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OLANDIJA NEPASITIKI INDONEZIJOS ŽODŽIU
Olandų naujas pasiūlymas atmestas. Olandijos užsienio reikalų ministeris 

Indoneziją kaltina šantažu

JAKARTA. — Indonezijos 
užsienio reikalų ministeris Su
bandrio vakar atmetė naujau
sią olandų pasiūlymą derėtis dėl 
vakarų Naujosios Gvinėjos. Jis 
pareiškė, jog Indonezija sutik
sianti tartis, jei olandai iš anks
to sutiks teritoriją atiduoti In
donezijos kontrolei.

Priešingu atveju, — pareiškė 
Subandrio, — Indonezija užims ] 
olandų kontroliuojamą Naująją 
Gvinėją; vadinasi, būsią įvyk
dyta invazija į salą.

“Mes nesipriešinam abipusiš-

kem deryboms, jei jos turėsian
čios tikslą perleisti Vakarų I- 
rianą (vakarinę Naująją Gvi
nėją) Indonezijai”, — pareiškė 
Subandrio.

Tai yra Subandrio atsakymas 
į Olandijos premjero Jan de

Naujausios 
žinios

I Quay besąlyginį pasiūlymą tar
tis dėl 159,000 kv. mylių džiung 
lių ir kalnų teritorijos, į kurią 
reiškia pretenzijų Indonezija, 
gavus iš olandų nepriklausomy
bę 1949 metais. Subandrio po

Į 24 va.andų atsakė į Olandijos 
ministerio pirmininko pasiūly
mą.

Olandų užsienio reikalų mi
nisteris vakar pareiškė, kad In
donezija naudoja šantažą prieš 
Olandiją ir jos žodžiu negalima 
pasitikėti.

JAV ambasadorius Maskvoje Llevellyn Thompson vyksta pas 
vietų Sąjungos užsienio reikalų ministerį Gromyko tartis Vakarų 
Berlyno klausimais. Dešinėje yra Kempton B. Jenkins, antrasis 
JAV ambasados sekretorius. (UPI)

Nauja technika suduos smūgį raudoniesiems'
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Sovietų jūrininkas 
nušoko nuo laivo

ISTANBULAS, Turkija. 
Sovie'ij Sąjungos jūrininkas,
metų amžiaus, šiom dienom nu
šoko iš laivo į Bosfore jūrą ir 
atplaukė j pakrantę ir papra
šė politinio prieglobsčio, .'is nu
šoko nuo Sovietų Sąjungos pre
kinio laivo, plaukiant Bosforo 
jūra iš Juodųjų jūrų j Vidur
žemio.

— Popiežius Jonas XXIII pa
sidžiaugė katalikų kunigų Rytų 
Vokietijoje pareigų atlikimu, 
nors jas eiti trukdo komunis
tinis režimas. “Vokiečiai kata
likai laikosi savo tikėjimo ir ne
leidžia uždusinti”, pasakė 
popiežius. Šv. Tėvas pagyrė Va
karų Vokietijos įstatymus, už- 
rikrinančius pažangą.

— Prezidentas Kennedy va
kar įsakė sudaryti dvi naujas 
pastovias armijos divizijas, lei
džiant paleisti dvi tautinės gvar 
dijos divizijas iš aktyvios tar
nybos šių metų pabaigoje.

— Portugalų vyriausybė va
kar kaltino kad Naujuose Me
tuose nepasisekusią revoliuciją
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Kubos diktatorius Fidel
Castro išmestas iš katalikų Baž 
nyčios — ekskomunikuotas — Bcja vietovėje ruošė uždaryta 
dėl vyskupų įkalinimo. komunistų partija.

Žvilgsnis į užsienio spauda
Sovietų reikalavimus laikraštis laiko Suomijos 

užpuolimu

Mūsų skaitytojams prieinama rimus veiksmus Konge. Vidaus 
tvarka Konge visai paįrusi, gi 
J. Tautų karinės pajėgos esan
čios per menkos disciplinai ir 
vienybei atstatyti. Etiopijos pa
siūlymą galimai greičiau panai
kinti Katangos nepriklausomy
bę nuo centrinės vyriausybės 
Journal de Geneve laiko “prieš
taraujam ;u JT chartai, kariškai 
neįvykdomu, finansiškai nepri
taikomu”

Kalbėdamas apie Mobutu ka
reivių barbariškus išsišokimus, 
Basler Nachrichten dėl jų drą
sos kaltina J. Tautas, nes jos 
gi paskatinusios panadoti Mo-

JAV spauda, bet retas kuris pa
sidomi Europos spauda, kuri sa
vo ir pasaulio reikalus svarsto 
gal kiek kitaip, negu amerikiečiai, 
nes šių dienų svarbiųjų problemų 
ugnis yra visai arti europiečių na
mų. Mes ryžomės patarnauti mūsų 
skaitytojams dar vienu būdu — 
retkarčiais pateikti Europos spau
dos minčių svarbesniais klausi
mais.

Redakcija

Anglams pasiketinus įstoti 
pilnateisiu nariu į Europos Ūki
nę Bendruomenę, su šešiais 
(Prancūzija, V. Vokietija, Ita
lija, Belgija, Olandija, Liuksem 
burgąs) jau įvyko eilė pasitari
mų, kurie bando be propagan
dos ir sensacijų skelbimo išrišti 
gana painius technikinius klau
simus. Kompetetingas tuo rei
kalu kalbėti Londono Financial 
Times taip rašo:

“Labiausiai padrąsinančiu da
lyku reikia laikyti tai, kad ką 
tik Briusely pasibaigęs ministe
rių pasitarimas beveik visai ne
diskutavo principinių klausimų. 
Ekspertams buvo pateikta eilė 
išaiškintinų klausimų, o greit 
vė1 susirenku ministeriai peržiū
rės kas padaryta. Apie atmos
feros gerumą spręstina iš dis
kusijų, kurios vyko dėl specialių 
Commonwealth’o problemų, ku
rios bus tvarkomos prie Romos 
sutarties prijungsimais protoko
lais. Prieš porą mėnesių tais 
klausimais būtų užvirusios il
giausios diskusijos. Dabar gi 
nutarta kalbėti apie- kiekvieną 
prekę atskirai ir pažiūrėti, ar 
jos įjungimui į bendrąją rinką 
reikia rasti specifinį sprendi
mą.”

Šveicarijoje apie Kongą

Did'tii šveicarų laikraščiai su 
baime žiūri į Jungt. Tautų ka-

I

THOMPSON INFORMAVO SĄJUNGININKUS 
BERLYNO KLAUSIMAIS

Kremlius nesiūlo naujos pozicijos

MASKVA. — Jungtinių Ame-. 
rikos Valstybių ambasadorius j 
Maskvoje Llevvellyn Thompson 
vakar supažindino savo kolegas 
— britų, prancūzų ir Vakarų 
vokiečių ambasadorius — su 
pasikalbėjimo turiniu dėl Ber
lyno krizės su Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerių Gro
myko.

Britanijos ambasador. Frank 
Ro ieits ir Prancūzijos ambasa
dorius Maurice Dejean atvyko 
į Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadą dar prieš pietus kon- 
feiencijai.

Vakarų Vokietijos ambasado
rius Hans Kroli atvyko 20 mi- yra vienintelė aukštoji katalikų publikos taryba užvakar paša 
nučių anksčiau negu kiti pasiun 
tiniai ir dalyvavo bendroje kon 
ferencijoje. Thompson užvakar

kalbėjosi 2V> valandos su Gro
myko.

Pasak pranešimų, Gromyko 
nepasiūlęs jokios naujos Krem
liaus pozicijos Berlyno klausi
mu. Bet staigaus pasikeitimo 
ir nelaukiama.

Kursas apie katalikų 
tikėjimų Indonezijoj
J AK ART A, Indonezija. — 

Jakartos valstybinis universite
tas, tarp įvairių kitų kursų, į- 
vedė ir kursą apie katalikybę. 
Tą kurcą tvarko tame pačiame 
mieste esančios katalikų kuni-

Liublino universitete 
yra 1,742 studentai

LIUBLINAS, Lenkija. — ■ sem.narijos profesorius ku- 
Liub'ino katalikiškam? T^nki-1 nigas Hardewirjoną; paskaitų 
jos universitete šiais akademi- klauso apie 400 studentų, 
niais metais studijuoja 1,742 
studentai. Kaip žinoma, Liubli
no katalikiškasis universitetas

HONG KONG. Pietų Viet- rodė didelį talentą susekti vy- 
namas, gavęs didesnės karinės ...
paramos iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių, ruošiasi didesnei kon 
tra-ofenzyvai prieš komunistų 
partizanų dali- ius, kurie graso 
prezidento Ngo Dinh Diem pro- 
vakarietiškai vyriausybei.

Jau būriai technikų, iki šiol 
nematytų Pietų Vietnamo džiun 
glių kare, jau pradėję reikštis 
mūšiuose arba yra naudojami 
suteikti kovai naują pobūdį 
prieš Viet Kongą (taip vietna
miečiai komunistus partizanus 
vadina).

Vieni technikai yra vadinami 
“nulapinimo” iš oro; jie turės 

I nuskinti lapus nuo medžių che- 
I mišku būdu tuos lapus, kurie 
> slepia Viet Kongo sąjūdžius miš 
kingose apylinkėse. Žinomos 
Viet Kongo bazės bus apsuptos 
nuvaiytų ruožų, kur partizanai 
turės išlisti iš slėptuvių, kurios 
daugiausia yra pogrindyje. 
Daug Jungtinių Amerikos Vals
tybių šunų taipgi bus panaudo
jama iškrapštyti priešą iš įsi
tvirtintų pozicijų. Kai kurie ge
rai išmankštinti šunys jau pa-

rus, kurie lengvai pasprunka 
nuo žmogiškų ieškotojų.

Amerikos kultūros 
reiškimasis

NEW YORKAS. — Skelbia
ma, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra 1,200 orkestrų, 
3,900 muziejų, 5,000 neprofesi- 
nio teatro grupių, 750 operas 
statančių grupių. Vien New 
Yorke esama 300 meno galeri
jų-

Muzikai, meno dalykams, te
atrui ir knygoms amerikiečiai 
praėjusiais metais išleido 3,000 
mi ' jonų dolerių, apie 70 proc. 
daugiau negu prieš 10 metų.

— Naujoji Domininkonų Res-
t

2 prancūzų sprausmi- 
niai susidūrė rūke

CAMBRAI, Prancūzų?. — 
Užvakar vienas pilotas žuvo ir 
antrasis sunkiai sužeistas, pran
cūzų dviem sprausminiams lėk-' 
tuvams susidūrus rūkuose, kai 
bandė nusileisti netoli Cambrai. 
Vienas pilotas išvengė mirties 
pasinaudojęs savo išmetamosios 
sėdynės priemone.

mokyk'a Lenkijoj, šis universi- 
' tetas negauna jokios valstybi- 
, nės paramos. Lėšas universite
tui sutelkia speciali universite
to paalkiymo draugija. Iš to fon 
do, kurį sudaro laisvos gera
darių aukos, apmokama dviem 
trečdaliams studentų mokestis 
už mokslą.

BELGŲ SPAUDA
BRIUSELIS. — Paskutinė

mis žiniomis, 44 procentai Bel
gijos gyventojų kasdien skaito 
vieną ar du katalikiškus laik-' 

i raščius. 35 procentai Belgijos 
gyventojų skaito kasdien neka- 
talikiškus laikraščius, o 21 pro
centas skaito įvairius laikraš
čius tik retkarčiais. Mažiausiai 
katalikų laikraščiai skaitomi

lino iš diplomatinio posto Por- 
firio Rubirosa. Jis pašalintas 
iš ambasadų inspektoriaus pa
reigų, kurias ėjo nuo praėjusių Belgijos sostinėje, kur tvirtai
metų birželio mėn. į stovi socialistai ir masonai.

Dingusių ieškojimas
FULDA. Vokietija.

— JAV pirmąjį astronautą 
paleis į orbitą ne sausio 16 die- 

butu kareivius invazijai į Ka- ną, kaip buvo numatyta, bet dvi 
tangą. Juk buvę labai-lengva savaites vėliau, 
numatyti, kad tos “nediscipli
nuotos ordos” pradės ten elgtis 
netinkamai.

z

Apie Belgijos užsienio minis- 
terio Spaako kalbą J. T. Sau
gumo taryboje rašydamas Neue 
Zuerchcr Zeitung pažymi, kad 
antroji jos dalis padariusi Sau
gumo tarybos salėje sunkią at
mosferą, nes buvo pasakyta 
daug teisingos kritikos dėl Sau
gumo tarybos politikos Konge. 
Pianešėjas iš New Yorko, kad 
po posėdžio daug kas privačiai 
?axęs, jog apie tuos dalykus 
kam nors reikėjo pasakyti, nes 
jau buvęs pats laikas.

Danijoje apie Suomiją

Su m i jos ir Sovietų santy
kiai vis dar komentuojami Skan 
dinavuose. Prie jų grįždamas 
BerJingske Tidenske teigia, jog 
“Sov. Sąjunga pilnai pasitiki 
dabartine Suomijos užsienio po
litika, tačiau ji nori užsitikrinti, 
kad ji ateityje nebūtų pakeis
ta”. Komentuodamas Suomijos 
parlamento rinkimų paskubini-

mą, laikraštis Aktuelt mano, 
jog tai padaryta tuo tikslu, kad 
būtų išvengta Sov. Rusijos rei
kalavimo pateikti jos norimas 
garantijas, kad užsienio politi
ka nebūtų keičiama. Bet Jyl- 
hnds-Posten sakosi neabejojąs, 
kad Sov. Sąjunga pareikalavo 
iš Suomijos “besąlyginio pa
klusnumo”. Sovietų reikalavi
mus laikraštis laiko Suomijos 
užpuolimu. “Jei nepasidavimas 
reikštų Suomijos sunaikinimą 
rytoj, tai pasidavimas galėtų 
reikšti tą patį poryt”. Toliau 
laikraštis priduria: “Juodi de
besys gaubia Helsinkį. Kadangi 
Suomijos spaudai nepatariama 
apie tai kalbėti, tai apie šituos 
reikalus turi būti kalbama kito
je Skandinavijos šalyje”. Mas
kvos reikalus ginąs Land og 
Folk dėl grėsmės Suomijai kal
tę meta Danijai, kuri būk da
ranti pastangas įtraukti Suo
miją ir Švediją į “monopolisti
nę Europos Ūkinę Bendruome
nę ir Nato bloką”.

Vo
kietijos bažnytinės vyriausybės 
įsteigtas ‘Tingusiųjų ieškojimo 
biuras” padėjo surasti 168,000 
asmenų, kurie II Pasaulinio ka
ro eigoj buvo atskirti nuo šei
mų ir nebegalėjo vienas kito 
rasti. Tarp pabėgėlių ir iš savo 
tėviškės išvarytų buvo labai 
daug.

To minėtojo biuro sąrašuose 
yra dar daugiau kaip dviejų 
milijonų pavardžių, kurių liki
mo vis dar nepasisekė išaiškin
ti.

pri-
Fili- 

pinų prezidentas. Dešinėje yra Vyr. teismo pirmininkas Cesar 
Bengson, atlikęs priesaikos apeigas. (UPI)

Naujas Filipinų prezidentas Diosdado Macapagal (dešinėje) 
sieke ištikimai atlikti valstybines pareigas- Tai yrd penktasis

Bengson, atlikęs priesaikos apeigas.

PASAULIO ADVOKATU PIRMININKAS REMIA
KUCHEL-LIPSCOMB REZOLIUCIJA

Lloyd Wright kovotojas už komunistų pavergtų kraštų laisvę ir nepriklausomybę

LOS ANGELES, Calif. — votojas už komunistų pavergtų I 
Lloyd Wright, Pasaulio Advo
katų sąjungos (International 
Bar Association) pirmininkas, 
įsijungė į Kuchel-Lipscomb re
zoliucijai remti komitetą, 
miteto vadovybei jis rašo, 
dėsiąs visas pastangas už 
chel-Lipscomb rezoliucijos 
vedimą JAV-bių kongrese,
y d Wright yra buvęs Amerikos 
Advokatų sąjungos (American 
Bar Association) pirmininkas.

I ’oyd Wright yra didelis ko-

Ko- 
kad 
Ku- 
pra- 
Llo-

kraštų laisvę ir nepriklausomy
bę. Neseniai kalbėdamas (prieš 
įs'jungdamas į Kuchel-Lips
comb rezoliucijai remti komite
tą) viename antikomunistinia
me susirinkime Los Angeles 
mieste ir prieš tai savo spau
dos konferencijoje pareiškė, 
kad JAV-bės turėtų įteikti So
vietų Sąjungai ultimatumą, rei
kalaujant pasitraukti iš Pabalti
jo kraštų. Jei komunistai į tai 
nekreiptų dėmesio, tuo atveju,

anot Wright, reiktų juos api
pilti “bombų lietumi” ir jėga 

į išvaryti iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Kas stipresnis?
WASHINGTONAS. — Stra

teginių studijų institutas tvirti
na, kad Vakarai 1962 metais 
kariškai visose srityse bus pra
našesni už komunistinį bloką.

Uniformą dėvinčių karių Va
karai tada turės 8,195,253, ko
munistai, įskaitant ir Kiniją — 
7,994.300.

TRUMPAI
— New Yorko meras Robert 

F. Wagner užvakar grasė paim
ti dvi streikuojančias autobusų 
linijas ir pavesti kitiems valdy
tojams, jei greitai nesusitars 
dėl atlyginimo su 6,400 strei
kuojančių tarnautojų.

— Portugalijos ministeris pir 
mininkas SaJazaras vakar pra
nešė, kad jo kraštas ar nebus 
tik pirmasis, kuris išstos iš Jun
gtinių Tautų, nes jos neįstengia 
suvaldyti ag'. csorių.

— Amerikos Valstybių orga
nizacija (OAS), gal būt, šian
dien nuims diplomatines ir eko
nomines sankcijas prieš Domi
ninkonų Respubliką. OAS po
sėdis bus šiandien.

— Prezidentas Kennedy ke
tina vizituoti Meksiką. Kennedy 
priėmė Meksikos prezidento A- 
dolfo Lopez Mateos kvietimą 
vizituoti jo tėvynę, bet dar ne
nustatyta vizito data.

307 prancūzai bur
mistrai nutarę 
atsistatydinti

PARYŽIUS. — Visi trys sim 
tai septyni Aveyron departamen 
to burmistrui gruodžio 31 die
ną nutarė atsistatydinti, sim
patizuodami streikuojantiems 
anglies kasyklų darbininkams 
Decagevmėje šiauriniame depar 
tamente.

4,000 jaunų vyrų ir moterų, 
dauguma kasyklų šeimų narių, 
Decazevillėje demonstravo, kad 
kai kurie darbininkai yra atlei
džiami iš darbo.

Suvalstybintos kasyklos yra 
numatytos laipsniškai uždaryti 
tarp dabar ir 1965 metų.

A (naujino diplomatinius 
santykius

KALENDORIUS
Sausio 4 a.: šv. Titas, Ari

mantas, Švitrė.
Sausio 5 d.: šv. Telesforas, 

Vytautas, Gedutė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago-

I
SOFIJA, Bulgarija. — Komu

nistų valdoma Bulgarija ir Ira
nas sutiko atnaujinti diploma
tinius santykius. Tai užvakar I jo ir jos apylinkėje šiandien — 
pianešė oficiali žinių agentūra apie 30 laipsnių; rytoj — šal- 
BTA. Du kraštai pasikeis am- čiau. 
basadoriais. Saulė teka 7:18, leidžias 4:32.
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS RINKIMŲ 
ŽINIOS

Ar gavai balsavimo lapą?

Balsavimo lapai ir vokai 
Jungtinėse Valstybėse jau iš
siuntinėti visiems registruo
tiems balsuotojams. Tačiau ke
liolika jų jau grąžinta siuntė
jui pirmąją savaitę. Todėl kas 
dėl adreso netikslumo, jo pa- 
keitimo,. neapsižiūrėjimo pašte 
ar panašios priežasties nebūtų 
gavęs balsavimo lapo bei voko, 
gali kreiptis rinkimų komisijon, 
ir balsavimo lapas bei vokas 
bus pasiųstas. Rinkimų komi
sijos adresas: 5315 Lothian
Rd., Baltimore 12, Md.

Pirmieji balsuotojai

i — Aš stebiuosi, kad vyresnio 
amžiaus žmonės galvoja, jog 
jeigu jie galėtų pradėti gyveni- 

lykus, Ivrie būtų kainavę keli mą iš naujo, jie nekartotų bu- 
I tūkstančiai dolerių, tai Frank vusių klaidų, tačiau ne visada 
Mockus. įr dabar jie elgiasi protingai.

- —E. Fox i 
——i

MŪSŲ KOLONIJOSE
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Miami Beach, Fla,
Miami lietuvių veikla

Miami yra du klubai, vienas 
Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bas, kuriam gali priklausyti vy
rai bei moterys, antras klubas 
yra vien Moterų. Klubas labai 
gerai vedamas. Valdyba 1962 
m. išrinkta ši: pirm. Jennie Ne- 
vis, ižd. Jennie Goodvvill, fin.1 
rašt. Patricia Kraus, prot. rašt. 
Ona Snirpunas, knygų revizijos 
komisija — P. Zees ir Elena 
Verbela, pirkėjos dėl bankietų 

■ Julia Rimkus, Ona Statkevičie- 
nė ir Lucy Bartašius. Valdyba 
labai darbšti.

naują 
Anta- 
Elena 
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> Miami lietuviai neužmiršime 
jo gerumo. Lai Dievas užlaiko ■ 
visus sveikus per ateinančius 
metus, nes dar yra daug visuo
meninių darbų.’Lietuvių diena 
įvyks vasario 12 d. Lauksime

: visų lietb’v ų.

Praeitais metais mirė du klu
be nariai: a. a. Cleopatia Kel-: 

| ly ir Aleksas Noreika. Linkime ; 
naujai valdybai daug ištvermės 
ir vieningos veiklos ateinančiais 
metais. Vyrų klubas taipogi iš
rinko naujus direktorius 1962 
metams: Antanas Norr.s An
tanas Mcde'.s, Antanas Rozens- 
ky, Walter Zees, Juozas Nevis, 
klubo pirm. Antanas .Kadsell, 
Antanas Sobai, Juozas Barta
šius, Vilimas Valaitis.

Vyrų klubas išrinko 
valdybą. Piim. tas pats 
nas Kadsell fin. rašt., 
Verbela, prot. rašt.,
Kraus, ižd. Jennie Goodvvill. Vai 
dyba labai stropiai viską tvar
ko, kad tik galėtų išmokėti vi
sus šėrus, nes tada bus namas 
visų lietuvių, kurie taip daug 
veikė ir diibo šiam klubui. Bu
vo sunkūs laikai, bet danai tu
rime geraširdį lietuvį, kuris 
1961 metais įrengė klubui da-

i
Klubo vicepirm. yra jau daug 

metų Adcmaę. Noreika, 
klubo į.št'dai nuveikęs.

daug

Vero-
I

i

prel. Ig. Albavičius, dr. I. Ku
ras, dr. J. Meškauskas ir kt.

I

I

Pirmoji balsuotoja šiuose fe
deracijos vadovybės rinkimuose 
buvo baltimorietė Genutė Bu- 
račaitė. Jos balsavimo vokas 
komisijoj gautas gruodžio 17 
d. Gruodžio 19 d. gauti balsa
vimo vokai iš kun. dr. J. Star
kaus, Bayorme, N. J., dr. An
tano Kučo, Seranton, Pa., ir Ad. 
Lažaičio, Baltimore, Md. Tarp 
kelių dešimčių balsuotojų, ku
rių balsai buvo gauti per se
kančias dvi dienas, buvo dr. ir 
ponia Bačkiai, Simas Sužiedė
lis, dr. A. Trimakas, kun. S. 
Raila, kūn. K. Pugevičius, dr. 
P. V. Vygantas, K. A. Keblys,

I 
fI 

Balsavimo tvarka, kurią Vyr. 
Rinkimų komisija yra nusta
čiusi yra atspausdinta balsa
vimo lapo antroje pusėje. Ten 
yra skelbiama, kad balsavimo 
vokas turi būti išsiųstas ne vė
liau vasario 1 d. (pašto ant
spaudas). Vėliau išsiųsti balsa
vimo lapai nebus užskaityti. 
Tad geriausia būtų šios parei
gos neatidėti vėlesniam laikui, 
bet tuojau pabalsuoti. Ten taip 
pat yra nurodyta už kiek kan
didatų galima balsuoti ir kaip 
reikia atžymėti. Be to, prime
nama, kad ant voko reikia pa
žymėti siuntėjo pavardė ir ad
resas. Pagaliau pažymėta, kad 
kiekvienas balsuotojas savo bal 
savimo lapą siunčia atskirai.

C. S. ,

Balsavimo tvarka

VYRESNIŲ GIEDRININKIŲ 
SUSIRINKIMAS

Vyresniųjų giedrininkių susi
rinkimas įvyks pas kolegę V. 
Kleivienę 1610 So. 48th Court, 
Cicero 50, 1962 m. sausio 6 d. i 
(šį šeštadienį) 6 vai. vakaro. I

Valdyba prašo visas nares 
dalyvauti.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Ortfaopedas. Protezistas

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS LAJB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

i

į Moterų klubo vicepirm. 
nika V ateitis yra taip pat šiame 
poste jau kelinti metai.

Elena Verbela

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

4951 S. California Ave. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.
Leonas Franckns, sav. Tel. GR 6-9555

&E

20% NUOLAIDA!!
SEIGANO METINIS SU NUOLAIDA

IŠPARDAVIMAS
Visi žieminiai rūbai labai yra nupiginti

z* ’’

GERAI ŽINOMŲ FIRMŲ...

Kostiumas su 2 por. kelnių, 
buvo $85, dabar tik $68.00

■

Kostiumas su 2 por. kelnių, 
buvo $65, dabar tik $52.00
PALTAI buvo $75.00,

dabar tik ..............$60.00
Ruden. paltams • Kelnėms 
• Marškiniams • Visiems 

jaunuolių rūbams 
20% nuolaida

Visi mūsų pardavėjai 
kalba lietuviškai

Atėję karta tėvas ir sūnus, abu ras puikiausius sau rūbus.

S E I G A N

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. 
$1.75 
$1.50

Prenumerata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$7.00 
$6.00

$4-00 
$3.50

=» ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

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

RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 
VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

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

I □E 3j

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ

ir vėl kviečia lietuvius aplankyti jos įstaigą, kuri yra viena iš įdomiausių ir taupytojų patogamui vėliausiai įreng
tų taupymo įstaigų Chicagoje. Kiekvienų 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 — Marąuette Parko apylinkės centre.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neat&ako. 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.
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ligonius pagal susitarimą.. , 
valandos skambinti

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Ave.
Priims

DS1 valandos skambinti telefonu [ 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. : 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad. į 
------------------------------------------------------------- |

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL Ofiso PR 6.7800. Namu 925-7637

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos pagal susitarimą

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
“858 West 63rd St.

kasdien. 10—12 vai. ir 7—9 
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

i Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
5 susitarimą, '. išskyrus trečiadienius, 
i i

i------------------------------------------------ - .. - - —
Ofiso telefonas — Blshop 7-2535

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer} 

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

V.Vai.- 
vak.
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. VVAIbrook 5-5078 Į

I

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINfcS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpubUc 7-2290.
Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I tad. tik 10-12.

I
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ;

6132 S. Kedzie Ave. WA 5-26701
i Valandos pagal susitarimą. Jei ne- .
j atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

I------------------------------------------------- U

l

"

Ofisas: 3148 \Vest «3rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 6«tli Place
Tel.: REpubiic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(įdėtu vis gydytojas )
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 

4 p. p., 6:30-8:30 
1—4 vai., trečiad.

Vai.: 
penktad. nuo 1— 
vai. vak. šeštad. 
uždaryta.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

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

i

- ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč. ■ 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais > 
nuo 7 iki 8.

i
I
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DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kas-’ien nuo 6—8 vai vak.

Sešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu Saiku pagal sutarti. 

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

I

I

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

TELEF. — 695-0533
425 .>’o. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą

Fel. 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. uždar> ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

I
|
i
DR. J. G. DYLA • 8YLAITIS

Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehili 6-3409I

I
Rez. GI 8-0873

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

6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

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, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGZ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehili 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

vai. 
vai.

DR. E. STAHAT-STARA1TIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

p. p. ir pagal apointmentą.
Tel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 

.6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
Į11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1188 

Res. tel. VVAIbrook 5-3785

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL BUSIT A. RIMĄ
Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 8-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

P-

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8887 i
DR. R. GAIŽIŪNASDR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybf akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave^ kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 8—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

Ofiso telef. CLiffskfe 4-2888 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3088 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

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 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 

I laiku — pagal susitarimą.______

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-8195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą

DU1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehili 8-3833
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

SpedalybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS 

-'alandoz: nuo 1-4 ir (-8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

Kedzie Avenue 
SUSITARIMĄ 

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

5430 So.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadieni.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAAKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Ave.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 8-8.

Šeštad. nu. 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

GR 6-7575

nuo 9

VAI A.\.zQS:
'■mot nuo 12 iki 
7. ad. 9

T.cciad. užcarvta visą
iki

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION 

6245 So. VVestern Ave.

Ketvirtad. 
Penkis 
Šl.. a d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
V.fff’Anina priima mpM 9mrifi»rim9

Ofiso tel. HE 4-7007.
Vntnii-rvz. tel. PRospect 8.9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
. (JOKIA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

VVest «3
Vai : Pirmad ir ketv. nuo J:8<> lk> 
4:30; antr. fr penkt. nuo 6 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
susi tarus.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offtao: PUlIman 5-6788 
Namų: BEverly 8-3948

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

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
ai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8

p. p., šešt. 10-12 vai.
Ofisas 3259 S. Halsted St.

j Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždat-j ta.

V

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 8.0257. rez. PR 8-8859 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki 3 v. p p. 8-7 v.v.

Perskaitę “Draugą“, duoki 

•• mhpms oasukaityti

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susiteidus 
(Emergency), gaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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TAI NĖRA VAIKO ŽAIDIMAS

Ne kartą mūsų jaunieji aka
demikai pastebėdavo, kad jų 
tėvai nesupranta gyvenimo ei
gos, kad jie tebegyvena se
nuoju pasauliu ir visa, kas yra 
ne iš ten, jiems atrodo nege
ra. Esą jų tėvai žaidžia atkur- 

• darni įvairias organizacijas net 
ligi pienininkų draugijos, tais 
pasenusiais statutais žaidžia 
ir vienas kitą vadina buvusiais 
vardais. Visa tai atrodo, kad 
tai buvusių žmonių darbas, ne- 
nui raukiančių ryšio su praei
timi ir nepajėgiančių suprasti 
dabarties ir į ją esminiai 
jungti. Manytume, kad tai 
truputį kitaip, atrodytų, 
tai nėra vaikų žaidimas, 
visos tos draugijos tėra 
lietuviškosios 
mozaika.

įsi- 
yra 
kad 
kad 
tik

bendruomenės

¥

Naujų metų sulaukusios ne 
viena draugija renka naujas 
valdybas ir ne retai jos sunku 
sudaryti, tačiau yra organiza
cijų, ku čos turi tas pačias 

f valdybas jau dešimtis metų. 
‘ Tai, pagaliau, nėra svarbu, 

tačiau tokie organizaciniai vie
netai praranda svarbiausius 
gyvybinius momentus, jie pa
sidaro valdiški ir nuobodūs, 
daugiau tradiciški negu esmi
niai įeikalingi. Bet ir šių dau
gumos nėra veikla vaiko žai
dimas, kadangi ir jie yra tos 
visuomenės daugiau ar mažiau 
spindinti mozaikos dalis. Be 
abejo, mes vis norime kūry- 
bi- K3 atsinaujinimo, gajumo 
ir efektyvios kovos už lietuviš
kus reikalus vedimo. Visos tos 
draugijos, kurios apsiriboja 
kultūrine veikla, yra reikšmin
gos ir svarbios, nepaisant, ko
kio amžiaus ir veiklumo jos 
bebūtų, tačiau iš kitus užda
vinius turinčių organizacinių 
vienetų gal ir reikalautina ko- 

Xkios nors reformos. Kultūri- 
'~niai uždaviniai visada lieka 

aktualūs,' fdČiau socialiniai ga
li ir k. ištiš, įvedus pensijas ar 
nemokamą medicininę pagal
bą.

duodamas kitus. Mes nemini
me šiuo atveju tų organizacijų, 
kurios yra grynai profesinės, 
kaip gydytojai ar inžinieriai, 
ar. pagaliau, rašytojai, nes jie 
padeda savo nariams lavintis, 
atlikti tam tikrus darbus, kaip 
paviljono suruošimus bei pre
mijų suradimas ir kūrybiniam 
darbui paskatinimas. Turime 
mintyje tuos vienetus, kurie 
savo profesija jau nebegali 
verstis, kaip tai policininkai 
ar geležinkeliečiai, tačiau jų 
visuomeninė veikla vistiek yra 
įnašas į mūsų bendrą lietuviš
ką visuomeninę veiklą.

¥

Be abejo, galima kalbėti ar 
tos draugijos kada nors atsi
naujins. Greičiau atrodo, kad 
ne, bet net ir šiuo atveju jų 
veikimas pateisinamas. Kol gy
vi savo tarpe juda, ir gal kito
kiame vienete jie veikti neturė
tų džiaugsmo. Be abejo, kiti 
vienetai, ypač profesiniai, iš
liks daugiau ar mažiau jauni 
ir jų rtil fmė lietuvių visuo
menei nemažės. Blogiau su he- 
beatsinaujinančiais pašalpi- 
niais vienetais, kadangi jų ka
sos mažėja, senėjant ar mirš
tant nariams, gi jaunimo ne
bėra. Pašalpinių vienetų va
dovybė privalo rūpintis, kaip 
papildyti savo neproporcingai 
greit tuštėjančias kasas ir to
dėl visuomenė išpompuojama 
aukoms tiems vienetams, ku
rie šelpia asmenis tik todėl, 
kad tos organizacijos toks sta
tutas, gi šelpiamieji asmenys 
tos pašalpos nėra esminiai rei
kalingi. Dažnai mirštantieji 
a rba sergantieji yra senyvi 
žmonės ir pinigiškai pakanka
mai pajėgūs. Jiems keliasde- 
dcšimt dolerių nebėra esmi
niai. tačiau kasoms tos sumos 
yra pragaištingos. Ypač, kai 
reikia per metus išmokėti tūks 
tautines. Tokie organizaciniai 
vienetai turėtų keisti savo sta
tutus ir pobūdį. Juk pašalpoms 
ir pomirtinėms yra mūsų su
sivienijimai pakankamai reikš 
mingi, lietuviški ir pajėgūs.

¥

Organizacijos, kokios jos pa 
skilties bebūtų, atlieka įvairių 
uždavinių, būtų gera, kad jos 
uždaviniai būtų ne vien tik 
siauri savišalpos darbai, bet, 
kad kiekviena organizacija, ar 
tai būtų koks nors klubas, at
liktų ir visuomeninių darbų, 
kurių negali aprėpti Lietuvių 
Bendruomenė ar kitos institu-

¥

Jauniesiems akademikams 
gali atrodyti naivu atkurti to
kias organizacijas, kurios bu
vo grynai karinės. Pavyzdžiui, 
kad ir šauliai, tačiau jos nariai 
mielai tos organizacijos ribo
se bendradarbiauja ir jos or
ganizacijos ribose jie daugiau 
atlieka, regu atliktų šiaip. 
Jiems ši organizacija miela, jie 
turi sentimentų iš seniau ir 
kultūrinėj arba šalpos veikloj
jiems jengviau dirbti, surasti cijos. Jeigu toks mažas, negau 
valdybas ar atlikti vienus ar 
kitus visuomeninius uždavi- 

uinius. Buvusių karininkų or-
ganizacims vienetas, šiuo me
tu įsijungęs į eilinius karius, 
daug nuveikia kultūrinėj plot
mėj, su uosdamas minėjimus 
arba pad '-damas juos suruoš
ti bei p«b.emdamas savo ne
laimėn ats'dūrusius narius, tuo 
pačiu nuo pagalbos atpalai

sus Suvaikiečių klubas pasta
tė Ki dirkai paminklą, Biržėnų 
klubas užsakė Biržų gimnazi
jai enciklopediją, kiti klubai 
atli'.j ugi panašių uždavinių, 
taigi jų veikla nėra vaikų žai
dimas, kaip bando teigti kai 
kurie jaunesnieji. Be abejo, 
ne v»ci.a iš tų organizacijų 
mirs ir sekantį kartą pakalbė
sime apie mirtį. AI. B.

Spaudoje ir gyvenime

KOVA UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Ir pati Amerika dabar geriau pažįsta savo priešą

PRANAS DAILIDE

VI. nepaprastą didvyrį, statydami
Panaudodami melą ir visokias jį greta Washingtono, Lincol- 

apgaules, kaip politikos priemo- no ir Robin Hoodo.
nes, ir atsitvėrę nuo laisvojo Tokių “advokatų” atsiradi- 
pasaulio geležine uždanga, bol- mas aukštose valdžios vietose 
ševikai sugebėjo ilgą laiką nu
slėpti nuo to pasaulio savo tik
rąjį veidą. Bolševizmą be kau
kės pažinojo tik tie, kuriems, 
likimo buvo lemta netarpiškai 
bolševizmo tikrovę pergyventi. 
Ypač sunku turėjo būti susigau 
dyti bolševikų veiksmuose tūks 
tankiais mylių nuo bolševizmo 
centrų atskirtai Amerikai. Rau- 
oonoji propaganda piktai išnau 
dojo demokratines Amerikos 
laisves, kad palengvintų bolše
vizmo plitimą pasaulyje. Per 
dvi dekadas nuo 1930 metų A- 
merika yra padariusi tiek daug 
ir tokių stambių klaidų Euro
poje ir Azijoje, kad tų klaidų 
padariniai ir šiandien kamuoja 
pasaulį.

Bet, kad ir pamažu, ir Ame- 
iika pradeda pažinti savo prie
šą be kaukės. Paskutiniu laiku 
tokį pažinimą žymiai pagreiti
no bolševikų įsitvirtinimas Ku
boje, pačioje Amerikos pašo
nėje. Iš to, kaip Castro užgro
bė Kuboje valdžią, mes lietu
viai tuojau supratome, kad Cast 
ro y-3 Maskvos agentas. Bet 
kai kurie šio krašto įtakingi 
politikai tematė jame patrauk
lių socialinių reformų skelbėją 
ir advokatavo už Amerikos pa
ramą jo režimui. Tokių advoka
tų atsirado ir prezidentūroje, ir 
valstybės departamente, ir uni
versitetuose, ir Amerikos žur- i 
naiistų tarpe. Dėlto net atviri I 
Castro iššūkiai šiam kraštui 
buvo pa. ekami be reikiamo at
rėmimo. Tik Amerikos bendro
vių turtų Kuboje nusavinimas 
ir pabėgėlių nuo Castro režimo , 
bangos pradėjo atverti Ameri-' 
kos visuomenei akis.

Pagaliau gruodžio 3 d. ir pat
sai Castro nusiėmė kaukę, pas
kelbdamas, kad jis visada bu
vęs, esąs ir iki karsto lentos 
būsiąs Komunistas. Tas prisipa
žinimas bene pirmą kartą pri
kišamai parodė šio krašto vi
suomenei, kokį melą ir kokias 
apgaules j anaudoja bolševikai, 
kad įsitvirtintų valdžioje. Drau
ge tas prisipažinimas nuėmė 
kaukes ir Castro “advoka
tams”, kurie vaizdavo jį, kaip

II
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 4

TAIKOS SKELBĖJAS-

Peipingo paskutiniu laiku žada 
pavesti gana rimtu politiniu 
lūžiu.

Panašų Sovietų galybės ver
tinimą dabar jau randame ir 
Amerikos spaudoje. O dar ne 
taip seniai pirmas Sovietų pa
leistas į erdvę sputnikas buvo 
sukėlęs Amerikoje daug prie
kaištų dėl šio krašto atsilikimo 
moksle ir technologijoje. Buvo 
aimanuojama dėl nepakankamo 
Amerikos apsiginklavimo, dėl 
Sovietų Sąjungos pirmavimo ra 
ketų ir net atominių ginklų sri-
tyje. Bet užteko šiam kraštui: 
arčiau su padėtimi susipažinti, 
ir visi tie aimanavimai nutilo. 
Pasirodė, kad jie buvo be pa
grindo. Dėlto šiandien Chruš- 
čevo grasinimai laisvajam pa
sauliui raketomis jau nesukelia 
Amerikoje baimės.

Teisingesnis karinio Sovietų 
Sąjungos pajėgumo įvertinimas ^ovas kreipėsi į Jungtines Tau- 
duoda Amerikai ir bendrai lais- .
vajam pasauliui didesnę laisvę -ams 19 mil. gyventojų pajung-

S

UŽPUOLIKAS
Portugalijos sritelių užėmimas sukėlė nerimą Vakaruose

GEDIMINAS GALVA

Neveiklaus pasipriešinimo po 
litika Indijoje mirė drauge su 
jos kūrėju M. Gandhi. Indija 
jau 1947 m., kai pasiskelbė ne- Į 
priklausoma valstybe, jėga at
plėšė nuo Pakistano Junagaro 
sritį ir ją užvaldė. Po šio žygio 
sekė karas su Pakistanu dėl 
Kašmiro. Sritį užėmus, buvo ža
dėtas tautos atsiklausimas, bet 
iki šio meto jis nepadarytas, 
nes Indija nebuvo tikra, kad 
gyventojai, kurių 80% maho
metonai, pritars Kašmiro įjun
gimui Indijon. Kai kuriomis su
tartimis vėliau Indija darė nuo
laidų Pakistanui, bet sena opa 
dar neužgijo. 

I

giliai sukrėtė šio krašto visuo
menę. Vis daugiau girdime bal
sų už tai, kad Amerikos val
džios įstaigos būtų nuo tokių 
“advokatų” apvalytos.
Artimams Amerikos susipažini
mas su bolševizmu reiškiasi ir 
teisingesniu raudonosios galy

bės vertinimu
Mes lietuviai seniai žinome, 

kad tikrumoje ta galybė laikosi 
ant molinių kojų. Nes kur gi 
tas raudonasis patriotizmas, ku 
ris jungtų Sovietų gyventojus 
po bolševizmo vėliava? Juk So
vietų valdžia visur buvo pri
mesta ginklu, arba grasinant 
ginklu. Paversti Sovietų ver
gais, gyventojai tos valdžios ne
kenčia. Ir jeigu taikos metu mo 
derniniai ginklai ir patikrina 
bolševikams tų gyventojų klus
numą, tai didesnis karas būtų j politiniame kovos su bolševiz- ti, įžygiavo irdų kariai ir per 
tų gyventojų panaudotas ,kaipo mu planavime. O artimesnis su- kelias dienas palaužė jo atspa- 
proga Sovietų vergijos nusikra sipažinimas su bolševikų prak- Šešeriems metams pra-
, ■___r' .- ______ a__ ____________________ ■______ • ____ -i , __ * clinirna TnHi-io

I

Kai 1948 m. Hiderabado vai

tas, priešindamasis Indijos kės

i tyti. O ir pačioje raudonųjų šei-į Ūkuojamais gorilų karais, in- slinkus, Indija paglemžė pran- 
moje ne viskas yra taip darnu,I filtracija ir subversija padeda tūzų valdytas Chandemagoro 
kaip kad bolševikai norėtų, susirasti tinkamesnes priemo- Pon^icberry sriteies. Tais pa- 
Krcnliuje eina nuolat varžyti- nes bolševizmui pažaboti. Toje čiais, J 954 m., indai užėmė por 
nes už įtaką partijoje, o ideo- srityje jau daromi pirmieji mė- Augalų valdytus Dadrą ir Nagar 
loginis ginčas tarp Maskvos ir i ginimai Vietname. Avelio m;estus. Didžiausią triuk

]

WILHELM HUENERMANN

šmą sukėlė 1961.12.18 pradėtas 
Indijos žygis užimti Portugali
jos 'alely‘as Daiuao, Diu ir Goa 
sriteies. Portugaiai išvyti, bet 
gyvento jai nerodė pakilios nuo
taikos, nes jie anksčiau naudo
josi ūkinė lis pirmenybėmis, 
aukštesniu pragyvenimo lygiu, 
tikėjimo laisve ir aukštesne kul 
tūra.

Gynybos departamentas išspausdino knygutę apie slėptuvių įrengimą. Viršuje matyti slėptuvė 4-rių 
asmenų šeimai, kuri kainuosianti 150 dol., įskaitant vamzdžius ventuliatoriams ir 4 pėdų diametro 
vamzdis įėjimui. Apačioj slėptuvė rūsio kampe, kuri kainuosianti 125 dol. Dešinėje Barbara Burner 
skaito 48 psl. brošiūrą apie slėptuves. Brošiūra bus platinama visoj Amerikoj. (UPI)

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

(Tęsinys)
„Suėmė? Ne taip greitai! Aš turiu tau nukirpti 

barzdą ir sprando plaukus sprendimo vykdymui!”
Kalinys, nepaisant momento rimtumo, pradėjo 

juoktis, bet vėl greitai surimtėjo ir pasakė:
„Mano drauge, tu žaidi savo gyvybe!”
„Ką ten! Tai nėra jau taip pavojinga!”, juokėsi 

Kudrinas. „Tereikia turėti trupučiuką drąsos ir įžū
lumo ir tada galima vedžioti raudonuosius už nosies! 

Eidamas prie praktiškų pasiū- Be to, man reikėjo pas tave ateiti. Negi galėjau su 

tai ^ojTsrit^ °n!veiktUi :11 V,e"e'! -Padaryk man malonumą ir išklausyk mane iš
pažinties!”

Antrasis mielai išpildė jo prašymą. Dar kartą 
mirtin pasmerktasis kunigas su dideliu gailesčiu išpa- 

džios. šeštadieninių, sekmadieninių žino jau seniai apgailėtą priesaiką ir viso savo gyve- 
ir kitokių mokyklų bei katecheti- nimo kaltes, 
nių kursų) nedelsiant privalėtų įsi-1 
vesti aplinkybėms įmanomą krikš
čioniškąjį socialinį ugdymą. Atei- • 
tininkai, vyčiai ir kitos mūsų or
ganizacijos bei susivienijimai tu
rėtų peržiūrėti ir sustiprinti savo 
socialines programas ir įsivesti a p 
linkos sąlygoms pritaikytas pra
tybas. Socialinės veiklos, ir studi
jų rateliai galėtų įsisteigti moks 
leivių, studentų ir įvairių prote-. 
sionalų tarpe. Iš jų krikščioniška
sis socialinis sąmoninimas galėtų 
būti nešamas į vis platesnę visuo
menę paskaitų ir konkrečių inicia- 

tarptautinių santykių sužmogini- b’vU formoje. J. Daug).
mo ir sukrikščioninimo žygį- Tai i

SOCIALINIS NAUJŲJŲ LAIKŲ ŽODIS
Dr.- Pranas Brazys, MIC, “Ai- būtų pats tiksliausias mūsų pasi- 

I priešinimas pasaulį vis labiau go
žiančiai materialistinio ateizmo 
grėsmei ir pats veiksmingiausias 
tėvynės laisvinimas iš socialinėmis 
neteisybėmis mintančio apokalip- 
tinio žvėries nasrų.

dų“ žurnale, baigdamas nagrinėti 
naująją popiežiaus Jono XXIII 
encikliką, iškelia jos aukštą vertę: 

— Su dideliu entuziazmu ją 
sveikino tie, kuriems rūpi kon- 

ijį'kreti viešosios gerovės pažanga.
Kone su pavydu apie ją atsiliepia 
kai kurios krikščioniškos sektos. 
Kai kurie įtakingi protestantų te
ologai neslepia savo pasigerėjimo 
naująja enciklika ir pripažįsta, 
kad jokia laicistine visuomenės te
orija ir jokiė protestantų svyravi
mai tarp pragmatizmo ir perfek- 
cionizmo negali lygintis su tobulu 
katalikų socialiniu mokslu, kurio 
norma yra objektyvus teisingu
mas ir kurio visa varanti jėga yra 
laisve paremta meilė.

Autorius ypač lietuvius skatina 
atkreipti dėmesį į toje enciklikoje 
iškeliamas socialinės gerovės min
tis:

— Ypač’ai mums, lietuviams, 
kurie jau 4-ė-k metų esame siau
biami kryžnHnės socialinių varž\ 
tinių ugnies pačioje rytų ir vaka- 

4rų pasaulių Sandūroje, derėtų nuo
dugniai pažinti ir įsisavinti enci
klikos mintis ir įsijungti į jos 
skelbiamą klasinių, tautinių ir

lymų, autorius iškelia ir ką gale- tavimi atsisveikinti tik prie šafoto!
tai šioje srityje nuveikti:

— Pagal įsakmų enciklikos rei- i 
kalavimą, visos mūsų parapijos, ! 
mokyklos (neišskiriant nei pra

Nehru pažadai sulaužyti
Pandit J. Nehru 1954 m. prieš 

pat indų Lzi.ų įsi veizimą į mi
nėtas sriteies ir miestus, skel
bė: n.es nenaudosime karinės 
jėgos. Metams praslinkus, švara 
tant Goa sriteies klausimą, Neh 
ru tvirtino: “Mūsų vidaus ir 
užsienio politika paremta taikiu 
sugyven n:u. Jei mes priešingai 
darysime, pasaulyje būsime ap
šaukti klastingais veidmainia.ųg. 
Tai reikšių, kad mes kalbame 
vienaip, o darome visai priešin
gai. Kas gi nutiks, jei mes at- 

jsisakysime skelbtųjų pradų ir 
patapsiipe savanaudžiais? Jei 

| staiga mes pakeisime savo poli
tiką pagrįstai galės tvirtinti, 
kad mes klastingi, nes šnekam** 
apie pradus ir garbę, iki pasi
taiko prisidėti prie laiminčios 
pusės, užmirštant nedalios va
landos kartėlį. Didžiųjų valsty
bių jėgos nukreipimas prieš ma 
žesniuosius nuveda klaidingu ke 
liu. Kartą apsisprendę jėga 
spręsti mūsų klausimus, mes ne
galini uždrausti ir kitoms vals
tybėms naudotis ta pačia tei
se.”

Ir kai dar portugalai prieši
nosi Indijos kariams, tas pats 
Nehru pareiškė: “Nors karias 
žygis daromas prieš mano valią, 
bet jį reikia įvykdyti. Žygio a- 
tidėliojimas susietas su grėsmin 
gesnėmis išdavomis”. Kas gi jos 
per vienos? Ar Portugalija su
daro bet kurį pavojų Indijos 
saugumui?

Sakoma Nehru turįs polinkį 
į vaidinimą, kuriam apibūdinti 
užtenka jo paties anksčiau tar
tų žodžių. Nėra reikalo ginti 
Portugalijos laikysenos sveti- 

i
(Nukelta j 6 psl.)

„Palinkėk geros sveikatos meisteriui”, juokėsi Kunigas galėjo nekliudomas atlikti savo parei- 
sargybiniai prie kalėjimo vartų, kai pro juos ėjo kir- gas. Jis suteikė mirštančiajam išrišimą, paskutinį pa- 
pėjo gizelis. „Pasakyk jam, kad ateityje tiek daug ne- tepimą ir šventąją Komuniją, kurią jis nuolat turė- 
rytų keptos dešros!” davo su savimi, tomis baisiomis persekiojimo dieno-

„Bus išpildyta!”, nusijuokė šis skambiai ir dingo mis. Ligonis neapsakomai džiaugėsi, nes jau buvo 
šalutinėje gatvelėje. manęs, kad teks mirti be Bažnyčios teikiamos paguo-

Bet koks buvo kareivių nustebimas, kai po kelių dos.
minučių atėjo pats plaukų kirpėjas, kuris, pagal ka- Kudrinas, išeidamas nuo ligonio, netikėtai susi- 
reivių turimas žinias, turėjo gulėti lovoje, karštais dūrė su kirpėjo žmona. Ji labai nustebusi, akis išplė- 
kompresais apklotas. Visa ši apgavystė dar labiau pa- tusi pažiūrėjo į jį ir sekė tol, kol jis dingo už arti- 
aiškėjo, kai patikrinę kalinį, rado jį visai nekirptą, miausios gatvės kampo. Tada, įpuolusi į kirpyklą, su-

Buvo tikras dalykas: sargybinių laukė pora die- riko savo vyrui: 
nų griežto karcerio.

Keiksmai, kuriuos jie svaidė aplink, net tiems nau. Jis gyveno drauge su tuo kunigu, kuriam šian- 
keiksmingiesiems laikams buvo nekasdieniniai! ----- 1— ”

Kitą rytą Dodėnui įvykdė mirties sprendimą tur
gaus aikštėje. Iš Montbernage buvo atvykę daug gy
ventojų, pamatyti mirštant kunigo, kuris paskutiniu 
laiku buvo geras jų sielų vadovas.

Dodėnas išpildė savo pažadėjimą. Jo didvyriška 
mirtis buvo pats įspūdingiausias pamokslas, kokį jis 
kada nors buvo sakęs. Buvo Didžiojo penktadienio 
diena Poitiers mieste!

„Ką tik iš mūsų namų išėjo kunigas. Aš jį paži-

dien nukirto galvą.
Kirpėjas, žiauriai nusikeikė ir griebęs skustuyą, 

puolė į gatvę. Grįžo piktai murmėdamas:
„Kodėl, po velnių, tu man tuojau nepasakei! Aš 

būčiau jį papiovęs!”
Jei būtų tai padaręs, žmogus-žvėris nebūtų bau

džiamas. Kriminalinio teismo pirmininkas buvo vie
šai paskelbęs:

„Galite naudoti visas priemones prieš neprisie
kusius kunigus! Niekas jūsų atsakomybėn netrauks!”

Kai Kudrinas sugrįžo iš Dodėno mirties vietos 
į Saint Satumin priemiestį, jį sulaikė drąsioji panelė 
Boulangeraitė.

„Vienas ligonis prašo jūsų užeiti pas jį”, pasakė 
ji skubiai.

„Gerai, aš tuojau einu!,” atsakė Kudrinas. „Kur 
jis gyvena?”

„Bet tai ir yra blogiausia”, nuliūdus atsakė pa
nelė, „kad ligonis gyvena namuose to kirpėjo, kuris 
išdavė kunigą Dodėną. Jūs turite būti labai atsar
gus!”

„Pasimelskitc trupučiuką už mane!”, nusišypsojo 
ramiai Kudrinas. „Tada viskas pavyks gerai.”

Po kurio laiko į ligonio kambarį įėjo kunigas.

Kunigui Kudrinui kalbant išrišimo žodžius, kali
nys savo širdyje pajuto neapsakomą ramybę, 

i „Rytojaus diena bus mano gyvenime laimingiau- 
sioji diena”, pasakė jis.

„Laiptai į šafotą, yra laiptai į dangų!” sujaudin
tas pritarė Kudrinas. „Bet,” pridūrė jis nusišypso
damas, „o kaip bus su tavo pamokslu, kurį rengeisi 
sakyti Didįjį penktadienį?”

„Aš jį pasakysiu ant šafoto”, rimtai atsakė Do
dėnas. „Mano mirtis bus geriausias mano pamokslas, 
kokį kada nors esu sakęs.”

Po kelių minučių Kudrinas ašarodamas atsisvei- Gydytojas, kuris ką tik buvo baigęs ligonio apžiū- 
kino su savo bičiuliu. Dar niekad kunigas nebuvo ka- rėjimą, manydamas, kad lankytojas yra koks ligonio 
Įėjimo celėje palikęs laimingesnio žmogaus. giminė, pakilo ir išėjo iš kambario.i

Dievo teismas x

Didįjį Penktadienį po piet Bernardų Marytė vėl 
išėjo pas kryžių kalne. Ji niekad nebuvo taip karš
tai kalbėjusi skausmingosios rožančiaus dalies ir su 
tokiu vidiniu išgyvenimu nemąstė apie Viešpaties kan
čią, kaip tą dieną. Jos sieloje degė nepaprastas lauki
mas. Dar dvi dienos! Ir tada Velykų šventė! Tą dieną 
pats Dievas ateis pas ją švenčiausiame Sakramente.

Neskambės tą dieną varpai, neplėvesuos vėliavos 
ant Dievo namų bokštų, nebus jokio puošnumo pa
prastame klojime, kur tikintieji susirinks. Niekas ne
giedos giesmių, bijodami žiauriųjų jakobinų. Išorine 
išvaizda ta diena neišsiskirs iš kitų dienų, bet kaip 
tik kūdikiška siela dar giliau pajus šviesą, kuri tą 
dieną suliepsnos jos sieloje.

į (Bus daugiau)
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metų kovo 6
” laik-

rikaitį praėjusių
d. “The Globė and Mail 
raštyje labai gražiai atsiliepė 
muzikos kritikas Frank Ha-! 
U'nrtb ičlzuldamoc. crtlicžn Holas) 

[stiprumą ir spalvingumą, aiškų!
priebalsių ištarimą, gerą įsi
jautimą, tiek žodiniai tiek mu- j 

j zikiniai galingą išraišką. Taip 
pat teko būti liudininku kvar- į 
teto pelnyto 
mo Detroite

: koncertas be
nimui. Jis

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Bendruomenės suruoštas šie
metinis Naųjųjų Metų sutiki
mas parodė, kokia gausi, graži worth iškeldamas solisto balso 
ir kultūringa yra lietuviškoji 
šeima. Penkių šimtų svečių tar
pe šimtinę sudarė jaunimas: 
vyresnieji moksleiviai, studen
tai ir jaunuoliai parvykę iš ka
riuomenės atostogų. Detroitas 
susilaukė svečių ne tik iš apy- 
linkinių bet ir tolimesnių mies
tų, pagaliau net iš Kanados. 
Kaip gera ir jauku sutikti Nau 
juosius metus skambant Tau
tos himnui ir linkėjimus pa
reikšti gimtuoju žodžiu. Puiki 
salė, gera muzika, skanus lie
tuviškas maistas ir pavyzdinga lė tikisi visuomenės skaitlingo 
tvarka, bei gėrimuose išlaiky- atsilankymo šiame koncerte ir 
tas saikas sukelia estetinį pa- • 
sigėręjimą ir išpopuliarinu šio! 
pobūvio šeimininkus — bend
ruomenės apylinkės valdybą, 
kuriai šiais metais vadovauja 
VI. Pauža. Jo bendradarbiai — 
V. Kriaučiūnas, J. Racevičius, 
Dr. V. Misiulis ir A. Bražėnas 
taip pat turėjo daug rūpesčių 
ir darbo organizuojant ir pra
vedant tokio didelio masto po
būvį. Gautas pelnas bus skiria
mas Lituanistinei mokyklai iš
laikyti, bei kitiems bendruome
nės reikalams.

didžiulio pasiseki- 
ir Chicagoje. Šis 
abejo patiks jau- 
užsitęs pusantros

valandos ir bus daug gražaus 
laiko šokiams. Taip 
proga iš svečių gauti 
fus.

“Lithuanian Voice”

pat bus 
autogra-

valandė-

I

Toronto lietuvių vyrų kvartetas

darys pranešimą apie Lietuvos vadovaujamas muz. Alberto 
bylą. Yra pakviestas Michigano Mateikos, ir talkininkaujamas 
gubernatorius John B. Swainson rež. Justo Pusdešrio, ruošia 

operetę “Consilium Facultatis”. 
Numatyta balandžio 28 d. Holy 
Redeemer salės patalpose.

TRUMPAI
— Sandra — Dalia, jauniau-

ir kongresmanas Lucien Nedzi. 
Meninę programą išpildys Šv. 
Antano parapijos choras vado
vaujamas muz. A. Mateikos. 
Šiais metais taip pat bus gar
bės svečio Juozo Rajecko pa
gerbimo pietūs. Informuotis pas 
J. Gruzdą.

Į šioji Edvino ir Martos Okų (3009 Tilman) šaukiamas pini-' 
gyv. 9725 Woodbine, Detroit gų skolintojų susirinkimas, ku- sys Detroito lietuvių nuosavų 
39, dukrelė buvo pakrikštyta riame bus patiekta pilna infor- 
gruodžio 24 d. Krikštotėvais macija ir renkama Detroito 
buvo E. Zalkauskienė ir J. Rat- Lietuvių Namų Taryba, kuri 
nikas. Tėvai, Zaikauskų rezi- perims galutinai namų pirkimo 
dencijoje, suruošė gražias vai- ir vėlyvesnį jų tvarkymo rei- 
šes. * ! * "

— Stasys Stapulionis, buvęs 
LRKSA 265 kp. vicepirminin
kas, daugelio organizacijų ir ’ 
vienuolynų rėmėjas, buvo sun-1 
kiai sužeistas pravažiuojančio.

i automobilio ir gruodžio mėn.' 
30 d. mirė.

— Ona Grybienė, Kotryna 
Rukšėnienė ir Teofilė Šeputie- 
nė dalyvavo prieškalėdinėje 
piligrimų kelionėje į Washing- 
toną D. C. ir W. Virginia. Ap
lankiusios žymiąsias šventoves 
laimingai grįžo namo.

S. G-kas

Nuo šio susirinkimo priklau-

namų ateitis. Todėl lietuviai, 
nepagailėję šimtinės, neturėtų 
pagailėti nė valandos laiko šia
me susirinkime dalyvauti ir ta 
pačia proga pirkinį apžiūrėti.

K. Jurgutis

LABAI SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d., sekmadienį, 12 
vai. 30 min. Dariaus ir Girėno 
Klubo iniciatyva perkamų De
troito lietuvių namų patalpose

kalą.

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

FEDERAL
2202 W. Cermdc Road 

Chicago 8, ILL.

Vlrginia 7-T141

j

cnd Loan Association

iiI

Chartered and Supervised by the

METINIS DIVIDENDAS 
mokamas visoms santaupoms

RUOŠIAMASI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTEI

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, 
jei atnešite savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti p:ištu. Mes apmo
kėsimo pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

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

m.

D.

Kas
Viską perka pas Lieponį!

tuo pačiu paramos jų darbe. 
Yra dedamos pastangos gauti 
naują radijo stotį ir progra- VYČIŲ CHORO KONCERTAS 
mas transliuoti sekmadienio 
rytais pastoviu laiku, maždaug 
apie 9 vai. ryto.

Lietuvos Vyčių 102 kuopa 
drauge su ateitininkais vasario 
24 d. ruošis koncertą, kurio pel 
nas eis Šv. Antano parapijos 
klebonijos statybos skoloms 
dengti. Koncerto programą iš
pildys Chicagos Vyčių Choras, 
kuriam vadovauja jaunas ir 
gabus muzikas Faustas Strolia, 
daugeliui žinomas, kaip jauni-

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS:
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

U. S. Grovernment

KAROLIO TETA
ISausio 6 d., šeštadienį ukrai- ' 

niečių salėje Detroito jūrų skau 
tai ruošia didelį vakarą. Bus ‘ 
suvaidinta komedija “Karolio I 
teta”. Režisuoja Z. Arlauskai- ’ 
tė Mikšienė, vaidina Detroito 
Dramos Mėgėjų sambūris.

Detroito jūrų skautai tikisi 
iš šio vakaro gauti lėšų reika
lingų įsigyti įvairioms priemo
nėms' jūrų skautams apmokyti. 
Tikėdamiesi publikos jie gra-. 
žiai jūreiviškom dekoracijom 
papuošė salę ir šokiams yra 
pasamdę garsų “Zoria” orkes
trą. Be to ir svečiams vaišinti 
turės lietuviškų valgių bufetą 
ir vokišką alų iš statinių. Va
karo pradžia 7 vai. vak.
KANADIEČIŲ KONCERTAS

Mūsų publika lankydama kon 
certus neretai pasigenda popu
liarios pramoginės muzikos. A- 
merikos Lietuvių Balso radijo 
klubo valandėlė norėdama pa
tenkinti publikos norą pasikvie
tė pragarsėjusį populiarų solis
tą Vaclovą Verikaitį ir visų la
bai mėgstamą Toronto Lietuvių 
vyrų kvartetą, kuriam šiuo me
tu vadovauja muz. S. Gailevi- 
čius. Koncertas įvyks sausio 
20 d. 7 vai. vak. buv. lietuvių 
svetainėje. Tai bus vienintelis j 
šio pavasario koncertas, kurio' 
programą išpildys geriausios 
Kanados lietuvių muzikinio me j 
no pajėgos. Apie solistą V. Ve-

intiiiiuiiniiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiip1 

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GEN’ERAL CONTKACTOR

Atlieka {vairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinm- 
kystžs, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo. dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų {rengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
2____ Tel BRoadway 3-2224

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras Lietuvos nepriklau
somybės 44 m. sukakties minė
jimą ruošia vasario 25 d. Wes- mo stovyklos dainų mokytojas, 
tem aukštesnės mokyklos pa-; OPERETE
talpose. Lietuvos atstovas Wa-[ 
shingtone Juozas Kajackas pa- Šv. Antano parapijos choras,

VISI PINIGAI 
PADĖTI IKI 

SAUSIO I0 D 
GAUNA 

NUOŠIMČIUS 
NUO 

SAUSIO I D.

SINCE

I

^Arrr

h—bu PiniimjMiin wiiit| i į n mniMumi b

Specialus iš]>ar<la\inia.s išstatytiems 
vyzdžiams. 3-Jų dalių Sectional svečiu 
kambario komplektas Ir 2-Jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektni.

Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

23I0 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47II
\tdara pirtnac >< Ketvirt s 9 vai., antr., treč.. Ir šeštadieniais nuo

9 iki 6 vai. Sekmai atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

JŪSŲ SANTAUPOS vertos ekstra stiprumo, 
patyrimo ir saugumo, k? gali užtikrinti Drovers 
septyniasdešimts aštuoneriu metu nuolatinis 
bankinis patarnavimas. Jūs gaunate visa tai 
plius nuošimčius, kai taupote Drovers Banke.

Atvykite ir atidarykite sau sąskaitą dabar. Po 
to taupykite siųsdami paštu arba asmeniškai 
atsilankydami, Kaip Jums patogiausiai.

47TH STREET * ASHLAND AVENUE • YArrf. 7-7000

DROVERS ... DEPENDABLE FRIEND OF YOUR FAMILY
»

• -

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį?

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

Telef. VVAlbrook 5-5121
--- -

J. ■ ■ Ii j^l ■ III laja ■ _ L ■ ■■ - ri^r-------

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS! f

iiiiiiinij llliPllllij-  ̂
tjiiiiuhiisi

_ ■  — — . m . m r. ■

L) i i Iltitiiž!!!
- - - - - - - r. . . . . . . f r Fu 27iTr ll^U!! :i«i nHnmniin

(kam: savinos
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mėn. 1 d., 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
PIRMAD. Ir KETV......................... 9 v. r. Iki 8 p.
ANTRAD. Ir PENKTAD................ 9 v. r. iki S p. p.
ŠEŠTAD ik! 12 v. d. Trečiad. uždaryta..

D.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuves atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 
6211 South Westem A v®. krautuvė-
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Jūs esate nuoširdžiai
kviečiami j mūsų

December 26th through January 30th

llllllHlllllllllllllUtlI

4

Standard Federal Savings, žinoma Jungtinėse Valstybėse kaip viena 
iš Chicagos stipriausių taupymo organizacijų, kviečia jus atšilau* 
kyti j jų naujai padidinto pastato didįjį atidarymą. Atidarymas bus 
švenčiamas nuo gruodžio 26-tos iki sausio 30-tos. Visiems taupyto- 
jams bus nemokamos dovanos ir gaivinančios vaišės visiems atsilan
kiusiems tuo laiku. Sutaupos uždirba 
4V4% ir yra apdraustos Federal Savings 
and Loan draudimo korporacijos.

Standard Federal turtas yra daugiau nei $80,000,000.00 su virš $7,500,000.00 reservu. Yra paruošta pilna “taupykite paštu” programa, arba,

jei įmanoma, aplankykit Standard Federal asmeniškai. Yra daug neapmokamų vietų automobiliams pastatyti.

T?*l 
m

ty" STANDARDy//w/SA VINGS
■ and Loan Association
Ohridendas

ARCHER AT SACRAMENTO • CHICAGO 32, ILLINOIS * V I R G | N I A 7-1141

INSURED
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Taikos skelbėjai
(Atkelta iš 3 psl.)

muose - kraštuose, bet neturime 
rimto pagrindo pateisinti Neh- 
ru veidmainystę.

Kolonializmas ir Goa

Adv. Jerry Giesler, žinomas Hol- 
lywoodo advokatas, mirė sulaukęs 
75 m. '(UPI)

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ĖST AT B REAL ESTATE

REAL ESTATE B B A L E S T A T B

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų. 6 kamb.. 12 metų mū

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. Garaž. Geriausia vieta. $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 mūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.

Ijuksus — Mmlern. 6 kamb. mū
ras. Sausas įrengtas beismentas. Ga
ražas. $21,000.

aukšto mūras. 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, mūras, Gazu 
šildymas, garažas. $25,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

Didelis ir naujas 4 kanib. niū
ras. Platus sklypas. Prie 
$18.900.

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1% vonios. *$ 16,S00.

Arti mūsų mokyklų 6 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus sklypas. 
$20,000.

Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3.000 nuomos. Kaina $6.800.

Gražus 6 butų niūras. Naujas šil
dymas. 3 auto, mūro gar. $59,000.

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

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20.800.

šviesus 13 apartmentų mūras. 
Virš $15,000. nuomos. Įmokėti 
$30.000.

Algos metinis priedas apie $5.000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir garažas. Nereikės derėtis, 
$15,900.
DIRBA KASDIEN

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-0534

parko.

Tvirta

ga-

8 ir

Mū-

UŽ

— Klaidos yra išminties pa-

Šiame pokaryje subyrėjo An
glijos, Prancūzijos, Olandijos ir 
Belgijos koloninės imperijos. 
Vienintelė Portugalija bando vi 
somis priemonėmis koloninę im
periją išlaikyti. Portugalija pa
siuntė 20,000 karių Angolai mai 
sinti. Riaušių metu žuvo apie 
50,000 vietinių gyventojų. An
gola, Mozambikas, Gvinėja var
gu ilgai liks Portugalijos val
džioje. Macao uostas, kuriame 
vyksta plataus masto juodoji 
prekyba, pareina nuo Pekino
malonės. Timor salelė gali ne-1 mokos. Nors praeitis nebegali 
trukus patekti į Indonezijos būti pakeičiama, bet ateitis yra 
rankas. Portugalija visas sri- mūsų galioje. —H. White
tis laiko ne kolonijomis, bet 
Portugalijos žemėmis. Goa ir 
kitos sritelės, kurias Indija pri
jungė, pasižymėjo gerais uos
tais ir mineraliniais turtais. Vie 
tūlių gyventojų uždarbis bent 
tris kartus prašoko Indijos dar 
bininkų uždarbį. Goa srities gy
ventojų skaičius siekia 700,000 
kurių 39% katalikai. Jų kultū
ros lygis toli prašoka esantį In
dijoje. Gyventojai gerai numa
nė, kas jų laukia Indijoje, bet 
niekas neklausė jų valios.

t

Ind’ja nedarė rimtų bandy-, 
mų tartis sū Portugalija taikiu 
būdu atgauti indų apgyventas 
sriteles, kurios buvo 451 metus 
svetimoje valdžioje. Jos vyriau
sybė nepanoro pasiteirauti ir 
apie gyventojų nuotaikas, nes 
tautų apsisprendimas teliko ga
lybių žaislu.

t

MOVING
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

6 kamb. mūr. bungalow, ekstra 
kamb. viršuj ir įrengtas rūsys- Į 
“Vitrolite” vonia. Koklių stogas, i 
Prijungtas garažas. BE 8-4865. J SHUKIS REALTY 

16433 S. Pulaski St.SKELBKITES “DRAUGE”

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

JONATHAN
WINESAPS

«

H

H

REAL ESTATE

Tel. LUdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar Išmainyti na

mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

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

Kreipkitės j mūsų raštinę, kur 
gausite geriausia patarnavimų.

$1.98
$2.35

NATŪRALUS MEDUS iš bitynų, kvortoms, 
*/2 galiono ir galionais. Medus koriuose .. 39č

ŠVIEŽUS KIAUŠINIAI - IŠ ŪKIO
I

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 20x22 p. 1-as aukš
tas tuščias. 1240 So. 50tb Avė., 
Cicero. Susitarimui apžiūrėti šau
kite Mr. Skryd, OLympic 2-3770, 
rytais.

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

LA 3-9670

progos-opportunities

3
3

TUZINAI DIDELIŲ
TUZINAI VIDUTINIŲ

$1.39
$1.09

rnn OTnnr 1924 West 59th St- tUU dlUKt I* PR<«Pe«» 6-5347
™ Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

JOIN OUR STAINLESS
CLUB!

Nauią aukštą 
dividendą investavimo 
sąskaitoms rengiamės 

mokėti nuo 
1962 m. sausio 1 d.

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

TV RADIJAI. HI-FI, VftSINTT’VAl 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

FOR SALE by ovvner used fur- 
niture eųuipment trading post lo
cated in the best town in sunny 

iTexas. Perfect for an enterprising 
couple. Health forces sacrifice 
sale. Wire, write or phone GA 

i 5-2364 now! Sam Houston Trading 
Post, 1318 Avė. K, Huntsville, 
Texas.

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 
p. lot. $20.000.

2 apt. 5 ir 4 kamb. Gazo'šildy
mas. Marųuette 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 7-8390

■ Marųuette Parko centre mūr. 7 
metų, 2-jų aukštų po 414 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. $9,500.
Gage Parke. Mūr. Stiprus: geras, 
butai. Centr. šildymas. Nuomos

6

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, 
arba

4936 W. 15th SL.

CL 4-2390

OL S-49S0

PRIE MARQUETTE PARKO
ĮYz 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 Maplewood. 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.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryto. šeštadie
niais nuo 8 v. r. iki 9:30 v., sekma
dieniais nuo 8.30 v. r. ligi 9.30 v. r. 
Vakaruškos pirmad. 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 102.7 mg. FM 

TeL HEmlock 4-2413 
71M So. Maplewood Avė.

Chiceso 29, DL

Išnuom. neapšild. butas, 2 miega
mieji. Priimami vaikai. $55 mėn. 

14950 So. Winchester Avė. Telef.
LU 5-8735.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

Pigios paveiksimas lempos.
J. MIGLINAS 

IM^BLGMhSt. n a. PR 6-1063

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

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!

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

$29,900 Rockwell ir 67, geras 
po 6 mūras, garažas.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa, 59 ir Mozart.

$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $400 į mėn. 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 Campbeil.

$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.

9
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8 gtL-

gara-

69 ir

Mūrinis naujas 4*4 apačioj, 
limi viršuj, M. p., $19,990.

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

Mūras 5 kamb., 80 p. lotas, 
Campbeil, $20,000.

Mūras 8 butai, Geros pajamos, 62 
ir Kedzie, $84,900.

Mūras visai naujas 11 butų, 
$18.000 pajamų. $135,000.

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

Medinis 7 kamb. su pajamom Ir 
ekstra lotas šalia, $21,800.

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., rūsys, 
51 ir California, $13,900.

Mūras, 3 butai, taverna su visais 
įrengimais ir ekstra lotas, arti mūsų 
įstaigos, $40,000.

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 tinkamų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

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

71 St Whipple. 2-jų aukštų puiki 
mūr. rezidencija. Daug vertingų 
priedų. $18,750.

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

UŽ $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 antrą, pasko
lą. Nepraleiskite progos!

ANT 50 PĖDŲ SKLYPO
6 metų 5% kamb. mūr. bunga- 

low. Kilim. Įrengtas rūsys. $21,500.
$615.00 MĖN. PAJAMŲ

6 butai po 4 kamb. 2 aukštų, mūr. 
prie 8 5-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 m6n. Visa kaina 
$19,500.

P. LEONAS

I

BELL-VARPAS
REAL ESTATE * 

General Insurance, Notary Publlc 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

Te*. 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. $186 
pajamų mėn. Taksai $130. įmokėti 
$8,800.

22 kamb. ROOJING HOUSE plūs 
puiki taverna. $3,600 pajamų mtn. 
Viskas tik $44,000.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

Išnuom. 4 kamb. butas, 2-me | 
aukšte. Naujai dekoruotas. (Lažu 
apšild. 1842 W. 46th St. YArds 
7-9229.

DĖMESIO !

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
2emos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880
CaBSC 2SMKL 2SBBEI 38BBE1 ̂ 3M

NAUJU NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
2523 West 69th Street

Tel. PRospect 8-3792

ST. RITA’S PARISH
6357 South California Avenue

5 rooms, 3rd floor. $120. Newly 
decorated — good transp. Near 
schools, churches, shopping. Call

Hl 5-1869 or HE 4-8903

HELP WANTED MOTERYS

REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Remkit dien. “Draugą”

Skelbkites “Drauge”.

gara-
New

MARQUETTE PARKE
Gražioje .vietoje. 7 metų, 5% 

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

3 modemiški 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 Marųuette 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
MARQUETTE PARKE

Ant 69-os ir Talman, mūrinis, 3 
butai ir biznio patalpa. Bargenas, 
$29,500.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco
2 med. namai. Vienas 6 kambariu, 
antras 4 kamb. ri biznis. $16.000.

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.000

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpubiic 7-9515 arba RE 7-4639

s

CONTBACTOBS

į S T A N K U S
CONSTRUCTION 00. Ii

i

R

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.
M Chicago 36, Illinois

1 EaKaKKaKsadį

€3

‘.7
i

šildymas"
A. Stančiauskas instaliuoja vi- j 

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
‘aukštos RCŠIES fotografijos 
! MĖSŲ SPECIALYBĖ..
| PRECIN PHOTO STUDIO 

4068 Archer Are. Tel. VI 7-2481 
(Incorporated)

EDVARDAS U LIS, Mv.

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

MISCEIXANEOUS

MOVI N G
1 R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

PETRAS STIRBFS 
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, IH.

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

(steigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME 47-ti Metai adresu

VALANDOS:
Pirmad nuo 9 iki 4
Antrad. “ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadieniais .. 9 iki 1

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

ALEKSANDRAS GERULIS 
3625 W. 64th PI. REliance 5-2541

STIRBIS FUEL OILS

AND LOAN ASSOCIATION
9490 South Halsted Street • Chicago 8, • CLiffside 4-0104

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehiU 6-1000

Special Rcprcscntative

1804 West 59th Street

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dounspouts, 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 dienų, ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, KO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADF. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners. ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokejimas

CICERO HEATING AND
S HE ET METAI

2431 S. Kedzie Avennc 
Chicago 23, Illinois

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

CONSTRUCTION CO

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

,, V IKDO“
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces). gas tr 
alyvos "conversion burners”, 
vandens ‘"bollers", vandens nu
teksimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

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

i t i

I

B STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

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

Umontai.

|L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorios

(f #043 SO. SAWYER AVENUE 
CHICAGO 29, ILL.

Namų TeL PR 8-8378

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGETDAVIMA.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago. III.

%
V. ŠIMKUS Constr. Co.
26|8 W. 7lst Street, Ttl. PR 8-4268 ir TE 9-5531

J1
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BOSTONO ŽINIOS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

DRAUGIJOJ
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių draugija yra viena iš di
džiausių lietuvių organizacijų 
vi^me Bostone. Turi arti dvie- 

|^jų tūkstančių narių. Narių skai 
čius nemažėja, o vis didėja. Y- 
ra tendencijų, kad vieną dieną 
jis gali likti tik iš vardo lie
tuvių klubu. Mišrios šeimos pri
imamos nariais, jeigu vienas iš 
šeimos yra lietuviškos kilmės. 
Tuo tarpu tie šeimos nariai ne 
lietuviai dar neturi balsavimo 
teisės, bet jau buvo bandymų 
tą teisę jiems suteikti. Kai to
kių narių skaičius padidės ir 
jiems bus suteikta balsavimo 
teisė, taca klubo lietuviškas var 
das galės ir išnykti.

Ir šiais metais iš tokio gau
saus narų skaičiaus balsavo tik 
574 nariai. Tokiu būdu apie ket
virtad a-is narių gali klubą nu
dvėsti ; ems norima kryptimi.

Tai didelė ir turtinga drau
gija. \ ien tik per lapkričio mė
nesį turėjo pajamų virš 9,000 
dolerių. Išiaidų buvo apie 8,000 
dol. Gerai tvarkantis iš tos drau 
gijos pajamų galėtų trupiniai 
nubyrėti ir lietuviškiems rei
kalams. Tiesa, draugija ir da
bar Vasario 16 proga paskiria 
po šimtinę ar net mažiau Lie
tuvos reikalams.

Šiais metai? draugijos pirmi
ninku yra išrinktas Edmundas 
Ketvirtis. Jau čia Amerikoje gi 
męs lietuvis. Jis yra Amerikos 
aviacijos atsargos majoras. So. 
Bostone turi savo gražią bran
genybių krautuvę. Vicepirminin
ku — Stanley Drevinsky, sekr. 
— Albinas Neviera, ižd. — Stan I 
ley Griganavičiuš, fin. sekr. — 

£john Roman, maršalka — Juo
zas Markelioms. Į direktorius 
— J. Grigalus, A. Young, Ona 
Ivaškienė, L. Švelnys, A. Ne- 
maksy, Juozas Lekys ir A. L. 
Kapochy. Į revizijos komisiją 
— Adom Druzdis, Stasys Jaku
tis ir Edmund Rudis.

Tuom tarpu niekas iš naujų
jų ateivių nepatenka į šio klubo 
valdybą, nors bandymų jau bu
vo. Tik į revizijos komisiją y- 
ra išrinktas* vienas naujas atei
vis.

— Dr. inž. Jurgis Gimbutas 
prieš šventes lankėsi Californi- 
jcj, kur jo žmona dr. Marija 
Gimbutienė dirba universitete 
ir iš ten atsiuntė sveikinimus 
bostoniškiams su šv. Kalėdoms 

ijr Naudais Metais.
I— Kazys Mockus jau sugrįžo 

iš ligoninės. Kazys Mockus bu
vo tikrai užpultas ligų. Kings- 
tone ir Eostone ligoninėse išgu
lėjo apie porą mėnesių. Naujų 
Metų išvakarėse apleido ligoni
nę ir pailsėjęs namuose žada 
vėl grįžti į Boysvillę mokyto
jauti.

— Nijolė Makaitytė ir Romas

griūva” ir B. Sruogos “Giesmę pareiga atsilankyti. Bus aptar- kaitienė iš Chicagos, III., Žukai, 
apie Gediminą’’, gi paruošiamoji 
klasė (darželis) — Du gaide
lius. Vaidinimui pasibaigus, 
vyks Kalėdų Senelis, kuris 
da geruosius vaikus gausiai 
dovanoti dovanėlėmis.

Mokyklos vadovybė, Tėvų ko
mitetas drauge su mažaisiais ar

at- 
ža- 
ap-

Šležas susižiedavo per Kalėdas. 
Nijolė Makaitytė yra Radcliffe 
kolegijos studentė, o Romas 
Šležas Tufts universiteto stu
dentas.

— Bostono skautų ir skaučių
“Žalgirio” ir “Baltijos” tuntai tistais rimtai atsidėję ruošiasi 
turėjo kalėdinę Eglutę gruodžio minėtai Kalėdų eglutei, skirda- 
29 d. Tautinės s-gos namuose, mi tam nemaža laiko.

Bostone jau yra susitveręs ir 
trečias “Nemuno” tuntas .ku
ris, atrodo, organizuoja jūrų 
skautus.

— Eglutė mišių patarnauto
jams 'Altarboys) buvo sureng
ta gruodžio 29 d.

— J. Lubinas atidarė naują 
laidojimo (Funeral home) įstai
gą. Jo įstaiga randasi buv. dr. 
D. Pilkos namuose.

— Jūsų bendradarbio naujas 
telefono Nr. 282 - 0405. Kad 
Bostono žinios būtų pilnesnės 
ir mes apie mūsų pačių gyveni
mą daug’au žinotume, informuo 
kime mūsų bendradarbį aukš
čiau nurodytu telefonu.

Philadelphia, Pa.
šeštadieninės mokyklos Kalėdų 

eglutė
Philadelphijos šeštadieninė 

mokykla sausio 6 d. 5 vai. v. 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
rengia tradicinę Kalėdų eglutę. 
Mokyklos mokiniai atliks D.
Čiurlionytės “Bėkim, dangus 2620 58th St. So. Visų narių

Tat visi philadelphiečiai kvie- 
įčiami tą dieną tradicinėje Kalė
dų eglutėje dalyvauti, praleisti 
vakarą lietuviškoje nuotaikoje, 
gi Tėvų komitetas visus atvy
kusius pavaišins Kalėdų skanės
tais.

K. Ostrausko “Kanarėlė”
Sausio 13 d. 6 vai. 30 min. 

vakare Lietuvių Pašalpiniame 
klube, 928 E. Moyamensing 

j Avė., New Yorko dramos kolek 
; tyvas, vadovaujamas akt. Vy- i 
tauto Valiuko, stato K. Ostraus > 
ko “Kanarėlę”, 3 paveikslų dra
mą. Kaip teko patirti, minėtas 
vaidinimas su nekantrumu lau
kiamas Philadelphijos visuome
nės. Po vaidinimo buc šokiai, 
veiks bufetas. V. M.

i

St. Petersburg, Fla.
Susirinkimas

Vietinis St. Petersburgo 
ituv’ų Amerikos klubas Flori
doje susirinkimą kviečia sausio 
7 d. K. D. Štaupų rezidencijoj,

Lie-

R-----1-----

*-x-
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•T
BERNICE DĖKAS

(DIJOKAS) 
(PETROŠIŪTĖ) 

Gyv. 4344 S. Maplcwood Avi-.
Mirt sau-sio 2 d.. 1902,11:25 

v. v., sulaukus puses amžiaus.
Gimč Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apHkr., Kvedainių par.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: William ir Frank, 
marti E velyti- anūkas Robert, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tam i.

Priklaus# 'Apaštalystės Mal
dos Draugijai.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudejkio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

laidotuvės jvyks p* nkt.. sau
sio 5 d., iš koplyčios 9 v. r. 
bus atlydėta j švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos >iz •• <lionės i< 
lą. 'Po pamaldi! Ims nulydėta 
į Šv. Kazimiero Jiapine:

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draiięus ir pažjstaruiis 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:'' Sūnūs, marti 
anūkas.

I^Liclot. direk. John 
d ei kis. Tel. LA 2-0440.

A

II/.

B

ta sezono ir visų metų veikla.
Koresp.

Mok. 
Simonavičius atvyko iš 
Lakęs, III., Ramona ir 
Kalpokaitės ir jų tėvai 
ir Dovilė Kalpokai, iš

iš Worce«ter, Mass., atvažiavo 
praleisti šventes ir mano pra
leisti žiemą iki vėlaus pavasa
rio. Jau žiūrinėja ir namų nuo
latiniam apsigyvenimui. Apsis
tojo pas K. D. Štaupus, pakol j 
įsigys nuosavą namą. Mr. & 
Mrs. R. W<.lsh, Štaupienės duk
ra ir žentas su šeima, atvažia
vo praleisti šventes pas moti-
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

X

■
I
I

Svečiai Floridoje
Privažiavo daug svečių pra

leisti šventes Floridoje.
Jonas
Great
Silvija
Jenas
Toronto, Kanados. Mano apsi- ną ir trijų savaičių atostogas, 
gyventi Tampoje, Fla., Regina Atvyko Hilda ir Sophie Vegne- 
Sirnokaitienė. Kalėdų metu sve- riutės (Vegner), Jessing High' 
čiavosi pas K. D. Štaupus ir School mokytojos iš Clevelan- 
aplankė Jurgį Gribą, P. Šimo- Į do, Ohio. Koresp.

5

Kregždžiai ir Juodikiai
/

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 St., PR 9-1355 ir 9-1356

Dėl a. f a. S. PODELIENĖS 
tragiškos mirties, jos vyrą I. Podėlį, duk
teris: Danutę, Dalę ir jų šeimas giliai už
jaučiame.

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ

CIZI D’Q S E L FOIVIl VSERVICE

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

I

A

X
j1

EI

i JANUARY — SAUSIO 4, 5, 6 D. D.

B1SQU1T THREE STAR COGNAC 

ROPHI THREE ŠTAR COGNAC

Fifth

Fifth
$4.98

$4.69

OMEGA 25 YR. OLD GREEK 
BRANDY Fifth $5.59

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

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19

KAHLUA BiPORTED MEXICAN 
COFFEE LIQUEUR Fifth $4.98

LMPORTED CREME DE BANANA 
OR PINEAPPLE LIQUEUR .Fifth $4.79

g
| WISNIOWKA IMPORTED CHERRY

COKD1AL Fifth $5.19

l KRON - BRANNVIN OR ANDERSON O. P.A.
i LMPORTED AQUAVIT Fifth $3.98

) SOUTHERN COMFORT

PADĖKA

A. f A. ANTHONY ŽVIRBLIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1961 m. gruod. 15 d. ir bu

vo palaidotas gruod. 19 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. Nuoširdžiai dėko
jame didž. gerb. kunigams: kleb. prel- J. Paškauskui. kun. \V. 
Urbai ir kun. J. Vyšniauskui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas 
už jo sielą. Dėkojame kun. W. Urbai, kuris palydėjo velionį į 
kapines. Dėkojame prel. J. Paškauskui ir kun. J, Juozevičiui už 
atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame grabnešiams- 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių direkt. A. 
Petkui ir Sūnui už malonų patarnavimą. Visiems nuoširdus dėkui.

ŽMONA. SŪNUS IR DUKTĖ

Petkus
TfiVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Nuo gruodžio 26 d. iki sausio 30 d. švenčiame

JUSTIN MACKIEWICH Jr, Preaident

• •

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

JURGIS F, RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1138

ANTANAS M. PRILUPS
3307 LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

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

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

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

aMiiiiiiihikiir Draugo (lassifiiul skvrium

MARINOMS VZKTA

Laidotuvių Direktoriai

<845 sa VESTERN AVE»

ineje 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų taupymo 
sąskaitų

TRIS MODERNIUOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubfit T«MM

urvo
10.000 ant Bonus 

sąskaitų

Fifth $3.98

savo padidinto namo atidarymą ir ta proga kvie-

čiame atsilankyti mūsų būstinėje. Svečiai bus

Baifliama* Mu|as Standard Federal namas

Atsargos Fondas $7,500,000.00,Turtas $80,000,000.00

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldukas Prezidentas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO < 
MR. NELSON I 

SAVININKO |

SAINT CASIMIR ( 
MONUMENT CO. I 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

lef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

vaišinami, o taupytojai gaus ir dovanėlių.

JUSTIN MACKIEWICH, Chalrman of the Board

V ALANDOS: Kasdien, (skaitant Iaitadicn( nuo 9 valandos ryto Iki 4 valandos po platu. Kefvlrtadianiais nuo 9 vaL 

ryto Iki S valandos vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD
i K DERA L SAVINC iŠ

AND LOAN ASSOCIATiON
4192 Archer Avenue / Chicago 32. illinois

Virginia 7-1141

Split by PDF Splitter
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pirm. Ben. J.

MIKLŪS STUDENTAI-šOKĖJAI

4

Albina Prunskienė ap- ] 
naujuose ’ namuose , 

59 St., Chicagoje, kur 
dienos atidaro antrą Į

nusios lietuviškų šokių mokyto- f 
jos.

Ji yra gimusi Vilniaus krašte I 
— Žiežmarių miestely, Trakų ! 
apsk. Baigusi Kaišedorių gim
naziją, studijavo Ž. Ūkio akade
mijoje. Būdama Vilniaus an
samblio šokėja, buvo Mar. Ba
ronaitės paruošta šokių lekto
re ir pati organizavo šokėjų 
grupes. Tremtyje Europoje bu
vo sudariusi šokėjų grupes Vo
kietijoje ir Anglijoje; čia pildė 
programą net 50 kartų, net ir !

Chicagoj ir apylinkėse
šoko Urbanos universitete su
rengtame tautų pasirodyme.

Jie laimėjo gausių minių pa
sigėrėjimą, atlikdami progra
mą Derliaus šventėj Navy Pier, 
Chicagoje, taipgi — Montrealy, 
Kanados lietuvių dienoj, užim
dami pirmaujančią vietą; jiems 
puikiai pavyko išpildyti progra 
mą 
ke, 
sti 
joj McCormick salėj tautų pa- tautų festivalyje Londone. Da- ] 
rodos metu, juos aukštai verti- bar jos mokinių jau yra tauti
ną Balfas ir Mokytojų sąjunga, 
kviesdamiesi į savo parengi
mus. Kaip talentingi asmenys, 
jie dar yra pakviesti, drauge su 
mūsų Chicagos dramos artis; 
tais, dalyvauti pastatyme “Dvy 
likos brolių, juodvarniais lak
stančių”.

Šio tautinių šokių ansamblio 
globėjas yra kun. J. Kubilius, 
S.J., muzikos vadovas — komp. 
J. Bertulis, administratorius 
inž. VI. Eikinas, pranešėja inž. 
Z. Balsytė.

Šio ansamblio šokių mokyto
ja yra Leokadija Strašunskaitė 

i Braždienė, šiemet švenčianti 25 jI
m. sukaktį savo darbuotės tau- J 

j tinio šokio srityje, taigi sekma- ■ 
l dienio parengimas bus kartu lonus programos paįvairinimas, 
pagerbimas šios mūsų nusipel- J. Daugį.

Mokyt. L- Braždienf, Jaunimo 
Centro Stud. Ansamblio vedėja.

Viską be užmokesnio su savo 
produktais paruošė ciceriškės, 
tarp kitų J. Dočkienė, B. Kaz- 

Į ciceriškių bendruomenės lauskienė, S. Kisielienė, A. Lau- 
Naujųjų Metų sutikimo balių raitienė, V. Sabalienė, P. Skruo 
šv. Antano parapijos salėje sve dienė, E. Sniegaitienė, T. Zail- 
čiai atpūškavo net iš tolimosios 
Peorijos.

Dr. K. Pemkus, pavažinėjęs 
po Chicagą, nusprendė, kad vi
sur linksma, bet prie kolegos 
dr. P. Kisieliaus stalo links
miausia.

Prel. I. Albavičius, trumpai 
pabuvojęs, kleboniją paliko at
stovauti kunigams A. Jauniui 
ir P. Patlabai. Pastarasis ne-

■ snaudė ir per ugningas varžy-

VISUR GERAI, CICEROJ 
GERIAUSIA

kienė ir zakristijono J. Šurna- *
■ kerio žmona. ”

Jų sugebėjimu galėjo įsitikin
ti maždaug 150 žmonių, dalyva 
vusių baliuje. Barą prižiūrėjo 

! K. Dočkus, o salę M. Baukus.
V. Z.

Gėlių festivaly Grant Par- 
Chicagoje, jie buvo pakvie- 
lietuvius atstovauti didžio-

X Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoj šeimos šventė bus sek
madienį sausio 7. d. Vyrų klubo 
narių ir jų šeimų šv. mišios ir 
Komunija bus 8 v. r. Po to pus 
ryčiai mok. salėje.

X Dr. 
sigyveno 
2659 W. 
nuo šios
kabinetą. Šiame kabinete dirbs 
pirmadieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais, o senajame an
tradieniais ir penktadienaiis.

X Dr. Zigmas Smilga persi
kėlė į kitą vietą. Dabartinis jo 
adresas: 5514 S. Oakley avė., į 
Chicago 36, III. Telf. 925-9062.

X Dariaus Girėno veteranų 
posto pagalbinio moterų viene- - 
to susirinkimas įvyks sausio 17 
d. 8 v. posto būstinėje, 4416 S. 
Westem avė. Kviestas svečias 

j iš Civilinės Gynybos korpo skai 
i tys paskaitą.

X Marąuette Parko Lietu
vių Namų Savininkų organiza
cijos 1962 m. valdyba: pirm, 
yra Joseph Skeivys, 6601 So.

, PR 8-6536, vi
cepirm. — Balys Brazdžionis, 
nut. rast. — Kazys Malonis,, 
6918 S. Talman Avė.-, PR 8- 
2071, fin. rašt. VI. Konstanti- 
navičius, kasin. — Petras Ye- 
sius, kas. globėjas — Kazys 
Brazaitis, trustistai —Antanas 
Kardelis, Charles Aleksiūnas ir 
Marcelė Tiškevičienė. Maršalka 
— Kostas Repšys, korespon
dentė — Marcelė Tiškevičienė. 
Susirinkimai būna kas mėnesio 
trečią penktadienį 7:30 v. vak., 
6820 S. Washtenaw Avė. — pa
rapijos svetainėje.

X Cicero Lituanistinės mo
kyklos eglutė įvyksta sausio 6 
d. 6:30 v. v. parap. salėj. Kvie
čiami ir priešmokyklinio am
žiaus vaikai. Dovanas, nebran
gesnes 2—3 dol., prašoma pa
likti Stangenbergų krautuvėje, 
Cicero avė. ir 15 gatvių kampas. 
Bus programėlė ir Kalėdų se-: 

j nelis. i
X Pramogą su programa Šv. 

Jurgio par. salėje rengia šv. 
Kazimiero Seserų Rėmėjų drau 
gijos Bridgeporto skyrius sau
sio 7 d. 3 vai. 30 min. p. p. Su remti komitetą. Savo laiške ko- 
vaikučiais programą beruo- miteto vadovybei duoda tokį 
šiant daug darbuojasi šios or- konkretų pasiūlymą: 
ganizacijos veikėjos Ručienės 
dukterys Silvija ir Sabaina. Pa kad visi Kongreso nariai gau- 
rengimas pavadintas vakarus- tų dr. A. Nasvyčio redaguotus 
komis. Armonienės atsiminimus “Palik

X Pakšto salėje, California ašaras Maskvoje”. Išlaidom pa- 
ir 38-os kampas, (tel. YA 7-! dengti pravesti rinkliavą: visi 

,8722), šokiai šeštadienį ir sek- į komitetą įsijungusieji moka 
| madįenį sausio 6 ir 7 dienomis, po 25 dol., gydytojai — po 100 
į Gros B. Pakšto orkestras. Pra- dol. Minėtoji knyga ne vieną 
džia šeštad. 8 vai., sekmadienį Kongreso narį nuteiktų už Ku- 
6:30

I

X Komp. Vladas Jakubėnas, 
vienas pirmaujančių mūsų mu
zikų, fortepionu akompanuos 
solistei Pr. Bičkienei “Draugo” 
romano premijos įteikimo kon
certe sekmadienį, sausio 7 d. 3 
v. p. p. Marijos Aukšt. mokyk
los salėje.

X šv. P. Marijos Gimimo 
par. mokyklos Tėvų klubo val
dybą sudaro:
Dainis, 6725 S. Bell avė., vice
pirmininkai J. R. Maraska ir 
J. A. Kasis, sekr. P. Beninor, 
susirašinėjimo sekret. Bruno 
Leleika, 2717 W. 71 st., ižd. Ku 
losky, maršalka Vytas Vait
kus.

X Rašyt. J. švaistas ieško , • 
savo dar Lietuvoj išspausdin- c-( 
tos knygos Šilkinė suknelė. Kas Į, 
turėtų gal galėtų kuriomis nors | Irtes’ian Ave~'
sąlygomis ją perleisti. Atsiliep
ti 516 Raymond aye., Santa 
Monica, Calif.

X Viktoras Giedraitis, mū
sų dienraščio ilgametis skaity
tojas, jau antras mėnuo sun
kiai serga. Prieš pat Naujuo
sius Metus jis buvo iš ligoni
nės parvežtas į namus ir dabar 
gydosi namie, 6930 S. Campbell 
Avė. 
linki

X 
tinos 
ninkas, su šeima gyvenąs La 
Platos mieste, gruodžio 25 d. 
yra atvykęs į Chicagą ir apsi
stojęs pas savo giminaitį inž. 
L. Stašaitį, 6043 So. Sawyer. 
Argentinoje yra jau išgyvenęs 
36 metus. Chicagon pas savo 
vyrą Balį prieš metus laiko iš 
okupuotos Lietuvos yra atvyku 
si jo sesuo Marija Mikeliūnie- 
nė, kurios nebuvo matęs nuo 
išvykimo iš tėvynės. Su juo kar 
tu yra atvykusi ir duktė Marija 
Haydee.

X Lietuviai — gabūs kėgli- 
ninkai. Laikraštis “Chicago 
Bowler” įsidėjo paveikslą V. 
Juraškos ir ilgą aprašymą apie 
jį, kaip gerą kėglininką. Ke
turių lošimų metu jis laimėjo 
854 taškus. Jis yra trečias vy
ras šiemet pasiekęs tokių gerų 
rezultatų Č & N Doubles Five 
Point Traveling lygoje.

X Manigirdas Motekaitis mu
zikos meisterio laipsniui įsigyti 
išpildys piano solo rečitalį, kurį 
rengia De Paul Universiteto 
Konservatorija š.
d. 8:15 v. v. De Paul Center 
Theatre Didžiojoje salėje, 25 
East Jackson Str. (kampas 
Jackson ir Wabash). Pirmai
siais Motekaičio piano muzikos

Draugai ir kaimynai jam 
greičiau pasveikti.
Stasys Firevičius, Argen- 
pramonininkas ir prekybi

I

m. sausio 5 v. (Sk.)

Chicagoje susibūrė trys tuzi
nai mikliakojų studentų ir iš 
šių 36 dabar yra susidaręs Jau 
nimo Centro studentų taut. šo
kių ansamblis, kuris “Draugo” 
romano premijos įteikimo iškil
mėse, ateinantį sekmadienį, sau

i šio 7 d. 3 vai., p. p. Marijos 
Aukšt. mokyklos salėje pildys 
programą. Tai viena iš pirmau
jančių Chicagoje tautinių šokių 
grupių, kuriai priklauso baigę 
Aukšt. Lituanistikos ar Mari
jos Aukšt. mokyklas. Šie Jau
nimo Centro šokėjai puikiai pa

nių šokių mokytojų Toronte ir 
kitose vietose.

Ji mėgsta naujumus. Ir šia
me “Draugo” parengime bus iš
pildyti visiškai nauji du lietu
viški šokiai: džigūnas ir landy- j tinęs laimėjo kokios 15 svarų 
tinis — pirmą kartą JAV-se. raguolį, kuriuo vėliau vaišino 
Džigūną yra atradusi Gr. Vo- j aplinkinius stalus, 
kietaitytė (dabar kūno kult, 
mokytoja St. Louis); tą šokį 
ji yra užmetrikavusi mūsų tau
tosakoje. Atvykusi į Chicagą, ji 
tą šokį aptarė su L. Braždiene, 
ir atrodo, kad jis išvestinas į 
sceną. Džigūną atlieka 8 ber
niukai. Tai “arklių” šokis. Tai
gi, tautiniai šokiai “Draugo” 
parengime bus įvairūs ir pa
trauklūs, atvykusiems bus ma-

I

Jaunimo Centro Studentų Ansamblis, kuris Draugo romano premijos įteikimo iškilmėse sausio 7 d. 
atliks dalį programos.

IŠ ARTI IR TOLI

i

J KOMUNIZMAS 1RA VIENAS 
mokytojais yra buvę VI. Jaku- Herbert Philbrick, kuris de- 
bėnas ir A. Kučiūnas. Vėliau vynis metus darbavosi komuni
nis buvo 7 metus prof. pianisto gįų partijoje būdamas slaptu 
virtuozo bei kompozitoriaus A. fbt agentu, kalbėdamas Chica-
Tcherepnino mokiniu. Konser
vatorijos vadovybė maloniai 
kviečia lietuvius gausiai atsi
lankyti į šį koncertą. Įėjimas 
nemokamas. (Pr.)

X Dėmesio studentai! Rūtie- 
tės kviečia atsilankyti į tradi
cinį šokį, kuris įvyks sausio 5 
d. nuo 8 iki 11 vai. vak. Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje. I 
Gros p. Pakšto orkestras. Au- i 
ka $1.00. (Pr.) 1

X Neverta ranka rašyti, 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
kio Jums tai atliks mažos ra
šomosios, skaičiavimo, čekiams 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 
Barry Drive, E. Northport LI, 
N. Y., kuris “Draugui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

(Pr.)
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400 AUKSINIŲ JUBILIEJŲ
Keturi šimtai porų, švenčian

čių ar jau atšventusių 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis, 
atnaujins savo moterystės įža
dus Chicagos šv. Vardo kated
roje šį sekmadienį, šv. Šeimos 
šventėje. Jų įžadus priims pats 
kardinolas Albert Meyer.

LIUTERONAI KATALIKŲ 
BAŽNYČIAI PAAUKOJO $476

Liuteronų parapija Wolfish- v 
eime, netoli Strasbourgo, Pran- ’- 
cūzijoje, paaukojo $476 tame 
pat mieste esančiai katalikų pa
rapijai, statančiai naują baž
nyčią. Liuteronai sako, kad ta 
auka tai noras parodyti krikš
čionišką solidarumą.

KOPLYČIA TUNELYJE
Ilgiausiame Pietų Amerikos 

tunelyje, esančiame Rio de Ja- 
neiro apylinkėse, įrengta maža 
koplytėlė, kurią pašventino Bra
zilijos sostinės arkivyskupas 
kard. Jaime de Barros Camara. 
Tunelis buvo kasamas 14 me
tų. Jame žuvo 19 darbininkų.

i

Jei per paskutines senųjų me 
tų valandas, viskas vyko “kaip 
visur” — truputį muzikos, tru
putį šokių, truputį juokų, tru
putį tostų — tai po dvylikos 
pasiutpolkės šokti išeidavo ko
ne visa salė. Grojo A. Ramo- 
nio kapela.

Vakarą paįvairino rašytojas 
Al. Baronas, paskaitydamas 
kupletų, švelniai pašiepiančių 
rengėjus, svečius ir bendrai 
naujojo “amerikono” buitį.

Vidunaktį orkestras užgrojo 
“Pakelkim, pakelkim mes tau
res linksmybių”. Visi sustoję 
dainavo. Sekė Cicero L.B. apyl.1 
pirm. A. Juškevičiaus sveikini- j 
mas ir masiniai kaimynų pasi
bučiavimai, palydimi laimės lin 
kėjimais.

Salė buvo margai išpuošta 
kaspinais, kalėdiniais burbulais 
ir balionais, stalai margomis 
juostomis ir raudonai mirgan
čiomis žvakutėmis. Skruzdėliš- 
ko darbštumo ir meniško sko
nio čia parodė ponios G. Roč
kienė, valdybos narė, ir J. Bo
binienė, kuri jau kelioliką kar
tu anksčiau gelbėjusi bendruo
menei savo darbu ir patarimu 
salės parengime. Priedo ponios 

i dar dykai paruošė bufetui par
šiuko ruliados ir silkių.

Visam maisto organizavimui 
I vadovavo valdybos narys A. 
Zailskas. Pirmininkas Juškevi
čius buvo išsitaręs, kad maistas 
“galėjo būti net geriau paga
mintas kaip Kauno metropolio 
restorane, kad būdavo ”.

J 
I

k

P- A. Percy iš Waco, Tex„ iš- 
i rinkta medvilnės karalaite Mem- 
, phis, Tenn. Prieš 20 metų į tokią 
1 karalaitę kandidatavo jos motina.

kų Bažnyčiai ir tikėjimui. Įvai
riais laikais, rašo laikraštis, vy 
skupas Matulionis buvo bolše- 

! vikų areštuotas, ištremtas į So- 
i

Į lovkus, kalinamas įvairiuose ka 
Įėjimuose ir paskutiniu laiku

Linkiu maksimalinės sėkmės —
— Levas Prapuolenis, gyv. laukiu konkrečių nurodymų”. 

Chicagoje, 1941 m. sukilimo] — K. Mockus, po astuonių 
vyr. vadas, per radiją perskai- savaičių gydymo ligoninėj, gruo internuotas nuošalioje Šeduvos 
tęs Lietuvos nepriklausomybės džio 30 d. grįžęs į namus So. vietovėje, kur jam neleidžiama 
atstatymo deklaraciją, įsijungė Boston, Mass., širdingai dėko- jokia pastoracinė veikla ir bent 
į Kuchel—Lipscomb rezoiucijai

J. A. VALSTYBĖSE

— Manau, būtų naudinga,

I - -

chel — Lipscomb rezoliuciją.

goję pareiškė, kad nėra tokio 
dalyko, kaip išvidinio ar išori
nio grąsinimo Amerikai iš ko
munistų partijos. Komunistų l 
aparatas Amerikoje sudaro tik 
vieną tarptautinio komunistinio 
aparato dalį ir ranką. To apa
rato siekis tas pats, — krimi
nalinis sąmokslas prieš valdžią. 
Anot Philbrick, prezidentas Roo 
sevelt, Truman, Eisenhower ir 
Kennedy per daug viltingai 
žiūrėjo ir žiūri į derybas su 
Kremliumi. Istorija rodo, jog 
Amerika pralaimėjo kiekvieną 
kartą, kai bandė leistis į dery
bas su Sovietų Sąjunga.
]PENKI CENTAI DANGAUS 

KELIUII I

PAVOGĖ STIKLINĘ 
KATEDRĄ

Miniatūrinė stiklinė 15 colių 
aukštumo katedra,
$2,000, buvo pavogta iš Steu- 
ben stiklo kambario prie Mar- 
shall Field krautuvės Chica
goje.
KOKIĄ LIGONINĘ RINKTIS?

Federalinė valdžia paskyrė | 
$27,000 Chicagos ligoninių pla
navimo tarybai ištirti, kodėl 
žmonės renkasi tą ligoninę, ku
rios patarnavimu naudojasi li
gos metu.

metų
Chicagos 

visą sausio 
ma apie’ 
Paskaitos 
duodamos
KOVOJO

ja gausiems draugams, raštu koks ryšys su jo vyskupija 
siuntusiems sveikatos linkėji- i Kaišedoriais. Laikraštis paste- 
mus ir sveikinimus švenčių pro bi, kad šv. Tėvas Jonas 23-sis, 
ga. Atsiprašo, kad dėl ligos ap- ! pagerbdamas vyskupo Matulio- 
linkybių nepajėgė į sveikinimus nio ištikimumą 1960 metais su- 
asmeniškai atsiliepti. teikė jam Apaštalų Sosto asi-

— Juozas ir Bronė Petrikai, ■ stento titulą.
iš Chicago, III., atvyko į Los1 
Angeles ir sustojo pas savo gi
mines Grikšus. Jie planuoja čia 
galutinai įsikurti gyventi. i

— Stanley Barto, iš Grand 
Rapids, Mich., Kalėdas praleido 
Los Angeles, kur gyvena jų 
dukra Elena. Barto turi laido
tuvių įstaigą Grand Rapids, 
Mich.

— Baltimorės šeštadieninės 
mokyklos kalėdinis pobūvis-eg- 
lutė įvyks šį sekmadienį, sau
sio 7 d. 4 v. p. p. Šv. Alfonso 
parapijos salėj. Rengėjai jau 

įvertinta susilaukė gražaus pritarimo iš 
I

s
M

t

DRAUGO
DAILIOJO ŽODŽIO

KONCERTAS

Nuo sausio 15 d. važiuojan
tiems automobiliais Chicagos 
Skyway keliu reikės mokėti 30c 
vieton 25c. Iki to laiko tikima
si užbaigti pamainyti kainų iš
kabas.

PERMAINOS
Adler planetariume 
mėnesį bus aiškina- 

“Metų permainas”, 
su iliustracijomis 

kasdien.
PRIEŠ GAISRĄ IŠ 

ORO
Pirmutinį Chicagoje šių metų 

didesnį gaisrą ugniagesių direk 
torius Robert Quinn stebėjo, 
skrisdamas helikopteriu. Gais
ras, įvykęs trijų aukštų fabri
ke, 2349 Harrison st., sudarė 
$100,000 nuostolių.

• v
1S

I 
rėmėjų. Bendruomenės valdyba ’ 
paskyrė piniginę auką, o Jonas 
Jakubauskas maisto produktų. 
Rengiamoj loterijoj bus bateri- 
jinis radijas, 2 kumpiai, tortas, 
knygų ir kt. Mokytojai ir moki
niai programai entuziastingai 
rengiasi. Tėvų komitetas orga
nizuoja bufetą. Bus ir šokiai. 
Rengėjai tikisi visuomenės pa
ramos gausiu atsilankymu.

AUSTRIJOJ
— Innsbrucke, Austrijoje,

einantig Katalikų savaitraštis 
“Der Volksbote” savo 50-me 
1961 m. numeryje rašo apie 
Kaišedorių vyskupą Teofilių 
Matulionį, kuris paskutiniu lai
ku buvo sunkiai susirgęs, bet 
vėl sustiprėjo ir jaučiasi geriau. 
Austrų laikraštis pažymi, kad 
88-tus metus einantis Lietuvos 
vyskupas beveik per 40 metų j 
buvo nuolat skaudžiai komu
nistų persekiojamas dėl savo 
nepajudinamo ištikimumo katali !

ir vienuoliktojo romano premijos įteikimas įvyks

1962 M. SAUSIO 7 D„ SEKMADIENI, 3:00 VAL 
MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS SALĖJE, 6700 S. Caliiomia Avė.

PROGRAMA IŠPILDYS:
Solistė PRUDENCIJA BIČKIENE, duodama lietuviškų dainų 

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

JAUNIMO CENTRO STUDENTŲ ANSAMBLIS, vadovaujamas 
L. Brazdienes, 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; Bridgeporte: 
“Daina,” 3321 S. Halsted St. Tel.: CL 4-5665; Cicero: Memenu Krautuvė, 1439 
So. 49th Avė.. Tel. TO 3-5750. — Biletus patartina įsigyti iš anksto.
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