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Raudonoji Kinija, Amerika, 
Maskvos ūkinės lenktynės 

Nieko nepagelbės ir trąšos, jei kolchozininkas neturės 
laisves 

STASYS DAUNYS 
Valstybės sekretoriaus pava- bar Chruščiovas nebekalba ir 

duotojas Tolimųjų Rytų reika- \ kitiems neleidžia kalbėti apie 
lams Roger Hilsmam gruodžio Amerikos pralenkimą, tik žada 
13 d. San Francisko mieste pa- ligi 1970 m. žemės ūkiui gerinti 
reiškė, kad Amerika gali keisti ir mineralinėms trąšoms įsigy-
politiką komunistinės Kinijos at i ti ar pasigaminti skirti 46 bili-
žvilgiu, jei Kinijos režimas pa-i jonus dolerių, kad žemės ūkio 
sidarytų žmoniškesnis. Tai pir- I našumas padvigubėtų. Dabar 
mas toks pareiškimas visame \ Chruščiovas perka kviečius Ka-
pokario laikotarpyje, išėjęs iš i nadoj, Australijoj ir Amerikoj, 
įtakingo Valstybes departamen- j Dalį kviečių Chruščiovas parduo 

Balys Auginąs 

to pareigūno lūpų. Kartu buvo 
užsiminta, jog tai nereiškia ko
munistinės Kinijos pripažinimo, 
jos įsileidimo į Jungtines Tau-
tas, o Formozos vyriausybei: 
pagalba būsianti teikiama ir to- Į 
liau. Amerikos užsienio politi- j 

da satelitams, kurių žemės ūkį 
jis nualino. 

Vakaruose vyrauja įsitikini
mas, jog koegzistencijos skrais
te prisidengęs Chruščiovas pra
šys kreditų ne tik kviečiams 

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS 
Varpeliai nuskamba — 
Ir ima snigt Kalėdos, 
Baltom erdvėm nurieda 
Rogės, pilnos angelų. 
Spindėdamos džiaugsmu 
Šuoliuoja linksmos elnio pėdos, 
Ir čiauška snaigių paukštės, 
Sutūpę j pusnynus patalų... 

Žvangėdamas žvangučiais, 
Džiaugsmo linksmas briedi. 
Kodėl taip greitai praleki pro mus? 
Šird.;e, girdžiu — 
Ir tu su paukštėm giedi, 
Kai šventas Kūdikėlis, 
Ramybę nešdamas, 
Ateina j namus. 

Varpeliai nusijuokia — 
Tilin—tilin—tilin — — 
Su dangiška palaima 
Rogutės angelę nurieda 
Dausų pusnin .— 
Tolyn—tolyn—tolyn — 
Pačion širdin.. • 

Rytu Berlyno sargybiniai 
apšaudė žmogų 

Bėgantį iš rytų Berlyno į laisvę 
BERLYNAS. — Rytų Berly- šūviai ir klyksmas. Nežinia, ar 

no sargybiniai vakar apšaudė jį kulkos nukirto, 
vyrą, bandžiusį pabėgti iš ryti- Rytų Vokietijos žinių agentū-
nio Berlyno, kai kiti raudonieji ra pranešė, kad 31,000 vakarų 
sargybiniai šypsodamiesi leido berlyniečių aplankė komunisti-

kos peržiūrėjimas s u Kinija su- i p i r k t l ' b e t i r b ė r a l i n i ų trąšų 
sijęs su Įsitikinimu, kad n e t o l i - ' f a b r i k a m s statyti. Savo partie-
moje ateityje komunistinis rėži- i č i a m s Chruščiovas pasiteisino: 
mas ten nebus nuverstas. Po i J e i m e s k v i e č i ų P a s kapitalistus 
trijų dienų iš Paryžiaus atėjo \ n e P i r k t u m e > mūsų žmonės liktų 
žinia, jog Valstybės sekretorius 
Dean Rusk neviešame Šiaurės 
Atlanto sąjungos (Nato) posė
dyje pataręs savo Europos są
jungininkams palaikyti Sovietų 
Rusiją jos susikirtime su Kini
ja. 

Amerikos spaudos ir visuo
menės reakcija buvo nepalanki: 
Sovietų Rusija yra Amerikos 
priešas, tad i. verta kištis j jos 
konfliktą su Kinija. Prisimintas 
H. Trumano pasakymas n Pa
saulinio karo metu, kada jis bu
vo dar senatorius. 1941 m. bir
želio 24 d. senatorius Trumanas 
kalbėjo: "Jei mes matysime Vo 
kietiją laimint, mes privalėsim 
padėti Rusijai. Jei Rusija bus 
laiminti, mes privalėsim padėti 
Vokietijai. Tegul jie žudosi". 

Skubiai atsiliepė Valstybės de 
parlamentas: Valstybės sekre
torius tokio siūlymo nedarė, jo 
pareiškimo esmę spaudai per
davė spaudos sekretorius, ku
rio pareiškimas neteisingai su
prastas ir pristatytas visuome
nei. Amerika ir jos sąjunginin
kai neturi kištis į Kinijos - So
vietų Rusijos reikalus. 

Šis pavyzdys rodo, kapi ne
atsargūs valstybės vyrų pareiš
kimai ar jų neteisingas supra
timas ir pristatymas bereika
lingai raizgo politinius voratink
lius ir ugdo nepasitikėjimą ir 
įtarimus. 

Tokių pareiškimų ir paneigi
mų šiandieninės politikos pur
vyne itin gausu. 

Trąšų ir karinė politika 
1961 metais N. Chruščiovas 

gyrėsi: mums reikia daugiau 

pasmerkti badui ,kaip buvo prie 
Stalino 1947 metais. 

Skirdamas dideles sumas trą 
šoms, Chruščiovas buvo privers 
tas sumažinti karinį biudžetą ir 
apkarpyti namų statybos išlai
das. Karinio biudžeto mažinimu 
nepatenkintas gynybos ministe-
ris maršalas Malinovsky. Kari
nė jėga yra Sovietų Rusijos pa
sididžiavimas ir politinis įran
kis. Spėjama, jog Malinovsky 
ga'i būti išvalytas. Jį pakeistų 
Chruščiovui lankstesnis marša
las Biryuzov, dabartinis štabo 
viršininkas. Namų statybos su
lėtinimas irgi didelė problema, 
nes namų stinga nemažiau kaip 
ir kviečių. 

Amerikos korespondentai tei
gia, jog žemės ūkio ir karinė 
politika yra naujas skausmas 
Chruščiovo galvoje. O tas skaus 
mas dar tik prasideda. Nežinia 
kuo jis pasibaigs, jei Vakarai 
jam nepadės kreditų suteikimu. 

TURIME PADĖTI LIETUVAI 
ATGAUTI NEPRIKLAUSOMYBE 

Kongresmanas Price (D., 111.), Įnešdamas naują rezoliuciją, ragina amerikiečius 
jungtis į kovą už Pabaltijo kraštų laisvę ii nepriklausomybę 

LOS ANGELES, Calif. — 10 d. į Atstovų Rūmus naują nesio pirmomis dienomis. 
"Mano įnešama rezoliucija turi j rezoluiciją (H. Con. Bes. 244) | Rezoliucijos įnešimo 
būti priimta kaip galima geri-! 
čiau, ir mes visi turime padė
ti Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę", — kalbėjo kongresmanas 
Melvin Price (D., ID.), įnešda
mas 1963 metų gruodžio mėn. 

vakarų berlyniečius per sieną 
aplankyti giminių komunistinia
me sektoriuje. Komunistai sar
gybiniai paleido iš kulkosvaidžių 
dešimties šūvių seriją. 

Vakarų Berlyno policija ne
galėjo pamatyti aukos, kadan
gi ankstyvą ryti dar buvo tam 
su ir didelis rūkas. Bet jie gir
dėjo sargybinius šaukiant: "Su 
stok! Sustok!" Po to pasigirdo 

Kambodija bus 
neutrali 

PNCMPEHN, Kambodija. 
Princas Norodom Sihanouk už-

nę zoną praėjusį savaitgalį. 

BAISI LAIVO 
NELAIMĖ 
Matė 100 lavonę 

ORLANDO, Fla. — JAV a-
viacijos štabas vakar pranešė, 
kad lėktuvas C-54 pastebėjo 100 
lavonų rytiniame Atlante, kur 
užsidegė keleivinis laivas Lako-
nia. 

Kiek išgelbėta 
GIBRALTARAS. — Vakar 

670 asmenų išgelbėta iš graikų 
laivo Lakonia, kuris užsidegė ir 
sprogo 500 mylių nuo Afrikos 

vakar pabrėžė, kad Kambodija pajūrio. Kiti dar plūduriuoja. 
laikysis neutralumo, nors ji gau Laive Lakonia buvo 651 kelei-
na pagalbą iš Prancūzijos ir ko- ™> įskaitant keturis amerikie-

reikalu 
Pabaltijo kraštų laisvinimo rei- I į kongresmaną Melvin Price bu-
kalu. Tai 42-ji rezoliucija šia- į vo keripęsis prelatas dr. Anta-
me Kongrese (88th Congress) j nas L. Deksuys, East St. Louis 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos by 
los reikalu. Visos šios rezoliuci
jos galios ir kitais metais, kai 

munistinio pasaulio. 
Tai Kambodijos "tautos va

das" paskelbė prancūzų laikraš
tyje. 

šis Kongresas susirinks antra
jai sesijai 1964 metų sausio mė 

TRUMPAI IŠ V ISUR 
— JAV Atstovų Rūmai va- j — Vakarų Vokietija dabar tu 

kar turėjo posėdį ir nepriėmė ri apie 404,000 karių. Ji dau-
3 bilijonų užsieninės pagalbos giausia duoda karių šiaurės At-
įstatymo projekto. Trūko 3 bal- lanto sąjungai (Nato). 
sų, kad būtų priimtas šis įstaty-

(Illinois) lietuvių parapijos kle
bonas. Prel. dr. A. L. Deksnio 
vadovaujama parapija kaip tik 
ir yra kongresmano M. Price 
distrikte. 

Stevensonas kandida
tuotu į viceprezidentus, 

j e i . . • 

ėius, ir 365 įgulos nariai. 
Lakonia plaukė į Kanarų sa

las ir Madeirą. Į pagalbą atsku
bėjo JAV aviacija, Argentinos 
ir Britanijos laivai. 

Vakar po pietų jau buvo iš
gelbėta iš 870 asmenų iš jūros, 
keli lavonai ištraukti. 

— Laivas Lakonia plaukė iš 
Anglijos. 

mas 
vų 

Kongresmanas Melvin Price, 
įnešdamas šią rezoliuciją, įsi
jungė į pirmąsias kovotojų ei
les už Lietuvos laisvę. Prisi
minkime jj trumpais padėkos 
laiškučiais 

The jam: 

NEW YORK. — Adlai Steven 
šonas, JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose, užvakar pareiš
kė, jog jis kandidatuotų j vice
prezidentus, jei prezidentas 

adresuodami juos Johnsonas jį paprašys ir "svei-
Honorable Melvin kata ir kitos sąlygos leis". 

Šiandien 7 vai. ryto Atsto- T A * 7 •• f 1 _ . 
Rūmų atstovai vel susirinks J A V a t n a u j i n s K U l t u n -

posėdžio. Tai būsiąs galutinis n įų pasikeitimu derybas 
ba-savimas. Kai kurie Atstovų *-i • T> •• 

su Sovietų Rusija 

Price, House Office Building, 
VVashington 25, D. C. 

Tai Stevensonas pasakė tele
vizinėje programoje. 

Rūmų nariai priešinasi pasiūly
mui, kad Importo ir Eksporto 
bankas duotų paskolą Sovietų 
Rusijai, norinčiai pirkti iš Ame
rikos kviečių. 

— Prezidentas Johnsonas va
kar kongresmanus pakvietė i 
Baltuosius Rūmus kavutei. 

Lietuvis kunigas 
aptarnauja katalikų 
bažnyčię Maskvoje 

MASKVA. — Vienintelė at- — Palmiro Togliatti, italų ko-
dara kultui katalikų bažnyčia : munistų partijos vadovas, gruo- I ̂  Y a l e profesorių "Frederiką 
Maskvoje yra šv. Liudviko baž- Į džio 22 d. išėjo iš ligoninės Ro- j Barghoorną, bus atnaujintos 

PRANEŠĖ AMERIKAS 
AMBASADA MASKVOJE 
MASKVA. — Jungtinių Ame

rikos Valstybių ambasada gruo
džio 20 dieną parnešė, kad kul
tūrinių pasikeitimų su Sovietų 
Rusija derybos, nutrauktos lap
kričio mėnesį Maskvoje, areštą-

nycia. Ją aptarnauja Vilniaus, moję, padarius jam mažesnę o-
vyskupijos lietuvis kunigas My-1 peraciją. 
kolas Tarvydis. Lapkričio 25 d. 
Šv. Liudviko bažnyčioje mišias 
už žuvusį atentate JAV prezi
dentą J. Kennedį atnašavo ame 
rikietis kapelionas tėv. Richard, 
asistuojamas kun. M. Tarvydžio. 

— Graikai ir tarkai gruodžio 
22 d. Nicosia mieste, Kipro sa
loje, susišaudė. Vienas asmuo 
žuvo, keli buvo sužeisti. Ir va
kar tebevyko kovos tarp turkų 
ir graikų. 

— Turkijoje Ankaros ir Is-Pamaldose dalyvavo Ameri-
mineralinių trąšų, tada ūkinio k o s ambasadorius Kohler ir kiti į tanbulo provincijose parlamen-
gerbūvio srityje mes pavysime ambasados tarnautojai, užsienio : tas pratęsė karinį stovį dar 
ir pralenksime Ameriką. Kiek diplomatų misijų atstovai, Rusi-: dviem mėnesiam. Ten karinis 
Chruščiovas mineralinių trąšų Jo s užsienių reikalų ministerijos '. stovis paskelbtas gegužės mėne-
pagamino, niekas nežino, bet pareigūnai, ortodoksų vyskupas sį po nepavykusio perversmo, 
dėl netinkamos ūkio politikos Aleksiejus ir nemažas skaičius; — Britanijoje šį mėnesį su-
1962 m. derlius buvo mažesnis Maskvoje gyvenančių lietuvių ir | mažėjo bedarbių skaičius iki 
už 1961 m. derlių. 1963 m. So- j ] e n k ^ 459,787, arba 14,586. 
vietų Rusijos ūkinis derlius kri-i 
to dar 15%. Sovietijoj 1963 m. 
iš vieno akro gauta tik 425 sva
rai grūdų. Amerikoje iš vieno 
akro grūdų vidutiniškai gauna
ma 3,000 svarų, o kai kuriose 
vietose vienas akras duoda 6, 
000 svarų kukurūzų grūdų. Da-

Komunistai bažnyčią 
pavertė šokiu sale 

Maskvoje sausio 7 dieną. 
Derybas atšaukė Jungtinės 

Amerikos Valstybės, sovietų 
pareigūnam areštavus JAV pro
fesorių, rusų reikalų ekspertą. 
Į jo rankas nepažįstamas as
muo įbruko popierių ryšulį. Po
licija tuojau profesorių Barg
hoorną suėmė su tuo įbruktu 
paketu ir jį laikė 12 dienų ka
lėjime, prieš pranešant Ameri
kos ambasadai Maskvoje, jog 
jis areštuotas. Jis buvo iš ka
lėjimo paleistas lapkričio 16 
dieną ir ištremtas iš Rusijos, 
prezidentui Kennedžiui paro
džius didelę susirūpinimą dėl 
šio įvykio. 

Frank Cisco, Valstybės de
partamento direktorius kultūri-

Žagarietės Barboros Umestauskaitšs palaikai 

Taikos diena... 
LILLE, Prancūzija. — Lille 

kardinolas Lineart savo atsišau
kime į tikinčiuosius ir dvasiš
kius kvietė visus gruodžio 15 d, 
švęsti "Taikos dieną", kurią su
organizavo Pax Christi sąjūdis. 
"Taikos diena" buvo paminėta 
Lille arkivyskupijoje. 

— Artėjant Kalėdoms — ra
šoma atsišaukime — Kristaus 
taika kviečia visus parodyti sa
vo gerą valią kartu su kitais 
krikščionimis ar nekrikščioni-
mis, tikinčiais ar netikinčiais. 
Kiekvienas gyvenime turi daug 
progų savo artimui parodyti ge
rą valią, kaip moko a. a popie
žius Jonas XXffl-sis savo en
ciklikoje "Pacem in Terris". 

— Negras dainininkas Paul 
Robeson šeštadienį iš Londono 
sugrįžo į Jungtines Amerikos 
Valstybes. 

65 metų Robeson 1958 metais 
apleido šį kraštą. Jis gyveno ry
tų Berlyne ir Londone. Robeson 
gan ilgai buvo susirišęs su ko
munistų frontu. Jis jau komu
nizmu apsivilęs. 

KAŽKUR ISVEZE 
ŽAGARIETĖS BARBOROS PALAIKIS 

PAVERGTA LIETUVA. — Iš dicinos pagalbos, čia kartais ras dama žinių vyskupų reliacnose 
Žagarės apylinkių Chicagoje davo nuostabų pasveikimą. Laiš- iš XVIII šimtmečio. Dr. Ivlns-

KALENDORIUS 
Gruodžio 24 d.: Kūčios, šv. A-

domas ir Ieva. 
Gruodžio 25 d.: Kristaus Gi

mimo šventė. 
ORAS 

Oro biuras praneša: Chicago-

KAUNAS, pavergta Lietuva., bažnyčios ir 13 koplyčių Joniš-
— Žiniomis iš Lietuvos, okupa- j kio dekanate. Rugsėjo mėn. bu
cinė komunistinė valdžia siste-1 vo uždaryta Kauno švč. Trejy-
mingai vykdo bažnyčių uždari 

gautas laiškas, kuriuo praneša- ke pasakojama apie moterį, kuri 
ma, kad Žagarės šventosios, Bar per kelerius metus negalėjo pa-

nių pasikeitimų su Sovietų Są- j b o r o s Umestauskaitės, palaikai ti pavalgyti, buvo sutraukta, o 
junga — rytine Europa reika- okupantų bolševikų nežinia kur dabar ji sveika, dirba ir tą sa-

išvežti. Esą, buvo atvykę 4 gy- vo išgijimą priskiria tik Barbo-
dytojai 

lams, atvyks į Maskvą su Vals
tybės departamento delegacija. 
Amerikos ambasadorius Foy D. 
Kohler vadovaus deryboms. 

RIYADH. Saudi Arabija. — 
bės parapinė bažnyčia, pavers- j Susitarus su Jungtinėmis Ame-

kurie tyrę, ar kūnas 
nebuvo balzamuotas. Matyt, jie 

, darė palaikų skrodimus, kad gy
ventojus pasiekusi žinia, jog bu 
vusi rasta šimtmečių nesunai
kinta Barboros Žagarietės šir-

nejimą. 
Okupacijos laikotarpyje, t. y. 

nuo 1944 iki 1963 metų komu
nistinė valdžia Lietuvoje užda-

je ir jos apylinkėje šiandien — ! re 151 bažnyčią ir 265 koply-
apie 30 laipsnių. čias. Vien tik šiais metais bu-

Saulė teka 7:16, leidžias 4:24.. vo uždarytos kelios parapinės 

ta šokių sale ir atiduota Kauno rikos Valstybėmis, armijos in-1 dis, plaučiai, kitos vidaus dalys. 
medikų klubo žinion. žinierių dalinys pastatys laiki-i Žmonės tą bolševikų šventva-

Paskutiniu laiku prie šios baž nas televizijos stotis Saudi Ara-: gišką barbariškumą labai per-
nyčios buvo prisiglaudusi ir Kau bijoję — vieną Riyadh mieste, gyvena. Dabar žmonėse dar la-
no Kunigų seminarija. Semina- o antrąją Jidda mieste. , biau atgyja prisiminimai nuo-
rijos klierikai rinkdavosi į ją j Televizijos stotys bus pasta-'' stabių išgijimų, kada gyvento-

rai Žagarietei, apie kurios kars
tą skausmingai keliais ėjo. 

Laiške pranešama, kad Seno
joje Žagarėje okupantai nudau
žė 'bažnyčios kryžius ir ją pa
vertė šokių sale. 

Apie Barborą žagarietę pla
čiau yra rašęs istorikas prof. 
dr. Z. Ivinskis "Draugo" 1950 
m. bal. 8 d. numeryje, panau
dodamas Romos archyvus, kur 
apie jos šventumą ir nuostabius 

kis mano. kad Barbora žagarie-
tė yra gyvenusi apie XVII šimt
mečio vidurį, mirusi jauna. 

Barboros Žagarietės palaikai 
buvo giliame, drėgname rūsyje 
per šimtmečius nesugedę. Jų ne
lietė nei švedai, nei prancūzai 
(prancūzmečio metu net sudegė 
klebonija ir eilė dokumentų a-
pie Žagarietę). nelietė nei caro 
žandarai, nors kartkartėmis už
darydavo jos palaikus, apstab-
dydami jos kultą. Bolševikai pa
sirodė už visus žiauresni, tos 
plačiai liaudies gerbiamos mer
gaitės palaikus neva tyrinėdami 

melstis. Dabar ten šokama. i tytos per aštuonis mėnesius. '«jai, nesulaukę pagijimo iš me- išgijimus prie jos kūno yra ran- supiaustė ir kažkur išgabeno. 
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DRAUGAS, antradienis, 1963 m. gruodžio 24 d. 

SBašo DE. AL RACKUS^^ g ^ a 

SVEIKATA BRANGIS TURTAS 
"' • =?d3f]7 So Kedzie Ave.# Chicago 32*1^^ 

KAIP ILGAI G Y V E N S I 

"Pasenęs žmogus niekam ti- laukus 60 metų amžiaus, vie-
kęs", — plačiai paplitęs posa- nas pavyduolis tapytojas Kau
kis. Tai klaidingas ir gan žiau-1 ne šitaip pasakė: "Koks tu čia 
rus posakis. 

Netolerantiški hitlerininkai 
skelbdavo, kad tik jauni ir dar
bingi turi teisę gyventi ir val
dyti, o visi k i t i turi tik klau
syti arba stipti. Bolševikai taip j rė ir šįmet, s u l i p ę s 86 metų 

dailininkas. Jau gana tų tavo 
pritepliotų abrozų. Mirk! Mums 
jauniesiems dailininkams bus 
erdviau kurti šedevrus Lietu
vai". Bet Žmuidzinavičius nemi- Jefferson Dsvis, 44 m., rodo pergalės ženklą, praėjus šešiom savai-

j tėm po operacijos, kurios metu iam buvo įdėti beždžiones inkstai, 
pat skeiDia SUKI ' Kas nedirba,: amžiaus, piešia tokius nuosta- \ Operacija padaryta Tulane medicinos mokykloj, New Orleans, La, 
tas nevalgo". J ie dažnai tą sa-Ibiai gražius paveikslus, kad Anksčiau taip pat buvo padaryta tokia operacija moteriai, tačiau del 
Vo devizą praktikuoja, nes So- žiūrėtojui net už širdies tve-! to> k a d moteris negalėjo priimti reikiamų vaistų ji mirė. 
vietijoje nepaisoma žmogaus gy r ia. O tas, kuris Žmuidzinavi- i * 
vybės, ypač jei kas laikomas čiui liepė mirti, paliko jokio 
režimui nepalankus. j meniško šedevro tauta i nesu-

Didžiuma bolševikų yra ma- Į kūręs, 
terialistai. Materialistas yra sa-i I r Amerikoje yra daug sens-
vanaudis. Jam žmogus tėra ge-! tančių lietuvių. J ie visi nori dir-

MESA IŠ P IENO 
Vengrų mokslininkai išrado 

metodą, kaip iš pieno pagamin- ' 
t i mėsą. Iš pieno pagaminta mė- j 
sa yra skani ir kaloringa. Ji 
daugiausia skiriama asmenims, j 
kurie y ra ant nemesinės dietos, f 
J a u keliose Budapešto ligoni
nėse gaunama pieninė mėsa. 

Jei vokiečiai iš pieno' pagami
na vilną i r iš jos audiniu#adra-
bužius, t ad vengrai nenustebino 
pasaulio iš pieno pagaminę gerą 
mėsą. 

T»-«e. «_m- i t jAI» IAN w o * * i _ o - w i o e O A I L V 
4545 WEST 63rd S T , CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 

P A J I E š KO J I M A S 
Jiežkomas ANTANAS JONAITIS 
prieš keletą metų įvažiavęs iš Co-
iombijos. Jis pats arba žinantieji 
apie jį prašomi pranešti Salomėjai 
Vidžiūnienei, Lexmgton, 111. 

TeL — Code 309 — 365-3981 

dvi 
jos temperatūra nekrito. Kai 
nustojo imti aspiriną, tempera
tūra pasidarė beveik normali. 

<? * ŠILEIKIS, 0- P 
Ortfaopedas. Proteztet*. 
.paratai-Prctezai. MM. Lac 

\aiai. Spec. pagalba kojom* 
(Areh Supports) tr »..t 

aspirino tabletes ėmė, i r | padaryta lapkričio 15 d. ir už
truko 39 minutes. Pacientas jau 
čiasi geriau, kaip bet kada ki- Į OBTHOPKDUOS TECHNIKOS T-*T* 
tados ir gydytojai nutarė jį pa- j • * ••« •* •-*• t i t a a »-• 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien : 
8:30 — 5:30, šeštadieniais : 
8:30 — 12:00. | 
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dien 8:30 — 5;00, šeštadie- £ 
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r a s tik tol kol naudingas J e i l b t i i r b ū t i naudingais visuome-1 K o d ė l taip buvo, mums iki šiol leisti iš Charity ligoninės po to 
nenaudingas, t a i ir nereikalin-! •**• % h senatvėje bus pro- nesuprantama. kai beždžionės inkstai jam jau 

Kar ta is šešias savaites gerai ištarnavo. 
Gydytojai nė ra tikri, ar t ie inkš 

gas. O jei dėl ligos ar dėl se- <Wttmįj, jei sąnariai negels, jei I Atsakymas S. L. 
natvės žmogus pasidaro našta, senatvės skausmai nevargins, | pasitaiko, kad nuo perdidelės, 
— tai materialistas yra linkęs J e i š a l ė s pajudėti. Daug senat- dozos a r nuo perilgo aspirino j tai galės žmogui visą laiką tar 
jį pašalinti. Užtai bolševikų dak Į v ė s negalavimų bei skausmų ga 
tarai ir bolševikų "filosofai" lin | l i m a žvengt i . Tik reikia žinoti 
kę į eutanaziją, t.y. atsikratyti i k a i P - Tokių tad patarimų "Drau Klausia E. I. — A r mokykli-

vartojimo 
pakyla, 

kūno temperatūra i nauti, tačiau džiaugiasi, kad kol 
kas to vyro gyvybė išgelbėta. 

nedarbingais, jiems to neži
nant... 

Materialistų pažiūra j senat
vę, kaip j parazitišką ir nerei
kalingą gyvenimo periodą, y ra 
perdėm klaidinga. Gamtoje yra 

g o " skaitytojai dažnai ras. 

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS 

Klausia P. J. — Ar verta 
ne vien tik raumenų jėga, bet žmogui, sulaukus per 65 metų 
ir u i raumenis galingesnė pro- amžiaus skiepytis nuo influen-
to jėga, ir už abi galingesnė z o s ? K a i p i l g a i įsiskiepijusio 
y ra gamtos santvarkos jėga, O į m u n i t e t a s galioja? 
užvis galingiausia jėga yra To, 
Kurs viską sutvėrė. Jei žmo- Atsakymas P. J. — Gydyto-
gus dirbo ir vargo beauginda- jai ypatingai pataria skiepytis 
mas "parazitus" vaikus, tai j is n u o influenzos seniems. Imu-
turi teisę ir patsai senatvėje nitetas galioja tarp 4 ir 6 mė-
pailsėti ir pabūti "parazitu", nesių. Epidemijai siaučiant įsi-
Ne materialistas davė žmogui skiepijusiems patart ina po ke-
gyvybę tad i r ne jam dera tūrių mėnesių nueiti pas tą pa-
spresti, kaip ilgai žmogus turi J daktarą ir gauti "booster 
gyventi. Sutvėrėjo tvarkoma i immunization". 
gamtos i r proto jėga sprendžia KUusia A. K — A r tiesa, 
ir balansuoja, i r spręs žmogaus k a d i s g ė r u s s t i k l e l į konjako 

nio amžiaus vaikas gali gauti 
kepenų eirrhozę? Mano 11 me
tų amžiaus sūnus serga, i r dak
taras pripažino, kad jis turi 
kepenų eirrhozę. 

NE TIK ŽMONĖS SERGA 
ŠIRDIES SMŪGIAIS 

Ne t ik žmonės serga širdies 
smūgiais, be t i r kalakutai. Mis-
souri universitetas gavo subsi-

Atsakymas E. I. — Taip, ir diją iš Žemės Ūkio departamen-
vaikas gali gauti kepenų ligą t o tos epidemijos priežastis nu-
lygiai kaip ir suaugęs. Tarpe statyti. Pasirodo, kad tik žu-
daugybės priežasčių, kepenų vys neserga sklerozmėmis ligo-
cirrhozės dažniausi kaltininkai (mis, o šiaip šiltakraujų gyvių 
yra visokos infekcijos, nuodai, | naminiai paukščiai stovi pirmoj 
cukraligė ir t.t . ' eilėj p o žmonių. 

NUODŲ KONTROLĖ 
VYRAS SU BEŽDŽIONĖS Londone įsteigtas visą parą 

INKSTAIS j veikiąs Britanijos nuodų infor-
Dvylika Tulane universiteto! macijos centras. Tame centre 

gydytojų New Orleans uosto i gydytojai gali gaut i in&rmaci-
darbininkui Jefferson Davis, 43 jų apie nuodus produktuose, ku-
m. amžiaus, įdėjo iš šimpanzės riuos suvalgę žmones apsinuodi-
išimtus inkstus. Operacija buvo jo ir greit teiktj pagalbą. 

DR. J. ir K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

MM Šova Kedzie Avenoe 
Priima lljronlns pagal susitarimą. 

D4» v&lana t skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 lkl » v. p. p. 
kasdien, išskyrus trec. ir M t a d . 

DU ARKA SALiuNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Sreet 
•aL: kasdien 10—II vai. tr 1—9 r. 
vak. Šeštadieniais 10—i Tai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus. 

Ofiso teiefoaas: PR. 8.822*. 
WAlbrook 5-507* 

Res. H E f- l«7* 

DR. K. 6. DALUKAS 
AgJJtERUA I B MOTERŲ UGO* 

oiiiKKoiOGDra CBCRCBGUA 
644» So. PolMkt Br. (Cr*wforu 
Hedleal Buildtng). Tel. LU 5-6446 
Valandoa pagal sudtarlma. Jei ne-
ateOlepla. ekamblnti UI S-«0*1. 

TeL KEUoc »-l*2« 

DR. ALGIMANTAS BIELKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybi — PSICHIATRIJA 

74M W. 188rd Sfc, TinJey Park. DL 
Valandos pasai susitarimą 

ntao tei. PR 8-2220 
Namu — re*. PRoepeot 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIMUS 
JOKAA 

GYDYTOJA IR CHERURGl} 
VAIKŲ LIGOS 

8*80 W « «8rd Street 
VaL: Plrmad. ir ketr. nuo S -Js-

o, airtrad. ir penktad. ano 4 iki 8 
^«*t. nuo 1 U i 4 vai. 
TeL oflao PO 7-OVOO. res. GA 8-7978 

DR. A. JCNKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West SSrd Street 
Vai.: kaadlen auo 1—4 p. p. ir « 
lai 8 vaL Trečlad. ir fteit. uždaryta 

Teiefonae: GRoT*hli] 8-1698 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPSCIALISTB 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 We*t Marqnette Rosd 

Valandos: » — l t ir 7—9 v. T. pagal 
susitarimą, išskyrų* trečiadienius, už
daryta. 

TeL Oflao 247-0400, B«xUL 797-1877 

DR. V. KAUPAS 
GYDYTOJAS IR CHIRtTRGAfl 

Vidaus Ilgos 
736 W e s t S5th Street 

(Brtdgeport Medleal Arts) 
Vai. vak. 8-8. Sėst. 14-1. Tre«ad. 
susitarus. Dienos meta tel CA 8-
BOIO. Oflao P R 8-1795 Res. TR 8-0381 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2800 West 51st Street 
Oakley Medleal Arts 

Pirm. antr. 
tr 

TeL oflsu RZ 7-8818 

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

/ALANEOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
TreVHsdieBl&ia ir Mtadleniai* 

OMso teiefrmas — CL * - * , • « 

DR. AL RAČKUS 
'YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4367 So. EedsJe Aveirae 
UEsa>— Ksdste ir Aroaarj 

VAL-: kasdien BUC * ii. t rai tmi 
TreA Ir eermad tik «osi«anM 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
Spec. ORTHOPEDINfig LIGOS 

2745 West 69tfe Sreet 
Priešais 8r. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Plrmad.. antr., ketv.. penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. r 
Sestad. nuo 2-4. Trečiadieniais k 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Teief. RKpnMtc 7.2280. 

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akte tr pritaiko akinius. 

keičia sUklns ir remtis 
4455 S, Oatifornia Ave, FA7-7S8I 
VAL.: 1« ryt* iki « y rut. treOad. 
iriMsrrta, teauft. 19 * • iki f D. p. 

ketvlrt. ir penkt. nuo 
tr pagal susitarimą 

m. PR 9-4T86 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, pflsles tr Šlapumo taką 

• chirurgija 
Oflsss: Natijss adresas: 2484 West 

; Jis* s t (71-os ir CamnbeU Avenas 
s*«Pa9) , tei. 778-2880; $« BT. MMSO-
«an ave.. Suite 808, «et CE 6-7704, 

Valandos pagal susitarimą 

amžiaus ilgį. 
Mums tenka tik prisiminti 

kaip produktinga buvo garsių 
senelių senatvė, tokių kaip: 
Mykolo Angelo, Titiano, Lui-
fio, Gladstono, Fordo, Edisono 
ir 1.1 Ogi ir lietuvių tautos 
garsenybės, tokie kaip: Basa-
oavičius, vyskupas Valančiaus-
kis, Jakštas, Maironis, Rimša, 
Žmuidzinavičius, dr. K. Grinius, 
Adomas Varnas ir t.t. Savo se-

aukštas kraujo spaudimas nu- r> 
slūgsta? 

Atsakymas A. K. — Konja
ko gėrimas veikie nevienodai: 
vieniems nuo jo kraujo spaudi
mas nuslūgsta, o kitiems dar 
labiau padidėja. 

Klausia S. L. — Mano žmo
na sirgo lengvomis slogomis, 
pas gydytoją nesikreipėm, tik 
Bayero aspirino po 1 tabletę 

Ar 

natvėje pasižymėjo produktin-; t r i s sykius į dieną ėmė. Nuo as-
ggumu labiau negu kai kurie į pirino, rodos, temperatūra tu-
jaunieji debiutantai. Tokiam ;rėjo kristi, tačiau nekrito, bet 
dailininkui Žmuidzinavičiui, su- dar daugiau pakilo. Tada po 

•p jr. 

Ona ir Povilas Petkeviciai su šeima 
MAISTO KRAUTUVES SAVININKAI 

3932 S. Rockwell St. 
TeL LA 3-6658 

Chicago 32.111. 

I 
Sveikina visus savo klientus bei pažįstamus Amerikoje 

ir Australijoje su 

ŠV. KALĖDOM IR LINKI LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

8148 West 88rd 
TeL: PBospect 8-1717 

8841 West 8«tb Plaos 
TeL: REpabUc 7-7888 

DR, S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl I; trec. 
aidaryta. Antrad. ir penkt vakarate 
nno 7 iki 8. 

DR, VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8881 W. 88rd 8tnet 
Kampas 68-Oos ir Calitamla 

VaL kasdien nuo e—8 vai. vak. 
ftestad. 9—4 yaL 

tr kitn telka pagal 
Ofiso teisi . 478-4048 

Ofiso tr bato tel. Otympic 9-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart, Cicero 
Atostogrose XII. 2Z iki I. 3.''" 
Kreiptis paa Dr. Kisielių. 

Tel. REllance 8-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTUK 
( t i e tar i s gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
89% West 59th Street 

Vai.: Plrmad., Antrad., ketvtrtad. tr 
penktad. nno 1—4 p. p., 6:80-8:90 
vaL vak. ftestad. 1-4 vaL, tre«*d. 
uždaryta. 

Mergytė Vicki Wray, 2 m., iš Bolling Green, S.C., laukia operacijos, 
kuri bus padaryta dar prieš Kalėdas. Mergytei pernai buvo išimta 
viena akyte, o dabar bus išimta ir kita. nes vėžys plečiasi ir nanoma 
taip mergytes gyvenimą pratęsti dar keletą metų. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME MDSŲ KLIENTAMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

BALTI C BAKERY 
1800 WEST 46th STREET, 

CHICAGO. ILL. 50609 
LA 3-1510 

ANTKLODĖ TAVtYTOJAMS 
Sią prabangiška 'pač didelę (72x90") FieMcrest anfldkide Jfli 
gausite DOVA . atidarę $200.00 ar didesne taupymo sąskaitą 
arba pridėję *iek pat prie Jūsų jau turimos. Si maloni šviesių 
spalvų dovana labai tinka kiekvieniems namams. Pasiūlymai 
baigiasi sausio 14 d— tik viena dovana šeimai* be to, prašo
me nereikalauti pristatymo paštu. 

SVARBI PASTABA 

Mūsų dabartinio namo statyba numatyta baigti si pavasari 
Formalus Didysis Atidarymas bus paskelbtas netrukus, o tuo 
tarpu District Savings bendrovėje biznis eina, kaip iprafta. 
Taigi atvykite šiandien ir atidarykite savo apdraustą taupymo 
sąskaitą. 

DR. C K. BOBELIS 
Inksto, Ir šlapumo takų chirurgij* 

M . 695-0533 Ilgiu 
425 No. Uberty Street, 
Roate 25, Elgte, OBnob 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. oflao tr bato OLympto S-41M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
KMm&ltm i—i vai. Ir 6—8 rtO. vak. 

išokyrua trečiadieniu*. 
8«<tadlenlaJa 12 lkl 4 popl«t 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS TR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
M4» 8. Pateški Rd., TeL I*J 3 ^ 7 1 * 
arba 15S43 s. <*»•» . 0«k F o n a t a 

TeL 687-2020 
Valandos pagal susitarimai Jeici 

neatsiliepia, skambinu 11 aMOTl; 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 68rd Sreet 

Ofiso teL REllance 5-4410 
Rea. teL OCtoveMH «-Oei7 

Valandos; 1-t p . m . i r | . g • n . 
Penkt tik 1—s p p . 

Treaad. Ir tįŠM pagal sutartį 

r*r. ofiso H E 4-584». rea. H E *-*Za* 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 7 j t Sreet 
Vai.; pina.. k«tv. 1-4, 
antr., penkt 1.1, rrafi. 
nsttaros 

vakar. 1-9. 
Ir M t U) 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

K9DIK1C ER VAEKC U G Ų 
SPEClAiaSTE 

MEDICAL BUILDING 
7ift« South Wcstcrn Avenae 

etrmad., antrad., ketv. Ir penktad' 
nuo 11 vai. Iki i vai. p. p. ir nno 
• *• — 8 vaL vakare. Tredlad. nno 
•1 vai. ryto — i vai. p. fleatad. n 

vaL ryto rkl 8 vai. p. p. 
Ofiso teL R E 7-ltfta. 

Rea. teL 2Sfl.fltl» 

Oflao teief. CZdffsMe 4-28M 
Bedd. teief. WAIbnMk II 10M 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland AjĮeoae 
Bendra praktika tr meoaaJUt 

dUraratfa 
Valandoa kiekviena dlen» t 4 n 
<—8 vai. vak. Trečladieniala tr sek. 
macUenlals uidaryta, prilmsuna • - -
gal susitarimą. Sestadlį 
v. iki s v. v. 

iieniai* nno S 

4.5*5 
WhtrępeopU% 

DISTRICT SAVINGS 
31)0 SOUTH HALSTED / CBIClGO. IU1NOU 

OFFICE HOURS: Monday, Taaday, Ht 
Thunday, 9 * Friday 9 Ą 
Saturday. 9-1; Wednesday Ooted; 

^ = 

1*1. Oflao U A-91M: 

m S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West Slst Sreet 
(Bendra praktika tr alerglje) 

Vataados: pina., antr.. ketvlrt t-f 
vaL, penkt. 1* v. r. lkl 9 v. v. 
I l t a d . 10 v. r. lkl l p. p. Uronftv 
prll.oa pagal susitarimą 

7S6-44T7, F R S-6940 

.. L DECKYS 
GYDYTOJĄ IR CHIRURGE 
SPecSAIiTBC — 7TERTTJ IR 

EMOCIft'ftS LIGOS 
CRAvfPORD MEDICAL, BLDG 

«44» So. Pateški Rd. 
Valandos pagal susitarim* 

O I 8-OS7S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKViERMA Ot afOTERU UOOfl 

6132 ge. Kedrie Ave^ WA 5-2870 
balandos pagal sositarUn* Jei n* 
atsiliepia skambint) IO t-SOSI 
Ofteo HE 4-1414, Rea. R E 1 4 M 1 

DR. B; GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeeaalvM ąkniertja ar moaerą tten* 
2454 West 71«t Sreet 

(Tl-es ir CampbeU Ava. kampas) 
T9L: kasdien l—S Ir 4—1 vaL vak 

M a , i -« a- 9-
1V«*4«<«**<«V uSd«»»«« 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDArS TR VATKLT MGOS 
H37 Weat 71tt Sreet 

TAI*: 

DR. MARMA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOe 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-S54A 

(OFISO Ir REZ.) 

DR. fYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHDIURGAS 

8E.VBRA PRAKTIKA IB MOTERT 
LIGOS ^ ^ 

Ofisas Ir re*. 2652 W. 59ta S t 
£eL PRoepeot 8-12M ar P B «-M7T 
Ofiso val. : Pirm., antr, trec n 
penkt ano 8 ik! 4 ir n o « lkl S 
y. v. wt*t 3— i v. popiet ir kitn įsl-
kn — pagal (nsrtarhna. 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 Weet 63rd 8treet 

TeL PRoepect 8 7773 
'ai.: plrmad. h- ketvlrtad. 1-4 p. P-. 
-ntrad. Ir penktad. 1-8 

>ftao H E 4-1818, Res. PR 6-»801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ugos 
2454 West 71st Street 

ri-os ir Campbell Avs kampas) 
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Gera valia žmonėse —* 

TAIKOS IR GEROVĖS 
SĄLYGA 

Sunku net įsivaizduoti, koks 
būtų pasaulis be Kristaus ir 
be jo mokslo, atnešto žemėn 
prieš apie du tūkstančius me
tų. 

Šioje ir kitose dienraščio vie 
tose gana dažnai pavaizduoja
me pasaulį be taikos, be arti
mo meilės, be teisingumo. Pa
vaizduojame tokį pasaulį, ku
riame siautėja tamsybių galy
bės, siekiančios nugramzdinti 
žmoniją į neišbrendamas klam 
pynes, siekiančios ir moraliai 
ir materialiai ją nužudyti. La
bai dažnai iškeliame sunkiai 
beišsprendžiamas politines, e-
konomines ir socialines proble
mas, reikšdami baimę, kad ar 
tik neartėjama prie išnaikini
mo krikščioniškosios civilizaci
jos, tos vienintelės išsigelbėji
mo iš visų negerovių vilties. 

Apsidairę savo aplinkoje, 
dažnai nusiskundžiame, kad vi
sur siautėja neteisingumai, vie
nų kitiems daromos skriaudos, 
vyksta apiplėšimai, kad daug 
jaunimo yra pasinešę nebesis
kaityti su krikščioniškais dės
niais, o pasuka sekti naujosios 
gadynės pagonizmu. Šeimų su
ardymai, sukčiavimai, gangste 
rizmas, žudynės bei savižudy
bės visuomenės perdaug jau 
nebejaudina. Tais reiškiniais ji 
lyg jau ir apsipranta, nes tai 
jau "paprasti" kasdieniniai į-
vykiai... 

Todėl šiandien ir statomas 
klausimas, o kas gi bebūtų, jei 
Kristus — Keliasi, Tiesa ir Gy
venimas — iš viso nebūtų atė
jęs į šį pasaulį nurodyti ir nu
tiesti kelius į tiesą ir gyveni
mą, nešantį taiką, ramybę, ly
gybę i gerovę ir užtikrinantį 
žmonėms amžinybę:"' 

Jei ir po tiekos šimtmečių 
skelbto dangiškojo mokslo dar 
esama tiek tamsos, pagiežos 
ir keršto, jei ir šiandien esama 
tiek daug visokių moralinių ir 
medžiaginių negerovių, tai be 
Kristaus šviesos pasaulis vi
sai beviltiškai blaškytųsi, ne
bematydamas savo ateičiai ryš
kesnių prošvaisčių. 

Kristaus gimimo dieną pra
skambėjusi angelų giesmė — 
garbė Dievui aukštybėse, o že
mėje ramybė geros valios žmo
nėms — buvo, yra ir visais 
laikais bus raktas į pasaulio 
taiką ir gerovę. Bet ar visiems 
žmonėms yra suprantama šios 
dangiškos giesmės prasmė? 
Giesmėje aiškiai kalbama apie 
ramybę, bet neužmirškime, kad 
kalbama su labai ryškiu rezer

vu — ramybė geros valios žme 
nėms. 

Ar tai nereiškia, kad tik
rąją ramybę žemėje gali turė
ti tik geros valios žmonės, kad 
taiką žemėje turėsime tik ta
da, kai visur žmonėse viešpa
taus geroji valia. Juk, jei šian
dien neturime nei taikos nei 
ramybės, tai reiškia, kad ir dau 
gumos valstybių vadovybėse 
nesivaduojama Kristaus pas
kelbtu mokslu, nesivaduojama 
geros valios dėsniais. To pa
ties trūksta ir didelei žmonių 
daugumai, nes toji dauguma 
leidžia savo vadovybėms nusi
žengti, iškrypti iš Kelio, Tie
sos ir Gyvenimo. Ir jai pri
trūksta geros valios. O tai yra 
taikos, ramybės ir gerovės są
lyga. 

Labai dažnai pritrūksta jos 
ir nemažam krikščionių skai
čiui, kuriam krikščionybės dės 
niai tik lūpose teužsiliko, bet 
ji išnyko iš ja širdžių, kuris 
tik paviršutiniškai juos be
praktikuoja, kurio darbai ir el
gesiai jau nebešviečia pavyz
džiu kitiems — nekrikščionims. 
Šis ar tik nebus pats liūdniau
sias reiškinys, turįs supurtyti 
šiandieninį krikščioniškąjį pa
saulį iki pačių pagrindų ir pri
versti jį suklupti prie gimusio 
Kristaus Betliejuje, jc atsipra
šyti ir pažadėti dėti didžiausių 
pastangų grąžinti Kristų, Pa
saulio Išganytoją, į visą žmo
nių gyvenimą, pirmoje eilėje 
į savo širdis. 

Dievuje sudedame visas sa
vo viltis, nes tikime jo Sūnaus 
atnešto mokslo išganingumu. 
Tikime jo gailestingumu. "Nuo 
širdžiausiu mūsų Dievo gailes
tingumu, kokiu mus aplankė 
užtekėjusi šviesa iš aukštybių, 
kad apšviestų sėdinčius tam
sybėje ir mirties ūksmėje, kad 
vestų mūsų kojas į ramybės 
keHą" (Luk. 1,78 — 79). 

Visa žmonija turėtų džiaug
tis dideliu džiaugsmu, nes po 
Kristaus gimimo jai nebereikia 
klaidžioti, nes jos kojos yra 
vedamos ramybės keliu. Bet 
mūsų protas tai turi gerai su
prasti ir širdis tai išgyventi 
bei jausti, kad Kristaus keliu 
turime eiti ir kitus juo vesti, 
rtes tas kelias yra Tiesa. Jis 
yra ir gyvenimas. Juo einant 
bus nugalėtas blogis ir blogio 
pasaulis, dideliu tikėjimu kar
todamas savo maldose "Tea-
teinie tavo karalystė, teesie ta
vo valia...", gerai valiai užvieš
patavus žmonių širdis, sulauks 
ir žemėje taikos, ramybės ir 
gerovės. 

VOKIEČIAMS VIS LABIAU PLEČIANT 
ŪKINIUS RYŠIUS SU RYTAIS 

Vak. vokiečiai baigia susitarti prekybos klausimais su Maskvos satelitais. Tik treč
dalis satelitų prekybos su Vakarų pasauliu. Prof. Roepke: su kviečių pristatymais Va

karai pakenkę Sovietų ūkininkų pasiryžimui silpninti komunizmą 

V. ALSEIKA, Vokietija 

liau tęsiami pasitarimai su so
vietų satelitiniais kraštais, pasi
tarimai, turį tikslą atpalaiduoti 
ligšiolinius ūkio varžtus, tarp 
Bonnos ir satelitinių kraštų in
tensyvinti prekybą, suorganizuo 
ti ūkio atstovybes. Po susitari
mų su Lenkija, Vengrija ir Ru
munija dabar laukiama panašių 
sandėrių su čekais ir bulgarais. 
Tad jau vykdomi tradiciniai vo
kiečių santykiai su rytų ir piet
ryčių Europa. Išimtį čia suda-

Europoje stebime kai kuriuos | lemiamąjį posųkį, tai Vakarams,' Vakaruose yra nurungusi kitus 
būdingus bruožus — jie daugiau ypač jų prekybos visumoje tie Į kraštus. Taigi, pačių NATO kra 
pasireiškia ūkio mainų su ry- j ryšiai tereiškia vos 4 - 5 % jų štų tarpe pastebimas labai įvai-
tais politikoje. Pasaulio viešąją į visoje prekyboje su užsieniu, rus vaizdas — vieni su Rytų 
nuomonę domino ne tik sovietų I čia pirmoji vieta tenka Vak. Vo bloku prekiauja intensyviau, ki-
vykdyti kviečių pirkimai, bet! kietijai, ir tai aiškintina juos ti — mažiau. Vieniems draudžia 
nemažiau ir Vak. Vokietijos to- artumu tiems rytų bloko kraš-: ma Sovietams pristatyti vamz-

tams bei senoms tradicijoms.: džius, o kitiems tai leidžiama 
Per pastaruosius metus bendras Į (britai). O juk reikia žinoti. 
Vakarų kraštų eksportas siekė \ kad prekyba su Rytais laikyti-
apie 10 milijardų DM. (apie pus; na politikos dalimi, o šioji savo 
trečio bilijono dol.) ir tik vienos | ruožtu juk lemia ir NATO lai-
Vak. Vokietijos dalis siekė 2,15 i kyseną. Abejotina, ar tokie ne-
milijardus DM. Toliau seka An-1 lygumai gali būti toleruojami 
glija, Italija ir Austrija ir ne į ilgesnį laiką, 
vak. Europos kraštas — Japo-1 
nija. JAV-bių dalis čia, paly
ginti, kukli — vos vienas mili
jardas DM (apie 250 milijonų 
dol.), tačiau kviečių "biznis 

Maskva švaistosi auksu, o 
blokas jo nesiūlys 

ro tik Jugoslavija, nes ji atsi-} žinoma, tą dalį gali bent dvi-
dūrusi tarp Vakarų ir Rytų sto [ gubai pakelti, 
vykios, ir Albanija, nes šią jau! 
tenka priskirti ne prie. Maskvos 
diriguojamų rytų bloko kraštų. 

Ar kviečiai nesustiprins rytų 
Moko? 

Per prekybą santykių normalė-
jimo kryptimi 

Čia tenka pastebėti, kad ilga-

JAV, Kanados ir Australijos 
kviečių sandėriai daugiausia lie
čia pačią Sovietų Sąjungą, *.uo 

laikių prekybos sutarčių sudary t a r p u V a k Vokietija labiau su
mas ir prekybos atstovybių įstei s i d 0mėjusi ūkiniais ryšiais dau-
gimas vokiečių prekybos santy- - ^ s u r y t ų b I o k o k r a š t a į s . .jįe 
kiuose dar nereiškia perversmo.: d a r g e r a i prisimena, kai NATO 
Vakarų kraštų ūkio specialis-j f i r a m erikiečių) spaudimu vak. 
tai nurodo, kad dažnesni kon- j v o k į ečiams buvo patarta nepri-
taktai turėsią ir neišvengiamai j s t a t y t i s o v ie tams vamzdžių, o 
vesti prie politinių santykių di- j d a b a r . s t ebimas jau aiškus po-
desnio normalejimo. J l i n k i s p a r d u o t i kviečių atsargas. 

Vakarų kraštų tarpe dar pas
tebima tendencija tuos rytų ir 
pietryčių kraštus kaip nors iš 

Vokiečių ūkio specialistų nuo
mone čia susiduriame su dvigu-

Maskva turi vieną pirmenybę 
— ji vis gali pasiūlyti gryną 
auksą, ji Londone jo jau bus 
pardavusi apie 300 tonų ar dau
giau, tuo tarpu kiti r. Europos 
kraštai tegali pasiūlyti maisto 
gaminius ir žaliavas, kaip naf
tą; miško medžiagą, anglį ir pan. 
Tai liudija, kad Rytų blokas tu
ri mažiau galimybių keistis pre
kėmis su Vakarais kaip Mask 
va. 

Tegalima pripažinti, kad abie
jose pusėse dabar pastebimas 
noras išplėsti tuos ūkinius sai
tus. Vokiečiai linkę tuos ryšius 
dar labiau plėsti. Tačiau, ar to
kia prekyba būtų atpalaiduoja
mi bloko savitarpiniai ryšiai ar 
ne susilpninamas tas Maskvos 
vairuojamas ūkinis organizmas. 

stumti iš priklausomybės COME. b u m a s t u - n e f Ju.k * * d a r d? s" 
CON organizacijai (tai rytų blo-! l o t i n a s klausimas, ar tie 

porą mėnesių stebėjome, - Ru b u«- n o r s i r n f es i^ inė pnemo- stybių politikos. 
nė, tą rytų bloką stiprinti? Ta 

DRAUGAS, antradienis, 1963 m. gruodžio 24 d. S 

AR GALIMAS ŽYDU SUARTĖJIMAS 
SU KATALIKAIS 

Ortodoksiniai žydai užpuldinėjo keliautojus Jeruzalėje 
•JURGIS VĖTRA 

Tuo pat metu, kai Vatikano New Yorko žydai nepaten-
suvažiavimas padarė nutarimą kinti ir pažadais naujam keliui 
dėl žydų religinio persekiojimo, pravesti. Nukreipus judėjimą j 
ordodoksai žydai ėmė kelti riau kitą miesto dalį, būsią pakenk-
šes Jeruzalėje. Aršioji žydų re-;ta sektos prekybai. Vyriausybe 
liginė sekta, Mea Šerim, miesto terado vienintelį sprendimą — 
dalyje prie didžiojo kelio, nuo padėti užrašus, kad šabo dieną 
Mandeibaum vartų einančio į keliautojai aplenktų sektos jry-
Jordaną, šeštadieniais pradėjo venamą miesto dalį. 
užpuldinėti keleivius. Jų įnirši- A b e j0 t inaS krikščioniu ir žydą 
mas nukreiptas ne tik prieš ara suartėjimas 
bus, bet ir prieš žydus. Šabas, j D i d e s n ė s reikšmės įvykis — 
šeštadienis, turjs būti švenčia- ž y d ų t i k m č i ų j ų suvažiavimas 
mas ir skinamas Dievui gar- c^^g^ rodo, kad krikščionių 
bmti. Keliaujantieji, pažeidžia _ ž y d ų s u a r t ė j i m a s t ė r a ^ 
tikinčiųjų rimtį. Jai ginti kon- . ^ ž y d ų t i k y b i n i ų o r g a _ 
servatyvieji žydai griebėsi jė- n i z a d j ų s u v a ž i a v i m e ) l v y k u s i a -
°0S- me Chicagoje, Hilton viešbuty-

Ryšium su įvykiais Jeruzalė- je, lapkričio 17 d. rabinas Mau-
je ta pati žydų ortodoksų orga- rice Eisendrath, reforminio są-
nizacija New Yorke pagiežą jūdžio šalininkas, pasidžiaugė 
nukreipė prieš Izraelio konsu- ; Vatikano suvažiavimo nutar i -
latą. Neturėj Karta religinės mu žydų klausimu ir skatino 
sektos nariai piešė degutines 47-jo suvažiavimo dalyvaus ieš 
svastikas konsulato sienoje, koti sugyvenimo su kitatikiais. 
protestuodama dėl pogromų "Ar ilgai mes slėpsime Jėzaus 
prieš brolius Izraelyje. nuopelnus ir vis tvirtinsime, 
Izraelio vyriausybės nutarimas k a d ^ ^ ^ ° ^ P ™ * * * 

žodžius? Tačiau us tucjau p n -
Vynausybe greičiausia nebu- d f i r ė . « N e r e i k i a ^ ^ y ^ k a d 

tų dariusi jokio žygio jei ne Ne- ž d a i n i e k a d a n e g a l ė s J g z a u s 
turėj Karta sektos veiksmai L ^ Ugaxiytoju a r D i e v o Sū-
šiame krašte. Ji gerai numano, į n u m i . N e ž i ū r i n t § i o s t ikrovės, 
kad žydų sukiršinimas gali tu- L t i k e s a m a b ū d ų p a k e i s t i p a _ 
rėti įtakos finansinei Izraelio ] ž i ū n > m s . J ė z ų k a i p p r a n a S ą > 
šalpai. Ji apsvarsčiusi šį reika- ; k u r i s į m t ų . ž y < J ų t r a d i c i : j a s . 
S *"*£ JAV i į g l Į Į l r fį P r a n e š ė j 0 ž o d ž i a is žydų litera-

tūra jo sukurta, tačiau be jo 
vardo. Reforrninis žydų sąjūdis 
jau ruošia studiją apie Jėzaus 
reikšmę žydų istorijoje ir kvie
tė kitokio nusistatymo žydus 

ir, norėdama prisigerinti sek
tai, pažada pravesti kelią ap
link sektos gyvenamą plotą, 
kad tikintieji šabo dieną nebū
tų pažeidžiami. 

Iš vyriausybės pranešimo pa- į į p a " r e m t L 
aiškėjo, kad Neturej Karta sek 
ta ypatingai įtakinga Brookly-
ne. Jai vadovauja rabinas Joel 
Teitel-baum. 

munijos atveju, — kad tie kraš
tai patys deda pastangų pasi
priešinti Maskvos ūkiniam dik
tatui ir gauti daugiau savisto
vumo. Vėl nepaslaptis, kad vi
si tie satelitiniai kraštai yra 
glaudžiai susieti ūkiniais ry
šiais, ir galima spėti, kad maž
daug du trečdalius prekybos jie 
veda savo tarpe su Sovietų Są
junga ir tik vienas trečdalis ati
tenka prekybos saitams su Va
karų pasauliu. Prieš dešimtį me 
tų tie ryšiai su Vakarais buvo 
dar siauresni, nes rytų prekyba 
bloko ribose siekusi net 80%. 
Prekyboje su rytais Vak. Vo

kietijai tenka pirmoji vieta 
Jei rytų pasauliui tas ūkinių 

saitų pagyvėjimas gali reikšti 

Spaudoje ir gyvenime 

ŽEMA GAMYBA, BIUROKRATIZMAS 

proga prisimintini lapkričio 13 
d. Vokietijoje, Bad Godesberge, 
žinomojo šveicarų ūkio žinovo 
— prof. Roepkės pasakyti žo
džiai, kuriais buvo kritikuotas 
Vakarų pasineširaas Rytų blo
kui parduoti didesnius kviečių 
kiekius. Roepkė pasakė: Vaka
rai su tais pristatymais virstą 
streiklaužiais, veikiančiais prieš 
komunistinių kraštų ūkininkus, 
kurių siekimas kaip tik esąs 
įstumti komunizmą į bado ar 
pusiau bado sąlygas. 

Italai dar labiau stiprins ūkinius 
ryšius su Sovietais 

Prekyboje šu Rytais ypatinga 
vieta atitenka Italijai — ji pri
stato ne tik vamzdžius, bet ir 

žmonių dirbančių pa lo je gamv*>. M t U S P^™"^ Jami,™S\ D f je". " bar laukiama, kad. valdžioje at-
Aišku, jei Lietuvos žmonės bū- siradus kairiesiems, toji preky-

tų išlaisvinti iš partijos pataikūnų : ba su Rytais turėsianti pagyvė-
yer^jos, būtų pasiekta daugiau pa- t i d a r d j d e s n įu mastu. Atminti-
žangos, kaip tai buvo nepriklauso-

i mybes laiku. 

Per visus šimtmečius Lietuva 
niekada nebuvo taip neprieinama 
užsienio turistams kaip dabar. Į 
parinktą parodymui Vilnių dar 
įleidžiami turistai, bet į provinciją 
normaliai neleidžiama. Okupantai 
nedrįsta parodyti, kaip skurdžiai 
gyvena Lietuvos liaudis. Faktai 
apie ūkinę nesėkme prasiveržia pa 
čių sovietų spaudoje. Pvz. "Tiesa" 
nr. 276 lapkr. 26 d. rašo: 

"Metai iš metų Liaudies ūkio ta
ryba neįvykdo užduočių naujai 
technikai ir pažangai technologi
jai įdiegti. Labai našūs įrengimai 
mašinų gamybos ir metalo apdirbi
mo Įmonėse išnaudojami nepakan
kamai. Letai pakeičiami ir moder
nizuojami pasenę įrengimai. Su
stambintų Specializuotų susivieni
jimų - firmų organizavimas vos 
pradėtas. Labai lėtai specializuoja
mos įmones, kampleksiškai mecha
nizuojami ir automatizuojami ga
mybiniai procesai. Bandomosios gta 
tistines normos daugelyje įmonių 
viršija 50 procentų. 

Eilėje įmonių dar labai žema ga
mybos kultūra, nepatenkinamai or
ganizuojamas darbas, esama ne
ūkiškumo. Via dar neišgyvendintas 
toks gėdingos reiškinys, kad kai 
kuriose įmonėse mėnesio pradžioje 
darbininkai būna be darbo, o pas
kui turi dirbti viršvalandžius, štur
muoti. Del to atsiranda daug nepro 
duktybių išlaidų, išleidi1, a-m a ola-

J . Ži!b. 
į na, kad Italija, su Rytais ves-; K r i s t a U s g i m i m a s . F r a AngeIico 
! dama 6% visos savo prekybos. | įfc* Yorke nuosavvbė. 

Kreivas pasiteisinimas 
Pranešėjo žodžiais žydai nu

tolę nuo Kristaus viduramžiais, 
kai jo vardan jie buvę perse
kiojami, Reforrninis žydų sąjū
dis ir šiandieną neartėja prie 
krikščionybės šaltinio. J i s ban
do įsijausti į pastaruosius kri
kščionybės šaltinius, teologines 
mintis, tačiau Jėzų telaiko eili
niu žydų pranašu. 

Žydai didžiuojasi prakt išku 
bendravimu su N.C.W.C. Žydų 
ir katalikų labdaros organiza-

i cijos sutariančios ir kitais, bū
tent rasinio, bendravimo klausi
mais. 

Vatikano suvažiavimas pra
vėrė duris žydams suartėti su 
katalikais, šio meto rabinai, 
turį neabejotiną ryšį su politi
niu sionizmo sąjūdžiu, yra la
bai artimi istoriškiems farisie-
jams ir labai tolimi Kristui. Iz-
raelo vyriausybė neseniai pa
liudijo atsisakiusi suteikti pi
lietybę žydui — krikščioniui. 
Žydą džiūgauja maldose išbrau 
kimu žydus neiškeliančio žo
džio, tačiau mes žinome, kad 

paveikslas, Metropolitan muziejaus .**** maldose tebėra panieki
nančių žodžių kitatikiams. 

gos kokybes produkcija. Dar dide
lis darbininkų ir inžinerijos - tech
nikos darbuotojų tekamumas, ir 
darbo jėgos laikoma daugiau, ne
gu numatyta plane. Dėl visų šių 
priežasčių daugelis mūsų įmonių 
atsilieka, neįvykdo bendrosios pro
dukcijos išleidimo, darbo našumo 
kėlimo ir produkcijos savikainos 
mažinimo užduočių. 

Ekonominis darbas tiek pačioje 
Liaudies ūkio taryboje tiek ir jos 
vaidybose bei daugumoje įmonių 
yra labai žemo mokslinio - techni-

; nio iygio. Tai yra didelis) stabdys 
j vystant mūsų pramonę. Neįmano-
I ma dabar vadovauti pramonei, ne-
į turint gilių moksliškai pagrįstų 
ekonominių žinių." 

Kraštas skęsta biurokratizme. 
Kaip tas pats "Tiesos" maneris 

I skelbia, "tik per 1962 metus Liau- \ 
! dies ūkio tarybos centrinis apa-: 
| ratas gavo 25 tūkstančius ir iš- j 
siuntė daugiau kaip 10,5 tūkstaa- į 
čio paklausimų, nurodymų, paliepi- j 
mų ir kt. Toks raštų srautas už- i 
verčia nereikalingu darbu ir biuro-
kratina aparatą, kur dirba daugiau 
sia kvalifikuoti specialistai, nelei
džia jam spręsti svarbiausių gamy
bos vadovavimo klausimų." 

Pagaliau "Tiesa" minrtame 
straipsny pripažįsta: "Neįmanoma 
vadovauti įmonėms, jei nuolat ne-

• sisaaiatna patyrimo iš masių., iš 

VYTAUTAS VOLERTAS 

GYVENIMAS YRA DAILUS 
R O M A N A S 

Grįžęs mokyklon, senio nuotykį pamiršo. Čia 
skriejo naujas ratas, ir turėjai laikytis jame. O ten I 
vienas iš apsčių įvykių, kurie jo nekabino. Daug kas 
atsitinka pasaulyje, tai ar galėtum gyventi, kiekvie- j 
ną dulkę širdin kraudamas? Greitai prisipildytų. Tar-, 
si karbiuratorius suodžiais ir purvu. Užspringtum, 
imtum čiaudinėti, pasismaugtum. Svarbu, kas aplink 
sukasi, šito nepaleisk iš akių. Arba atsiliksi, kai kiti; 
priekin nudardės, arba koks atsikišęs rato sparnas; 
pakaušin suduos primindamas, kad žioplinėdamas ne-
stoviniuotum. Riedėti reikia. 

Tėvas su Jim kalbėdavo retai, nes stokojo laiko. { 
Didesni reikalai jam rūpėjo. Tačiau ką vaikinas iš- I 
girsdavo iš jo, galvon tarsi vinis įstrigdavo. Tvirtai : 

ir neišlupamai, nors jis darė sprendimus pats vienas. ; 

Kaip smegenys sumala, ir aplinka nurodo. Gi aplinka \ 
raibuliavo, mirgėjo kaip vaivorykštė, ir ten galėjai 
rasti visko, kas patiko. Riešlhičiomis kabink ir sma-; 
guriauk. Kaip iškilmingam pobūvy, kur ant stalo nie-
ko nestokoja. Vaikinas plėšydavos, siūbuodavo, tarsi ; 
ant lentos, slysdavo i.š vieno galo į kitą. Prireikus 
atsparos, sukdavosi į tėvą, bet jo negalėdavo surasti.! 

Vis dėlto, šiuo metu, nors Jim galva poškėjo di-: Dienos kregždutėmis tolyn pleveno, o Jim galvo-
deliu rūpesčiu, patarimo nesišaukė. Pats turėjo atnar- je nesuspurdėjo jokia geresnė idėja. Nuo ankstaus ry-
plioti painų mazgą, nes tėvas, apie jį išgirdęs, reika- to mokykloje ir namuose narstinėjo, dėliojo mintis, 
lą dar labiau sujauktų. Reikėjo kantriai išmąstyti, tačiau jos nelipo viena prie kitos, byrėjo šonais, tarsi 
suplanuoti, tada įvykdyti. Rizikingas uždavinys lau- prievarta sužerta sauso smėlio krūvelė, 
kė jaunuolio, ne kasdieninė bėdelė. nuo kurios gali Visa kita ėjo įprasta tvarka, niekam apie J im 
išsisukti, meluodamas ar dailiau uodegą pakreipęs, rūpesčius nesuuodžiant. štai vakarienės metu. įtam-
Tėvus apgausi lengvai, mokytojams, truputį stipriau pas užmiršę, tėvai nuobodžiai šnekučiavosi, tik varg-
pasirangęs, akis kiek apdūmuosi. kad nežinos, kaip ta- dienis sūnus gręžė protą, ar pačiam dugne ko nuo-
ve prigriebti. Bet ne draugus! Su jais kalba darosi stabaus neužtiks. 
painesnė, nes patys kreivus kelius išmano, šičia ten- — Šitaip susikemša, susigrūda, o naujo tilto nei 
ka tiesiai plėštis. Garbe rizikuoti nuostolinga. nesirengia statyti, — dėstė advokatas žmonai. — Žai-

Gerokas jo klasės būrys susimetė klūban. Narses- džia, lyg maži vaikai, smulkmenėlėse kapstosi. J au 
ni, mažiau baimę jaučią. Kalbino jie ir Charles, tik pusmetis, kai dėl mokytojų algų pakėlimo barasi. Kel-
jis nei klausyti nenorėjo. Paslaptingas klubas, pašali- kitę. jei turite iš ko, man negaila, bet tiltas pirmoje 
niams apie jį išsitarti negalima. Va, kodėl patarimo eilėje. Kasdien tiek laiko niekais nueina, kol persiiriu. 
nesurasi, net su Charles pasislėpti negalima. Jei nėra pinigų, su didesnėm algom galima nudelsti. 

Klubo įstatymai nėra komplikuoti. Vienas vie- K a s Pas ida r>' s mokytojui? Darbo nemes, nes valgy-
nintelis, ir tasai neužrašytas: tylėti! Bet reikalavimai l r i a m m i a ' 
dideli. Būtinai iškrėsti kiaulystę, žymią, kad nariai M a t n a uJ į miesto administracijos rinkimai buvo 
galėtų patikrinti. Ir kur nors gauti vyno. Antrasis a r t i - Kiekvienas dėstė savo, reikalavo, kas jam pat i-
reikalavimas Jim nebaisus. Iš namų pasiims. Bet su *°- ° kandidatai visomis pusėmis kėsčiojo skrybėles, 
pirmuoju — daug mąstymo. Kokią kiaulystę? Kailį ž e ,m a i lankstėsi- kalbino, už pažastų kilnojo vaikus, 
apsidraskyti nesinorėtų, o su menka, nepavojinga iš- u ž d u s ? bėgiojo P° susirinkimus, nemiegojo, nevalgė, 
daiga pro komisiją nepraeisi. Ši komisija vėliau svars- Stebukladariais atrodė, gailestingiausiais s a m a n e -
tys, kieno žygdarbis pripažintinas. ir kas į Juodosios č i a i s - J u žmonos, plačiai išsišiepusios, narstė po ligo-
Rankos riterius pakeltinas. Būtų raudimo, jei draugai n i n e s - prieglaudas, kaišiojo dovanas, kad visi išgirs-
tėkštų sprendimą: Jim i riterius netinka! Po šio iš- t u- k o k i o «e r i Ju vyrai- kai bizniuose milionus užsi-
kilmingo posėdžio išsigers, bet tik anie, kurių narsa k a l ė i r Į**j8*» garbės troškulio sugraudinti, krikščio-
bus vienbalsiai įvertinta. Likti už durų — baisu! Ir n v W s pionieriais tapo. 
laiko vos savaitė duota. i B a s iiiu^m^ 



Pavergtos Lietuvos jaunimas 
v« 

Patvirtino: 1,200 Lietuvos jaunuolių išsiųsta darbams i 
Sovietų Rusijos gilumą. Česnavičius pripažino: vis dar 
gajos nacionalistines atgyvenos. Komjaunuolių veikla 

mokyklose kelia nerimą 
PAVERGTA LIETUVA. — 

Lapkričio 28 - 29 d.d. Vilniuje 
įvykęs 13-sis Komjaunimo 
(Komsomolo) sąjungos suvalia- j 
vimas buvo išnaudotas kelti 
reikšmę šios organizacijos, ku
riai pavedama ir tam tikri va- j 
roviški uždaviniai, pvz. "užtik-
rinti geresnius derlius, organi
zuoti mechanizatorius", eiti 
"prožektorių" — sekėjų ar kon
trolierių pareigas. Vienas kom
jaunimo (ir partijos) uždavinių, 
tai Lietuvos jaunimo ištisų bū
rių, dažnu atveju — specialis
tų gabenimas įvairiems darbams 
i Sovietijos gilumos bei pakraš
čių sritis tariamai "savanoriš
kiems" darbams. Tai savo svei
kinime suvažiavimo proga pa
tvirtino pavergtos Lietuvos ko
munistų partijos centro komite
tas, nurodęs, kad 1,200 Lietu
vos komjaunimo pasiuntinių per 
dvejus pastaruosius metus nu
siųsta... tiesti geležinkelių j šiau 
ręf^statyti gamyklų, tiltų ir e-; 
lektrįnių neapgyvendintose mū
sų neaprėpiamos Tėvynės srity- '• 
ae". 

i ai 
Pirmiausia — pagarba Lėni-. 

nui... Dar prieš susirinkdami į 
Vilniaus filharmonijos salę su
važiavimo delegatai nuskubėjo 
pareikšti "gilią pagarbą" Lėni-i 
nui ir pirmoje eilėje duotas žo
dis ne J. Paleckiui, bet atvy
kėliui M. Makarovui, nes jis 
turėjęs malonumo matyti bei 
klausytis paties Lenino kalbos. 
O suvažiavimo atidaryme be "lie 
tuviškų" — komunistinių viršū
nių dalyvavo jaunimo centro 

sekr. Vezirovas, Baltijos laivy
no vadas viceadmir. A. Oriolas, 
ne tik Pabaltijo, bet ir Kalinin
grado ir Pskovo sričių komso-
moliniai atstovai. Prezidiume, 
70 narių tarpe 22 — rusai sve
čiai ir kiti su nelietuviškomis 
pavardėmis. 

Svarbiausia kelti darbo na
šumą — komjaunimo CK atas
kaitiniame pranešime pabrėžė 
CK pirmasis sekret. A. Česnavi
čius. Jis, girdamasis, kad jau
nimo narių skaičius prašokęs 
200.000. dar nurodė, kad ypač 
nuo pernykščio sovietų KP CK 
plenumo (lapkričio mėn.) esąs 
išryškėjęs posūkis į vadinamą 
ūkinę statybą, kitaip tariant , 
jaunuoliams vis daugiau paveda 
ma uždavinių, kuriais skacma-
mas darbo našumas, remiami 
ūkio darbai ir t.t. Tačiau, nors 
Česnavičiaus teigimu, dabar Lie 
tuvos komjaunimo eilėse esą 6, 
000 inžinierių ir technikų, 35, 
000 darbininkų, bet... esančios 
nepakankamai išnaudojamos ga 
limybės pakelti darbo našumui. 

Dar blogiau su gaminių koky
be, o juk gamyklose — daugiau 
sia jaunieji darbininkai — or
ganizacijos nariai. Tų jaunuolių 
vyr. varovo žodžiais, 'nepaken
čiama... produkcijos kokybės pa 
dėtis. Tikrais broko meistrais 
pasirodė "Audimo", "Spalio", 
"Masčio" ir kitų fabrikų jau
nieji darbininkai". Lietuviško 
jaunimo gabenimą patvirtino ir 
Česnavičius, nurodęs, kad "dau 
giau tūkstančio jaunimo išvykę 
į statybas Sibire ir Kazachsta-

Rezoliucijoms remti komiteto vadovybe yra parašiusi ir išsiuntusi tūks
tančius laiškų lietuviams', latviams, estams ir amerikiečiams bei 
JAV-bių valdžios pareigūnams. Rezoliucijoms remti komiteto pirminin
kas L. Valiukas kalbasi su pora sekretorių: žibute Nida Brinkiene I n ž J e kovoje, bet ir čia pasitai-

Noruna lietuvišką jaunimą auk
lėti "revoliucinėmis tradicijo
mis" ir čia pat pripažįstama, 
kad šiai sričiai neskiriama pa
kankamai dėmesio. Esą "susi
rinkimuose, jaunimo vakaruose 
retai išgirsi revoliucines dai
nas..." Dar norima, kad tas j au
nimas palaikytų vis tampresnius \ 

; ryšius su kariniais daliniais ir... 
i vėl dejuojama, kad toks "inter
nacionalinis auklėjimas" kliudo-

I mas, nes "reakcinės imperialis-
i tinės jėgos bando kurstyti nesu-
I tarimus ir tautų neapykantą" 

ir... tam tikros žmonių dalies 
sąmonėje vis dar gajos nacio
nalistinės atgyvenos. 

Žinoma, komjaunimas verčia
mas aktyviai reikštis antirelgi-

CIKAGOS JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPOS VALDYBA 

Einki visiems mūsų kuopos na
riams ir šeimoms. o iaip pat ir j 
mūsų rėmėjams bei bičiuliams links- : 
mu šv. Kalčdu ir laiminėti Nauju 
Metų. Tik ueka visų nurių ir rėmė
jų aktyvumo b*-i paramos Sie pir
mieji mūsų asikūrimo metai buvo 
sėkmingi ir darbingi- Viso to išda
voje neseniai įsigijom-' didžiuli nuo
savu motorlaivi ir jau drąsiau žen
giame i sekančius metu*, l'ž tai vi
siems prisidėjusiems šioji valdyyi'i 
dėkoja ir tuo pačiu kviečia kuo 
gausiau dalyvauti Naujų Metų su
tikime, kurj <*"ikogoje Jūrų šauliai 

I ruošia p. p. .Noreikų salėje. 182<» 
I VVest 46 Str. 
; .Jf lU ŠAILII KTOPOS VAEDVHA 

^DPina ELECTROniCS 
«.i BB8BB * w ! n y n 

TV - * AO! OA1 - OOO ST. R E KORDERiAJ 
STEREO FONOGRAFAI - PUDKSTELt f 

ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTJ3 
CU. VIRT. PRIETAISAI - LA1KROOTA? 

VlMkam irmlmuiics »«"IM "" gmrmMŲm 
3321S.Hals.ea St -CLirrsPC 4-5665 

WESTERN AUTO f • • • / 
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T E L E V I Z I J A S 

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

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

PAGRINDINIS IR SMULKŪS 
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

Sav. ST. SČERBA LA S-17»l» 
4318 S. Western, Chicago 9, Ui 

(dešinėje) ir Nemyra Lembergaite-Enck (kairėje). Kiti komiteto sek
retoriai: gen. sekr. Edmundas Arbas. Birute Lembergaitė. Ina Mažei
kaitė ir Litą Žilevičiūtė. Nuotrauka L. Kančausko 

ne, Užpoliarėje ir Urale". i nai duona šeriami Lietuvos gy-
Tas pats Česnavičius apkalti- vuliai. Gyvulininkystėje, kurioje 

ko nesėkmės, nes "mes dar k a r 
tais neturime įtakos tikinčiųjų 
tėvų vaikams, kiekvienas kom
jaunuolis dar netapo kovingu a-
teistu". Dar grįždamas prie j au 
nimo komunistinio auklėjimo, 

no jaunimą neįvykdžius svarbių įdirba per 16,000 jaunimo, pa- 2 * , V a r o v a s f į " * * d a U g e ' 
sovietiniam ūkiui statybos ob- dėtis esanti nevienoda. Kai mė-
jektų — esą jonaviečiai kalti dėl sos gamyba palyginti su praei-

liu komjaunuoliškų organizaci
jų silpnoka veikla mokyklose. 

atsilikimo ir netvarkos chemi-' tais metais padidėjo 6%, tai , E s ą P a , d ė t i s k a i k u r i o S e m o k / k 

jos įmonės statyboje. Iki šiol Į pieno buvo pagaminta tik 97.7 
: dar neperduoti keli objektai, ku i %. Nors praėjusią žiemą paverg 
i rie turėjo būti užbaigti pirma- toje Lietuvoje buvo paruošta 
me pusmetyje. 

O kaip su komjaunimo daly
vavimu keliant žemės ūkį? Tai
gi, nors kolchozai su sovchozais 
ir viršijo plano užduotis, bet 

3,500 specialistų — mechaniza
torių, tačiau, ir šioje srityje vis 
dar nusiskundžiama trūkumais. 
Čia vienas Česnavičiaus patari
mas — įtraukime ir merginas 

lose kelianti rimtą nerimą: dar
bo su pionieriais turinys ir for
mos skurdžios, neretai joms 
trūksta idėjinio kryptingumo. 
Išvada — komjaunuoliai ėme 
silpniau vadovauti pionierių or
ganizacijai. Jei ir didžiuojama
si dabartiniu komjaunuolių skai 
čiumi (202,009), tai visvien, tei
gė Česnavičius, tos organizaci-

i grūdų švaistymo faktų — "vien I Vis dar pabrėžiamas per men- jos komitetai dar neįsteigti 542 
į elevatoriuose ir grūdų priėmimo\ kas jaunimo dėmesys ideologi- kolchozuose. Komjaunimas silp 
1 punktuose per 9 šių metų mė- niam darbui, nors partijos 22 niausiai veikiąs Panevėžio, Ro-
I nesius surastas daugiau kaip suvažiavimo dokumentus nagri- kiškio ir Kupiškio gamybinėse 
386 tonų grūdų t rūkumas" . Daž nėję net 160,000 komjaunuolių, valdybose. (E.) 

LINKSMŲ KALĖDŲ 

česnavičius negalėjęs nutylėti!» m e c haniza tor ių eiles! 

• 

Vakarui berlyniečiai (viršuje) laukia prie vienos iš ištaigų, kur Rytų I 
Vokietijos komunistų agentai išduoda kalėdinius sezoninius pasus I 
aplankyti rytinį Berlyną. Apačioje parodyta įstaiga, kur komunistai | 
išduoda pasus. (UPI) 

jr • ^ 
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Linksmi) Kalėdų švenčiu ir Laimingu Nauju Metu 
linkiu savo pacientams, draugams ir pažįstamiems 

DR. ALINA DOMANSKIENĖ 
AKIŲ GYDYTOJA 

9948 S. WESTERN A VE., Chirago. IIL — 60643 
Tel. BEverlv 3-2533 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime savo klientams. 

STANDARD FEDERAL 
S A V I N G S & LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

VALDYBA: 
JUSTTN MACKIEWICH — Pirmininkas 
JUSTOJ MACKIEWICH Jr. — Prezidentas 
HELEN KUČINSKAS — Sekretore-Iždininke 
DON KURAITIS — Direktorius 
LEO GINTOTIS — Direktorius 
JOSEPH PADZIUNAS — Direktorius 
PETER MASSIE — Direktorius 

ADVOKATAI: 
WILLIAM ZIPPERMAN 
RERNARD KASH 
PETRAS GAUDĄS 

• 

PASKOLŲ SKYRIUS: 
DOMINTC CHIAPETTA — Vedėjas ir Vtee-Prezidentas 
PETER SLOGER — Vice-Prezideutas 
EDHARD KRYSTON — Vice-Prezidentas 
JOHN LEWE — Apkainuotoras ir Viee Prezidento Pavaduotoja-. 
STASYS BARAS — Apkainuotojas ir Vice Prezidento Pavad. 
LUCY RAILA — Sekretoriaus Pavaduotoja 
THEODORE B.ALLA — Sekretoriaus Pavaduotojas 
VACLOVAS DZENKAUSKAS — Paskolų Valdininkas 

KONTROLES IR ATSKAITOMYBES SKYRIAI: 
ANTANAS KASUBA — Kontrolierius ir Vice Prezidento Pavad. 
EDH'ARD BOGUS — Bendrieji Reikalai, Vice Prezidento Pavad. 
ANGELINE KOLADITZ—Bendrosios Atskaitomybės Prižiūrėtoja 
PAUL SIMPSON — Automatinės Atskaitomybes Prižiūrėtoja'* 
DAVID MACKIEWICH—Automatinės Atskaitomybės Valdininkas 
STELLA STANKUS — Vyr. Kasininkė 
IX)LIS WAITKUS — Vyr. Kasininko Pavaduotojas 

§ 

APDRAUD0S SKYRIUS: 
RERNARD STONE — Vedėjas 
AN.V SIRATOWTCH — Vedėjo Pavaduotoja. 

MOVING 
J. NAUJOKAITIS 

Ogu mėty patyrimas 
ir apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, 111 

V A L Y M A S 
KILIMAI. APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi J- RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

SIUNTINIAI j LIETUV4 
ir kitos kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, OI. Tel. YA 7T598« 

iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiifiiiiiiii! 
109c, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą, nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 ^ West 95 Street, 

Chicago 42. Illinoi° 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T A I S A U 
TV — RAIHO IR ELEKTRONIKOS 

IVSTRl'MEXTUS. 

P. R U D E N A S 
4448 South Western Avenue 

Telefonai; 847-4829 ir Y A 7-1026 

M O VI NG 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 

A. V IL IMAS 
3415 S. Lituanica A ve. 
Tel. FRontier 6-1882 

41% 5% 
current dividend on investment bonus 

*%% DIMDENDL MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
TJž 4 metų investavimo bonus mokame 4Y2% dividendų kas pusmeti Ir 

dar išmokame po M % už kiekvienus metus. 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER A VENTE, CHICAGO 32, ELLI\OIS 
/alandos: Pirmad., antrad.. Pentad. ir š*štad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

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

FRANK'S T.V. & Radfo, Inc. 
3240 S. HALSTED STREET 

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas. 

Savininkai J. Bendoraitis ir P. Endzelis 
Telefonas: CA 5-7252 

Kas tik turi gėrę skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHIGAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS 
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos. 

f \ 4> 

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, P r « . 

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3 1083 
PLENTY OF FREE P4RKING 

W B B S Vanjas nuk-tav. diviilenrla- A^mm^ A 

W Jg ^ C 3 mokamas už investavimo 

Laj mf ji sąskaitas '** ^ 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos men. 3) d 

VALANDOS: PIii^- 1r KETV- ••• t * r. lin s p. p 
T N V N n i f U j . ANTRAD. Ir PENKT » v r iki 5 v o 

SĖSTAI", s •. - Ą i v ^ l a d uždaryta 

http://3321S.Hals.ea


LIETUVIAI CALIFORNUOJE i..>\!»"tiįm!*.. i... i. .1 L X.i..lWĮp, »j i«un. iW-|WI! 

PRANEŠIMAS 
APIE GYVENIMĄ LIETUVOJ 

1963 m. gruodžio 15 d., šv. 
Kazimiero parapijos salėje įvy
ko Ba fo skyriaus metinis susi
rinkimas, kuriame iš veiklos pra 
nešimų sužinota, kad aukų la
pais surinkta $769.75 ir vakaro 
pelnas — S656.02. Baifo centrui 
pasiųsta $1,300 ir artimiausiu 
laiku nutarta pasiųsti S600. Į 
naują skyriaus vadybą slaptu 
balsavimu išrinkti pasiskirstė 
pareigomis: pirm. V. Pažiūra, 
vicepirmininkai I. Medžiukas, J. 
Motiejūnas ir P. Raulinaitienė, 
sekret. A. Kazakevičius, iždin. 
J. Čekanauskas ir narys paren
gimų reikalams P. Baltakis; kan ; 
didatais — A. Markevičius, A. 
Trasikis ir V. Graužinienė. Į re
vizijos komisiją perrinkti: dr. 
M. Devenis. O. Razutienė ir J. 
Truškauskas. 

Tame susirinkime P. Žukaus
kas, išvykęs iš Lietuvos prieš 
35 metus ir šią vasarą kaip tu
ristas lankęsis Maskvoje. Vil
niuje ir Rygoje, papasakojo sa 
vo ke'ionės įspūdžius. - Kai bū
damas Maskvoj per klaidą pa
teko į geležinkelio stotį, skirtą 
ne užsieniečiams, bet sovietų 
piliečiams, pamatęs skurdžiai ap 
sirengusius ir išvargusius žmo
nes, kurie iš jo apsirengimo pa
žinę, kad jis svetimšalis, nuo jo 
šalinosi Ir vengė. Būdamas Vil
niuje ir Rygoje, susitikęs su gi
minėmis, kurie atvažiavo su juo 
pasimatyti iš Žemaitijos. Jis pa
stebėjo, kad j ' e apsirengę daž
niausia jo pasiųstais rūbais, ki
ti, neturėdami geresnių rūbų, 
pasiskolino iš kaimynų. Su gi
minėmis buvo išėjęs į parką pa
sivaikščioti, bet nepastebėjęs, 
kad kas juos būtų sekęs. Susi
daręs įspūdis, kad pramonės ga 
minių aukštos kainos, o uždar 
biai — menki, ypač sunkus kol-
chozininkų gyvenimas. Žmonės 
vargą skandina naminėj degti
nėj. Buvo užėjęs į vieną bažny
čią Vilniuje. Ten buvo pamal
dos, kuriose dalyvavo keletas 
moterė'ių. Kai susitiko kunigą 

ir davė auką, tas nenorėjęs im
ti, nes įtaręs, jog jis esąs agen
tas, bet ne amerikietis. Baigda
mas padarė išvadą, kad Lietu
vos žmonės vis tebėra reikalingi 
mūsų paramos. 

LB VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

1964 m. sausio 26 - 26 d. Lie
tuvių namuose, 4421 Monica 
Blvd., Los Angeles, Calif., įvyks 
ta LB Vakarų apygardos šuva- i 
žiavimas, į kurį kviečiami: 

1. LB apylinkių valdybų pir
mininkai ar jų įgalioti asmenys 
ir dar po vieną atstovą nuo kiek 
vienų 25 apylnikėje registruotų 
narių, kaip numatyta LB įstatų 
24 str.; 

2. Visų lietuviškų organiza 
cijų padalinių pirmininkai arba 
jų įgalioti asmenys ir da r po du 
atstovu iš kiekvienos organiza
cijos ; 

3. Visi mokytojai, menininkai, 
muzikai, rašytojai, aktoriai in
dividualiai. 

Suvažiavimas prasidės sausio 
25 d. (šeštadienį) 5 vai. p . p. 
Į suvažiavimą atvyksta Pasau
lio Lietuvių bendruomenės pirm. 
J. Bachunas ir JAV LB CV pir-
mininkas J. Jasaitis. 

LB Vakarų apygardos valdy
ba nuoširdžiai kviečia būtinai 
šiame suvažiavime dalyvauti, 
nes jame bus svarstomi svar
būs lietuvybės išlaikymo bei or
ganizacinio darbo reikalai: 

1. JAV Lietuvių bendruome
nė LB idėja ir jos reikšmė tau
tinės gyvybės išlaikymui, b) į 
Bendruomenės organizacinė for-
ma, c) Bendruomenės ir orga-
rrzacijų klausimas, d) L B apy
linkių, apygardų valdybų ir or ; 
ganizacijų uždaviniai kultūrinei 
veiklai kelti ir ugdyti, e) Bend-
ruomenės finans :nės problemos 
ir lėšų telkimas, f) LB Tarybos 
rinkimai ir jų pravedimas. 

2. Tautinės gyvybės (lietuvy
bės) išlaikymas: a) šeimoje, b) 
Mtuanistinis švietimas, c) jauni
mo klausimai. 

Pageidautina, kad suvažiavi-

I Remeika, MIC. iš Chicagos sa-! — Jono Ramono radijo pro-! pasirinkti perskaitytų laikraš-
kė labai labai gražius pamoks- gramoj talkina Danutė Venc- • ėių. Remkim lietuvišką spaudą, 
lus. Žmonės lankėsi į pamal- ; kute, Marytė Grinkevičiūtė Al- . nes be spaudos būtų pavojus 
das ir iš to'iau. Dabar naujai 'gis Lapšys ir Romano sūnus mūsų brangiajai tautai ir tikė-
atremontuota bažnyčia iš lauko Jonas. Klausytojai džiaugiasi jimui. 
ir vidaus, net ir svetimtaučiai I jaunimo darbštumu. Algis Lap-
giria lietuvių aukas ir darbą. šys mokslo metu negalės pa-

Klebonas kun. Antanas Balt-! dėti Jonui Romanui, 
rušiūnas ir kun. Vincentas Vai- j _ j . Tamošiūnas, bitininkas, I 

Gynybos sekret. McNamara kalbasi su prez. Johnson, sugrįžęs iš 
keliones Pietų Vietname. 

kavičius rūpestingai parapijoj per Jono Romano vedamąjį ra-
darbuojasi. dijo kalbėjo apie medų ir bites. 

A. a. H. Plekavičius, gerašir-; Tamošiūnas dabar turi 180 avi-
dis senosios kartos veikėjas, ge- lių. 
radaris, priklausęs daugeliui ka, _ Katalikiškoji spauda pla-
talikiškų organizacijų, mirė pra Įtinama parduodama. Išeinant 

me dalyvaujančių organizacijų savo tradicinį Naujųjų Metų su 
atstovai ir pavieniai asmenys iš tikimą puošniai padabintoj di-
anksto užsiregistruotų JAV Va- ] džiojoj parapijos salėj, kur atši 
karų apygardoje K. Liaudans-
kas, 2216 Brier Ave., Los An
geles 39, Calif. L M. 

M O Š Ų K O L O N I J O S E 

Waterbury, Conn. 
Skautų sueiga 

Waterburio skautai baigė ju
biliejinius metus bendra sueiga, 
dalyvaujant svečiams bei tė- i t y t a programa. 
vams, gruodžio 15 d. lietuvių: _, «_ • « « * 
klubo salėje. Dienotvarkėje pra- : C a m b t l d g e , M a s s . 

lankiusiems žadama suteikti link 
smos nuotaikos ir įdomių pra
mogų, griežiant puikiam orkest
rui. 

Pasiruošimas minėjimui 
Naujoji Waterburio Alto val

dyba jau ruošiasi Vasario 16 d. 
minėjimui: norima pravesti sėk
mingai šį minėjimą, kaip ir pra
eityje būta, su tinkamai nusta-

Dovanos 
TAUPYTOJAMS 
Atsidarykite taupymo sąskai

tą su $100 ar daugiau, arba 
įneškite tokią pat sumą jei sąs
kaitą jau turite, ir gausite do
vanų — labai gražų, naudingą 
5 dalių stalo vietos setą. Gar
siosios International Silver Co. 
produktas: stainless steel. To
liau galite įsigyti daugiau setų 
lengvomis sąlygomis. 

Dividendus Mokame 
KAS 90 DIENU 

Vadinasi, gaunate sutaupų uždarbį keturis kartus 
j metus. Jeigu pinigai laikomi Investmento sąskaitoj 
tai dividendus pasiunčiame jums paštu, automatiškai 
Investmento sąskaitoj A f * V 

JŪSŲ pinigai uždirba * \ _ > J l M E T U S 

vesta iš pranešimų - raportų, 
laipsnių pakėlimų, prof. Ig. Kon 
čiaus paskaitos ir kuklios me 
ninės dalies. Vieton pasitrauku
sio Pauliaus Kuro, nauju vieti
ninku įvesdintas Vytautas Pet
ruškevičius. 

Sužadėtuvės 
Gruodžio 14 d. Zenonas Selio-

kas sus :žadėjo su Audrone Ku-
raite. Audronė dar studijuoja, o 
Zenonas šiemet įgijęs bakalauro 
laipsnį iš bakteriologijos ir sy
kiu išėjęs karinį apmokymą, ga
vo leitenanto laipsnį ir dabar, 
atlikęs Alabamoj parašiutinin
kų apmokymą, tęsia dviejų me
tų karinę prievolę, dirbdamas 
pagal savo profesiją. Abu pa
vyzdingi lietuvių jaunosios kar
tos atstovai: jie aktyvūs skau
tų gretose, tautinių šokių da 
lyviai, be to, Zenonas daug dir
bo šeštadieninėj mokykloj dės
tydamas dainavimą. 

Sužadėtinių tėveliai, Kazimie
ras ir Tatjana Seliokai, bei Po
vilas ir Danutė Kūrai, susipra
tę lietuviai, dalyvauja lietuvių 
organizacijose prisidėdami dar
bais ir aukomis. Jungtuvės nu
matomos sekantį rudenį. 

Lituanistikos mokyklos 
Gruodžio 29 d. 3 vai. po pietų 

parapijos šv. Vardo patalpose 
Lituanistikos mokykla rengia 
Kalėdų eglutę su įvairia ir ge
rai paruošta programa. 

Atsilankiusieji tėvai ir sve
čiai pajaus mūsų judraus atžaly 
no gajumą, o ruošėjai — jų di
delių pastangų įvertinimą. 

Nauję metu sutikimas 
L. B-nė ir šiais metais ruošia 

Parapijos žinios 

Švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo liet. parapijos bažny
čioj buvo novena. Kun. Petras, 

P E T R A S P U T R I U S 
Dažo — Dekoruoja — Taiso -

Kambarius — Verandas — Garažus 
[deda "Plaster" Board". Visų rūšių 
grindų ir sienų plyteles. 
12737 Grandmont Kd. Dotroit 27, 

Mieli. Tel.: VE 8-4064 

ėjusią vasarą. Ligi šio laiko pa-
rapiečiai už jo sielą užprašė 
l a u g šv. mišių. 

— Moterų klubas surengė ka 
ledinę kaimo krautuvę. Visi su
sirinkę turėjo daug malonumo. 
Pelno padaryta 375 dol. 

— Kortų žaidimas kiekvieno 
šeštadienio vakare 8:30 vai., pa 
rapijos salėj. Rengėjai kviečia 
visus iš arti ir toli. 

— Amer. Liet. moterų s-gos 
4 kp. susirinkimas įvyko aptar 
ti svarbius veikimo klausimus. 

— CYO nariai gruodžio 15 d. 
bendrai dalyvavo šv. mišiose ir 
susirinkime tarėsi veiklos klau
simais. 

— Lietuvos Vyčių 18 kp. gruo 
džio 15 d. šaukė susirinkimą. 

— P. Brown aukojo 50 dol. 
parapijos bažnyčios fondui. 

— Šv. Vardo brolijos gruo
džio 8 d. buvo šv. mišios, bend
ra komunija, o salėje pusryčiai 

į ir susirinkimas. 
— Pranciškus ir Albina Rad-

ziukinai iš Idaho svečiavosi pas 
savo tėvelius. 

— Pagerbimas. Gruodžio 29 
d. po Kalėdų sekmadienyje 3 . v. 
po piet parapijos jaunimas ruo
šia kalėdinį baliuką, pagerbti 
senuosius parapiečius, bet dai
nos, muzika, užkandžiai, pro
grama. Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti. 

— Mirusieji: Apolionija Neč-
iš bažnyčios nemokamai galima kovskienė, Aleksandras Janušis. 

Siuntiniai į LIETUVA ir kitus kraštus 
BALTIC STORES LTD. 

(Z. J U R A S ) 
421 Hackney Rd., London E- 2, England 

TELEFONAS — SHO 8734 
Tikra lietuviška bendrove, vienintele, patarnaujanti tau
tiečiams jau virš 20 metų. 
Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siuva
mas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama. 
Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO PRI
STATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ. 
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per mus, 
suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio su
mažinimą (Income Tax). 
Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui. 

PASINAUDOKITE MCSŲ GERIAUSIU HJ ASMENIŠKU 
PATARNAVIMU! 

LITHUANIAN MEL0DIES 
RADIO VALANDA 

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

15756 Lesure Avenue 
DETROIT 27, MICHIGAN 

Tel. BRoaduay 3-2224 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir is toli. MieeV 
'eidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI. WB 5-806 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Licenzijuota lietuviu jmong regis

truota U.S. Depart. of Justice 
COSMOČ PARCEL EXPRESS, 

Corp 
3212 S. Halsted. Chicsjto S. IU. 
Tel. — CA 5-1864 ir WA 5-2737. 
MARQUETTE GIFT P-%K<*KI 

SERV1CF 
2608 W. 69 St., Chlcago 29. ni 

Tel. — WA &-27S7 
Didelis pasirinkimas medžiasru ir 
visu kitu siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis. 
Vedėjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai. 
Maisto siuntiniai iš Danijos, akor
deonai iš Europos sand.. šaldytu
vai, automobiliai ir Kitos prekes iš 
Sov. Sąjungos sandelių. 

ANTANAS TVERAS 
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gernju firmų laikrodžiai, brangenybės, re
liginiai' dalykai (devoeionalai) ir prekes 
dovanoms. , 
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941 

ir 

Pasiūlome platų pasirinkimą įvairios rūšies sąskai
tų. Pasirinkite tą kuri jums geriausiai patinkanti ir 
patogiausia. Pavyzdžiui. Bonus sąskaitoj galite uždirbti 
net 9&%. 

Pinigai įnešti iki Sausio 15 dienos p?lnys nuo
šimtį pilnai nuo Sausio pirmos. 

KIEKVIENA SĄSKAITA 

APDKAUSTA 
Pinigai padėti St. Anthony Savings bendrovėj yra 

apsaugoti — kiekviena sąskaita yra federalinės val
džios įsteigtos P.S.L.I.C. apdrausta iki $10,000. Ge
resnės apsaugos niekur nerasite. 

St. Anthony 
Savings 

i447 S. 49th Court, Cicero 50, Illinois 
Tel. 656-6330 ir 242-4395 

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, vedėjas 

CIRCUIT T.V 
Ekspertai Visu Gamybų 

DIRBTUVĖJE. 

2412 WEST 71ST 

AND RADIO SERVICE 
sav. I)AS LIUTIKAS 

GREITAS patarnavimas j NAMUS ar 
Garantuotos dalys ir darbas. 

CHICAGO, ILL. PHONE: 471-2446 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MŪSŲ KLIENTAMS IR JŲ GIMINĖMS. DRAU
GAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

l i n k i 

CENTRAL PARCEL SERVICE, Inc. 
220 S State St., Chicago 4, III. 

Phone: Waba,sh 2-9354 

2618 W. 63rd St., Kampas Talman Ave. 
Phone: \VAlbrook 5-2466 

Mes turime tiesioginę sutartį su Intourist, dabar Vneshpo-
syltorg, Maskvoje nuo 1947 metų ir įgijome mūsų klientų tarpe 
didžiausią pasitikėjimą. 

^ 

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ 

Linkime visiems savo klientams, 

draugams ir visiems lietuviams. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 
PETER P. KEZON 
Execotive officer 

CURRENT 
RATE 

0N ALL INSURED 
SAVINOS 

H o u r s — 
Monday, Thurs., 

Friday 
9 AM to 8 PM 

Tuesdav 9 AM 
t o 5 P M 

VV'cdnesday. Sat. 
9 AM to 12 noon 

S U P R E M E 
SAVINGS and LOAN ASS0C1ATI0N 

1751 WEST 47TH ST. INSURED Phone YARDS 7-3895 

^ : =<? 

file:///VAlbrook
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DRAUGAS, antradienis, 1963 m. gruodžio 24 d. 

PENNY'S AUTO BOOY SHOP K & L BEER DEPOT CLASSIFIED GUIDE 
"Mes setu* laužą paverčiam*' naujo" 

511 E. North, Li. 2-4541 

WAUKESHA, VVISCONSIN 

Iškabintas, išlyginimas ir 
«'miu pervežimas 

GEBHAROT BROS. 
17020 Phea*ant Dr., Su. 2-7218 

BROOKFTELD, WISCONSIN 

SKY-VIEW NURSING HOME 
Chroniškai sergantiems, pasenusiems 

ir psichiniai atsilikusiems 
901 SOVTH 3-rd STREET 

MŪ3.U gail. seserys kalba laisvai 
svetimomis kalbomis 

KYergreen :J-.S04S. Miiuaukef. Wfc. 

Apti»rnauja The Brookfiekl Area 
14067 W. Capitol Drive 

S I N S E T 1-4242 
Brookfield. Hlseonsiit 

CARPENTER OFFICE 
MACHINES EVC. 

Kasomos mašinėles ir Sudėties 
mašinos nariluodainos—išnuo-

muojamos 
9135 W. Lisbon Ave., Ho. 3-8050 

Milvvaukee, Wis. 

SCHVVABE BROS, 
G E S K R . U CO.NTRACTORS 

2344 S. 30th St. 
Evergreea 4-7148 

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais issimokejhnais 

Del informacijų, kreipkitės į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANALSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago. 111. VIrginia 7-7747 

C O N T E A C T O R S 
Namu Statyba ir Remontai 

R E A L E S T A T E 
NAMAI IB fcEMl PARDAVIMUI 

GUETZLAFF MEM0RIAL C0 MILWAUKEE WIS. 

MISCELLANEOUS 
Įvairūs 

C0NSTRUCTI0N C0. 
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

M ar. 2x0 kamb. Gerai užlaikyta* 
namas. Br. P. Naujas šild. $24,500. 

Med. 2x6. Rūsys, centr šild 45 »r 
Tai man 

Mūr. :% auk. 4 H ir 4. tik 8 me
tų, apsauga nuo potvynio, platus 
sklypai 

Mūr. 2X4 Br. P. $17,6«0. Geras 
susikiekimas. 

Mūr. 5 kamb. Moderniška vonia 
ir virtuve. 2 bl. nuo Maria High 
School. $17.500. 

Mūr. 2x6 Ir 1 kamb. rosy. 44 ir 
Spauldlng. Namas mokas! pats. 

$25.001. 
Mūr. 6-—4—t. S7į4 lotas. Centr. 

šildymas. Blokas nuo Mar Parko. 
Mfir. C—5—5 Ir maisto kraut Oa-

riau3ia vieta Br. parke 
Mūr. 1 % a 6 Ir 3 Dlded miega

mi. 2 auto mor garažą* M. P. — 
I $24.000 * 

Med. 2x4. įvarus Kamb.. rosya, 2 
' auto garažas. Br Parke. Nebrangus. 

Mūr. 4 butai. 65 p. lotas. Br. Par-
j ke. $24,000. 

Mūr. 10 bota. 7 mėty. Mara. Par-
>ke. 

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2501 Weet 69tb Street 

HE 4-748? 436-5151 
2737 W. 43rd St. CL 4-2390 

suse 191G 
6401 W. Appleton Ave. Hl 5-6900 
• Iš ŠIAIRKS IK IMPORTliOTAS 

GRANITAS 
• AMŽINA GARANTIJA 

MILWAUKEE, WISCONSIN 

CHAS. H. STEHLING C0. 
• Tanners Kouipment & supplies 

(rengimai ir priemones 
1303 N. 4th St. Br. 1-2011 

Milivaukee, Wisconsin 

OESIGN BUILDERS, INC. 
PAGAL KLIENTO IŽSAKYMA 

PLANAS IK STATYBA 
PHONK: 251.5391 

N 88 W. 16750 Main Street 
Menomonee Falls, VVisronsin 

L« Mense 

BECHER DRUG STORE 
"Prescription Druggists-' 

"Receptų Vaistininkai" 
LINCOLN 3-2521 

8401 W. B*?coer Street 
WEST ALLIS. \VTSCONSIN 

RAY CARPENTIER 
TV * Stereo * Appliance Center 

Žinomos firmos, — garantuotas 
patarnavimas. 

Pittsburgh Paint Products 
if»33 W. North Ave., Hll l top 4-0310 

JIILVV'AUKEE, WISCONSIN 

FL0RJAN P0VV0NDRA 
Laidotuvių direktoriiLs 

CO 4-1318 LO 2-7063 
Bendradarbiauja, su 

ZWASKA FUNERAL HOME 
Milwaukee, Wts 

ERWIN MEAT C0. 
Mėsa ir paukštiena. Aptarnauja U-
goniiies. restoranus, klubus, iniones, 

bažnyčias, maisto pristatytojus 
viešbučius 

FIAGSTONK 2-1400 
6464 N. Teutoiua Ave. 

Milwankee, Wis. 
SHOP AT HUESCHEN'S 

VYKV APRANGA 
2712 W. IJsbon Ave. 

Van Heusen marškiai. Cooper's Jo-
ckery apatiniai baltiniai. stovykli- ! 

niai žieminiai švarkai ir vilnoniai | 
nertiniai. Lee Work rūbai. 
Atlikrt savo kal§dinj apsipirkimą j 
čia. Pirkit pas Hueschen's. 

S I U V I M O M A Š I N O S 
(šveicariškos, vokiškos. Itališkos, ja
poniškos Singer Ir kitos) Taisome, 

; parduodame ir nuomuojame prieina
momis kainomis Ir sąlygomis. 

Darbas greitas ir sąžiningas. Turl-
. me dalis, pritaikome pagal skonį ka
binetus. Aptarnaujame Chieagoje ir 

: priemiesčiuose. 
ARVYDAS M. DIKINIS 

5654 S. Hermitage, Chicago, 111 
Telef. — 737-5886 
Wbolesale and Retail 

CONSOLIDATED 
MERCHANDISING CORP. 

560 W. Harrison Street 
CHICAGO 7. ILL 

Tei. HArrison 7-5223-4 

Pilnas grožio aptarnavimas 

MARGE'S BEAUTY SHOP 
Atidaryta antr. ir penkt. vakare 

2979 N. Oakland Ave., Wo. 2-1640 
Milvvankee, Wis. 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND CUSTOMERS F0R A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 

COURTESY OF 

S T A R S R E S T A U R A N T 
SKRVLVG THE FINEST OF FOOD ALUAYS 

3950 W. 26th St., Chicago 23,111., Phone 762-7773 

Sfirbis Fuel Oils 
Aliejus virtuvei ir krosnims 
"Geresni ir pigesni alyva" 

Tel. HEmlock 4-6264 
PETER STIRBIS 
•741 So. Msplewood Ave. 

Chicago 29, BL 

D A Ž Y M A S I R 
D E K O R A V I M A S 
Vidaus Ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS 

Tel. 735-7338. 
3613 W. 66tta Pi., Chicago, IU. 

tir ' ^ 

v 

Tegu Kristaus užgimimo žvaigžde džiaugs

mu pripildo mūsų širdis. Gloria in Exelsis 

skambant, savo bičiuliams ir draugams, 

Draugo leidėjams Tėvams Marijonams, 

Draugo skaitytojams ir visiems lietuviams 

linkiu gražiausiu Kaledu ir laimingiausiui 

Nauju Metu. 

WALTER S. BALTIS 
T R U S T E E (Trustistas) 

Metropolitan Sanitary District of Greater Chicago 

« ^ 

MIDLAND 
S A VINGS 

Dabar mokami 
dividendai bony 

•4skaitomt 

ATIDĖKIT! 
TAKSUS 

MIDLAND SAVINGS įvedė nau
jos rūšies didesnių dividendų są
skaitai. Skambinkite arba rašykite 
dėl informacijų, kaip taksai gali 
būti atidėti net aštuoneriems me
tams, kai Jūs gaunate net iki 
5Vk% dividendų. Dabar mokame 
4%% paprastoms sąskaitoms, 5% 
mokame 4 metų bonų sąskaitoms; 
5% % gaus pagal 8 meta} planą. 

Visos sąskaitos apdraustos iki 
$10,000.00 JAV vyriausybės 

agentūroje. 

MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOClATION 

404C ARCHER AVENUE 
C H - C A O O I U . Ci. 4-4470 

4 S T A N K U S 
C0NSTRUCTI0N C0, 

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

Ofiso ir narnų telefoną* 
PEospect 8-2013 

7203 S. Western Ave. 
Chicago 36, Dlinoi* 

Kaip tik Kalėdoms blizga 7 kamb. 
med. Brighton pke. Naujas centrinis 
šildymas, sausas rūsys, naujas gara
žas. $12.000. 

Daktaras pigiau parduos 6 kamb.. 
12 metų rezidencija arti 71-os ir 
Kedzie. Naujas 2 auto. garažas. Daug 
priedų. $20.000. 

4 blokai nuo mūsų. Ištaisytas, su
tvarkytas 5 kamb. medinis. $11,000. 

Mūras ant kampo. 3 butai, bizniui 
patalpa, didelis garažas, p'atus lotas. 
$320 men. nuomos. Kaina S24.500. 

Kūčių vakaras artėja ir dar gali
ma nupirkti beveik nauja 6 kamb. 
mūra. Garažas, platus sklypas. Arti 
67-os ir Pulaski. $26.500. 

Jūsų seimai pastogS toliau nuo mie
sto ūžimo. Modern. 7 kamb. "randi", 
Palos Parke, kur kalvos, rami gam
ta. Kaina apie $50,000. 

2 mediniai arti mūsų. Atskiri šil-
dvmai. Sena močiūtS atiduos abu na
mus už $17.000. 

2 butų iškilus maras. Naujas gazu 
šildymas. Arti St Ritos bažn. $32,500. 

3 butų mūras. Mūro garažas. Di-
l deli gražūs kamb. Arti mūsų ofiso. 
! $31,700. 

Tiesiog žiba. 2-jų butų mūras. Ga-
! zu šildymas. Alumin. langai. Arti 
j mūsų. $23.500. 

Dailus 4 butų mūras. M. pke. 
$5,000 nuomos. Gazu šildymas. Ga-

; ražas. Našlė" prašo $34.000. 
Sveikas medinis M. pke 3 butai, 

50 p. lotas, nauja gazo šiluma, gele-
ižinS tvora, garažas. $20.900. 

Geras 6 butų mūras. Gera vieta. 
, $7.000 nuomos. $63 000. 

Biznis ant kampo. Maisto krautu
ve, 2 butai. Platus mūras, gera vie
ta. Garažas. $24.500. 

10 butų naujas, modern. mūras. 
;Apie $14,000 rendos. Gazu šildymas, 
air-conditionig. $85,000. 

žiemai, 2-jtj butų med. Naujai 
jrengti 5 Ir 3 kamb. butai. Brt. 
parke. $13,400. 

Heating Contractor 
frenglu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių nai))0 apšildymo 
pečius ir air conditioning i 
naujus Ir a*»nus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greir ir sąži
ningai Apskaičiavimai nemo
kamai 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTN'G & SHfcET METAI. 

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

K. VALDIS REAL E S T A T E 
2458 West 69th Street, RE 7-7200 ar RE 7-8534 

—n 
GAMBVTO|AJ-PLATINTOJAI 

Ž I E M I N I Ų 
L A N G Ų 

I R D U R Ų 
Mūsų gaminfiti yra preciziškai 
pagaminti ir garantuoti pirmom 
kokybes. 

• STAINLESS STEEL 
• ANODIZED ALUMEVUM 
• SPALVOTO ALUMINUM 
• RAUDONMEDŽIO IR PUŠŲ 
• NYLON-VINYL 
• STORM ENCLOSURES 
• JALOUSIES 
• SIETELIAI 

Visr DARBAI GARANTrOTT 
14 metu puikio* darbuotos 

Nemok, apkainavimams tel.: 

CL 4-4600 
A - l MODERN 

HOME 
4516 S. Washtenaw Rve. 
Paklausykite mušu pranešimu per 
3 0 F . BARf'CS ŠEIMOS RADIJĄ 

- - - - - . , - • _ , . - , , _ r -> 

A. ABALL ROOFING 
įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI - - KAMINAI — RINOS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

Dedame naujas "copper-alloy" ri
nas. Jų nt-reikia dažyti; garantuotos 
visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, išsmaluojame Ir da
žome. Darbas garantuotas. 

Visokius stogus taisom. atnaujina
me arba naujai dengiame. Vartojam 
fiber-asphalt. Garantuota, kad van-

: duo nepereis. 
Kaminai — Murinami, valomi Ir 

j taisomi. Taip pat įdedame vamzdžius 
, į originalius kaminus: tinka gazo, 
| alyvos ir anglies apšildymams. Su
laiko drėgmę. 

Dažom iš lauko ir vidaus, tinkno-
Jam, dekoruojam ir cementuojame. 

Pilnai apsidraudė.—Nemokami ap
skaičiavimai.—žemiausios kainos. 

Atdara diena ir naktį bei sekma
dieniais 
IA 1-B047 arba RO 2-8778 

DIRBAME ŽIEMOS METU 

Med. 5 kamb. M. p. »7% p. lotas, 
nauja vonia. $11,500. 

Mūr. 2x4. Garažas. 37»4 p. lotas, i 
11 metu. M. p. Tik $27,500. 

Mur. 2x6. M. p. 30 p. lotas, 2 šil
dymai. Bargenas už $28.80«. 

Mūr. 4 kamb. namukas, 55-os ir 
California rajone, $11.500. 

Maisto krautuve su namu, įrengi
mais ir prekėmis. $19,800. 

Naujas mūr. 3 mieg. 1 % vonios 
arti M. p. Tik $16.900. 

Mūr. 2 butai ir pajamos rūsy, t 
m. M. p. $31,5*0. ' 

Med. 0 kamb. Garažas, rūsys, pa
stoge M. p-ke $13,900 

Med. 2x4. garažas. Gražiai išlaiky
tas. 8 . p-ke. $14.800. 

Mūr. 6 kamb., garažas, naujas illd. 
80 p. lotas M p. $16,800. 

A KAIRYS REAL E S T A T E 
2501 W. 69th Street. Tel. HE 6-5151 

HEATING CONTRACTOR 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius Ir oro 
vSsintuvus. 

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO •LAJUMI AND 
SBTEET METAL 

2*31 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. niinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

2 aukštų mūr. 2 gražūs butai (4 ir 
3 mieg.), puikios virtuvgs ir vonios. 
Karšto vandens šild., M. p. Parduo
damas su dideliu jiuostoliu. 

Modernus ir gražus, tik kelių me
tų apartmentinis -M. p. Pirksite už 
mažiau 8 kart metiniu pajamų. 

1 Vž aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. Nau
jas karšto var ••'.. šild. gazu. Tik 
$23.500. 

3-jų butų med. Platus sklypas. 
Graži vieta M. p. Visas išnuomuotas 
už daugiau $300 men. Tik $21.750. 

3-jų didelių mieg. mūr. Kilimai, 
platus sklypas, garažas M. p. Už 
$16,000. 
. 16 butų, 2-jų aukštų apartmentinis. 
Daugiau kaip $19,000 metinių paja-
imi. M p. 

6 kamb. liuksus apynauja mflro re
zidencija. Gražus židinys, 1 % vonios, 
centralims vėsinimas. Gražiai įreng
tas rūsys, platus sklypas, daug prie
dų. M. p. Tik $33,000. 

Liuksus 1$4 aukšto — 5% ir 4% 
kamb. Tik kelių metų mūrinis. Gra
žiai įrengtas poilsiui rūsys. 2 autom. 
mūr. garažas. M p. TeiraukitSs. 

2 po 5% kamb. 10 m. mūrinis. 2 
atskiri šildymai, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, alumin. langai, 30 p. 
sklypas. 2 auto. garažas. M. p. prie 
parko. Tik $39,000. 

Ant dvigubo sklypo. Octagon fron
tas, 4 po o kamb. ir rūsys. 4 auto 
garažas. Arti $6.000 metinių paja
mų. Geras pirkinys. 

5'/£ kamb., tik kelių metu mūrinis. 
Karšto vand. šildymas gazu. Gražus 
židinys, alumin. langai, 2 auto mūr. 
garažas. Tik $25,300. 

6 kamb. mūr., naujas karšto van
dens šildymas. 2 auto. mūro garažas, 
30 p. sklypas, 53-čios ir Kedzie apyl. 
Tik $16,500. 

1 *Ą aukšto, 5 ir 4 kamb. medinis. 
Karšto vandens šildymas. Rūsys. 68 
p. sklypas, 54-ta, į vakarus nuo Ke
dzie. Tik $12,000. 

Didelei šeimai ar 2 mažom šei-
I mom daili nuosavyb* netoli mūsų 
! įstaigos. Tik $14,000. 

Netoli M. pko ant plataus sklypo 
j 8 kamb., 5 didelių miegamųjų mūro 
,' nuosavybe, 2 modern. vonios. mo-
! dern. virtuve, naujas Šildymas gazu. 
j $22,000. 

6 bota mūras. Karsto vand. šil
dymas alyva, alum. langai 4 auto 
mflro garažas DidelSs pajamos. Ge-

i roj vietoj. Tik $54.000. 
1J4 aukšto. 2 po 4 H kamb., 7 me-

[ tų, mūrinis. 2 atskiri šildymai gazu. 
t ai am. langai, nuo Dotvynio apsaugo-
! tas rūsys. Gag« pke. Tik $31,000, 

N E R I S REAL E S T A T E 
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321 

' 

VTSCELI. A VBUUP 

J. M. RUDIS 
Lietuvis savininkas 

ALYVA 
Gyvenamų bei industrinių 

pastatų šildymui. 

BANNER OIL CO. 
Tel. CO 4-7465 

TAIP 
PASMISJfSi GAI.H PASIRINK 
H TAUPYMO PIANĄ PAOAI 
•iAVO »»A.ie<;r\IA. AP1ANKY 
KITU MUS GREITAI. 

4 1 oril),VT 

f v / INVl 

2/0 K! 
DIVIDENDAI U« 

VESTACIJAS 
MOKAMI KAS 

ETVIRTIS 
METU 

SANTA! UOS APDRAUSTOS DJ1 
$10,000 F.S.U.I. KORPORACIJOS 

5H% NAMU PASKOLOS OU 
.'5 METU. JOKIU PRIMOK KJTMO 

PABAUDŲ 

ST. ANTHONY 
SAVINGS A LOAN ASSN. 

1447 9. 4»th Ct., Cicero 50, IU 
Telef. 656-8330 & 242-4395 

loseph I . Grlbauskas Exec-6ec> 
VEMOKAMA VIETA MAŠINOMS 

DIDŽIAUSIAS DB GERIAUSIAS 
NAMC IR BIZN1TJ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARUATAS 

L E O N A S REAL ESTATE 
2785 W. 71st S t WAIbrook 5-6015 

Brighton Parke — 4 H kamb. ge
ras butas ir bizniui ar raštinei patal
pa. Nupirksite $700 jmok5je. $11,700. 

Parduodami 2 sklypai Marų. p-ke 
po 30x125 p. Galima statyti 2 butų 

j namus. 
Marų. p-ke mllr. 4 butai, centrai. 

' Šildymas. Garažas. Geros pajamos. 
Pifrus. $35.900. 

VAINA REALTY 
2617 W. 71st S t RE 7-9515 

BEVERLY HILLS H0MES 
Parduodu ir prižiūriu namus 
WHTTNEY STAPLES, CPM 

Vytautas Stapulionia 
BE 8-9820 — BE 9-0691 

PROGOS — OPPORTUNmES 

5851 S. NEENAH AVE. 
10 metų, 3 miegamų "ranch" sti

liaus mūr. rezidencija. Mūr. garažas, 
platus sklypas. Įkainuota $21,000 
parduodama už $17.500. įmokėti 
$2,000. 

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

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja vtaaia draudimo reikalais 

REALTY 
S. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233 

Groserių ir mėsos krautuve, su 
mūr. namu- Pardavimo priežastis 
— kiti interesai. Sv. Gali parap. 
5 kamb. užpakalyje, y2 rūsio, 2 
"*ralk-in" šaldytuvai, garažas. Su
sitarimui skambinti: RE 5-6463. 

HELP WANTED 
Reikalingi Darbininkai 

Lietuviškam restoranui mkarmga 

PADAVĖJA 
Kreiptis tel. DA 6-9837 

PARDAVIMUI 

JT 
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GARBAGE DRUMS 
wrra COVERS & HANDLES 

30 & 50 gal. Free delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 434-1113 
ninniHiimimiiHHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimi 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti 

IMMEDIATE O P E N I N G S 
AUTOMATIC SCREW MACHINES 
SET UP MEN AND OPERATORS 

Excellent Fringe Benefits Good Working Conditions 
Ccntact Personnel Office 

Burgess-Norton Manufactui ing Co. 
737 Peyton, Geneva, III. Phone: CE 2-4100 

(An Kgual Oppcrtunity Employer) 

Cicero. 3 butų mūr., 2 auto ga
ražas, $240 m8n. pajamų. $6,000 įmo
kėti. 

Cicero. 5 butų med. $500 m§n. pa
jamų. Tik $24,500. Mažas {mokėji
mas. 

Cicero.. 2 aukšt. mūr,, 5 bu t. Ir 
valgykla, virš $500.00 m5n. pajamų 
iš nuom. Savininkas išsikelia į Ari
zoną. Tik $42,500. 

ŠATAS REALTY 
4936 W. 15 S t , Cicero 

Tel.: OL 6-2233; OL 2-8907 

Naujas 2 po t% mflraa, S mieg. 
Gazu rad. šild., virimo Ir kepimo 
įreng. plyteles, 30" skl. Daug kitokių 
patogumų. Arti mano ofiso. Tik 
$34.000. 

S p o 6 kamb. 2 mieg. mūras Brigh
ton Pk. Gazu—alyva šild. 27' aki., 
alum. langai, 2 ynas. gar., pilnas rfl-
rys. pirksi už $28,000. 

1M a. 5 ir 4 kamb. mūras Gage 
i Pk. Gazo rad. šild. tiles, kabinetai 
j židinys. Viskas modern. $23,900. 

21 apart, mūras. $19,240 met. pa
jamų. Kaina 4.S karto met. pajamos, 
Pagayvok. 

S I M K U S 
REALTY — NOTARY PUBLIC 
4259 Se. Maplewood Ave, 
Telef. 254-7466 arba 927-2046 

: PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING. NOTARUATAS. 
CAR LICENSES. TNCOME TAX 

A. KATILIUS R. L 
2456 W. 69th St, RE 7-8399 

Mūr. 3 po 4 kamb. 26-ta ir Drake. 
Už miesto gyvenantis savininkas 
parduoda namą. tik $15,900; įmo
kėti S2.000 SVOBODA, 3739 W. 

! 26th St. LA 1-7038. 

file:///VTSCONSIN


CHICAGOS ŽINIOS 
KARDINOLO MEYER ŽODIS . I š CHICAGO I PEKINĄ 

Kalėdų proga didžioji Chica-! Norvegijos generalinis konsu-
gos spauda paskelbė kardinolo las Chicagoje Helge Akre, 60 
Meyer laišką, kuriame jis pri- m., paskirtas ambasadoriumi 
simena Bažnyčios visuotinį su- Pekinge, raudonoje Kinijoje. Jis 
važiavimą ir džiaugiasi, kad Baž- užims vietą Eriko Dons, paskir-
nyčia niekada nebuvo taip pasi to ambasadoriumi Portugalijoj, 
ruošusi išpildyti savo misiją, Abudu jie yra teisininkai, 
kaip dabar. Džiagiasi, kad II-ji 
suvažiav. sesija jau atnešė vai
sių — buvo paskelbti nuostatai Varžytinėse Chicagos miestui 
liturgijos klausimu ir taip pat aukščiausią kainą už gatvėse pa 
apie bendravimo — susižinojimo liktus senus automobilius pasiū 
priemones. Pagaliau — diskusi- lė California Auto firma: rao-
jomis jau gerai pasiruošta ir kės po $24 už 1957 m. automo-
trečiajai sesijai, ir yra pagrindo bilį, gi už 1958 m. automobilį 
laukti jos viltingai. General Iron mokės po $40. Tuo 

Diskusijos apie Bažr.včios vie- būdu dabar miestas gauna ke- I R^ald Parks, 4 m., yra vienas iš 
n y * taip pat parodė, kad dau- lėta doleri, daužau už gatvėse M M ? Z t £ S £ 1 Z 
smma suvažiaviTnotp^ni Kiekis, o'e naliktns. n^h^atsišfliikijiTrms aii- *.. vietos angliakasiai Daskelbė 

P O $24 UŽ AUTOMOBILĮ 

guma suvažiavimo tėvų siekia ge paliktus, nebeatsišaukiamus au
rų tarptikybinių santykių. Kar- tomobiiius ir iš to turės kelias-
dinolas pasisakė, kad netolimoje dešimt tūkstančių dolerių dau-
ateityje tais klausimais para- giau pajamų, negu anksčiau 
šys ganytojišką laišką. Pagaliau gaudavo. 
atkreipė dėmesį, kad Kalė-

streiką. Kai kurie darbininkai ir 
šeimos nėra patenkinti tuo streiku 

dos mums primena, jog esam 
mylimi Dievo vaikai ir jog turi
me meile už tą meilę, atsidėkoti. 
NAUJA DE PAUL UNIVER

SITETO VADOVYYBĖ 
Ligšiolinis De Paul univer

siteto prezidentas tėv. C. J. O'-
Malley, tose pareigose buvęs 
nuo 1944 m., paskirtas univer
siteto kancleriu, gi nauju pre
zidentu paskirtas tėvas J. R. 
Cortelyou, kuris iki šiol buvo 
biologijos ir gamtamokslio de
partamento vedėjas. 

NAUJAS COOK APSKR. 
TEISĖJŲ VADOVAS 

Aukščiausiojo Ulinois teismo 
teisėjas John S. Boyle pasitrau 
kia iš tų pareigų ir nuo sausio 
2 d. taps vyriausiu Cook apskri 
ties apylinkės teismų teisėju. 
Jo žinioje bus 76 apylinkės tei
smų teisėjai, 62 jų padėjėjai ir 
102 magistrato valdininkų, iš 
viso 240 teismo pareigūnų. 

MIRTINAI SUŽEISTAS 
Liudvikas Edris, 74 m. am

žiaus, buvo mirtinai sužeistas, 
kai jo vairuojamas automobi
lis sekmadienį Mįchigan City 
susidūrė su sunkvežimiu. 

IZRAELIO BONAI 
Šiemet Chicagoje Izraelio bo-

nų jau baigiama išpirkti už $6 
rnilijonus. Nuo 1961 metų Chi
cagos gyventojai Izraelio bonų 
jau yra nupirkę už $37 milijo
nus. 

NUTROŠKO NUO DUJŲ 
nutroškęs nuo angliarūkščio 
dujų. Tame pat kambary buvu-

Shasta Beverage vendrovės si kanarėlė taip pat nutrošku-
vedėjo sūnus "VVilliam Stinton, si. Atrodo, kad dujų prisipildė 
38 m. amžiaus, rastas negyvas, kambarys iš gretimos patalpos, 
susmukęs ant stalo savo lašti- kur stovėjo su užvestu motoru 
nėję 15418 Park av., Harvey, sunkvežimis. 

BEST Vv'ISHES TO ON'K A M ) ALi, 
ON THIS HOl.Y CHRKTMAS DAY 

For The Xew Year 
Courtesy of 

C. E. NIEHOFF & CO. 
Manufacturers of Ignition and 

Hvdraulic Brake Parts. 
AVENT'E 3-3400 

4925 W. Lawrence Ave. 
CHICAGO 30, ILLINOIS 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

FOR THE NEW YEAR 
Courtesy of 

Sheet Metai Contractors 
TAYLOB 9-3530 

124 North Halsted St. 
CHICAGO 6. ILLINOIS 

I 
M-a-vi.n.- Ciieetings & Best \Vi-hes 

For The Xew Year 
To My Many Friends 

Courtesy of Mt. PROSPEGT CHOP SUEY DR. NORMAN S. PATTERS0N 
FINEST CHINESK FOODS 

EOOD TO CARRY OL'T 
CIearbrook 9-39t>2 

416 \VPiST Xorthwest Hiway 
MT. PROSPECT. ILLINOIS 

BEST WISHES TO ONE AND AI/T, 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of 
R. O'BRIEN AND SONS 

C0MPANY, INC 
\VHOLKSALK MEATS 

3749 S. Racine, FR 6-1212 
CHICAGO 9. ILLINOIS 

BEST \VISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy o f 
Marano 8C Navilio 

TA Y M) R 9-5055 
4 — South Water Market 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

OPTOMETRIST 
For Appointment KElIogR 3-3450 

17 03 S O AK PARK AVENt'E 
TIN'LEY PARK, ILLINOIS 

BEST VVISHES TO ONE AND A U J 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of 

SWANS0N'S MUSIC STUDIO 
A V F ; N X ' E 3-8883 
35Ū6 North Central 
CHICAGO 34. ILL. 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of 
CHICKEN eOOP 
FL0WER SH0P 

Mrs. N. Emery, Prop. 
MAYFAIK 7-3582 

2-N-250 Svkift Rd., Lombard. 111. 

Merry Christmas! May This Blessed Seasore Be; FHIed 
With Hope And Cheer For You And Your Loved Onės 

Courtesy of 
SLEZAK C0NSTRUČTI0N CO., INC. 

BLTLDING CONTRACTORS 
5300 No. Northwest Hiway Chicago 30, ILL. R0 3-2090 

r^ 

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ VISIEMS 

/ JOHN PAKEL. Prezidentas 

CHICAGO SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIAHON 

6245 SO. WESTERN AVE. CHICAGO 36, ILL. 
GRovehill 6-7575 

Chicagos lietuvių žinios DRAUGAS, antradienis, 1963 m. gruodžio 24 d. 

BKST WISHKS TO ONE AND ALI, 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtpsv of 

GEORGE J, REITHAL & GQ. r ; 

LITUANISTINE EGLUTĖ 
BKIDGEPOKTE 

Bridgeporto Lituanistinė mo 
kykla ir Moksleivių ansamblis 
sekmadienį, gruodžio 22 d., su
ruošė šaunią eglutę su turtinga 
moksleivių programa. Prie dai
liai papuoštos eglutės scenoje, 

jšv. Jurgio parapijos mokyklos 
salėje, išrikiavę apie 50 tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
moksleivių giedojo kalėdines 
giesmes ir mielas lietuviškas 
dainas, kaip "Ant kalno gluos
nis", "Kai aš grėbiau" ir kt. 
Buvo grupinė ir atskirų moks
leivių atliekama deklamacija 
dienai pritaikytų eilėraščių, pa
triotinių, kaip "Pavergtas Vil
nius", "Gražus tėvelių kraš-

;tas", "Jei galėčiau" ir kt., o 
taip pat religinių: 'Kalėdos", 
"Malda" ir kt. Gražus progra
mos paįvairinimas buvo šokiai: 
"Storas ponas", "Voveraitė", 
"Ozukų polka", "Žilvytis". 

Buvo ir muzikinių numerių: 
E. Gailevičiaus "Ramovėnų 
maršas", J. ir G. Paškevičiūtės 
pianinu paskambino "Aidos" 
maršą, Schumano "Linksmas 
ūkininkas", Bretto "Valsą". Įs
pūdinga buvo baigiamoji gies

mė "Sveikas Jėzau", kurią gie
doti buvo įtraukti ir visi salės 
dalyviai. 

Programą paruošiant gražiai 
pasidarbavo mokytoja E. Spač-
kauskienė, duodama ir savo kū 
rybos. Mokinių tėvai labai 
džiaugiasi jos darbu. Daug tal
kino pasiruošime ir programos 
pravedime muz. F . Strolia, su
maniai atlikdamas Moksleivių 
ansamblio muzikinį paruošimą. 
Šis ansamblis ir susikūrė Brid-
geporte, tik paskiau išsišakojo 
ir kitose kolonijose. Jis palaiko 
mas Bridgeporte ir toliau, nors 
tremtinių skaičius čia gerokai 
sumažėjęs. 

Kalėdų senelis (Pr. Radis) 
geruosius vaikus apdalino do
vanomis. Sekė vaikų ir visų da
lyvių jaukios vaišės. &į paren
gimą ir visą lituanistinį darbą 
gražiai globoja tėvų komitetas: 
pirm. Kazys Genčius, sekr. Ma
rija Radienė, ižd. Cecilija Minio 
tienė, vald. narys Bruno Ma-
čianskis (turįs stambią kepyk
lą ir šiam parengimui aukojęs 
duonos, pyragaičių ir tortą lai
mėjimams) . Tėvų komitetas 
džiaugiasi, kad laibai sklandžiai 
vyksta darbas su seselėmis mo 
kytojomis ir su parapijos va

dovybe — klebonu prel. Ant. sio palankumo principu. Ir į šią 
Martinkumi. Klasės, salė litua- eglutę atsilankė seselės moky-
nistinėms jamokoms, repetici- tojos, prel. A. Martinkus, kun. 
joms, parengimams visada gau J. Prunskis, daug moksleivių 
narna be jokių sąlygų, didžiau- tėvų ir kitų svečių. —J. Žvilb. 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

STABDŽIAI, SANKABOS (CLUTCH), TRANSMISIJOS 
(Standartinės ir Automatinės). TUNE-UP'S 

IR MOTORŲ REMONTAS 
5759 So. WESTERN AVE.. Kampas 58th St. 

Tel. PRospect 8-9533 

F. EUIEIKI& 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermiiage Avemie 
Tel YA 7-1741 2 

4330-34 South California Avenue 
Teiefonaa LA 3-0440 ir LA 3-98* ž 

y 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų Naujų Metu savo mieliems pacientams, 
draugams ir pažįstamiems linki 

DR. ALBINA PRUNSKIENĖ 
2659 W. 59th Street, Chicago, III. 

^ Petkus 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

Jr • ^ 1 ! 
MARQUETTE PK. N A M Ų SAVININKŲ 

ORGANIZACIJA 
sveikina visus Marquette Parko ir apylinkes 

lietuvius, linkėdami nuotaikinga Kalėdų 
švenču ir laimingų Naujųjų 1964 Metų. 

VALDYBA IR NARIAI H 

TRYS MODERNIOS KOPLYOiOfe 

2533 West 7lst St. Telef. GRovehlli 6-2345-6 
1410 S. 50th AveM Cicero, T0wnhall 3-2108-09 

AMATE. AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad Šaukėnų miško urėdas 

ll 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lie tuv į LaidotuviŲ Direktorių Asociacijos Nariai 

A A. 

JUOZAS GAUDUŠAS 
mirė 1963 m. gruodžio 22 d., 3 v. p. p. Detroite, Mich., 
401 West Grand Blvd. 

A. a. Juozas Gaudcsas, gimęs Lietuvoje, Vaiguvos 
parap., Šiaulių apsVr. Amerikoje išgyveno 14 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime du broliai: Felicionas, 
brolienė Jadvyga, Iiūdas, brolienė Ruth ir kiti giminės. 

1963 m. gruodžio 23 d. kūnas bus pašarvotas Det
roite, Bauža Funeral Home. Po to bus pervežtas Chica-
gon ir gruodžio 24 d. 6 v. v. bus pašarvotas J. F. Eu-
deikio koplyčioje, 4330 So. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 26 d., iš 
koplyčios 9 v. r. bus atlydėtas į Švč. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Broliai, brolienes ir kiti giminės. 

STEPONAS C. LACKAW!CZ 
2424 W 69tb STREET Tel REpobUr 7-1213 
2S14 W. 2Sftl PLACE T*l VTrginfe 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 3 CALIFORVM AVE Tel CAIayette S-S57v 

ANTANAS Ai PHILLIPS 
SS07 LITUAMCA AVE Tel YArds 7-346 

POVILAS J. RIDIKĄ* 
3354 S. HALSTED STREET Tri YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A V E TeL COramodore 4-2228 

JURGIS F, RUDMIN 
3319 S. LITrANTCA AVE. Tel Y Ardu 7-113S—llSk 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 I 50th AVE., CTCEROJLL. Tei. Oh.ym^k: M00S 

Pranešame kad Lietuvoje mirė 

A. -f A. 
Julijana Stasiuliene-Malinauskaite 

Gyvenusi Joniškio valsč., Smalių kaime. 

Lietuvoje liko sūnus Albinas su šeima, ir kiti giminės. 
Cia Amerikoje dnktė Zofija Ripskienė, sūnus Jonas ir 
Juozas so šesnomis, seserjs Marcijana Sobutiene, Ieva 
Dambrauskienė ir Ona Krisčiūnienė Su šeimomis. 

Laidojama gruodžio 24 dieną Kalnelio kapinėse. 

NULIŪDĘ VAIKAI 

aUžAUSKŲ BEVERLY HILLS atLINrei* 
iriausio*, gėlėp dėl vestuvių, bsnket". isidotuvuj 

b eitų papuoėimų 

-44S WEST 6&rd STBEIT 
1 Telef PK 8-0838 PB M M 

PIRKITE DABAR TIESIOG RU0 
M R , N E L S 0 N 

SAVININKO 

S A I N T C A S I M I R 
M O N U M E N T C O 
3911 West l l l t h Street 

IMdžfsofrtaA PandnklAraB PTanę 
P«*rlnklma« V^arae IHRei»te 

Telef. — CEdarcresf 3-6335 
Menas bioka« nuo kapfnhi 

m u m - - - - - - - - - - - - i . 1 1 • 
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DRAUGAS, antradienis, 1963 m. gruodžio 24 d. 

X Stefa ir Benas, Cicero gy
ventojai, Vienybės klubo savi
ninkai, Lietuvių Fondui paau
kojo 100 dol. Šiuo metu Lietu
vių Fondas jau pasiekia 100,-
000 dol. ribą ir vis kaskart di
dėja. Kaip žinoma, Lietuvių 
Fondo procentais remiami mū
sų kultūriniai reikalai. Šiemet X Malonius Draugo skaity

tojus kviečiame atsilyginti sko ^ P r o c e n t u padalinimas jvyks 
las už skelbimus ir prenume- P° N a u ^ M e t x*' T a i * • a n t r i 

ratą. Dienraštį kviečiame užsi- m e t j u i š e i l ė s skirstomos tūk-
sakyti ir savo artimiesiems. ; stantinės palūkanos, gi fondui 
Lietuviškoji spauda turėtų bū- a u ^ a n t ^ o s k a S m e t d i d ė J a -
t i mūsų kasdieninių reikalų pir X Lietuviu Bendruomenės 
moję vietoje. Geriau atsisaky Chicagos apygardos valdyba, ^ 
t i kokio šventinio pirkinio a»- žuvus prez. Kennedy, oasiuntė L»s Angeles lietuvių eglutė tarptautinėje parodoje, kur rodoma kaip ; BlUb. TEGUL KŪDIKĖLIS JĖZUS JUS VISUS LAIMINA IR 
kokiu oramoįu ir ^utauovti PreZ- Johnson užuojautos tele- i v a i r i u o s* P ;^ u . l i o kraštuose švenčiamos Kalėdos. Nuotraukoje D. Ra- i STIPRINA JŪSŲ JĖGAS. Redaktorius ! 
KOKių pramogų ir sutaupyti £ išreikšdama nau \mtyte' p ' M l k e i w n e - B- Kazlauskaitė ir dail. Mikėnas. Įrengiąs šį 
tam kas mūsų t au tmę gyvybe gramą, kar tu išreikšdama nau- l i e t u v i š k ą k a m p e ų. L . Kančausko nuotr 
palaiko — spaudai. J a m prezidentui sveikinimus, j 

Šiomis dienomis valdvba gavo į 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. 
Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago 60636, III. 

ŠV. KALĖDŲ IR N. METŲ PROGA SVEIKINU VISUS 
TĖVYNES ŽVAIGŽDUTĖS SKAITYTOJUS IR BENDRADAR-

X A. a. Juozas Gaudušas prez. Johnson padėkos laišką, 
širdies smūgiu mirė Detroite x" j Slavinskas, Dainavos 
gruodžio 22 d. Lietuvoje buvo ansamblio pirm., įsijungė su ki-
Šaukėnų miško urėdas. Laido- teis ansamblio aktyviais na-
jamas Chicagoje ketvirtadienį riais | p a g a l b ą Ba]£o rinkliavos 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių rašytojų d-jos 
jos grožinės literatūros premi-

LIETUVOS ATSTOVO 
J. RAJECKO, SVEIKINIMAS 
JAV LIETUVIAMS ŠVENČIŲ 

PROGA 

KALĖDŲ OBUOLYS 

X Lietuvoje vis labiau vis-

Šveicarijos kalnuose gyveno rodininkas, kiek pagalvojęs, lie-
senas laikrodininkas. J is buvo pe jai eiti namo ir laukti j o 
neturt ingas, bet labai geras vai- ateinant. 

Artėjant šv. Kalėdoms ir kams. Viso kaimo vaikai ii my- • ~ . .. , 
metai .Naujiesiems i m Metams reiš- Įėjo. . S u s ^ t e s j i s surado skare-

kiu giliai nuoširdžią padėką vi- j T o j e l f c 4 ą J B n u o s e r ) 0 b u v o į * " ^ L V l S ^ t o S 
v . . . . gėles lietuvių. Be $100. kuriuos šiems esantiems J. A. Valsti- p a p r o t y s Kūčių vakarą nešti teteveėnė laikrodi o r a k l r 

X Vietoj švenčių sveikini- p a s k y r ė L . Bendruomenė, ir a n : ^ veiksmams, organizact- d o v a n ų Kristui Kūdikėliui. R r l £ 7 S T « f a S ^ ^ ^ 
mų Jonas K Karys nusiuntė t r o ž i m t o kuri vra mžadpinsi joms, spaudai, jų talkininkams M**™™* ^ « « ioii™*^™_' Tę.g ^T ] ff31**- . " y f 1 

nuskubėjo pas turt ingjau-

šv. Kazimiero kapinėse. Chica- v a j a u s m e t U ; apvažinedami to- J 0 s k n a t a i ir šiais 
goję gyvena veuomes brolis j i m e s n e s vietoves rinkliavos rei į u m a t o m i surinkti S Los An 
Felicijonas, teisininkas, kuris ir k a l u " ••- - ' " A 

rūpinasi laidotuvėmis. 

tro šimto, kurį yra pažadėjusi, ioms> spaudai, jų talkininkams kiekvienas Kūčias laikrodinin- I j L 
ka> su.-usir.ama. .Ne: i- Naujų Gautin?° ^ V o k i e t i į 0 J ) sanato- j a u gauta ir poros asmenų pa- i ir pavieniams lietuviams, pri- ^ n u e i d a v o į bažnyčią, bet nie- , s ? a ž m o c m t a m _ „ i p c t r , , ( 1 j , ™ 

v , , " ž a d a i - sidėjusiems metų bėgyje savo k a d a neturėdavo dovanos J i s 
viam 10 dol. Pov. Dilys pasiun; P o xaujų Metų bus paskelb- talka kovoje ir veikloje 

Metų sveikinimo atvirukai atei
ną iš Lietuvos į Ameriką yra 
rusiški. 

rijoje laikomiems dviem lietu- ^adai 

X Atsiminimai apie 

sidėjusiems metų bėgyje savo k a d a neturėdavo dovanos Tis ^ , S * , T f C 
talka kovai* ir veikloie dėl Lie- Z neturėdavo dovanos J * p a s i s e k ė parduoti laikrodį. Vi 

a Va-sario <6 - - - . " t s buvo labai geras žmogus, ką u * s u s p i n i g u s J a t i d a v g s a v o k a i 
te vasario ib a. gimnazija. įu t a , u r y komisija. Le^ejus ir Į * " o s - !dirbdavo, tą atiduodavo varg 
dol., Aldona Svalboniene Litua- a u t or ius LRD valdyba kviečia Kartu labai nuoširdžiai dė- \ š a m g 

a. a. n u s žurnalui 5 dol., P. J . Nor- s e k į į spaudoje, kur bus suda- i kojų visiems sveikinusiems ma-
šaulį VI. Putvį, norint, kad to- kaičiai 5 dol. Vasario 16 d. gim: ryta j u r y komisija ir kokiuo ne Švenčių proga. 
j i medžiaga patektų į leidžia- nazijai. adresu siųsti premijos kandida Visų vieningas darbas ir vie-
mą apie jo gyvenimą monog- x Kristijono Donelačiio Li- tūr-a,i knygas. Premija skiria- no kitam moralinė parama — 
rafiją, reikia tuojau siųsti ad- tuanistikos mokyklos Chicagoj m a ^ geriausią metų grožinės tiksliausias ir gražiausias bū-

mynei, kuri t uo nuskubėjo į 
s a m s - ! krautuvę. 

Vienais metais jis nutarė bū- j Bažnyčios varpai skambėjo, 
t inai padaryti dovaną. Ištisas žmonės skubėjo i bažnyčią, 
dienas jis dirbo nepaprastą laik- j Laikrodininkas atsiminč, kad j i s 
rodį — prakartėlę. Ėdžiose gu-!vėl neturi dovanos Kūdikėliui. 

resų: V. A. Mantautas , 53 Wa- tradicinė Kalėdų eglutė ir ati- literatūros veikalą, išleistą bet das Prisidėti prk: Lietuvos lais 

AUSTRALIJOJ 
— Melbourne eina didelio for

mato lietuviškas laikraštis "Tė-

verly s t , Worcester 4, Mass., t inkama vakaro programa šie- k u r laisvajame pasaulyje 
o visa kita medžiaga apie Lie-: met įvyko gruodžio mėn. 21 d. 
tuvos šaulių gyvenimą, nuo Jaunimo Centro didžiojoje sa-
jos įsikūrimo dienos iki dabar, lėje. Mokyklos mokiniai suvai-
kitu adresu: P. Petrušaitis, dino Vandos Frankienės dviejų . . 
1561 Holmes Ave., Racine, paveikslų kalėdinį vaizdelį "Vai f k f * į * • į ~ * * * 
Wis., arba Chicagoje įteikti kinkai - aviniukai". Vaidinime Austraujo^ lietuvių kataliku Fe-
CV spaudos ir informacijos ve- buvo gražiai supinta ir kalėdi- d e r a c i J a " J l s b u v o **&* l9*>. 
dėjui A. Gintneriui, 3221 W. nė tema ir sugestyvi didaktika. L o U T T e t r i ^ č t s k T 
61 st., Chicago 29, E?. Pagei- Jame turėjo progos pasireikšti Javo kun. ar . Petras Kačinskas, 
daujama, kad visa medžiaga ir dainininkai, ir giedoriai, i r dabar Geelongo lietuvių kapeho-
būtų perduota vieno mėnesio deklamuotojai ir baletininkės n a s ; Po Poros metų tą darbą 
laiku bei tautinių šokių šokėjai. Vai- ^reme B r o m u s Zumeris. 

dinimui pasibaigus, visa mo- P n e š m e t u s laik<> P r i e " T e v i š -
X Marąuette P a r k o namų k ykla dar pašoko keletą tau- k e s A i d l *" pnsmngė ir naujas 

savininkų susirinkimas įvyko t i n i ų š o k i ų n e s c enoje, bet pa- mėnesinis laikraštėlis "Ateities 
gruodžio 20 d. 7:30 v. v. pa- č i o j e s a l e ; j e . P o p r o g r a m o S atė- Žingsniai", kuriuos leidžia Aus-

jusių svečių laukė mokyklo; t ė t r a l i J o s ateitininkai. "Ateities 
XT - 1 , vų komiteto paruoštas bufetas. Žingsnių" redaktoriumi yra 

* šių metų Donelaičio mokyklos k u n- P e t r a s Butkus, Sydnėjaus 
programa buvo ypač konden- lietuvių kapelionas. 
suota ir neištęsta. Tai tikra do- j VOKIETIJOJ 
rybė ir pažanga. Mokyklos mo- — Vasario 16 d. gimnazijos 

vinimo darbo. 
Įėjo Kris tus Kūdikėlis, šalia Uždarydamas spintelę j i s pama-

Kalėdų žvaigžde 
Piešė M. Pakalniškyte 

CH>CK><><>0<><>0<><K>0<>0<>a<>0<>0<><><><> 

KOČIOS 
Šią naktį gimė 
Jėzus vaikelis. 
Prie stalo meldžias 
Mama ir tėvelis 

Tėvelis laužo 
Mums paplotėlį. 
Mama dalina 
Po .gabalėlį. 

Ačiū Tau, Jėzau, 
Už dovanelę. 
Sotink ir laimink 
Mus šeimynėlę. 

Laima Kardokaitė 
K. Donelaičio mokyklos mok. 

rapijos salėje. 

X V. Stroga, 2451 
Campbell st., plačiai buvo ži
nomas anksčiau, kaip tos vie
tovės visuomenininkas ir dar
buotojas. Jisai tu r i komplektus 
labai įdomios medžiagos apie 
lietuvių veiklą ir anglų spau-

klūpėjo Marija. Ten buvo k a r a - t ė obuolį. Paėmęs tą obuolį j i s 
Ne viską įvykdėme, ko sie- M a i ' P i e m e n y s - kareiviai, ange-1 nuėjo į bažnyčią. Bažnyčia bu-

kėme praeitais metais Nors į-lax- I^lkrodis m u š ė valandas irjvo išpuošta žalumynais. Ant al-
vykiai ir sąlygos keičiasi, _ | grojo šventą giesmę Prieš pat i toriaus, prie Marijos statulos, 
mūsų veikla Lietuvą laisvinti i K ^ ė d a s J«" užbaigė laikrodi ir buvo padėta daugybė dovanų. 
neturi atlyžti. Priešingai, ji tu- | P a d e J ° Ji a n t Palangės. | Nuleidęs galvą, laikydamas ran-
ri stiprėti. Išvalęs dirbtuvę, jis apsivilko • koje obuolį, laikrodininkas pa-

Su laiku ir Lietuvai patekės j švariais drabužiais. Dar kartą j mažu ėjo prie altoriaus. Užlipęs 
tikrosios laisvės aušra, kaip ji[apžiūrėjęs laikrodį, j is pasijuto:paskutinį laiptą, jis norėjo pa-
patekėjo Afrikos ir Azijos tau- labai alkanas. Namuose buvo ^ dėti obuolį prie Marijos kojų. 
toms. ; t iktai vienas obuolys ir plutelė Staiga Kristus Kūdikėlis pasi-

Ncgalėdamas visų asmeniškai duonos. Paskutinius pinigus jis lenkė ir, ištiesęs rankutes, paė-
pasveikinti, bent šiuo nuošir-; buvo atidavęs elgetai. Į mė iš jo rankų obuolį. 
džiaustai visus sveikinu. Tuo ta rpu į duris pasibeldė: — Stebuklas, stebuklas! — 

Linkiu Dangaus palaimos, apsiverkusi kaimyn? Jos tėvas sušuko visi žmonės ir puolė a n t Į m uQcį;s\_->L 
malonių švenčių ir laimingesnių serg&- Visus pinigus ji išleido kelių. Laikrodininko veidu rie- j **'?** ~ <L/LX/f#>A- -«>* 
Naujųjų J96Jf Metų. daktarui ir vaistams. Jos maži dėjo džiaugsmo ašaros. 

Tesustiprina jie mūsų viltį vaikučiai neturi ko valgyti. Laik Kibirkštėlė 
ir pagyvina pastangas dar dau
giau nuveikti kovoje dėl Lie
tuvos laisvės ir Nepriklauso
mybės. 

Te Naujieji Metai sustiprina 

doje. Dirba Kuppenheimerio , . ... ,. . . . . T. -o ,5 s , - •, • skiepijimui jaunimo širdyse. siuvykloje. J is Balfo šalpai jtei J į > _ _ j TTZ , H J ^ . 
kė 25 dol. 

kytojai jaučiamai čia įdėjo Kalėdų eglutės parengimas gra j ir mūsų brolių bei seserų tėvy-
daug darbo ir dar daugiau mei aiai aprašytas Mannheimer ,nėje viltis susilaukti laiminges-
lės lietuviškam žodžiui ir jo Morgen laikrašty gruodžio 16 • nio rytojaus. 

d. laidoj. Laikraštis plačiai a p - ' j Rajeckas 
rašo programą. Lietuves A stovą X Pranas L'rbelis vietoj ka

lėdinių sveikinimų paaukojo 
X Išskirtinai geras tonas to I $40, vieną metinę stipendiją X Kun. Patlaba, pusę metų x V. Geniene, 7114 S. Map-

Telefunken. Puiki dovana Ka 
ledoms. Labai sumažinta kai-1 X Ona ir Jonas Gradinskai 
na. Pasižiūrėkit pas Gradins- vietoj kalėdinių sveikinimų, r , . e r 0 v i k a r i c 

ką. Televizijos, Hi F i stereo,; kaip j r kasmet, paaukojo Bal- ^Z-T TU TTT 
magnetofonai, patefonai. 2512 fui $50. (Pr.) 
W. 47th St., F R 6-1998. Šian-! 
dien atd. iki 6 v. v. rSk.) 

KALĖDOS 

vokiško nešiojamo FM radijo Pedagoginiam Lituanistikos In- nrieš K a i ' i -
TM^mirPi, Thrikl Hov^na Ka- stitutui. (Pr.) T IrSZ I:J \ Kale-; i e Wood Ave., Chicago 29, UI., 

das grįžta atgal \ Amenką. ,- „ v , . , ., .. -
* _ r> T3„+i„v Č. K ^ J a u kuns laikas guli Sv. Kry-
Kun. P. Patlaba yra Sv. Anta- . . J 

ziaus ligoninėje. Gruodžio 17 
X Cicero Lituanistinės mok. d" & T ^ a s o n i s jai padarė 

XVSolistai"l)anutė Stankai- K a l ėd u eglutė bus šeštadienį, sėkmingą skilvio operaciją. Li-
tytė ir Jonas Vaznel?^, Daina- gruodžio 28 d., 5 v. v. parapi- gonė po operacijos, dr. Tumaso-
vos ansamblis ir parapijos cho- J * salėje. , n io priežiūroje, jaučiasi gerai. 

x Jaukus ir linksmas Naujujg r a s ^ ^ g v Kryžiaus lietu- I x Cnicago taupymo ir sko- Ligonė V Genienė biru-
Metę sutikimas, ruošiamas ramo-. ... „„-oniiry, bažnvcioie Pie lininio b-vėj praėjusi šeštadie- ' . - - , . , . . . 
venų ir birutininkių s. m. gruodžio ^ S T S T a K ^ U - ' * b u v o ^ l ^ E * Wish- ^ ^ a t S 1 P r a S ° ""* ^ U ^ 
mėn. 31 d. 8 vai. 30 min. vakare menelių misiąs KaleOų naktį— i » " d r • nažistamu kad dėl 
Dariaus-Girėno rūmų didžiojoje 12 valandą. Mišias atnašaus į WeU fondo dovanos pen- u š \ i r Pažįstamų, kad del 
salėje, 4416 S. Western Ave. kun. klebonas Edvardas Abra- k l 0 m s organizacijoms. Trylikai; ^ ^ šiais metais negales jų 

Bus puiki muzika, skani vaka- m a f t į s asistuojamas kun Leo- šeinių įteikta Kalėdų krepšiai.; pasveikinti su Šv. Kalėdų šven-
riene ir šampanas. Ir už visą tai n Q Pe[kaus k ^ A d o l f o s t a . Čekius įteikė sekret. Filomena i tomis. 
Z Z ZL?3ZJ5£?£JZ ** Pamokslą pasakys kun.Br. Pakel atsUikusių, nesveikų įstai 
užtikrinti sau vietas. Tuo reikalu Markaitis, SJ. SU vaikučiams, pneglaudoms 

Piešė Mirga Pakalniškyte 

JONAS MINELGA 

KALĖDOS LIETUVOJE 

galima kreiptis pas: G. Mieželienę 
2535 W. 59 St. PR 8-8522, J. Gra-
dinską 2512 W. 47 St. FR 6-1998. 
A. Tverą 2646 W. 69 St. RE 7-1941, 
M. Babickiene VI 7-1712 ir J. 
Bagdžių HE 4-3713. 

(PR.) 

X Kviečiame dalyvauti Cice-
roje Naujų Metų sutikime šv. 
Antano parap. salėje, 9 v. v. 
Staliukai rezervuojami tel. TO 
3-4236 arba OL 2-4410. Pelnas 
skiriamas Cicero Aukšt. Lit. 
mokyklai. (Pr.) 

X Naujų Metų sutikimą Chi
cagos L F Bičiuliai ruošia gra
žioje Chateau - Bu - sche salėje, 
10312 S. Cicero Ave. Informaci
jos teikiamos i r s talai užsisako
m a adresu: Mrs. L. Vaičiūnie
ne, 7221 S. Claremont Av., Chi
cago 36, 111. Telef. WA 5-6979. 
Kvietimo kaina 7.50 dol. asme
niui, studentams 4 doi. Kviečia
me visus jaukiai sutikti Naujus 
Metus. (Pr.) 

ir kt. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnuiiiiiiiiMiM 
S0PHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio TKI penk 
tadlenlo 10 Iki 11 vai ryto. SeStadta
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 lkl 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos plrmad 

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

Tel. ITEmlock 4-2413 
7159 So. M«plewood Ave 

C'hicaeo 2». m. 
HHIII IfMIIMIMIII imMIMniMllimilinilMH 

Languos švieseles .mirga 
Už liepų apšarmotu. 
Tėtukas kinko žirgą, — 
Važiuojame rarotų. 

Ilgai klausausi varpo, 
Kai jis liūliuoja, žvanga. 
O žalčio žnyples karpo — 
Gėlytėm puošia langą. 

X ANTRAS KAIMAS, saty
rinė - literatūrinė jaunųjų teat-

« « 4 ~ I « # I * I J ' « X C l C e r ° ŠV* A n t a n o P a r a P - ralų grupė, pabaigę š. m se-
M O V I N U Bernelių mišios bus 12 vai. Ki- ^ n ą Chicagoje dėkoja visiems 

R. SERfiNAS perkrausto baldus. t o s mišios kaip sekmadienį, j j ų pasirodymus atsilankiu-
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto X Marąuette Parko Lituani- S į e ms ir linki linksmų Kalėdų 

I f n ^ j * ^ ^ o i ^ n l ' onco ^ m < > k y k l a *** e g h r t e ^ e n č i l i i r ^™V N ^ U Me-2 0 4 7 W. 67 PI. Wfl 5-81)5.5 vaikams Marąuette Parko pa - , tų . Kaipo padėkos ženklą mū-
^ ^ i ^Py ' 0 3 įįĮ* gruodžio 28 d. 5 gų visuomenei, užpildžiusiai vi-

v. v. Įėjimas nemokamas. suS> n e t į. pakartot inus mūsų 
X Kun. B. Sugintas šv . Ka- pasirodymus, ANTRAS KAI-

lėdų ir Nauju Metu proga nuo- M A s n u t a r ė p a a u l r o t i $50 V a -
širdžiai sveikina visus Vasario 3 ^ 0 16-to gimnazijai ir $50 
16, Saleziečių ir Punsko gim- L. S. S-os leidiniui LITUANUS. 
nazijų rėmėjus - narius 1,180, / p r \ 
sudarančius 59 būrelius, linkė
damas gausios Dievo paTaimos X Akad. Sporto Klubas Li-
ir ištvermės kilniame pasiryži- tuanica Kalėdų pirmą dieną 
me. Visų 59 būrelių vadovas: (gruodžio 25 d.) rengia links-
kun. B. Sugintas. 7024 S. Ar- mą šokių vakarą, šokiai bus 
tesian Ave., Chicago 29, UI., Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
telef. HEmlock 6-1852. Halsted St. Gros labai populia-Tel. GRovefailI 6-7875 

ALF. STANČIAUSKAS -
HEATING and COOLING 

(SIMVJTUJ Ir teldTmq Jr*njrlmafl) 
7S04 So. RoelorelI Strt»et 

CHICAOO 29, UI. 

Ant kelio girgžda sniegas Balti laukai, sodybos. 
Nuo žingsniu ir vežėčių. i Pabalęs gluosnis šviečia. 
Juokiuos — net dingsta miegas, j Virš jų Žvaigždė sužibus 
Kai bąla ūsai tėčio. i Į Prakartėlę kviečia. 

KALĖDŲ BELAUKIANT himną, gimė gruodžio mėnesį. 
Mano mėgiamiausia šventė Tą patį mėnesį gimė lietuvių 

yra Kalėdos — Kristaus gimi- kalbos tėvas J . Jablonskis. li
mo šventė. Mes tai šventei ruo-i-A- Mickevičius, kuris rašė gra-
šiamės iš anksto. Mamytė šva- žinosans eilėraščius. Taip p a t 
r ina kambarius; galvoja, kokius P**- Mašiotas vaikų knygelių ra -
pyragus kepti, kokias dovanas; šytojas. 
pirkti. 

Mes su sesute galvojame, 
kaip papuošti eglute, o svarbiau 
sia, ką a tneš Kalėdų senis. Bet 
šiemet, apie Kalėdas galvojant, 
išgirdom liūdnas žinias, kad nu
žudytas mūsų Prezidentas. Tai 
šiemet Kalėdos bus visiems liūd
nos. Nors Kalėdų senelis atneš 
ir našlaičiams dovanų, bet ne
galės j iems grąžinti tėvelio 

Begina Jurgilaitė, 
K. Donelaičio Lit. m-los 

VI sk. mok. 

GRUODŽIO MĖNUO 
Man atrodo, kad gruodžio mė 

Kristina A. Bukaveckaitė, 
4 sk. mok. Gimusi gruodžio m. 

Laukiu aš Kalėdų. 
Vis pirštelius lenkiu 
Klausiu vis tėvelius, — 
"Ar toli tos šventės?" 

Sveikinsiu Jezulj, 
Kurs lovelėj yra; 
Nešiu dovanėliu, — 
Aš maldelę tyra. 

Vida Viščiūtė, 
Šv. Jurgio Lit. M-los V sk. mok. 

GALVOSŪKIAI 
Kai pradžioje a ts i randu, esu 

paslapt ingas, o ka i mane išaiš
kina, nieko ypat ingo. (3 taškai) 

K a s nei tėvo, nei motinos 
n iekada neturėjo? (2 taškai) 

Surangy tas — kaip gyvatė, 
plokščias — kaip lenta, 10.000 
arklių negalėtų jo ištiesti. 

(5 taškai) 

K a s lekia be s p a r n ų ? 
(1 taškas) 

Galvosūkių a t sakymai 
1. Vieną normalų 3, ant rą 

atvirkščią suglaust i (sujungti) , 
gaus i te skaitlinę 8. 

2. Obelis, a g r a s t a s ir t. t. 

3 . Skylė, plyšys. 

4. Rašalas . 

X Rožė Rinkevičiene sveiki- rus Neo-Lituanus 16 asmenų 
na savo gimines, draugus ir pa- orkestras. Pradžia 7 vai. vak. j nesį y ra daug gimtadienių, 
žįstamus šventomis Kalėdomis Kviečia visus atsilankyti ir I Be Jėzaus Kristaus gimimo, 
ir naujais 1964 metais. Kalėdi- linksmoje nuotaikoje praleisti kalendoriuje radau, kad dr. V. 
nių kortelių nesiuntinės. (Pr.) Kalėdų vakarą. (Pr .) , Kudirka, kuris parašė Lietuvos šv. Kalėdų rytas. Piešė Rasute Arbaitė 

• * 
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