos bažnyčių, 
v. r. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų, 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

M4« ga WB8TKKN AVB.

rara modsrnibko8 
Aza-coNDrrtONBa koplyčios

m. amž.

Gyveno 2105 S. 51st Avc., Cicero 50, 1)1.

Mirė gruodžio 24 d., 1962, 6:30 vai. p. p. sulaukus 72 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskr., Salantų 
parap., Bajorėlių kaimo, Amerikoje išgyveno 13 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Gediminas, pusbrolis 
Mykolas Maksvytis su žmona, artimieji Ona ir Kazys Dobilai, 
kun. dr. Cornelijus Bučmys, O.F.M., Steponas ir Ildefonsas 
Bučmiai, ir giminės Lietuvoje, bei kiti brangūs artimieji.

Kūnas pašarvotas Butkus-Vasaitis koplyčioje, 1446 So. 
50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 29 d., 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs sūnus Gediminas bei Ona ir Kazys Dobilai
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

Theodoiro par.). 
W. 63rd St. 

čios • 9 vai
kurioje 9:30 
Po pamaldų

Petronėlė Klumbis
(TKVSAITĖ)

Gyveno 3427 W. 5.9th St.
Mirė gruodžio 24 d„ 1962, 

6 v. ryto. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau

lių apskr.
Amerikoje išgy veno .5 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė. Josephine Heslinga, žen
tas John, 2 anūkai Thomas ir 
Robert, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John K, 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
gruod. 28 d., iš koplyčios 8:30 
v. r. bus atlydėta j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines..

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

ir pažįstamus

ir kiti gimines.Nuliūdę: Vyras, sūnūs

R. Thompson.J. Thompson ir JohnTaiidot. direkt. James 
Tel. PR 6-1000.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktcrių Asociacijos Nariai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. gruodžio 
26 d., 7:30 v. ryto mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis, uošvis 
ir senelis i STEPONAS C. LACKAW,CZ

69th STREET Tel. REpublic 7-1213
23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672A. -f- A.

ANTANAS STEIKŪNAS PETRAS BIELIŪNAS
CALIFORNIA AVĖ.sulaukęs 77 m. amžiaus. Lietuvoje gyveno 'frakų apskrity, 

Tauškimų dvare. Amerikoje išgyveno 13 metų.
Pasiliko nuliūdę —; žmona Elena Steikūnienė. sūnus Jo

nas Steikūnas ir marti Monika, duktė Sofija ir žentas Antanas 
Steikūnas, duktė (Elena ir žentas Kazimieras Pocius, ir 5 
anūkai.

Kūnas pašarvotas Pruseckio koplyčioje, 3831 Main St., 
East Chicago, Indiana. Laidotuvės įvyks š- m. gruodžio 29 d., 
šeštad,, iš koplyčios 8:30 v. r. bus atlydėtas į Šv. Pranciškaus 
parap. bažnyčią, 3903 Fir St., kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę — Žmona, sūnus, dukterys, marti, 
žentai ir anūkai

Dėl informacijų skambinti EX 7-9487.

LAfayette 3-3572

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S UTHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

rlakcjytė-Inkenlenė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl.......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Cravvley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina............... 25 centai

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Nuliūdę: Duktė, žentas ir

anūkui. 3354 S. HALSTED STREET
Laidot. direkt. John F. Eu 

deikis. Tel. YArds 7-1741. LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMINA. -f A.
Tekia Norvidas

(BALTAKYTE)
Gyveno 4428 S. Kedvale Avc.

Mirė gruod. 24 d., 1962,
10:40 v. v., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ute
nos apskr.. Anykščių parapi
jos, Starų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Helen Sarockas, žentas 
Arthur, Kanadoje brolis Peter 
Baltakis su šeima, brolio duk
tė Pauline Black su šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Dr-jai ir Liet. Darbininkų Sus- 
mui 76-tai kp.

Kūnas pašarvotas. Jobo F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avc.

Laidotuvės jvyks gruod. 29 
d., iš koplyčios 9:15 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Bruno pa
rapijos bažnyčių. 48 St. ir S. 
Ila.rding Avė,, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio 
nės sielų; Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
giminės, draugus ir pažįstamus 
ialyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas ir
kiti giminės.

3319 S. LITUANICA AV.E, Tel. YArds 7-1138—1139

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

VALANDOS: 
tad. nuo lt Iki 8 po plot
ad. „ 9 ,, 4 ,, ,,
ad. uždaryta visų diena, 
irtad. nuo 9 iki 8 po piet 
:tad. „ 9 „ 8 „
d. 9 19:10

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PB 8-0834

anticipated dividend 
on investment acoounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidintą 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.

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 nno kapinių

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 

Parko apylinkės centre.
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S DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 na. gruodžio 27 d.

X Ralfas, Chicagos apskritis, 
ir šįmet kreipėsi į lietuvius pra 
šydam as aukų, tačiau mažas 
skaičius teatsiliepė. Šįmet Bal 
fas negalės suteikti tokių dova
nų, kokių anksčiau galėdavo, 
nes maisto ir drabužių nemoka 
mas pristatymas nebegalimas. 
Pats Balfas turės apmokėti 
pervežimo išlaidas. Todėl dabar 
kaip tik Balfui daug daugiau 
reikalinga pinigų ne tik šalpai, 
bet ir gėrybių pervežimui ap
mokėti. Šiam sunkiam šalpos 
darbui tęsti kaip tik ir reika
linga dar daugiau aukų. Tad, 
mielas lietuvi, nieko nelaukda
mas, švenčių proga siųsk Bal
fui savo auką. Jas galima sių
sti: United Lithuanian Relief 
Pund of America, Ine.—Balfas, 
c/o Standard Federal Savings 
& Loan Ass’n., 4192 Archer 
avė., Chicago 32, arba iždinin
kui, Ignas Daukus, 6600 W. 
Wellington avė., Chicago 34, 
III.

X Į Lietuvių Fondo narių 
eilę įsijungė Petras Vadeika, 
gyvenantis 1948 — 25th Str., 
Detroit, 16, Mich., ir Povilas 
Buraeikis, gyv. 3613 S. Union 
avė., Chicago 9, III., įnešę fon
do sąskaiton po šimtą dolerių.

X Chicagos Lietuvių Našlių 
klubas rengia Naujų Metų su
tikimą, šokių vakarą, su pa
ra arginimais gruodžio 3.1 d. 6:S0 
v. vak. Vyčių salėje, 2455 W. 
47 st. Bus skanių užkandžių, 
visokių gėrimų. Šokiams gros 
Valūno orkestras. Įžanga 75c. 
Rengimo komisija ir valdyba 
kviečia visus narius ir visą 
linksmąją publiką dalyvauti.

(Pr.)
X Ateitininkų ruošiamas Nau

jųjų Metų sutikimas įvyks 
Chateau - Bu-sche salėje, 10312
S. Cicero Avė. Salė naujai, pa
statyta, turi mašinom pastaty
ti vietą ir yra maždaug pusva
landis kelio nuo Marąuette 
Parko. Vietas galime rezervuo
ti skambinant LA 3-0302 arba 
HE 4-1175. Bilietus prašome 
atsiimti iki šeštadienio, gruo
džio 29. (Pr.)

X Už a. a. Prano Bičiūno 
vėlę, jo metinėje mirties die
noje sausio 27 d., bus atlaiky
tos gedulingos pamaldos Šv. 
Juozapo bažnyčioje, Romoje ir 
kitos šv. Mišios — Šv. Petro 
Bazilikos kryptoje prie Šv. Pet
ro grabo. (Pr.)

X Geografiniam Chicagos 
lietuvių kolonijų centre, Brigh
ton parke, Dariaus - Girėno 
Posto salėje, 4416 S. Western 
Avė., ramovėnai ir birutininkės 
rengia linksmą ir kultūringą N. 
Metų sutikimą. Pakvietimus iki 
šešt., įsigyti: Gradinsko krau
tuvėje, 2512 W. 47 St., FR 6- 
1998, arba Tvero kraut., 2648 
W. 69 St., RE 7-1941. (Pr.)

X Gerbiamosios ponios! Pa
sižiūrėkit, kaip atrodo pačios 
naujausios modernių linijų ir 
spalvų vokiškos Nordmende ra- 
dijo-stereo kombinacijos. Kelios 
dešimtis įvairių firmų vokiškų 
aparatų, televizijų, patefonų, 
magnetofonų. Grardinskas, 2512 
W. 47th St., FR 6-1998. (Sk.)

X Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas šiomis dienomis išėjo 
iš spaudos. Jame yra apie 45,- 
000 žodžių. Redagavo prof. J. 
Balčikonis. Išleido Terros lei
dykla. Žodynas įrištas į kietus 
viršelius, turi 990 puslapių. 
Tai milžiniškas Terros leidyklos 
darbas, pareikalavęs daug iš
teklių ir laiko.. Šis žodynas rei
kalingas, ir mokiniui, ir moky
tojui ir kiekvienam lietuviui. 
Žodynas gaunamas '‘Drauge”, 
kaina 12 dol.

X Dr. A. Prunskienės kabi 
netas (ofisas) bus uždarytas 
iki sausio 3 d. Staigaus reikalo 
atvejuje ją pavaduos dr. Lydi- 
ja Zaleska, tel. RE 7-0262.

X Teresė ir Kazys Kazlaus
kai, gyv. Waukegan, veiklūs 
vietos LB apylinkės nariai ir 
kitų organizacijų veikėjai, susi
laukė antrojo sūnaus — Lino.

X A. a. Kazimieras Urbutis, 
4914 W. 32 St., Cicero, III., mi
rė gruodžio 20 d., sulaukęs 80 
m. Buvo kilęs nuo Jurbarko. 
Amerikon atvažiavo 1900 m. 
Anglių kasyklose išdirbo 42 m. 
Paliko dvi dukros, Marcelė Ja
nuška ir Minette Brown su šei
momis, Cicero gyveno nuo 1947 
m. Palaidotas Bcnld, III., kapi
nėse, kur anksčiau palaidota jo 
žmona.

X Antanui Rimkevičiui (ai 
Rimkui), “Drauge” yra laiškas 
iš J. Vaivados, Gauting sana
torijoje, Vokietija. Atsiimti ad
ministracijoje.

X Lietuvių Nuosavybių Sa
vininkų Susivienijimo narių me
tinis susirinkimas įvyksta šį 
penktadienį, gruodžio 28 d.,
7:30 v. vak. Kęst. Dirkio (buv. 
Vengeliausko) salėje, 4500 So 
Talman Avė. Dienotvarkėje — 
valdybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai, naujosios vai
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai, šis tas apie nekilnoja
mą turtą mokesčių reikalus—pa
aiškinimai skundams paduoti 
ir apeliacijos teisė ir einamieji 
reikalai. Kviečiami visi nariai 
ir norintieji įstoti į susivieniji
mą gausiai dalyvauti.

X š. m. gruodžio 30 d., sek
madienį, 11 vai. ryto T. Jėzuitų 
koplyčioje bus laikomos šv. mi
šios už sielą a. a. Teresės Kry- 
žauskaitės -Totoraitienės, miru
sios Marijampolėje š. m. gruo
džio 18 d. sulaukus 78 m.

Sūnus su šeima maloniai 
kviečia gimines, artimuosius ir 
pažįstamus pasimelsti už velio
nės sielą. (Pr.)

X Sutik Naujus Metus Cice
ro, kuriuos ruošia LB Cicero 
apylinkė. Gros Markausko or
kestras. Kaina asmeniui 6 dol., 
už kuriuos bus duodama valgy
mai ir gėrimai. Salė bus puikiai 
išpuošta, kvartetas padainuos 
linksmų dainų. Prašoma vietas 
rezervuotis pas K. Dočkų; tel. 
OL 2-4410. (Pr.)

X Stasys Pilka rodo didelį 
susidomėjimą artėjančiam “Gat
vės vaiko” spektakliui. Lanky
damasis finalinėse repeticijo
se, talkininkauja veikalo reži- 
soriui Algimantui Dikiniui. 
Vaidinimas įvyks sausio 5 d. 
7:30 v. v. ir sekmadienį, sausio 
6 d. 4 v. p. p. (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.)

Krist. Donelaičio Lit. mokyklos 
metu gruodžio 22 d.

mokinės prie eglutes vaidinimo

Iš kairės į dešinę sėdi: kun. St. Adominas, šv. šeimos vilos vedė
jas, sesuo M. Clemencia, namo vyresnioji, Adeline Ambrozaitė, 
Kūčių programos išpildytoja; stovi: sės. M. Damian, sės. M. 
Xavier„ sės. M. Stella. ir sės. M. Gabrielė.

Chicagoje ir apylinkėse
KŪČIOS ŠV. ŠEIMOS VILOJE

Šventosios Šeimos Viloje (Ho 
ly Family Vilią, Orland Park, 
III.) Kūčių dieną buvo palinks
mintos seselės ir visi gyvento
jai. Adeline Ambrozaitė atva
žiavo su didžiausiais glėbiais 
ryšulių. Tai buvo kalėdinės do
vanos, surinktos iš įvairių au
kotojų, daugiausia iš krautu
vių, biznierių ir t.t. Ji pagiedo- 

1 jo prie gražiai paruoštos eglu
tės kalėdinių giesmių lietuvių 
ir anglų kalbomis. Padainavo 
porą dainų, jos pačios parašy- 

i tų ir sukomponuotų. Senukai 
į dalinosi dovanomis ir buvo lai
mingi, kad Kalėdų proga buvo 
gražiai pagerbti. Kai kurie bet
gi buvo nuliūdę, nes, kaip jie 
sako, senovės knygose buvę pa
rašyta, kad, kai Kūčių dieną 
pradės žmonės valgyti mėsą. 
tai tuojau bus pasaulio galas.

Senelių prieglaudoje yra 107 
gyventojai, 9 seserys ir kun. i 
Stanislovas Adominas, vedėjas.

EGLUTE DONELAIČIO LITUANISTIKOS 
MOKYKLOJE

Krist. Donelaičio Lit. mokyklos mokiniai įteikia dovaną teisėjui 
A. F. VVells. Prie mikrofono — Algis Regis, mokyklos tėvų ko
miteto pirmininkas. . (V. Noreikos nuot.)

' Tradicinė Kalėdų eglutė Krist. 
Donelaičio Lituanistikos mo
kykloje įvyko gruodžio 22 d., 5 
vai. Marąuette Parko Fieldhou- 
se. Apie 600 asmenų dalyvavo 
šioje mokinių šventėje. Svečių 
tarpe buvo matyti teisėjas A. 
F. VVells, kun. V. Rimšelis, par
ko Supervisor J. Lackey, kun. 
A. Trakis, J. Ignatonis, kun. B. 
Sugintas, Chicagoje išeinančių

įvyko
salėje.

CHICAGOS NAŠLIŲ 
KLUBE

Klubo susirinkimos 
gruodžio 14 d. Dirkio
Pirmininkavo Mary Neberieža. 
Į klubą įstojo 4 nauji nariai. 
Iš komisijos raporto paaiškėjo, 
kad šokių vakaras pavyko ge
rai, liko pelno 180 dol. Komisi
jon patikrinti klubo knygas, iš
rinkta Jonas Jonikas, Sophie 
Petrošius ir Julia Sačiauskas. 
Pirmininkė pranešė, kad ir šiais 
metais sveikins su Naujais 
Metais, paskiriant “Draugui“, 
“Naujienoms” ir radijo valan
dų leidėjoms po 15 dol., o sa
vaitiniam “Sandarai” $10, Rau
donam Kryžiui $10, Veteranams 
$10, Chicagos lietuvių istorijai 
išleisti $25. Taigi klubas pas
kyrė $115 geriems tikslams.

Valdyba pasiliko ta pati ir 
1963 metams. Pirmininkė pra
nešė, kad klubo Naujų Metų 
lauktuvės įvyks Vyčių salėje. Iš 
rinkta komisija. Tad našliukai 
kviečia visus Chicagos ir kolo
nijų našlius ir našles ir visus 
lietuvius. Juozas Jasevičius

lietuviškų laikraščių atstovai ir 
daug kitų mokyklos veikla su
sidomėjusių žmonių.

Vakaro programą atidarė pa 
rengimų vadovas J. Kasparai
tis. Tėvus ir svečius sveikino 
tėvų komiteto pirm. A. Regis 
ir mokyklos vedėjas J. širka. 
Programos eigoje buvo pagerb
ti mokyklai nusipelnę asmenys: 
teisėjas A. F. VVells ir J. La- 
skey. Abu mokyklos geradariai 
sveikino mokinius, mokytojus 
ir tėvus užtikrindami tolimesnę 
paramą.

Meninę programą atliko mo
kyklos mokiniai, vadovaujami 
mokytojų. Įspūdingų J. Jurk- 
šaičio dekoracijų fone buvo su
vaidinta J. Bertulio dviejų veik 
smų vaidinimas “Kūčių vaka
ras”. Gaila, kad daug pasiruo
šimo ir pastangų iš mokinių, 
mokytojų ir tėvų pareikalavusi 
programa buvo apvilianti. Išski 
riant atskirus pasirodymo nu
merius, — baletą, tautinius šo
kius, deklamacijas ir 2-ro sk. 
vaizdelį — vaidinimas buvo per 

, nelįg ištęstas ir ibe intrigos.

SIMPOSIUM POLITINĖS VEIKLOS 

KLAUSIMU

Gruodžio 15 d. Jaunimo Cen
tre įvyko Liet. Krikščionių De
mokratų s-gos Chicagos sky
riaus susirinkimas su kolekty
via paskaita - simposiumu Lie
tuvių Bendruomenės ir politi
nių veiksnių klausimu. Valdy
bos atstovas pakvietė prelegen 
tus ir visus susirinkime daly
vaujančius išsiaiškinti bei išdi
skutuoti padėtį, kuri susidarė 
Toronte įvykusiai L. B. konfe
rencijai nutarus koordinuoti 

; Lietuvos laisvinimo darbą ir 
jam vadovauti, kitaip tariant, 
nepolitinei organizacijai pasi
skelbus lyg ir politiniu veiks
niu.

Pirmasis kalbėtojas prel. M. į 
Krupavičius savo paskaitoj pla į 
čiai ir iš esmės išnagrinėjęs 
kiekvieno lietuvio ir jų politi- 

i nių bei kultūrinių organizacijų 
' lietuvybės išlaikymo ir Lietu- 
ivos laisvinimo uždavinius, nu
pasakojo ir citatomis pavaiz
davęs, kokiems uždaviniams bu 
vo Lietuvių Bendruomenė ku
riama ir koks buvo sutartas 
darbo pasidalinimas, aptarė, 
kad pirmasis ir pagrindinis Ben 

į druomenės uždavinys yra lietu
vybės — lietuviškosios kultūros 
išlaikymas, antrasis, atsitikti
nis, jos uždavinys yra Lietuvos 
laisvinimo darbas, kuris pirmoj 
eilėj priklauso politiniams Lie- 

’j tuvos laisvinimo veiksniams, 
i Todėl, jei iškyla kuriame kraš
te reikalas, Bendruomenė turi 
pasisakyti politiniais Lietuvos 
laisinimo klausimais ar imtis 
kurių nors žygių. Tik to ji ne
gali daryti pati viena, o susi
tarusi su VLIKu, ir savo tokius 
politinius veiksmus turi suderin j 
ti su kitų politinių laisvinimo j 
veiksnių darbu. Jei iš Vliko pa
sitraukusios politinės grupės 
nori Bendruomenę paversti po- ■ 
litine organizacija, kurioje jie, i 
atstūmę kitas politines grupes,

, galėtų vieni veikti, jie jai ken
kia ir neleidžia jai išaugti į di- Į 
dėlę ir visus lietuvius apiman
čią organizaciją.

Antrasis kalbėtojas St. Rauc 
kinas nagrinėjo politinės veik
los prigimtį ir Lietuvos laisvi
nimo darbą. Politinė veikla, pa
sak jo, visur reiškiasi per poli
tines grupes arba partijas. Par 
tijos yra natūrali politiškai nu
siteikusių, politiškai sugebančių 
galvoti ir politine veikla besido
minčių žmonių atranka. Mūsų. 
sąlygomis politinės’ partijos te
gali turėti vieną tikslą — kovo
ti dėl Lietuvos išlaisvinimo. Ko 
voti tarp savęs dėl savo politi
nių programų įgyvendinimo čia 
nėra jokios prasmės, nes visų 
jų pagrindinis tikslas tegali bū
ti vienas ir tas pats: kova dėl 
Lietuvos. Tačiau jos ir šiuo me 
tu yra labai būtinai reikalin
gos. Jei jų nebūtų, kai kurias 
jų reikėtų sukurti. Veikdamos

; Veiksmo stoka ir triukšminga 
i pianino muzika veikė žiūrovą 
j varginančiai. Ypatingai silpnas 
; buvo mokinių choras, išpildęs 
perdaug ilgas dainas - giesmes. 
Dalyviams neaišku, kodėl iš jų 
buvo reikalaujama stovėti cho
ro pasirodymo metu.

Pageidautina, kad ateity pa
našūs pasirodymai būtų trum
pesni, dinamiškesni ir remtųsi 
lituanistinio pobūdžio progra
ma: lietuvišku žodžiu, tautiniu 
šokiu ir liaudies daina. Muzi
kos ir baleto pasirodymų turi
me progos išvysti įvairiuose 
šių meno sričių mokyklų paren
gimuose.

Pasibaigus vakaro meninei 
daliai, tautiniais rūbais pasipuo 
susiu mokinių lydimas, į salę 
atvyko Kalėdų Senelis su dova
nomis. Šį svečią vaikai sutiko 
su dideliu džiaugsmu. Vakaras 
baigėsi visiems dalyviams dali
nantis įspūdžiais prie motinų 
paruoštų vaišių. Ir. R.

tarptautiniuose krikščionių de
mokratų, liberalų ir soeialdemo 
kratų junginiuose, kur jos turi 
net savo tautines ekipas, daly
vaudamos jų suvažiavimuose ir 
juose pravesdamos pavergtųjų 
reikalui palankias rezoliucijas, 
jos išneša Lietuvos reikalą į 
tarptautinę areną ir tuo būdu 
atlieka labai svarbų vaidmenį. 
Politinių Lietuvos laisvinimo 
veiksnių veikla remiasi politiš
ka pasiruošusiais politiniame 
darbe subrendusiais veikėjais, 
lygiai kaip ir bendruomenės vei 
kla remiasi kultūrininkais. Tų 
sričių sumaišymas nė vienai jų 
neišeitų į naudą. Abiejose sri
tyse yra labai daug darbo. Tik 
bloga yra tai, kad į kultūrinius 
tikslus turinčią Bendruomenę 
braunasi politinės partijos su 
savo politiniais tikslais ir savo 
vedama partine politika nustel
bia Bendruomenės pagrindinius 
uždavinius, siekdami ją pavers
ti savo veiklai politine arena— 
politiniu veiksniu.

Diskusijose dalyvavo J. Ja
saitis, dr. J. Meškauskas, B. Žu 
kauskas, J. Gylys, J. Bertašius, 
dr. VI. Šimaitis, P. Maideikis 
ir kt., pareikšdami kalbėtais 
klausimais savo nuomonių. Tarp 
kitų pasisakymų buvo iškeltas 
moderniosios kultūros filosofi
jos reikalavimas, kad politinės 
ir kultūrinės veiklos sritys bū
tų viena nuo kitos atskirtos. 
Kur jos neskiriamos, politika 
visada prasikiša kaip aktuales
nis ir “karštas” reikalas ir nu
stelbia kitas kultūros sritis bei 
jų kūrybą. Politika turi tenden
cijos viską totališkai pajungti 
savo siekimams, ką aiškiai ma-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Ateitininkų Federacijos 
nepaprastoji konferencija įvyks 
birežlio 7-9 d. New Yorke.

— Federal Hali National Me- 
inorial, 15 Pine st., New York 
5, N. Y., vadovybė atsiuntė 
Draugo redakcijai padėkos raš
tą, kad išspausdino tos d-jos 
atsišaukimo vertimą. Kaip ži
noma New Yorko organizuoja
mas istorijos muziejus, kuria
me bus atstovaujami ir lietu
viai. New Yorko lietuviams pa
togiausia prisidėti prie to dar
bo.

— Jurgis Anysas laimėjo 
stipendiją dalyvauti tarptauti
niam šešių savaičių chemijos ir 
fizikos institute (Quantum Che 
mistry and Solid State Phy- 
sies), kuris šią žiemą įvyksta 
Floridos u-to patalpose ir Sa- 
nibel saloje. Quantum teorija 
yra nauja, sparčiau plečiantis 
sritis, kuri apjungia fiziką, che
miją ir matematiką. Instituto 
tiksas yra suburti mokslinin
kus pasižymėjusius tose šakose 
pasidalinimui ir perdavimui ži
nių intensyviam studijų laiko
tarpy. Institutas pradėjo savo 
darbą 1958 m., Švedijoje, Up
salos u-te, ir yra vadovaujamas 
švedų mokslininko Per Olov 
Lowdin. šios žiemos instituto 
programa yra paskirta studi
javimui matematinės ir koncep 
tualinės struktūros modernios 
Quantum teorijos elektroninės 
materijos sudėties. Ypatingas 
dėmesys bus kreipiamas į teo
rijos modernų matematišką for 
muliavimą. Instituto paskaiti
ninkais yra pakviesti žymūs 
tarptautiniai mokslininkai ii 
teoretikai. Institute dalyvauja 
apie 100 dalyvių, daugiausiai 
profesoriai ir tos srities specia
listai, ir tik 10 studentų.

Jurgis Anysas, baigęs geofi
ziką Toronto u-te, šiuo laiku 
ruošiasi daktaro laipsniui Illi
nois Institute of Technology,

Įtome totaJistinėse politinėse si
stemose, kur visokia kūryba tu 

: ri. jai. tarnauti. Todėl yra tikslu 
politinį ir kultūrinį darbą pa
skirstyti atskiroms organizaci
joms.

Bendras iš paskaitų ir disku
sijose pareikštų minčių išvadas 
padarė ir spaudoje tais klausi
mais pasisakymus apibendrino 
moderatoriaus pareigas ėjęs K 
Kleiva. Jo išvadomis, Bendruo
menės išėjimas į politinę veik
lą ją pastatytų greta diploma
tų, Vliko ir Alto, tuo padidintų 
laisvinimo veiksnių skaičių, bet 
tuo pačiu įneštų nemažą sąmy
šį į Lietuvos laisvinimo veiklą 
ir suskaldytų visuomenę. To
kia padėtis, suprantama, ne
duotų jokio pagerėjimo vilčių 
politiniame laisvinimo darbe; ji 
nieko gero nežada nė pačiai 
Bendruomenei.

Paskaita su diskusijomis už
truko apie 3 vai. J. V.

Adeline Ambrozaitė, kai ji dai
navo kalėdines giesmes Kūčių 
dieną Šv. Šeimos viloje, Labdarių 
ūkyje.

Quantum Chemijos srityje. Jis 
yra sūnus dr. Martyno Anyso 
iš Toronto. (Kr.)

PRANCŪZIJOJ
— Dr. J. Grinius, grįždamas 

iš J. A. V-bių į Vokietiją gruo
džio 12-15 d. lankėsi Paryžiuj. 
Čia matėsi su svarbesniais lie
tuvių kolonijos veikėjais.

— Ričardas Bačkis tarnybi
niais reikalais buvo ilgesnį lai- 

i ką išvykęs į Daniją ir Olan
diją.

— Paryžiuje gruodžio 1-4 d. 
posėdžiavo Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 

■ (UMOFC) Tarptautinis biuras. 
Lietuves ir pavergtų tautų ka
talikes šiuose posėdžiuose atsto 

i vavo B. šlepetytė - Venskuvie- 
nė. Tuo pat metu Paryžiuje į- 

įvyko sekančių UMOFC darbo 
Į komisijų posėdžiai: Tylos Baž- 
įnyeios ir Tremtinių, Suaugusių
jų auklėjimo, šeimos ir Vaiky
stės, Moters padėties, Europos, 
Pietų Amerikos, Afrikos, Azi
jos, Finansų, UMOFC Biulete
nio ir kt. Tylos Bažnyčios ir 
Tremtinių Komisijos posė
džiams pirmininkavo B. Šlepety 
tė - Venskuvienė. Posėdžių pa
baigoje Prancūzijos Katalikių 
Moterų Akcijos centro valdyba 
UMOFC Tarptautinio Biuro na 
rems pagerbti suruošė didelį 
priėmimą, kuriame taip pat da
lyvavo svarbiausių Prancūzijos 
katalikų organizacijų veikėjai 
ir dvasiškijos atstovai.

RŪPESČIAI IR KIAURI 
DANTYS

Melbourno universiteto (Aus
tralijoje) profesorius dr. P. 
Sutton, ištyręs 660 pacientų, 
nustatė, kad vidaus įtampa ir 
rūpesčiai prisideda prie dantų 
gedimo. Jo apklasinėtieji pa
cientai daugiausia buvo susirū
pinę dėl artimųjų ligos, dėl jų 
pačių silpnos sveikatos, dėl sa- 

• vo tarnybos.




