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Seka prezidento Kennedžio politiką

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBIŲ POLITIKOS

VERTINIMAS EUROPOJE
Kas baimina daugelį diplomatų, politikų ir verslininkų

LONDONAS. — Su pasiten
kinimu stebi Europos valstybių 
vadai ir politikai JAV prezi- j 
dento Kennedžio ryžtingą ir e- 
nergingą politiką, kuri turi ga
na ryškų globalinį atspalvį.

JAV prezidento ir vyriausy
bės narių pareiškimai ir veiks
mai Vakarų sąjungininkų yra 
nepaprastai akylai stebimi. Y- 
pač yra reikšmingi šie rinkimų 
metai, kada vyriausybė, patai
kaudama gyventojams, turi ves

gali trukti ilgai ir sudaryti pa
vojingų krizių.

Prezidentas Kennedy supran 
ta, kad tos krizės bus sunkiai 
išsprendžiamos, jog toje dviko
voje nebus aiškių laimėtojų ir 
pralaimėtojų, kad karu never
ta siekti pergalės.

Ypač Berlyno krizės akivaiz
doje Kennedy nusipelnė sąjun
gininkų teigiamo įvertinimo. Jie 

' laiko Sovietų Sąjungos klaida 
Berlyno sienos pastatymą, o

ti atsargią vidaus ir užsienio Kennedy reagavimas į tai bu- 
politiką. Labai komplikuota' vęs atsargus, bet kartu ir pro- 
tarptautinė padėtis ir preziden- ’ tingas. Šiuo klausimu, kaip ži- 
to Kennedžio didelė atsakomy- nome, skiriasi Prancūzijos pre- 
bė Amerikos sąjungininkams 
irgi suteikia daug rūpesčių. An
glų, prancūzų, vokiečių ir kitų 
sąjungininkų akyse prezidentas 
Kennedy vertinamas kaip tarp- 
truiinio masto politikas, supran 
tąs Amerikos poziciją ir vaid
menį šių laikų pasaulyje. Jėgų 
pusiausvyra ir konkurencija 
tarp Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Sąjungos (pri- 
skaitant ir jos sąjungininkus)

zidentas de Gaulle, kuris nori 
griežtesnės politikos Rusijos at
žvilgiu.

Europos sąjungininkai turi 
tam tikro ir nepasitikėjimo A- 
merika; tai neša įtarimas, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nesugebėtų ar nepajėgtų laisva
jam pasauliui vadovauti. Tai 
kyla daugiau iš naujos Europos 
padėties, kuri iškilo paskutinių
jų 10 metu laikotarpyje.

Buropos valstybių diploma
tai, politikai ir prekybininkai 
rūpestingai žvelgia ateitin dėl 
dviejų priežasčių:

1. Bijomasi, kad Prancūzijo
je gali kilti pilietinis karas. Tai 

■ žino :r patys prancūzai. Vienas 
aukštas prancūzų vyriausybės 
žm >gus savo reikmenis laiko 
nuolat susipakavęs ir pareng
tyje, nes gali staiga tekti vėl 
pasitraukti į Britaniją.

2. Nepramatomas Vakarų Vo 
kietijos likimas po Adenauerio. 
Vienas Europos politikas pareiš 
kė: “kai bus kitas kancleris, 
tada būsianti ir kita Vakarų 
Vokietija”. Vokietijos gi vaid
muo laisvojo pasaulio fronte 
yra labai svarbus.

Šias mintis iškėlė Chicago’s 
American korespondentas Drew 
Middleton, pranešdamas iš Lon
dono.

i

Prancūzai parduos Peipingui 

vieną milijoną tonų grūdų 
60 milijonų dolerių vertės prekyba

Prancūzų
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NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Prezidentas Kennedy šian 
dien iš Palm Beach, Fla., grįž
ta į Washingtoną.

— Indonezų prezidentas Su
kamo vakar pareiškė, kad, jei 
Olandija neatiduos jam Naujo
sios Gvinėjos, Indonezija pati 
šią salą pasiims jėga dar šiais 
metais.

Prezidentas Kennedy sausio 2—3 d.d. West Palm Beach, Fla-, posėdžiavo su savo gynybos vadais, 
nutardami paleisti du nacion. gvardijos dalinius ir pakeisti juos dviem naujom armijos divizijom — 
21,712 vyrų. ,Iš kairės į dešinę yra gen. Frederic Smith, aviacijos viršininko pagalbininkas; armi
jos štabo viršininkas gen. George Decker, gen- Lyman Lemnitzer, karinių jėgų viršininkų štabo 
pirmininkas; viceprezidentas Johnson, prezidentas Kennedy, Robert McNamara, gynybos sekreto
rius: admirolas George Anderson, laivyno veiksenų viršininkas, ir jūrų kareivių (marinų) dalinių 
vadas gen. David M. Shoup. (UPI)

INDIJA PERSPĖJO PAKISTANĄ, KINIJOS

RAUDONUOSIUS: IŠEIKITE

PARYŽIUS.
kompanija, remiama Prancūzi
jos vyriausybės, sutiko parduo
ti vieną milijoną tonų grūdų ko- 
munist. Kinijai per sekančius 
trejus metus. Tai užvakar pra
nešė Paryžiaus šaltiniai.

Prancūzų javų prekybos fir
ma, vadinama “Louis Dreyfus 
et Compagnie”, pareiškė, jog 
tai būsianti didžiausia prekyba 
tarp abiejų kraštų nuo karo pa
baigos.

Sutartis pasirašyta Hong 
Konge praėjusių metų gruodžio 
21 dieną. Šiais metais firma 
pristatys 400,000 tonų javų, o 
1963 ir 
tonų.

Kitų
ta, bet
jonų dolerių vertės prekyba.

Firma ir kiniečių vyriausybė 
tarsis kas šeši mėnesiai nusta
tyti grūdų galimumus — dau
giausiai kviečių ir miežių ir ku
kurūzų — ir esančias pasauly
je kainas.

_________ ___  i

JAV pagalba Nigerijai
LAGOS, Nigerija. — Nigeri

jos premjeras Tafavva Balewa 
užvakar pareiškė padėką Jung
tinėms Amerikos Valstybėms 
dėl pasiūlymo $225,000,000 eko
nominės pagalbos.

Pinigai bus naudojami Nige
rijos sekančių penkerių metų 
išvystymo programai. Nepasa
kyta, kiek programos įvykdy
mas kainuos, bet teigiama, jog 

atsieisianti.ji

PATANA, Indija. — Metinis 
Indijos valdančios kongreso par 
tijos suvažiavimas vakar pra
dėtas su perspėjimu, kad kinie
čiai komunistai ir pakistaniečiai 
privalo išeiti iš indų žemės.

Partijos pirmininkui Neelam 
Sanjiva Reddy buvo sukeltos 
ovacijos, jam pareiškus, jog In
dija nutarė netrukus baigti In
dijos teritorijos okupaciją.

Kreipdamasis į ministerį pir
mininką Nehru, partijos vadas 
Ready pareiškė, kad visa tau-

Į i

ta parems vyriausybės 
atgauti indų teritoriją.

Indija Kiniją apkaltino, jog 
ji kontroliuoja 12,600 kv. mylių 
niūrių Himalajų aukštumų.

Indija taipgi kaltina Pakista-, 
ną, jog jis neteisėtai valdo 420, 
000 kv. mylių ginčijamoje Kaš- 
miro valstybėje.

1964 metais — 300,000

smulkmenų neatskleis- 
į sutartį įeina 60 mili-

Atstovas Gari Albert, 53 metų, 
iš Oklahomos, numatomas JAV 
atstovų rūmuose nauju demokra
tų vadu. Atstovas John W. 
McCormack užims mirusio pirmi
ninko Sam Raybum vietą. (UPI)

žygius

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas užvakar 
pranešė, kad Kuba gavo nuo 
60 milijonų dolerių iki 100 mi- 

j lijonų dolerių vertės ginklų iš 
sovietinio bloko, suteikiant jai 
antrąją didžiausią žemės jėgą 
vakarų pusrutulyje (hemisfero
je), antrąją nuo Jungtinių A- 
merikos Valstybių.

23 puslapių pranešimas, išleis 
tas vieneriems metams praslin
kus po nutraukimo Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms diploma
tinių santykių su Havana, sako, 
jog 80 procentų Kubos prekyba

pa-

jog 
yra

Kuba - komunizmo prietiltis 

į vakarų pusrutulį
dabar yra su komunistiniu
šauliu.

Pranešimas baigiamas, 
Fidel Castro režimas taip
susirišęs žodžiais ir veiksmais 
su raudonosios Kinijos ir Sovie
tų Sąjungos bloku, jog labai la
bai bus sunku jį pašalinti, net 
jei ir patys kubiečiai norėtų.

Kubos ginkluotos jėgos tu
rinčios nuo 250,000 iki 440,000 
vyrų — mažiausiai 10 kartų di
desnės, negu turėjo Batistos vy
riausybė, kurią Castro revoliu
cija nuvertė prieš trejus me-I 
tus.

Kuba dabar yra komunizmo 
prietiltis į vakarinį pusrutulį.

gų gynybos ministeris Paul Wil-
lem Segers atvyko į Jungtines J Prieš visuomeninio turto grobs- 
Amerikos Valstybes vienuolikos tyt°jus> viešosios tvarkos pa- 
dierų virito, pakvietus jį gyny- ridėjus, 
bos sekretoriui McNamarai.

AMERIKAI REIKALINGA DINAMINĖ
* LAISVĖS POLITIKA

— JAV duos Kiprui maisto. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
dovanos Kprui 50,000 tonų 
maisto, nes ten jo trūksta. Mais 
tas, įskaitant pergabenimo iš
laidas, kainuos $9,500,000. Kip
ras gaus 40,000 tonų kviečių 
ir 10 000 tonų kitų grūdų.

Reikia ryžto, nes bailus svyravimas tironus daro įžūlesniais

KALENDORIUS

Sausio 5 d.: šv. Telesforas, 
Vytautas, Gedutė.

Sausio 6 d.: Trys Karaliai, 
Šyvinis, Ritė.

WATERBURY, Conn. — Prel. 
J Balkūnas neseniai buvo pa
kviestas į jungtinį amerikiečių 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
Exchange, Kiwanis, Lions, Ro- 
tary, Unico klubų nariai Wa- 
cerbury. Prel. Balkūnas tiems 
amerikiečiams pareiškė, kad A- 
merikos linija nėra tik nesibai
giančių nuolaidų ar pasidavimo 
kelias. Y: a dar kitas kelias — 
tai politinės, ekonominės ir dip
lomatinės ofenzyvos, siekiant iš 
laikyti taiką ir pasiekti laisvės 
pergalę. Vakarų pasauliui yra 
reikalinga dinaminė politika.

Prelatas savo kalboje taipgi 
pažymėjo, kad Pearl Harboro 

.metu pradėtas karas tęsiamas]

ba ir šūviai
ar bėgantieji iš Rytų Vokieti
jos, ar siekiantieji laisvės Pie
tų Vietname, o Pabaltijo trem
tiniai sukniumba išsekę Sibiro 
vergų stovyklose, šią prel. Bal- 
kūno kalbą plačiai aprašė laik
raštis ‘ IVaterbury Republican”, 
pakartodamas prel. Balkūno 
mintį, kad nuolaidomis komu
nistų nenumaldysi. Jie, nepai-

žudomi žmonės:

RIO DE JANEIRO. — Vy
riausybė užvakar pranešė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
suteiks Brazilijai 40,000 tonų 
pieno miltelių sekančiais dviem 
metais. Tie pieno milteliai bus 
laisvai išdalinti neturtingiems 
mokiniams. Pienas, vertas 20 
n iii jonų dolerių, bus tiekiamas 
Brarilijai pagal Amerikos mais
tas — taikai programą.

Europos Bendrosios 
rinkos atstovų 
konferencija

BRIUSELIS, Belgija. — Eu
ropos Bendrosios rinkos (eko
nominės sąjungos) atstovai va
kar ' ėl svarstė ūkio politiką.

Prancūzija tikisi, kad ūkinės 
problemos būsiančios išspręstos 

: iki sausio 13 dienos, kai prasi- 
; dės tarifų svarstymas.

Prancūzija nori parduoti dau
giau ūkinių gaminių, o Vakarų 
Vokietija nori apsaugoti savo 
ūkininkus nuo pigių prekių iš 
kitų kraštų. Iki šiol padaryta 
pažanga kontroliuoti vyno pre- 

j ky'-ą.

i

Admirolas

Kirk paneigė 
specialią misiją

BRIUSELIS.
Alan G. Kirk, belgų - amerikie
čių korporacijos pirmininkas, 
tarėsi su aukštais generalinės 
Belgijos draugijos pareigūnais 
apie įvykius Konge. Jie ypač 
kalbėjosi apie finansininkų gru 
pės plataus maisto reikalus.

Išėjęs atsargon admirolas bu 
vęs Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius Maskvoje 
ir Briuselyje sausio 2 dieną pa
neigė, jog jis atvykęs į Briuselį 
skatinti “The Union Miniere du 
Haut — Katanga”, kad ji įtai
gotų Katangos provincijos pre
zidentą vykdyti Kitonos sutar
tį — baigti provincijos atsisky
rimą ir paklusti centro Kongo 
vyriausybei.

I
Jugoslavijos gyventojai

BELGRADAS, Jugoslavija.
— Jugoslavų vyriausybė teigia, 
jog šis komunistų valdomas 
kraštas turi 18,725,000 gyven
tojų.

Okupuotoje Lietuvoje

Belgijos gynybos 
ministeris Amerikoje
BRIUSELIS, Belgija. — Bel-

Tshombe ruošiasi 
kovai prieš komunistus

ELIZABETHVILLE, Katan
ga. — Prezidentas Tshombe va
kar provincijos parlamente pa
reiškė, kad katangiečiai nepa
klus nei Kongo konstitucijai, nei 
nepasiduos Jungtinių Tautų 
kontrolei.

Pasak jo, Kongo konstitucija 
turi būti pakeista, suteikiant 
provincijoms daugiau laisvės. 
Katanga nori turėti pakanka
mą laisvę apsiginti nuo komunis 
tų siautėjimo. Gizenga, Orien- 
tal provincijos vadas ir centro 
Kongo vyriausybės vicepremje
ras, jau dabar turi daugiau kaip 
pusę atstovų kongiečių parla
mente. (Tenka nepamiršti, kad 
Gizenga yra prokomunistas ir 
žiūri į Kiemlių).

Tshombe palaiko Kongo fe
deracijos idėją.

Draugoves policiniam režimui 

palaikyti
Okupuotoje Lietuvoje yra 3,000 tokių draugovių su 

41,000 aktyvių narių

OKUP. LIETUVA. — Kovai

kariuomenė ir paskelbti rinki
mai tose d užsilikusiose kolo
nijose vakaruose. Reikia ryžto, 
nes bailus svyravimas tironus 
tik daro įžūliais.

Garbingąjį kalbėtoją ameri
kiečiams pristatė dr. O. Vilei
šis, pažymėdamas, kad prel. Bal | 
kūnas yra ryžtingas žmogaus 
teisių gynėjas, ir savo uždavinį 
uoliai atlieka būdamas kilusių

TRUMPAI
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s. . • uunai uuuaiiias Kilusiųydam. tarptaufnlų sutarčių, C(Jntro E aracriktečių
uz Gekimes Uždangos prarijo 
ištisas tautas. Prel. Balkūnas 
pabrėžė, ‘kad kol 100-tui mili
jonų Europos žmonių bus pa- — Čekoslovakijos diplomatas 
neigta savęs apsisprendimo tei- Jost p Munzar, ekonomijos spe- 
sė, tol nebus taikos. Reikia rei- cialistas čekų ambasadoje Vie- 
kalaut'., kad iš Rytų - Vidurio noje, paprašė politinio prie-

konferencijos pirmininkas.ORAS

Oro biuras praneša: Chiča- 
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— galimas sniegas, apie 30 laip 
snių: rytoj — galimas sniegas, 
gana šalta.

Saulė teka 7:18, leidžias 4:33. .toliau; nors ne viešai, bet skam Europos būtų išvesta svetima į globsčio Vakarų Vokietijoje.

— Slaptosios armijos 
nizacija Alžirijoje vakar 
no visus baltuosius būti 
ruošusiems netikėtiems
kiams. O.A.S. priešinasi prezi
dento de Gaulle politikai suteik 
ti Alžirijai nepriklausomybę.

— Pietų Vietnamo kareiviai 
puolė Kambodijos pasienį. Ko
va tarp vietnamiečių ir kambo- 
diečių įvykusi Preyveng provin
cijoje.

— Japonija praėjusių metų 
spalio 1 dieną turėjo 94,280,000 
gyventojų. Tai vakar atskleidė 
ministerio pirmininko statisti
kos biuras.

;, “antivisuomeninį ele
mentą” pavergtoje Lietuvoje 
mobilizuota ne tik milicija, bet 

j ir taip vadinamos “laisvanoriš- 
I kos liaudies draugovės” arba 
| civilinė pagalbinė milicija. Šias 
draugoves organizuoja ir joms 
vadovauja partinės ir komjau
nimo organizacijos. Sovietinio 
radijo ir spaudos pranešimais 

1 šiuo metu Lietuvoje yra 3,000 
tekių draugovių su 
tyvių narių.

J
Draugovėj nariai 

įmonĄse, įstaigose,

! šosios tvarkos pažeidėjų. Pra
nešama, kad daugeliu atvejų 
draugovininkų veikla buvo žy
miai aidesnė, negu pačios mili
cijos atstovų. Sovietinio radijo 
duomenimis, į draugovių darbą 
kasdien įtraukiama vis daugiau 

i “geriausių darbininkų, kolcho- 
zininkų, tarnautojų, inteligenti 
jos atstovų”. (E.)

po darbo 
mokyklose 

turi prižiūrėti viešąją tvarką, 
padėti išaiškinti spekuliantus, 
darbovietėje sekti ir kontroliuo
ti darb'r-’nkus, kovoti su vis dar 
neišnykusiu gaminių pasisavini
mu.

1960 metais tokių ‘ draugovių 
pagalba Lietuvoje buvo sulaiky
ti 378 nusikaltėliai ir 14,000 vie

N usiginklavimas
' GFNEVA, Šveicarija. — Nu- 
, siginklavimo konferencija bus 
pradėta Genevoje šių metų ko-

1 vo 14 diei ą. Nusiginklavimo 
komisiją sudaro atstovai iš 5 
vakariečių, 5 komunistinių kraš 
tų ir 8 neutraliųjų.

Pagrobta 5,000 raguočių
KAMPALA, Uganda. — Try

lika vietos gyventojų žuvo ir 
5,000 raguočių buvo pavogta 
septyniolikoje kovų tarp dviejų 
genčių šiaurinėje Ugandoje pas 
kutinių dienų laikotarpyje.
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SPORTINES SPAUDOS REIKALAI

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Rankraščius siųsti: 6849 
S. Washtenaw avė., Chicago 29, III. Telef. 737-5926.

l skyrelių ir tokio redagavimo j 
mums neužtenka.

Tradiciniai imant, ateinančius 
metus turėtume sutikti su ati
tinkamomis rezoliucijomis. Bet 
vietoje to, palikdami šį kartą 
nuošaliai visą eilę kitų ir taip 
pat degančių problemų, pamė
ginkime mest’ žvilgsnį į sporti
nę spaudą.

Sportinės spaudos, kaip ją pil 
na žodžio prasme suprantame, 
neturime. Yra sporto skyreliai, 
kurie prisiglaudę keliuose mūsų 
laikraščiuose, desperatiškai sten 
giasi užpildyti tą tuštumą, ku
rioje šių laikų modernas ir kul
tūringas sportininkas ir sporti
nė visuomenė atsiduria, netu
rėdami pastovaus sporto laikraš 
čio arba žurnalo. Turime negau 
sų būrelį ir sporto žurnalistų. 
Nelinko jie, kaip visur įprasta, 
geriausio sportininko, nebalsavo 
norėdami išskirti įspūdingiau
sius sportinius įvykius, nebuvo 
nei vienas jų pagerbtas kaip 
autorius geriausio reportažo, 
komentarų, vedamojo, sportinės 
organizacijos analizės... Vietoje rėjo dar ir supratimą, 
to, sutinkame ateinančius me
tus tyliai.

Niekuomet panašūs reikalai 
nebuvo organizuojami. Gal to
dėl, kad niekuomet mūsuose ne
buvo efektingai ir planingai už
sibrėžta iškelti žurnalistikos

Grigaitis, P. 
Galinaitis A. 
Dočkus, A. 
Burneikis, R.
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SALES FUTBOLO 
PIRMENYBES
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THE MTHUANIAN WORLO-WtDE DAILY

7 d., IŠį sekmadienį, sausio
vai. p. p. bus pradėtos salės i 

futbolo pirmenybės Chicago j 
Armory. Šiemet, kaip ir praei- į 
tais metais, L. F. K. Lituani- 
cos futbolininkai žais Major di
vizijoje. Viso bus 8 rungtynės 

(Nukelta į 6 psl.)
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• Redakcija dirba kasdien 
dien 8:30 — 5:30, šeštadie- 
8:30 — 12:00.

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Areli Supports) Ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.
Tel. PRospect 6-5084

I 

Kurios priežastys lėmė tokį j 
nusigvvenimą ? Ar visuomet sky . 
nų redaktoriai dėjo visas pas
tangas medžiagos suorganizavi
mui? Neatrodo. Ar jie turi ryšį 
su sporto klubais ir visais, kaip 
mūsuose įprasta išsireikšti “ga
linčiais parašyti” ? Nors esame • 
tikri kad tokių prašymų ir kla
benimų mažiausiai 85% nueis kia juos tobulinti.

Puikiai suprantami šių dienų 
liet, spaudos uždaviniai. Nieko 

; neturime nei pridėti nei atimti 
prie pav., Draugo (1961.12.28 

į d.) vedamajame “Taurus lietu- 
i viškumas ir kapryzingi ultima
tumai” autoriaus J. Pr. rimtų, 

1 neperdėtų ir teisingų žodžių: 
i “...Draugas aukštai vertina tau 
i rias liet, jaunimo ir kitas or- 
I gar Nacijas, joms skirdamas net 

1C£,ulv‘xu<“a specialius skyrelius..., bet nega- 
ugiames. iš, |jme prjejįį ka(j (jienraš-

tis virstų organizacijų biule
teniu”, nes “laikraštis taps nuo 
bodžiu...” Kaip matyti, vedama
jame tilpusios pastabos yra ir 
savo vietoje ir atsiradusios ne 
be reikalo. Dar daugiau. Jos 
yra, tegul ir švelnus, bet — įspė 
jimas.

Todėl baigiant, dar kartą no- 
jeigu nemano-

Neries mergaičių tinklinio komanda, laimėjusi pirmą vietą Gage 
Parko turnyre. Milvertaitė, Yaro, Prunskytė, Stončiūtė, Dočkaitė, 
Viršilaitė, Maskoliūnaitė, Juozavičiūtė ir Juškaitė.

laikraštyje įsteigti spr. skyrelį, (44:43) A. A. U. lygoje. Rung- 
, tuo pačiu leidėjų ir redakcijų 
J darbas būtų jau baigtas. Rei-

“vėjais”, tačiau bus ir tokių, 
kurie atsilieps. Juk žinome, pv., 
kad “Sporto” vyr. red. K. Čer- 
keliūnas, per du su puse metų, 
norėdamas sukurti ir išlaikyti 
tokį “sportą”, koks jis buvo, 
yra parašęs netoli tūkstančio 
laiškų... Be abejo, tai nebuvo 
“meilės laiškai” arba “oro in- 
formaejos”, bet buvo nuolati
nis. kietas ir nenumaldomas bei 
dimasis į sąžinę. To rezultatais 
dar ir šianaien < _
aiškiai suprato ko reikia laik
raščiui ir be aiškaus plano tu- 

Žinia, 
nors mes savo šeimoje turime 
tik vieną K. Čerkeliūną, tačiau 
nemanome, kad šiandieniniai 
skyreliai negalėtų būti stipres
ni.

Ar vien tik skyrelių redak- į 
toriams lietuviškas spausdintas 

reikšmė ir prieauglis. Ir ne tik- žodis turi rūpėti ? Anaiptol.! risi pakartoti:

I

I

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

z

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

tynės buvo žaistos Cicero sta- 
dijone. Tai buvo pirmos rung
tynės šioje lygoje, kuomet 
Aras turėjo progos rimtai pre
tenduoti į laimėjimą, bet ne
užteko mūsiškių pastangų ir 
rungtynės atiteko 
kams.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimi ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namą 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos pagal susitarimą

priešiniu

Arui tašku pelnė:

Nausėdas, A. 
Skly, L. 
Vasys, A. 
Grigaitis, J.

F
5
3
5
4

T
2

20
12
5

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
"SSS VVest 63rd St.

Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

V.

1
1

ARIE CROVVN THEATER 
McCbrmick Place

23rd St. & So. Lake Shore Dr.
FRI., JAN. 12 thru SUN-, JAN. 
Mon.

tai -sporto žurnalistikoje. Nors Pradedant nuo jauniausio spor, lpe« kad užtenka sporto skyre- 
niekuomet nedžiūgavome, ta- tininko ir baigiant pačiu Fasko redaktoriams sausai vieša 
čiau ir niekuomet mūsų spor- pirmininku, spaudai privalo forma pareikšti, kad laukiame 
tinė spauda nebuvo taip skau- duoklę atiduoti visi. Yra įvai- medžiagos ’, tai taip pat neišro- 
džiai pajutusi savo menkumą, rių priemonių ir formų. Jeigu oo, kad leidėjų ir redaktorių 

i su skyrelio! 
įsteigimu. Nei skyrelių skaity
tojams bus lengviau be laikraš
čio, nei laikraščiui — be skai
tytojų... Čia, kaip matome, tu
rime reikalą su abipusiai aštriu 
peiliu. O sporto mėgėjams tik-

spaudai privalo forma pareikšti, kad “laukiame
............................................... - —

kaip šiandien. Jeigu pereitais mes norime būti pilnai infor- j pareigos baigiasi 
metais šiuo metu mus šildė

‘Sporto” žurnalo rimtis, sklei
di ir-ma šilima ir dinamiškumas, 
tai šiandien tas viskas liko tik 
prisiminimuose. Jo jau nebėra 
ir ar jis toliau kada eis galima 
tik spėlioti. Neperdedant gali
ma teigti, kad pereitų metų 
pats skaudžiausias įvykis spor
tinėje šeimoje buvo “Sporto” 
sustojimas.

muoti, auklėtis ir skleisti spor
tines idėjas visuomenėje, visų 
pirma, turime susirūpinti spor
to klubais. Žinoma, kas liečia 
informacijos sritį. Ir visų pir
ma, turime, norėdami tai atsiek
ti, įsivesti vieną taisyklę, bū- rai jau būtų metas pasidaryt* 
tent: prie sporto klubo valdy- išvadas ir paskubėti su parama 
bos turi būti išrinktas ir klubo saviems skyreliams. Pr. M.
korespondentas. Jis turi būti 
tiek pat svarbus, kaip klubo 
rūmininkas arba reikalų vedė- 
jas. Jis, atskiru Fasko potvar
kiu, privalo gauti pažymėjimą, 
kad jis yra klubo koresponden
tas, jis turi būti įleidžiamas į 
visus sportinius parengimus vėl 
tui, jis turi turėti patogią vie
tą, jam teikiamos visos infor
macijos, jis turi turėti teisę ste
bėti klubų valdybų ir net Fasko 
posėdžius. Jis turi būti tas as
muo, kuriuo remtųsi skyrelių 
informacija. Visa kita priklau
sys nuo skyrelių redaktorių su

GRAŽIOS PASTANGOS

Direct from

28 
thru Sat. 8:30 — Sunday 

Matinecs 3 p.m.

with The Orchestra of the

i
I
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
| Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

I
i

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS

Telefonas: GRoveheU 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR, F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2535

OR. 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.

Company 
of 
50

Ofisas: 3148 West «3rd Street
'Tel.; PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

<

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti. 

Ofiso telef. LAfayette 3-0048 
Kez. VVAlbrook 5-3048

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

- ’sl. ofiso ir buto OLympic 2-4154

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
YT4S W«t 6901 Street

Spec. ORTHOPEDINfcS LIGOR 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv., trenkt, 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 

nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu. ..

Telef. REpublic 7-2240. ‘

DR. ANT. RUDOKAS, Oįrt.
Tikrina akis ir pritaiko akiniu* 

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

Češt.

Padėtis sporto skyreliuose
Anksčiau minėto fakto aki

vaizdoje, nenorėdami pigiai spe 
kukuoti ateities perspektyvo
mis, turime atkreipti ypatingą 
dėmesį į sporto skyrelius. At
kreipti dėmesį dėl to, kad tai 
yra vienintelė likusi tribūna kai 
tėti.

Kaip žinome, sporto skyrelių 
redaktorių asmenyse, iki šiam 
laikui, buvo susitelkę ir redak
torius ir bendradarbis ir spe
cialus korespondentas ir foto geUjimų ir bendradarbių są- 
reporteris ir visa, kas tik rei- žiningumo bei norų.

t

L. S. K. Aro vyro krepšinio 
komanda pralaimėjo prieš Or- 
szula Builders penketuką 86:93 i

TABANAN PALACE GAMELAN
I. KETUT MARIOaand i. GUST! RAKA

A Paul Szilard Production
Sponsored by American National TheatreiAcademy

SEATS NOW! at McCormick Box 
Office. Lower leve! $4.00, 3.00, 
2.00; Upper level $3.00, 2.00 (tax 
included). FOR MAIL ORDERS 
send proper remittnnce to Arie 
Crown Thoatre, McCormidc Place, 
Chicago 16. with 
stamped envelope 
tickets.

sel f -addressed 
for retur n of

Q|/|D’Cself 
OIXI ■ v S e r v i c e I

■>

I

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

•>

v

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

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

Valandos pagal susitarimą________________________________________
Fel. ofiso HE 4-5840, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, t* sč., š.ešt. pagal sutartj, 
sekm. uždaru ta.

Į
j Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei
1 neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRDKAS 
gydytoja ir chirurg® 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 
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. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

vai. 
vai.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

p. p. ir pagal apointmentą.
rel. Ofiso LA 5-2134, Rez, 878-5060

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. tyto iki 3 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. WAlbrook 5-3765

t DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDO8 PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, rea. PR. 6-4732

Ofiso telef. CLiffside 4-2894 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3044

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė, 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

kalinga skyreliui redaguoti, j 
Trumpai tariant, jis buvo “vie-l 
nas kaip pirštas”. Tas buvo 
Chicagoje, New Yorke, Mont-I_ 
realyje... ! /

Ir jeigu retkarčiais ten atsi
rasdavo vienas, kitas straipsnis 
ir kitų asmenų, tai atrodydavo, 
kad įvyko... nesusipratimas. 
Skyrių redaktoriai tempia šį ve-1 I 
žinią vieni. To rezultate — iš- 
sisėm mas, nuobodulys, despe
ratiškas bandymas skyrelį už
pildyti “svarbu, kad bent šis 
tas”, aktualijų trūkumas ir pa
galiau — noras viską mesti. 
Prieita iki to, kad tokie įvykiai I 
a la Fasko rinkimai arba visuo-j 
tinis suvažiavimas, kai 
vo visai nepaminėti, o 
riuose lr:kraščiuose tik 
mis gilutėmis... Arba,

O laikraščių redakcijos?
Nemanytume, kad su leidimu

KVIEČIAME PRADĖTI 
TAUPYTI PAS MŪS!

51 % MOKAME UŽ
4 BONŲ TAUPMENAS

Indeliai apdrausti Iki S10,000 per 
federalines valdžios agentūrą-

KAS DU MfiSENFUS DUODAMOS 
VIS NAUJOS DOVANOS 

TAUPYTOJAMS.

kur bu-1 
kai ku-i 
penkio- 
sporto

skyrelis ■užpildytas” tik rung
tynių tvarkaraščiu. Ir viskas! | 
Ar pa* nka, ar ne, bet turime 
drąsiai prisipažinti, kad tokių X

S T. ANTHONY
SAVINOS & LOAN ASSN 

1447 So. 49th Court
Cicero 50, III.

Tel. BIshop 2-1397
JUOZAS F. GRIBAUSKAS. 

sekretorius

i

I j

I

Įi

JANUARY — SAUSIO 4, 5, 6 D. D.

BISUUIT THKEE STAR COGNAC Fifth $4.98
ROPHI THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
OMEGA 25 YR. OLD GREEK

SKANDY Fifth $5.59
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

C. S. P. Fifth $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
KAHLUA IMPORTED MEXICAN

COFFEE LIQUEUR Fifth $4.98
IMPORTED CREME DE BANANA

OR PINEAPPLE LIQUEUR .Fifth $4.79
WISNIOWKA IMPORTED CHERRY

CORDIAL Fifth $5-19
KRON - BRANNVIN OR ANDEKSON O. P A

IMPORTED AQUAVIT
» Fifth $3-98

SOUTHERN COMFORT Fifth $3-98

į

II

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

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
Tel GRovehill 6-3409

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

I

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta..

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv.------- -----
PAGAL

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867 j Tel
DR. B. GAIŽIŪNAS ' Skambint 2 iki

na. išskyrus trečiadieni.
DR, B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—h vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
gydytojas ir chirurgas

Vidaus ir vaiką ligos 
2787 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
f nriimo nap^l rlm

▼ak.,

>ftw> tel. HE 1-7007. 
Minm-rcz. tel. PKo^pect 8-4081

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOF *A)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 Wl*t (13 Strce, 
Pirmad. Ir ketv. nuo z:30 
antr. Ir penkt nuo 5 Iki

Vai.:
<;30:
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku 
susitarus.

Iki 
8; 

tik

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

DR. JULIA MONSTAYIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidam ligos
10748 S. MJchigan, Chicago 28. m 

Telef. offteo: PUllman 5-8744 
Namų: BEverly 8-3948

Pri4m. vai.: kasdien 4-9 ▼. šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA XR 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 
y v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI ^-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71at Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

D® valandos skambinkit teL: HB 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, ka*- 
dien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 8-2828
DR. A. VAL1S-LAB0KA3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Vest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOnCRŲ
LIGOS

-alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 nd. tt?,_ 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

_______ Trečiadieniais uždaryti^-

TU. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejate Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-81M
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Veikėjai visuomenėje — lyg

DRUSKA ŽEMEI

Visuomenės veikėjas labai 
gerai supranta, ką reiškia me
tų pradžia tai organizacijai, 
kurioje jis veikia ir taip pat 
jam pačiam. Ji reiškia praėju
sių metų darbų apžvalgos — 
atskaitos paruošimą, visų me
tų veiklos suplanavimą ir ap- 
sisnrendimą — pasilikti praė
jusiais metais užimtame poste, 
ar pasitraukti, užleidžiant jį 
kitam. Bet idealistas veikėjas, 
linkįs gero organizacijai, ne 
bet kam užleis savo vietą. Jis 
žiūrės, kad toks būtų kompe
tentingas, ir taip pat rūpes
tingas. Jei tokio kandidato 
šiais metais neatsiranda, jo 
pasitraukimas nėra pateisina
mas.

Čia kaip ir iškyla kvalifikuo
tų ir rūpestingų visuomeninin
kų, veikėjų ruošimo klausi
mas, nes veikėjai kaip grybai 
po lietaus neišdygsta. Juos 
reikia ruošti, auklėti. Jie turi 
smaugti su mūsų organizaci
ne, visuomenine veikla, o ypač 
su ta organizacija, kuriai jis 
priklauso ir rengiasi jai vado
vauti. Todėl vienos ar kitos 
organizacijos, draugijos ar są
jūdžio valdybos narys, norė
damas pasitraukti, turi žiūrėti, 
kad būtų kas jo vietą užima 
ir, ją užėmus, su entuziazmu 
ir žinojimu tęstų savo pirmta
kų d^bus. Siekią bet kokių 
vietų organizacijų bei draugi
jų valdybose, pirmoje eilėje 
privalo lankyti .susirinkimus, 
kad pažintų organizacijos tiks 
lūs, gerai susipažintų su vei
kimo metodais, su narių nuo
taikomis ir tuo pačiu kartu 
pastudijuotų, ar jis negalėtų 
ką geresnį© ir naujesnio įnešti 
į organizaciją ir jos veikimo 
metodus. L

*

Pastarais keleriais metais 
mūsų tarpe populiarinama min 
tis, kad daugelyje organizaci
jų bei sąjūdžių viršūnėse sėdi 
seniai ir savo postų neužlei
džia jauniems. Mes galvojame, 
kad ne čia yra visa blogybė. 
Gera;, kad tie “seniai” dar yra 
pajėgūs veikti. Daugelio jų pa 
tirtis mums dar yra reikalin
ga. Pagaliau veikėjo, kaip to
kio, pajėgumas ir tinkamu
mas ne amžiuje glūdi. Svarbu 
jo kvalifikacijos ir rūpestingu
mas. Senesnieji tų savybių gal 
daugiausia turi, nes jiems te
ko pasiekti tų “viršūnių” ei
nant ne lengvu visuomenininko 
keliu, tą kelią pradedant nuo 
pačių mažiausių ir smulkiausių 
pareigų bei darbų. Tai yra tik
ras kelias išaugti į idealų, pa- 

Įl tyru4 ir rūpestingą visuome
nininką. Norime būti tikri, kad 
taurieji«deniai visuomeninin
kai” tikrai nestovi ant kelio 
jaunamu jėgoms reikštis mūsų 
visuomenėje. Manytume, kad 
jie kiekvienų atveju yra pasi
ruošę jierps padėti, su jais 
bendradarbiauti. Pagaliau, gy
venimo realybė ir be ypatingų 
pastangų .šalina senuosius vei
kėjus iš mūsų tarpo. Peržiū-

♦
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rėjus pernai mirusiųjų lietu
vių veikėjų sąrašą, pastebime, 
kad apie 50 senesnių lietuvių 
veikėjų Amerikoje mirė. Pa
galvokime ,ar turime paruošę 
tekį skaičių veikėjų, kurie jų 
paliktas mūsų bendruomenėje 
vietas užimtų. Po metų kitų 
pasitrauks ir kiti. Pasitrauks 
nešalinami ir be tam tikro 
spaudimo, kad tie ar kiti jau y- 
ra perseni, kad jau laikas jau
niems postus užleisti...

*

Ta p vadinamųjų centrinių 
organizacijų ir sąjūdžių veik
lai pagrindą sudaro periferijo
se, kolonijose veikią skyriai 
bei tuopos. Tie skyriai arba 
kuopos yra natūralus kelias, 
kuriais eidami jauni veikėjai 
gali ir turi siekti mūsų veiki
mo viršūnėlių.

Ne kartą esame girdėję ir 
girdime nusiskundimus iš ko
lonijų, kad nieks nebenori va
dovauti Lietuvių Katalikų Fe
deracijos ar Lietuvių Katali
kų Susivienijimo apskričiui, 
Ateitininkų sąjungoms ir net 
skautams, kad daugelio orga
nizacijų kuopų nebeturi iš ko 
sudaryti pilnus valdybų sąs
tatus, nes jaunieji nariai į su
sirinkimus neatsilanko, o se
nesniųjų eiles mažina mirtis. 
Ar ne graži ir ar ne dėkinga 
yra dirva jaunimui, nuošir
džiai norinčiam pasidarbuoti 
geriems tikslams ir per skyrius 
bei apylinkes ar apygardas 
stiprinti centrinių organų veik 
smus. Idealiam, veikliam ir ge
ros valios jaunimui į plates
nius ' eikimo horizontus nie
kas durįi neuždaro ir neužda
rys. Taip pat yra su mūsų 
bendrinėmis organizacijomis 
— Amerikos Lietuvių Taryba, 
Balfu, JAV Lietuvių Bendruo
mene ir kitomis. Jos dažnai tik 
su didelais sunkumais prisi
prašo, kad kas apsiimtų pa
dirbėti skyriuje ar apygardoje 
bei apylinkėje.

*
Lietuvos išlaisvinimas, šal

pos darbai, lietuviškosios kul
tūros puoselėjimas, lietuvybės 
Išlaikymas — tai didieji ir, mū 
sų atžvilgiu, tiesiog šventieji 
darbai, šaukte šaukiasi visų 
lietuvių, ir senesnių ir jaunes
nių, talkos, pastovių ir tikslin
gų veiks lų. Ne vienam norin
čiam ir galinčiam dirbti darbo 
pritrūkti negali. Ir nepritrūks. 
Tik į visuomeninius darbus, 
ar jie bus didesni ar mažesni 
(visi yra svarbūs ir reikalin
gi), reikia eiti gera valia, 
dradarki avimo dvasia, su 
ru vieni kitiems talkinti.

Turint taip didelius ir
čius darbus priešakyje, visos 
musų organizacijų ir visų ben
drinių sąjūdžių vadovybės 
šiais naujais metais daugiau
siai dėmesio ir privalėtų kreip
ti į veikėjų ruošimą, nes jie 
mūsų veiklai yra tiek svarbūs 
ir reikalingi .kaip druska že
mei.

ben 
no-

pla-
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Spaudo j ir gyvenime

A Kalėdiniai sveikinimai ir
NUOŠIRDUMAS

r
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INDONEZIJA GRASO PAPUASAMS
Sukamo, skatinamas Sovietų, kėsinasi į Naująją Gvinėją

Tik dviem dienom praslinkus 
nuo Goa sritelės užėmimo, In
donezijos prezidentas, rikiuoja
mosios demokratijos vadas, 
pilna žodžio prasme krašto dik 
tatorius Achmedas Sukamo įsa 
kė susirinkti miniai Jakartos 
aikštėje. Jis prabilo: “Atėjo 
valanda išlaisvinti vakarinį Iria 
ną, Olandijos imperializmo au
ką. Tuo tikslu skelbiu visuoti
nį šaukimą kariuomenėn. Bro
liai, toks yra mano įsakymas”.

Sukamo nutarė pasinaudoti 
išskirtine proga užgrobti vaka
rinį Irianą, kuris vadinamas va
karine Nau ja ja Gvinėja ir tu
rinti dar eilę vardų, nors šis 
kraštas iš tikrųjų turėtų būti 
vadinamas Papuasija.

Indonezijos imperializmą pa
žadino Indijos žygis į Portuga
lijos valdytas sriteles. Sukarno 
apsidairęs, patyrė, kad Indija 
buvo Sovietų remiama ir svei
kinama už jėgos panaudojimą. 
Jungtinės Tautos pasitenkino 
išklausymu Indijos atstovo įžū
lių žodžių, kuriais buvo spiau- 
ta į J. T. nuostatus, draudžian
čius nariams naudoti jėgai. Va
kariečiai dar kartą įrodė įpras
tinį nesusigaudymą, nes jie, iš
vydę pavojųr stručio pavyz
džiu, galvas kiša i smėlį.

Sukamo ir Nehru “neutra
liųjų” vadai, lyg patyčiai, lan
kėsi Washingtone užliūliuoti 
politikos vadovus.

GEDIMINAS GALVA

snieguotomis kalnų viršūnėmis 
atogrąžose.

Indonezija spraudžiasi į sve
timą Papuasiją strateginiais 
sumetimais. Nūnai ji tvarko 
Makasaro sąsiaurį, vedantį į | 
Filipinus. Moliukų ir Kaibesaro 
salynuose jau iš seno telkiami 
kariai. Moliukų salyno Amboi- 
nos saloje Sovietams suteiktos 
teisės laikyti savo įgulas. Indo
nezijos įsigalėjimas Papuasijo
je sudaro pavojų ir šiaurinei 
Australijai, kuri labai retai te- 
apgyventa. Vietname vykstan
čios kovos turi tiesioginį ryšį 
su užvaldymu slenksčio tarp 
Ramiojo ir Indijos vandenynų.

Strateginiai tikslai

Apsiginklavimas ir viltys

Indonezija turi pusės milijo
no vyrų kariuomenę, kuri yra 
Sovietų apginkluota iš 554 mil. 
dol. duotos paskolos. Jos už
davinys nebus toks lengvas, 
kaip indams užimti portugalų 
valdytas sriteles. Praėjusio ka
ro metu japonai 1944 m. iškel
dino 40,000 karių kovoti prieš 
300 amerikiečių. Papuasai te
žino tik pirmykščius, ne meta
linius ginklus. Iki šio meto jie 
neturi jokios organizacijos pa-

-sipriešinti priešui. Olandija te
turi 3,200 ginkluotų vyrų. Jie 
vargu bus panaudoti ginti Pa-! 
puasiją, nes Haaga neturi ypa-, 
tingo noro pasilikti krašte, ku
riame tėra 310 mylių kelių. j°s mus nugalėtų, bet tam, kad

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 5 S

Ar musų kova beviltiška?
C

Reikia įrodyti pasauliui laisves norą

J. KAZIONIS

Šiandieninę politinę padėtį kaip dirbtų, nūdien ir pats fa- 
galima būtų palyginti su azar
tiniu lošimu, kur bandomos vi
sos priemonės, kad tik nepra- 
leidus to dolerio, kurį dar ga-

natiškiausias komunistas pui
kiai jaučia, ką jam karas at
neštų. Politinė, karinė ir eko
nominė jėga yra vakariečių pu
sėje. Ir jau visas dešimtmetis, 
kaip Rytų blokas vejasi Vaka
rus, tariasi paviję, net pralen
kę, bet, žiūrėk, ir vėl rengiasi 
pralenkti. Iš to jau matyti, kad 
iki pralenkimo dar toli.

Iš kitos pusės, jei rytų gra
symai tėra išvystyti- vien žo
džiais ir grasymai bei ofenzy-

Į 

'Syti į nuostolius. Jie ne ką te
padarė Papuasų kultūrą kelti.

Olandijos silpnos konservato- 
riškos vyriausybės tvirtas už
sienio reikalų ministeris Joseph 
Luns dėjo vilčių, kad geruoju 
dėl Papuasijos pavyks susitarti 
su Indonezija. Haagos vyriau
sybei nutarus pradėti derybas 
su Jakarta dėl papuasų apsi
sprendimo, Sukarno įžūliai at- Įima laimėti. Dažnai čia protas 
sakė: “Tegu pasaulis nesuka užleidžia vietą jausmams ir pa
šau galvos dėl vakarinio Iriano daromi tokie sprendimai, ku

rių eilinis žmogus savo logišku 
galvojimu suprasti negali. Daž
nai mes klausiame patys save, i 
kaip galima taip akiplėšiškai 
meluoti ir pasisavinti tai, kas 
niekad nepriklausė ir jokiais 
teisiniais ar moraliniais dėsniais va parodoma tik ten, kur pa- 
nėra pateisinama. į siekti rezultatai netikri ir lai-

' kini, tai taip pat parodo, į ku- 
1 rią pusę svarstyklės svyra. Vie
nintelis nerimas, kuris mums 

j gali kilti, ar vakariečiai turės 
I užtektinai noro, energijos ir iš
tvermės atlaikyti žodžių azar
tą ir išvystyti tokią moralinę 

Į jėgą, prieš kurią akiplėšiškas 
’ šūkavimas būtų tik noras per
šaukti įaudrintą okeaną.

Mūsų kova nepralaimėta
Mūsų politinės kovos pras

mę ir aspektus šiomis dieno-

apsisprendimo, nes mes atme
tame šią mintį.”

Olandija nūnai pergyvena 
moralinį smūgį, nes jos viltys 
gali nueiti vėjais išlaikyti prie- 
bėgą Ramiojo vandenyno pa
krantėje.

Sovietai palaikė Indiją, o nū
nai remia Indoneziją. Nepri- 
puolamas reiškinys, kad užė
mus Goą, į Indiją nuvyko Leo- ! 
nidas Brežnevas, prieš žygį į; 
Papuasiją nelauktai i” 
Anastazijus Mikojanas į Indo
neziją.

“Pravda” kompartijos dien
raštis, deda straipsnį: “Kolonia
lizmui nėra vietos žemėje”, o 
Maskva visomis išgalėmis vyk
do nusikalstąmą kolonializmo 
politiką

Sukarno gali atsisakyti pa- 
puasus “išlaisvinti” nuogąstau
damas ne vakariečių, bet gali
mos nesėkmės laimėti laukinė
je Papuasijoje. Tačiau šį klau
simą 
ta o

Pesimizmas yra kenksmingas
Spaudoje jau nekartą buvo 

išskrido į tuo klausimu pasisakyta gana 
į pesimistiškai. Atrodytų, kad 
padėtis jau yra tikrai beviltiš
ka. Tačiau pesimizmas tik silp
nina mūsų pačių jėgas, o prie
šui žadina dar didesnį godumą. 
Iš tikrųjų dar nėra taip blogai, 
kaip kartais nūdienė politika 
atrodo kasdienių įvykių švieso
je.

Turime sutikti, kad politinėĮmis labai vykusiai nagrinėjo

<
galutinai spręs ne Jakar- 
Maskva.

---------------
Kliūtys yra ne tam, kad

Vakarinė Gvinėja nieko bend 
ro neturi su Indonezija. Jos gy
ventojai papuasai yra atsilikę 
juodukai, kurių skaičius siekia 
700,000. Jie yra žymiai žemes- Olandai išleido kasmet po 25 jos būtų nugalėtos,
nės kultūros už indoneziečius, mil. dol., kuriuos turėjo nura- —De Poneheville
plačiai pasklidusius pasaulyje, 
nes jie užtinkami Taivane ir 
Madagaskare. Jų visuomeninė 
organizacija yra pirmykštė. Pa 
puasuose pasitaiko ir žmogėd
rų. Misionieriai dėjo didelių pa
stangų papuasus apkrikštyti. 
1957 m. krikščionių skaičius 
siekė 200,000. Dauguma papua
sų yra stabmeldžiai. Visuome
ninė organizacija tenkinasi so
džiaus ribomis. Kraštas neturi 
vyrų, kurių vardų pripažintų 
skirtingomis tarmėmis šneką 
papuasai.

Iki šio meto krašte teužtikti 
tik nežymūs žibalo ištekliai. 
Ūkis yra pirmykštis. Išvežama 
kiek žibalo ir kopros. Kraštas 
tegali pasididžiuoti milžiniškais 
miškais, didelėmis balomis ir

Kongresmanas Carl Albert (kairėj) iš Oklahomos sakosi turįs 
pakankamai balsų, kad būtų išrinktas Atstovų rūmų daugumos 
vadu vietoje kongr. John McCormack, buvusiojo vado, kuris kitos 
savaitės pradžioje atidarytoj sesijoj bus išrinktas Atstovų rūmų 
pirmininku (Speaker). Bet jis turi konkurentą, kuriuo yra kon
gresmanas Richard Bolling iš Missouri (dešinėj)- Jis taip pat tvir
tina turįs gausaus būrio savo kolegų atstovų paramą.

j

padėtis šiandien yra nepastovi, ^ranas Dailidė straipsnių eilė- 
' pilna neišspręstų problemų, Je “Kova už Lietuvos laisvę”, 
apie kurias daug ir garsiai kai- ^a^artojant jo minčių, galima 
bama. Viena pusė net graso 
jėga, nevengdama melo, bet 
sprendimų mažai tesulaukiama.
žodžiai yra apgalvoti ir paleis
ti ne tam, kad tas problemas 
išspręstų, bet kad, palenkus ei
linį pilietį savo pusėn ir susi
darius palankią viešąją opini
ją, būtų galima laimėti tinka
mą sprendimą prie derybų sta-'reiškia, kad mūsų kova jau 
lo, kada didieji, prieš dėdami Pralaimėta. Kyla tik vėl tas 
savo parašą, turės prisiminti Pa^s klausimas, ar mes turėsi- 
daugumos nuotaikas. me užtektinai noro ir ištver

mės tęsti tą kovą visais fron- 
Rytai ir Vakarai ! tais

būtų pabrėžti, kad mūsų kova 
niekad nebuvo beprasmė. Vie
šoji opinija, kurią mes sudaro^ 
me, yra didelis ginklas, kurio 
bijo ir Chruščevas, kuriuo gal 
pasinaudos ir vakariečiai, ka
da bus paliestos mūsų gyvybi
nės problemos. Jei įvykiai ne
sivysto norima sparta, tai dar

užtektinai noro ir ištver-

ir visomis priemonėmis
Turime pripažinti, jog du pa- dar eilę metų. Gražų Ir kilnų 

grindiniai blokai — Rytų ir darbą dirba mūsų diplomatai, 
Vakarų — yra puikiai pasvėrę 
vienas kito militarines jėgas ir, 
reikia manyti, garsiais žodžiais 
ir grasinimais prie militarines 
avantiūros neprives.

Neseniai išgyventa skaudi 
antrojo Pasaulinio karo žaizda
dar nėra užgijus, kad ją būtų bylį ir daug žadantį kongres- 
galima statyti pavojun. Nors maną.
propagandos mašina ir kažin- (Nukelta į 4 psl.)

Vlikas, Altas ir daugelis kitų 
organizacijų. Visos mūsų jėgos 
šiandieną yra reikalingos. Mū
sų kova yra globalinė ir susi
pratęs Azijos ar Afrikos dip
lomatas gali mums būti nau- 
dingesnis kurią dieną už graž-

sI
i

jo ir visa drebėdavo, kaip epušės lapas. Ji negalėjo Marytė žiūrėjo į nuodėmingąjį darbą. Ji norėjo kažką 
užmiršti jo žodžių, kad reikia, tik pagalvokit, kryžių ......................... ~ ‘
nupjauti ir į malkas suskaldžius, pakurti krosnį!

„Tačiau zakristijonas, iš tikrųjų, nėra toks blo
gas. Jis jokiu būdu nedrįs taip padaryti su Viešpa
ties kryžiumi. Tai jis pasakė, aišku, tik norėdamas 
mane pagąsdinti,” ramino save besimeldžianti mer
gaitė.

Valandėlę ji ėjo keliu, kuris iš abiejų pusių bu
vo apaugęs eglėmis. Kaip čia buvo ramu! „Taip ra
mu tegali būti tik vieną kartą metuose, tai yra Didįjį 
penktadienį”, galvojo mergytė. Tada neaidi kūjų smū-Į 
giai dirbtuvėse ir joks paukštis nečiulba miške, nes 
ta diena yra mūsų Viešpaties mirties diena.

Todėl mergytė labai nustebo, kai jai pasirodė lyg 
girdinti kurčius kirvio smūgius. T~ .....................

jo apie savo pačios didžiausią gyvenimo paslaptį, apie I ^rstj..me<^,’us Didžiojo penktadienio dieną?
____  ___ • i • . .. - ... Vienu kart ins sirdia tain cmarViai anr

pasakyti, sulaikyti Dievo niekintojus, bet negalėjo sa
vo drebančiomis lūpomis ištarti žodžio.

Jau! Jau! Dabar šventasis kryžius baisiai sudrė
bėjo, pradėjo svirti priekin ir dusliai atsimušė žemės. 
Tuo momentu zakristijoną apėmė biaurus juokas.

„Na, rupūžiuke, ar tas tavo Viešpats Dievas mus 
| užmušė?”, sužvengė jis. „Tasai tavo Viešpats Dievas 
tai tik malkų gabalas. Taip, malkoms dar jis tiks? 
Ha, ha, ha!” :

Marytė pamatė, kaip zakristijonas ir jo bendri
ninkas užrišo virvę už kryžiaus skersinio ir pradėjo 
jį traukti paskui save. Viešpaties kančia vilkosi apa
čioje — žeme. . \

Dar valandėlę mergytė žiūrėjo į baisų vaizdą; 
Kas galėjo drįsti paskui susvyravusi ji krito ant žemės ir pradėjo kuk

čiodama verkti, kaip niekad savo gyvenime nebuvo 
savo didžiausią laimę ir savo jėgų paslaptingiausįjj ienu ar^ ^os sirdls taip smarkiai suplakė, kad verkusi.
šaltinį. Dabar vaikai suprato, kodėl jų motina, nepai- net abiem rankom turėJ° & suspausti. Kirvio smūgiai Praėjo nemažai laiko, kol Marytė vėl galėjo pa
šant baisiųjų laikų, didelių rūpesčių ir kentėjimų, nie- aidėj° nuo kalno> nuo kryžiaus pusės! O gal zakristi- sikelti.JSTuvargusi ji skubėjo namo papasakoti baiąią 
kad nenusimindavo, kodėl ji niekad nenustodavo drą- Jonaa- • • • 
sos ir niekad nepavargdavo. Stipriųjų duona — Eu
charistija, jos silpną moterišką širdį padarydavo ne
paprasto pajėgumo širdimi.

Ypač Marytė išgyveno tai, ką pasakodavo moti-
Jos sieloje didėjo ilgesys, troškimas ir didelė mei- j

WILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius i

(Tęsinys)
Namuose motina jau keletas mėnesių ruošė mer

gaitę ir Pilypą. Vaikai jau gerai nujautė stebuklo di
dybę, kurį jie patirs. Jie suprato, kad yra begaliniai 

i geras Tasai, kurs pas juos ateis. Motinos žodžiai buvo 
paprasti, bet juose buvo sudėta visa jos širdis. Vaikai 
juto, kad tais ilgais vakarais, kalbėdama jiems, kalbė-

Chicagos dienraštyje Chicago , sveikinimai” turėtų reikšti “Kalė- 
Sun-Times 1961 metų gruodžio mė- diniai sveikinimai” arba “taika ir 
nėšio 20 dienos laidoje žurnalistas ; ramybė žemėje”- Bet šitie žodžiai 
Milburn' £/’Akers rašo, kad jis ga
vo Sovietų Sąjungos ambasado
riaus Menšikovo ir ponios kalėdinę 
kortelę su “sezoniniais sveikinimais 
ir geriausiais linkėjimais Naujiems 
Metams”.

Žurnali^ąs gailisi, kad jo kor
telių atsargos pasibaigė ir jis ne
begalįs normaliu keliu tuo pačiu 
atsakyti ambasadoriui. Bet jis 
ri pranešti ambasadoriui, kad 
vo jo kortelę-

Ambasadoriaus kortelė labai 
ro popieriaus, puikus šriftas 
paauksuoja Sovietų Sąjungos em
blema. Žurnalistas mano, kad kiek
vienas kapitalistas norėtų turėti 
tokio puikaus darbo korteles. To
kia kortelė turėtų kainuoti nema
žai rublių.

Toliau žurnalistas rašo, kad kor
telėje įrašyti žodžiai "sezoniniai

> | žinią. Tačiau labai nustebo, kai namuose nieko nera-
Tačiau, ne, tai negali būti! Pats velnias to ne- do. Ir bendrai, kaime nebuvo nei gyvos dvasios. Kur 

•drįstų daryti Didįjį penktadienį! Ne, ne! Tai negali-'galėtų jie būti? Staiga ji atsiminė, kad šiandien ka
imas daiktas!

Nors pati, vargšelė, bandė save įtikinti, jos šir
dyje baimė vis didėjo. Ji kiek galėdama skubėjo grei
čiau prie kryžiaus, nors pasibaisėjimas jai gniaužė 
krūtinę. Štai, štai, pastebės per medžius kryžių! O 

teroras, į Montbernage kalnus, pas kryžių kopė ta'P’ dar tebestovėjo! Tačiau sekantį akimirksnį

nesiderina su atominėmis ir H- 
bombomis ir nuolatiniu grasymu 
žmonijai, šitie žodžiai negali būti 
iškreipti pateisinimui biaurios 
mūro sienos, skiriančios rytinį 
Berlyną nuo vakarinio, rusų už
ėmimą Estijos, Latvijos ir Lietu
vos, dominavimą Lenkijoj, Čeko- į

Slovakijoj, Vengrijoj ir Balkanuo- laimingais. Lipdama ji meldėsi už tėvą ir motiną ir 
se ir prievartavimą mažos, T 
narsios Suomijos.

Žurnalistas mano, kad ambasa- ir jų persekiotojus, už giljotinos aukas ir už budelius. 
gfr ^or’"UR žodžiai “geriausi l nkėji- Kalbėdama paskutiniąją skausmingąją rožančiaus

na. 
lė!

Ir štai, tuo metu, kai Prancūzijoje viešpatavo bai-
sus
mergytė. Ji meldėsi už visus; visus norėjo padaryti Marytė suriko, mirtinai išsigandusi. Ji pamatė zakris

tijoną, su kirviu kapojantį kryžiaus kamieną! Baisiai
no- 
ga-

bet, brolius. Už savuosius ji meldėsi tokiu pat nuoširdumu, I a*dėjo smūgiai j šventąjį medį. Jau kryžius judėjo, 
kaip ir už kiečiausius jakobinus. Meldėsi už kunigus svyrav0 aen *r ten. Jau, jau, rodėsi, nuvirs į šalį!

puošė buvo rengiamos pamaldos. Dėl savo didelio su
sijaudinimo, ji visai tai pamiršo. Matyti, visi žmonės 
bus išvykę į kapus.

Mergytė suriko. Jai atrodė, kad kirvis smogia ne 
į kryžių, bet į jos širdį.

„Žiūrėk gi, ponios Gustės, rupūžiukė!”, tyčiojosi 
„Šią dalį aš sukalbėsiu už patį blogiausią jį Mont- zakristijonas, kreipdamasis į savo biauraus darbo pa- 

” dėjėją. „Ji mano, kad Galilėjietis gali mus užmušti, 
Nuo to laiko, kai ji buvo sutikusi jį prie kalno jei jis su savo kryžiumi nusirioglins ant žemės. Ha, 

kryžiaus ir girdėjo jo grasinimus, vien pagalvojus ha, ha! Saugokis, drauge, kad tave Viešpats Dievas 
švenčių linkėjimai bus" nuoširdūs aPie & » šiurpulys nukrėsdavo. Kada pasitaikydavo negyvai nepritrenktų, kai jis grius!”
ir tikri. — Ig. ji pamatyti girtą einantį gatve, ji greitai bėgdavo nuo i Balta kaip popieris, plačiai atvertomis akimis1

mai Naujiesiems Metams“ yra irgi dalį jj tyliai tarė pati 

apgaule. i
*»• _ _ _ __

žurnalistas straipsnį baigia su bemage žmogų, t. y. už Montbernage zakristijoną, 
viltimi, kad tik tada galės būti 
įgyvendinta "taika ir ramybė že- 
meje”, kai rusų ambasadoriaus

Ir iš tikrųjų, kaimo gyventojai buvo išvykę i 
Didžiojo penktadienio pamaldas kapuose.

Senasis Gervais kalbėjo rožančiaus sopulingąją 
dalį. Besimeldžiančiųjų žvilgsniai nuolat krypo į di
džiojo kryžiaus pusę.

Sukalbėjus rožančių, netikėtai besimeldžiančiųjų 
tarpe atsirado kunigas Kudrinas. Atsistojęs ant kapų 
paminklo pamatų, jis prabilo:

„Broliai, šiandien, čia, mano vietoje turėtų sto
vėti kitas kunigas”, pradėjo jis susijaudinusiu balsu, 
„jis būtų vertesnis už mane kalbėti jums. Šiandien 
daugelis jūsų matėte jį mirštant. Jis mirė kaip šven
tasis. Mums nereikia melstis už jį, bet patys turime j 
jį melstis, kad jis prisimintų mus prie Dievo sosto.”

(Bus daugiau)
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Programą atliks mokyklos mokiniai, 
mokytojų vadovaujami.

Gausūs užkandžiai, įvairūs atsigai
vinimai, dovanų skirstymas ir kt..

Šokiams gros
p BIKNEVIČIAUS orkestras 

ir studentų kapela.

---------------------------------------------------------------------- ---- —
ČIKAGOS AUKŠTESNIOJI LITUANISTIKOS MOKYKLA maloniai kviečia visus į

TRADICINĮ VAKARĄ
SAUSIO 6 DIENĄ, 7:30 VAL VAKARE — LIETUVIŲ AUDITORIJOJE - 3133 So. Halsted St.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS MOKYKLAI IŠLAIKYTI

Judesys, šokis —teatro menas
Pasikalbėjimas su išraiškos šokio ir ritminės gimnastikos 

studijos įkūrėja Aldona Valeišaite
f

Po “Draugo” koncerto buvo
me įpratę laukti operos, bet 
šiais metais paskubėjo visuome
nei pateikti nelauktą staigme
ną Aldonos Valeišaitės ritmi
nės gimnastikos ir išraiškos šo
kio studija.

Atsiminęs, kad Nepriklauso
mos Lietuvos laikais visuomenė 
beveik nesuspėjo su tuo nau
juoju menu geriau susipažinti, 
paskubėjau pas A. Valeišaitę 
- Brusokienę. Ji, mano tikslą 
sužinojusi, šiltai priėmė ir atsa
kė į pateiktus klausimus.

— Kaip jums kilo sumanymas 
įsteigti Ritminės Gimnastikos ir 
Išraiškos Šokio studiją?

— Šį sumanymą aš turėjau, 
baigus Danutės Nasvytytės stu 
diją Kaune ir tikėjaus galėsian
ti savo gimtiniame Vilniuje ati
daryti studiją. Aplinkybėms ne
palankiai susidėjus, neturėjau 
progos to sumanymo įgyven
dinti. Atsidūrus Vokietijoje, 
Eichstaette turėjau kuklią stu
diją. Bandžiau studiją atkurti 
ir Chicagoje, bet mudviem su' sekanti: Šventoji naktis, pagal 
Liucija Ci.galiūnaite Lazauskie- Šeimos Lagerloef novelę ir mu- 
ne vienoms nepavyko, ir studi- ziką Arcangelo Corelli, dalyvau 
ja, dvejus metus pagyvavusi, jant aktoriui Alfai Brinkai, ku- 
turėjo užsidaryti. Ir dabar ne
būčiau pasiryžusi pradėti, bet, 
I. Jurkštienės skatinama, ėmiau 
si darbo, kr d studija vėl išvys
tų dienos šviesą.

Studijos kūrimo susirinkime 
buvau tiesiog nustebinta dau
gelio tėvų ši’tu pritarimu. Esu 
jiems dėkinga už pasitikėjimą 
mano sugebėjimais, suteikiant 
sąlygas seniai svajotą” idėją į- 
gyVendinti.

— Ką studija duos jaunimui( 
ateityje?

radarbiauti su kitais menais, 
kaip tapyba, skulptūra, ir ją 
pritaikyti šokio tikslams išryš
kinti. Mokiniai šias žinias turi 
įgyti palaipsniui.

— Kaip sekasi mokslas?
— Mokslas eina sklandžiai. 

Mokiniai gabūs, stropūs ir drau 
smingi. Visi turi daug užside
gimo •šokiui. Tėvai labai pade
da vaikučius sparčiai lavinti ir 
išgauti reikalingus rezultatus.
'— Kokio amžiaus mokiniai 

daugiausia studiją lanko?
— Daugiausiai nuo 5 iki 10 

metų amžiaus.
— Kas reng’amą 

globos?
— Spaudoje buvo 

kelbta, kad studijos
mas įvyks Jaunimo Centre 1962 
m. sausio 14 d. 3:30 vai. Spek
taklio globėjas yra tėvas J. Ku
bilius, S. J. Pelnas skiriamas 
Jaunimo Centrui.

— Ar jūs taip pat pasirody
site su savo mokiniais?

— Taip, programa numatoma

spektaklį
f

jau pas- 
pasirody-

Aldonos Valeišaitės ritminės gimnastikos ir išraiškos šokio studija pratimų metu.
‘ (Nuotr. A. Stelmoko)

VANDER WAGEN
ANGLYS

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

t

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

\
jiems pagelbės Miklaševi- 

šienė. Taip pat ir dekoracijas 
gamina tėvai: Valius Sodeika, 
Saba. auskas ir kiti. Apšvieti
mą, butaforiją ir scenos paruo
šimą prižiūrės dail. V. Virkau, 
talkininkaujant S. Gasiūnui ir 

. A. Mat ukui. Tėvų komiteto na
riai Jurkštienė, Olšauskienė, Ka 
ružienė tvarko administracinius 
reikalus. Miglinienė ir Kybar
tienė prižiūrės šokėjų arbatė
lę-

— Ar Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė jus paremia?

— Lietuvių Bendruomenė tu
ri svarbesnių uždavinių, negu 
mano studija. Judesio reikšmė 
jaunimo auklėjime nūdien dar 
nėra pilnai suprasta. Aš remiuo 
si atskirų žmonių meile šiam 
menui ir tėvais, kurie manimi 
pasitiki, siųsdami savo vaikus. 
Aš myliu šokį ir noriu, kad lie
tuvių tarpe augtų šio meno pa
mėgimas. Dedu viltis į Chica
gos lietuvius, tikėdama, kad a- 
teity galės sceną išvysti ir mū
sų lietuvių kompozitorių bale- 
tas, pvz. “Vaivos juosta” — VI. 
Jakubėno ir kt.

Atsisveikindamas su nuošir
džia mokytoja A. Valeišaite- 
Brusokiene, tariau:

— Iki pasimatymo sausio 14 
d. Jaunimo Centre.

Alf. Vambutas

Yra dvi krikščionių rū- 
Jėzaus sekėjo ir pigioji 

— Jėzaus gerbėjai.

:ys, TIKYBOS MOKYTOJAI 
INDONEZIJOS KARIUOMENĖJ

Indonezijos kariuomenėj darbuo 
ja si pasauliečiai katechistai, ka
rius mokydami tikybos ir doros aejėjais.

i

tiesų. Pradžią tam davė armijos 
štabas, pasiūlęs arkivyskupui Soe- 
gijpranatai, S. J., karo kapelionų 
viršininkui, paruošti 300 kateche- i 

į tų, kurie būtų karo kapelionų pa- Į i 
i

t

/f

Buvę "PALANGOS" restorano savininkai 

ir įkūrėjai, Marija ir Juozas Ročkai, šiomis die

nomis atidarė naują restoraną: H /'

GINTARAS i 
2151 West Cermak Road i

Chicago 8, Illinois 

Telefonas Virginia 7-8179

i 
i FEDXRAL

irtU/ingi
Virginia 7-7747

U. S. Government4
t

Į

—S. Kierkegaard

mūsų

and Loan Association

2202 W. Cermcfc Road 
Chicago 8, ILL.

atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 11 v. ryto iki 8 vai. vakaro

pritaikė eskizus siuvimui. Tėvai laida 
kostiumus daugiausia siūs pa-'

Chartered and Supervised by the

METINIS DIVIDENDAS 
mokamas visoms santaupoms

Kentucky aged. Sugar COUNTRY H AM S cured Hickory smoked 1 ¥
COL. H. BREGEL’S FARM U. S. 42, 4 nriles So. of Union, Ky.

$1.10 PER LB. POSTPAID
Bacon — Sausage — Shipped anywhere in U. S. A.

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

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

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.

ris žiūrovus supažindins su kū
riniu; Riešutų spaustukas, pa
gal Čaikovskio muziką. Abu da
lyku atliks studijos mokiniai; 
Vaikų scenas — Mompou muzi
ka ir Polichinelle - Rachmani- 
novo muzika, išpildysiu aš pati.

— Ar turite mecenatą, kuris 
padengtų išlaidas?

— Mecenato neturime. Labai 
pageidautinas toks asmuo ar as 
menys. Tikimės gal ateity at
siras, nes pasiturinčių žmonių 
lietuvių visuomenėje netrūksta.

— Tiesa, kas gamina dekora
cijoms ir kostiumams eskizus?

— Dekoracijoms ir kostiu- 
, mams eskizus paruošė dail. Vy-

dėsiais pareikšti savo jausmus j tautas Virkau. Dr. Paulina Vai- 
ir nuotaikas; supažindinti su taitienė parinko medžiagas ir šys: 
muzika ir jos interpretacija; es
tetika, meno ir teatro istorija. 
Šokėjas reikalingas teatrinės 
aplinkos. Jis turi išmokti bend-

— Mano tikslas: ugdyti jau- ' 
nuolio sveikatingumą modernia 
technika ir menišką kūrybingu
mą, kad jis taptų paslankus ju-

Ar mūsų kova 
beviltiška?

(Atkelta iš 3 psl.)
Pasaulio problemose

byla nebus pamiršta. O bepuo
lančiam į pesimizmą galima bū
tų priminti, kad jau daug kri
tiškų momentų mūsų tauta iš
gyveno, daug kartų jos gyvy
bei grasė Demoklo kardas, bet 
ji bujojo liaudies sąmonėje ir, 
atėjus metui, prisikėlė. Bujoja 
ji ir šiandien propagandoje 
skandinamo kolchozininko šir
dyje.

Greit ateis Vasario 16-ji. Pa
sirūpinkime, kad mūsų pilnas 
ryžto balsas apskrietų pasaulį. 
Šaltai ir ryžtingai tęskime sa
vo teisėtą kovą iki pergalės. 
Nelaukime, kad be mūsų noro 
ir ryžto tą pergalę mums at
neštų kiti. Dirbkime ir įrodyki- 
me pasauliui, kad mes turime 
ir norime būti laisvi

*MOvThl G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

niiw C>iLaftg<^Įi!S' _

LIETUVIŠKI VALGIAI, KAIP JŪS MĖGSTATE!

Marija ir Juozas Ročkai kviečia visus buvusius ir nau
jus klientus aplankyti juos naujoje vietoje. Lauksime visų!

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

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

KALĖDŲ m NAUJŲ METU ŠVENČIU PROGA
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ

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

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

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

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

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

iiki??!!!!;
r—•■mil

III HIIHf 
linini

CHANE SAVINGS
AND LOAH ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d. 
lunrte PIRMAD. Ir KETV........................... 9 v. r. iki 8 p. p.

VALARUU5: ANTRAD. ir PENKTAD................. 9 v. r. iki 6 p. p.
ŠEŠTAD 9 v r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Viskų perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

■2 jj
‘ Br

U mr 1 -I'
6215 So. VVestern Ave. — GR 6-7575

VALANDOS:
Pirmai. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad. 9 „ 4 „ .
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. 8 „
šeštad. 12:30

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 24226

Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Westem, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS ,
Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 

6211 South Western Ave. krautuvė.
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T. Sereikienė*

A

vais

i

didžiausia darbų našta teko ir 
Moterų sąjungai. Jie visi dė
kingi svečiams už atsilankymą 
ir už jų darbų įvertinimą.

Kazimieras Rareckas, K. Ph., 
tinęs savininkas ir C. Ugianskis. 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re 
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau 
tus iš Lietuvos.

atsilankyti į pagrindinį minėji
mą. L. Žvirkalnis

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AK SIUNTIMUI 

Community HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

J- ir Pr. Bičiūnas

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

ku-
I 
I

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FKontier 6-1882

Vaistinėje

DRAUGO DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTAS
ir vienuoliktojo romano premijos įteikimas

Įvyks 1962 m. sausio 7 d., sekmadienį, 3:00 valandą MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS SALĖJE, — 6700 So. Califomia Avenue

Programą išpildys... solistė PRUDENCIJA BIčKIENe 
Akompanuoja prof. VLADAS JAKUBĖNAS

Aktore ZITA KEVALAITYTĖ JAUNIMO CENTRO STUDENTU ANSAMBLIS

f

«

*

VISI Į KONCERTĄ!

PASVEIKINTI CLEVELANDO rengimų tą aitrną nedaryti 
KLEBONAI

A. L. B. Tarybos pirm. St. 

Barzdukas, ALTo Clevelando 
sk. pirm. K. Žiedonis, Biruti- 
nmkių pirm. Nagienė - Nage- 
vičienė ir Ramovėnų pirm. L. 
Leknickas sausio 1 d. aplankė 
Šv. Jurgio liet, parapijos kle
boną kun. Balį Ivanauską ir jo 
pagelbin.- ktm. P. Dziegoraitį, 
Nepaliaujamos pagalbos liet, 
parap. kleboną kun. J. Angelai
tį ir kun. Goldikovskį ir pasvei
kino su Naujais 1962 metais. 
Alto pirm. K. Žiedonis pasaky
tam žody pasidžiaugė didž. 
gerb. klebonų bei jų pagelbi- 
ninkų rūpinimusi be pastoraci
nių reikalų ir lietuvybės išlai
kymu, už ką lietuvių organi
zacijų vardu išreikšta nuošir
di padėka.

Klebonai kun. B. Ivanauskas 
ir kun. J. Angelaitis atsilan
kiusiems atstovams padėkojo pasidarbuoti šalpoj, 
už prisiminimą ir pareikštus 
linkėjimus ir pabrėžė, kad jų 
esanti pareiga rūpintis be pas
toracinių reikalų ir lietuvybės 
išlaikymu, nes Lietuvai ir lie
tuviams meilę esą paveldėję iš 
savo tėvų.

ALTO SKYRIAUS ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d. 11:30 vai., sek-; 
j madienį, tuoj po sumos, Šv.' 
Jurgio liet, parapijos salėje 
Amerikos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyriaus valdyba kvie- 

(čia visų organizacijų atstovų 
.‘tusirinkimą. Darbotvarkėje: 
Vasario 16 Šventės minėjimo 
aptarimas ir kt. klausimai. Pra
šome organizacijas atsiųsti at
stovus ir nevėluoti.

Valdyba

VASARIO 16 ŠVENTES
MINĖJIMAS

Washingtone min. J

DOVANŲ PASKIRSTYMAS
Prieš du mėnesius paskelbiau 

dovanų dalinimą burtų keliu, 
kurio pelnas skiriamas mūsų 
broliams lietuviams džiovinin
kams, gyvenantiems Vokietijo

je. Surinkta 150 dol. Norėda
mas prieš išeidamas į pensiją

, nesu pa
tenkintas šis surinkta suma. 
Praleidę linksmas ir turtingas 
šventes, pagalvokime ir apie 
mūsų vargstančiuosius - ser
gančius.

Sausio 7 d. įvyks dovanų pa
skirstymas lietuvių salėj. Pra
šau sergančiųjų vardu visus 
pavienius ir organizacijas pri
sidėti auka ir dalyvauti. Tikė
damas, kad visi gerai supran
tate šį reikalą ir iki to laiko 
prisidėsite auka, linkiu laimin
gų Naujųjų Metų ir tariu bro-' 
bšką ačiū. Aleksas Banys

į

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando sk. valdybos posė
dyje nutarta Vasario 16 šven
tės minėjimą Clevelande šiais 
metais rengti vasario 11 d., 
Sekmadienį, Nepaliaujamos Pa
galbos liet, parap. naujoj sa
lėj. Pagrindines kalbas pasa
kys Lietuvos atstovas Ameri
koje
Rajeckas-ir Ohio valstybės se
natorius Young.

Meninę dalį išpildys Čiurlio
nio ansamblis, vadov. Alf. Mi- 
kulskio. Pamaldos; Šv. Jurgio 
liet, parap. bažnyčioje 10:30 
vai. ir Nepaliaujamos Pagalbos 
liet, parap. bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos 10 vai., kuriose 
dalyvauja liet, organizacijos su 
vėliavomis. Pamaldų metu gie
dos Čiurlionio ansamblis, vad. 
Alf. Mikulskio.

Vasario 10 d. Šv. Jurgio liet, 
parapijos bažnyčioje įvyks re
liginė valandėlė. Koncertinę da
lį išpildys Šv. Jurgio parapijos 
bažnytinis choras, vadov. muz. 
Pr. Ambrazo ir solistai: J. 
Krikštolaitytė - Daugėlienė, Aid.
Stempužienė ir F. Kaminskas, lenčikaitė ir muz. Regina Bra- 

. Alto Clevelando sk. valdyba zaitienė. Meninė programa sve- 
* prašo liet, visuomenę kitų pa- čių buvo ypatingai įvertinta —

Vaidila. Dail. Vlados Stančikaitčs - Abraitienčs Vaidila yra vienas iš 90 
kūrinių, išstatytų dailininkės parodoje, vykusioje Clevelande gruodžio 10 
— 17 dienomis čiurlioniečių namuose. Parodą aplankė keli šimtai asme
nų ir parduota keliolika paveikslų. Dail. V. Stančikaitė pakviesta su savo 
parodomis ir į kitus Amerikos miestus. Nuotr. V. Pliodžinsko

MŪS KOLONIJOSE nos lkl s!'enos- J1! antrašas: 
Middletotvn Motei, Middletown. 

Hartford, Conn. -Atvažiavo į šį kraštą su ma-
Susirinkimas -Jucėnų namuose žamečiais vaikais.. Dabar vyriau 
Hartfordo ateitininkai send- sia duklė turi magistro laips- 

raugiai buvo susirinkę ponų Ju
cėnų bute. Kun. dr. Valdema
ras Cukuras skaitė įdomią ir 
išsamią paskaitą apie prof. Sta
sį Šalkauską, kurią dar dr. Ant. 
šerkšnas papildė prisiminimais 
apie savo buvusį profesorių ir 
kolegą.

Po vaišių ponas'Antanas 
cėnas aprodė savo neseniai 
gylą motelį. 18 kambarių, 
rie turi v. sus įmanomus pato
gumus, kaip: televizijos apara- j 
tus, telefonus, šildymo-šaldymo 
įrengimus paties gyventojo re
guliuojamus ir kilimus nuo sie-

nį, jaunesnioji beba;gianti uni
versitetą, sūnus aukštesniojoj 
mokykloj ir jauniausia duktė, 

i gimusi Hartforde, pradžios mo- 
I kykJoj.

Jucė’-ienė daug pasidarbavo, 
kad Hartforde būtų šeštadieni- 

, nė mokykla, kurioje mokytoja- 
; vo nuo į irmos įsikūrimo dienos 

įsi- į 'k* ’šsikeliant į Middletown. Ji 
' dalyvavo vaidinimo rately, ku
ris daug kartu pasirodė scenoj, 
dainavo chore. Tai vienintelė 
mano pažįstama šeima, kur a- 
bu tėvai su dukromis išsiteko 
tame pa<iame chore.
r Visi vaikai kalba lietuviškai 
taip grynai, lyg jie būtų lankę 

j mokyklas Lietuvoje.
I
I

Chicago 8, Illinois

JOIN OUR STAINLESS 
CLUB!

susilaukė ilgų, nuoširdžių svei
kinimų.

Didžiulė salė buvo gražiai iš
puošta. Dvyliktą valandą visus 
pasveikino J. A. V. L. B. Ta
rybos pirm. Stasys Barzdukas, 
savo trumpame žodyje pabrėž
damas, kad mūsų visų Nau
juose Metuose žingsnius lydė
tų šviesa ir tiesa. Sugiedoti 
Lietuvos ir Amerikos himnai. '• f

Be abiejų apylinkių valdybų i
iI

GBAIHVSKVS

COMMUNITY PHARMACY 
(Rietuvių vaistinė) 

5000 West I6th Street 
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

i
Naują aukštą 

dividendą investavimo 
sąskaitoms rengiamės 

mokėti nuo 
1962 m. sausio 1 d.

InternationaI 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!

DAR DĖL ĮŠALUSIŲ 
SIUNTINIŲ

Gautas pranešimas iš ATLAS 
Corp. New Yorke, kad jau da
vė leidimą Washingtonas iš
siųsti siuntinius, kurie buvo 
grąžinti. Tik lieka sumokėti už 
persiuntimą USA paštui ir grei
tai siuntiniai iškeliaus į Lietu- 

, vą.
Apmokėjimą reikia siųsti į 

tas įstaigas, per kurias siuti
mai buvo išsiųsti, nurodant 
siuntinio numerį, siuntėjo ir 
gavėjo pavardes. O kas nori 
gali siųsti tiesiai į New Yorką 
sekančiu adresu: ATLAS Corp., 
135 West 14th St., New York 

abiejų • apylinkių vai- į 11, N. Y.
Muitą ir kitas išlaidas

GRAŽIAI SUTIKTI 
NAUJIEJI METAI

abie-Lietuvių Bendruomenės 
jų apylinkių valdybų surengtas 
Naujųjų Metų sutikimas pra
ėjo su tikrai dideliu pasiseki
mu. Dalyvavo virš 400 svečių. 
Jų tarpe pirmą kartą buvo ga
na daug jaunimo. Jie buvo la
bai gražiai susiorganizavę ir t 
turėjo atskirus stalus. Jų sta- 

jlų mecenatais buvo Ona ir Ka
zys Karpiai. Džiugu konstatuo
ti, kad keli stalai buvo ir se
nosios kartos lietuvių.

L. B. abiejų • apylinkių vai- U, N. Y.
dybų vardu svečius pasveikinoj Muitą ir kitas išlaidas su- 
2-ros apyl. pirm. Povilas Mik- tvarkys virš minėtoji korpora- 
šys ir nuoširdžiai palinkėjo 
kiekvienam iš jų laimingų Nau
jų Metų.

Meninę programą atliko sol. 
Julius Kazėnas, muz. Genovai
tė Karsokienė, sol. Cicilija Va-

cija. Tai gal jau paskutinis 
šiuo reikalu pranešimas, pasi
baigs visiems, t. y. siuntėjams 
ir

I

gavėjams, rūpesčiai.

J. Karvelis, World Parcel 
Service, 3322 S. Halsted 
Str., Chicago, III. Tel. Y A 
7-0677. I

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

TV RADIJAI. HI-EI, VĖSINTI'VAI 
Pardaviniai-taisyniai Sek. uždaryta

♦ ♦♦♦♦♦♦
f

I

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

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

® Smigs
AND LOAN ASŠOCIATION

9190 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffsids

Įsteigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME
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SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

sekmadienį. Lituanįca žais prieš 
italų Maroons komandą 3 vai. 
p. p. Bilietus galima papigin
tai įsigyti Lituanicos būstinėj, 
2522 W. 69th St„ tel. GR 6- 
9638.

RUNGTYNIŲ REZULTATAI 
Krepšinis

Jauniai: Lituanica I - St. 
Nieks 41:11 (Gage p.); Litua
nica II - Eddies 21:26 (Gage 
p.); Neris pralaimėjo prieš Owls 
(Gage p.).

Vyrai: Lituanica - Dieper G. 
58:27 (Gage p.); Aras - Orszu- 
la (Cicero) 86:93 (A. A. U.).

SPORTO KALENDORIUS
Futbolas: sausio 7 d. 3 vai. p. 

p. Chicago Armory (234 E. 
Chicago Avė); F. K. Litua
nica - Maroons (Salės futbo
lo pirmenybėse).

Krepšinis: sausio 6 d. 7:30 vai. 
vak. Marąuette Parke (67th

SOPHIE BARČUS RADIO . 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
I tadienio 10-11 vai. ryto. Šeštadie
niais nuo 8.30 iki 9:30 v., sekma
dieniais nuo 8:30 v. r. liga 9:30 v. r. 

i Vakaruškos pirniad. 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplewoo<l Avė., 
Chicago 29, 111.

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 darbą — $10.00 Ir dalys.

Pigios paveiksimas lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69th St. 11 a. PR 0-1063

M O V I N G
F. KASPARAS

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

& Kedzie); Aras - McMaster
Carr (A. A. U. Lygoje).
Sausio 7 d. 12:30—4:30 vai.
p. p. Marąuette Parke A. S. 
K. Lituanica - Aras (Mar
ąuette p. vyrų lygoje).
Sausio 10 d. 8 vai. vak. Ga- 
’e parke (55th St. & Wes- 
tern) Neris - Dieper Gang.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSU SPECIALYBĖ.

PRECIN PĮIOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Are you wanting to buy a business 
in Arizona ?

We have many fine listings on 
I profitable operations at prices and 
| terms tb.at are right. See or write 
us about your wants. We can help 

i you in many cases whether you buy 
| from us or not.

ALLAN C. JEFFRYES, RETY 
2525 N. Centrai AL 2-6737

Phoenii, Arizona.

CLASS1HED AND HELP WANTED ADS - BBAL ,8TtI» »«»**»
R E A L ESTATE E E A L ESTATE

MARĄUETTE 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, ga
zu šildymas. Garažas. $32,500.

Bargenas. 2-jų butų namas. 8 ir 
3 kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600. ~

Liuksus — Modern. 6 kamb. mū
ras. Sausas įrengtas beismentas. Ga
ražas. $21,000. 
1J4 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 {STAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7 f st St. Tek RE 7-7200 arba RE 7-8534

Didelis ir naujas 4% kamb. mū
ras. Platus sklypas. Prie parko. 
$18,900.

Naujas mūras. 5% kamb. Tvirta 
statyba. 1J4 vonios. $16,800.

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 mūras. 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

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

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

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

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

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

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

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

Brighton Parke. Med. “Cottage” 
kamb., Gazo šiluma. $9,500.
Gage Parke. Mūr. Stiprus; geras, 
butai. Centr. šildymas. Nuomos

6

už

SCOTTSDALE
ARIZONA
HOSPITAL
TO OPEN

IN JANUARY
I

<

REAL ESTATE

, SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski St.
Tel LUdlow 5-5906

Parduoti, pirkti ar išmainytiParduoti, 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 geriausią patarnavimą.

(Gage p. vyrų lygoje). 
Sausio 11 <L 7—9 vai. vak. 
Gage parke Neris - St. Nieks; 
Lituanica II - Owls; Litūani- 
ca I - Eddies A. C. (Gage p. 
jaunių lygoje).

CITY
HOSPITAL

Scottsdale, 
Ine.

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. 50th Avė., 
Cicero. Susitarimui apžiūrėti šau
kite Mr. Skryd, OLympic 2-3770, 
rytais.

A

$29,900 Rockwell ir 67, gersis 2 
po 6 mūras, garažas.

$38,500 visai naujas mūrinis, 2 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

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

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

$12,800 mūrinis 2x5, po 3 mieg. 
garažas, 28 ir Spaulding apyl.

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

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

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

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

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

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

Mūrinis naujas 414 apačioj, 8 ga
limi viršuj, M. p„ $19,9*0.

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

Mūras 5 kamb., 30 p. lotas, 69 ir 
Campbell, $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 West 69th Street. Tel. 436-5151

♦

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 St, CL 4-2390 
arba

4986 W. 15th SU OL 6-4980

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

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

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

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

PRIE MARQUETTE PARKO
IV2 aukšto medinis, 5 ir 3 kamb. 

30 p. sklypas. Naujas gazo šildy
mas Potvynio apsauga. Pilna kai
na $16,900.

7 apartmentų, 4 ir 5 kambarių 
butai, originalūs. Naujas šildy
mas. Aukštos pajamos. Arti 67-os 
ir Maplewood. Kaina prieinama.

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

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

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

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

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

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

ANT 50 P£DŲ SKLYPO
6 metų 5 % kamb. mūr. bunga- 

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

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

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
TeL WAlbrook 5-6015

• •

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

GRANO
OPENING
CHEBRATION

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

ST. ANTHONY 
SAVINGS <™ 

e y į** ■ z•ind I <taa Av.tciabon

1441 So 49th Cotiit Ciceio 50. Illinois City 742 4395 Suburhan 656 63'10

NįON.PROFIT ORGANIZATION

OFFERS FOR SALE 
REMAINING

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

LA 3-9670

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

Registered and Negotiable

First Mortgage

BONDS
In Denaminations of

$100
$500

$1,000 and $5,000

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

MARQUETTE PARKE
Savininkas parduoda modern. 

mūr. iy2 aukšto namą, 4 ir 3^2 
kamb. Gazu apšild. Potvynio kon
trolė. Ąžuolo papuošimai. Kera
mikos plytelių vonia. 2 auto, ga
ražas. Nauji ndb sienos iki sienos 

i kilimai. Daug priedų. $29,900. 
■ 7217 S. Sacramento. PB 8-9083

The only hospital fo.r rapidly-grow- i 
ing Scottsdale, Arizona—the West’s | 
most famous tourist meeca—will be 
completed in January! Remaining 
bonds for this 120-bed M.D. hospital 
carry 13 thru 15-year maturity dates. 
Invest today!

PROGOS-OPPORTUNTHES

I

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Te. PRospect 8-2283

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 
$3,800.

22 kamb. ROOMING HOUSE plūs 
puiki taverna. $3,60b pajamų mėn. 
Viskas tik $44,0*0.

I

I

Skelbkites “Drauge”

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

icated in the best town in sunny 
iTexas. Perfect for an enterprising , 
■ couple. Health forces sacrifice 
sale.

Texas.

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

wnte or phone GA I

INTEREST
Per Annum

PAID SEMI-ANNUALLY

TODAY ... Call or Write
MARY JANE TALMADGE

WH 6-6501
39-G W. First Street 

SCOTTSDALE, ARIZONA 
or

Fili in this coupon and mail 
TO: 39 W. First Street 

Scottsdale, Arizona

Name

Address

City ....................................................

Statė ..................................................

GET OUT OF THE COLD!
Opportunity of a life time in 

Į owning & operating this brand new 
j currently occupied motei 40 unite 
i — air conditioned — TV’s AAA-ap- 
; proved, newly carpeted and furnish. 
i ed — swimming pool, coffee bar. 
i 60% occupancy (avg.). Righton on 
! new four lane Highway 77 by pass. 
I Write, wire ar phone GA 5-1155.
Skylarfc Motei, Harllngen, Texas. 

; P. O. Bot 867, D. T. Hay, owner.

He’s too busy to run it!

I 
i

MOTEI. 2-YEARS OLD
19 unito, modern, in Phoenix on 

Major Highway (U. S. 80), Refrige- 
ration, swim pool, carpeting, excell. 
furniture. High occupancy record, 
steady trade. Priced for immediate' 

, sale. Low down payment, terms 
'i avallable. Call owner Mannie Goldie, 

WH. 6-8156 or write 2727 N. 
Centrai, Phoenix, Artz. (Suite 298)

ST. RITA’S PARISH
6357 South Califomia Avenue

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

HI 5-1869 or HE 4-8903

HELP WANTED MOTERYS

Platinkite “Draugą”.

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

MISCELLANEOUS

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

ALEKSANDRAS GERULIS 
3625 W. 64th Pi. REliaace 5-2541

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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

~
Išnuom. 4 kamb. butas, 2-me 

taukšte. Naujai dekoruotas, trazu 
apšild. 1842 W. 46th St. YArds' 
7-9229.

Išnuom- 3-jų kamb. butas, 2-me I 
aukšte. Apšildymas ir karštas van- | 
duo- Kreiptis tel. GRovehill 6-7622

I

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 % 

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

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

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

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

HE 6-1517 arba PR 8^595

MARQUETTE PARKE
Ant 69-os ir Talman, mūAnis, 3 

butai ir biznio patalpa. Bargenas, 
$29,500. 1

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ri biznis. $16,000.

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

♦ 4 i
CONTBACTOBS

f STANKUS*
CONSTRUCTION C0. |

Atlieka planavimo ir staty- y 
* bos darbus, gydytojų ofisų, A 
g gyvenamųjų ir prekybos pa- * 
| statų. Jūsų pasirinkimui tu- W 
| rime virš 300 įvairių stan- ® 
j dartinių projektų.
I Ofiso ir namų telefonas: A 

PRospect 8-2013
7403 SO. WESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, IUinois

A Stančiaushaa instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų ganu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So, Rockvell Street
Tel GRovehill 6-787S

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS^ PR E K Y B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
GSBO S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

,, V I K D O “
HERTIRfi SERVICE

Įrengia naujus ir perstatė se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "conversion bumers”, 
vandens ••"boileps”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. WESTERN AVĖ.. Chi
cago. BĮ., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

4 t >

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metas

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

LA 1-6047, RO 2-8778

M

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-»27t 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame, šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšst- 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SH MUTATi

24S1 8. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois

TeL 277-1442 Res. OL. $-0411.

VACYS
Į CONSTBnCTION CQ

0^5
Ui

II
J 2&

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153 I

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicago. UL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ŠIMKUS Constr. Co.
I1^

2618 W. 7 Ist Street, Tel. PR 8-4268 ir TE 6-5531J
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A. a. Alfonsas Augutis

LIŪDNASIS REQUIEM TORONTE
Prie a. a. Alfonso Augučio kapo

1961 m. gruodžio 29 d., To
ronte, širdies smūgiu darbovie
tėj staiga mirė ilgametis šios 
kolonijos gyventojas, senesnės 
ateivių kartos atstovas, Alfon
sas Augutis, 61 m.

Velionis buvo gimęs Vargu
lių kaime, Balninkų vaisė., Uk
mergės -apskr. Palaidotas iš Šv. 
Jono parapijos bažnyčios sausio 
2 d. Šv. Jono vardo lietuvių ka
pinėse.

Velionis ypatingai mylėjo sa
vo tėvynę Lietuvą, kurią pali
ko 1927 m., pirmomis jos ne
priklausomybės dienomis atitar
navęs kariuomenėj ir padėjęs 
Lietuvą apginti nuo išorinių prie 
šų-

Atvažiavo čia, tardamasis tik 
neilgam, bet išgyveno 34 me
tus, vis tikėdamasis grįžti į tė
vynę.

A. a. Alfonsas visur atsiras
davo, kur tik reikėjo pačiam 
būti ar kur lėšomis prisidėti. 
Jis, kartu su kitais tautiečiais 
ir Šv. Jono pašalpine d-ja pir
ko bažnyčiai patalpas, kasė kas 
tuvais po bažnyčia salę ir kit. 
Taipogi dalyvavo tuometinėse 
organiza- i jose, rašė Amerikos 
liet, laikraščiams, o paskiau — 
ir kanadiškei “Nepr. Lietuvai” 
korespondencijas, buvo nuola
tinis “Aušros” choro dalyvis, 
anuometinės vaidintojų trupės 
aktorius ir t.t. Dar ir dabar 
jo bute, pagarbiausioj vietoj, 
kabojo įrėmintos “Aušros” cho
ro ir vaidintojų trupės didelės 
fotografijos, kuriose ir jis pats 

i buvo.
0 žymiai vėliau, tveriantis 

“Tėviškės Žiburiams”, jis buvo 
aktyviųjų steigėjų tarpe. Sun
kiausi: n is laikraščio dienomis, 
velionis buvo garbės prenume- 

i ratorių eilėse, mokėdamas po 
■ 10 dol. prenumeratos kasmet.

Steigiantis “Žiburių” spaus
tuvei, jis vėl pirmųjų steigėjų 
eilėse. Toliau — “Žiburių” b-vės 

. keletos kadencijų v-bos narys, 
Lietuvių Namų šėrininkas, ak- 

‘ tyvus Šv. Jono pašalpinės d-jos, 
SLA narys, iietuviškų parapijų 
duosnus rėmėjas, B-nės akty
vus narys ir t.t. Jis buvo ir 
“Draugo” prenumeratorius.

Ir bendrai, auka neturtingam 
sušelpti arba tautiniams bei kul 
tūriniams reikalams paremti, iš 
jo pusės niekad nebuvo atsaky
ta.

Jo humaniškoji širdis ypač 
užjautė lietuvius — tėvų žemės 
brolius ir seseris. Ypač po II-jo 
Pasaulinio kai o itin daug pa
galbos ir paramos jis teikė nau
jiesiems ateiviams. Eilei jų pa
darė dokumf ntus atvykti į Ka- i 
nadą, c kiek jiems čia pritar- 
pininkaudavo (kaip vertėjas) I 
įvairiose įstaigose ir darbovie-1 
tėse, darbo ieškojimo metu —! 
sunku būtų ir išskaičiuoti.

Iš viso gyvenime — jis nie- j 
kam ir nieko neatsakė, ar tai i 
liestų medžiaginę paramą, ar i 

, kokį fizinį pagelbėjimą. O kiek 
jis siuntinių pasiuntė į Lietu
vą, tenai tebegyvai senutei (per 
80 m. amžiaus) motinai, sese
rims, broliams ir kit. artimie
siems — sunku ryžtis ir apskai- 
č:uoti.

Ilsėkis ramybėje, brangus Al-

A T T’ * »

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. -f- A.

IRENE PIETKIEWICZ
Jau suėjo trys metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylimą žmoną ir motinėlę, kurios netekome 1959 metais 
sausio^ 6 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos šv. Mišios sausio mėn. 61 d. 6 vai. 
ryto Švenč. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Irenos Pietkiewicz sielą.

’ Nuliūdę: VYRAS, SŪNŪS, MARTI IR ANŪKAI

I

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 5

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

I

1

I
i 
r

J* F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

k TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

■ Tel. YA 7-1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

fonsai. Tikime, kad Dievulis 
duosniai atlygins tau, nepamir- 
šusiam Jo ir vargstančio žmo
gaus žemėje. Pr. Alšėnas

— Amerikos armijon stojan
čių karių 1% neatskiria spal
vų. Anksčiau tokių karių neim
davo, tačiau dabar ims ir to
kiems kariams duos specialius 
darbus, kur spalvų skilimas ne 
reikalingas.

DVYLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 
A. + A.

JONAS STULAS
Jau suėjo dvylika metų, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvelį a. a. Joną stu
lą, kurio netekome 1950 m. 
sausio 6 d. Nors laikas tęsia
si, bet mes jo niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia . jam 
amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 7 
šv. Mišios, kurios bus atna
šaujamos Tėvų Domininkonų 
bažnyčioje. Prasidės sausio 6 
d., baigsis 11 d., šv. Judo pa
rapijos bažnyčioje, 1909 So. 
Ashland Avė-

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Jono 
Štulo sielą.

Ilsėkis ramiai, mūsų mie
las, šv. žemelėje!

Nuliūdę: žmona Petronėlė 
ir 2 sūnūs: Antanas 

ir Jonas

I

Mielą pusseserę STASĘ ABRAĮTYTĘ-KRIAUCELIONIENĘ 
ir jos šeimą, mirus Lietuvoje jos tėveliui

A. -f- A.
PETRUI ABRAIČIUI,

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
VERA IR JERONIMAS ŠVABAI su šeima 
JULIJA IR JURGIS GYLIAI su šeima

f

. Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1961 
m. gruodžio mėn. 20 dieną Lietuvoje, Marijampolėje, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė mūsų mylimas tėvelis, uošvis ir senelis

A. -j- A.

PETRAS ABRAITIS
Palaidotas Marijampolėje. Pasiliko dideliame nuliūdime: 

Lietuvoje — žmona Konstancija, seserys: U. Katilienė, V. Drau- 
gelienė ir Petr. Švabienė su šeimomis, pusbroliai ir pusseserės; 
Amerikoje — duktė Stasė Kriaučeliūnienė su šeima (E. Chicago, 
Ind.) ir kiti giminės.

Giliai nuliūdusi —

DUKTĖ STASE ABRAITYTE-KRIAUČELIŪNIENE su šeima

A. -į- A.

PETRUI ABRAIČIUI
Lietuvoje mirus, liūdinčią jo dukrą Stasę Abraitytę- 
Kriaučeliūnienę su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

E. Pr. ir A. Nenortai ir 
A. Pacevičienė

J

A. -f A.

PETRUI ABRAIČIUI mirus, 
jo dukrą Stasę Abraitytę-Kriaučeliūnienę, jos vyrą 
Joną, dukrą Nijolę ir sūnų Jonuką širdingai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Kazimieras, Izabelė, Manigirdas 
ir Ramūnas Motekaičiai

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 Ifh St., PR 9-1355 ir 9-1356

Parengimai Chicagoje
— Sausio 5 d. 8 vai. 15 min. 

v. Manigirdo Motekaičio forte
pijono rečitalis De Paul univer
siteto salėje 25 E. Jackson.

— Sausio 7 d. 3 vai. p. p. 
“Draugo” romano premijos — 
$1,000 — įteikimas rašyt. J. 
Kralikauskui Marijos Aukšt. 
mok. salėje. Programą pildys 
solistė Pr. Bičkienė, akompa
nuojama prof. VI. Jakubėno; 
taipgi — Jaunimo Centro Stu
dentų TauL Šokių ansamblis, 
vadovaujamas L. Braždienės,— 

^aktorė Zita Kevalaitytė. Pre
mijos mecenatai — dr. Leonas 
ir Irena Kriaučeliūnai.

— Sausio 27 d. Jūratės ir 
Kastyčio Operos fondo balius 
VVestern Ballroom salėje.

— Vasario 3 d. Liet. Inž. ir 
Arch. sąj. banketas Drakevieš. 
7 vai. 30 min.

— Jūrų skautijos balius Wes 
tern Ballroom.

— Vasario 3 ir 4 d. Chica-1 
gos Scenos Darbuotojų s-ga sta 
to tautinę - pasaką “Dvylika 
brolių, juodvarniais lakstančių”. 
Režisuoja akt. Zita Kevalaity
tė - Visockienė.

— Vasario 17 d. varpininkų 
* filisterių dr-jos koncertas-ba- 

lius Pakšto salėje, su literatū
rine ir muzikine programa.

— Vasario 18 d. 2 vai. p. p. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas Marijos 
Aukšt. mokyklos salėje; rengia 
Chicagos Lietuvių taryba.

— Vasario 25 d. Šv. Kazi
miero Vienuolyno rėmėjų 50 
m. sukakties minėjimas Mari
jos Auk|L mokyk’os salėje.

— Kovo 25 d. Immigrant’s 
Service League Lietuvių komi
teto koncertas Jaunimo centre.

— Balandžio 1. 7, 16 d. G.
Verdi opęroš “Aida” pastaty- 

^mai Marijos Aukšt. mok. sa-

Mūsų brangiam ir nepamirštamam bičiuliui 
A. f A. PRANUI BIČIŪNUI 

netikėtai mirus, gilią užuojautą reiškiame liūdesio 
prislėgtiesiems — žmonai Julijai, sūnums, dukroms, 
broliams kun. dr. Jonui, Kazimierui, seseriai Euge
nijai Bielskienei bei visiems giminėms.

Adolfas, Marija ir Faridas Maslauskai 
Juzefą Liaudanskienė

Laidotuvių Direktoriai

■
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lsf St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

TRYS MODERNIUOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO ( 
M R. N EL S0 N ( 

SAVININKO |

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West lllth Street j 

Didžiausias Paminklams • Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste .

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

ANTANAS M. PHILLIPS
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

t

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1139

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218
Tel. Vlrginia 7-6672
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DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 5 T8 VALANDĖLE SU AKT. ZITA

X Draugo premijuoto roma
no iškilmėmis, kurios įvyks 
sausio 7 d. 3:00 vai. p. p. Ma
rijos Aukšt. mokyklos salėje, 
susidomėjimas yra didelis ne 
tik Chicagoje, bet ir apylinkė
se. Į koncertą žada atvykti lie
tuvių net ir Kenoshos, ir Mil- 
waukee, Wisc., Waukegan, UI., 
ir iš Michigan.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 35 sk. Brighton Parke 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 7 d. 1:30 v. p. p. para
pijos mokyklos salėj. Valdyba 
kviečia narius gausiai atsilan
kyti, nes turėsim pasitarti va
jaus vakarienės reikalu, kuri į- 
vyks vasario 4 d. parapijos mo
kyklos salėj. Darbas didelis, 
taigi ir parama visų narių rei
kalinga, o bendrai dirbant dau
giau nuveikiama.

X Sol. Stasys Baranauskas, 
lietuvių ypač pamėgtasis teno
ras, “Jūratės ir Kastyčio” ope
ros rengiamame koncerte - ba
liuje sausio 27 d. vakarą at
liks komp. K. V. Banaičio kū
rinių ištraukas. Tą vakarą išim 
tinai meninės programos daly 
bus girdima tik Banaičio muzi
ka. To vakaro pelnas skiriamas 
minėtos operos išleidimui.

X Don Varno veteranų pos
to .visuotinis susirinkimas yra 
sausio 5 d. Pastato komiteto 
susirinkimas yra sausio 12 d., 
bendros mišios, sekmadienį, sau 
šio 21 d„ Direktorių Tarybos 
susirinkimas sausio 24 d., visuo 
tinis susirinkimas vasario 2 d.

X Už a. a. med. dr. Ričardo 
Trumpausko sielą, suėjus vie
niems metams nuo mirties, bus 
atlaikytos gedulingos šv. mi
šios š. m. sausio 6 d., 8:30 vai. 
ryto švenč. P. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. (Pr.)

X Hildai Roti, 7130 S. Ca- 
lifomia, pagal parinktą drau
dimo planą Leonardas Jankau
skas įteikė $4,776.00 čekį. L. 

5-2094.
(Sk.)

X Inž. Broniaus Polikaičio ir 
dr. Aurelijos Pimpytės Šerep- 
kienės moterystė buvo palai
minta gruodžio 30 d. šv. mišių 
metu Švč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke, 

i Iškilmių metu giedojo sol. E. 
Blandytė ir sol. O. Blandytė. 
Vakare giminėms ir draugams 
buvo surengta jauki vestuvių 
puota Šarkos restorane. Jaunų
jų pora povestuvinei kelionei 
išvyko į Michigan valstybę, o 
grįžę apsigyvens savo namuo
se, 7218 So. Fairfield Avė., Chi 
cago 29, UI. Naujai lietuviškai 
šeimai linkėtina gražaus gyve
nimo ir įsijungti į visuomeninę 
veiklą Chicagoje.

X šv. Kryžiaus ligoninė sau
sio 29 d. pradeda 6 savaičių

Į
KEVALAITYTĖ Chicagoj ir apylinkėse

Viena iš energingiausių Chi
cagoj gyvenančių aktorių, nesi- i 
gailinti savo jėgų net vaikų te- j 
atrui, yra Zita Kevalaitytė Vi-; 
sockienė. Ji jau kelinti metai 
perrenkama į Teatralų valdybą, 
kurios veiklon įeina ne tik or
ganizaciniai reikalai, bet ir nau 
jų veikalų pastatymai. O kiek
vienas šiame krašte juk turi 
daug savų reikalų, tad įgytoji 
profesija dabar yra tik auka 

I lietuvių visuomenei.
Daug energijos įdėjusi, rėži- Draugo koncerte išpildys dalį pre

suodama vaikams D. Augienės eraznos- 
“Velykas”, dabar rengiasi vi- ' ’ • ,
suomenei prisistatyti su S. čiur “Atžalyną”, G. Hofmanno “Ha- 
lionienės “Dvylika brolių, juod-! nel§”’ “ži°g^ k Skruzdę”. Vo- 
varnais lakstančių”, daugelį j’ Augsburge, ji vaidino
kartų matytu veikalu Lietuvoj, j ^>r‘ Kudirką , Pirmam 

kursą būsimoms motinoms ir bene pirmą kartą išeivijoj, 
tėvams. Kursas bus pirmadie- Tokio veikalo pastatymas rei- 
niais 7 :30 v. v. ligi 9:30 v. v. kalauja ne tik didėlių sugebė-: šiau » 
Kursą ves registruota sesuo jimų, bet ir pasiaukojimo, nes - 
Cobbs. Norintieji informacijų reįkia dirbti su jaunimu, netu- nius Pastatymus, susitiko 
gali kreiptis HE 4-6700. , rinčiu

su mėgėjais, kurie turi gerų no dėtoje Žem,ė^ei ’ 
rų, bet maža laiko. Tik vienas 
antras profesionalas aktorius 
tegalėjo į jį įsijungti.

Aktorė Z. Kevalaitytė lietu
viškuose parengimuose dažnai 
su dideliu pasisekimu reiškiasi 
ir kaip deklamatorė. Draugo 
dailiojo žodžio koncerte ir pre-į 
mijuoto romano iškilmėse ji j 
deklamuos poemos “Eglė—Žal-1 
čių Karalienė” ištraukas. Tai 
viena iš lyriškiausių su drama
tiniu atspalviu lietuvių liaudies 
pasakų, kuri visuomet jautriai 
veikia skaitytoją ir klausytoją, ri pagyventi vieną kitą valan- 
Aktorė moka ją išgyventi ir dą nekasdienišku gyvenimu, 
įsijausti jos liaudiškam charak- • Aktorės Zitos Kevalaitytės 
tery labiau nei kas kitas. Ga- 1 pasirodymas Draugo koncerte 
Įima laukti, kad klausytojai yra viena iš maloniųjų staig

menų, kuri klausytojus nuves 
į giliosios lietuvių liaudies iš
minties užslėptas skrynias pa
sisemti neišsemiamų lobių. Tai 
pamatysime ateinantį sekma
dienį, sausio 7 d., 3:00 vai.,
Marijos Aukšt. mokyklos sa
lėje. P. S.

Jankausko

I

I

Į

Aktorė Zita Kevalaitytė, kuri

x Jonas Stanevičius iš Mar-a- 
cay miesto, Venecuelos, atvyko 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Chicagą. Venecueloje išgyveno 
14 metų. Dirbo popieriaus fab- 

■ rike. Darbe įvyko nelaimė, per
gyveno eilę operacijų, liko ne
darbingas ir dabar gauna pen
siją. Tremtyje gyveno netoli 
Wuerzburgo, dirbdamas ameri
kiečių kariuomenės įstaigoje. 
Kilęs iš Subačiaus miesto, Pa
nevėžio apskr. Lietuvoje buvo 
valstybės tarnautojas Biržų ap
skrity. Chicagoje tikisi gauti 
lengvą darbelį ir čia pasilikti 
pastoviai. J. Stanevičius yra pa 
mėgęs visuomen. darbą. Yra vie 
nas iš steigėjų Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės ir paskiau

I

vpareigingas, visada ir visur uo
lus, svetingas. Jis dar gyvas 
būdamas juokavo — laidotuvių 
dalyviai būsią sušalę, išalkę. 
Reikėsią jie sušildyti ir pasti
printi. Velionies dukros ir sū
nus su šeimomis jų mielojo tė- 

j velio humoristiškai išreikštuo
sius žodžius labai jautriai priė
mė širdin. Visus laidotuvių da
lyvius pakvietė į p. Račiūno 
jaukią ir erdvią svetainę (71- 
sios ir Maplewood g-vių sankry 
žoj) ir visų lietuviškųjų tradi
cijų svetingumu, pavaišino ir 
pastiprino. Su a. a. Kazimiero 
liūdinčiomis šeimomis paben
drauta pasidalinta bendrąja, vi 
sus skaudžiai paveikta nuoskau 
da.

Apie šviesaus prisiminimo K. 
Jėčių — didį kooperatininką, 
praktiką, nepr. Lietuvos gyveni 
mo metu ūkinės bei ekonomi
nės srities šulą, vėliau teks su
grįžti į spaudos puslapius.

Alf. I-ka

KRISTIJONO DONELAIČIO | kais. Pabaigoje džiaugsmo šven 
LITUANISTIKOS MOKYKLOS

KALĖDŲ EGLUTĖ
Gruodžio 16 d., Marąuette 

parko salėj, K. Donelaičio var
do Lituanistikos mokykla pas
tatė Vandos Frankienės trijų 
veiksmų veikalą “Užburtos gė
lės”. Nors oras pasitaikė ir 
labai blogas, tačiau erdvi salė 
buvo perpildyta žmonėmis.

Gražiom dailininko A. Petri- džia ir šaltis su snaigėmis bei 
konio pieštom, dekoracijom ati
tiko puošnūs jaunųjų aktorių 
rūbai, daugumoje pačių tėvų 
paruošti. Vaidinimą • paruošė 
mokyklos vedėjas J. Širka, tal
kininkaujant mokyklos moky
tojoms: V. Cibavičiui, E. Dimin 
skienei, P. Lampsatienei, M. Ši
monienei ir S. Vaišvilienei. Gri
mas Alės Ritos Čėsnaitės.

skaičius nemažas.
Stravinskai-,

i tė.
Toks sutrumpintas veikaliu- 

ko siužetas. Visi aktoriai savo 
roles vaidina su įsijautimu, in
tonacija ir atitinkamais jude
siais. čia nuopelnas veikalo re- 
žisoriaus. Ypatingai gražiai pa- 

, sirodė: Burtininkas — Srugy- 
. tė Irena; Laumė Gerutė—Lam- 

psatytė Raminta; Aldutė — 
J Gerulytė Laima; voverės, brie-

f

j ledukais, kurie gražiai pašoko 
baletinį šokį, paruoštą mokyt. 
Diminskienės. Mokytojas Ciba
vičius — Vaidila su grupe .vy
resniųjų klasių mokinių gražiai 
padeklamavo ir padainavo. Po 
trumpos pertraukėlės mokyto
ja Pėteraitienė, kuri dėsto tau
tinius šokius, pravedė salėj vai
kų žaidimus — šokius. Jai tal
kininkavo ir kiti mokytojai, 
akordeonu grojo Cibavičius.

Paskutinė programos dalis 
— Kalėdų senelis. Visus ma
žuosius gausiai apdovanojo ka
lėdinėmis dovanėlėmis. Jokių 
įžanginių mokesčių ir aukų ne
buvo. Tėvų komitetas jaunuo
sius ir vyresnius pavaišino.

Tai nebuvo eilinė šventė. 
Energingo vedėjo, mokytojų ir 
Tėvų komiteto darnaus veiki- į 
mo ir milžiniško darbo vaisius. | 
Neteko girdėti nė vieno daly- j 
vio, kuris būtų neigiamai atsi- i
liepęs. Visi išsinešė gražiausius tu, vieton svečiavimosi, vyko 
įspūdžius. Dalyvavo ir veikaliu- lankyti ligonių ir senelių, 
ko autorė Vanda Frankienė,Į 
kuri buvo Tėvų komiteto ir mo- ! 
kytojų pagerbta. Ši kalėdinės 
eglutės šventė, nors ir svetima 
mūsų papročiams, virto miela,! 
sava, lietuviška. Jaunos lietu
viškos širdys ją užbūrė ir visi 
jautėsi, lyg savo gražioje tė
vynėje. J. Plačas

A.

skambuty”, “Sekmadienio vai
kuose”, “Žmogus, kurį užmu- 

“Pabėgėliuose” ir kt. Chi 
nes cagos lietuviai, lankę teatri- 

» su 
teatrinio pasiruošimo,! J08 ekspresyvia vaidyba “Paža- 

........................”, “Priesaikoje”, 
girdėjo ją deklamuojant ar skai 
tant. Visur ji yra parodžiusi 
pilną vaidybinį subrendimą ir 
įsigyvenimą vaidmenyje. Kaip 
režisorė, ji taip pat sugeba pa
rodyti tvirtą ranką,

: vieningon damon visus vaidin- šaltis — Pleinytė
i tojus, kad veikalas būtų vienin- Ledukai — Baumilaitė Kristi- 
gas ir žiūrovui suprantamas. į na, Giedraitytė Rūta, Jauniutė 

Laimutė, Komeraitė Sabina, Ka 
ružaitė Daiva, Kriščiūnaitė Au
šra, Zubrytė Ilona, Plienaitė 
Loreta, Petrikonytė Angelė, 
Plaušinaitytė Daina. Sakavičiū
tė Aldona, Talandytė Angelė, 
Talandytė Elena, Talandytė Vi
da. Snaigės: Ambrazaitytė Au
dronė, Bakšytė Kornelia, Gri- 
ganavičiūtė Rasa, Graužinytė 
Dalia, Jamdolytė Rūta, Kazė- 
naitė Ramunė, Kasperaitytė 
Laima, Kviklytė Danguolė, Mik 
naitytė Rūta, Petkutė Milda, 
Ramanauskaitė Asta, Rasytė 
Rovena, šerepkaitė Mirga, Tra- 
škaitė Silvija. Voverės: Stri- 
kutė — Jablonskytė Loreta. 
Rudutė — Bilaišytė Živilė. Ma
ma—Srugytė Rūta. Paukščiai: 
Lipskiai Juozas ir Edmundas. 
Briedžiai: Trakis Martynas, Ge 
rulis Rimas. Angelai: Puodžiū- 
tė Rūta ir Mikaitytė Ona. Me
džiai : Puodžiūtė Rūta ir Mi
kaitytė Ona. Gėlės: Žvinytė Vi
da, Stravinskaitė Ina, Puodytė 
Živilė. Deklamatoriai: Bakšai- 
tė Laimutė, Butėnas Gintautas, 
Aglinskaite 
dainą fleita palydėjo — Mary
tė Daina.

Veikėjų 
j Štai jie: Rasutė 
tė Ramunė, Rimas — Miknaitis 
Vytautas, Birutė — Žostautai
tė Ona, Aldutė — Gerulytė Lai 
ma, Burtininkas — Srugytė Irę 
na, Girių Karalius — Umbra
sas Jonas, Laumė Gerutė—Lam 

' psatytė Raminta,
suvedant mokyt.

Dainius —
Cibavičius Vytautas,

Virginija,

NUSTŪMĖ LAIPTAIS

Chicagos ligoninėj mirė Wal- 
ter Jacobs, kai viešbučio sve
čias jį nustūmė laiptais. Jacobs 
buvo vedėjas Madison Arms 
viešbučio, 3222 West Madison 
street.

1

Lietuviška visuomenė, akto
rės nuomone, gal permažai ver
tina teatrinį meną, bet aktorių 
auka reikalinga bent tai daliai, 
kuri dar domisi menu, kuri no-

Įima laukti,
bus tikrai patenkinti, nes ak
torės sugebėjimai ir patirtis iš 
anksto laiduoja subtilios liau- Į 
dies kūrybos išlukštenimą ir 
jos grožio atskleidimą.

Akt. Zitos Kevalaitytės teat
rinė kelionė prasidėjo Kauno 
Jaunimo Teatre per K. Binkio'

CHICAGOS ŽINIOS
DEMOKRATAI VEIKIA

Chicagos meras Richard Da
ley paskyrė komisiją iš 47 as
menų sudaryti kandidatų sąsta 
tą valstybės ir miesto postams

dirbo jos vadovybėje.
X Bridgeporto Moksleivių 

Tautinio ansamblio kanklinin
kių grupė, kuriai vadovauja E. , , ........................, . balandžio menesio pirminiams Vaiceliuniene, yra pakviesta 
išpildyti dalį programos vaka
ruškose, kurias rengia Šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų draugi
ja, sekmadienį, sausio 7 d. 3:30 
v. p. p. Šv. Jurgio par. salėje.

X Lietuvos Vyčių sendrau
gių kuopa savo gruodžio 19 d., 
susirinkime nutarė daryti užga 
vėnių blynų vakarą kovo 6 d., 

i kur bus taip pat įvairių žaidi- 
' mų ir laimėjimų. Vyčiai sen- 
, draugiai savo parengimais nie
kad neapvylė publikos, jie ne- 

X Manigirdas Motekaitis mu- apvils jos ir dabar. Todėl visi 
zikos meisterio laipsniui įsigyti 
išpildys piano solo rečitalį, kurį

Universiteto

rinkimams.

SVETIMŠALIŲ REGISTRA
CIJA

IS ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

— Alina Grinienė švenčių me

— Jeigu man būtų atiduoti 
visi Europos karališkieji vaini
kai su sąlyga, kad aš atsisaky
čiau knygų ir studijų, aš at- 
mesčiau vainikus ir pasilikčiau 
prie studijų. —Fenelonas

A. AGR. K. JEČIAUS 
LAIDOTUVĖS

a. agr. Kazimieras Jėčius 
palaidotas gruodžio 30 d.

I
i KAS, KĄ IR KUR

— Town of Lake Moterų sąjun
gos 21 kp. svarbus metinis susi
rinkimas įvyks sausio 7 d. 1 vai. 
p. p. Šv. Kryžiaus parapijos susi
rinkimų kambary. Visos sąjungie- 
tės maloniai kviečiamos atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti.

metais, netyčia ir nežinodamas 
■ peržengė pasienį keletą žings
nių. Jis už tai buvo komuništų 
areštuotas ir kalinamas. Chi
cagoje gyveno 29 W. Quincy 
avė.

MAŽAI POLIO LIGOS
Eglė. Verpė jėlės

A.
buvo
Šv. Kazimiero kapinėse. Velio
nies kūnas buvo pašarvotas A. 
Petkaus koplyčioje, Ciceroje.
Mirusiojo šeimos nariams, gimi 
nėms ir gausiam draugų bei ar
timųjų pažįstamųjų būriui da
lyvaujant, palaikai nulydėti į sekmadienį, sausio 7 d., tuojau po

VI M t i'1! 1 C* A T11ZYr,

susirinkimų

Valdyba

i

rengia De Paul
Konservatorija š. m. sausio 5 
d. 8:15 v. v. De Paul Center 
Theatre Didžiojoje salėje, 25 
East Jackson Str. (kampas 
Jackson ir Wabash). Pirmai
siais Motekaičio piano muzikos 
mokytojais yra buvę VI. Jaku
bėnas ir A. Kučiūnas. Vėliau 
jis buvo 7 metus prof. pianisto 
virtuozo bei kompozitoriaus A. 
Tcherepnino mokiniu. Konser
vatorijos vadovybė maloniai 
kviečia lietuvius gausiai atsi
lankyti į šį koncertą, 
nemokamas. (Pr.)

f

Įėjimas

X Pakšto salėje, California 
ir 38-os kampas, (tel. YA 7- 
8722), šokiai šeštadienį ir sek
madienį sausio 6 ir 7 dienomis. 
Gros B. Pakšto orkestras. Pra
džia šeštad. 8 vai., sekmadienį ras įvyksta šį šeštad. 7:30 v. 
6:30 v. (Sk.)

— Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų I sk. iš Town of Lake 

Į svarbus metinis susirinkimas įvyks _ _ . . > 
* ~ * , . ’ ’ Moterų sąjungos susirinkimo Šv.
Šv. Antano bažnyčią. Per ge- Kryžiaus parapijos 
dulingos pamaldos, kun. P. Pat- kambary. Visos rėmėjos kviečia- 
laba pasakė įspūdingą pamokslą, mos atsilankyti ir naujų narių at- 

... . . . įsivesti. Taipgi turime platinti bi-apibudindamas velionies taurią ktus šv Kazimiero 
ir giliai patriotinę asmenybę.

Nepaisant pasitaikiusio žie
mos speigo, arti dviejų mylių 
automobilių vilkstinė velionį ly
dėjo į Šv. Kazimiero kapines. 
Lietuvių Agronomų s-gos Chi
cagoj vardu, agr. A. Šantaras 
tarė trumpą, bet jautrų atsi
sveikinimo žodį.

Velionis, anksti netekęs mie
losios žmonos (prieš keliolika 
metų Prancūzijoj mirusi, būda
ma 41 metų), paliko labai gra
žiai, patriotiniai išauklėtą prie
auglį dvi dukreles — Ritą Dū- 
dienę, Dalią Banevičienę ir sū
nų arch. Kęstutį, taip pat jau 
sukūrusį lietuvišką šeimą.

A. a. Kazimieras buvo didžiai

| jų banketui, minint auksinį jubi- 
' lieju seserų kazimieriečių įsistei- 
l gimė Chicagoje. Banketas įvyks 
vasario 25 d. Marijos Aukštesnio
sios mok. salėje. Visos rėmėjos 
gausiai ateikite į svarbų susirinki
mą- — Valdyba

— Bud riko radijo programos 
pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai- p. p. Girdėsite gražiu 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip 
gi bus ir mįslių konkursas. Už pe- 

I reito mėnesio teisingus mįslių at
sakymus dovanas laimėjo Janina 

j Rožanskiene ir Natalija Zakaras.
Pranešėjas

1 — Chicagos Lietuvių Kęstučio
Pašalpos klubo metinis narių susi- 

| rinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
7 d., 1 vai. p. p. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43 st. Narių mo
kesčiai bus priimami nuo 10 vai. 
ryto. — Valdyba

Chicagoje 1961 metais nebu
vo nė vienos mirties nuo polio. 
Iš viso buvo tiktai penki polio 
susirgimai. Tai. naujų skiepų 
dėka.

PLINTA VENERINES

Chicagoje gyvenantieji sve
timšaliai, dar neturį Amerikos 
pilietybės, turi šį mėnesį regi
struotis. Registracijos lapeliai 
gaunami pašto įstaigose. Per
nai Chicagoje užsiregistravo 

’ 208,000 svetimšalių. Manoma, 
kad ir šiais metais bus panašus 
skaičius. Bausmė už registraci
jos apleidimą - $200 pabauda paleisti^benFrieną naktį’iigo"-

I
LIGOS

ta-Chicagos sveikatingumo 
ryba žada netolimoje ateityje 
pravesti patvarkymą, pagal ku
rį visi ligoniai, kuriems reikia

tikėjimo.

Į

i

kovo 6 d. atvykit į Vyčių sve
tainę, 2451 W. 47 St.

X Trijų seserų, gyvenančių 
Grand Rapids, Mich., Astrienės, 
Girginienės ir A. Lukaševičiū- 
tės padarytais iš kviečių šiau
dų įvairiausių formų ornamen
tais papuoštos tėvų jėzuitų kop 
lyčioje eglutės. Lietuviško sti
liaus Betliejaus prakartėlė pa
daryta pagal dail. Alg. Kuraus- 
ko projektą.

X Stasė Ruokienė, dėl savo 
vyro Jono mirties, negalėdama 
pasveikinti švenčių proga savo 
giminių bei pažįstamų, paskyrė 
klišių mašinai 10 dol. Taip pat 
Frank Pumputis — šiam tiks
lui irgi paaukojo 10 dol., o 
Pranas Atkočaitis — 5 dol. Pa
dėka rėmėjams.

1 ninėj, turės pasiduoti kraujo 
) ištyrimui, nes Chicagos rajone

Trečia metinė kačių paroda P®1, paskutinius du metus vene- 
įvyksta saus. 27-28 d. Chicagos rinės ligos padidėjo 35 nuošim-

arba 30 dienų kalėjimo.

KAČIŲ PARODA

Sheraton viešbuty. Parodą ruo
šia Lincoln valstybinis klubas.

KOMUNISTAI IŠLEIDO IŠ 
KALĖJIMO

Čekoslovakijos komunistai po 
18 mėnesių paleido iš kalėjimo 
čikagietį Forrest Shaver, kuris, 
lankydamasis Europoje 1960i

X Lituanistikos mok. vaka-

vak. Lietuvių auditorijoj. (Pr.)

—.............. — _____________________________________ _  I

X Giedrius Penčyla, studen
tų organizacijų veiklus narys,! 
nuo praėjusio rudens atlieka 
karinę prievolę. Kalėdų šven
tėms buvo grįžęs į Chicagą. Po 
Naujųjų Metų vėl grįžo į savo 
paskyrimo vietą Fort Carson, 
Colorado. Išvykdamas užsisakė 
dienraštį Draugą, nes jis visa
da labai domėjosi Chicagos ir 
kitų kolonijų lietuvių gyveni- 

, mu.

čiais.

Veikalėly ryškūs tautinis ir j 
religinis elementai. Piktas Bur
tininkas gerus vaikus paverčia 
gėlėmis, kad nesutinka atsiža
dėti savo tėvynės ir
Vienos užburtos gėlės sesutė, 
nesulaukus sesers grįžtant na
mo, eina jos ieškoti. Jai padeda 
voverytės, briedžiai, Girių Ka
ralius ir kiti. Atsiranda pas Ge 
rąją Burtininkę, kad panaikin
tų raganiaus burtus. Tačiau ir 
ji bejėgė. Tik nuoširdi mer
gaitės malda iššaukia dangaus 
angelus; jie sutriuškina raga
niaus galią ir gėles atverčia vai

1

t

Ona Kreivėnaitė ir Vytautas Bikulčius su pabroliais ir pamergėmis 
vestuvių metu gruodžio 30 d.

Suėjus vieniems metams nuo mirties mūsų my

limo vyro ir tėvelio

A. -j- A.

Med. dr. RIČARDO TRUMPAUSKO

š. m. sausio 6 d., 8:30 vai. ryto, už jo sielą bus 

atlaikytos gedulingos šv. mišios Švenč. P. Marijos 

Gimimo bažnyčioje.

Pažįstamus prašome už mirusį pasimelsti.

Velionies žmona ir dukterys
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