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Paskirta 11-toji Draugo romano konkurso premija
Premiją laimėjo rašytojas Juozas Kralikauskas 

už kūrinį: „Titnago ugnis"
Premijuotasis romanas yra istorinis, siekiąs mindauginių laikų

z

CHICAGO, III. — Šių metų 
sausio 1 d. “Draugo” rūmuose 
susirinko romano jury komisi
ja apsvarstyti ir išrinkti iš de
vynių atsiųstųjų vieną premi
juojamąjį. Komisiją sudarė: Be 
nys Babrauskas, pirmininkas, 
Aldona Šimaitienė (sekretorė), 
Vincas Ramonas, Povilas Gau
čys, Stasys Tamulaitis. Disku
sijų metu į šalį atidėti vienas po 
kito septyni romanai. Turėjo ta 
da pasisakyti jury komisijos 
nariai už du: Titnago ugnis ir 
Aukurai stabams. Komisija pri
ėjo išvados, kad Titnago ugnis 
yra parašyta sodriai, vaizdin
gai, labai taikliu žodžiu ir su 
tokia stiliaus kultūra taip, kad 
šis romanas yra pirmas tokis 
mūsų literatūroje. Ir tada komi
sija visais penkiais balsais pa- 
s'sakė už Titnago ugnį.

Šiemetinis “Draugo” laurea
tas rašytojas Juozas Kralikaus-

kas yra gimęs 1910 metais, Ka- go” romanas Titnago ugnis nu- 
reivonių kaime, Žiežmarių vis., kels skaitytoją į mindauginius 
Trakų aps. Dabar gyvena To- laikus Lietuvoje. Šis rašytojo 
ronte, Kanadoje. Yra baigęs žingsnis į praeitį yra didelė ir 
humanitarinius mokslus Vii- palriminga staigmena, atsišvie- 
niaus universitete. Mokytojavo 
įvairiose Lietuvos gimnazijose. 
Bendradarbiavo ir bendradar
biauja spaudoje. Dirbo ir te
bedirba Visuomeninį darbą.

Kaip rašytojas, Juozas Kra- 
i Iškauskas debiutavo 1937 me
tais nepriklausomoje Lietuvoje 
išleistų novelių rinkiniu Septy-

žinant pačiam rašytojui ir pa- 
dovanojant mūsų raštui aukštos 
literatūrinės vertės istorinį ro
maną, visais atžvilgiais taip rei
kalingą šiais laikais.

Prem’jos įteikimo iškilmės 
bus sausio 7 dieną 3 vai. p. p. 
Marijos Aukšt. mokyklos salė
je.

Naujausios 
žinios

Rašytojas Juozas Kralikauskas, 
gyv. Kanadoje, laimėjęs “Draugo” 
literatūros premiją.

Ekonomine pažanga turi eiti lygiai 

su socialiniu darbininko būvio

Vienuoliktojo “Draugo” konkursinio romano Jury komisija: Vin
cas Ramonas (kairėje), Stasys Tamulaitis, Aldona Šimaitienė 
(sekretorė), Benys Babrauskas (pirmininkas) ir Povilas Gaučys.

progresu
Dabartinė pasaulio padėtis labai įtempta ir pavojinga

LILL, Prancūzija. — šiom tytą teisėtą valdžią ir laikosi 
dienom Lilės arkivyskupas kar- ištikimai visų potvarkių, kurie 
dinolas Lienart vienose iškilmė- tarnauja visuomenės gėrio ap

saugai. Socialiniuose konfliktuo 
se Bažnyčia neneigia ekonomi
nio klausimo svarbos, bet ji 
visados primena, kad būtų di
džiausia neteisybė reikalauti tik 
iš darbininkų ir jų šeimos au
kos kylantiems ekonominiams

JAV investmentai 
Belgijoje

BRIUSELIS. — Jungtinės A- 
merikos Valstybės Belgijoje y- 

i ra investavusios daugiau kaip 
$275.600.000, pasakf belgų eko
nomijos reikalų ministerijos 

į pranešimo.

Olandija pasiūlė svarstyti

Naujosios Gvinėjos klausimą
HAGA, Olandija. — Olandų 

vyriausybė vakar pranešė, jog 
ji nori apsvarstyti vakarų Nau 
josios Gvinėjos ateitį su Indo
nezija nestatant iš anksto sąly
gų.

Premjeras Jan De Quay per
skaitė parlamente vyriausybės 
pareiškimą, pradėjus debatus 
vakarų Naujosios Gvinėjos klauį

nezijai, kuri vakar nutraukė 
visokią komunikaciją su Olan
dija.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės atskraidins lėktuvais dar 
dvi pėstininkų kovos grupes į 
Vokietiją sausio mėn. viduryje. 
Būsią atvežta 4,000 armijos vy
rų.

— Libane nepasisekus dešinio 
jo sparno sukilimui, libaniečių 
kariniai pareigūnai jau arešta
vę apie 1,000 asmenų, kurie 
įtarti dalyvavę sukilime ar jam 
pritarę.

— Fidel Castro vakar pradė
jo minėti kubiečių revoliucijos 
3 metų sukaktį. Parado metu 
skrido rusų statyti sprausmi-
niai lėktuvai. • i

i
— Iš Rytų Vokietijos praė- Į 

jusiais metais į Vakarų Vokieti
ją atbėgo 207,000 asmenų.

ni kalavijai, kur impresionisti- 
nėsė nuotaikose piešia pradžios 
mokyklos mokytojų gyvenimą.

Su stambiais veikalais - roma- 
■ nais rašytojas užėmė ryškiai sa
vo poziciją jau tremtyje. 1954 
metais išleistas romanas Urvi
niai žmonės buvo pirmas, tvir
tas rašytojo žingsnis į literatū
rines aukštumas. Svetur nublok
štų lietuvių tema šiame roma
ne tapoma visu tragiškų spal
vų sodrumu pusiau laukinėje 

• Kanados auksakasių aplinkoje.
Tos pačios aplinkos foną J. | 

Kralikauskas naudoja ir antra
me savo romane Šviesa lange, 
išėjusiame 1957 metais, akcen
tuodamas knygos puslapiuos 
daugiau psichologinį ir moralinį 
momentą.

Dabar premijuotasis “Drau-
____________________________

Raudonieji didžiuojasi
Berlyno siena

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistų dienraštis va- simais, paskutinės olandų East
kar paskelbė, kad Berlyno šie- Indies kolonialinės liekanos. In- 
na yra tokia aukšta ir stipri, d n^zija graso įsibrauti į olan- 
jog nei velnias, nei Dievas “ne- dų Naująją Gvinėją.
gali” pagelbėti bet kam per- Prezidentas Sukamo užvakar 
žengti šią sieną. paskelbė ginčijamą teritoriją In

donezijos provincija.
Gynybos reikalai

PALM BEACH, Fla. — Pre
zidentas Kennedy vakar susi
tiko su generolu Taylor ir gy
nybos sekretorium McNamara 
apsvarstyti tautos gynybinius 

, reikalus.

Intemuncijaus vizitas 
Japonijos katalikų 

įtaigų
TOKIJO. — Pirmą kartą po 

35 metų Šventojo Tėvo atsto
vas šiom dienom oficialiai vizi
tavo Japonijos katalikų bendruo 
menes.

Šioj vizitacijoj apaštališkasis 
internuncijus Enrici per 7 die
nas aplankė visas pietinėj Ja
ponijos saloj katalikų gyvena
mas vietoves, kur pirmąsias 
krikščioniško mokslo žinias še
šioliktojo šimtmečio viduryje 
skelbė šventas Pranciškus Ksa
veras.

se, dalyvaujant gausiam aukš
tų visuomenės veikėjų ir diplo
matų skaičiui pasakė kalbą, pa
brėždamas, kad “dabartinė pa
saulio padėtis yra labai įtemp
ta ir pavojinga. Berlyno, Alži- 
rijos, Kongo, Naujosios Gvinė
jos kla simai kelia visiems su- sunkumams nugalėti. Ekonomi- 
sirūpinimo ir grasina iššaukti nis progresas turi eiti lygiai 
baisius konfliktus. Tokios pade- su socialiniu darbininko būvio 
ties akivaizdoje ypatingai svar progresu.
bu yra turėti aiškų nusistaty- ---------------
mą. Katalikų Bažnyčia smerkia x * „ . j .• i t
visokį smurtą prieš asmenis,:Mrs" Kennedy atideda 
bet negali taip pat pripažinti kelionę

i ir tokios 
nas nori 
bės. Tai 
barybę.

I
Baigdamas kardinolas pareis- šių metų kovo mėn. pradžios, 

kė: “Bažnyčia neina, tai yra Pasak oficialaus pranešimo, 
neskelbia kuri valdymosi forma atidėjimas esąs “reikalingas, 
yra geriausia, bet ji respektuo- nes serga prezidento tėvas Jo
ja kiekvieną visuomenės pasta- seph P. Kennedy”.

kelionę
PALM BEACH, Fla. — Mrs.sistemos, kur kiekvie- PALm BEACH, Fla. — Mrs. 

įes-oti pats sau teisy- p Kennedy, prezidento
” 4 grįžimas į bar- Kennedžio žmona, atideda savo 

| kelionę į Indiją ir Pakistaną iki

9

Trumpai iš visur
— Domininkonų Respublikos 

taryba prisiekė, ir busimasis 
naujas Domininkonų valstybės 
tarybos pirmininkas Bonnelly 
pažadėjęs domininkonams susi
rinkimų laisvę ir perspėjo gink
luotas jAgas nesikišti į naujos 
vyriausybės reikalus. Bonnelly 
pakeis prezidentą Balaguerą. 
lis par< škė, jog taryba turi

WASHINGTONAS. — JAV 
ūkininkai praėjusiais metais už
dirbo daugiau pinigų, negu betl 
kuriais metais nuo 1953 metų, visas įstatymų leidimo ir vyk-
uždirbo net 10 procentų dau- dymo galias, kol bus išrinkta 
giau nei 1960 metais. i nauja vyriausybė. 1963 m.

*

Olandų vyriausybė sutinka 
tartis be sąlygų su Indonezija 
vakarų Naujosios Gvinėjos rei
kalu. Olandija pakeitė planą: ne 
bereikalaus, kad Naujosios Gvi
nėjos gyventojai patys pasirink 
tų savo krašto ateitį. Haga su-

Streikas South Bend tinka tartis, o olandų darbiečių 
SOITTH BEND, Ind. — 5,000 PartlJa ra^na be ginklo ati-

Stude'raker automobilių kompa- U° 1 1 au^-^ virėją Indo-
nijos darbininkų vakar paskel-

?nXkąsuu“sudary P REZIDENTO KENNEDŽIO PLANAI

1962 METAMS

Tshombe atmete prašymą 

pakeisti posėdžio vietovę 
Tshombės kaltinimai prieš JAV ambasadorių

I

Kiek Nepalis turi gyventojų?
KATMANDU, Nepalis. — Pa

sakstatistikosbiuro pranešimo,, M^icmiška pagalba seniesiems. Parama mokykloms. Nemažins mokesčių ir netrum- 
pins darbo valandų. Nauja žemės ūkio programa.Nepalis

407,127
129,425 
vyrų.

1961 metais turėjo 9, 
gyventojus. Ten yra 
moterys daugiau negu

ELIZABETHVILLE, Katan- 
ga, Kongas. — Katangos pro
vincijos prezidentas Tshombe 
vakar atmetė Kongo preziden
to Kasavubu reikalavimą su
kviesti specialią katangiečių res 
piibJikos parlamento sesiją Jung 
tinių Tautų valdomoje Kaminos 
bazėje vieton Elizabethvillėje.

Tshombe''pareiškė, kad Kasa
vubu neturi teisės keisti sesijos 
vietovės.

Pasak Tshombės pareiškimo, 
Kasavubu žygis yra “priešingas 
ir tiesiogiai pažeidžia Kongo 
konstituciją”. Jis pridėjo, kad 
t:k provincinė Katangos vyriau 
sybė turi teisę sukviesti katan
giečių seimą posėdin.

Pagal laikinąją konstituciją 
sutarta, kai Kongas tapo ne
priklausomas, provinciniai šei
riai turi teisę susirinkti du kar-

tvs per metus, — pareiškė 
Tshombe.

Katangiečių parlamentas turi 
susirinkti, kad patvirtintų as
tuonių punktų susitarimą, ku
riame Tshombe sutikęs baigti 
Katangos atsiskyrimą ir pripa
žinti centro vyriausybės Leo- 
poldv’llėje autoritetą.

Tshombe vėl apkaltino Jung
tinių Amerikos Valstybių am
basadorių E. Gullion, jog jis 
įsikišęs j diskusijas Kitonoje 

, tarp katangiečių prezidento ir 
centro vyriausybės premjero 
C. Adunlos.

TshoTr.be kaltino Gullioną dėl 
sutrukdymo katangiečių prezi
dentą baigti sutartį su Adoula, 
kuri būtų buvusi palanki Ka- 
tangai. Tshombe nori laisvų 
konfederacinių santykių susijun 
giant su Kongu, o centro vy
riausybė federalinės struktūros.

Grįžo Breznev
MAbKVA. — Sovietų Sąjun

gos “prezidentas” Breznev jau 
grįžo iš Indijos, kur viešėjo dvi 
savaites. Vnukovo aerodrome 
jį sutiko Chruščevas ir kiti 
Kremliaus vadai.

— Kai angos parlamento sesi
ja įvyksianti Elizabethvillėje, 
Atstovai vakar pradėjo rinktis 
į posėdį.

KALENDORIUS

ims jo siūlomą medicinišką pa
galbą, surištą su socialiniu drau 
dimu. Jis taipgi tikisi, kad šie
met Kongresas priims jo siūlo
mą pagalbos įstatymą mokyk
loms, kurioms susidarys sunku
mų su didėjančiu skaičiumi ei
nančių aukštąjį mokslą. Jis taip 
gi tikisi, kad kongresas pakels 
pašto tarifus, nes dabar paštas 
neša nuostolius.

Sausio 3 d.: šv. Genovaitė, 
šv. Danielius, Rustė.

Sausio 4 d.: šv. Titas, Ari
mantas, švitrė.

ORAS

■Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
- anie 30 laipsnių, rytoj — 
truputį pasikeis oro temperatū
ra.

Saulė teka 7:18, leidžias 4:31.

Prezidentas Kennedy

PALM BEACH, Fla. — Pre
zidentas Kennedy su savo vy
riausybe, kurią jis laiko pro
gresyvia, tikisi viltingų 1962 
metų. Savo šių naujų metų pro 
gramon Kennedy yra įtraukęs 
stiprinimą ekonominės pažan
gos, uolesnį mokslinimą JAV 
jaunuomenės, didesnį aprūpini
mą senesniųjų piliečių. Prezi
dentas tikisi, kad kongresas pri-

Maj. gen. Padro Rodriguez 
Ecnavarria. ginkluotų jėgų va
das, pažadėjo remti tarybą.

— JAV ambasadorius Mask
voje Thompson ir Sovietų Są
jungos užsienio reikalų minis- 
tens Gromyko dvi valandas 
kalbėjosi Berlyno krizės paša
linimo klausimu. Jų pasitarimai 
bus tęsiami

— Egiptas paneigė Izraelio 
pranešimą, kad Sovietų Sąjunga 
derasi gauti laivyno bazę Jung
tinėje Arabu Respublikoje, no
rėdama pakeisti bazes, kurių ne
teko Albanijoje.

— Diosdado Macapagal, 51 
metų, liberalų partijos vadas, 
jau pradėjo eiti Filipinų prezi
dento pareigas. Inauguracijos 
iškilmės buvusios gana papras
tos.

— Japonija praėjusiais me
tais pagamino 28,200,000 tonų 
neapdirbto plieno, arba 27.4% 

tačiau aaugia.ii ne’ praėjusiais metais, 
srityje prezidentas pa- žinti muitus, kas gali būti būti- 

ra norint įsijungti į Europos 
Bendrą rinką, kuri dabar, prisi
dedant ir britams, darosi stip
riu ūkiniu veiksniu.
Nauja žemės ūkio programa

Prezidentas planuoja kongre
sui pateikti naują žemės ūkio 
programą. Dabar žemės ūkio 
produktais prekiaujant su Eu
ropa JAV-bės gauna per metus 
ekstra $2 bilijonu. Būsią refor
muoti mokesčių įstatymai, kai 
kur įvedant lengvatas, kai kur 
pagriežtintai apsaugant nuo iš
sisukinėjimų.

Prezidentą® džiaugiasi, kad 
JAV greit atsigauna iš praei-

■ tų metų ūkinio atoslūgio. JAV
■ 1961 m. produkcija pasiekė $40 
bilijonų, bedarbių skaičius su
mažėjo iš 6.9% iki 6.1%, tarp
tautinėje prekyboje deficitas su 
mafėjo iš $3.8 bil. iki $550 mil.

dų) teisių sulyginime ir yra pa
siryžęs toje srityje siekti dau
giau, pvz. sulyginti lengvatas 
gyv. namų statyboje, 1-------
ir šioje i __ _ 
siryžęs veikti atsargiai, nes, ki
lus visuomenės susierzinimui, 
tai tik pakenktų siekiamam tiks 
lui.

Artėją rinkimai padės 
prezidentui

Artėja nauji kongreso rinki
mai, ir prezidentas tikisi, kad 
viešoji nuomonė bus reikšmin
ga parama, siekiant kongrese 
pravesti tuos planus. Metai pre
zidento pareigose Kennedžiui su 
teikė daugiau patyrimo, kaip 
kongrese pravesti reikiamus da
lykus ir jis dabar viltingesnis. 
Dėl didelių išlaidų gynybos rei- 

! kalama, Kennedy nesitiki mo- 
I kesčių sumažinimo.

Kennedy yra nuomonės, kad ,
jo administracija yra gerokai rinkoje, 

l laimėjusi piliečių (baltų ir juo- sės, reikalui atsiradus,

Nesiskubins mažinti darbo 
valandų

Su politine akcija partijos 
kandidatams paremti preziden
tas nesiskubins, manydamas, 
kad jo sėkmingas darbas Bal
tuosiuose rūmuose bus geriau
sia parama. Prezidentas sieks, 
kad kongresas įkurtų naują 
miestų reikalų departamentą 
(vrban’zaciios). Iš kitos pusės 
— prezidentas nėra tos pačios 
nuomonės su unijų vadais, ku
rie nori sumažinti darbo valan
das, bijodamas, kad tada Ame
rikos prekių kaina kils ir neiš
laikys konkurencijos pasaulio 

Prez.dentas nori tei-
suma-
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. PRIE BENDRO KŪČIŲ STALO

žodį primindamas, kad sekan
čiais metais išlikti sąmoningo
mis ir mylinčiomis savo šalį 
skautėms — mūsų šventa pa
reiga.

Už valandėlės scenoje pasiro- 
do Paukštytės — visa iki vie- 

jnos “Šešupės” dr-vė, suvaidin
dama v. s. B. Vindašienės pa- 

| rašytą 1 veiksmo kalėdinį vaiz
delį “Kalėdų sapnas”. Tai dvie
jų sesučių sapnas kūčių vakarą, 
kurį jos, suglaudusios galvy
tes, susapnuoja prie lietuviš- i 

pačią beveik ir tvarką, tik skir- kais šiaudinukais papuoštos Ka 
tumas tas, kad kiekvieną kar- ledų eglutės. Jas užsnūdusias a- 
tą matome čia naujus, mielus teina pai.nksminti ir zuikelis su 
veidelius, kuriuos taip gražiai 
ątšvyti raudoni kaklaraiščiai 
arba tik tamsi, lygi uniforma, 
kaklaraiščio dar tebelaukianti.
Tai gausėjančios “Kernavės” vadovė — stebuklingąja lazde- 
gretos — mūsų pačios mažosios, ie bešvytruojanti Kalėdinė Žvai- 
pačios nuoširdžiosios paukšty- gždė. Iš šio vaidinimėlio trykš- 
tės.

Kūčias pradeda sktn. J. Kru- nuteikia žiūrovus! Po to, užge- 
tulienė B. Brazdžionio eilėraš- sus šviesoms, pamatome ir ki

tą paukštyčių pasirodymą — 
tai “Dubysos” dr-vės paukšty
čių sugiedotos dvi kalėdinės gies 
mės: “Piemenėliams” ir “Svei
kas, Jėzau gimusis”. Mažųjų su
tartiniai balseliai ir rankose de
gančios žvakutės džiugma šir
dį ne tik jų tėveliams, bet ir 
vis ems jų besiklausantiems.

Ir šiemet, kaip ir kasmet, 
“Kernavės” tunto skautės pa
ruošė kūčių stalą, prie kurio 
plotkęle dalintis ir artimai pa
bendrauti susėdo, kaip ir visa
da, gausi “Kernavės” šeima. Tik

gausumu — tąją šeimą sudarė 
300 narų. Tai ne tik pačios ker 
navietės, tai ir jų tėveliai, sve
čiai ir viešnios, tunto bičiuliai 
ir nuoširdūs rėmėjai.

Kasmet šios kūčios turi tą 
pačią ri’itį ir iškilmingumą, tą

čiu. Tai įvadas į kūčias ir tai 
dienai skirtą Evangeliją, kurią 
prie italų sustojusiems perskai 
to tunto dvasius vadas tėv. J. 
Raibužis, S. J. Po jo savo nuo
širdų žodi ir linkėjimus visoms 
tunto skautėms ir jų artimie
siems perduoda evangelikių 
skaučių dvasios vadas kun. A. 
Trakis. Montažėliu “Pakvieti
mas prie kūčių stalo” pradeda
mos pačios kūčios; sulaužoma 
plotkelė ir pasikeičiama linkėji
mais. Tai pats iškilmingiausias 
ir gražiausias kūčių momentas. 
Pasistiprinus kūčių valgiais (o 
jų daug daugiau negu 12 rūšių
— “Kernavės” tunto mamytės 
visad taip duosnios), nepamirš
tamos ir lietuviškos tradicijos
— traukiam šieną iš po stal
dengtės ir spėjam savo būsimą 
amžių; po lėkšte kiekvienas ran 
da ir gražią, lietuvišką patarlę 
ar priežodį. Ir vėl mūsų mažo
sios skautukės suguža prie mik 
rofono paskaityti visiems, ko
kia senųjų protėvių išmintis šie- kuklia auka. Pintinėlė, perriš- 
met joms buvo skirta. į ta tautinių spalvų kaspinu, tal

pino savyje kuklią, bet nuošir
džią suką mūsų sesėms užjū
ryje.

jūrinį skautavimą ir akademi
nio mokslo sienose. Mūsų pasi
rinktos spalvos mus apjungia 
ir įpareigoja. Jos yra taurios ir 
prasmingos, mes jas garbingai 
atstovausime.

Į jos jūrų tunto vardu s. Antanas 
Butkevičius. Garbės filisterių 
vardu žodį tarė j. v. s. Alg. 
Aglinskas.

Dr.
ko ir

l
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JCRŲ SKAUTUOS KORP!
GINTARAS KETVERI METAI

V. Tauro, dr. K. Aglins- 
savo vardu korporacijai
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Siekdama lietuviškos kultūros 
išlaikymo Korp! Gintaras yra 
suruošusi šių menininkų paro
das: Vytauto Igno, J. Akstino 
ir V. Remeikos, Friburgo Ecole 
dės Arts et Metiers baigusiųjų 
lietuvių menininkų parodą, V. 
Balukienės, ir meno istoriko dr. 
Pov. Rėklaičio Lietuvos senovi
nių žemėlapių parodą “Lietuva 
senosios Europos grafikoje XV 
- XVII amžiai”. Poetės Liunės 
Sutemos antroji lyrikos knyga 
pasirodys sausio mėn. pradžioje 
korporacijos pastangomis. Kor
poracija Gintaras palaiko nuo- Į 
šiiožius ryšius su atsikūrusio
mis studentų korporacijomis. Į 
Aktyviai dalyvauja organizuo- į 
tame Lietuvių Studentų sąjun-1 
gos gyvenime ir įeina į centro ■ 
valdybos sąstatą. Korporacija! 
aktingai dalyvauja organizuoto- 

i je kovoje dėl Lietuvos ir paverg 
tų Pabaltiios tautų išlaisvinimo. 
Koipora- ijos nariai yra pakelti 
į skautininkų laipsnius. Vienas 
korporantas yra išrinktas į LSS 
tarybą. Korporacija Gintaras 
turi du egzistuojančius skyrius, 
o trečiasis skyrius yra organi
zuojamas. Šiuo metu korporaci- 

! ja turi 52 senj'orus, 18 junjo- 
rų-ių, 8 diplomuotus filisterius 
ir 3 garbės filisterius.

I

Pirmąjį sveikinimo žodį tarė j 
s. Ed. Korzonas, ASS centro 
valdybos pirmininkas, pasidžiau1 
gdamas Korporacijos nuveik-' 
tais dari ais, drausme ir susi
klausymu ir palinkėdamas ir to
liau taip prasmingai skautauti. 
Chicagos Lietuvių Skautams 
Remti draugijos vardu sveikino 
jos pirmininkas dr. Steponas 
Biežis, pasidžiaugdamas noro, 
ryžto ir valios įgyvendinimu su
kuriant naują, savitą jūrų skau 
tijos korporaciją ir linkėjo jai, 
dar ilgus metus skleisti lietuviš j 
ką jūrinę dvasią ir ryžtą jaunuo 
menės tarpe. Brolijos Vyriausio 
Skautininko vardu kalbėjo pa
vaduotojas s. Br. Juodelis. Svei
kino ir vidurio rajono vadas s. 
VI. Vijeikis. Korp! Neo Lithu- 
ania vardu sveikino Rimas Sta
nkūnas ir ASS Chicagos sky
riaus vardu j. s. Ed. Vengians- 
kas, Juodkrantės tunto vardu 
s. Aldona Gasnierienė ir Balti- 

i _

(Nukelta į 6 psl.)

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopedas. Proteristas 

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

J Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1: 
į ORTHOPF.DIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IU
Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal su3itarimą. 

D€1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock. 4-1562 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

<

t 
I

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

• Redakcija dirba kasdien 
dien 8:30 — 5:30, šeštadie- 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 
8:30 — 5:00, šeštadieniais — 
nias — 8:30 — 12:00.

■■■z

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta f

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAMUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir ArcherJ 
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius.

I DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm, 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broaduay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833

♦Š. m. lapkričio mėn. 24 d. va
kare, Jaunimo centre įvyko jū
rų skautijos Korp! Gintaras ket 
venų metų sukakties minėji- į 
mas. Minėjimas prasidėjo 6 v. 
vakaro uždara sueiga, kurios 
metu, būdingomis apeigomis, tė 
vui J. Kubiliui atkalbėjus in- 
vokaciją, buvo suteiktos spal- 

Ivcs 2’unijorams-ėms: Jūrai Ab- 
> , . . , . - i romaitvtei, Aušrelei Bukienei,tąs iiuosirdūmas taip maloniai. ’. ’ , ..... Danutei Gudaitytei, Diemantei

7 . i Karvelytei, Izidai Petravičiūtei, 
Eglei Tumasonytei, Audriui Ag
linskui, Antanui Bartkui, Kas
tyčiui Jučui, ir Linui Jurciui. 
Naujai pakeltųjų sęnjorų-ių var 
du, jautrų žodį tarė Izida Pet 
ravičiūtė. Sueiga buvo baigta 
tradiciniu “Gaudeamus”. Po per 
traukos prasidėjo viešoji minė
jimo dalis su korporacijų atsto
vais, tėvais ir svečiais. Korp! 
pirmininkas, senj. Liudas Slė
nys, nušviesdamas korporacijos 
veikimą, supažindino susirinku
sius su korporacijos gyvenimu. 
Jo žodžiais: ketveri korporaci
jos Gintaras akademinio gyve- 

{nimo metai tarsi didžiulės gy- j 
venimo bangos nuriedėjo į pra
eitį. Per tą laiką korporacija 
išaugo ir sustiprėjo. Ji išryški- 

jnc savo veidą, parodė savo nu- 
' sistatymą.

Korporacija Gintaras, nuo 
pat savo įsisteigimo, pasirinko 

į lietuviškos jūrų skautijos kelią, 
kuriuo ėjo mūsų jūrinės min
ties* puoselėtojai, įsijungė tada 
į spalvingą anų laikų akademi-, 
rų gyvenimą Vytauto Didžiojo 
ir Vilniaus universitetuose. 
Nors likimas ir nelėmė mums 
siekti mokslo laisvos Lietuvos 
univers tetuose, bet mes jaučia
mės laimingesni, nes įstengėme 
sukurti savitą lietuvišką jūrų 
skautijos akademinį junginį 
Ko.p! Gintaras. Mes jį sukūrė
me tam, kad tęstume pamiltą

vovera te, ir balerinos, ir rai- į 
dėlės, ir tautiniais drabužiais į 

pasipuošusi lėlė, ką nors pašok
dami ar padainuodami. Jų visų

Šioje l učių vakarienėje ma
tome ir keletą mūsų skautų va 
dovių, vadovų bei viešnių ir sve 

vid. rajono vadeivą sktn 
Kurgon.enę, vadeivą sktn.

Vijeikj, “Aušros Vartų” tun 
lunbmnkę sktn. J. Bobmie- 
“Baltijos Jūros” tunto tun

n:ų.
F.
V.
to
nę,
tininką sk'ii. Butkevičių.

Šios kūčios užbaigiamos ne 
vien tik pabendravimu su tėve- 
kais ir linkėjimų gausybe, bet 

j ir tradiciniu kalėdiniu geruoju 
darbeliu, kuriuo šiais metais 

i “Kernavės” skautės nori pra
džiuginti Vasario 16-sios gimna- 

I z;jos skautes Vokietijoje savo

Štai, iš savo vietos — krikš
tasuolės — pakyla mūsų vyr. 
skautininke v. s. O. Zailskienė 
pasidžiaugti šia didžiosios šei
mos švente ir paberti linkėji
mų skautėms ir jų tėveliams. 
Po to "Kernavės” tėvų komite
to pirmininkas p. Ruibys taria

Tai vėl viena bendra šio tun
to šventė, paliekanti atsimini
mų puokštėje dar vieną žiedeli.

♦ ♦»<<«»»»»,♦ ♦» » »
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Val.: „ ..._ _ . . ..
vak. šeštadieniais 10—J vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. TOAlbrook 5-5076

i

i 
i
1
I

I

Ofiso Ir buto tel. Ol.ympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Rez. HE 6-1670 Kasdien 10-12 ir 4.7 Treč. ir šeš 

. tad. tik 10-12.

DR. K. G> BALUKAS th.: REonace 5-isn
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 1 DR. WALTER J. KIRSTUK 
6132 S. Kedzie Avė. WA 3-2670 I
Valandos pagal susitarimą Jei ne- ! 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001, į

Įi

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpubiic 7-2290.

J. G- TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 
I*ardavim<u-taisymai Sek. uždaryta

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

Rezid.: 3241 VVest 66tli Place 
Tel.: REpubiic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo J iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 ik.i 8.

I

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak.

Aešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. WAlbrook 5-3048

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

"St ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jeį 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vale., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.
 Uždaryta iki sausio 22 d.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tei. GRovehiU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENČIU PROGA
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ

ir vėl kviečia lietuvius aplankyti jos įstaigą, kuri yra viena ii įdomiausių ir taupytojų patogumui vėliausiai įrene 
tų taupymo įstaigų Chicagoje. Kiekvieną atsilankiusį pavaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais skanu- 
mynais. Vaikams, atėjusiems su tėvais, duodamos dovanėlės.

Be to, kiekvienas atsilankęs turės progos laimėti puikią dovaną Nėra reikalo būti mūsų taupytojų, kad da
lyvauti šių metinių švenčių vaišėse.

CHICAGOS SAVINGS BENDROVĖS naujai padidintas namas ir du kiemai automobiliams, sudėjus sykiu uži
ma 290 pėdų.

Taupykite ir skolinkitės Amerikos Lietuvių Sostinėje — Marųuette Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION 

6245 So. VVestern Avė. — GR 6-7575
VALANDOS:

Pirmad. nuo 12 iki
Antrad. „ 9 „
Trečiad. uždaryta visą 
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad.

8 popiet
4 „ .

I dieną
8 popiet
8 „

12:30

DR. C. K. BOBELIS
InKstų ir šlapumo taku chirurgija

TELEF. — 695-0533
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos Dagai susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M, BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Oflce tel. RE 7-1168 

Bes. teL TCAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8ITA.RIMĄ

TeL

v. r.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 WEST 71st STREET
Valandos tik susitarus
TeL GRovehiU 6-3409

LIGOS 

5-2670. 
Jei ne-

3-0001.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ
6132 S. Kedzie Avė. WA
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. R. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybę akušerija Ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbeil Ava. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

Staniai*

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. rak., 
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017 
Utnnlm nrilms narsi miaftarlma

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. P.Vai.: 
a-ntrad. tr penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadienį.

Kedzie Avenoe
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasti le-

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ 

Vidaus ligos
10748 S. Michlgan, Chicago 28. HL 

Telef. offlso; PUllman 5-6766 
Namu: BEveriy 8-3946

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

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081

! DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo z:SO Iki l 
4:80; antr. ir penkt nuo 5 iki 8; i 
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik ! 

1 susitarus.

Tel. ofiso VI 2-1484. Rez. RE 7-881B

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

3259 South Halsted Street 
Vai. kasdien: 8-7 p. p.; šeštad. 2-4
vai. Treč. uždaryta.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmenta.
Tei. Ofiso LĄ 5-2134, Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—' A tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

1i

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
TeL PRospect 8-1223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki B •

> v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
i laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Priima ligonis pagal susitarimą 
Dčl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kae- 
dlen, Išekyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehlll 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Vest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS 

valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

________ Trečiadieniais uždarvta-

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VA8KAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. >

Šeštad. nuc 2 iki 4. Treč. Ir sekm, 
tik skubiais atvejais tr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rea. HE 4-3169

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v Ir 7 iki B ▼. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-02^7, rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., «-7

DR. STAST3 ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), Saukite telefonu — 
434-6907 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.

Tel. Ofiso PR 6.7800. Namu 925-7697 į

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos

5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą

Al
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A. a. kun. M. Kazėno

DARBAI IR NUOPELNAI
PAS PIRMĄJĮ JAV LIETUVĮ DRAUGAS trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 3 d. 3

VYSKUPĄ

f

A. a. kun. Magnaus Kazėno 
mirtis iššaukia labai daug at
siminimų iš jo veiklos ir taip 
pat iš P'ttsburgho lietuvių gy
venimo.

Šiuos žodžius rašančiam ve- 
lionies veiklą teko sekti nuo 
1913 m., kuriais jis buvo įšven 
tintas kunigu ir pradėjo dar
buotis Pittsburgh^ lietuvių tar 
pe. Į kunigo ir visuomeninin
ko darną jisai įkibo iš jaunų 
dienų ir jį dirbo, galima sa
kyti, iki pat savo mirties. Per 
keletą metų dirbęs mažesnėse 
lietuvių parapijose, 1920 m. 
buvo paskirtas pačios didžiau
sios lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu Pittsburgh, 
Pa., diecezijoje, kurioje jis lig- 
šiol klebonavo, nors per pas
kutiniuosius kelis metus jau 
nebebuvo aktyvus, nes ligos- 
buvo kankinamas.

Besidarbuodamas Šv. Kazi- 
mic.o parapijoje per 40 metų 
velionis didelius darbus nuvei
kė. Savo tiesiog užsispyrusiu 
kunigišku uolumu jis greit pa
kėlė ne lapijos žmonių religi
nio gyvenimo lygį, įvesdamas 
bažnyčion naujų pamaldų, pa
laikydamas su lietuviais arti
miausią kontaktą, dideliu rū
pestingumu tvarkydamas baž
nyčios ir mokyklos reikalus.

¥
Besikuriant Šv. Pranciškaus 

Seserų kongregacijai su moti
nišku namu Pittsburge, kun. 
Kazėnas buvo vienas iš pagrin
dinių jos organizatorių ir rė
mėjų. Jei ši kongregacija šian
dien yra išaugusi į tikrai gau
singą ir savo veikla šakotą 
instituciją, tenka dėkoti to
kiems jos rėmėjams, kokiu bu
vo veninis.

A. a. kun. Magnus labai ge
rai žinojo, ką daro. Jis tikėjo 
lietuvaitį **vienuolijų reikalin
gumu ir naudingumu. Įsikū
rusios ir sustiprėjusios pran- 
ciškietės perėmė vadovauti jo 
p a tie.- parapijos mokyklą. Ir 
dar daugiau: kun. Kazėnui į- 
steigus prie parapijos aukštes
niąją mokyklą (High School), 
seserys pranciškietės buvo pa
kviestos jai vadovauti ir mo- 
kytuįavti, pastatydamos jos 
mcksic lygį atitinkamon aukš
tumom Tai buvo pati pirmoji 
lietuvių vidurinė mokykla lie
tuvių parapijoje. Tai buvo ku- 
n:go Kazėno iniciatyvos, rū
pesčių ir pastangų vaisius.

Velionis ir kitą ne eilinį pa- 
sitarnavimą savo parapijai at
liko. Jis įkūrė labai gražias 
ir grafioje vietoje Šv. Kazi
miero parapijos kapines, ku
riose laidojama lietuviai ne tik 
iš Šv. Kazimiero parapijos, bet 
ir iš kitų lietuvių parapijų 
Pittsourgo diecezijoje. Šiose 
kapinėse yra palaidota daug 
mūsų visuomenės veikėjų, ku
rių vardai ir dabar dar yra 
su pagarba minimi mūsų spau
doje ir bus minimi Amerikos 
lietuvių istorijoje. Šalia šių vei 
kėjų - veteranų bei pionierių 
r.uėjo Įioilsin ir pats tų kapi
nių organizatorius. Tai buvo 
1961 m. gruodžio 26 d. (Mes 
apgailestaujame, kad mūsų 
bendradarbiai bei koresponden 
tai Pittsburge ligi pat šiol dar 
mums nepranešė apie šio gar
bingojo lietuvio kunigo mirtį).

¥
j 932 m. Amerikos Lietuvių 

R. K. Federacijos gausingame 
/kongicsc,. įvykusiam Šv. Ka- 

ziL .*-»-o ‘parapijoje, Pittsburge, 
iš visų lietuvių kolonijų suva
žiavę veikėjai turėjo progos 
pamatyti tos parapijos klebo
no d'džius darbus ir jais pa
sidžiaugti. Tų metų kongrese 
kun. M. Kazėnas buvo išrink
tas Federacijos iždininku. Ta
me poste jisai buvo iki 1935

m. rugpiūčio mėn. Šiuos žo
džius lašantis buvo šios or
ganizacijos sekretorius. Todėl 
jis gan liudyti, kokiu rūpestin
gumu velionis vykdė savo pa
reigas. Jis buvo labai veiklus 
ir rūpestingas ne tik kaip iž
dininkas, bet ir kaip vadovas. 
Jis labai daug prisidėjo, kad 
ALRKF afilijuotų su National 
Catholic Welfare Conference 
(Amerikos Katalikų Veikimo 
Centru).

Į 1932 m. Federacijos kon
gresą atvykę kunigas (dabar 
jau ir prelatas) Jonas Balkū- 
nas ir kun. Kazimieras Pau
linis, atsivežė išvertę anglų 
kalbon šios organizacijos kons 
titu'ūją. Kadangi kun. Kazė- i 
nas buvo pakvietęs į kongre
są ir Pittsburgo vysk. Hugh 
Boyle (jis jame dalyvavo), vys 
Lupas, kuris kaip tik buvo 
NCWC administracijos veiklus 
narys, peržiūrėjo konstituciją, 
ją užgyrė - indorsavo. Su tuo 
užgyrimu po kongreso mudu 
su kun. Balkūnu vykome į 
Washlngtoną pas NCWC di
rektorių prel. Burke ir savo 
mis ją sėkmingai atlikome: AL 
RKF afilijavome. Po to žygio 
kun. Kazėnas paprašė, kad 
atspausdintų bent keletą de
šimtų konstitucijos kopijų. Ji
sai tas kopijas su savo gražiu 
laišku išsiuntinėjo daugybei 
arkivyskupų, vyskupų ir kele
tui kardinolų, kad gautų jų 
palaiminimą ir užgyrimą Fe
deracijai. To buvo pasiekta. 
Todėl ačiū velioniui kun. Ka
zėnui tuo metu ši mūsų orga
nizacija buvo laimėjusi dau
gelių Amerikos hierarchų pri
pažinimą.

¥
A. a. kun. Magnus buvo 

ir spaudos žmogus. Jis yra pa
rašęs ir savo lėšomis išleidęs 
keletą vertingų knygelių. Daug 
metų bendradarbiavo Draugui. 
Berods 1932 m. buvome įvedę • 
Drauge Httsburgo lietuvių ži- • 
n ų skyrių, pradžioje skirdami 
jam visą puslapį, ir to sky
riaus rūpestingu redaktorium 
per daug t?etų buvo kun. Ka
zėnas.

1932 m. rudenį įvykusiame 
Chicagoje National Council of 
Catholic Men suvažiavime pa
siskundžiau Pittsburgo vysku
pui Boyle, kad šiais sunkiais 
depresijos metais labai sunku 
yra išlaikyti dienraštį Draugą. 
Vyskupas paklausė, kuo jis ga
lįs padėti. Man tada užteko 
paminėti, kad aš būčiau lai
mingas, jei Jo Ekscelencija 
padėtų kun. Kazėnui stiprinti 
Draugą per pittsburginį sky
rių. Netrukus Pittsburgo vys
kupas /iriems savo diecezijos 
lietuviams klebonams išsiunti
nėjo laiškus paragindamas 
remti Draugą ir raštais, ir nau 
jais skaitytojais. Tai irgi bu
vo velionies nuopelnas, nes be 
jo taipininkavimo Draugo re
daktorius nebūtų gavęs šito
kio laiško.

1942 m. velionis beveik sa
vo lėšomis įsteigė Pittsburge 
spaustuvę ir jon perkėlė iš 
CleveJando savaitinį laikraštį 
Lietuvių Z’nias. Jį leido iki 
1951 m — iki jo įsijungimo 
į Darbininką.

Tenka dar pastebėti, kad 
kun. Kazėnas buvo uolus rė
mėjas visų kitų mūsų organi
zacijų ir sąjūdžių. Jis rėmė 
vyčius. Moterų Sąjungą, LRK 
SA ir kitas. Jis ir dirbo ir au
kojo ir Lietuvos išlaisvinimui 
bei šalpai. Kur nepasisuksime, 
visur surasime jo darbų pėd
sakus. Jo nebeturime gyvųjų 
tarpe, tačiau jo darbai ilgai 
ilgai tarnaus Bažnyčios ir tau
tos gerovei.

Valandėlė su vyskupu Ch. Salatka

JUOZAS PRUNSKIS

— Esu lietuvis ir tuo esu lai
mingas, bet aš myliu visas tau 
tas ir visiems savo dvasinėje 
tarnyboje noriu būti naudin
gas,—kalbėjo naujai nominuo- 
tasai pirmas Amerikos lietuvių 
vyskupas Charles (Kazimie
ras) A. Salatka, atlankiusiam 
jį Grand Rapids mieste vienam 
iš “Draugo” redaktorių. Eksce 
lencija yra jaunos išvaizdos, 
43 m., vidutinio ūgio, lieknas, 
draugiškas ir nuoširdus, bet 
kalboje atsargus ir rezervuo
tas. Nors čia gimęs ir augęs, 
bet gana laisvai kalba ir skaito 
lietuviškai, tardamas:

— Mano seserys abidvi gali 
sklandžiau lietuviškai kalbėti— 
jos ilgiau pasiliko savoj šeimoj. 
Man gi, baigus parapinę mo
kyklą ,teko, einant mokslus ir 
vėliau dirbant, daugiausia gy
venti ne namie. Būčiau laimin
gas, kad galėčiau dar daugiau 
lietuviškai mokėti.

— Ekscelencija, visi lietuviai 
nepaprastai džiaugiasi Jūsų as
menyje turėdami pirmą Ameri
kos lietuvį vyskupą ..— pra
tariau.

— Ir aš džiaugiuosi kartu su 
jais, — kalbėjo vysk. Salatka. 
— Esu dėkingas Šv. Tėvui, pa
rodžiusiam man tokį pasitikė
jimą. Vadovaujant mūsų vys
kupui Allen J. Babcock, tikiuo
si būti naudingas Bažnyčiai. 
Prašyčiau lietuvių maldų, kad 
eičiau sėkmingai naujas parei
gas.

Norėjo aplankyti Lietuvą
Pasakojo, kaip būdamas Ro

moje norėjo ap’ankyti Lietuvą, 
bet nebuvo įmanoma pro Gele
žinę Uždangą prasiskverbti. 
Kelis kartus lankėsi šv. Kazi
miero kolegijoje ir pažįsta jos 
rektorių prel. L. Tula'cą.

Bebūdamas Romoje ir vyk
damas audiencijon pas Šv. Tė
vą, buvo susitikęs vysk. V. 
Brizgį ir dabar džiaugiasi nuo 
vysk. Brizgio gautu sveikini
mo raštu.

Abudu tėvai lietuviai
Vysk. Salatkos tėvas yra iš 

Lietuvos, nuo Liubavo, netoli 
Suv. Kalvarijos, dabar turi apie 
75 m. amžiaus, šiuo metu yra 
išvykęs į Los Angeles (7630 W. 
42 st.) pas savo dukterį Mari
ją, ištekėjusią už lietuvio Clau-

de V. Meconis, kuris yra rek
lamos ir santykių su visuomene 
vadovas Litton Industries ben
drovėje. Vysk. Salatkos tėvas, 
atvykęs į JAV, visą laiką gyve
no Grand Rapids, tarnaudamas 
medžio apdirbimo įmonėje, bal
dų fabrike, kaip stalius. Tėvas 
buvo lietuvių Šv. Petro ir Povi
lo par. komiteto narys, vienas 
iš steigėjų Lietuvių D. Kunig. 
Vytauto Kareivių draugijos, 
narys Šv. Petro ir Povilo pa- 
šalpinės draugijos.

Vyskupo motina — lietuvė, 
kilusi iš Punsko. Mirė 1948 m. 
birž. 15 d., turėdama apie 58 

[m., kai jos sūnus, dabartinis 
j vyskupas, studijavo Romoje, 
i Gavęs liūdnąją telegramą, vys
kupas rytojaus dieną dar išlai
kė paskutinį egzaminą bažn. 
teisių licenciato laipsniui gauti 
ir, lėktuvu atskridęs, dalyvavo 
motutę laidojant Grand Rapids 
lietuvių par. kapinėse.

I ■
Lankė Sėtuvių parapinę 

mokyklą

Vysk. Salatka buvo trečias 
: vaikas šeimoje. Gimė 1918 m. 
vasario 26 d. Grand Rapids 
mieste. 1932 m. baigė Šv. Pet
ro ir Povilo liet. par. mokyklą, 
kur gaudavo ir lietuvių k. pa-
mokas; ten nuo 1928 m. dėsto 
lietuvaitės seselės pranciškie-

! liau ketverius metus studijavo 
teologiją.

Kaip gabus, gero būdo stu- 
i dentas buvo paskirtas dėstyti 
Šv. Juozapo seminarijon, dar 
pirm įšventinimo į kunigus. 
Dėstė Lotynų kalbą, istoriją, 
religiją ir kitus mokslus. Kuni- 

' gu įšventintas 1945 m. vas. 24 
d. seminarijos koplyčioje. Į- 
šventino vysk. Haas, kuris, įver 
tindamas jo talentus, išsiuntė 
gilinti bažnytinių teisių studijų 
Apolinaris institute, Romoje, 
kur 1948 m. gavo licenciato lai 
psnį.

Kaip pavyzdingas, išsimoks
linęs, gerai žinąs lotynų kalbą 
kunigas, 1948 m. liepos 1 d. bu
vo paskirtas vyskupo kurijos 
sekretoriumi ir Šv. Jono našlai- 

■ tyno kapelionu. Pasilikdamas 
dirbti kurijoje, 1950 m. birž. 15 

Id. paskirtas klebonu Šv. Myko
lo par. Dennison, Mich. Iš čia 
kas rytas 25 mylias važiuoja į 
Grand Rapids, pradėdamas 

, darbą apie 10 vai.- Baigdamas 
darbą apie 4 vai. 30 min. vėl 
vyksta atgal į savo parapiją, 
kur darbuojasi vienas, asisten- 

' to neturėdamas. 1954 m. pa- 
i skirtas diecezijos statybos ko
miteto sekretoriumi ir tų pat 
metų gruodžio mėn. — vice- 

I kancleriu, gi 1957 m. — Grand
I
Rapids diecezijos advokatų gil- 
dos kapelionu. 1961 m. gruodžio

Naujasis vysk. K- Salatka (vidury) sveikinasi su prel. J. Lipkum; ' 
dešinėje stovi “Draugo” red. kun. dr. J. Prunskis

I

Į
i

I tės iš Pittsburgho; Šv. Juozapo ! n d., dar tapo Šv. Juozapo se- 
seminariją baigė 1938 m. ir iš- min. direktorių tarybos sekre- 
vyko studijuoti filosofijos į tnrium

11 d., dar tapo Šv. Juozapo se-

kat. universitetą Washingtone. i 
Parašydamas studiją apie tiesą Lankėsi šventojoje Žemėje

i scholastikos požiūriu, gavo fi-1 Gausus darbas jį laiko labai 
’osofijos magistro laipsnį ir to- pririštą prie vietos. Chicagoje

Kevin Kelly, 7 men. berniuką, laiko tėvai, gyveną Chicagoj, po 
to, kai iš jo buvo išimtas prarytas segtukas (dešinėj). (UPI)

yra buvęs ketvertą kartų. Bet 
turėjo progos porą savaičių pa 
važinėti po Šventąją Žemę ir, 
paskutinį kartą jo vyskupui 
vykstant į Romą, jį ten lydėti. 
Laisvalaikių ne daug teturi. 
Žiemą mėgsta skaityti, vasarą 
— kartais golfą palošti,. pap- 
laukyti — mėgsta sportą. Te
levizijos mažai teturi laiko žiū
rėti. Jo darbovietės adresas: 
Chancery Office, 265 Sheldon 
S. E., Grand Rapids, 2, Mich. 
Čia jam tenka spręsti su kano
nų teise surištus dalykus.

Su vysk. Salatka pas 
preL Lipkų

Ekscelencija, lygiai rūpinda
masis visais, jaučia didelį prie
lankumą buvusiam savo klebo
nui prel. Juoz. Lipkui. Jis pa
kvietė kartu nuvažiuoti aplan
kyti tą lietuvį veteraną dvasi
ninką. Sėdome į vyskupo auto
mobilį. Artėjant prie prel. Lip- 
kaus buto, pamatęs lietuvį se
nuką, pratarė lietuviškai:

— Simonai, ar galiu čia sta
tyti “karą”?

Tėvukas, eidamas iš paskos, 
džiaugėsi: “Juk tai pirmas, vie- 
ninte'is Amerikos lietuvis vys
kupas”.
Prelatas apie vyskupo motiną

Prel. Lipkus — apšarmoju
siais plaukais, bet guvus ir sim 
papingas. Pasakojo, kaip vysku
po motutė buvo darbšti, rūpes
tinga, pamaldi ,gero būdo lie
tuvė, priklausė moterų rožan
čiaus draugijai. Savo būdu pa-

čiau, — pratarė prelatas.
— Aš kitu įrankiu jums lin

kęs pasitarnauti — pvz. sniego 
kastuvu, — atsiliepė vyskupas, 
gal prisimindamas kaip, būda
mas dar tos parapijos mokyk
loje, prel. Lipkui patarnauda- 

! vo prie altoriaus, šiaip padėda
vo kokiuose tvarkymo darbe
liuose.

Vyskupo namiškiai
Vysk. Salatkos viena sesuo 

gyvena Los Angeles; antroji 
yra vienuolė — Mercy vienuo
lyno Detroito provincijos sekre
torė ; prieš šias pareigas ji bu
vo Mercy ligoninės Bay Gty 
administratorė.

Vyskupo brolis Juozapas, 45 
m., gyvena 1708 Widdicomib, N. 
W., Grand Rapids, tarnauja 
pramonės bendrovėj. Antras 
brolis, Jonas, 39 m. yra baigęs 
Katalikų universitetą Washing- 
tene ir dabar yra Travelers ap- 
draudos draugijos klientų rei
kalavimų derintojas (adjus- 
ter), gyvena 235 Paris, S. E. 
Grand Rapids.
Vysk. Babcock džiaugiasi mūsų 

lietuviu
Tapęs vyskupu augziliarų, 

msgr. Salatka atliks pareigas, 
kokias jam paves vysk. Bab
cock. Kai gruodžio 13 d. Apaš
tališkasis delegatas Washingth- 
ne pranešė, kad prel. Salatka 
parinktas titulariniu Carianos 
vyskupu, Grand Rapids vysku
pas Babcock spaudoje paskelbė 
pareiškimą, pasidžiaugdamas

naši į mūsų vyskupą. Sirgo ii- mūsų tautiečio paskyrimu vys- 
gai ir mirė vidaus liga. Vysku- kupu pagelbininku, ir išreiškė 
pas besimokydamas buvęs gu- padėką Šv. Tėvui Jonui XXHL 
vus. Vyskupas Babcock priminė

— Juk jis savo kilmę dzūkas, kad prel. Sa’atka savo darbu
o dzūkai visi labai smarkūs, — kurijoje ir kituose plačiuose 
pratarė prel. Lipkus. Vyskupas diecezijos uždaviniuose įgavo 
jį sulaikė, tardamas, kad jam ypatingai naudingą patyrimą, 
visi lietuviai lygiai mieli. kuris jam padės teikti neįkai-

— Gaila, Ekscelencija,—kad nuo j amą pa.amavimą esant 
dar žiedo neturite, pabučiuo- vyskupu.

WILHEl_M HUENERMANN

j DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

(Tęsinys)
*

MARSE GALIMA GYVYBE

Du Chicagos biochemikai Ar- lygose, kaip yra Marso plane- 
mour tyrimų laboratorijoje į- toje. Mokslininkai E. Hawry- 
rodė, kad augmenija ir virusai j lewicz ir E. Ehrlich davė tokį 
galėtų gyvuoti ir vystytis to- savo tyrimų raportą mokslinin- 
kiose žemės k atmosferos są- kų suvažiavime, Denver, CoL j

Kai namuose ponia Guste sužinojo apie savo sū
naus pasielgimą, ji garsiai pravirko iš susijaudini
mo., Kudrinas padėjo savo ranką jai ant peties ir ra
miai tarė:

„Neverkite, ponia Bemardiene! Jūsų sūnus pa
darė tą pat, ką padarė Veronika Išganytojui Jo mir
ties kelyje. Dabar jis turės savo šventąją užtarytoją 
danguje!”

Ponia Guste linktelėjo galva, nusišluostė savo 
ašaras ir kukčiodama pasakė:

„Sakote tiesą, gerbiamas kunige, nors dėlto mo
tinos baimė ir nesumažės.”

„Būtų gerai, jei kurį laiką Robertas čia nesirody
tų”, patylėjęs valandėlę, tarė kunigas. „Po Velykų 
aš noriu jį nugabenti į saugią prieglaudą. Iki to laiko 
jis turi pasislapstyti.”

•

Tą dieną Kudrinas grįžo tik po piet. Jis gyveno 
drauge su kunigu Dodėnu, kažkur Saint-Satumin prie
miestyje. Panelė Bulangeraitė, nepaisydama pavojų, 
davė jiems pastogę.

Vos Kudrinas buvo spėjęs grįžti namo, kai ga
vo raštelį, kviečiantį skubiai atvykti į Nepagydomų
jų ligoninę.

Nedelsdamas, jis pasiruošė eiti. ——

„Gal eisi drauge?”, paklausė Dodėną, persireng
damas kitais rūbais.

„Gaila, negaliu. Rengiuos pamokslui, kurį saky
siu Didįjį penktadienį, Montbemage kapuose”, atsi
prašė paklaustasis.

„Na, kaip nori! Pasiveskime Dievui!”, atsisveiki
no savo draugą Kudrinas. Po atsivertimo, kunigas 
Kudrinas širdingai susibičiuliavo su Dodėnu.

Bet kai po dviejų valandų Kudrinas sugrįžo į 
priemiestį, jo laukė baisi staigmena. Pasitiko panelė 
Bulangeraitė ir susijaudinusi šnibždėjo:

„Neikite namo! Jakobinai ir nacionalgvardiečiai 
bute. Vos jums iš namų išėjus, Dodėnas buvo suimtas 

! ir nuvestas į Švenčiausios Trejybės kalėjimą. Jį įdavė 
mūsų kaimynas, kirpėjas, fanatikas jakobinas.”

„O, didis Dieve!”, susijaudinęs sušuko Kudrinas. 
„Bet kas dabar bus su jumis?”

„Su manimi?”, juokėsi Bulangeraitė. „Aišku, aš 
irgi negaliu grįžti namo. Tik su dideliu vargu man 
pavyko pasprukti iš raudonųjų nagų. Dabar turėsiu 
pagalvoti, kur rasti pastogę.”

„Jūs turite drąsią širdį“, tarė sujaudintas kuni
gas. „Staiga tapote bename!”

Tačiau panelė Bulangeraitė pažiūrėjo į jį spin
dinčiomis akimis.

„Argi Viešpats nepasakė pats apie save: „Lapės 
turi urvus ir paukščiai lizdus, tačiau Žmogaus Sūnus 
neturi kur galvos priglausti?”

Kunigas griebė tikėjimo išpažinėjos ranką ir stip
riai paspaudė, pilnas didelės pagarbos.

„Tiesą sakote! Mes turime dėkoti Dievui už šiuos 
sunkius laikus, kuriuose gyvename. Jis mus daro pa
našius į savo Sūnų. •

Revoliucinis teismas, Didžiosios savaitės trečia
dienį, kunigą Dodėną pasmerkė miriop. Mirties spren
dimą jis sutiko su tokiu ramumu, lyg jam būtų bu
vusi suteikta didžiausia garbė.

„ Didžiojo ketvirtadienio dieną prie Švenčiausios

Trejybės kalėjimo vartų pasirodė plaukų kirpėjo rū
bais apsirengęs vyras, kirpėjo įrankiais nešinas.

„Draugai, atidarykite vartus!”, sušuko sargyboje 
stovintiems nacionalgvardiečiams. „Noriu truputį vil
nų nukirpti avelei, pirm negu bus nuvesta į skerdyk
lą.”

„O kodėl neatėjo pats meisteris?”, įtariamai pa
klausė vienas sargybinių.

„Šiandien mano meisterio nesulauksite”, šaipėsi 
paklaustasis. „Mat, jis vakar per daug prisirijo kep
tos dešros ir sugadino sau vidurius. Dabar jis guli la
voje, o jo žmona jam deda karštus kompresus' ailt 
pilvo! Ha, ha, ha!” Kirpėjo pagalbininkas taip juo
kėsi, kad net ašaros pradėjo riedėti jam per skruos
tus. =- 4• 

Dabar pradėjo juoktis ir kareiviai drauge su juo. 
„O kur tavo asmens pažymėjimas?”, paklausė 

vienas sargybinių.
„Asmens dokumentas?”, nustebo kirpėjo gizelis. 

„Ot, matai, dėl savo nelaimės susirūpinusi meisterienė 
visai užmiršo man įteikti dokumentą. Ką padarysi, tu
rėsiu grįžti atgal.”-

„Ak, ką ten, nesąmonė,” įsikišo antrasis sargy
binis. „Kam jam vargti? Juk mums yra pranešta, 
kad turime praleisti kirpėją. Na, drožk, sveikas.”

Kiti kalėjimo sargai, manydami, kad sargybiniai 
jau patikrino kirpėjo asmens dokumentus, be jokių 
kliūčių tuojaus nuvedė pas pasmerktąjį.

Dodėnas visą naktį ir dieną praleido nuolatinėje 
maldoje. Jis išsigandęs krūptelėjo, kai atsidarė durys 
ir pasirodė kirpėjas, krėsdamas grubius juokus. Ta
čiau kas galės aprašyti jo nustebimą, kai atpažino sa
vo bendrabrolį Petrą Kudriną.

„Mano Dieve, kaip tu čia patekai?”, širdingai pa
spaudęs ranką, paklausė Dodėnas. „Ar jau tave su
ėmė?”

I

(Bus daugiau)
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Apdrauda Katalikų Susivienijime

MATAS ZUJUS, Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington Street (P. O. Box 32), 
Wilkes-Barre, Pa.

aplikaciją ir atliks kitus forma
lumus.*) Kur nėra Susivieniji
mo kuopos, arba jeigu aplikan- 
tas nori įsirašyti į centrinę 222 
kuopą, dėl informacijų ir rei
kalingų blankų kreipkitės tie- 

■siog centro įstaigon šiuo adre- 
—. C. Alliance 

of America, P. O. Box 32 (71- 
73 S. Washington St.), Wilkes- 
Barre, Pa. Kas norėtų susisiek
ti telefonu, šaukite: VAlley 
3-8877.

•) Kuopos veikia visose lietuvių pa- 
! rapijose. Daugumos kuopų susirinki-

Buv. prez. Wilson žmona mirė 
sulaukusi 89 m. Ji mirė minint 105 
m. IVilson gimimo sukaktį ir tą i 
dieną, kai buvo dedikuotas Wil- 

i šono garbei tiltas per Potomac | 
! upę.* (UPI)I

Pabaltijo kraštų Kom. partijos Į

I

Labdaros diena

Jau nekartą aiškinome, kad ei ją ir nesiliaus rėmęs iki Lietu- j
mūsų Susivienijime apsidraudi- va išsilaisvins iš šlykštaus rau į su: Lithuanian R. 
mas yra tikras ir saugus. Mo- donųjų maskolių jungo, 
kesčiai yra mažesni, negu kito
se apdraudos organizacijose. 
Certifikatų pasirinkimas yra į- 
vairus. Apsidrausti galima nuo 
$500.00 iki $10,000.00. Į pilna
mečių klases gali įsirašyti apli- 
kantai nuo 16 metų amžiaus iki 
65 metų (virš 30 metų amžiaus 
gali apsidrausti tik Life Paid
Up At 85 klasėje).

Aplikantai neperėję 45 metų 
amžiaus gali apsidrausti iki 
$2,000.00 be medikalinės egza- 
minacijos. Norintys apsidrausti 
ant aukštesnių sumų, arba jei
gu yra sulaukę 46 metų ir dau
giau turi išpildyti medikalinę 
aplikaciją ir pereiti sveikatos 
patikrinimą pas gydytoją. Išlai
das už sveikatos patikrinimą 
apmoka pats Susivienijimo cen
tras iki $4.00.

Vyriausiam daktarui kvotė
jui užgyrus aplikaciją, užsimo
kėjus pirmuosius reguliarius 
mokesčius ir centro įstaigai na
rystės certifikatą įregistravus, 

. narys laikomas apsidraudusiu 
ir pilna jo apdraudos suma, at
žymėta narystės certifikate, 
mirties atveju, išmokama nuro
dytam pašalpgaviui arba pa- 
šalpgaviams. Po kelių metų 
mokesčių mokėjimo narys turi 
teisę prie trijų- pasirinkimų, bū
tent: gryną vertę (Cash Va- 
lue), apmokėtą apdraudą (Paid 
-Up Insurance) ir pratęstą ap
draudą (Extended Insurance).

Kiekvienam yra patartina ap
sidrausti be jokių atidėliojimų. 
Nei vienas nežinome, kur mus 
gali sutikti beširdė mirtis. Ypa
tingai šeimų globėjams verta 
apsidrausti, kad ištikus ligai ar
ba mirties nelaimei šeima ne
pasiliktų sielvartuose ir var
guose.

Svarbu įsidėmėti, kad Kata
likų Susivienijimas yra ne vien 
tik apdraudos organizacija, bet 
ir mūsų tautinių ir kultūrinių 
reikalų rėmėjas, už tai jį kiek
vienas lietuvis turėtų statyti 
pirmoje vietoje. Mūsų Susivie
nijimas taipgi yra stipriai pa
rėmęs mūsų senosios tėvynės 
reikalus ir šiais laikais kiek iš
galėdamas remia laisvės ir ne
priklausomybės atkovojimo ak-

Norintys platesnių informa
cijų arba įsirašyti, kreipkitės į 
savo kolonijoje gyvuojančios 

i kuopos viršininkus, pirmoje vie j 
toje į finansų sekretorių, kurs j 
padės jums išpildyti narystės t maį yra iaikomi parapijų salėse.

MININT DEIMANTINĘ SUKAKTI 
PAGERBTI VETERANAI

j

York ir New Jersey apskritis 
šeštadienį, gruodžio 30, 1961, 
iškilmingai paminėjo LRKSA daug pasidarbavęs šiam reika- 
deimantinę sukaktį ir pagerbė t lui. Už didelius nuopelnus, 1916 
savo veikėjus ir organizacijos 
veteranus.

i ' Tą dieną 10 vai. ryte Kara
lienės Angelų bažnyčioje 
Viktoras Dabušis atlaikė 
mindas mišias mirusių ir 
narių intencija.

Po bažnytinių iškilmių
pijos svetainėje buvo pusryčiai 
ir programa pritaikinta sukak
ties paminėjimui ir veteranų 
pagerbimui.

Tarp pagerbtųjų veteranų 
pažymėtini Kazimieras J. Kru- 

i šinskas ir Petras J. Montvila.

LENKIJOS GYVENTOJŲ

SKAIČIAUS AUGIMAS
MIESTUOSE

Profesinių sąjungų organas 
“Glos pracy” lapkričio 6 d. nu- 

I meryje paskelbė duomenis apie
Brooklyn, N. Y. LRKSA New kas. 1916-1917 metais Brookly- tai> kaip gyvena lenkai. Esą,

ne steigiant spaustuvę ir nuo
savą organą “Garsą” jis yra

metų seime, Philadelphia, Pa., 
jis buvo išrinktas Susiv. garbės 
nariu.

K. J. Krušinskas yra vienas 
Katalikų Federacijos steigėjų, 

j ėjęs centro sekretoriaus ir ki
tas atsakomingas pareigas. 
1918 metais organizuojant .Vi
suotinį Amerikos Lietuvių Kon
gresą New Yorke jis buvo or- 

: ganizatorių eilėse. 1919 metais 
' jis buvo Tautos Fondo sekreto
rium ir kaip žinoma tas fondas 

I yra sukėlęs dideles sumas pini- 
; gų Lietuvos nepriklausomybės 
I ir kitiems aktualiems tautos rei 

K. J. Krušinskas yra gimęs ka’ams. 1923-1925 metais jis 
1880 metais balandžio 20 dieną ėjo Lietuvos Konsulato New 
Krušinskų kaime, Zapyškio vai- Yorke sekretoriaus pareigas. K. 
ščiuje, Kauno apskrityje. Į JAV j. Krušinskas yra daug pasi
jas atvyko 1899 metais ir tuoj į- darbavęs moksleivių, Vyčių ir 
sijungė į tautinę ir visuomeninę kitų katalikiškų organizacijų 
veiklą, kurioje aktyviai reiškia- naudai, o paskutiniais laikais 
si po šiai dienai. Nei didelė stipriai remia BALF’o, ALT’o 
našta metelių iš tos veiklos jo ir Lietuvių Bendruomenės veik- 
neišveda.

K. J. Krušinskas Susivieniji
me yra ėjęs atsakomingas pa
reigas. 1906 metų seime jis bu
vo išrinktas centro sekretorium 
ir tas pareigas ėjo iki 1912 me
tų seimo; 1912 metų seime jis 
buvo išrinktas iždo globėju, o 
1913, 1916 ir 1926 metų sei
muose jis buvo išrinktas orga
nizacijos viceprezidentu; 1914 
metų seime buvo išrinktas pre
zidentu, o 1915 metų seime bu
vo perrinktas prezidentu. Be to 
jis yra buvęs konstitucinių Lab 
darybės ir Teismo komisijų na
riu, o 1914 metais birželio 2-4 
dienomis VVaterbury, Conn., į- aktyvus Susivienijimo narys, 
vykusio 29-tojo seimo pirminin- Yra pirmininkavęs 134 kuopai,

K. J. Krušinskas

FRATERNALINIO KONGRESO 
KONVENCIJA

kun. 
iškil- 
gyvų

para-

žymiai auga miestų gyventojų 
skaičius. Per pastaruosius 10 
metų kaimo gyventojų skaičius 
pakilo 9,4%, o miestų gyven
tojų — 33.3%. Miestai dau
giausia išaugo Lenkijos šiaurės 
ir vakarų vaivadijose. 1960 m. 
miestų gyventojai sudarė 47,3 
% visų krašto gyventojų ir gy
venamojo ploto jie buvo užė
mę 50.8%. Kokios gyvenimo 
sąlygos Lenkijoje, gali paliu
dyti tai, kad 1960 m. vienam 
kambariui vidutiniai teko 1.66 
gyventojas. Statistikos duomeni 
mis kiekvienas plotas didesnis 
kaip 4 kv. mtr. laikomas jau 
kambariu (jais laikomos ir vir
tuvės). Menkos gyvenimo są
lygos būdingos ne visame kraš
te — žemiau vidutinio lygio gy 
venamąjį plotą turi gyventojai 
kai kuriuose didesniuose mies-

lą.
♦Petras J. Montvila

P. J. Montvila gimė 1887 me
tais gegužės 15 d., Nendriškių 
kaime, Mariampolės parapijoj. 
Mokėsi Marijampolės pradžios 
mokykloje ir Brooklyn’o vaka
rinėje mokykloje. Į JAV atvy
ko 1907 metais, vertėsi siuvėjo 
amatu ir buvo aktyvus unijis- 
tas, ėjęs atsakomingas sky-

I j

Lodzės, Kielcų ir Liublino vai- 
Ivadijose ir kaimo vietovėse Len 
: kijos rytinėse ir centrinėse vai
vadijose. Aplamai, pagal gyven 
tojų surašymo paskutinius duo
menis gyvenimo sąlygos gyv. 
ploto požiūriu per pastaruosius 
10 metų esančios pagerėjusios.

Į Austrijos katalikai, švęsdami 
lapkričio 19 d. šv. Elzbietos 
šventę, paskelbė ją Labdaros 

į diena. Visose bažnyčiose pra- 
(vesta rinkliava karitatyviniais 
tikslais, kaip senelių prieglaudų 
statybai Austrijoje, raupsuotų- 

j jų globai Vietname, ir nukent? 
jusiu nuo potvynių šelpimui In 
dijoje. Vienos kardinolas Koe- 

• nig savo atsišaukime į tikin
čiuosius ta proga sako: “Eko- 

Daugiau čia turima gal- nominio gerbūvio metu mes ne-
1 galime pamiršti senelių ir varg

su dideliu dėmesiu. “Frankfur- 
ter Allg. Ztg.” (289 nr.) pas
tebi, kad nepaisant kaip Mask
va atsargiai elgtųsi, negalima 
paneigti fakto, kad vis auga I 
priešingumai tarp Sovietų ir. į 
raudonosios Kinijos. Esą, tenka

Atsižvelgiant į tai, kad parti
nių konferencijų delegatai Pa
baltijo respublikose buvo išrink 
ti pagal komunistų partijos na
rių skaičių ir jų tautinę sudėtį, 
galima padaryti kai kuriuos ap 
skaičiavimus. Pavyzdžiui, Esti
jos komunistų partijoje estų y- pabrėžti, kad ginčas tarp Mask- 
ra 61,5%, rusų 33% ir kitų tau vos ir Peipingo nesietinas su a- a; 
tybių 6,5%; 
vių 51%, rusų 40%, kitų tau
tybių 9%; Lietuvos kp. — lie
tuvių 68%, rusų 20,9%, kitų 
tautybių 11,1%.

Jeigu šiuos skaitmenis paly
ginti su 1959 metų gyventojų 
surašymo duomenimis, tai pa
aiškės, kad rusų tautybės pilie
čiai beveik išimtinai yra parti
jos nariai. Visų Latvijos gy
ventojų skaičiuje rusai sudaro 
tik 26,5%, o rusų partijos na
rių procentas siekia net 40.

Rusų įtaka Pabaltijo komu
nistų partijose yra žymiai di
desnė, kaip parodo pateiktieji 
skaičiai. Labai daug Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos komunistų 
partijų narių tarpe yra žmonių, 
grįžusių iš Sovietų Sąjungos. 
Jie visi ten gyveno ilgą laiką 
ir šiandien jų tautybę nustatyti 
iš viso labai sunku. Savo tikro-! 
sios tautos atstovais jie būna j 
tik esant reikalui.

Po didžiojo “valymo” 1959 
metais Latvijos komunistų par 
tijoje ėmė pastebimai vyrauti 
rusai, visa partijos politika čia 
vedama rusų arba pusiau ru
sų. Kiek geresnė tautiniu at- 

: žvilgiu padėtis yra Lietuvoje ir, 
Estijoje.

Ypatingai daug rusų koncent 
ruojama Rygoje. Visi vadovau
jantieji sluoksniai Latvijos sos 
tinėie yra rusų tautybės. Šis 
rusų partijos narių susitelkimas 
mieste paaiškinamas vis didė
jančiu Rygos ūkiniu, administ
raciniu ir kariniu vaidmeniu, i 
Ryga palaipsniui virsta labai

i

Latvijos kp — lat- biejų kraštų rungtyniavimu ga.
i lios ar materialiniais sumeti
mais. .
voj metodus, kokiu būdu būtų į- 
manoma sutriuškintį bendrą gų vargo ir vienatvės bei skur- 
priešą. Ligšiol buvo įspūdis, kad do, kuris'viešpatauja daugelyje 
Chruščevas nesiekiąs aštrinti , . , . ■ .
knnPiktn Tš v™ W.Hn. I totanW> krast« K™*1*™ tar’

pe. Krikščioniškoji meilė reika-
gausiausių

i Chruščevas nesiekiąs aštrinti 
j konflikto. Iš viso, pasak įtakin- 
i go vokiečių dienraščio, pirmą 
kartą rytų blokui gresiąs skili- lanja iš mūsų kuo 
mo pavojus. aukų!”

VANDER WAGEN
Smcla/r] 
' HEMING J 
K OIL Z

SINCLAIR ALYVA
4552 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

ANGLYS

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

2202 W. Cermcfc Road 
Chicago 8,1LL.

1961 m. rugsėjo 23—27 die- sais. Pasidėkoiant Fraternalinio 
nomis Cincinnati, Ohio, įvyko Kongreso vadovybių pastan- 
75 metinė Amerikos Nacionali- goms ir kovai, daug apsunkini
mo Fratemalinio Kongreso kon- mų ir suvaržymų 
vencija.

Pažymėtina, kad Fraternali- i 
nis Kongresas buvo suorgani
zuotas tais pačiais metais, kaip 
ir mūsų Susivienijimas. Steigia
majam jo seime dalyvavo 12-ka 
fraternalinių organizacijų, iš 
kurių tik dvi išsilaikė iki šių 
dienų, kitos pakeitė savo var
dus, susijungė su kitomis orga
nizacijomis arba persiorientavo 
į komercinės apdraudos kompa
nijas. Iš užsilikusių ir tebegy
vuojančių yra Royal Arcanum 
ir United Order of the Golden 
Cross.

tuose, kaip Varšuvos mieste, svarbiu miestu Pabaltijy. Jau 
daug;au kaip metai Baltijos ka 
rinės apygardos viršininkas ge
nerolas pulkininkas Gusakovs- 
kij yra Latvijos kp ck biuro na
rys (viceadmirolas Počupailo y- 

| ra Lietuvos kp ck narys). Pa
lyginti labai didelis kp. narių 
skaičius Rygoje leidžia daryti 
išvadą, kad šis miestas netoli
moje ateityje įgaus tokią pat 
reikšmę kaip ir carų laikais. E.

— Skilimas komunistų bloke? 
Ryšium su gruodžio mėn. So
vietų Sąjungos ir kai kurių jų 
satelitu įvykdytu diplomatinių 
ryšių nutraukimu su Albanija, 
Vakarų spauda šį įvykį vertina

suorganizavo New Yorko, New 
Jersey apskritį, kuriam yra pir
mininkavęs ir sekretoriavęs; 
1920 metų seime įvykusiam

i

cnd Loan Association Vlrginia 7-7747

U. S. GovernmentChartered and Supervised by the

METINIS DIVIDENDAS
mokamas visoms santaupoms

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, 
j*-i atnešite savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. Mes apmo- 
kėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

JSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 
iki 5 v. Ketvirtadieniais nuo 9-8 v. v. 
šeštadieniais nuo 9-1 v. p. p. Trečia
dieniais visai neatidaroma.

riaus viršininkų pareigas. 1913 ! Shenandoah, Pa., buvo išrink- 
j tas Labdarybės komisijos na
riu dviejų metų terminui. 1926 
ir 1934 metų seimuose vėl buvo 
išrinktas minėtos komisijos na
riu. P. J. Montvila taipgi pasi
žymėjo veiklumu Vyčių, Lietu
vių Darbininkų Sąjungos, Ka
talikų Federacijos, Tautas Fon
do skyriuose ir kitose organi
zacijose ir vietinėse draugijose. 
1951 metais jis buvo išrinktas j 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyriaus pirminin
ku; uoliai bendradarbiavęs 
“Garsui”, ‘ Draugui”, “Darbi- 1 
ninkui”, “Amerikai” ir kitiems | 
laikraščiams.

inėtais suorganizavo Blaivinin- I tas Labdarybės komisijos na- 
kų skyrių, kurs susijungė su I
LRKSA 42 kuopa. Nuo to lai
ko P. J. Montvila buvo ir yra

IŠ KRAUJO NUSTATOMOS 
LIGOS

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, IĮ i* 
kad galima įsigyti puiky mažai vartotą bet- h 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių I 
garantuotu automobilį?

Max Planck’o biochemijos 
institutas Muenchene, tirdamas 
kraujo nusėdimo priežastis, iš
rado ir naujus vaistus, sulai
kančius uždegimus, šiam svar
biam išradimui panaudojo ne 
eksperimentus su pelėmis ir jū- i 
rų kiaulytėmis, o reagencijos I 
stikią. Kai sveiko žmogaus krau I 
jas tam tikrą laiką palaikomas I 
reagencijos stikle, tad raudonie
ji kraujo rutuliukai nusėda ir 
sudaro aiškų sluoksnį prieš gel
toną kraujo skystį. Raudonieji 
kraujo rutuliukai žmogaus su 
nenormalia temperatūra su už
degimais, sąnarių reumatizmu, 
su inkstų ligomis, tuberkuliozu 
ar kepenų susirgimais reagenci 
jos stikle nusėda daug grei
čiau; greitis pareina nuo ligos 
lūšies. Iš nusėdimo greičio ga- 
’ ma nustatyti, ar, pav., žmo
gus serga inkstais ar tuberku
liozu.

• stovauja apie 86% visų frater-
nalistų. ♦

Trumpame straipsnyje neįma
noma apibudinti fraternalistų 
veiklos savišalpos, socialinės ge- 
rovės, švietimo, kultūros, lab-

• darybos, patriotizmo kėlimo sri
tyse. Tą būtų galima padaryti 
atskirais straipsniais.

Naujuoju Fraternalinio Kon
greso prezidentu 1961-1962 me
tams išrinktas Arthur J. Bar- 
rett, Jr., Woodmen of the 

jWorld prezidentas. Kiti virti

nių korporacijų, bankų ir kito-
kių įstaigų, betgi nei viena fra- vadovai. Sekmingesniam
ternalinė organizacija nebuvo darbui yra sudarytos įvairios 
priversta susilikviduoti. Tas pa- sekcijos kaip prezidentų, fra- 
rodo, kad fratemalinė sistema ternalinių aktuarų, fraternali- 
yra pastatyta ant tvirtų pa- n^g vejkiOS) medikų, jaunimo 
grindų. patarėjų, generalinių organiza-

75-toje konvencijoje išduoti torių, investmentų, įstatų, spau- 
pareigūnų raportai parodo, kad dos ir viešų santykių, sekreto- 
prie Kongreso dabar priklauso rių ir atskirų valstybių frater

nalinių kongresų. Sekcijoms yra

nugalėta,
i taipgi suteikta fratemalinėms 
organizacijoms didelė pagalba 
naudingais patarimais ir nuro
dymais.

į
1928-1933 metais didžioji de

presija nušlavė daug milijoni-^^ 
mų korporacijų, bankų ir kito- ję įvairių fratemalinių organi- 
kių įstaigų, betgi nei viena fra- zacjj^ vadovai. Sekmingesniam

Petras J. ir Magdalena (Mi
liūnaitė) Montvilai užaugino 
tris dukteris — Anelę, ^idoną j 
ir Teresę.

New York ir New Jersey ap
skritis šauniai paminėjo Susi- • 
vienijimo deimantinę sukaktį ir I 
pagerbė tikrai nusipelniusius 
savo vadovus ir organizacijos 
veteranus.

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Westem Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121
—■ n - in , - - —■. =

r—
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

Fratemalinio Kongreso tiks
las yra vienyti fratemalines or
ganizacijas, kovoti už jų teises. 
Šia proga reikia pažymėti, kad 
kaikurios valstybės ir šiandien 
stengėsi apsunkinti fraternali- 
nių organizacijų veiklą kompli
kuotais įstatymais, taipgi tak-

102 fraternalinės organizacijos, 
kurių bendra narystė siekia išrenkamos atatinkamos vado- 
8,100,000 narių, jų apdrauda 
(galėję) siekia 13 bilionų do
lerių, organizacijų turtai siekia yra ir mūsų Susivienijimas, ku-
virš 3 bilionų. Prie Kongreso rį fraternaliniuose kongresuose 
priklauso apie 90% visų frater- dažnokai atstovauja jo viršinin-I 
nalinių organizacijų ir jos at- kai.

vybės.
Fratemalistų armijos daliniu

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kaadlen nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryto SeStadle
ntai# nuo 8 v. r. iki 9:30 sekma
dieniais nuo 8.30 v. r. liai 9.30 v r 
Vakaruftko# pirmad 7 va) vak

f'Kik Ui A.MO> . AOI
’4ft0 kil AM Ir 102 7 FV 

Tel HFml'ai ! 2ti)«
HM So ManicaiMNi *»•

< nlene*- *F

MOVING
F KASPARAI

Vietoj ar toli — patyrnrfų 
«ųžlnlinraA <varw>

TO S-1262 Cicero. lllinoH

I *1

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK.. 62 H S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J I.IEPON1S

Pirmad ir ketvirtai! nuo i* ;ki 9 30 kitom dienom nlo 9 iki 6 » v 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.

Penktadienu vst tr« iki 9 3o valandom akarn atidnra

T?!’ J*1
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j Hossein ėmė priešintis policinin 
ko reikalavimui, tai šis griebė 
ji už kaklo ir pasakė: “Už vis
ką, ką jūs padarėte, jums rei
kėtų kalėti, bet atiduokit pini- 

u?, tada aš jus paleisiu”!

Pasiėmęs pinigus, policininkas 
išvarė Hosseiną su sūnum lauk, 
o pats pasiliko dar kambaryje 
su vargše jo žmona Fatima.

Po to įvykio jie visi trys pa-' kykla, o dar rečiau ligoninė. F.

Taip gyvena tokj ir panašų gy 
venimą daugelis Persijos žemdir 
bių. Kaimuose retai kur yra mo

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
Spaudoje pasidairius

Keliavo į naftos laukus

Jeffry Plas, 4 m., žiūri į veršiukų ketvertuką Elyria, O. Veršiukų ketvertukas yra labai retas atvejąs, maž
daug vienas iš 658,000 atvejų. (UPI)

INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 
VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

Žurnalistų nuotykiai Persijoj
Persijoj gyvena 20 milijonų 

žmonių. Persai gyvena ne iš naf 
tos, bet iš žemės ūkio. Žemdir
bių ten esti apie 15 milijonų. 
Žemė priklauso ponams ir ji y- 
ra jų nuosavybė, kurią apdirba 
tariamieji žemdirbiai. Jie uždir
ba į metus apie 700 tomans 
(160 dolerių). Žemdirbiai gyve
na labai skurdžiai, vargingai. 
Jų pirkios molinės be langų, jo- 

laiko gyvulius, kartu su jais 
gyvena- ir naktį meiga ant že
mės.

Pernai du žurnalistai — G. 
Troeller ir C. Deffarge, keliau
dami per Persiją daug ko neti
kėto pamatė, išgirdo, sužinojo 
ir savo įspūdžius ir įvykius ke
lionėj vaizdžiai aprašė. Girdi, 
važiuodami automobiliu prie vie 
no kelia radome stovintį persą, 
giliai susimąsčiusį ir atsirėmus} 
į lazdą. Jo veidas pakeltas į dan 
gų, o ašaros kai žirniai rieda 
per veidą. Šalia jo sėdėjo su
vargusi moteris ir glostė apva
lų didoką akmenį. Žurnalistams 
sustojus prie jų, persas prabilo: 
‘Allah siunčia jus, nes jau trys 

dienos kaip niekas čia nebuvo 
pravažiavęs”. Gal vandens rei
kia, klausė žurnalistas.

— Ne, vandens mes turime, 
čia netoli yra šaltinis, bet mais
tu, neturim ko valgyti.

Ar mokat rašyti?
Važiuodami per Persijos dy

kumą Laristan, kur tik vieną 
kartą į savaitę pravažiuoja paš 
to automobilis ir kai kada pra
slenka karavanas, keliautojai 
sutiko tik vieną žmogų, ku
ris paprašė pas juos cukraus 
ir degtukų. Šis žmogus pasisa
kė, kad jau trys savaitės kai 
pėsčias keliauja į Tschrum. Pa
keliui mirė jų 11 metų sūnus, 
ir jie palaidojo jį čia pat po 
šituo akmeniu.

— Ar jūs mokate rašyti? — 
klausė persas. Jeigu mokate, 
tai iškalkit ant šio akmens ma
no sūnaus vardą.

Žurnalistai jo prašymą paten 
kino ir paėmė persą su žmona 
į savo automobilį juos pavėžin
ti iki Tscharuno.

lias skaras, kad būtų ant ko 
atsigulti ir užsikloti. Viską par
davę sudarėme 600 tomans (240 

•dolerių). Pusę tų pinigų atida- 
i vėmė valdytojui, sekančią naktį 
iškeliavome, kad valdytojas ne-

„ . I atimtų likusių iš mūs pinigų.
Budinga perso Ha semo istorija

Dvi dienas važiuodami kartu, 
Į sužinojo visą perso H. gyveni- 
, mo istoriją. Jis jiems papasako- 
' jo štai ką: 
j — Mes esame žemdirbiai, gy- 
; veaome Ahmadabad kaime, kur 
1 ir jų tėvai dirbo. Gaudavome 
30% žemės derliaus, o kiti 70 
nuoš. ėjo savininkui, stambiam 

I dvarininkui. Jeigu derlius būda-
■ vo geras, tai galėdavome šiaip
■ taip iš to visus metus pragy
venti ,bet dažniausiai užtekda
vo tik 9 -10 mėnesių. Kai pri-

; trūkdavo maisto, tada tekdavo 
iš to paties .savininko (pono) 

į skolintis grūdų, kad pragyven
tum iki metų galo. Savininkas 
j už tokią paskolą imdavo 12%, 
bet jų stambus dvarininkas im
davo iš jų net 40% ir kasmet 
atskaitydavo tuoj tą paskolą ir 
procentus iš jų gautojo grūdų 
derliaus. Todėl mūsų derliaus 

' dalis- kasmet mažėdavo, ir pas
kutinius metus apdirbdavome 
žemę tik, kad galėtum skolą 
ponui apmokėti, kuri kasmet 
vis aidėjo. Kartą savininkas lie
pė jiems pas notarą pasirašy
ti, kad jie neišeis, kol neatidirbs
savo skolos. Tai va, mes ir pa- I ^v. Petro ir Povilo lietuvių pa
sidarėme savo dvarininko ver- rapijos lietuvių kalbos mokyklos 
„ . , . ,. mokiniai, Tėvų Komitetui pade-.

yg jo nuosavybe. dant, ruošia vaikams eglutę ir vai-
Taip gyvena daugumas čia dinimą sausio mėn. 7 d., 4:30 vai. 

žemdirbių. Jeigu kuris dvarinin
kas elgiasi žmoniškiau su savo 
žemdirbiais, tai net ir nomadai 
ateina pas jį prašyti žemdirbio 
darbo.

Gyvendami kaime turėjome 2 
avis, 1 ožką ir 1 asilą. Kai aš 
susirgau malarija, tai dirbo tik 
mano žmona Fatima su 10 metų 
sūnumi Ali. Valdytojas labai 
tuo buvo nepatenkintas. Pasi
šaukė jis mane ir pasakė: “Tu 
gali eiti sau iš Ahmadabad ki
tur gyventi, jei parduosi visą 
savo turtą ir atiduosi man pi
nigus, nors toli gražu nepadengs 
tavo skolos, bet lai jau būna”.

Valdytojas norėjo jaunesnį ir 
sveikesnį žmogų pasodinti mano 
vietoje.

Pardavėme viską, ką turėjo
me, pasilikom tik kilimą ir ke-

I Persas Hossein nešė kilimą 
su skaromis, žmona Fatima ne
didelį ryšulėlį su duona ir sū
riu, o sūnus Ali nešė ožkos odą 
su vandeniu. Jie buvo pasiryžę 
keliauti į Persų įlanką, o iš ten 
planavo kokiu nors laivu pa
siekti naftos laukus, kur yra 
pakankamai darbo ir kur ne
mokamai gydo ligonius. Kai jie 
per dvi savaites pasiekė jūrą 
ir dairėsi į laivus, priėjo prie 
jų policininkas ir paklausė kas 
jie yra tokie. Policininkas pain
formavo, kad jie turi turėti pa- 1 
sus ir specialų leidimą išvažiuo
ti iš Persijos. Be to, policinin
kas paklausė, ar jie turi pinigų. 
Sužinojęs, kad. jie turi 250 to- 
mans, liepė jiems eiti kartu su 
juo. Įvedęs juos į tuščią kam
barį pareikalavo iš jų, kad ati- 

i duotų visus savo pinigus. Kai

I
i

ELIZABETH, N. J

vakare, sekmadienį, Laisvės Salėj, 
269 Second Street. Bus suvaidinta | 
“Paskutinis sapnas žemėje”.

Režisuoja P. Baubliai. Muziką, 
giesmes ir dainas Julius Veblaitis. 
Kostiumus E. Kaspariūnienė, žai
dimus su vaikais tvarkys L. Kliuč- 
nikienė, scenos ir tvarkos reika
lais Kazys Kaspariūnas su kitais 
Komiteto nariais.

Atvyks Kalėdų Senelis. Pelnas Į 
skiriamas mokyklos išlaikymui. 
Prašome tėvus su vaikučiais ir 
svečius dalyvauti.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS 

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

suko eiti į Tscharun, kur tikė
josi gauti darbo apelsinų skin- 

' ii, bet po dviejų dienų susirgo 
sūnus Ali ir mirė. Jie beveik 
neturėjo maisto tą naktį, kai 
žurnalistai rado juos stovinčius 
prie kelio.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 3 d.
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GRANTWORKS
ALYVA, ANGLYS 

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

1546 So. 49 Ct., Cicero 50, III.
OLympic 2-9311

Adomas Bemadišius

'i
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GRANO 
OPENING 
CElEBRAnON

I

1

616 Wesl Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd. 
nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo j šiaurį 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

STEIN TEXTILE CO.

*

šis

Nėra “varžybų0...
FM-Patefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize. Bet kas gali laimėti.
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus
Tranzistorinis Radijas. Automatinis Kavos Virdulis, ir
“Snooz-Alarm” Žadinamasis laikrodis. Traukimas įvyks
1962 sausio 30 d. Laimėtojams nereikės čia būti.m.
Jiems bus pranešta laišku.

DOOR PRlZES
High Fidelity Consolė Gcneral Electric... AM-šis Stereo High Fidelity Console General Electric... AM- 

FM-Patefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize. Bet kas gali laimėti. Nėra “varžybų”... 
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 
Tranzistorinis Radijas. Automatinis Kavos Virdulis, ir 
“Snooz-Alarm” Žadinamasis laikrodis. Traukimas įvyks 
1962 m. sausio 30 d. Laimėtojams nereikės čia būti. 
Jiems bus pranešta laišku.

Tau py tojams nemokamai
Laike sausio ir vasario mėne
sių, šis gražus 10—puodukų 
"ėollector’s Corner” kavos in
das su šildytuvu bus jūsų do
vana. kada atidarysite taupy
mo sąstkaitą. padėdami $500.00 
ar daugiau, arba jei tą sumą 
pridėsite prie savo dabartinės 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi mažiausiai $500 suma » 
šių dviejų mėnesių laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu, 
prisiusime Jums dovaną.

J

Federalineje 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sgskaitu

MIDLAND
and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICA 
Phone: CL4-4470

August Soldūkas Prezi

i

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

CHANE SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

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

i
Naujas aukštas dividendas numatoma 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mėn. 1 d., 1962 

PINIGAI ĮMESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. I 

l'IKMAli. k KETV. » v. r.
VALARUUj! aNTKAD. ir PENKTAI). » v. r.

ŠEŠTAD. ..» v.

NUO 1
d.
iki m p. 
Iki S p.

r. iki iz v. d. Tretlad. uždaryta.

GRAŽI DOVANA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENSS pasakų knygą

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

Pinigus su
D R

1545 VVest 63rd Street 
Chicago 29. Illinoi*

pusi. Kaina $1.25. 
užsakymais siųsti 
A U G A S

Stereo

OFIH'F

Suburban 656 6330

ST. ANTHONY 
SAVINGS

and Loan Association
Cicero 50. Illinois

Perskaitę “Draugę". rtunlr 
pasiskaityti.
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■ DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 3 d. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE KKAL ESTATE

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

įteikė tradicinę dovaną. Tėvas
J. Kubilius. S. J., dar kartą per 7 
skaitė šia proga jo paruoštą in- 
vokaciią ir pateikė jos interpre 
taciją.

n>.a raino ant apsnigto ledo ša- 
lygatvyje paslydo ir griūdama 
sulaužė deš nes rankos riešą. 
Ranka turės būti 6 savaites gip 
se. Būtų labai gerai, kad sesės 
ją prisimintu: jos adresas 3514, 
S. V/ashtcnaw Avė., Chicago ■ 
32. III.

• i

REAL ESTATE REAL ESTATE
<>

MARQUETTE PARKO CENTRE

Baltijos vėjelio dainos garsų 
supami visi naujai pakeltieji šen 
jorai įsegė savo grandį į kor
poracijos likimo grandinę. Po 
iškilmių sekė vaišės ir pasilinks 
minimas. A.S.A.

DR. V. KUDIRKOS BŪRELIO 
KŪČIOS

Š. m. gruodžio mėn. 22 d. ar
chitekto ps. Alberto Kerelio bu
te gražus skaičius dr. V. Ku
dirkos rkautų vyčių būrelio na
rių surergė kūčias. Pačių būre
lio narių suneštus Kūčių val
gius gražiai sutvarkė p. p. La
banauskienė ir Kerelienė.

Kūčios pradėtos malda, ku
rią atkalbėjo v. s. tėvas J. Vali
nys, S.J., ir jis taip pat papa 
šakojo apie Kūčių papročius. 
Švenčių prcga sveikino būrelio 
vadas s. P, Nedzinskas, palin
kėdamas visiems būti tvirtiems 
kaip uola ir neišsisklaidyti, o 
dar atšvęsti dešimtmetį. Plot- 
kelių iaužymas ir dalinimasis 
priminė vieną gražią šeimą, jau 
gyvenančią 5 metus. Su Kūčių 
dalyviais dar-mintimis pasidali
no būrelio nariai: Truškūnas, 
Endrijonas, A. Nedzinskas, La
banauskas, Bubnys, Žukas, Sva
ras ir ps. A. Kerelis.

Visi patenkinti pasisekusio
mis Kūčicrržs skirstėsi namo 
su pasiryžimu gražiai surengti 
ateinantį pavasarį 5 metų su
kakties minėjimą. T.

SUSPROGDINO SINAGOGĄ
Chevro Kadisho Machzikai 

Hadas sinagoga, 2040 W. De- 
von, naujai pastatyta, buvo ne
žinomų asmenų dinamito bom
ba susprogdinta. Policija vėliau 
rado antrą nesprogusią dinami
to bombą. Policijos pranešimu 
tokią bombą reikia ranka už- j 
degti. Nuostolių 
$25,000. Policija 
goti 30 Chicagos 
sinagogų.

Arti mūsų. 6 kamb.. 12 metų niū- i 
ro rezidencija ir garažas. Gazu šil
dymas. Platus lotas. $20.200.

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų, 8 
metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5.000 nuo
mos. Garui. Geriausia viela. $38,000.

2- jų butų mūras. Modernus, 
zu šildymas. Garažas. $32,500.

Bargenas. 2-jų butų namas. 
3 kamb. Gera vieta. $14.600.

3- jų butų niūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.

Liuksus — Modern. 6 kamb. mū
ras. Sausas įrengtas beismentas. Ga
ražas. $21,000. 
1% aukšte niūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.'

švarus 5 kamb., 10 metų, mūro 
namas. Gazu šild. Priedai. $14.200.

2-jų butų, 6 metų, niūras, Gazu 
šildymas, garažas. $25,800.

Biznis ir 2-jų butų niūras. Apie 
$2,500 nuomos. Tik $11,900.

NAUJA ĮSTAIGA DIRBA KASDIEN 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. Tįsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-0534

ga-

8 ir

Didelis ir naujas 4‘/į kamb. mū-
I ras. Platus sklypas. Prie parko. 
$V.900.

Naujas niūras. 5 % kamb. 
j statyba. 1 14 vonios. $16, S 00.

Arti mūsų mokyklų 6 kamb. mū- 
; ras. Gazu šildymas. Platus sklypas, 
j $20.000.

Briilgcporte. 7 butų namas. Apie 
| $3.000 nuomos. Kaina $6,800.

Gražus 6 butų niūras. Naujas šil-
1 dymas. 3 auto, mūro gar. $50,000.

8 butų niūras. Alumin. langai. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. 7"

šviesus 13
Virš $15.000. 
$30.000.

Algos metinis priedas apie $5.000 
i nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
' $21.000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
už

Tvirta

I

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 
p. lot. $20,000.

2 apt. 5 ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26,500.

Medinis 2 apt. po 4 kamb. šildy. 
mas karštu vandeniu. $16,000.

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6,000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13,000. $98,000.

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

I

Modern. viduj. $20,800. 
apartmentų mūras, 

nuomos. Įmokėti

ir garažas. Nereikės derėtis, 
$15,900.

Marąuette Parko centre mūr. 7 
metų, 2-jų aukštų po 4% kamb. 
Gražūs butai. Centr. šildymai atski
rai. 2-jų maš. garažas. 30 p. skly
pas. Parduoda bankas už $34,500. 
Parodysime šeštad.

Brighton Parke. Med. ‘'Cottage” 
kamb., Gazo šiluma. $0,500.
Gage Parke. Mūr. Stiprus; geras, 
butai. Centr. šildymas. Nuomos

6

padaryta iki 
pradėjo sau- 
šiaurės pusės

ASTUONIOS
Chicagos Lyric opera skelbia, 

kad 1962 metais pastatys aš- 
tuonias operas, jų tarpe Boro- 
dino “Princas Igor”, kuri nuo

OPEROS

savo premjeros Petrograde |
1890 m. tik vieną kartą buvo j 
pastatyta Amerikoje. SHUKIS REALTY

I

REAL ESTATE

PAGELBĖJO LAIVAMS
Pernai Chicagos rajono pa

kraščio sargyba suteikė pagal
bos 237 laivams ir apsaugos 
reikalais savo laivais užrekor- 
davo 2,900 išplauktų mylių.

6433 S. Pulaski St 
Tel. Lūdlow 5-5900

5
$300 ir butas. 50 p. sklypas. $33,000. 

Beverly Hills. Labai geroj vietoj 
mūr. 8 butai, 2 rūsiai. Liuksus Įren
gimai. Centr. šildymas. 8 vienetai. 
Šildymą, gazą ir elektrą moka nuo
mininkai. Aukštos nuomos su sutar
timis. namas 4 metų.

Mūrinis. 6 kamb. Centr. šildymas. 
Gerai įrengtas. Sklypas — 1 akras 
ant aukštos kalvos, apaugęs me
džiais. Palos Parke.

Turime daug ir Įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd SL, CL 4-2390 
arba

4936 W. 15th SU OL 6-4880

$29,900 Rockivcll ir 67, genis 
po 6 mūras, garažas.

S3S.50O visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 j rnėn. iš 5 nuomų.

$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas, 
30 p. lotas. Gage p.

$12.800 mūrinis 2x5. po 3 mieg. 
garažas. 28 ir Spaulding apyl.

$18.900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas. 43 ir Campbell.

$12,900 medinis 1% a. (6 ir 5). 
reikalingas remonto. 58 ir Mozart.

$17,500 mediniai 2 namai ir Krau
tuvė, 46 — Mozart, pigu, ar ne?

Mūras 3 mieg. naujas šild., 30 p. 
lotas 66 ir Rockwell. $17,500.

Mūrinis naujas 3 mieg., labai gra
žiai pastatytas. $19,000.

Mūras 3 butai Aušros Vartų pa
rapijoje, žemi taksai, $14,500.

‘>

s ra-Mūrinis naujas 4% apačioj, 
limi viršuj. M. p., $19,900.

Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 
žas, pastogė, tik $12,900.

Mūras 5 kamb., S0 p.
Campbell. $20.000.

Mūras 8 butai. Geros
Ir Kedzie, $84,900.

Mūras visai naujas
$18.000 pajamų. $135,000.

Mūras 6 butai arti mūsų, puikus 
namas, už $74,900.

Medinis 7 kamb. su pajamom Ir 
ekstra lotas šalia. $21,S00.

Medinis 5 kamb., mažas Jmol ėji
mas. Gage p., tik $8,000.

Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 
gera vieta. $17,800.

Mūrinis 5 kamb., 3 mieg.,
51 ir California, $13,900.

Mūras, 3 butai, taverna bu 
įrengimais ir ekstra lotas, arti 
įstaigos, $40,000.

gara-

lotas. 69 Ir

pajamos, 62

11 butų.

rūsys.

visais 
mūsų

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 Wesi 69th Street. Tel. 436-5151

Mūr. 5 ir 6 kamb., garažas. $20,900.
Mūr. 5 apart., $450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

63-čia ir Whiple. 2 po 5 % kamb. 
mūr. 2 kamb. rūsy. Potvynio kon
trolė. Garažas. $29,500.

71 & Whipple. 2-jų aukštų puiki 
mūr. ’ ‘ _
priedų. $18,750.

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

rezidencija. Daug vertingų

JOIN OUR STAINLESS
CLUB!

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kurie nori pirkti.

Kreipkitte J mūsų raštinę, kur 
gausite geriausia patarnavimu.

PRIE MARQUETTE PARKO

Vi $36,500
2 aukštų mūr.; 2 butai po 4 

kmb., 1—5 kmb. ir krautuvė. Šalia 
dar 30 pėdų sklypas.

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

goje, prie Pulaski. 2 mašinų mūr. 
garažas. Labai geras biznis. Savi
ninkas sutinka duoti antrų pasko
lą.. Nepraleiskite progos!

ANT 50 PĖDŲ SKLYPO 
metų 5% kamb. mūr. bunga- 
Kilim. Įrengtas rūsys. $21,500.
$615.00 MĖN. PAJAMŲ

6 butai po 4 kamb. 2 aukštų mūr. 
prie 85-tos ir Ashland. Alum, lan
gai. Nauja elektra. $59.000.

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

Pk.; Gražus mūr. bungalow, šildo
mas karštu vandeniu—gazu. Kieme 
mažesnis 3 kmb. mūr. namas, išnuo
motas už $60 mėn. Visa kaina 
$19,500.

P. LEONAS

gara-
New 

net

6 
low.

International Silver dirbtuvėse lietas 
puikus 5 vienetų stalo setas bus 
Jums įteiktas, jei atidarysite $100.00 
ar didesnę sąskaitą, arba tokią su
mą pridėsite prie dabartinės sąskai
tos. Užeikite pas mus ir pasiteirau

kite smulkmenų!

PALIKIMAS — 2-jų aukštų med. 
namas, 4 ir 5 kamb. Pirmas aukšt. 
karštu vand. apšild. Alumin. (sid- 
ing) apkaltos sienos. Varinės ri- 
nos. Plieno kamb. žiem. langai. 
Med. garažas 20 x 22 p. 1-as aukš
tas tuščias. 1240 So. 50th Avė., 
Cicero. Susitarimui apžiūrėti šau
kite Mr. Skryd, OLympic 2-3770, 
rytais.

Parduodami 2 biznio lotai — 
8249-51 Stony Island. Pigiai.

LA 3-9670

IV2 aukšto medinis, 5 ir 3 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas gazo šildy
mas Potvynio apsauga. Pilna kai
na $16,900.

7 apartmentų, 4 ir 5 kambarių 
butai, originalūs. Naujas šildy
mas. Aukštos pajamos; Arti 67-os 
ir Maplewoo& ~KainA prieinama.

9 apartmentų, 4 metų senumo. 
Alyvos-radiant šildymas. Puiki 
vietovė. Nužeminta kaina.

6 kamb. medinis. Naujas gazo 
šildymas. Plytelių vonia ir virtu
vė. 30 p. sklypas. Garažas. Kai
na $16,400.

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje. 7 metų, 5 U 

kamb. (3 mieg-) mūrinis ant 50 p. 
sklypo. 2 maš. “side drive” 
žas. Savininkas perkeltas į
York. Parduos už $18,000 ar 
pigiau.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Arti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

J. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

I REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE
Ant 69-os ir Talman, mūrinis. 3' 

butai ir biznio patalpa. ' Bargenas, 
$29.500.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
i 2 med. namai. Vienas 6 kambariu. ---- . ,--------
I

i

PROGOS-OPPORTUNFHES

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais Remkit dien. “Draugę”

kantras 4 kamb. ri biznis. $16,000.
Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 

5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.000

V A I N 1 REALTY
6540 S. WBSTEBN AVĖ.

REpobUe 7-9513 arba BE 7-4639
J. BACEVIČIUS

KRONIKA

Sktn. Elena Abelkienė eida

J

I

Naują aukštą 
dividendą investavimo 
sąskaitoms rengiamės 

mokėti nuo 
1962 m. sausio 1 d.

Of

iNSURtU

wtth The Orchestra of the
TARANAM PALACE GAMELAN 
I. KETUT MARIOaaRd I. GUSTĮ RAKA 

A Paul Szilartf Production
Sponsored by Amer»can Nationsl Theatreft Academy

AKIE CRO\VN THEATEK
McCormick Place

23rd St. & So. Ij»ke Shore Dr.
FRI., JAN. 12 thru SUN.. JAN. 28
Mon. thru Sat. 8:30 — Sunday

Matinees 3 p.m.

FOR SALE by owner used fur
nitūra equipment trading post lo- 

i cated in the best town in sunny 
Texas. Perfect for an enterprising 
couple. Health forces sacrifice 
sale. Wire, write or phone GA 
5-2364 now! Sam Houston Trading 
Post, 1318 Avė. K, Huntsville, 
Teras.

G ET OUT OF THE COLD!
inOpportunity oę a life time 

oivning- & operating this brand new 
currently occupied motei 40 units 
— air conditioned — TV's AAA-ap- 

, proved. newly čarpeted and furnish- 
i ed — swimming poo'.. coffee bar. 

60% occupancy (avg.). Righton on 
Įnew four lane Highivay 77 by pass. 
Write. wire ar phone GA 5-1155. 
Skylark Motei. Harliniren. Texas. 
P. O. Box 867, D. T. Hay, owner.

He's too busy to run it!

i

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233
7 butų gražus Ir tvarkingas apt. 

Gage Parke. Kaina tik $66,000.
2 a. mūr. 5 Ir 6 kamb. Gage pa

ke. Centr. šild. 2 maš. mūr. gar. 
$22,500.

2 a, med. 5x6 Ir 2 kamb. $185 
pajamų mėn. Taksai $130. Įmokėti 
$3.800.

22 kamb. ROO.-fTNG HOUSE plūs 
puiki taverna. $3,60o pajamų mėn. 
Viskas tik $44.0*0.

ŠIMKUS
REAL ĮSTATE. NOTARY PUBLIC

4259 So, Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

I

I
I
I

TURTAS VIRŠIJA $20,000,000.00
ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

VALANDOS:
Pirmad nuo 9 iki 4
Antrad. “ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 
Penktad. „ 
šeštadieniais ..

9 iki 8
9 iki 6
9 iki 1

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. neapšild. butas, 2 miega-
Į mieji. Priimami vaikai. $55 mėn. 
4950 So. Winchester Avė. Telef.
LU 5-8735.

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
2523 West 69th Street

Tel. PRospect 8-3792
~

DĖMESIO !

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

ST. RITA’S PARISH 
6357 South California Avenue 

rooms, 3rd floor. $120. Newly 
good transp. Near 

shopping. Call

Skelbkites “Drauge”

CONTRACTOE8

y
S

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago 36, lllinois

SEATS NOW! at McCormick Box 
Office. Lowcr level $4.00, 3.00.
2.00: Upper level $3.oo, 2.00 (tax 
induded). FOR MAIL ORDERS 
send proper remittance to Arie 
Crown Theatre. McCormick Pla.ce, 
Chicago 16. with self-addressed 
atamped envelope for return 
tickets.

I
iI

jUVD LOAN ASSOCIATION
8490 South Hdlsted Street • Chicago 8 • CLiffsvle 4~010&

Įsteigta 1897 metais

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 V AL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

|-----------------------------------
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS R T ŠI ES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4063 Archer Avė. Tel. V) 7-2434 

( ln<-orporat«'d ) 
EDVARDAS (JUS, saa.

5 
decorated 
schools, churches,

HI 5-1869 or HE 4-8903

HELP WANTED MOTERYS

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-877S

ŠILDYMAS
A. Stančiautkas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS

CONSTRUCTION CO.

IR VIC. SKADF ST A-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki S metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, lllinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-041$.

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MOVING

I

MISCEI.LANEOUS

SKUBIAI REIKALINGA MO
TERIS BUHALTERE tarp 25 ir 
45 m. amžiaus. Town of Lake 
Bakeries, Ine., 4622 S. Marshfield 
Avė. Tel. FR 6-4622, kreiptis tarp 
9 v. r. ir 4 p. p.

ĮSIGYKITE DABAR!

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

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

RE pubuc 7-8949
•SBO 8. ALBANY AVĖ. CHICAGO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

•oooo ooo ooooooooo-ooooooooo
LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00

Fotografavo V. Augustinas

POPIJLAR LITHUANIAN
RECIPES .......................  $2.00 •

Redagavo J. Daužvardienė

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ■ LITHUANIA THROUGH 
ir kitus daiktus. Ir iš toli- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063 and^JUOZAS PAUTIENTUS,

THE AGES ........................
Parašė Dr. A. Šapoka,

THE STORY OF ART

Parašė Ig. šlapeli* 
LITHUANIAN SELF 
TAUGHT ...........................

, 9 V IK D O“
HEATING SERVICE

$3.56

$5.00

$1.2$
Išleido Marlborotigh

t'žsakyrnus su ninigais prašome siųsti

Į
iI

Įr'-ngia naujus ir persta to se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "conversion biirners", 
vandens •'boilers", vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. WF.STF.RN AVĖ.. Chi
cago, III.. VI 7-3447— D. Žu
kauskas.

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai.'; 
Taip pat įvairūs pastatų re-A 

^montai.

|L. STAŠAITIS)
Statybos Kontraktorius

V 6013 SO. SAWYER AMIįNUE 
CHICAGO 29. ILL. f

Namų Tel. PR 8-8378

I

t

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

ALEKSANDRAS GERULIS
i 3625 W. 64th Pi. REliance 5-2541

Allan Mayo, jo žmona ir jo penki vaikai piketuoja Saturday Evening Post, Philadelphia, Pa., kad neišspausdino, 
jo kūrinių. Mayo, kuris save laiko laisvu autoriumi, atvyko redakcijos piketuoti iš Sterlin Vaiky, N.Y. Sakosi, ( 

kad jam nepavykę dar nė vieno kūrinio parduoti. (UPI) SKELBKITBS "DRAUGE”

“ D R A U G A S ” 
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.f
I
I

Perskaitę "Draugą", duoki 

te jį kitiems pasiskaityti.

ooooooooooooooooooooo  oooo<

I

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS 

vasarvietes, garažus ir 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CI. 7-2094 Chicago. IU.

NAMUS.

I
V. ŠIMKUS Constr. Co.
2618 W. 7lst Street, Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531

Split by PDF Splitter
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San Jose, Calif., demonstruoja mažųjų drabužėlius Brandon Guest 
House bendrovė. Kuklus žiūrovas akis užsidengia, kai mažoji de
monstruotoją rodo savo gražius apatinukus. (UPI)

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Sveikinkim vienas kitą 
lietuviškai

JAUNIMAS BLOGAI STATO 
KOMUNIZMĄ

Komjaunimo sekretorius Česnavičius barasi

žodžiu, darbai stovi vietoje,

Neseniai įvykusiame Sovietų “šioje statyboje kol kas ne 
Sąjungos komjaunimo ck XII viskas gerai. Štai per tris ket- 
plenume buvo svarstomi klausi-' 'irčius tesunaudota 44% lėšų, 
mai, kokiu būdu sovietinis jau- skirtų 1961 metams”, 
nimas prisidės prie naujai pri-'
imtos partijos programos įgy- ar vykdomi labai lėtai. Šiai pa- 
vendinimo. Plenume dalyvavo ir dėčiai ištaisyti sekretorius nu- 
sovietinės Lietuvos komjaunimo 
ck sekretorius česnavičius. Ko
munistinė spauda kreipėsi į sek 
retorių prašydama pasakoti a- 
pie tai, kaip Lietuvos jaunimas 
turės vykdyti numatytąją pro
gramą.

Atsakydamas į spaudos klau
simus česnavičius nurodo, kad

■ flA svarbiausiu sovietinės Lietuvos 
jaunimo'>uždaviniu šiuo metu 
yra visomis priemonėmis kelti 
darbo našumą, savo kvalifika
cijas, kontroliuoti gamybą, ko
voti su vis dar dideliais trū
kumais gamyboje. Kreipdama
sis sekretorius į jaunimą su gai
lesčiu primena, kad “dažnai 
jaunimas nebrangina žaliavų, 
įrankių, mašinų, nesijaudina 
dėl to, kad per neūkiškumą, 
netvarką žūva liaudies turtas!” 
(“Tiesa” nr. 279).

t

, rodo reikalą organizuoti elek- 
: trinės statyboje komjaunimo 
štabą, kuris kontroliuotų dar
bų eigą, atseit taptų prievaiz
du ir ragintoju. Tik tokiomis 
priemonėmis numatoma pagrei- Į 
tinti elektrinės statybą, tačiau Į 
čia pat pamirštama, kad tai 
juk irgi neūkiška priemonė.

į Daug priekaištų iš sekreto- 
i r.aus lūpų susilaukė ir Lietu- 
I vos L aimo jaunimas. Kaimo jau 
ū mui, komjaunuoliams paves
tas atsakingas uždavinys: ypa
tingai rūpintis kukurūzų augi
nimu. Tačiau su šia chruščevi- 
ne kultūra dar iki šiol nesusi
tvarkoma. Lietuvos kaime ji vis 
nemylima. Ne be reikalo Čes
navičius karčiai pareiškė:

i

“Mūsų gėdai, respublikos jau 
nieji kukurūzų augintojai neį
vykdė įsipareigojimo išauginti 
po 550 centnerių žaliosios ma- 
•:ės iš hektaro”.

Šios sekretoriaus pastabos 
aiškiai vaizduoja tai, jog Lietu
vos jaunimas dar vis ' sunkiai 
įjungiamas į “komunistinės vi
suomenės sukūrimą”. Dėl to ir 

M jaunimas apkaltinamas neūkiš- 
F kurnu, valstybės turto netauso- 

jimu. Tikrumoje gi neūkišku
mas slypi visoje sovietinėje san 
tvarkoje, visame bolševikų vieš 
patavime.

Ypatingai daug pretenzijų,
į česnavičiaus žodžiais, Lietuvos priespauda ir diktatūra veda 

gyventojai turi dėl avalynės, tik į netvarką ir pasyvumą, 
siuvimo, tekstilės, baldų pra
monės dirbinių kokybės. Atro
do, kad nuolatinis darbo na
šumo kėlimas vis labiau atsi
liepia gaminių kokybei. Todėl, !
nepaisant visų priekaištų jau
nimui, nesėkmė gamyboje liks 
ir toliau.

Komjaunimo sekretorius nu- 
rodo, kad jauniesiems darbinin- 

A'”\iams teks daug dėmesio skirti 
guminės elektrinės prie Vievio 
statybai, nes:

tl

I
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Į vos spaudos. Dabar jų yra 
kiekvienam mieste, kur kiek 
didesnis lietuvių skaičius.

Bet laisvoj šaly gyvendami lie
tuviai aptingsta, apsnūsta, su- 
rambėja ir perka kas po ranka 
pakliūva, kas paviršium gra
žiau atrodo, ar — kas pigiau, 
ir siuntinėja lietuvis lietuviui

I

Svetur išvykę iaimingesni 
tie lietuviai, kurie netoli vieni 
kitų apsigyvena. Tokie kasdien 
ar retesnėm progom, sueina 
pasišneka savo prigimta kalba, 
kaip kad Lietuvoj gyvendami. 
Neprigimta, svetima kalba, kad 
ir kiek gabiam, išsimokslinu
siam, ji lieka sausa. O kas be
sakyt apie lietuviui priprastus, 
žinomus priežodžius, posakius, 
patarles, tautinius sąmojus, ir 
pajuokavimus, kurių kita kalba, 
kad ir kiek stengtumeisi, neiš- 
sireikši. Pramokus vietos, kurioj 
gyvenam kalbą, tiek kad gali
ma susikalbėti kasdieniais rei
kalais, ir kiek daugiau; griebia
mos vietos laikraščius, knygas 
skaityti, norėdami daugiau ži
nių. Tik visa tai toli gražu tik
ro, sąmoningo lietuvio nepaten 
kiną; ten nerandame pasisaky
mų ką lietuviai veikia, mano, 
siekia, trokšta. O kaip tik tas, 
lietuvį riša prie savęs, prie 
lietuvių. Motinos kalba turi ga
lias ne tik savo vaikams, bet 
ir vaikaičiams. Vaikai nuošir
džiai gerbia motinos išmoktą 

: kalbą, ir visą kas lietuviška, j 
į Ypač svetur apsigyvenę.

Labai malonu svetur gyve
nant, ig lietuvių, ar kitataučių 
(retenybė) gauti lietuvių kalba 
kortelę švenčių, ar kitokiom 
progom. Nors kortelė būtų ne
daili, nemeniškai piešta, bet 
svarbu kalba, kokia motina kai 
bėjo, mokė. Toji kalba, svetur 
gyvenančiam lietuviui lieka vi
są amžių brangiausia ir malo
niausia.

Šioje pažangos ir turto šaly
je sveikinimo kortelių priga-; 
minta, nupiešta, prispausdinta 
įvairiausiom progom, įvairiau
siom spalvom. Bet tikram lie
tuviui kortelė su lietuvių kalba 
yra brangesnė.

Šioj laisvės šaly, lietuvių kal
ba sveikinimo kortelių, ypač 
Kalėdų proga, visada buvo. Ir 
buvo labiau lietuvių brangina
mos, kai Lietuvoj neturėta sa-

svetima kalba sveikinimus. 
Toks apsileidimas skubina ma
rint lietuviuos dar gyvą lietu
vybės jausmą.

Esu pratęs lietuvius sveikint 
i vien lietuviškai. Net ir kitatau
čius švenčių proga sveikinu su 
turimom lietuvių kalba korte- 

! lėm. Pakruojietis

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
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Ir čia padėties išgelbėjimui 
mobilizuojamas komjaunimas. 
Š-. organizacija turinti “pas
pausti” kolchozininkus, daryti 
viską, kad partijos numatytie
ji pianai būtų įgyvendinti. Ta
čiau, kaip matyti iš pateiktų 
pavyzdžių, jaunimas dar blo
gai, stato “komunizmą”, nes juk

X

Brangiam tėveliui,
A. -|- A.

PRANUI BIČIŪNUI, mirus, 
Sūkurio vyr. redaktoriui Alvydui ir visai 
šeimai reiškia gilią užuojautą

Sūkurio redakcija ir Čikagos 
Studentų Ateitininkų Draugovė

Mielam mūsų prieteliui
A. f A. PRANUI BIČIŪNUI 

liūdime ir reiškiame giliausią užuojautą jo 
žmonai, sūnums, dukterims, broliams, sese
riai ir kitiems giminėms.

ONA, KAZIMIERAS IR 
JONAS MICKEVIČIAI, 
EUGENIJA IR ALGIMANTAS ŽUKAUSKAI

f

i

I

i
i
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EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.

3942 W. 11 Ith SU PR 9-1355 ir 9-1356

•L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

k TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
k 4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA DR NAKTĮ

o
*

I

Laidotuvių Direktoriai

S. ir V. Girdauskai ir dukros

Buvusiam Pienocentro Direktoriuit

Stasė ir Vladas Bubliai
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveiksi i n8s lempos.
J. MIGLINAS 

2M9 TV. 6»th St. U a. PR 6-1063

1

į

TRIS MODERNIŠKO* 
AIR-CONDITIONTO KOPLYČIOS

Gilaus liūdesio metu,
A. t A.

PRANUI BIČIŪNUI mirus, 
visai šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Aleksandra ir Leonas Gyliai, 
Birutė ir Povilas Gyliai, 
Aldona ir Antanas Minelgai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

M O VI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

A. “f“ A.
KAZIMIERUI JEČIUI-JACEVIČIUI 

mirus, liūdinčias jo dukras ir sūnų su seimo-
*

mis nuoširdžiai užjaučiu.
J. Pasiukas

f

X

A. f S-
PRANUI BIČIŪNUI staiga mirus, 

gilaus skausmo valandoje jo žmoną, vaiku
čius, motiną Lietuvoje, brolius, seseris ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir draug 
liūdi

A. A.
KAZIMIERUI JEČIŪI-JECEVIČIUI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą dukte
rims Ritai ir Daliai, sūnui Kęstučiui ir jų šei
moms.

A. -j- A.
LAWRENCE J. BAJORINS

Gyveno 500 South Claremont Avenue. Chicago. Illinois.
Mirė gruodžio men. 30 d.. 1961 m., 5:20 valandą, sulau

kęs 79 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus James. marti Frances, 

mirusio sūnaus žmona, dvi anūkės: Rosemarie, Patricia Ba- 
jorins ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas S. Lackawicz, koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 4 d. Iš koplyčios 

10 valandą ryto bus nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: sūnus, marti ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, telefonas — 

Vlrginia 7-6672.

AN T O’šT L U B I S

•84S sa WESTKBN AVI.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. • Tei. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

Į

Mieliems ateitininkams
ALVYDUI, GRAŽINAI, REMIGIJUI, 
ių mamytei, broliukams ir sesutėms, jų tėveliui

/ A. -Į- A.

PRANUI BIČIŪNUI
mirus, reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi

Moksleiviy Ateitininkų Sąjunga
\

Chicago, III. 
1961 m. 3 va

Amerikoje iš-

Gyveno Sharon Wisconsin. Anksčiau gyveno
Žuvo automobilio nelaimėje gruodžio 29 d., 

landą popiet, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Gardinu parapijos, 

gyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alice (Maskaliūnaitė), 

sūnus Richard, marti Dolores, duktė Jean, žentas Vitas, 2 anū
kai, 2 pusseserės: Karolina Martinkus ir Kazimiera Petkus ir 
jų šeimos, 2 pusbroliai: Frank ir John Bambliai ir jų šeimos, 
švogerka Frances Preikšą, jos vyras Victor ir šeima, giminės 
Sinkų šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home, 2533 
VVest 71st Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 5 d. 
Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Pa
nelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos užvelionics sielą. Po {ranialdų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus. Telef. GRovehill 6-2345.

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

JURGIS F. RUDMIN
3319, S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

Pasinaudokite Classified skvri
F

i/
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 3 d.

Antanas Sabaliaus-

X A. a. Prano Bičiūno lai- 
■ dotuvių pamaldose Šv. Jurgio 
bažnyčioje praeitą šeštadienį 

I buvo susirinkę gausiai lietuvių. 
Gedulingas 
iš Romos 
brolis kun. 
stuojamas 
(diak.) ir

šv. mišias atnašavo 
atskridęs velionio 

dr. J. Bičiūnas, asi- 
kun. J. Prunskio 

kun. St. Šantaro

prieš Lietuvos partizanus, 1954
' m. birželio 28 d. Kersteno ko-I
| mitetui šit ką liudijo:
ii
I

i

Šv. Kryžiaus par. Lituanistinės mokyklos mokiniai, išpildę Kalėdų 
eglutės programą, pagerbė taurųjį lietuvį kun. Kazimierą Juršėną, 
kentėjusį už tikėjimą ir neseniai atšventusį kunigystės 50-ties 
metų sukaktį. Nuotraukoje jubiliatas kun. K. Juršėnas, mokyt. 
Marija Pėteraitienė ir programos dalyviai.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

kas, salezietis, šių metų gruo-į (guba.), prie šoninių altorių - 
džio 29 d. išskrido į Pietų Ame prel. M. Krupavičius ir kun. V. 
_ _ Atsisveikinant

velioniu pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Prunskis, priminda
mas velionio meilę tauriems 
idealams, jo pasišventimą šei
mai bei nuoširdumą lietuvybės 
ir artimo šalpos reikaluose. Šv. 
Kazimiero kapinėse apeigas at
liko velionio brolis kun. J. Bi
čiūnas. Laidotuvėse dalyvavo 
ir daugiau lietuvių kunigų. Ve
lionis paliko žmoną ir aštuonis 
vaikus našlaičius, kurių vyriau
siam 18 m., o jauniausiai duk
relei tik 4 m. i

X Lietuvių Auditorijos net 
trijose salėse įvyksta šį šešta-' 
dienį, 6 v. v. Chicagos Lituani-1 doriaus lapus, 
stinės mok. vakaras. Bus įdomi mėti 1941 m- birželio mėn. lie- 
programa ir vaišės. Net ir ma-1 tuvių tautos sukilimo prieš bol 
žiesiems bus atskira salė, todėl ševikus 
visi kviečiami atsilankyti.

x Sophie Barčus laidotuvių IU — Maironio metų — priean- , politine 
proga suaukoti pinigai yra pa- ’ "
skirstyti taip: Balfui — 6 dol., 
Vasario 16 gimnazijai 320, Šv. 
Kryžiaus ligoninei $25, vargo 
mokykloms §20, ir seneliams 20 
dol. Sophie Barčus Šeimos ra
dijo programos yra lietuvių kai 
ba prailgintos. Nuo sausio 7 d. 
lietuvių programa prasidės šeš
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
8 vai. ryte iki 9:30 vai., taigi 
lietuviams bus suteikta dau
giau muzikos, dainų, praneši
mų.

X Cicero Lietuvių Bendruo
menės ruošto Naujų Metų suti- 

’ kimo pelnas skiriamas Lituani
stinei mokyklai. Gražiai išpuoš
toj salėj lietuviai turėjo pro- 

i gos pasilinksminti Ramonio or- 
; kestrui grojant. Humoristinių 
aktualijų eilėraščių paskaitė 
Al. Baronas. Atsilankė svečių 
ir iš toliau. Daug darbo suruo
šime įdėjo LB apylinkės valdy
ba, kurios pirm, yra A. Juške
vičius.

X 9-to Wardo Lietuvių De
mokratų klubo 1962 m. valdy
bos pirm, yra Joseph Skeivys, 
6601 S. Artesian Avė., PR 8- 
6536, vicepirm. Ona Rainienė, 
fin. sekret. Albinas Lauruta- 
nas, prot. sekret. Joakimas Pi- 
varūnas, 10732 S. Indiana Avė., 
WA 8-3983, kasin. Kazys Rubi
nas, kas. globėjai — Adomas 
Draugelis ir Ona Diamond. Tru 
stee — Valentine Rekaszi ir dr. 
John A. Vaičiulis. Maršalka — 
Adomas Draugelis. Prie Lietu
vių Demokratų Lygos delegatai 
Joseph Skeivys ir dr. John- Vai
čiulis.

Klubo susirinkimai būna kas 
mėn. trečią antradienį 7:30 v. 
v., 10806 S. Wabash Avė., pa
rap. svetainėj.

riką, kur ves misijas Venecue- Bagdanavičius. 
loj ir Kolumbijoj ir aplankys j su 
lietuvius saleziečius misionie- j 
rius. Grįš atgal į JAV apie ko
vo mėnesio vidurį.

X Inž. Edmundas Rimkus 
šiuo metu grįžo iš Meksikos, 
kur praleido atostogas. Jau se
niai domėjosi Meksika, jis ap
lankė istorines bažnyčias Me- 
xico mieste ir bendrai buvo su
žavėtas nepaprastu žmonių pa
sišventimu religijai.

X Sol. Laimutė ir inž. Leo
nas Bildušai gruodžio 30 d. sa
vo draugų ir artimųjų tarpe at 
šventė vedybinio gyvenimo. 
penkmetį. Abu yra Operos cho
ro dalyviai, o L. Bildušienė 
dažnai pasirodo solo dainomis 
bažnyčiose ir lietuvių parengi
muose.

X Dr. A. Rudokas su žmona 
Stefanija išvyko vienam mėne
siui atostogų į Los Angeles, 
Calif. Į Chicagą mano sugrįžti 
apie sausio 22 d. Stefanijos gra 
žiausias noras buvo Naujųjų 
Metų išvakarėse iš arti pama
tyti gyvų gėlių - rožių parodą.

X Dolores D. Kudnūn, lietu
vė, dalyvavo labdarai skirtame 
kėglių lošime prieš to žaidimo 
čempionus. Ji gerai pasirodė, 
trijų lošimų metu gaudama 
645 taškus. Jos ir Mary Jonai
tis vardai buvo išspausdinti 
“Chicago Sun-Times” laikrašty. 
Dolores yra žmona laidotuvių 
direktoriaus Jurgio Rudmin. 
Naujų Metų dieną Dolores at
šventė savo gimtadienį, susi
laukdama daug svečių.

X Onos A. Kreivėną itės ir 
Vytauto J. Bikulčiaus vestuvės 
iškilmingai praėjo gruodžio 30 
d. Jaunavedžius sutuokė prel. 
Ign. Albavičius Šv. Antano par. 
bažnyčioje. Buvo septynios po
ros palydovų. Jie visi, ir patys 
jaunieji, buvo tautiniais drabu
žiais pasipuošę ir sudarė mielą 
vaizdą. Iškilmių metu giedojo
Roma Mastienė ir parapijos 
choras. Vakare parapijos salėje 
įvyko vaišės, kurių metu pro
gramą pravedė red. Vytautas 
Zalatorius. Buvo paskaityta iš 
Lietuvos gauta J. Kreivėno mo 
tinos sveikinimo telegrama ir 
Z. Kreivėnienės motinos svei
kinimo laiškas. Sveikinimo raš
tus jaunavedžiams atsiuntė 
komp. J. Žilevičius, A. Ružan- 
covas; buvo ir daugiau sveiki
nimo laiškų ir telegramų, žo
džiu sveikino rašyt. B. Babrau- 
skas, komp. J. Bertulis, muz. 
J. Zdanius, Jon. Stonkus, V. 
Butkys. Svečių dalyvavo apie 
330. Maldą prieš vaišes sukal
bėjo prel. Ign, Albavičius. Ona 
Kreivėnaitė studijuoja biologi
ją Roosevelt universitete ir 
taipgi pažengusi piano muziko
je, studijuodama pas prof. V. 
Jakubėną. Vytautas Bikulčius 
dirba projektuotoju ir vakarais 
studijuoja elektros inžineriją 
Illinois Technologijos Institute.

X Balfo 57-to skyr. naujoji 
v-ba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — K. Bružas, vicepirm. 
— kun. J. Panavas ir P. Nied
varas, sekret. — V. Žilinskas, 
ižd. — O. Kaptenis, valdybos 
nariai P. Kurzikauskas ir B. 
Buikienė. Revizijos komisija, 
pirm. — kun. F. Kireilis, vice
pirm. — dail. S. Kancevičius, 
sekret. — teis. B. Masiulis. Be 
to, nutarta šiais metais sureng- I 
ti porą parengimų Visų šven
tųjų parap. salėje. Centrui pa
siųsta 160.59 dol.

I

TAUTA JO NEPAMIRŠ

(J. Daumanto atminimui)

BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI

Jungtinių Amerikos Valsty
bių kongresas ir senatas vasa- 
sio 16 d. iškilmingai minės Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tį. Gubernatoriai ir miestų gal
vos proklamacijomis kvies vi
sus Amerikos piliečius šį įvykį 
tinkamai atžymėti.

Kada šio krašto vyriausybė 
! tebepripažįsta Lietuvą esant 
nepriklausoma, tik laikinai Ru
sijos pagrobtą; kada valdžios 
galvos iškilmingai mini Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį, ar mes lietuviai bū 

! sime pasyvūs?
Visi kai vienas turime daly

vauti 
bės 
1962

i p., ir įvyks Marija Aukštesnės 
mokyklos salėje, prie 67-tos gat 
vės ir California Avė.

Ją rengia Chicagos Lietuvių 
Taryba, kurioj yra susispietu- 
sios visų srovių patriotinės or
ganizacijos, remiančios Ameri
kos Lietuvių Tarybą jos pastan 
gose už atstatymą laisvos, ne
priklausomos ir demokratiškos 
Lietuvos.

Tai kovai reikalingos ir Tam
stos pastangos ir Tamstų au
kos. Aukokite dosniai ir būkite 
minėjime. Aukas galima priduo 
ti minėjime arba siųsti iždinin
kui A. Valioniui.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
vardu: —

Kun. Adolfas Stasys, pirm., 
Euphrosine Mikužiūtė,

vykd. sekr.

“Sovietams daugiausia rū
pesčių pridaręs Miškinis (Dau
mantas). Lietuvių tauta laikė 
šitą lietuvį tautiniu didvyriu, 
ir jis turėjo didelį autoritetą 
tarp lietuvių... Apsuptas ir pa- 

; sijutęs beviltiškoje padėtyje, 
pagal vietinių NKVD pareigūnų 
informacijas, Miškinis 
mantas) nusižudė.”

Dešimt metų, kaip 
tarpe nebėra jauno 
Jis ir jo draugai 
mis dengė tautos širdį nuo mir
tino smūgio. Nors krito toje gi
gantiškoje kovoje, bet žinios iš 
tėvynės mums skelbia, kad tau
tos širdis, tiek smūgių ir kan
čių atlaikiusi, tebėra gyva ir 
laukia laisvės ryto, kada J. Dau 
manto ir kitų narsuolių vardai 
bus iškelti į viešumą ir dera
mą pagarbą. Tauta jų nepa
mirš. Rmi.

i

(J. Dau-
Į 

gyvųjų 
didvyrio, 

savo gyvybė- i

Lietuvos nepriklausomy- 
šventėj, kuri rengiama 
m. vasario 18 d. 2 v. p.

giežos pilnuose puslapiuose mes 
išskaitom kokia spontaniška ir 
galinga buvo Lietuvos rezisten
cijos kova, kiek ji baimės bol- j 
ševikams įvarė, kiek heroizmo ! 
ir aukos rodė Lietuvos sūnūs j 
anomis kovų dienomis.

J. Daumantas - Lukša, virš 
dviejų metų pabuvęs Vakaruo
se, susipažinęs su tarptautine j 

« padėtimi, užmezgus 
| gyje, kurie, tikėkime, ano di- i tamprius ryšius su mūsų veiks- 
džiojo lietuvių tautos dainiaus niais, 1950 m. spalio 8 d. 11 v. 
dvasią pažadins mūsų širdyse v. nusileido Žygaičių 
ir vieningiau 
gretas- stovinčias Lietuvos iš
laisvinimo ir lietuvybės išlaiky
mo avangarduose.

i e I
Tarp Maironio ir 1941 m. lie- Į 

tuvių tautos sukilimo, tarp kru Į 
vinų Lietuvos rezistencijos ko- j 
vų ir nūdienių mūsų pastangų 
už lietuviškos kultūros ir lietu
viškos dvasios gyvybę išeivijoj, 
stovi vieno šviesaus herojaus 
vardas, nuo kurio tragiškos mir 
ties praeitais 1961 metais su
kako 10 metų.

Tai J. Daumantas - Juozas 
Lukša, žuvęs Lietuvos rezisten
cijos kovų lauke 1951 metais.

Regis, J. Daumanto - Lukšos 
vardą žino kiekvienas lietuvis , 
išeivijoje. Juk tai tas pats vy
ras, kuris 1948 metų pirmosio
mis dienomis iš Lietuvos, iš re- I 
zistencijos kovų lauko specia
liai siųstas prasiveržė į Vaka
rus, atnešė Lietuvos katalikų 
laišką Šv. Tėvui ir Lietuvos par ges slinko į pietus Nemuno, 
tizanų veiklos dokumentus, ku
rie liko įamžinti J. Daumanto 
knygoje “Partizanai už geleži
nės uždangos”. Ši dokumentinė 
medžiaga pirmiausia buvo spau 
sdinama “Draugo’’ atkarpoje, 
vėliau išleista atskira knyga, 
kurios tiražas buvo vienas iš 
didžiausių tarp išleistųjų lietu- j 
viškų knygų. Bet tautos hero
jiškų kovų, tautos pasipriešini
mo dvasios dominami ir dilgi
nami tremties ir išeivijos lietu
viai tą knygą bematant išgraib 
stė. Jos jau seniai nebėra. Į 
Laisvę fondas 1962 m. pradžioj 
išleidžia tos knygos naują, pa
pildytą laidą, kuri ypač pravers , 
mūsų jaunimui ir visiems, ku
rie iš netolimų herojiškų tautos 
praeities dienų niūdieniame 
eivijos kelyje sau stiprybę 
mia.

Būk ramus amžinasis lietuvi. 
Laiko audros tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio. 
Mūs gyvybės, kaip skydas, pridengs.

K. Bradūnas

Užverčiam 1961 metų kalen- 
Jie buvo atžy-

I

Iš arti ir toli

I

CHICAGOS ŽINIOS
eismo

Jeigu proporciona- 
su mūsų 

tai Chicagoje pernai

IŠLAIKĖ AUKŠTĄ KARŠTĮ •' nai žuvo 1,069 žmonių
Penkių mėnesių mergytė Ja- nelaimėse.

ąuita Martin Chicagos Michael liai būtų palyginta 
Reese ligoninėje išlaikė labai ; miestu,

dvidešimtmečio ir ki-! 
tomis sukaktimis. Stovime 1962-! I

J. A. VALSTYBĖSE

Cl

miške, 
sulydins lietuvių j Tauragės rajone. Jo tikslas bu

vo vėl sugrįžti į rezistencijos 
lauką, apjungti sukrėstą rezi
stencijos nugarkaulį, perduoti 
žinias iš Vakarų.

Bet, remiantis bolševikų pra 
nešimais, Daumanto medžiuose 
pakibusį parašiutą ir kai ku
riuos numestus daiktus, rytui 
išaušus, pastebėjo kolchozinin- 
kai, pranešė NKVD ir nuo pat 
pirmosios dienos Daumanto pė
dos jau buvo sekamos.

— Califomijoje gyvenančių 
lietuvių rašytojų keletas sirgo 
gripu. Keletą savaičių darban 
negalėjo eiti Gasparas Velička 
— skaudėjo ausis, galvą. Juo
zui Tininiui gruodžio 20 d. pa
daryta sunki operacija: nuim
ti akmenys nuo tulžies. Kleo
pas Jurgelionis skundžiasi šir
dimi.

aukštą 108.6 laipsnių kūno kar būtų žuvę per 2,000 asmenų.
1 350 BALIONŲ ERDVĖSE

Chicagos džiovos institutas 
paleido į erdves 350 įvairia
spalvių heliumu išpūstų balio
nų, kurie nešė perspėjimą: 
“Kovokite su džiova!” Vienas 

| nusileido už 380 mylių Warren, 
Ohio.

iš-
se-

I
Su dar besilaikančiais Lietu

voje partizanais Daumantas ry
šius greit sumezgė. Bet prie iš
mestųjų daiktų dieną naktį bu
dėjo NKVD slapukai. Kai po 
kelių dienų Daumanto ryšinin
kas atėjo į Žygaičių mišką pa
liktųjų daiktų paimti, jis pa
kliuvo į NKVD spąstus. Tuo 
tarpu Daumantas nuo Taura- 

o 
j po to Kazlų Rūdos miškų link. 
NKVD su šunimis sekė jo ir 
kitų trijų jo bendradarbių pė- 

1 das, bet besekant jas pametė.

Bolešvikai skelbia, kad Dau
mantas pakeliui į Kazlų Rūdos 
miškus, buvo kažkieno kirviu 
sužeistas. Į jo bunkerį iš Kau- 

’ no buvęs atvežtas dr. Kaupas 
Daumanto gydyti. Šioje misi
joje įsimaišiusi neva partizanų 
ryšininkė Marytė, kuri netru
kus liko ištikima NKVD suo
kalbininke.

1951 m. bėgyje dar atsispin- i 
di kai kurie ryškūs partizanų 
veiksmai. Tų metų balandžio 19 

i d. Lietuvą pasiekia Julijonas Į 
Būtėnas ir J. Kukauskas. Dau
mantas turėjo su jais susirišti 
ir toliau kartu veikti. Bet Ku
kauskas suvaidino Judo rolę, 

j Bolševikai neužilgo surado po 
malkomis esantį J. Būtėno bun
kerį, ir, įsiveržę į bunkerį, te
rado tik Lietuvos didvyrio Ju- 

1 lijono Būtėno lavoną.
Po to NKVD siūlai, J. Ku-

Tautinis didvyris

Sausio mėnesio gėle Chicagos parkų distriktas pasirinko gėlę iš 
Madagaskaro “Umbrella Plaut”. Gėlė gali augti ir namuose. Tarp 
gėlių stovi Barbara Dombre.

Grįžo pas kovos brolius
Prieš mane ant stalo šią aki

mirką guli purvina ir šlykšti 
knyga “Vanagai iš anapus”, iš
leista Lietuvoje. Ji skirta Lie
tuvos partizanams ir didele da- kausko, Marytės ir kitų išdavi- 
limi, vienam iš jų vadų, J- Dau
mantui, suniekinti.

Partizanų veiklą bolševikai 
ilgą laiką slėpė. Tik 7-8 me
tams praslinkus nuo galutinos

Į aktyvios Lietuvos rezistencijos Daumantas 1951 m. spalio mėn. 
palaužimo, jie išleido knygą, nusišovė.

kų pagalba, visai aprezgė J. 
Daumanto paskutinius žings
nius Prienų miške. Iš visų pu
sių apsuptas, nebematydamas 
jokios vilties išlikti gyvas, J.

Motina Rose Elizabeth, Dum 
barton kolegijos mergaitėms jstei- i plačiai liečiančią anuos Lietu- 
gėj3, Washingtone, priima pašto 
ženklų bloką iš pašto viršininko 
Ed.ward Day. Keturių centų pašto 
ženklas išleistas pagerbiant gailes
tingas seseris. Ženkliukas primena 
Raudonojo Kryžiaus seseles, kurios 
darbavosi JAV armijoj ir pilietinio

Į karo metu. (UPI)

“Lukša skėstelėjo rankomis 
vos rezistencijos laikus nuo ir sukniubo veidu į šaltas, drėg 
1944 iki 1951 m. Nors knygoj nas samanas...” — taip rašo 
bolševikai šlykščiausiais pur- bolševikai apie J. Daumanto 1 
vai s drabsto Lietuvos laisvės mirtį.
kovotojus ir visą eilę užsienio Tuo tarpu NKVD pulk. Bur- 
lietuvių, bet kartu tuose pa-, liekis, dalyvavęs operacijose

štį. Gydytojai mano, kad mer
gytė pasveiks. Amerikos medi
kų draugijos duomenys rodo, 
jog kai kurie-asmenys Yra iš
gyvenę ir 113 laipsnių karštį. 
Normalus karštis 98.6 laipsniai.
EISMO NELAIMIŲ AUKOS
Pernai Chicagoje eismo nelai 

mėse žuvo 281 asmuo. Už nu- i 
sikaltimą eismo įstatymams po- j 
licijos buvo išduota 496,576 per 
spėjimų. Tokyo, Japonijoje per- sudegė Town Hali kėglinė, 5025

W. 25. Gaisre žuvo keturi as
menys. Liepsnos žaibišku grei
čiu uždegė visą pastatą. Apie 

i 50 asmenų spėjo saugiai išbėg
ti. Savininkas spėja, jog pada
ryta milijonas dol. nuostolių.

DVIGALVIS VĖŽLYS
Joseph Margeli gyvulėlių par 

duotuvėje, 2088 N. Milwaukee 
av., yra sidabrinio dolerio didu
mo dvigalvis vėžlys, kuris pra
mintas senovės romėnų dvigal
vio dievaičio Janus vardu.

DIDELIS GAISRAS 
KĖGLINĖJE

Cicero miestelyje iki žemės

TURTINGA UNIJA
Čikagiškė muzikantų AFL- 

CIO unija, lokalas num. 10, va 
dovaujamas prezidento James 
C. Petrillo, savo ižde turi 5 
mil. dol. Unija turi 10,000 na
rių. Petrillo jau 40 metų vado
vauja tai unijai.

DRAUGO
DAILIOJO ŽODŽIO

KONCERTAS♦
ir vienuoliktojo romano premijos įteikimas įvyks

1962 M. SAUSIO 7 D., SEKMADIENI, 3:00 VAL
MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS SALEJE, 6700 S. California Avė.

PROGRAMA IŠPILDYS:
Solistė PRUDENCIJA BIČKIENE, duodama lietuviškų dainų 

ir arijų rečitalį, kuriam akompanuos prof. V. JAKUBENAS.

JAUNIMO CENTRO STUDENTŲ ANSAMBLIS, vadovaujamas 
L. Brazdienės, duos tautinių šokių pynę.

AKTORE ZITA KEVALAITYTE deklamuos poemą "Eglė —
Žalčių Karalienė."

Tą pačią dieną premija laimėjusiam autoriui dr. Leonas 
Kriaučialiūnas įteiks tūkstantinę.

Koncertui biletai gaunami: “Drauge”, 4545 W. 63rd St., Tel.: LU 5-9500; - 
Marąuette Parke: “Marginiai,” 2511 W. 69th St., Tel.: PR 8-4585: Brighton 
Parke: 43rd St. Drugstore, 2735 W. 43rd St., Tel.: VI 7-9695; Bridgenėrte: 
“Daina,” 3321 S. Halsted St. Tel.: CL 4-5665; Cicero: Memenu Krautuve,

49th Avė.. Tel. TO 3-5750. -— Biletus patartina įsigyti iš
1439
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