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ADLAI STEVENSON PRISIMINĖ

IR PABALTIJO KRAŠTUS
JAV ambasadorius Jungtinėse Tau tose apie raudonųjų tironiją

CHICAGO. — dlai Stevenson, 
JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose, vakar “Chicago’s A- 
merican” apžvelgdamas raudo
nuosius ir kolonialinę tironiją, 
pareiškė, kad Antrojo Pasauli
nio karo ir jam pasibaigus iš
tisos tautos ir žmonės buvo pra 
ryti už geležinės uždangos lau
žant sutartis ir be laisvų rin
kimų.

į tų prarytų valstybių skai
čių Stevenson įskaitė Latviją, 
Lietuvą, Estiją, Lenkiją, Veng 
riją, Rumuniją, Bulgariją, Al
baniją ir Čekoslovakiją. Rytų 
Vokietija paversta satelitine 
va-stybe.

Azijoje panašus likimas išti
ko šiaurės Kprėją, Šiaurės Viet 
namą ir neseniai Tibetą.

Diktatoriiis Chruščevas Va
karų kolonializmą vadina
dingu, barbarišku ir žiauriu”. 
Šiuos žodžius galima grąžinti 
raudonajai imperijai.

_______________________

Tai parodo daugiau kaip 12 gos daugiau kaip
milijonų asmenų .pabėgusių nuo vokiečių paūėgo iš rusų kontro- 
II Pasaulinio karo iš Sovietų liuojamos rytinės zonos ir Ry- 
Sąjungos, komunistinės Kinijos, 
ir jų kontroliuojamų apylinkių.

Nuo II Pasaulinio karo pabai-

3 milijonai

“gė-

Daugiau laisvės 
lenkų spaudai

VARŠUVA. — Lenkijos 
munistų vadui Gomulkai kiek 
sumažinus preventyvinės cenzu 
ros varžtus, lenkų spaudai su
teiktai daugiau laisvės.

Oficialių sluoksnių leidžiamas 
mėnesinis žurnalas “Nowe Dro- 
gi” puolė abejojančius, ar bu
vo verta iš naujo pradėti stali
nizmo laikų kritiką. Esą, nepa
kanka tik kalbėti apie kai ku
rias stalininio režimo klaidas 
ir daugiau kreiptinas dėmesys 
į šio periodo “visą sistemą”.

ko-

. I

tų Berlyne. Net ir garsi siena 
neįstengia jų sulaikyti.

Niekas negali pamiršti, pen
kerius metus vėliau, kad beveik 
200,000 vengrų pabėgo, sukilus 
Vengrijai 1956 metų spalio mė
nesį; tą vengrų sukilimą su
triuškino rusų kariniai dali
niai.

JAV atstovų rūmų pirmininkas John W. McCormack (kairėje), 
viceprezidentas Lyndon B. Johnson ir Floridos senatorius George 
Smathers (viduryje) išeina iš Baltųjų Rūmų, kur juos preziden
tas Kennedy informavo įvairiais tarptautiniais ir vidaus klausi
mais. Kennedy pasiūlęs prekybos programą, duodamas suprasti, 
kad nebūsianti teikiama pagalba namų pramonei. (UPI)

NATO ATOMINIAI GINKLAI PRIEŠ

SOVIETŲ SĄJUNGOS TIRONIJĄ

Graikija atmetė Sovietų

Sąjungos reikalavimą

Herteris siūlo prieš komunizmo agresiją priešintis jungtinėmis karinėmis, ekono
minėmis, politinėmis jėgomis

ATĖNAI. — Graikija užva
kar formaliai atmetė Sovietų 
Sąjungos reikalavimą “pasiaiš
kinti ir duoti duomenų” apie 
karinės gynybos planus ir ap
kaltino Rusiją, jog ji įžūliai 
kišasi į graikų vidaus reikalus. 
' Užsienio reikalų ministprija 
paskelbė atmetimo ir apkalti
nimo notos tekstą, įteiktos am
basadoriaus George Christopou- 
los Maskvoje praėjusį ketvirta
dienį.

Notoje atsakoma į pareiški
mus, pateiktus Sovietų Sąjun
gos ambasadoriaus M. Sergevo

graikų užsienio reikalų ministe
rijai. Sovietų pasiuntinys gruo
džio 23 d. įteikė graikų vyriau
sybei notą. Graikija yra Šiau
rės Atlanto Sąjungos (Nato) 
narė. Rusų vyriausybė paprašė 
pasiaiškinti ir duoti Maskvai 
duomenų apie gynybos pasiruo
šimus Graikijoje.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Pabėgėliai iš “rojaus”
BERLYNAS. — Praėjusiais 

metais į Vakarų Vokietiją ir 
sovietų okupuotosios dalies at
bėgo 207,026 žmonės. Statisti
kos duomenimis, tarp jų buvo 
32,858 vieniši jaunuoliai. 1960 
metais buvo užregistruota 199, 
188 pabėgėliai. Daugiausiai pa
bėgėlių atvyko 1961 metų rug- 
piūčio mėnesį. Jų buvo 47,433.

Vokiečių komunistų vadas 
Ulbrichtas “Pravdoje” paskelb 
tame straipsnyje pripažino, kad 
darbo pajėgoms masiniai pasi
traukus į Vakarų Vokietiją, so
vietinės zonos ūkis dėl to paty
ręs 30 bilijonų markių (rytų) 
nuostolių.

Pasak žurnalo, “mums dau- 
g: a usia nuostolių padarė ne tiek 
asmenybės kulto padariniai, 
kiek pati sistema”.

i 
i

— Nevadoje vakar įvykdy
tas dar vienas bandomasis po
žeminis atominis sprogdinimas.

Detroito meras — Jerome P. 
Cavanagh, Detroito naujasis 33 
metų amžiaus meras, sveikina sa
vo draugus inauguracijos iškilmė
se. Priešakyje yra jo žmona Mary 
Helen. (UPI)

Agresyvi Ulbrichto kalba

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos diktatorius Ulbrichtas sa
vo Naujųjų Metų kalboje pa
reiškė, kad 1961 metai “bend
rai paėmus buvo gerais me
tais”. Tačiau jis taipgi pripa
žino, kad ne viskas pasiekta, 
kas numatyta. Komunistų va
das Ulbrichtas pabrėžė, jog Ry
tų Vok:etijoje esam daug ūki
nių nesklandumų ir, kad politi
nis vidaus įtempimas paaštrė
jo. Žinoma, kalbėdamas apie 
žemės ūkio krizę jis apkaltino 
gamtines sąlygas, o ne prievar
tinį kclektyvizmą — ūkininkų 
suvarymą į kolchozus.

I

Kr’bėdama3 apie Rytų ir Va
karų Vokietijų santykius, Ul
brichtas paieškė, jog “abieju 
šalių susi juv girnas bus galimas 
tik sutriušK nūs politinę sant
varką Vakarų Vokietijoje”. Sa-

vo kalboje jis nė žodžiu neuž
siminė apie Sovietų Sąjungos 
ir Rytų Vok;etijos taikos sutar
ties pasirašymo terminą.

“Rinkimai” Sovietų 
Sąjungoje

MASKVA. — Kovo 18 dieną 
Sovietų Sąjungos gyventojai vėl 

i “rinks” deputatus į Aukščiausią 
tarybą. 140 milijonų rinkėjų tu
rės balsuoti už vienintelį 1,378 
komunistinių kandidatų sąrašą.

Kandidatų iškėlimas prasidės 
vakario mėnesi. Pagal naująją 
partijos programą, vyriausybės 
organų e-Jes turi papildyti nau
jos, šviežios jėgos. Programa 
numato, jo gmažiausiai vienas 
trečdalis risų kandidatų 
būti atnauj.nti.

Į

turi
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Sausio
Gražu’’’s,

Sausio 
G ry žūtis,

10 d.: šv. Vilimas, 
Ragailė
11 d.: šv. Tcodozijus, 
Ginte.

ORAS

Oro biuras praneša: 
goję ir jc sapylinkėje šiandien 
— netoli nulio; rytoj — šalta.

Sau’ė teka 7:17, leidžias 4:38.

Chica-

— Indonezijos užsienio 
kalų ministeris Subandrio 
kar pareiškė, kad prezidentas 
SuKarno nutars “^avaitės ar 10 
dienų laikotarpyje”, ar bus ka
ras ar taika dėl olandų okupuo
tos vakarų Naujosios Gvinėjos.

— JAV kongresas šiandien 
pradeda posėdžius.

— Prezidento Kennedžio tė
vas Josenh Kennedy jau išėjo 

| iš ligonines.

Vakariečiai darni Herterį suvažiavimo pir- . mums reikės įrodymų, kad rei- 
! kia šią priešų jėgą sutikti tik
rai jungtinėmis sąjungininkų jė 
gomis — karinėmis, ekonomi- 
nėmsi, politinėmis ir, svarbiau
sia, dvasinėmis?”

PARYŽIUS. — 
sąjungininkai turėtų atsižadėti mininku. 
net ir dalies savo suverenumo, 
kad galėtų atsispirti komuniz
mo grėsmei, pasakė Christian 
Herteris, Eisenhowerio laikais 
buvęs valstybės sekretorius. Jis 
pasakė pagrindinę kalbą vadi
namoje Atlanto konvencijoje, 
kur penkioliką Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizacijos (Nato) 
valstybių atstovauja 98 deleg. 
NATO pradėjo dvi savaiti už
truksiančius pasitarimus, išrink

Lenkų rašytojas 
j kalėjimą

VARŠUVA.
vienerių metų kalėjimo bausme 
nubaustas žinomas lenkų rašy
tojas Jerzy Kornacki. 53 m. am
žiaus rašytojas su žmona H. bar į mus 
Boguszewska rašęs populiarius, 
socialinės kritikos veikalus, ligi 
1961 m. buvo laikomas kairių
jų pažiūrų kūrėju ir vertinamas 
lenkų partinių sluoksnių.

Dabar jam prikišta rašius 
anoniminius laiš- 
partijos pareigū- 
laiškuose buvę ir 
išsireiškimų, 
suėmimas sukėlė

Sausio 2

Išdiskutavę svarbiausius At
lanto sąjungą liečiančius tarp
tautinės politikos klausimus, jie 

’ galės pareikšti savo rekomenda
cijas vyriausybėms, o dabarti
niai jų pasitarimai yra daugiau 
privataus pobūdžio. Herteris 
pabrėžė, kad totalitariška ver
gija gali būti vaisius perdėto 

I ir nesuderinto valstybių laisvės 
! reikalavimo. Jis pasiūlė dalies 
! tos laisvės atsižadėti, NATO 
kontrolei pavedant kai kuriuos 
JAV atominius 'ginklus, pvz. -Po 
laris raketas.

i “Argi mes turime laukti ko
kių didžių katastrofų, kad ryž- 

; tumės reikiamai aukoti savo 
suverenumo dalį?” — klausė 
Herteris, toliau tęsdamas: “Da- 

! bar i mus žvelgia gėdingoji 
Berlyr.o siena, sulaužytas ato
minių bandymų moratoriumas, 
sutorpeduotos nusiginklavimo 
derybos. Fied dar daugiau

įžeidžiančius, 
kus valdžios, 
nams. Tuose 
antisemitinių

Komackio
susijaudinimo, nes pas jį rastas 
ir dienoraštis su kompromituo
jančiais duomenimis apie jo pa
žįstamus.

Lenkų spauda ligšiol nutylė
jo Komackio suėmimą ir pas
merkimą kalėti.

— Bonnos vyriausybė atme
tė Kremliaus siūlymą, kad Va
karų Vokietija tiesiogiai tar- 
tųsi su Sovietų Sąjunga Berly
no reikalais. Tokioms deryboms 
nepritaria ir Washintgonas. 
Maskva tokiais savo žygiais no
ri suskaldyti vakariečius.

Alfred Moreau, belgų Sabena 
lėktuvų linijos pilotas, kurio lėk
tuvą (jame buvo 27 asmenys) ru
sų Mig sprausminiai lėktuvai pri
vertė nusileisti prie Jerevan, so
vietų Armėnijos sostinės. Lėktu
vas, skridęs iš Tehran, Irano, į 
Istanbulą, paklydęs dėl radijo- 
kornpaso sugedimo.

Europos Ekonomine

Bendruomenė
Ir Afrikos kraštairr

PARYŽIUS. — Tarp Euro
pos Ekonominę Bendruomenę I 
sudarančių 6 kraštų ir Britam-1 
jos kilo n.'susipratimų dėl Af
rikos kraštų.

Europos Ekonominę Bendruo 
menę (bendrąją rinką) kuriant 
buvo sutarta daryti tam tikras 
nuolaidas 26 užjūrių kraštams. 
Tas susitarimas baigiasi 1962 
m., bet E.E B. norėtų kitokias

TRUMPAI
t

— Britanijos premjeras Mac 
millanas, atvykęs į Bonną, va
kar baigė su kancleriu Aden- 
aueriu politinius ir ekonominius 
pasitarimus, įskaitant ir Euro
pos Ekonominės Bendruomenės 
reikalus, britų karinių dalinių 
Vokietijoje išlaikymą ir preky
bos klausimus.

Abu valstybininkai sutarė gin 
ti vakariečių teises Berlyne ir 
pačių berlyniečių laisvę.

— Vokietijos pramoninkas 
Kruppas prašo sąjungininkus 
leisti jam dar vienerius metus 
laikyti savo įmones, nes jos 
brangios ir jis neranda pirkėjo . 
toms, kurios buvo lieptos par
duoti.

t
Kongo vadai prašo 

sugrįžti Gizengą
LEOFULDVILLE, Kongas. — 

Kongo parlamentas paprašė, 
kad Antoine Gizenga, ministe- 
rio pirmininko pagalbininkas, 
palaikomas komunistų, grįžtų 
tuojau į Leopoldvillę apsiginti 
prieš kaltinimus dėl atsiskyri-i 
mo Oriental provincijos nuo 
centro.

Gizenga užsidarė Stanleyvil- 
lėje. Sakoma, jog jis nustojęs 
paramos iš vietos ir užsienio.

Užvakar centrinis Kongo par 
lamentas 66 balsais (prieš 10 
ir susilaikius septyniem) patvir 
tino rezoliuciją, kad Gizenga 
per 48 valandas atvyktų į Le- 
opoldviilę. Rezoliuciją pateikė

— Ministeris pirmininkas ir 
padavėja. Viktorijos, Australi- 
joie, ministeris pirmininkas Bol- 
te, kritikuojamas, kad parla
mento baliuje šoko su padavė-
je, atsakė: “Turėjau garbę šok- Gizengos partijos narys, 
ti s ukaraliene Motina ir prin
cese Aleksandra, bet aš lygiai 

i taip pat išdidus jaučiuos šok
damas ir su padavėja Agne”.

— Indijos mokslininkai skel
bia, kad iš Sibiro ir kitų Rusi
jos kraštų atskrendantieji pauk 
ščiai yra smarkiai radioakty
vūs.

T
Svarstant krašto padėtį, at

stovai apkaltino Gizengą dėl at
siskyrimo veiklos Stanleyvillėje 
ir nepaisė vyriausybės prašy
mo grįžti i Leopoldvillę ir už
imti savo postą.

Gizenga pasiskelbė nužudyto
jo premjero Lumumbos politi
niu įpėdiniu.

Lietuviai inžinieriai-žymūs 

išradėjai
BONNA. — Stambiausias Va ’ I

karų Vok:etijos savaitraštis 
j “Die Zeit” Naujųjų Metų išva- 
| karėse paskyrė specialu pusla
pį mokslin ams ir techniniams 
pasiekimams 1961 metais, pava
dintą “Įsiveržimas į nežinomy
bę”. Puslapyje tarp įvairių svar 
bių atradimų minimi du jauni 
lietuviai (laikraštyje pavadinti 
“sovietiniai”) inžinieriai; Donai 
das Sanevičius ir Algis Bagdo-

sąlygas taikinti tiems Afrikos 
kraštams, kurie priklausė bri
tams ir davnr jau yra nepri
klausomi. Brita: norėtų, kad pa
gal naują susitarimą visiems 
būtų vienodos sąlygos.

Europos Ekonominę Bendruo 
menę sudaro Belgija, Vakarų 
Vokietija. Prancūzija, Olandija, 
Italija ir Liuksemburgas.

nas. Jų sukonstruoto specia
laus aparato pagalba galima 
gauti nervų ir smegenų impulsi
nes elektros sroves, kurios gali 
būti paverstos matomomis krei 
vėmis.

Laikraštis pažymi, kad šis 
išradimas yra svarbus žingsnis 
elektronineje technikoje, įgali
nantis nervines funkcijas pa
keisti elektroninę mis funkcijo
mis. (E )

Pakilo šnipų skaičius 
Lenkijoje

VARŠUVA. — Lenkų vidaus 
reikalų m misteris Wicha prane
šė, kad 1961 metais Lenkijoje 

i buvo padidėjęs skaičius šnipų, 
dirbančių prieš Lenkiją. Esą, 
daugumas sugautų šnipų yra 
atvykę iš Vakarų Vokietijos.

Mn.-lsteris taip pat atkreipė 
dėmesį į Oderio-Neisės srityse 
tariamai vykdomą “revizionis
tinę propagandą” — esą, len
kams į tas sritis iš Vakarų Vo- 
Kietijos siunčiami paketai su 
piopagand'ne literatūra, plokš
telėmis su vokiečių nacionalis
tinių damų tekstais bei melo
dijomis.

Pirmą kartą pranešta apie 
aukso spekuliantų aferos suse
kimą — jos centras buvęs Vie
noje. Vai šuva buvo tarpinnika- 
vimo "cnt ras auksą gabenant 
iš Sovietų Sąjungos į Vakarų 
kraštus. Aferon įpainoti aukš
tose tarnybose Lenkijoje buvę 
asmenys. Kriminalinių nusikal
timų skaičius esąs sumažėjęs, 
tačiau pakilo susisiekimo nusi
kaltimų n gaisrų skaičius.

I

AGRESINES UŽMAČIAS TURI MASKVA
Švedų spauda primine Pabaltijo kraštus

STOKHOLMAS, Švedija. —
Sovietų Sąjungos grasinamoji j kietiją, išplėtė savo aviacijos,: 
nota Danijai, sprendžiant iš šve 1 raketų ir laivyno bazes nuo Le- j 

ningrado šiaurėje iki Rostoko 
pietuose. Šiuo metu, kai sovie
tų karinė jėga šioje srityje ke
leriopai viršija visų kitų Balti
jos pakraščių valstybių jėgą, 
pavojus talkui gali kilti tik iš 
vienos pusės, 
— rašo “Dagens Nyheter”.

Tdlip.u 
sovietinė 
Bonuos vyriausybei priskirti 
hitlerines užmačias. Tačiau mū 
sų kartos patyrimas rodo, jog 
agresines užmačias turi Mask- 
ma, kur tebėra tas pa: s reži
mas, kurie dėka prieš dvidešimt 
metų užpulta Lenkija ir Suonri-

dų spaudos atgarsių, nesukėlė 
Švedijoje jok’o ypatingo dėme
sio. Spauda pabrėžė, kad rusų 
protestai resukliudė Danijos 
parlamentui ir vyriausybei pri
tarti vieningos danų - vokiečių 
Baltijos laivyno vadovybės su
darymui. Šiuo atveju gynybinio 
paveikumo sumetimai nulėmė, 
nors daugelis danų dar tebepri
simena nemalonią vokiečių oku 
pači ją.

Ryšium su šiuo klausimu 
, Stokholmo dienraštis “Dagens 
'Nyheter” pr sim’nė ir Pabaltijo 
valstybes. La; k ra štiš pažymėjo, 
jog sovietai, okupavę Pabaltijo

valstybes, el.nk'.'a ir Rytų Vo- ja »r priverstos pasiduoti Pa
baltijo valstybės, o šiandien o- 
kupacijoje laikomės dešimts Eu 
ropos valstybių — pastebi “Da
gaus Nybt ier”.

būtent, iš rytų

laikrašti? nurodo, jog 
propaganda siekia

Traukinio 
nelaimė 
Daug sužeistų

AURELIA, Ia. — lllinois 
Centrai keleivinis traukinys iš 
Chicagos vakar nuvirto nuo sa
vo bėgių, sužeisdamas daug as
menų, inžinierius įkliuvo ap- 
šivertusiame garvežyje. Mažiau 
šiai vienas asmuo žuvo.

Aurelia yra 50 mylių šiaurės 
rytuose nuo Sioux City.

t
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DEŠIMTASIS SKAUTŲ ĮSAKYMAS

Ten, kur Vilnelė pro Vilnių teka..,

“Turėk Dievą širdy ir at
mink savo šūkį “Budėk“.

me ir viskuo kas yra joje. Mes 
pamirštam, o gal tiksliau — vi
sai mažai domimės tomis pro
blemomis, kurios riša žmogų su 
jo Kūrėju. Daug daugiau domi
mės madomis, televizijomis ir 
dūžtančiais žemės dalykais.

Sakoma, žmogus pats turi 
kurti, ieškoti, tada jam Visatos

Ir taip galų gale, apmąstę 
visus iš eilės skautiškuosius 
paraginimus, prieiname prie pas 
kutiniojo, kuris turi savyje su
kaupęs .viską, kas anksčiau kal- 
bėta ir norėta ir bandyta.

j
Jei nesam dar kaip galingi Kūrėjas iš savęs prideda jėgų, 

ąžuolai, jei mūsų valia dar nėra supratimo, išminties. Todėl — 
tampriai įtempta, jei dar, iš vi
so, nesam pajutę, kas yra rei
kalinga mūsų dvasiai, kad būtu
mėm verti skauto vardo, savo 
Tėvynės sūnaus ar dukros var
do, gal tai tik todėl, kad taria
mės esą patys viskas. O nesam 
dar visiems viskuo.

Kadaise dar vaikystėje Vo
kietijoje esu mačius įdomų pa
veikslą, kuris tiesiog skirtas 
šiam skautų įsakymui pavaiz
duoti. Gaila, kad iš papasakoji
mo negalės susidaryti tikras to 
paveikslo įspūdis. Žmogaus kil
nioji siela, atitrūkus nuo savo 
vergijos — blogosios žmogaus 
prigimties, klūpo prigludus prie 
Kristaus kojų... Aplinkui bega
linis grožis. Spalvų žaidimas 
saulės spindulių spektre, didy 
sis žvaigždynų pasaulio pa
slaptingumas. Kristaus ranko
se ilsisi Žemė... Žmogus dieviš
kų spindulių apgaubtas ramiai, 
su dideliu džiaugsmu ir meile 
žiūri J Kristaus rankose esantį 
Žemės rutulį. Atrodo—žmogui 
taip aiškus mielas ryšys su Že-

šalia visų rūpesčių linkiu jau
najai skautijai nepamiršti pa
ieškoti ir surasti Dievą savo šir 
dyse. O tada — suprasti, my
lėti žemę — prigludus prie Die
vo Išminties. Ir budėti! Budėti, 
kad Amžinoji meilė, Išmintis 
neužgestų mūsų širdyje, budėti 
stebint žemės gyvenimą ir ma
tyti, kur Artimas šaukiasi mū
sų pagalbos ir širdies, ko trokš 
ta iš mūsų mums prigimta Tė- “Nemuno tunto pranešimai” ra- tyta tvarka, gi kiekvieno skau- 
vynės žemė, išsiaiškinti su savo šoma, kad: 
Kūrėju, kam Jis duoda mums skautų “Nemuno” tunto įsi- i 
skausmų ir kančių. jungimu į LSB nustatyta tvar-

Visata, supanti mus, yra be- ka”. Dvyliktame to skyriaus 
gale. Matom, kiek kainuoja žmo punkte pateikiamas to, taria- 
gaus pastangos pasiekti arti- mo> jūros skautų tunto vadovy- macijos skyrius, vadijos pave- 
miausią planetą — tačiau žmo- ^s sąstatas, su “t--— ” "• ................................. '
gaus protas ir meilė yra galin-' “tuntininko pavaduotoju”,

. . , .. . - . tn aHintantn” “rvšininkrgesm ir daug vertingesni uz pi
nigo kainą. Jais tik galime nu
pirkti ramybę ir taiką savo šir 
dyse, taiką pasaulyje. Ramybė 
Žemėje — geros valios žmo
nėms tegalima. Tat nelaukdami 
kitų, patys susirūpinkime bil
dėti ties šiomis mintimis.

Sesė Mirga

I

New Yorko filisteriai

klaidinant vietos lietuvius — 
tėvus.

JURŲ SKAUTAI
D. L. K. Šarūno laivo j. skau 

tai ir vadovybė Detroite per j. 
pstn. J. Baublį jūrų skautams 
Vasario 16 gimnazijoje nusiun
tė $25.00 švenčių proga.

AUKA VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Lietuviai bendradarbiai 
VVabash Railroad Co. per j.

iš 
v. 

sktn. L. Knopfmilerį 16 vasario 
gimnazijos skautėms ir skau
tams išsiuntė $13.00 švenčių 
proga.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Second Clasj Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
ezcept Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian 

Catholic Press Society.

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

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

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

$7.00
$6.00

$4.00 
$3.50

P. ŠILEIKIS, (h P.
Orthopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, BĮ. 

Tel. PRospect 6-5084 I

DR. J. IR K. AGLINSKAI Į
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Ave.
Priimi ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu ! 
HEmlock 4-156 2 nuo 2 iki 9 v. p. p. ■ 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad. I

Į

ton, Mass.). Leidiny įdėti teks- kiai pasakyta, jog lietuvių skau 
tai — Lietuvių Skautų Sąjun- tų tuntus organizuoja LSB va- vai.-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 West 63rd St.

kasdien 10—12 vai. v.
gos statuto, Jaunesniųjų Skau- dija. Ir Bostone bet koks nau- į Kitu iaiku& su^tZrua
tų programos, LSB Jūros Jau- jas LSB vienetas gali būti įs-: 
nio statuto ir t. t. Skyriuje teigtas tik LSS Statuto nusta-

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

I

“Ryšium su jūrų tiško vieneto vadovybė yra ski
riama ir atleidžiama tik LSB 
vadijos ar jos įpareigotų orga
nų, o ne kieno nors kito.

LSB Vadijos Spaudos-Infor-

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS

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

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

• Administracija dirba kas- 
8:30 — 5:00, šeštadieniais — 
nias — 8:30 — 12:00.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278 Tel. Ofiso PR 6-7800.
DR, A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas: GRovehell 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųuette 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
tad. tik 10-12.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne- ■ 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001, į

tuntininku”, dimu, praneša, kad minėtas lei- 
„ nėra LSB leidi- j 

to adjutantu”, “ryšininku” sū nys ir jame paminėti veiksmai: 
B.S.A. (?)... ir 1.1. Leidinio pra kelių asmenų, bandančių vadin- i 
nešimu 10-me punkte rašoma: 
“Reikiamos registracijos žinios 
pasiųstos LSB Jūrų Skautų 
skyriui. Ryšium su tuo gautas 
oficialus LSB Jūrų Skautų sky 
riaus vedėjo jr. sktn. Edm. Ven

! giansko raštas, kuriame jis ra-

lt.tun dįnys “Banga’

Namu 825-7607

DR. A. PUST ELNĮ KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos pagal susitarimą

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

1

i Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Gruodžio 10 d. Kežių bute į- tiškų dainų rinkinyje yra į-į 
vyko Filisterių Skautų S-gos 
New Yorko skyriaus sueiga. 
Įdomią ir vertingą paskaitą 
apie lietuvių rusinimą per mu
ziką davė muz. Vytautas Stro 
lia. Cituodamas Chruščevo ir 
kitų “muzikos žinovų” žo
džius, o taipogi savo žodžius 
pailiustruodamas muzikiniais 
spausdiniais ir plokštelėmis, 
prelegentas privedė prie išva
dos, kad savo tautybės jaus
mo išjungimas yra viena iš 
muzikos paskirčių komunisti
nėj sistemoj. Kompozitoriaus 
paskirtis pavergtoj Lietuvoj 
yra tarnauti rusiškajam im
perializmui, o ne muzikos me
nui. Kraštutinį pavyzdį gali
ma rasti neseniai parašytoj V. 
Klovos operoj “Pilėnai” kur 
veiksmas vyksta 1336 m. ir 
vaizduoja lietuvių karžygišką 
pilies gyvenimą.

Net ir čia bandoma pavaiz
duoti draugiškus ryšius tarp 
“broliškų” lietuvių ir rusų 
tautų. Lygiai absurdiška ir 
svetima lietuvio dvasia yra 
choro repertuaruose turėti to
kias dainas kaip pvz. “Žy
giuoki! kubiečiai”, o be tokių 
ar panašių dainų lietuvių cho
rai jau neapseina.

Neseniai išleistame Sov. Są
jungos kompozitorių kataloge 
V. Strolia rado 26 lietuviškas 
pavardes, 
kad jie yra 
ginė muzika 
rusinta negu 
zikos šaka, 
dimo įtakoje lietuviai kompozi
toriai savo kūryboje jau ro
do daug rusiško muzikinio ele
mento. Net ir mums brangios 
partizaniškos dainos, neseniai 
atkeliavusios iš Lietuvos, savo 
melodijose jau turi rusiškos įta
kos. Vakarų pasaulyje sovie
tai taip pat išnaudoja muziką 
rusinimo tikslams. Pvz. sovie-

traukiama ir lietuviškų dainų. 
Amerikietis, skaitydamas to
kius leidinius, pažįsta lietuviš
ką muziką ne kaipo lietuvišką, 
bet kaip dalį sovietiškos kūry
bos. Tokiu būdu jis ir lietuvių 
tautą nesąmoningai priskiria 
prie sovietų Rusijos.

F. S. S. skyriaus pirm. R. Ke- 
zys painformavo, kad pavasarį, 
drauge «u Studentų Skautų są-

šo: . Džiaugdamasis nauju
lietuvių jūrų skautijos nariu, 

i sveikinu Jus ir visus vieneto 
jūrų skautus, linkėdamas ge
riausios sėkmės pirmuosius žin
gsnius jūrų skautijos eilėse žen 
giant”.

žodžiu, leidinio “Banga” au
toriai stengiasi sudaryti įspūdį, 
kad tai esąs Lietuvių Skautų 
Brolijos leidinys ir jį leidžia 
Bostone esantis, LSB padalinys. 
Tikrumoje taip nėra! Bostone 
yra, seniai ten veikiantis, LSB 

! tuntas “Žalgiris”. Nurodymas, 
■ kad “Banga” leidžia “Unit 52, 

.” neatitinka 
tikrenybei, nes tas “Unit 52, 
BSA” yra “Žalgirio” tunto re- 

: gistracijos numeris. Pacituoti 
LBS Vadijos Jūrų skyriaus ve
dėjo žodžiai tėra vienas saki
nys, ištrauktas iš ilgiausio raš
to, parašyto į Bostoną tiems 
asmenims, kurie, savo išgalvo
ta tvarka, tariamai naujo jūrų 
skautų vieneto registracijos rei

tačiau nepažymėta, 
lietuviai. Pramo- 
yra daugiau su- 
bet kuri kita mu 
Nuolatinio spau-

jungos N. Y. skyriumi, bus ren
giamos studijų dienos. Ta pro
ga bus koncertas, kurio progra 
mai išpildyti pakviestas Cleve
lando vyrų oktetas.

A. Samušis pranešė apie įsi
steigusį New Yorke “Senųjų 
skautų židinį” siekiant pagel
bėti jaunesniųjų skautų veiklai. 
Kadangi F.S.S. skyriui priklau
so patyrusių skautu vadovų ir kalu kreipėsi raštu į LSB jūros 
skautininkų, buvo pasisakyta skautų skyrių. Jr. s. E. Ven- 
už artimą bendradarbiavimą 
šioje plotmėje.

V. Bražėnas trumpai supa
žindino dalyvius su J.A.V. anti
komunistinių organizacijų veik
la ir jų spauda. Sueigos daly
viai nusprendė įsteigti F.S.S. 
N. Y. skyriaus ribose Vasario 
16 d. gimnazijos rėmėjų būrelį. 
Būrelio koordinatorius bus V. 
Strolia.

Sueigą pravedė R. Kezys. Po 
sueigos buvo pasivaišinta kavu
te ir padiskutuota.

f

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
BROLIJOS RDMO 

SPAUDOS-INFORMACIJOS 
SKYRIAUS PRANEŠIMAS

Bostone, Mass. “Banga” pa
vadinimu, pasirodė 24 pusi., ro
tatoriumi spausdintas, leidinys, 
kuriame buvo parašyta, kad jį 
“Leidžia Bostono Jūrų Skautų 
“Nemuno” tuntas. (Gi skliaus
tuose, angliškai, parašyta, jog 
tai: “Lithuanian sea-scouts
non-periodical bulletin, pu
blished by unit 52 BSA; Bos-

tis Jūrų Skautų “Nemuno” tun 
tu, nieko bendro neturi su Lie
tuvių Skautų brolijos veikla. 
Pasiskyrimas to, LS brolijoje 
neegzistuojančio, tunto vado
vais, su titulais vartojamais i 
LSB vienetų vadovų, net par- 
taukiant iš esančio LSB “Žal
girio” tunto skautus, tėra tik 
kelių asmenų pastangos ardyti 
LSB darbą Bostone, prie to dar

Ofisas: 3148 West GSrd Street .
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 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 
Kampa? 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kas’ien nuo 6—8 vai vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 

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

AKIE CKOWN THEATER
McCormick Pjace

23rd St. & So. Likę Shore Dr.
FRI.. JAN. 12 thru SU N., JAN. 28
Mon. thru Sat. 8:30 — Sunday

Matinees 3 p.m.

Direct from
ii

Company 
of 
50

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 ▼ 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

<vi. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTU!

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

U

p. p.. 6:30-8:30

ofiso ir buto OLympic 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

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

Trečiadieniais tik susitarus

vai. 
vai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
S v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. VVAIbrook 5-3765

DR, MARIJA LINAS

i 
I

AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
2817 West 71st Street 

Telefonas HEmlock 6-3545 
(OFISO IR REZ.) 

VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6.4732

DR. A. MACIŪNAS

giansko rašte buvo jiems nuro
dyta tvarka, kuria gali būti į- 
steigtas bet koks lietuvių skau
tų vienetas ir nurodyta tuo rei
kalu kreiptis į Bostone jau esan 
tį LSB vienetą.

Tame pat leidinyje pateikto 
LSS statuto 21 straipsnyje aiš

with The Orchestra of the
TABANAN PALACE GAMELAN
I. KETUT MARIOaand I. GUSTĮ RAKA

A Paul Srilard Production
Sponiored by American National Theatret Academy

SEATS NOW! at McCormick Rox 
Offiee. Lower Icvel 84.00. 3.00,
2.00; Upper level $3.00, 2.00 (tax 
inc.luded). FOR MAIL ORDERS 
send proper remittance to Arle 
Crown Theatre. McCormick Place, 
Chicago 16. with self-addresšed 
stamped envelopc for return of 
tiekets.

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

2737 WEST 71st STREET 
V'jandoa tik susitarus 
TeL GRovehili 6-3409

C HIRUR OAS
2858 West 63rd Street

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

P

i

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ 
6182 S. Kedzie Ave. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

LIGOS
5-2670. 
Jei ne-
3-0001.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

Oftao HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir motery Ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
l.lmnlm nrifren nnml

▼ak., 
P- .P

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. ‘
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrų, trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYT0JA-CHIRURG8 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, m. 

Telef. offiso: PUlIman 5-6706 
Namų: BEveriy 8-3846 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2280.

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja, adresas: 4255 W. «SH St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehili 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

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

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos Ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd, 

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

p. p. ir pagal apointmentą.
rei. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5860

Ofiso telef. CLiffslde 4-2886 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3088

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

;v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6185
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street

Priima ligonis pagal susitarimą 
D«1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 ved. popiet, kaa- 
dien. Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Vest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
•'alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. rak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popMt 
Trečiadieniais uždaryta. .

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susltaruj.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3158

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 Ik! 4 ▼. ▼. ir 7 Iki 8 v. y.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665* 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7

Tel. ofisij RF, 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

I
Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-8081

j DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 VVest 63 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 I 
antr. Ir penkt.

P.

Vai.:
4:30
šešt. nuo 1 iki 4 vai. 
susi tarų*.

iki
8:nuo 5 Iki 

Kitu laiku tik

Perskaitę "Draugą", duoki 

♦* ii kitiems oasiskaityti

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Split by PDF Splitter



8 7-jo Kongreso antroji sesija ir

VALSTYBINĖS PROBLEMOS
“ASMENYBES KULTO”

NEPATOGUMAI MASKVAI

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 10 d. S

Kas per viena toji Indonezija?

Jungtinių Amerikos Valsty
bių 87-jo Kongreso antroji se
sija prasideda šiandien. Ji pra
sideda šiek tiek pasikeitusiais 
veidais, tačiau su tais pačiais, 
jei ne didesniais, rūpesčiais. 
Žemesnieji (Atstovų) rūmai tu 
ri ir naują vadovybę. Seno po
litiko ir parlamentaro, vieno 
iš ryškiausių demokratų par
tijos vadų, Sam Raybum, vie
toje pirmininkaujančio vaid
menyje yra pastatytas taip pat 
jau nebe jaunas (70 m. am
žiaus) kongresmanas John Mc 
Cormack, ligšiol buvęs Atsto
vų įūmų daugumos vadas. Sam 
Rayburn, sukirtęs visus rekor
dus kaip rūmų pirmininkas 
(Speakeris), mirė pernykščių 
metų pabaigoje, kurio laidotu
vėse dalyvavo patsai preziden
tas John Kennedy ir du buvę 
prezidentai — Harry Truma- 
nas ir D. Eisenhoweris. Dabar 
planuojama pagerbti jo atmi-^ 
nimą ir įamžinti jo vardą vie
nos ar kitos rūšies paminklu.

- *
Naujasis rūmų pirmininkas 

bus irgi jau daug patyręs po
litikas ir parlamentaras, poli
tinę karjerą pradėjęs South 
Bos’one ir Massachusetts vals 
tybės legislatūroj (1920 m. iki 
1927 m.). Jungtinių Valstybių 
Atstovų rūmų nariu jau tar
nai! a be pertraukos nuo 70-jo 
Kongreso. Jisai yra praktikuo
jantis katalikas. Prieš keletą 
metų Šventasis Tėvas pagerbė 
jį suteikdamas jam Šv. Griga
liaus ordiną. Jo kongresiniame 
rajone gyvena nemažas lietu
vių skaičius. Jo brolio sūnus 
(dabartinis Massachusetts vals 
tybės gynėjas) yra vedęs są
moningą, gerai lietuviškai kal
bančią lietuvaitę. Todėl su lie
tuviais ir jų reikalais p. Mc 
Cormickas yra gana gerai su
sipažinęs.^

Šiuos žodžius rašančiam, 
kaip ir jo kolegoms Alto Vyk
domajame Komitete, su nau- 
uc ju Atstovų rūmų pirminin

ku ne kartą teko susitikti 
kac itoliuje, Washingtone, ir at 
virai ir nuoširdžiai tartis Lie
tuvos išlaisvinimo reikalais, 
kuriems jis visada buvo ir pa
lankus ir simpatizuojantis. Ne 
mažas yra jo nuopelnas, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario šešioliktosios — minė 
jimas abiejuose Kongreso rū
muose jau yra tradicinis da
lykas. Reikia laukti, kad jis, 
būdamas rūmuose pirmininkau 
jančio vaidmenyje, dar ryškiau 
galės pasitarnauti lietuviškam 

4 reikalui. Būtų ne pro šalį, jei

Spaudoje ir gyvenime

APIE FILMUS

lietuviai pasiųstų jam trumpus 
sveikinimų ir linkėjimų laišku
čius.

*
Prezidentas Kennedy šiomis 

dienomis buvo pasikvietęs pas 
save abiejų partijų kongresi
nius vadus pasitarti tais klau
simais, kurie yra svarstytini 
87-jo Kongreso paskutinėj se
sijoj. Dar daug yra nepraves- 
tų įstatymų projektų krašto 
vidaus reikaluose. Prezidentas 
prašė abiejų partijų koopera
cijos. Šiame pasitarime, kiek 
galime spėti iš pusiau oficia
lių pranešimų, pirmavo užsie
ninės problemos, kurios yra 
didelės ir labai aštrios. Užsie
nio palitikos reikalus svars
tant, abiejų partijų vadovai, 
senatoriai bei kongresmanai 
mažcaug sutaria, nes neparti
nė unija užsienio politikoje jau 
yra pasidarius lyg ir tradici
jos dalyku.

Krašto vidaus reikaluose 
prezidentas prašė, kad ši kon
greso antroji sesija būtinai pra 
vestų senelių aprūpinimą me
dicina įstatymą. Projektuoja
ma šį įstatymą įjungti į So
cialinio draudimo (Sočiai Se- 
curity) sistemą. Spėjama, kad 
šį kartą šis įstatymo projek
tas, *gal kiek modifikuoto j for
moj, bus pravestas. Besido
mintiems krašto socialiniais 
klausimais patartina dabar 
tuoj veikti, kontaktuojant sa
vuosius Kongreso atstovus ir 
prašant šį įstatymą paremti, 
už jį balsuoti.

Taip pat vėl aktualus bus 
ir federalinės paramos mokyk 
lems teikimas. Mūsų manymu, 
š'uo klausimu atstovams nebus 
lengva susitarti. Jis gali pa
likti ateičiai, nes dėl jo gali 
būti susierzinimo ir visuome
nėje nepasitenkinimo, ko Kon
greso atstovai nenori, nes šie 
metai yra rinkiminiai, kuriais 
jie yra labai atsargūs.

Prezidentas prašo Kongreso 
daugiau pinigų skirti krašto 
gynybai, trodo, kad šis jo 
prašymas be didelių ginčų pra
eis, nes krašto gynybos stip
rinimas ir paramos teikimas 
saviems sąjungininkams šian
dien yra tikrai aktualus daly
kas. Būtų nusikaltimas jo ne- 
paiemti.

Kongresas turės ir daugiau 
svarbių problemų. Apie juos 
pasika' besime sesijos eigoje. 
Pagaliau, rytoj išgirsime pa
ties prez. Kennedy pranešimą 
Kongresui apie valstybės pa
dėtį ir visus aktualiuosius klau 
simus.

IŠ LIETUVOS

Visur sekami Stalino metodai. Maskva aiškina skirtumą tarp “asmenybės kulto” ir “auto- 
Ne vakarai, bet sovietai sukėlė dulkes.ritėto.’’

V. ALSEIKA, Vokietija

3,000 salų valstybė, kurios plotas siekia 575,450 kv. 
mylių, turi 90 mil. gyventojų

GEDIMINĄ S GALVA

Kas sekė komunistiniame su
važiavime Maskvoje pasakytas 
kalbas, negalėjo neįžiūrėti nuo
latinio Chruščevo liaupsinimo. 
Jis — žymusis partijos ir vals
tybės vadas, jis — žmogus su 
didele iniciatyva, drąsa ... jis 
— visa teisingai kritikavo, jo 
iniciatyva reiškėsi, stiprinant 
grūdų ūkį, ir jis, kosmonauto 
Titovo žodžiais, buvęs ir “kos
miniu tėvu...” Ir ne tik mas- 
kviniame suvažiavime, bet ir vi
soje Sovietų Sąjungoje kasdien 
pastebimas Chruščevo asmeny
bės kultas. Neatsilieka ir ko
munistai Lietuvoje ir “Tiesoje” 
ne naujiena rasti pagyrimų “di
džiajam” Nikitai Sergiejevičiui. 
Dar daugiau — kiekvienoje be
veik knygoje, išleistoje Sovie
tuose, rasime kokią nors citatą 
iš Chruščevo pasakymų ir visai 
nesvarbu, ar tai liestų archeo
logijos klausimus ar kiaulių au
ginimą ar elektrotechniką ar 
padėtį Afrikoje. Chruščevas 
“nusimano” juk kiekvienoje sri
tyje ...

dėka pavykę iš Rusijos išstum-: kuoti jo asmens garbinimą, ta- 
ti vokiečių armijas — Pažvel
gus į knygoje pateiktą paminė
tų asmenų rodyklę, kas gi pa
sirodys? Daugiausia minima N. 
Chruščevo pavardė ir būtent 41 
kartą, tuo tarpu Stalinas pami
nėtas tik 27 kartus, Hitleris— 
36, Churchillis — vos 24, Roo- 
seveltas — 20 kartų, o tikrieji 
kovų vadai kaip Žukovas ir Vo- 
rošilovas paminėti tik atsitikti
nai ir vos porą kartų. Tuo tar
pu Kozlovas, anuomet mažai 
girdėtas Iševsko miesto sekre
torius .paminėtas net du kar
tus. Mesk akį į leidinio . nuo
traukas ir vėl tas pats vaizdas: 
įvairiuose vaizduose Chruščevas 
matomas besikalbant su kariuo 
menės daliniais, 
šaky, ar kovos 
ar sveikinamas 

j ventojų —

I

ar žygio prie- 
parengtyje... 
išlaisvintų gy-

Autoritetas tai 
kultas...

ne asmenybės

DARBININKO, Nr. 85, 1961 m. 
gruodžio 19 laidoje įdėtas Liūdo 
Norkaus straipsnis — pasikalbėji
mas su" Salomėja Narkeliūnaite 
apie filmus iš Lietuvos. Kadangi 
šiuo klausimu yra daugelis pareiš
kę įvairių nuomonių, bus įdomu 
išgirsti ir pačios filmos autorės 
žodžius.

Atsakydama į klausimą, koks 
buvo jos kelionės tikslas į Lietu
vą. S. N. .sako:

“— Mano kelionės tikslas buvo 
aplankyti savo mylimus tėvelius 

A ir kitas gimines. Kelionė nebuvo 
nei žvalgomoji, nei studijinė. Aš 
manau, kad tokiais tikslais ma
nęs ten nebūtų leidę.”

Į antrąjį klausimą, kodėl ji ne
reaguoja į daromus jai priekaiš
tus, atsako:

“— Dauguma rašinių buvo ano
niminiai autoriai arba pasirašę 
tik inicialais, tai neradau reikalo 
su tokiais ginčytis. Dėl pačių prie
kaištų. tair man atrodo, jie nepa
grįsti. Kai kurie dedasi dideliais 
patriotais ir bando aliarmuoti 
mūsų žmones dėl neva gresiančio 
pavojaus. Jie tvirtina, kad tie ma
no įspūdžiai ir filmas pasitarnau
ja priešo propagandai- Esą, žiūrė
jimas gimtojo 1 
minkština, mūsų širdis ir daro ne
atspariais laisvinimo kovai. Man 
rodos, kad užsieniuose praleisti 
mūsų metai galėjo ir turėjo mus 

T pakankamai užgrūdinti. Jeigu tė
vynės vaizdai jaudintų, tai jie tu
rėtų jaudinti tik tam, kad uždeg
tų naujiem darbam ir pasiaukoji-

žynu negriškoji - papuasiškoji 
jiaxa. Maiajiškos kilmės žmo
nes užtinkami Malajuose, Indo
nezijoje, rilipinuose ir net kai 
Kuriose tolimose srityse, pvz. 
x«±aaagaskare.

Mažumos nežymios: 1,2 mil. 
Kinų, z4u,WM) europiečių ir 114, 
odų arabų. Kinai, kurie vertėsi 
vidaus pr. kybą, ištremti.

hsahasa-indoneziečių kalbos 
pagundą sudaro malajiškoji, at 
miestą olandų, anglų, arabų ir 
sanskrito žodžiais. Ji yra tauti- 
n.o .pasididžiavimo apraiška.

Pranašą Mahometą išpažįsta 
3b'zc. XV a. Java išpažino indų 
tikėjimą, kuris užsiliko tik Bali 
saloj. Krikščionių yra tik 3 miL, 

, kulių viri 2 mil. protestantai.
Klimatas, gamta ir žmonės

Salos nusagstytos užgesu- ■ 
siais ugi. įkalniais. Klimatas ek 
vatorinis: drėgnas, nes viduti
nė drėgmė siekia 82%, metinės

| temperatūros vidurkis 77 - 81 
j F., kai pav. New Yorko 53-54 
F. Augmenija ir gyvūnija tropi- 
kinė, nors kalnuose 
alpiniškcs.

Gyventojai yra 
kilmės: nestambaus

nusistebėjimu 'ir; tamsiaplaukiai,

I Indonezijos vardas dažnai gir 
dimas. Jos prezidentas iš tik- 

i rųjų diktatorius, veikliai daly
vauja vadinamų bešalių vals
tybių sąjūdyje, naudojasi JAV 

i ir Sovietų finansine parama, 
nors tik su pastaraisiais bend
rauja ii' vykdo jų imperialistinę 

, politiką Ramiajame vandenyne. 
Indonezijos diktatorius Achmed 

l~ ' -■ ---

čiau vienu ypu iškėlė ir reikalą 
apsaugoti partijos ir tautos pri
pažintų vadų autoritetą ... Čia 
peršasi išvada, kad sovietai su
rado patogią formulę išsisukti, 
atsiradus įvairiems kritiškiems 
paklausimams.

Vėliau, lapkričio 21 d., “Prav 
doje” paskelbtame ir greičiau
siai Ujičevo ir Ponomarevo pa- ; Sukarno, pamaldus Mahometo 
rašytame 
menybės 
kva jau 
poziciją 
klausimus, kurie atsiradę tiek nės Jautos pirmą kartą rado 
sovietuose, tiek komunistų tar
pe užsieniuose. Dienraštis ir čia 
griebėsi aiškinti skirtumą tarp

■ “autoriteto” ir “asmenybės kul 
to”, nurodė, kad ir Leninas ne
neigęs iškilusių organizatorių 
partijoje. Na, o jei atsiranda

i “energingų ir kūrybingų didžių
■ politikų, reikiamai atstovaujan 
eių partijos interesus”, tai šiuo 
atveju “Pravda” tegalėjo gal 
voti tik apie Chruščevą ...

I
I

I

pasekėjas, šių metų išvakarėsestraipsnyje apie “as-
kulto padarinius” Mas- pareiškė, kad jis nereikalingas 
traukiasi į gynimosi 
ir s'

lokių tarpininkų vakarinio Iria 
siekia atsakyti į no - Papuasijos byloje. Jungti-

užtrenktas duris tarpininkauti 
j So' etų sukurstytoje imperializ 
i mo byloje.

Svetimos įtakos

Kai Maskvoje buvo pašalin
tas Stalino lavonas, kai pasku
tiniais žodžiais buvo iškolioti 
sovietiniai vadai, net ir pačioje 
■Sovietų S-je atsirado žmonių, 
statančių klausimą: kuo gi es
mėje skiriasi Stalino kultas 
nuo šiuo metu praktikuojamo 
Chruščevo garbinimo? Net ir 
užsienio komunistų,'pvz. indų 
ar italų, tarpe imta ieškoti pa
lyginimo tarp Stalino ir Chruš
čevo valdymo metodų. Tad ir 
nenuostabu ,kad dar suvažiavi
mo metu naujasis partijos sek
retorius Iljičevas išaiškino, jog 
“būtų netikra ir žalinga suplak 
ti vadovaujančių pareigūnų au-

Pagal Staliną — keičiama ir 
istorija

Kad šiuo metu sekami Stali
ni metodai iškreipti ir kitaip 
nušviesti naujausios istorijos į- 
vykius geriausiai gali paliudyti 
spalio m. Maskvoje išleistas 
trečiasis “Didžiojo Sovietų S- 
gos tėvynės karo 1941—1945 
istorijos” tomas (jo išleidimo 
data 1961 m. rugpiūčio 18 d.). 
Šiame didžiulio masto, šešių 
numatytų tomų, veikale (tre
čiame tome net 650 didelio for
mato puslapiai) ypatingai iške
liamos Stalingrado kovos, mū- toritetą su asmenybės kultų”, 
šis ties Kursku ir Vakarų są
jungininkų karo vedimo politi
ka. Kiekvienas atidesnis skaity
tojas greitai įžiūrės vieną rau
doną siūlą, besidriekiantį sovie
tų išleistoje “istorijoje”, būtent autoritetu”.
— tik Chruščevo didvyriškumo

“Pravda” ir šviežias istorijos 
vėjas

Minėtas “Pravdos’’ straipsnis 1 
pabaigoje nurodė: “Buržuazinis 
pasaulis su

(Nukelta į 4 psl.)

užtinkama

malajiškos 
sudėjimo, 

plačiagalviai, Į 
plačianosiai ir storalūpiai. Ne-

leidžiama iš svetur atvažiavusiam 
įžengti.

Darbininko red. nuo savęs pri
deda. kad priekaištų daugiau bu
vę patiems filmo aiškinimams, ko 
New Yorke Balfo vakare jau buvę 
išvengta.

i

s

G. G.

Taigi, Chruščevui prikergtinas 
autoritetas ir jis nesąs reikalin
gas jokio “kulto” ... Naujame 
komunistų statute taip pat iš
kelti “pareigūnai su pripažintu 
________ _ (Lietuvos atveju, 
žinoma, čia iškyla ne kas kitas, 
kaip Ant. Sniečkus, . didysis 
Stalino garbintojas ir jam, aiš
ku, nuolat bus, “pripažintas” 
autoritetas__ ).

Chruščevas dar ir kitu atve
ju seka Stalino pėdomis. Jis, 
kaip ir Stalinas, bandė pakriti-

Naujas balionas Echo bus paleidžiamas apie žemę iš Weekesville, 
N. C. Jis yra 136 pėdų ir išpuč amas iš 41 colio didumo kamuolio, 
kuris stovi šalia, pažymėtas strėle. Echo skris apie žemę pasiek
damas 950 mylių aukščio ir nusileisdamas ligi 600 mylių. (UPI)

Nūdienė Indonezija didžiuo
jasi savo tautiškumu. Indai yra 
valstybingumo nešėjai, nes 1292 
m. jie sukūrė Javos karalystę. 
Mahometo tikėjimo skleidėjais 
buvo arabai. XVI a. kai kurio
se salose įsikūrė portugalai, bet 
jie nesugebėjo įsitvirtinti. Gar
sioji olandų Rytinės Indijos ben 
drovė, įkurta 1602 m., greitai 
įsigalėjo Indonezijos svarbiau
siose salose. Jos tikslas naudo- 
tis turtais ir prekiauti. Ji pasi
žymėjo žiauriu gyventojų išnau 
c.vjimu ir, praslinkus dviem 
sjiiitioečiams, ėmė krikti, nors 
žiugo tik 1877 m. Nuo to meto 
Cianui jos valstybė ėmė naudo
ti Indonezijos turtus ir daugiau 
suteikė teisės vietiniams gyven
tojų reikalams. Šį užmojį trug- 
dė vietos genčių tarpusaviai ka- 
iai. Tik šiame amžiuje olandai 
sut ikė teises vietiniams gyven 
tojams savo reikalus tvarkyti. 
C i andai negalėjo savo nusista
tymo įgyvendinti, nes tautinis 
sąjūdis brendo ir jo vadai ėmė 
reikalauti nepriklausomybės. 
Jungtinės Tautos rėmė Indone
zijos tautinį sąjūdį ir privertė 
Olandiją politiškai nepribrendu
siai tautai suteikti nepriklauso
mybę 15:49.12.28.

(Nukelta į 4 psl.)

VVILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičiui

mui, kad mes atgautume tai, ką 
priešas mūsų tautai yra išplėšęs. 
Tėvynės meile, kaip ir Dievo gar- ! 
tinimas, vyksta įvairiomis formo- ' 
mis, todėl aš ir nesutinku su tais, 
kurie mano, 1 ___________
mo monopolį ir, kaip kontraban- džiais ir patirtimi, 
dininkus siūlo gaudyti kitus, ku- j „Ar tiesa, ką raudonieji pasakojo svetainėje”, į 

pasikalbėjimą įsikišo Robertas, „ar tiesa, kad baisusis 
| Dantonas jau yra nužudytas?”

„Taip, tiesa”, patvirtino de Pannonie, „aš pats 
mačiau, kai jį nugalabijo”.

“Įvyko Dievo teismas!”, rimtai tarė Petras Kud
rinas.

„Daug, labai daug žmonių buvo nugiljotinuota 
paskutiniu laiku”, tęsė de Pannonie. „Net daug tokių, 
kurie niekad nemanė susilaukti tokio galo. Ar jūs

(Tęsinys)
Dar ilgai sėdėjo abu kunigai 

kad*jie"turi’patriotiz- silpnos šviesos, dalindamiesi savoii
[rie kitaip negu jie galvoja. Tai ir 
j nelietuviška ir nedemokratiška — 
i baigė pokalbį Salomėja Narkeliū- 
naitė.”

T

f

ir jaunuolis prie 
išgyventais įspū-

išrišimą. Likite sveikas. Prašykite Dievą, kad mano 
vargšė siela rastų pas Jį pasigailėjimo.”

Kalėjimo viršininkas buvo gana žmoniškas ir 
įteikė kunigui vyskupo prašymą.

1794 metais balandžio mėnesio 10 dieną vysku
pas Gobelis buvo išvestas į šafotą. •

Didžiulė žmonių minia pasitiko vyskupą kalėjimo 
vartuose su pasityčiojimo ir neapykantos šauksmais^ 
nors prieš keletą mėnesių buvo fanatiškai jį sveikinu
si. Tačiau pasmerktasis nekreipė į ją dėmesio. Jis 
savo akimis ieškojo Abbė de Pannonie, kuris amati-

Pasikalbėjimo autorius dar nuo 
savęs prideda:

j “S. Narkeliūnaitės parvežtame 
filme mes pamatėme tikrovę. Sta
tomi ir jau pastatyti valdiški pa
statai tik riogso 3—4 aukštų grioz
dai. Jie neturi jokio architektūri
nio grožio ir skonio. Su mažais 
langais, dėžių formos. Tai dar 
rusų caro laikų kazermių niūrūs 
vaizdai. Jie ir iš tolo neprilygsta 
nepriklausomos Lietuvos laikų sta
tybai ... Filme matome ir priva
tinių žmonių skoningai pastatytus 
kuklius namelius. Jie gražiai atro
do, su pilnai žydinčių gelių darže
liais- Bet čia jau ne komunistų 
nuopelnas, o privatinių žmonių 
iniciatyva. Ir per 20 metų komu 
nistams nepavyko išplėšti iš pa- 

, , vergtų lietuvių norą turėti nuo
gto vaizdų savą lizdelį.”

Atrodo, kad parsivežtasis iš 
Lietuvos filmas daugeliu atvejų 
parodė tik senąją Lietuvos staty
bą, o labai mažai bolševikinės, 
nes tokios nėra gausu. Pagaliau 
ekskursantas gali nufilmuoti tik 
tai, kas visiems matoma ir kur

Nelaimingasis Gobelis žinojo, kad jo' kalėjimo 
vartai atsidarys tik tada, kai bus vedamas į šafotą. 
Jo plaukai pasidarė visiškai balti nuo to laiko, kai 
jis metė savo vyskupišką kryžių raudoniesiems maiš
tininkams po kojų. Visur vykdydamas jų valią, jis 
save visiškai pažemino. Dėlto ir turėjo mirti. Veltui 
prašė pakviesti kunigą. Jam, kaip „ateistui”, buvo 
atsakyta ir ši paskutinė paguoda. Gilus sielvartas 
apėmė kalinį. Pats kalėjimo viršininkas jo gailėjosi. i 
Nelaimingasis ištisas dienas neėmė bumon nė kąsne- ... 
lio duonos, nenurijo nė gurkšnelio vandens. Tik gilio- ™k° 
mis, tuščiomis akimis žvelgė prieš save.

Veltui mėgino melstis, žodžiai springo gerklėje. 
Širdyje buvo nyku ir tuščia. Jokios paguodos. „Jei 
turėčiau rožančių”, galvojo su širdgėla kalinys. Jei, 
rožančių turėtų, galėtų melstis. Bet jau tiek laiko, 
kai jis nesimeldžia! Nepaisant savo didžios nelaimės, 
vyskupas nusišypsojo, kai instinktyviai pradėjo ki
šenėse ieškoti rožančiaus. Bet kas čia? Popieriaus 
gabalėlis subraška jo rankoje. „A, a, tur būt, tai yra. . x....................
adresas to kunigo, kuris jį prieš du metus aplankė. Įv’rtai zenge J1S kruvina pakoPa aukštVn- Pirm 
anomis baisiomis rugsėjo mėnesio dienomis. „Aš atei- budells s^° * partrenkti žemėn, jis dar kartą išsi

tiesė ir susuko:
„Tegyvuoja Jėzus Kristus!”
Pririšo jį prie giljotinos. Suzvimbė krisdamas pei

lis. Vyskupas Gobelis drąsia mirtimi apgailėjo ir at
pirko savo nelaimingo gyvenimo bailumą.

eilėse. Nelaimingasis vyskupas pamatė, kai kunigas 
pakėlė ranką išrišdamas jj, besigailintį,»nelaimingą 
nusidėjėlį. Gali dabar kilti prieš jj, jei nori, visas 
pragaras.

Jis nieko nebijo, nes neišreiškiama dieviška ra
mybė pripildė vyskupo širdį. Jis net nejaučia, kad 
kažkieno mestas akmuo pramušė jam kaktą. Jam ro
dėsi, kad jis girdi mažo Vogėzų kaimo varpus, kur 
jis, mažas būdamas, padarė krikšto įžadus. Ramiai ir

dar nežinote, kad nelaimingasis vyskupas Gobelis irgi s^u» jūs kada nors mane pašauktumėte! , pasakė 
buvo nužudytas?”

„Vyskupas Gobelis?”, sušuko išsigandęs Kudri- 
nas. „Net jis?”

„Jūs jau žinote, kad Robespieras yra įvedęs nau
ją tikėjimą į Aukščiausiąją Būtybę. Matyti, jam pa
čiam iki gyvo kaulo įgriso tuščia bedievybė. Dabar 
ateizmas yra baudžiamas 
kitų atkritusių dvasiškių, 
įmestas į kalėjimą.”

„Mano Dieve, kokia
Kudrinas. „Bet papasakokite, kaip jis mirė!

„Papasakosiu, nes pats mačiau jį mirštant!”, ty- 
, liai nuleido galvą de Pannonie. Ir smulkiai papasako
jo apie nelaimingojo Paryžiaus revoliucijos vyskupo 

’ghlą. Žibintuve plakėsi tyliai raudona šviesa. Skur
džioje daržinėje buvo gana tamsu. Bet jiems atrodė, 
kad prieš save mato liūdną atkritusio vyskupo gyve
nimo istoriją.

mirtimi. Drauge su daug 
buvo suimtas Gobelis ir

bausmė!”, sušuko Petras

tada Abė de Pannonie.
„Bet ar galėsiu jį dabar pakviesti?”, dūsauja 

Gobelis. Staiga jam ateina netikėta mintis. Jis pašo
ka. Pribėga prie celės durų ir pradeda kumštimis dau
žyti celės duris. Po valandėlės atėjo kalėjimo sargas.

„Dėl Dievo, prašau jūsų, duokite man gabalėlį po- 
pierio, rašalo ir plunksną!” maldauja kalinys. Sar-1 
gybinis, kraipydamas galvą, atneša jo prašytus daik-. 
tus. Ir vyskupas Gobelis surašė savo gyvenimo nusi
kaltimus. Gale jis prirašė:

„Mano brangus Abbė! Savo mirties išvakarėse aš 
siunčiu Jums raštu savo išpažintį. Už kelių dienų, 
Dievo gailestingumui leidžiant, aš galėsiu atlikti at
gailą už visus mano nusižengimus prieš šventąjį tikė
jimą ir papiktinimus. Aš prašau jus, neatsakykite neranda ramybės, 
man paskutinės pagalbos: palaukite manęs prie Con- 
ciergerie vartų. Kai aš eisiu pro šalį, suteikite man

♦

Gili tyla viešpatavo daržinėje, kai Abbė de Pan
nonie baigė pasakoti. Berniukas, nepaprastai sujau
dintas. kvėpavo sunkiai. Kunigas Petras Kudrinaa pa
galiau iš širdies gilumos ištarė: “Deo gratias — ačiū 
Dievui!” Ir tyliai paspaudė savo konfratrui ranką. Pa
simeldę už nelaimingojo vyskupo vėlę, visi trys atgulė 
poilsio. Greitai Abbė de Pannonie užmigo. Roberto 
ritmingas kvėpavimas irgi pasakė kunigui, kad jau
nystė atsiima tai, kas jai priklauso. Tik jis viena®

i

i

(Bus daugiau)
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„NUŽUDYKl'-MASKVA ĮSAKĖ
♦

Okotcha gavo Maskvos įsakymą nužudyti savo svainį

VLADAS MINGĖLA

6
— Ar turiu nužudyti ir savo 

svainį ?, — paklausė studentas 
A. G. Okotcha Maskvos komi
sarų. Jie ne iš karto į klausimą 
atsakė. Tačiau, kada gautąją 
brošiūrą jis peržiūrėjo ir padė
jo į šalį, komisarai pradėjo kal
bėti.

Pasikalbėjimas su komunistų 
atstovais

nės padės man. Komunistai no
rėjo sugriauti visą mano atei
tį. Aš pabudau lyg iš hipnotinio 
miego. Mano pareiga atidengti 
Afrikos sukomunistinimo pla
nus. Atrjo paskutinė minutė. 
Iki šiol aš buvau pasaulinio ko- 

‘munizmo replėse arba raudona
jame tinkle, aš tarnavau tik 
Maskvos kėslams, tad nutariau 
ateity kovoti prieš raudonąjį 
imperializmą. Man buvo taip pat 
aišku, kokią baisią grėsmę užsi
traukiau ant savęs.

Chicagos Aukšt. Lituanistinės mokyklos choras su muz. F. Strolia, sausio 6 d. atlikęs programą 
tėvų komiteto ruoštame vakare Lietuvių auditorijoje. (V. Noreikos nuotr.)
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negalės būti išspręstos nei So- , — Knyga, gera ar bloga, pri
vietų s-goje, nei partijos pada- klauso prie dvasinės įtakos prie 
liniuose užsieny. Paties Chruš
čevo kultas ar garbinimas tol 
nebus patenkinamas ir pilnas,

! kol jo autoriteto reikiamai ne
pripažins visi komunistinių par
tijų užsieniuose vadovai, neiš
skiriant ir pastaruoju metu 
"maištavusio” italų Togliatti.—
*******................*............ **~*"*

monių, kurios, kaip ir gamtos 
jėgos, veikia nepastebimai ir ne 
sulaikomai, platyn ir gilyn.

—Pijus XII
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M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 

I leidimai ir pilna apdrauda.
j 2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

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

I TV RADIJAI Hl-FI. VĖSINTUVAI ; 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta '

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IK SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050KAS PER VIENA TOJI INDONEZIJA?to, kad komunizmui esu pralai- l 
mėtas. Tik vienas komunistų 
lankytojas buvo į mano butą 
atėjęs, tai komunistinio laik
raščio reporteris Idris Cox, bet, 
aišku, manęs nebuvo namie.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FEontier 6-1882

iš VESTI VI (J NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠ1KS FOTOGRAFIJOS 
MČSV SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS LEIS, sav.

i Žemės ūkis ir toliau skurs
ta. Naujų pramonės įmonių ma
žai tepastatyta. Bedarbių skai- 

' čius auga. Aukštąjį mokslą bai
gę turi tenkintis mažais atly
ginimais. Nusivylimas didėja 
krašte ir ypač sostinėje Jakar- 

; toje (Džakartoje). Gyventojai 
dūsauja tardami: merdeka, mer 
dėka. Anksčiau jie klausė, ka
da bus olandai iš krašto išgui
ti, o dabar klausia, kada bus 
užgniaužta merdeka — laisvė.

Didysis bung - brolis šneka a- 
pie rikiuojamą demokratiją, bet 
vis labiau varžo laisvę. Ir dik
tatorius Sukamo kreipiasi į pi- 
_____ : mas - broliai, bet tik 
pašaipai, nes driskių sąskaiton

’Atkelta IS 3 pusi.)
Bapak Negana

Sukamo, vadinamas bapak- 
negara — tautos tėvas, nusižiū
rėjęs į indus, 1926 m. organiza
vo Indonezijos kongreso partiją 
ir tais metais, turėdamas tik 
26 m., bandė išvyti Olandijos 
vyriausybės įgaliotinius. Per
versmas nepavyko. Tris kartus 
olandai jį pasmerkė kalėti. Ka- 

i ro metu, kai Indoneziją valdė 
japonai, jis ėmė ieškoti jų pa- 

j ramcs. 1945 m. jis paskelbė 
nepriklausomą Indoneziją ir ap- 
sišaukė pirmuoju prezidentu.

v —___Jis nesugebėjo išlaikyti O- liečiuS;
sikvieciau jį pas save arbatos tiRriausiai ~ būčiau nužu.; landi jos sukurtos gerovės ir _ _

dįS. j tvarkos. Olandijos valdymo me-, praėjusiais metais per naktį Vie
gurno rusams paaiškėjo mano, .. m&no išpažin. tu buvo prekių perteklius, nūnai nos užkampiuose pranašo Ma

te egramą mjrgįg jvaįrįų žurnalų ir laik gyventojai kasdieninių reikme-i hometo pasiuntinys, proletaria-
manęs at- i puglapįuose) a§ jau tik. nų turi ieškoti juodojoje rinko- j to “užtarėjas”, praūžė $4,000.
d. ^ega-| riausiai būsiu Nigerijoje. Paži- Je- Per pastaruosius metus pre-■ 
buvo tos! , ,. ,. . ’ • ■ • ....................- "•.. , i nęs komunizmo klastingumą ir ji buvo .... ržiaurumą, prisiekiau visus so

vietinio - komunistinio imperia
lizmo metodus paskelbti. Aš įsi
tikinau, kad komunistinis kolo
nializmas bei imperializmas kur 

I kas baisi snis, negu praeityje 
buvęs vakariečių, ir todėl mano 
tėvynė ir visa Afrika turi ko
voti prieš bendrą priešą komu
nizmą, kuris žiauriausiomis prie 
menėmis siekia laimėti visą Af
riką ir sudaryti Afrikos Socia
listinių Respublikų Sąjungą, o 
vėliau, pagal Leniną, seks Azija 
ir Pietų Amerika.

(Pabaiga) ,

Iš v»enos vietos į kitą
Skubiai išsikėlėme iš savo bu 

to: paslaptingai ir tyliai. Mėtė
me ir draikėme pėdsakus, kaip 
kiškiai medžiotojų vejami ir per 
sekiojami, norėdami išvengti 
baisaus komunistų keršto. Lio
viausi susitikinėjęs su afrikie
čiais studentais.

Tačiau vieną dieną negrų 
Aukštoioje komisijoje susitikau 

• jauną vyrą, kurį savo laiku į- 
užimti laisvą vietą

Stud. A. G. Okotcha savo at
siminimuose toliau sako: “Al- 
abami, linksmai nusiteikęs tarė, 
kad daugybė puikių galvų mūsų 
kii vio pagalba nuriedės. Daugy
bė Nigerijos politikų skaudžiai 
užsimokės už savo praeities klai 
das.”

Vos suvaldydamas savo susi
jaudinimą, dar kartą paklau
siau, nuduodamas abejingumą: 
“ar šis Maskvos egzekucijų pla
nas palies ir dr. Azikiwe, Nige
rijos generalinį gubernatorių, 
mano sva'nį”.

“Be abejo. Kodėl jis turėtų kalbėjau 
išvengti nusipelnytos bausmės? Maskvos “Draugystės u-te’ 
Tu, drauge, esi komunistas, be 
to, gavęs revoliucinį išsimoksli- išgerti. Gal Dūt, dėl šio neatsar- i 
nimą Maskvoje. Juk savaime 
aišku, šiandieninė buržuazinė adresas. Aš gavau 
valdžia Nigerijoj turi būti pa- i iš Maskvos: “Lauk 
šalinta, nes Afrikoje, kaip iš vykstant birželio 27 
mūsų kovos plano matyti, vi
sos valstybės bus komunistinės 
ir sudarys Afrikos Sovietinių 
Socialistinių Valstybių Sąjun
gą.”

Alabami tai tarė šypsodama
sis, nesijaudindamas, tikėdamas 
tuo, ką sako. Bet instinktyviai 
pajutau jo balse keistą virpėji
mą ir lyg neištartą grasinimą 
man. Supratau, kad turėsiu ir 
savo svainį nužudyti, jeigu ne
norėsiu to paties likimo sau už
sitraukti.

Pajutau, kad veido muskulai 
ar nervai ėmė virpėti. Valdžiau 
si. Bet mano pokalbio dalyviai 
nebuvo iš kelmo spirti kvaile
liai, jie buvo parinkti psicholo
gai. Jie tuoj pastebėjo mano 
išgąstį ir susijaudinimą. O tas 
jau blogai! Aš žinojau, kad 
man su komunizmu nepakeliui. 
Žaibo greitumu manyje prabė
go mintis, jog man gėda už Ru
sijos pinigus kraujo tvane pas
kandinti savo krašto žmones ir 
gimines. Ne! Ne! Aš savo tė
vynę mylėj“au, kad ir buvau 
tapęs komunistu.
Pabudimas iš kom. hipnozės
Staiga pakilau nuo kėdės ir 

kreipiausi į Londono pasiunti- 
nyLės antrąjį sekretorių L. Ro- 
govą. Ryžtingai ir griežtai ta- 
įiau, kad viską, ką girdėjau, tu
riu gerai apgalvoti. L. Rogovas 
tuoj suprato, kad kažkas mūsų 
tarpe yra netvarkoj. Jis sekė 
mane iki automobilio ir nenusto
damas kalbėjo į mane, norėda
mas atkreipti dėmesį, lyg norė
damas mane sustabdyti. Bet... 
aš jau negirdėjau, ką L. Rogo
vas man sakė. Aš greit įšokau 
į taksi ir palikau Rogovą be
stovintį.

Namie viską papasakojau sa
vo žmonai. Supratau, kad mano Į 
kelias į komunizmą pasibaigė. 
Krikščioniškoji moralė neprilei
do manęs prie didesnių nusikal
timų. Aš krikščionis... Aš nie
kad daugiau su rusais nesusitik 
siu. Tą dieną, kada važiavau į 
Maskvą, prakeikiau.

Ryžausi važiuoti atgal į Nige 
riją. Supratau, kad būsiu savo 
krašto žmonėms naudingas, ži
nodamas visas Sovietijos paslap 
tis. Mano pareiga įspėti krašto 
valdžią apie gręsiančius pavo
jus krašto laisvei ir jį valdan
tiems pareigūnams, politikams. 
Žinojau gerai, kad mano gimi-1

. PaĮ

Į tėvynę
Aš laukiau kokio parėdymo 

iš savo tėvynės. Kai aš su savo 
žmona Ob:amaka ir sūneliu 
slapstėmės ir gyvenome High- 
bury mažame kambary, tuo pat 
metu mano svainis dr. Azikiwe 
svečiavosi Londone, kaip Angli
jos vyriausybės oficialus sve
čias. Jis konferavo ir vaišino
si kartu su Londono vyriausy- 

' Lės nariais — ministeriais ir 
herzogais... Ir jeigu aš nebūčiau 
pabudęs iš komunistinės hipno- į

i

nos užkampiuose pranašo Ma-

Įėjau suprasti, kas 
telegramos siuntėjas: 
be parašo. |

Susitikau vieną kartą ir tą 
siuntėją. Jis studijavo tame pa-| 
čiame Maskvos universitete kar 
tu su manimi. Sužinojęs mano 
nusigręžimą nuo komunizmo, 
jis mane suiado Londone. Jis 
ryžosi grįžti Nigerijon.

Jis papasakojo apie Mask
vos u-tą ir jo rektorių. Kada 
rektorius sužinojo mano “išda- 

; vystę”, buvo skubos keliu su
šauktas studentų susirinkimas. 
Jis buvo įsiutęs. Mane koliojo 
visaip: šnipu, kapitalistų tar
nu, išdaviku... Tuo atviru ma
nęs puolimu, rektorius pasiekė 
neigiamų rezultatų: daugumas 
studentų panoro “studijas” mes 
ti ir važiuoti namo. Tačiau dau kad kurtų, 
gumas studentų iš savo tėvynės jungiasi su Dievu, kad būtų at- ti ir atsiuntė savo 
buvo išvykę slaptai... be to, jie kurtas.
ir sauso skatiko prie savęs ne
turėjo. Tad kentėjo ir laukė 
patogesnio momento. Po mano 
“išdavystės” net to universite
to pamatai susvyravo — pakei
tė ir jo pavadinimą, būtent — 
Maskvos vaistybinis universite- 

' tas.
Tačiau man buvo nesupranta

ma, kad jokių ypatingų perse
kiojimų iš rusų pusės nepaste
bėjau, kažkodėl jie buvo pali
kę mane ramybėje. Jie supra-

kių kainos pakilo net 400%. Vi-I Jis Jungtinių Tautų auk- 
dutinis mėnesinis atlyginimas lėtinis’ kuris j°ms sPiovė i vei' 
siekia 450 rupijų, bet jų neuž-i^’ kaiP ir sav0 krašto ^ven‘ 
tenka tropikinei aprangai ir tojams. Kai Azijos satrapas ū- 

1 maistui i žauja, merdeka - laisvė užgniauš
, ta.
I

1958 m; Mahometo pasekėjų 
partija Sumatros saloje sukur
stė sukilimą prieš Sukamo. Su- 

i kilimą jis numalšino, bet ne
trukus gyventojų teises ir lais
vę dar labiau suvaržė. Į parla
mentą ir savivaldybes “renka
mi” tik diktatoriaus Sukamo 
patikėtiniai. 1945 m. jo paties 
sukurtoji konstitucija sulaužy- sąmoningų ar nesąmonin
ta. Kinai savo rankose turėję ^ų padėjėjų sukeltas gatvės 
vidaus prekybą, ištremti. San- dulkių sūkurys bus nupūstas 

i tykiai su Pekinu grėsė nutruk- r _ - -

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

VIrginia 7-7747cnd Loan Association

2202 W. Cermcfc Road 
Chicago 8, ILL.

FEDXRAL

Meraoka

U. S. G-overnmeut

i

S

Asmenybės kultas
(Atkelta iš 3 psl.) 

rūpesčiu seka, kokiu ryžtingu
mu mes žengiame į spinduliuo
jančias komunizmo aukštumas. 
Tačiau imperializmo ideologijų

šviežio istorijos vėjo...” Šveica-
— Poetas pasitraukia į save, ti. Tuo metu Maskva suteikė 04 “Neue Zuericher Zag” (338 

> “Pravdą”, ta 
proga kelia mintį, kad Maskvos 
reakcija į pasaulinio komuniz
mo iškeltus nepatogius klausi
mus kaip tik rodo, kad komu
nistai anaiptol nesą tikri, ar tas 
istorijos vėjas nupūs dulkes 
ar .. jis pavirs į galingą uraga
ną ... Pats Chruščevas sukėlė 
debesis dulkių, kurios dar ilgai

Kontempliuotojas paskolą kariuomenei apginkluo- nr-)> pacitavęs 
“žinovus”

—Th. Merton krašto ūkį “pakelti”.

Chartered and Supervised by the

METINIS DIVIDENDAS
mokamas visoms santaupoms

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

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

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

E
mi!!!!!!!!

iiinniihĮ
r-—TMlili

Illillili!
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VANOER WAGEN/£>
Sinclair

ANGLYS
SINCLAIR ALYVA

4552 West 63rd St.

OIL
SuperFIame Į

HEATING

POrtsmouth 7-8020

M OVI N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.fc.-'

CItANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PLETKIEWICZ, Pres.

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

Pirmad. 
Antrad. r
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad.

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.
.... aunnf. PIRMAD. ir KETV. ..................... $ v. r. iki 8 p. p.
VALANDuS: ANTRAD. ir PENKTAD................9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. . » v r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

KALĖDŲ TR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ

ir va 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 ūži- 
ma 290 pėdų.

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

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION 

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

nuo 12 iki 8 popiet 
9 „ 4 „ „ 

Trečiad. uždaryta visą dieną 
nuo 9 iki 8 popiet 

‘ 8 „ 
12:30

Kas
Viskę perka pas Lieponį!

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: ’ 
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226

Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LIEPOMS

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

P-nktndienu, v*ii ,r«- iki 9 30 valandos vakaro atidaro tik 
‘Sau* h WMtrrn A v- krautuvė
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BOSTONO ŽINIOS

t

4

NUOTAIKINGA 
KALĖDŲ EGLUTE

Bostono “Žalgirio” ir “Balti
jos” skautų ir skaučių draugo
vės, vadovaujamos energingų 
draugininkų ps. C. Kiliulio ir 
vyr. skilt. A. Kubiliutės suruošė 
skautams ir mažiesiems Tauti
nės sąjungos namuose eglutę.

Kun. J. Klimas įdomiai pa
pasakojo apie lietuviškus Kalė
dų ir kūčių papročius. Susirin
kusius sveikino tėvų komiteto 
pirmininkas inž. E. Manomai- 
tis ir “Baltijos bei “Žalgirio” 
tuntų tuntininkai.

Kalėdų senelis, kuriuo buvo 
vyr. skilt. R. Bričkus, apdova
nojo vaikus dovanomis ir sal
dainiais. Skautės padeklamavo 
eilėraščių ir padainavo keletą 
dainelių. Svečiai buvo pavaišin
ti kavute ir pyragaičiais.

Mažiesiems išsiskirsčius, vy
resnieji turėjo progos pasilinks
minti grojant skautų orkestrui, 
vadovaujamam G. Karoso.

prelatui Franciškui Juškaičiui 
Cambridge l’ovvių parapijos 
klebonui tos parapijos klebonu 
paskirtas sou’Lbostonietis ku
nigas Antanas Baltrušiūnas. 
Kunigas Baltrušiūnas yra bu
vęs vikaru įvairiose airių pa
rapijose, o paskutiniuoju laiku 
dirbo Lawrence Mass., lietuvių

Jeigu Bostone ir toliau bus 
i einama tuo pačiu keliu, tada 
tur būt svetimieji pradės tvar- 

: kyti mūsų reikalus ir jaunimą. 
I O gal kas nors to jau ir dabar 
siekia. Ne, tuo nesinorėtų ti-1 pai apijoj, kur klebonu yra prel. 
keti. Greičiau mūsų ambicijos 1 jQras> Naujasis kle-

“įbonas yra užaugęs South Bos- 
! tone, kur jo tėveliai ir dabar 
gyvena.

— South Bostono lietuvių pa 
rupijos salėje po bažnyčia sau
sio 7 d. buvo surengta vaiku- 

| čių kalėdinė eglutė. Į šį gražų 
parengimą prisirinko labai di- 

jdelis būrys vaikučių, kurių dau 
guma jau yra gimę šioje šaly-

ir mūsų smulkėjimas praaugo 
mus pačius.

Šios kelios eilutės yra apelia
cija į visus: tėvus, organizaci
jos vadovus ir net centrinę va
dovybę. Kalčių turi visi. Todėl 
nereikia jų ieškoti tik pas kitus. 
Reikia ieškoti jungties, kad vi
si galėtume džiaugtis gražiais 

i darbo vaisiais.
LAISVĖS VARPO METINIS Je’ Jie 1Splde ir V1SJ* Sana 

SPRENDĖJŲ SUSIRINKIMAS * gražiji meninę programą.

*

A

JAUNIMO REIKALU

Kam nerūpi savų vaikų auk
lėjimas? Kam nerūpi lietuvybės 
išlaikymas ? Kas gali norėti, kad 
mes ištautėtume ir atkristume 
nuo lietuviško kamieno? Tai 
klausimai, kurie tur būt ne vie
nam iš mūsų labai dažnai išky
la ii suEelia gana rimtą susi
rūpinimą. Tai, kas įskiepijama 
vaikui pačk.je kūdikystėje, vai
kystėje ar brendimo laikotar
piu, tas dažniausiai pasilieka 
per visą žmogaus gyvenimą.

Tėvų paieiga rūpintis, kad jų 
vaikai būtų gražiai auklėjami, 
kad jiems būtų skiepijama tė
vynės ii artimo meilė. Kad jie 
mokytųsi būti gerais tautos vai 
kais. Kad juose augtų gėris ir 
supratimas bei užjautimas ar
timo. Kad jie nematytų ir ne
girdėtų kas yra blogo. Kad jie 
negirdėtų peštynių ir rietenų.

Bet tai nėra vien tėvų parei
ga, tai yra pareiga kiekvieno 
gero žmogaus, kiekvieno gero 
piliečio, o juo labiau auklėtojo. 
Jaun;mo auklėtojai ir vadovai 
tai turėtų gerai įsisąmoninti ir 
eiti tuo keliu. Jiems tėvai pa-' 
tai savo brangiausią turtą — , _ D __
savo vaikus. Jie nori ir tiki, kad 
jie nebus apvilti ir, kad vaikas i 
priklausydamas savai jaunimo 
organizacijai ten išmoks tik ge
ro ir gražaus.

Dabartinėse sąlygose turime 
tik dvi organizacijas, 1_____
renkasi mūsų patys mažieji ir 
paaugę \a>kai. Tai labai gražios 
organizacijos, su labai gražiais 
obalsiais savo vėliavose.

Į Bostono vieną iš tų organi
zacijų įsimetė blogio grybelis, 
kuris ne Ūktai, kad nenyksta, 
bet dar labiau plečiasi. Laikraš
čių puslapiai kartais ne tiktai 
nesistengia pašalinti to grybe
lio, bet įpilant daugiau benzi
no į ugnį neva norima ją už
gesinti. Laikraščių puslapiai jau 
pasidarė permaži. Jau eilė Bos
tono lietuvių radio valandėlių 
irgi ar tik ne benzinu nori tą 
pačią ugnį užgesinti.

Praleidom 
bės šventes, 
sius Metus, 
ateina taika 
jaunimo organizaciją, 
jos ir užsispirimai niekados ne
atneša taikos ir ramybės. Jeigu 
kas jos trokšta, tas turi jos 
ir ieškoti be benzino, o su aly
vos šakele.

Čia yra apeliacija į tėvus, į 
vadovus ir į vyriausius vado
vus.

Tik:u, kf.i kiekvienoj šeimoj 
atsiranda lam tikras dūmelis. 
Bet geroje 5e moję jis visados 
greitai -šnyksta. Svarbiausia, 
v:sadc- stengiamasi, kad jo ne- 
pi matytų e votimi, kad namų ne 
gerovės nebūtų valkiojamos gat 
vėmis.

Nors jie augo svetimoj žemėj,
Sausio 7 d. įvyko Laisvės Var bet išpildytoji programa rodo, 

po sprendėjų metinis susirinki- kad lituanistinės mokyklos dar
nias. Laisvės Varpas yra vie- bai, 
na iš Bostone ir apylinkėse e- 
sančių lietuvių radio programų, 
kuri yra transliuojama kiekvie
ną sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte iš radio stoties, kuri ran
dasi Framingham. Jos vedėju 

i yra Petras Viščinis.
Susirinkime buvo peržvelgta 

praeitų metų veikla. Šios radio 
program ą išlaikymui lėšos su
renkamos iš parengimų, iš na
rių sprendėjų mokesčio ir iš 
aukų. Per pereitus metus buvo 
eilė parengmų, bet vienas iš 
pagrindinių, kada dalyvavo trys 
mūsų gerieji dainininkai iš Chi
cagos: r.tankaitytė, Baras-Ba- 
ranauskas ir Vaznelis.

Nežiūrint visų vadovybės pas 
tangų, praeitieji metai savo pa
jamomis neį adengė išlaidų. Jas 
reikėjo padengti iš ankstyves-. 
niųjų metų Dalanso. Pajamos 
siekusios truputį virš 4,000 dol., Bažnyčios teisinas ir bylos 
o išlaidos virš penkių tūkstan
čių.

Diskusijose buvo pasisakyta 
tiek dėl pačies programos, tiek 
dėl lėšų sudarymo.

Praeitų r.ntų valdyba sudarė: 
pirm. P. Vėrinis, vicepirm. Dva 
rėčkas, ižd. Barulis, atsk. ve
dėjas Beržinskjs, sekr. Strikai- 
tis ir nariai — Andriulionis ir 
Šalavėjus. Revizijos komisiją 
— Lapšys, Vilčinskas ir Son
da.

f

i

vaisiai yra labai gražūs. 
Vaikučiai ir dainavo ir dekla
mavo su gražia lietuviška tar
sena.

Į parengimą atsilankė ir pa-! 
rapijos klebonas prelatas Pran
ciškus Virmauskis, kuris nuo 
pirmųjų mokyklos įsikūrimo die 
nu yra tos mokyklos globėjas. 1 
Dalyvavo visi mokyklos moky
tojai su mokyklos vedėju rašy
toju Antanu Gustaičiu ir taip' 

| pat tur būt visų vaikų tėvai.
— Nepiliečiams. Nepamirški

te, kad sausio mėnesį privalote! 
užsiregistruoti pašte užpildyda
mi Address Report Card.

— Inž. Algis Gustaitis su žmo 
na Rasa ir žmonos tėveliais ir 
broliu aplankė Algio tėvus An
taną ir Aleksandrą Gustaičius 
Bostone Naujųjų Metų proga.

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 10 d.

I

tė 65 dol. liet, saleziečių gim
nazijai Italijoje.

Popiežiaus universitetas

so pasaulio; tie 400 naujai 
įšventintųjų, pavyzdžiui, pri
klauso 71 tautybei.

Lawhon šeima stovi prie savo buvusių namų Crestview, Fla., ku
riuos sugriovė viesulas. z (UPI)

r

— J. O Jalinskai, pardavę 
senąjį namą, nusipirko naują, 
patogesni. Namo pašventinimas 
ir šaunios vaišės buvo jaukiame 
artimųjų šeimos draugų rately-1 
je. Sudburiškis

B

KANADOS ŽINIOS

vi-

Sudbury, Ont.
Nauja valdyba

KLB Sudburio skyriaus
suotiniame narių susirinkime, 
kuris įvyko pereitų metų pas
kutinę dieną Christ the King 
parapijos didžiojoje salėje, bu- ■ 
vo išrinkta nauja valdyba. Pa
reigomis pasiskirstė šitaip: St. j 
Krivickas — pirmininkas, J. 
Kručas — sekretorius, Pr. Gab
rėnas — iždininkas, A. Juoza- 

1 pavičius — švietimo vadovas, 
Povilas Jutelis — narys. J. Re- 
meikis ir P. Semežys liko kan
didatais.

ir Kanados teisingumo ministe- 
riui D. Fulton’ui. Ypač šiam pa
starajam pasiuntė platų ir stip
riais argumentais paremtą raš- ■ 
tą, iškeliantį komunizmo pavo
jų Kanadai ir reikalavimą, kad 
komunistų partija, kaipo tarp
tautinių sąmokslininkų ir kri- 

iminalistų gudriai suorganizuo
ta gauja, būtų paskelbta už įsta 
tymo ribų. Ministeris pirminin- 

I kas, atsakydamas į tą raštą, 
pasigerėjo lietuvių bendruome
nės aktyviu pasireiškimu ir pa
žadėjo, kad komunizmas Kana
dos valdžios bus stropiai kont- 

! r oliuoja'. as.1
Kronika

— Lietuvių bažn. komiteto 
'parengimas, įvykęs pirmąjį sek

I

Į
Popiežiaus Universitetą Gre- 

goriąnum Romoj šiais metais 
lanko 3074 klausytojai. Maž
daug pusė jų (1590) studijuoja 
teologiją, keletas šimtų — filo
sofiją; 155 studijuoją bažnyti
nę teisę, 106 bažnytinę istoriją, 
kiti gi misiologiją ir socialinius 
mokslus. — Praėjusiais me
tais virš 400 Gregorianum uni
versiteto studentų buvo įšven
tinti į kunigus. Tame universi
tete studijuoja klierikai iš vi- į

I

Kontrolės komisijon išrinkti: 
kun. Ant. Sabas, A. Laucius ir 
J. I.vkšys. Šiemet su valdybos 
rinkurais nebuvo jokio vargo,
jokių tąsymųsi bei išsisukinėji- madienį po Kalėdų, gražiai iš- 
mų, kaip dažnai būdavo anks- puoštoj Christ the King salėj, 

Visi išrinktieji iš sykio praėjo puikioj šeimyniškoj nuo 
taikoj. Šokiams grojo daugiau
siai lietuviškų plokštelių muzi-1 
ka. Kun. Ant. Sabas pavaišino j 
visą lietuvišką jaunimą nemo
kamai. S. Rakštienė iš Fruit- I

■ i

į land’o atsiuntė vertingą dova- į 
ną loterijai ir puikių obuolių. ;

čiau.
sutiko, nes supranta, kad yra 
kiekvieno tauraus lietuvio pa
reiga pasiaukoti ir pasidarbuoti 
Lietuvos labui ir tada, kai nėra 

j gaunama jokio medžiaginio at- 
į lyginimo. •’< - .

Pereitų metų nepilna valdyba

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
litus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63 rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

Vyriausiojo bažnytinio teis
mo tribunolo Sacra Romana 
Rota dekanas Fr. Brennan pa
darė pranešimą apie Rotos vei
kimą vienerių metų bėgyje. Per 
tą laiką šioj bažnytinio teismo buvo monarchinė, nes dirbo be- — Karolis ir Irena Balčiūnai, 

• kurie Sudbury turi patį moder- 
moterystės bylos. Galutinis Raškevičius su savo žmona Ida, niausią ir gražiausią moterų 
sprendimas paskelbtas 136 by- Klaipėdos krašto pavyzdinga lie grožio galioną ir vyrų kirpyk- 
lų. Iš jų 60 ištuokų, paskel- tuvaitė. Atsižvelgus į visas ap- ią, i?u daugiau kaip mėnesį 
biant santuoką negaliojančia, linkybės, ji padarė labai daug prieš Kalėdas taip pat atidarė 
76 bylose pripažinta moterystė ir bene pirmoji išėjo į platės- moterų grožio salioną De Faun- 
galiojanti. Sacra Romana Ro- nius politinius vandenius, pasi- ting Hamiltone. Tai pats di- 
toj studijas šiais metais lankė reikšdama anglų spaudoje ir 
121 studentas iš 30 įvairių siųsdama protestus Brazilijos 
kraštų. • prezidentui, rusų pasiuntinybei

■ 1

instancijoj buvo nagrinėta 242 veik tik vienas pirmininkas A.
mnfnrTtcf t-* _ *1____ *2_______ ____ ____________ *____________

į?u daugiau kaip mėnesį

ba: P. Viščinis — pirmininkas, 
A. JanuškevičiSiė ir J. Dvarec
kas — vicepirm. A. Parulis — 
ižd., V. Beržinskas — atsk. ved. 
V. Izbickas — sekretorius ir 
nariai — A. Andriulionis, A. 

, . I Bai tašūnas, J. Šalavėjus, Edv.kuriose .... . ...l Meilus. įteviujos komisijon — 
A. Lapšys, J. Sonda ir V. Stel-

I mokas.
KRONIKA

— Kun. Antanas Baltrušiū- 
: nas yra naujas Cambridge lie
tuvių parapijos klebonas. Mirus

Taikos ir Ramy- 
sutikom Naujuo- 

Tegu šiais metais 
ir ramybė ir į šią 

Ambici-

Naują aukštą 
dividendą investavimo 
sąskaitoms rengiamės 

mokėti nuo 
1962 m. sausio 1 d.

JOIN OUR STAINLESS 
C LU B !

džiausiąs ir prašmatniausias 
grožio salionas visame mieste 
su dviem skyriais: brangesniu 

| ir pigesniu.

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

kite smulkmenų!

I
I

Į

J

J %

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

I

— A. Kusinskis, surinkęs iš 
būrelio narių mokestį, pasiun

GRANTW0RKS
ALYVA, ANGLYS 

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys Ir

Alyva.

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

Adomas Bemadišius

t

įsteigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME

PILNO MĖNESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MĖNESIO DIENĄ.

AND LOAN ASSOCIATION 
South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside

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

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH, Chiirman of th« Boartf

— Sudburio lietuvių kapelia- 
n'joj praėjusiais metais pakrikš 
tyta 6, susituokė trys poros. 
Labai džiugu, kad visos poros 
grynai lietuviškos ir katalikiš
kos. Mirė vienas. Pakrikštyta — 
Juozas M. Alkūnas.

Nuo gruodžio 26 d. iki sausio 30 d. švenčiame 
savo padidinto namo atidarymą ir ta proga kvie
čiame atsilankyti mūsij būstinėje. Svečiai bus 
vaišinami, o taupytojai gaus ir dovanėliu.

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACK1EWICH Jr„ PrMldent

FREE PARKING

VALANDOS: Kasdien, įskaitant Ieštadlan| nuo 9 valandos ryto Hci 4 valandos po piotv. 
ryto iki t valandos vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

EDER \] SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avenue / Chicago 32, illinois
V'rtriric 7 1141

Split by PDF Splitter
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Vakarų ir Rytų apsiginklavimas

V. LITAS

Britų Strateginių Studijų in
stitutas paskelbė duomenų apie: 
Rytų ir Vakarų apsiginklavimą. 
Paskutiniais mėnesiais Rytų blo 
kas apsiginklavimą labai stip
rina. Rusija ir Kinija prie gink
lo dabar laiko 8 mil. vyrų. Pa
našų kareivių skaičių turi ir Va 
karai. Rusų kareivių persvarą 
prieš Vakarus turi Vidurio Eu
ropa.

Viso 6,000

pranešimu, 
gal pastatė

vuočių. Maskva rytinėje Vokie
tijos zonoje laiko 10 šarvuočių 
divizijų. Kita dešimtis yra mo
torizuotų divizijų, 
šarvuočių.

Britų instituto 
Maskva stato arba
šešis povandeninius atomine jė
ga varomus laivus. Viso rusai 
turi 430 povandeninių laivų, iš 
to skaičiaus 85 povandeniniai 
laivai nardo po Baltijos jūrą. 
NATO Vidurio Europoje turi 
23 divizijas. Tame skaičiuje yra 

■ 8 vokiečių divizijos. Vakarai

Bet iš viso Rytai neturi pra
našumo prieš Vakarus. Vakarai 
dabar turi 63 tarpkontinentines 
raketas. Rusų raketų skaičiusį 
neprašoka 50. Vakarai turi 186 j Vidurio Ei ropoję turi 3,000 lėk 
vidutinio atstumo raketas. Ru- į ^uvni- Iš viso NATO oro pajė
gai pasigamino 200 vidutinio į sudaro 5,000 lėktuvų, pride- 
atstumo raketų. '__________
600 tolimo skridimo bombone
šių. Rytai 190. Vakarai turi 2, 
200 vidut. atstumo bombonešių. 
Rylai šitų bombonešių pasiga
mino tik 1,100.

Vakarai turi tiant ^ar v5sa kas reikalin-
I ga jiems paremti.

MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

P-aeitą vasarą rusai vėl pra
dėjo didinti savo kariuomenę. 
Rusai dabar prie ginklo turi 3.8 
mii. vyrų. Rusijos satelitai prie 
ginklo laiko 990,000 vyrų. Sa- 
tel.tai, be to, turi 360,000 pu
siau karinės organizacijos vy
rų. Didžiausią armiją, bet pras
tai ginkluotą ,turi kinai. Rusų 
šarvuočiai sudaro 20,000 viene
tų. Prie šito skaičiaus reikia 
pridėti 15,000 senesnio tipo šar-

DĖL KNYGOS “PALIK 
AŠARAS MASKVOJ”

Perskaitęs saus. 4 d. Drauge 
Levo Prapuolenio konkretų pa
siūlymą Kuchel — Lipscomb 
rezoliucijos komitetui, dėl įtei-1 
kimo p. Armonienės knygos 
‘Talik ašaras Maskvoje”,—vi
siems Amerikos kongresma- 
nams, šiuo reikalu norėčiau pri 
dėti keletą minčių. Visos lietu
vių organizacijos bei pavieniai 
asmenys turėtų tą idėją parem
ti ir surinkti tokią sumą pini
gų, kad galima būtų “Palik 
ašaras Maskvoje” įteikti vi
siems senatoriams, kongresma- 
nams ir kitiems įtakingiems vai 
džios pareigūnams.

Šis reikalas turi būti atlik-
tas kaip galima greičiausiai, 
kadangi yra labai svarbu, kad 
minėti asmenys galėtų tą lietu
vių tragedijos knygą perskai
tyti prieš Vasario 16 dienos mi 
nėjimą kongrese.

Surinktus pinigus reikėtų per 
siųsti Kuchel — Lipscomb ko
mitetui, kuris šias knygas į- 
teiktų atitinkamiems pareigū
nams.

Šiuo keliu eidami mes įsigy
sime daug draugų Jungtinių A- 
merikos Valstybių kongrese ir 
vėliau bus daug lengviau įnešti 
Lietuvos bylą į Jungtinių Tau
tų dienotvarkę.

Visas pasisekimas lieka mū
sų pastangose. A. L.

J

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

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

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

Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3,000 nuomos. Kaina $6,800.

Gražus 6 butų 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

Arti mūsų, 6 kamb., 12 metų mū
ro rezidencija Ir garažas. Gazu šil
dymas. Platus lotas. $20,200.

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

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

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

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

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

Liuksus — Modern. 6 kamb. mū
ras. Sausas įrengtas beismentas. Ga
ražas. $21,000.
1)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

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

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

NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7!st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

ĮSIGYKITE DABAR 1

ga-

8 ir
Mū.

“Viešpatie, Išklausyk
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis. M.L0.
Išleido 

rietuvių Katalikų Spaudos Draugija
■O—

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystes mal
dos; Šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų Ir VMlinlų apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
tr Lt

ŠI maldaknyge yra geriausias plr 
klnys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
jau.

♦
Maldaknyge •'Viešpatie, Išklaus/k 

Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų.

640 puslapių: 3Z colio storumo

Kaina 
Paauksuota 33.50

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
DRAUGAS, 4545 W. 63 St

Chicago 29, ūlinois

parko.

Tvirta

už

PROGOS-OPPOBTUNITIES

PARDUODAMA TAVERNA. Air- 
conditioned, pilnai įrengta, geroj 
apylinkėje. Parduoda už geriausią 
pasiūlysią. Nori skubiai parduoti 
— iki sausio pabaigos. 1401 So. 
49th Court, Cicero, Illinois.

I

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

owning & operating this brand new 
currently occupied motei 40 units 
— air conditioned — TV’s AAA-ap- 
proved, newly carpeted and furnish- 
ed — swimming pool, coffee bar. 
60% occupancy (avg.). Righton on 
new four lane Highway 77 by pass. 
Write, wire ar phone GA 5-1155. 
Skylark Motei, Harlingen, Tėvas. 
P. O. Box 867, D. T. Hay, owner.

He’s too busy to run it!

DĖMESIO !

Agneta Hansson, 17 m., pirmoji 
moteris jūrininke, uždaro savo ke
lionės maišą prieš išvykdama į 
pirmąją kelionę. (UPI)

GRAŽI DOVANA BET KADA!

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

►00000000000000000-00000000

LTTHUANIA (Paveiksluose) $6.00
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES ................................. $2.00

Redagavo J. Daužvardienė
LITHUANIA THROUGH 
THE AGES .........................

Parašė Dr. A. Šapoka.
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, 

Parašė Ig. šlapelis
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT .................................

Išleido Marlborough

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. Metines paja
mos $6,000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metines pa
jamos virš $13.000. $98,000.

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

2

2

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

o
$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, 
arba

4936 W. 15th SU

CL 4-2390

OL- 6-4980

*NEBRANGIAI TAISOME* 

alyvos, gazo, anglių fumasus, 
stokerius ir visas šildymo sistemas 

Darbas garantuotas 
ALEKSANDRAS GERULIS 

3625 W. 64th PI. REliance 5-2541

i

i

$3.56

$5.00

$1.26

$42,800 mūrinis 4 butų, 59 ir 
Kedzie rajone.

$99.500 mūrinis daug butų su 
$15,000 pajamų metams, M. Parke.

$44,000 naujas mūras ir mūro ga
ražai. įrengtas rūsys, M. parke.

$12,500 mūrinis su garažu, $200 
paj. mėn., arti M. parko.

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

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

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

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

$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?

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

a.

$30,800 mūrinis 1% a„ 10 metų, 
gerai išlaikytas. M. parke.

$18,500 mūrinis 10 metų, 5 kamb. 
su valgomuoju, arti M. parko.

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
, 2 blokai nuo mokyklos.
$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke.
Mūrinis naujas 4 H apačioj, 

limi viršuj, M. p., $19,9G0.
Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 

žas, pastogS, tik $12,9<>o.
Mūras 5 kamb., 80 p. lotas, 

Campbell, $20.000.
Mūras 8 butai, Genos pajamos, 

ir Kedzie, $84,900t
Medinis 7 kamb. su pajamom 

ekstra lotas šalia, $21,800.
Medinis 5 kamb., mažas įmol ėji

mas, Gage p., tik $8.000.
Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 

gera vieta. $17,800.

p..

< ga-
gura- I

J

69 ir

62

ir

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

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

63-čia ir Whiple. 2 po 5% kamb. 
mūr. 
trolė.

71 
mūr. _
priedų. $18,750.

A. Norkus Real Estete
3405 W. Sint St W* 55030

2 kamb. rūsy. Potvynio kon- 
Garažas. $29,500.
* Whipple. 2-jų aukštų puiki 

rezidencija. Daug vertingų

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

, 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 PĖDU SKLYPO
6 metų 5% kamb. mūr. bunga- 

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

6 butai po 4 kamb. 2 aukštų mūr. 
prie 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

I * 1
I kmb.,

.3 « - •? .
gara- 
New

PRIE MARQUETTE PARKO
2 aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. gazo 

šildymas. Naujas garažas, su šoninių 
įvažiavimu. Alumin, langai. $31,900.

Naujas 5J4 kamb., 3 miegamų mūr. 
Gazu šild. Marąuette Parke. $18,900.

2-jų aukštų med. 6 ir 6 kamb. Gazu 
šild. $160 mėn. pajamų. Evergreen 
Parke. Tik $14,900.

2-jų butų mūr. 12 metų senumo. 4 
'ir 3 kamb. Gazu šild. Garažas. Alū
nam. langai. Marąuette Parke.

Tik $29.900.

MARQUETTE PARKE
Gražioje .vietoje, 7 metų, 514 

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

3 modemiški butai (2 po 5 kamb.
1 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 lš- 

! dekoruota. Nebrangus.
I
L STONKUS, R. E. 

2617 W. 71 st St.
HE 6-1517 arba PR 8-1595

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS REAL ESTATE

I

^T^E L?T^T^ 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69th St. n a. PR 6-1063

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

Te^. PRospect 8-2283

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Remkit dien. “Draugę”

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

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

/

ŠIMKUS CONTBACTOES

M O VI NG
F. KASPARAS

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

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA HE 4-5880

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 

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

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be to labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

INCOME TAX

I
I s

i

NAUJU NAMŲ PASIRINKIMAS 
(VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas 8č Co 

BTJILDURS 
2523 West 69th Street 

Tel. PRospect 8-3792

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

i

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 

| mi (re-coated). Dažymas iš lauko 
j “Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau- 

į sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

*

i

4545 W. 63rd Street
Chicago 29, III

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

Užsakymus su Dinigai3 prašome siųsti

“DRAUGAS”

PARDAVIMUI

HELP WANTED MOTERYS

ALTERATION WORKROOM

1804 West 59th Street
iz

MIDLAND ALTERATION WORK- 
ROOM MANAGER

F I T T E R S
S E W E R S

Interviewing mezzanine floor: 
830 N. Michigan Av., Chicago 

or
25 W. First St., Hinsdale 

FAculty 3-0446

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So. Maplevood Avė., 

Chicago 29, IU.

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuoldte MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special Representative

Pirkite JAV Apsaugos ' 
B o n u b i

CICERO SPECIALI 4 butų apart- 
mentinis namas. 3 po 5 kamb. ir 4 
kamb. Pajamų $258 per mėn. Nuomi
ninkai patys apsišildo. $24,900; įmo
kėti $6,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BI 2-2162 arba OL 2-6710.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

STOP CHOPPING THAT ICE! 
MĖLT IT. MR. THAW NOW 

available in Chicago
Ndt salt, will not harm grass.

$4 per 100 lbs. WE DELIVER 
Call BE 5-2524

Federalineje 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų taupymo 
sąskaitą

ant Bonus 
sqskaitu

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

August Saldutes Prezidentas

MARQUETTE Parko apylinkėje 
i reikalinga šeimininke prie 3-jų 
i žmonių šeimos. Lengva namų ruo
ša. Atskiras kambarys — gyventi 

: vietoje. Geras atlyginimas. Skam
binti po 6 v. v. LU 5-0399 ..

Moteris jieško vyresnio amžiaus 
moters gyventi kartu dėl draugys
tės. 5554 S. New England Avė. 
Tel. 586-0090.

BO NWITT 
TELLER 
OAK BROOK, ILL

Now interviewing for openings 
ta early March

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOGŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
SSSO S. ALBANY AVĖ. CHICA60

,, V I K D O “
HEATING SERVICE

Įrengia naujus Ir perstatų se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas Ir 
alyvos “conversion burners", 
vandens “boilers", vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. VESTERN AVĖ.. Chi
cago. III.. VI 7-3447—D. Žu
kauskas.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

J

JUOZAS ŽEMAITIS

?............................

f

IR VIC. SKABĖ. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
{rengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų išsi- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
METAI,

24S1 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Td. 277-1442 Bes. OL. 6-0413.

^REZIDENCINIAI,
rĖ|KOMERCIN!AI,
' 1 MEDICINOS IR

—
r Ė3 KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in 
, dustrijos bei ofisų pastatai. 

Taip pat įvairūs pastatų re- 
temontai.

|l_ STAŠAITISi
Statybos Kontraktorius

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0708 CL 7-2094 Chicago, IU.

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

w
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PAS ISPANIJOS OFICIALIOS ŽINIŲ 
AGENTŪROS DIREKTORIŲ %

KUN. KAZ. PATALAVIČILS, Ispanija

būti

t

mentas yra kietas, ir dažnai

Tikriausiai, kad “Draugo” pastaroji iš tikrųjų turi 
skaitytojų visai nedaug kas bus originaliai informuojanti ir ati- 
girdėjęs apie ispanų oficialią tinkanti tiesai. Be to, savo sti- 
žinių agentūrą “EFE”, nors ji liumi, turi būti švelnesnė ir pri- 
vaidina patį svarbiausiąjį vaid- imnesnė negu paprasta žinia, 

Smenį informaciniame ispanų gy bet reikia žiūrėti — nepaklysti 
venime. Jos direktoriumi jau scnetiniame stiliuje. Aišku, kad 
kelinti metai yra don Manuel ir kronika turi savo išimčių- 
Aznar, vyras 50 metų amžiaus, pvz. karo metu kronikos-žinios 
baigęs su geriausiais pažymėji- iš frontų negali atsiduoti per
mals pačius aukščiausius žur- daug švelnumu, nes pats argu- 
nalizmo ir informacinius moks
lus Ispanijoje ir užsienyje. Nu- net baisus, 
stebau įėjęs į jo darbo kamba
rį — tai nepaprastai didelė ke
turkampė salė, kurios vienam 
gale — darbo stalas, kitam — 
svečių priėmimo vieta. Darbo 
stalas, kaip paprastai, apkrau
tas daugybe popierių, knygų, 
žurnalų, ką tik gautomis tele
gramomis. Jo priekyje — visa 
krūva pačių svarbiausių pasku
tinių žinių iš Berlyno, Katan-

^gos, Jungtinių Tautų, ypač po- . 
kalbių tarp sukto Gromyko ir 
gerų norų amerikiečio Rusk. 
Paliepus man atsisėsti prie 
EFE žinių agentūros darbo stą- 
lo, jo užklausiau:

— Ponas direktoriau, kaip 
pradėjote savo nueitą ilgą kelią 
žurnalizman, pisiekdami EFE 
agentūros duris?

— Nuo pat mažų dienų ne
paprastai mėgau literatūrą, ku
rios skonį ir šiandien nešioju rjau .paruošti gyvenimui ir savo 
savo kraujuje. Pastudijavęs pa pasirinktam darbui bei profesi- 
kankamai savąją ir užsienines jaį negu kad anksčiau. Supran- 
literatūras ir kartu žumalizmą, tam a, kad dabar, tiek pas mus 
pasijutau, kad mano jaunystės Ispanijoje, kaip ir užsienyje, tu

— Ar esate buvę karo kores
pondentu ?

i — Taip. Laike mūsų pilieti
nio karo ir, be to, įvairiuose 
frontuose antrojo Pasaulinio ka 
ro metu. Daug ką galėčiau jums 
papasakoti iš tų baisių laikų 
scenų, bet iš viso būtume daug 
laimingesni, jei daugiau karų 
nebūtų! į

— Ką dar galėtumėte patarti 
jaunesniems laikraštininkams?

— Reikia labai pasišvęsti 
šiam sunkiam darbui, ir gerai į 
įsidėmėti, kad žurnalizmo ne
sama nei seno, nei jauno, bet 
tik gero, ar blogo. Turiu iš ki
tos pusės pabrėžti, kad pas mus 
Ispanijoje žurnalistinė profesi- j 
ja ir darbas gerokai pasikeitė, 

I palyginus su praeitimi. Šiandien 
jaunieji laikraštininkai išeina iš 
periodizmo mokyklų daug ge-

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 10 d. 7

A. -j- A.

ANTANAS ŽIŪRAITIS

A. -j- A.
PRANUI BIČIŪNUI 

netikėtai mirus, gilią užuojautą reiškiame liūdesio 
prislėgtiesiems — žmonai Julijai, sūnums, duk
roms, broliams Kun. Dr. Jonui, Kazimierui, seseriai 
Eugenijai Bielskienei bei visiems giminėms.

Dr. A. Cerskus ir šeima

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių k l-įA

» ___ ftlKKV

L

V.
V.
V.

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Praėjusių metu gruodžio 14 d., 6:00 v. v. Vilniuje, mirtis 
išpiešė pavyzdingą šeimos vyrą ir tėvą. Juodaičių kapinės, gruo
džio 16 d., priglaudė jo palaikus.

Už a. a. Antano Žiūraičio vėlę jau atlaikyta nemažai šv. 
Mišių. Dar bus atlaikyta: I) SAUSIO 13 ir 16 dd. — Tėvų domi
ninkonų koplyčiose, jų bažnyčiose. II) SAUSIO 13 d.: 1) 9:00 

— Švč. P. M. Gimimo bažnyčioje, Chicago, Illinois; 2) 7:30 
— Švč. Trejybės bažnyčioje, Newark, New Jersey; 3) 7:00 
— Šv. Juozapo koplyčioje, Oxford, Michigan. III) SAUSIO

16d.: 1) 8:00 v. — Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Elizabeth, 
New Jersey; 2) 8:15 v. — Šv. (Antano bažnyčioje, Detroit, 
Michigan; 3) 11:15 v. — Šv. Juozapo koplyčioje, Oxford, Mich.

Malonėkite visi, kas tik gali, dalyvauti šiose pamaldose. 
Neviskas žmoguje miršta! Visų mūsų namiškių, giminių, o ypač 
tauraus velionies vardan reiškiamę giliausią pagarbą ir nuola
tinį dėkingumą už šv. Mišias, maldas ir visokeriopą dvasinę 
talką. Gyvenimo ir mirties Viešpats yra vienintelis, kuris pilnai 
atlygins artimo meilės geradariams, mūsų gilaus liūdesio ir ne
marių vilčių talkininkams.

Tėv. Dr. Tomas, 0. P., Leonas ir
Antanas žiūraičiai

i

I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

— Nieko ypatingo ji neturi. 
Žinote, kad kiekviename kraš
te veikia viena, ar net kelios 
žinių rinkimo, tvarkymo ir pa
galiau perdavimo savo krašto 

p<uMjui.au, uranu jauujovvc Ispanijoje, Kaip ir užsienyje, tu radijiH, televizijai, spaudai, ir 
geismai virto pastovia realybe j-ima daugiau galimybių gerai oficialiems organams, pvz. mi
- - jau buvau laikraštinnkas.
Pasaulio įvykiai mane virpino sijai, nes yra geresnių mokyk- 
ir jaudino. Pavažinėjęs po už- jų jr Jaugiau praktiško patyri- 

jtsienius, buvau paskirtas reda- mo Periodizmo mokyklose pro 
guoti tuomet svarbų Pamplo- gramos išsamesnės, profesoriai 
nos miesto laikraštį, vadintą geriau paruošti, o pati pirmų- 
“La tradicion Navarra”. Šiam jų metų jaunųjų laikraštininkų 
darbui išeikvojau daug laiko, praktika irgi daug turtingesnė 
energijos ir darbo, bet buvau jr įdomesnė.
labai patenkintas, nes turėjau- 
pakankamai progos sėti abiem' 
rankom tiesą, apie kurią tiek 
daug mums kaldavo į galvas 
periodizmo mokyklos profeso
riai. Vienu žodžiu, jaučiausi lai
mingas.

— Kas jus šiandien labiausiai 
domina žurnalizmo srityje?

— Nūdienis pasaulis gyvena 
sensacijomis, iš arti ir iš toli 
žiniomis, užtat mano didžiausias 
noras ir interesas — žinios ir 
žinios, bet tik rimtos ir skai- 

čtytojams suprantamos, juos ge 
rai nuteikiančios, teisingos ir 
su krikščioniškąja morale tamp 
riai susijusios žinios, nes tik 
tokia informacija, ir ne kitokia 
turi būti laikraštininko širdy
je, lūpose ir plunksnoje.

— Be žinių, kas, manote, laik 
raštininkui dar yra svarbu?

— Be abejo, — informaci
niai straipsniai ir kronikos, ši

ta si ruošti laikraštininko profe-

— Kiek turite Ispanijoje Šur
na lizmo mokyklų?

— Pagrindines dvi: Madride 
ir Barcelonoje, bet ir kitur duo 
darni specialūs kursai paskaitų 
paruošimui busimųjų mūsų laik 
raštininkų bei laikraštininkių. 
Iš viso šiose mokyklose moko
si per 5,000 studentų ir studen
čių. Nemažas ispanų žurnalis
tų skaičius studijuoja užsieniuo 
-se, pvz. JAV, Italijoje, Vokieti
joje ir net vienas kitas Pietų 
Amerikoje. Nereikia pamiršti, 
kad Madride nuo pernai metų 
veikia Bažnyčios žurnalizmo 
aukštoji mokykla, kur paruo
šiami grynai katalikiškos tėk
mės ir idėjos laikraštininkai.

— Pagaliau, ką man galėtu
te pasakyti apie tautinę oficia- 

i lią Ispanijos žinių agentūrą 
EFE?

I 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, lllth St., PR 9-1355 ir9-1356

Žinia apie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

žinių 
nėra 
savo 
sve-

nisterijoms ir panašiai, 
agentūros. Mūsiškė EFE 
tokia turtinga žiniomis ar 
korespondentų skaičiumi 
čiose šalyse, kaip pvz. JAV, An 
glijoje, ar kitų ekonomiškai pa
jėgių kraštų. Tačiau ji puikiau
siai aptarnauja Ispaniją ir jos 
kolonijas Afrikoje reikiamomis 
žiniomis. Turime nemažą skai
čių specialių korespondentų į- 
vairiuose Europos, Amerikos, 
Afrikos ir Azijos kraštuose, ku 
rie ir informuoja mus pačiais 
moderniausiais žinių ir komen
tarų perdavimo būdais apie įvai 
Iriausius pasaulyje įvykius. Gal
uojama sumoderninti ir praplės 
ti mūsų pagrindinę oficialiųjų 
žinių agentūrą EFE, — baigė 
direktorius don Manuel Aznar...

— Kristus tuo pasaulį išgel
bėjo, kad neteisybę panaikino 
teisybe, blogį gėriu nugalėjo. 
Taip mes darykime, pilni pasi
tikėjimo ir negaišdami. Nebus 
jokių problemų, kurios negalė
tų būti išspręstos šia dvasia.

—Chiang Kai-shek

ANTANO ŽIŪRAIČIO 
mirtį Lietuvoje mus giliai sujaudino. Tikėjomės 
a. a. Antaną Žiūraitį dar gyvą pamatyti ir kaip 
anksčiau maloniai pasišnekučiuoti. Tačiau, deja, 
gal būt teks aplankyti tik jo kapą. Tebūna lengva 
jam jo numylėta žemė. Dideliame skausme užjau
čiame sūnus: Tėvą dr. Tomą, 0. P., Leoną bei An
taną ir liūdime kartu.

Sigutė ir Juozas žemaičiai

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

l TRYS MODERNIOS KOPLYČIOSL 4605-07 South Hermitage Avenue f Tel. YA 7-1741-2
t 4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
4MBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 71 st St,
1410

Telef. GRovehill 6-2345-6
S. 50th Avė., Cicero. T0wnhail 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIUOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MAiiNOMi vora
REpubUt T-S600

LOIS EIGAS
(Pagal tėvus Hands)

Gyveno 6735 S. Rockwell St.

MirS sausio 9 dieną, 1962 m. 
sulaukus 45 m. amžiaus.

GimS Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Joseph, tėvai Hands. gyv. 
New Buffalo, Michigan. sesuo 
Ruth Ackėrman, jos vyras ir 
Seimą, brolis Joseph. jo žmo
na ir šeima, brolienė Bernice 
Kičas. Ikiti giminės. draugai Ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Boumes 
koplyčioje. 6500 S. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį sausio 11 dieną, iš koply
čios 1 vai. po piet bus nuly
dėta į kapines.

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

Nuliūdę: vyras, tėvai ir kiti 
giminės.

St.

6:30

Ne- 
pa-

i

Broliukas ir sesutė Schenck 
žiūri į savo dviejų mėnesių sesutę, 
kuri atsigauna po operacijos Phi- 

Jadelphia, Pa. Tėvas dr. Schenck 
4«irba Etiopijoj misijų stotyje ir 

iš ten šeima atskrido, kad galėtų 
dukrelę operuoti. (UPI) ■

A

FRANCES L1MKE
Gyveno 5420 So. Morgan 

Tel. OA 4-2138.

MirS sausio S d., 1962, 
vai. ryto.

GimS Lietuvoje. Kilo iŠ 
ve.rSnų apyl., Leperskių 
rapijos. Uikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Pranciškus, sūnus Pran
ciškus, teta Lucy Lukowich, 
švogeris Gust Lemke, jo žmo
na Elizabeth. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. Li
tuanica Avė.

LaidotuvSs įvyks ketv., sau
sio 11 d., iš koplyčios 8.30 v. 
ryto bus atlydSta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras ir sūnus.
Laidot. direkt. Antanas M. 

Phillips. Tel. YArds 7-3401.

■

Mieliausiam broliui
A. i" A.

ARŪNUI GIRDŽIŪNUI mirus, 
jo motinai ir artimiesiems širdingiausią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

“Aušros Vartų” Tunto 
“Gabijos” D-vė

Mūstj mokiniui
A. -j- A.

ARŪNUI GIRDŽIŪNUI mirus, 
jo motiną nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi

Chicagos Aukštesnioji 
Lituanistikos Mokykla

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
10221 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2220

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. ROth STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL VlrgMa 7-6672
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X šv. Kryžiaus parapijos so- 
dalietės vadovaujamos kun. 
Edv. Abromaičio Kalėdų šven
čių proga aplankė senelių vilą 
Orland Park, UI.., pagiedojo ka 
ledinių giesmių ir vilos gyven
tojus apdovanojo saldainiais ir 
rūkalais.

X Korp! “Gaja” narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, sau 
šio 21 d. 3 vai. p. p. dr. V. Lip- 
skio namuose: 1533 Stonegate 
Rd., La Grange Park, III., Bus 
įdomi programa. Kviečiamos ir 
narių žmonos.

X Don Varnas postas yra už 
prašęs mišias už savo narius 
sausio 21 d., sekmadienį, 8 v. 
r.’ P. Šv. Marijos Gimimo baž
nyčioje. Uniformuotiems ka
riams vadovaus naujai išrink
tas komanderis 
(Juozaitis), o 
(A. Andriulis)
ka. Kun. A. Zakarauskas yra 
posto kapelionas. Po mišių visi 
nariai ir šeimos kviečiami ka
vai posto būstinėje, 6816 South 
Westem avė.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. iš Brighton 
Park, parengimas įvyks sausio 
14 d. 2 v. p. p. U. Garlevičienės 
namuose, 4437 So. Artesian av. 
Kviečiami visi gausiai atsilan
kyti pas rėmėjas. Skyriaus pir
mininkė A. Zalandauskienė, S. 
Jocienė ir kitos darbuojasi, kad 
visa gerai pavyktų. Visi būsite 
maloniai priimti ir pavaišinti. 
Laukiama rėmėjų ir seselių ge
radarių gausiai atsilankyti.

X Ateitininkų Vytauto klu
bas sausio 13 dieną, šeštadienį, 
7:30 v. v. kviečia savo narių
susirinkimą pas Kazimierą Mic Metų proga Lietuvos atstovas 
kevičių, 6116 So. Artesian av. ir O. Kajeckienė pasikeitė svei- 
Darbotvarkėje tarp įvairių klau kinimais su laisvųjų valstybių 
simų bus ir trumpa politinė ap- ambasadoriais Washingtone. 
žvalga, kurią pateiks kun. K. 
Barauskas. Visi nariai kviečia
mi į svarbų posėdį.

X Ačiū už kantrybę visiems, 
kurie laukė L. Juodytės plokš
telės “Dainos iš Lietuvos”: ją 
jau turime — Hi-FI arba ste- 

Taip pat gauta plokštelė
“Dainuojame su Rūta” (Hi-Fi 
arba stereo). Kitos rinktinės 
lietuviškos ir ne lietuviškos 
plokštelės. Gradinsko TV, ra
dijų ir patefonų krautuvė, 2512 
W. 47th St.,

X Panevėžiečiu klubo susi
rinkimas įvyks sausio 14 d., 3 
vai. p. p. Jaunimo Centre. Visi 
nariai ir dar nenariai panevė
žiečiai maloniai kviečiami atsi
lankyti.

X Kotryna Plekaitė, 4519 S. 
Hermitage Avė., serga. Ji yra 
stambi rėmėja visų kilnių dar
bų ir amžina narė vienuolynų. 
Artimieji linki greit pasveikti.

X Cicero Tėvų Marijonu Rė
mėjų 21 sk. susirinkimas įvyks 
rytoj, ketvirtadienį, 7 v. v. pa
rapijos salėje. Po susirinkimo 
vaišės. Kviečiami visi atsilan
kyti.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
WASHINGTONE ŽIMOS

Laureatą atsisveikinant IŠ ARTI IR TOLI

J.
A.
bus

L. Jatis
Anderson 

maršal-

I

Gruodžio 18 d. Lietuvos at
stovas ir O. Kajeckienė daly
vavo priėmime, kurį Valstybės 
departamente buvo suruošęs to 
departamento Protokolo šefas, 
ambasadorius Angier Biddle 
Dūke, diplomatinių misijų še
fams.

Gruodžio 19 d. P. P. Rajec
kai dalyvavo valstybės sekre
toriaus Dean Rusk rengtame 
diplomatinių misijų šefams pie
tuose valstybės departamente.

Gruodžio mėnesį ir sausio
i

mėn. pradžioje jie dalyvavo 
priėmimuose, kuriuos savo tau
tinių švenčių proga buvo su
rengę Centralinės Afrikos res
publikos, Thailando, Upper 
Voltos, Nigerio ir Kamerūno 
ambasadoriai.

Sausio 4 d. Lietuvos atsto
vas dalyvavo diplomatinio kor
puso dekano misijų šefams su
ruoštame priėmime.

Gruodžio 30 d. P. P. Rajec
kai suruošė Kalėdų eglutę Wa- 
shingtono lietuvių šeštadieni
nės mokyklos vaikučiams ir jos 
mokytojams pagerbti.

! Kalėdų švenčių ir Naujųjų

Į

Tąja proga jie gavo ir svei
kinimus iš JAV prezidento 
Kennedy, buvusio prezidento 
Eisenhower, ir aukštųjų V. 

į dep-to pareigūnų bei gausių 
I diplom. misijų šefų.

reo.

ALTO VEIKLA
Sausio 4 d. Chicagoje posė-

t

Mecenatas dr. L. Kriaučeliūnas 
kalba Draugo romano premijos 
įteikimo iškilmėse sausio 7 d. Chi- 
cagos Aukštesniosios mokyklos sa
lėje. (A. Gulbinsko nuotr.)

J. A. VALSTYBĖSE
— Edmundas Ketvirtis pa

skirtas vyriausiuoju maršalu

j visi sąmojaus pilni. Žinia, pas 
Kriaučeliūnus visada yra links

ima ir jauku. Be to, čia ir at
važiavo tokių, kurie moka žodį 
parinkti. Antai, prof. B. Vitkus
šeimininko, donelaitiškai kai-i Pavesti šv. Patriko dienos pa- 
bant, rolę pagavo ir visus vai-' rodą - eiseną, kovo 17 d. South 
šinti pradėjo. Jis užgriebė Boston, Mass.,
linksmas nuotaikas Birutės Į'
Bagdonienės, dr. N. Kriaučeliū- Į revoliucijos karo laikais, 
naitės, dr. Ruibienės ir jomis — • -----
užkrėtė visus svečius.

Ilgainiui linksmi pokalbiai 
darėsi vis rimtesni ir pilnesnį 
orumo. Visi žinojo, kam jie čia 
buvo sukviesti. Tai buvo dar 

: vienas laureato pagerbimas. 
Dr. L. Kriaučeliūno pasiūlymu 
buvo sugiedota laureatui ilgiau
sių metų ir palinkėta jam kū
rybingo gyvenimo.

Linkėjimai

minint Britų 
kareivių išvarymą iš Bostono 

. Jo 
'štabo padėjėjų sąstate randasi
■ Edvardas Strazdas ir Bronius 
Kontrimas.

— A. a. Jonas Tareila mirė 
Floridoje sulaukęs 87 m. am
žiaus. Palaidotas iš Šv. Juoza
po par. bažnyčios Kalvarijos 

j kapinėse sausio 5 d. Tareila 
Brooklyne turėjo vaistinę 40 

, metų. Ausonia mieste Floridoj
■ velionis buvo Šv. Juozapo pa- 

Linkėjimai buvo reiškiami rapijos komiteto narys ir šiaip
taip pat ir mecenatams Kriau- J visuomenės veikėjas, buvęs į- 
čeliūnams. Visiems atrodė, kad Į vairių lietuvių klubų pirminin- 
laureato ir mecenato susitiki-I kas arba valdybos narys 1922 
mas tokiame*jaukiame lietuvių m dalyvavo Washingtone dele- 

vol-,zio Tviiici, 1 invicVr.. .... . M_—gacijoj, kun prašė prez. Har- 
ding pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę. Velionies 
mirė 
rys.

būrelyje yra mūsų lietuviško
sios kultūros simbolinis spren
dimas ir pavyzdys, kaip reikia 
mintį išvesti gyveniman ir lai
mėjimam

Šitai jautė visa širdimi tik
ras žemaitis ir tikras lietuvis 
dr. K. Alminas. Jis kalbėjo apie 
lietuviškojo žodžio ir minties 
grožį ir vertę. Eilių nerašyda
mas, prabilo kaip poetas: lietu- 

• viška mintis ir žodžiai tiek ver
tingi, kiek jie širdį pagauna ir 
sielos gelmes pasiekia.

Iš jo lūpų pasigirdo ir staig-1lumbiečiai nori atkreipti Dievo 
mena, kurią Draugas galės Motinos dėmesį, parodyti Jai,

žmona
1959 m. Liko dvi dukte-

Chicaga dar vis gyvena 
Draugo romano premijos iškil
mių nuotaikomis. Užvakar tos. 
nuotaikos nusikėlė į romano 
premijos mecenatų residenciją. į 
Daktaras Leonas ir ponia Irena į yį 
Kriaučeliūnai pakvietė pas save 
laureatą J. Kralikauską su po
nia. Iš Draugo redaktorių da
lyvavo kun. V. Rimšelis, kun. 
P. Garšva ir K. Bradūnas su . _ _
ponia. Nors ir per šaltį ir per greitai paskelbti. Taigi, laurea-1 j°g Ji JU namuose yra garbi- 
sniegą betgi atslidinėjo svečių tui atsisveikinant su mecenatu, narna, ir tuo pačiu tikėdamiesi 
nemažas būrelis. Visi linksmi, iškyla ir staigmenų. V. M. (susilaukti Jos užtarimo dangu-

gijoje šiemet paįvairėjo retų W 
svečių apsilankymu ir žodžiu. 
Tai inž. St. Virpša iš Chicagos 
ir K. Zlotkus iš Rochesterio, 
abu atvykę aplankyti savo se
serų. Juos pristatė K. Čibiras, 
sveikinęs publiką Lietuvos pa
siuntinybės vardu. Pažymėtina, 
kad Zlotkus, prisiminęs savo 
žmonos lankymąsi Lietuvoje, 
pasižadėjo jos įspūdžius papa- 

: šakoti per liet, radijo valan- 
dėlę.

N. Stanevičiūtės paruošta 
mažųjų programa iš gyvojo 
vaizdelio, dainų ir šokių pra
vesta su pasisekimu ir publi
kos sutikta su malonumu. Kalė 
dų senelis nepagailėjo dovanų 
ne tik vaikučiams. Gausioj pub
likoj buvo matyti vietos dvasi
škiai, Lietuvos min. dr. K. Grau 
žinis su žmona ir jau minėti sve 
čiai. Sveikinimo žodį tarė taip 
pat draugijos 
kas.

— Sąmyšis 
Į apgaulingai 

i vių centrą” pasikvietę 
iš JAV K. Zlotkų tikėjosi, kad 
jis papasakos įprastų propa- 

jgandinių pasakų apie gerbūvį 
Į sovietinėj Lietuvoj, kur K. Zlot 
kaus žmona neseniai lankėsi. 
Bet kai šis senosios emigrantų 
kartos lietuvis paprastais, nuo
širdžiais žodžiais ėmė atpasa
koti savo žmonos tikrai liūdnus 
įspūdžius ir vaizdus iš tėvų že
mės, raudonųjų klausytojų tar
pe praplupo protestai, šauks
mai “meluoja”, “nutilk, gana, 
gana”... Zlotkienė, važiavusi su 
viėna ekskursija Lietuvon ap
lankyti savo seserų, iš jų galė
jo pamatyti tik vieną, o prie 
kitų dviejų kolchozininkių “an- 

“j gėlai sargai” jos net neprileido. 
Matė daug sauvaliaujančių ru
sų ir skurdOj matė lietuvių nu
sivylimą svečiais ir nusimini
mą...

— Liet, tautinių šokių sam
būris “Gintaras” buvo pakvie
stas į Palacio PenaEol pasiro
dyti urugvajiečių patriotinėje 
šventėje. Mūsiškiams net ge
riau pavyko kaip kitoms tauti
nėms grupėms, kas, matomai, 
sukėlė pavydo kai kuriems 
“draugams”, kurių vadas ren
gėjus urugvajiečius bandė įti
kinti, kad kitas lietuvių 'šokėjų 
kolektyvas esąs geresnis, ir kai 
jis kviečiamas, tai su “draugų” 
pasiuntinybės parama esą gali
ma parduoti net 1,000 bilietų. 
Be to, šie šokėjai galį pašokti 
ir rusiškus šokius. Tada urug- 

1 vajietis greitai suprato, kam 
tarnauja peršamasis kolekty
vas ir mandagiai atsakė, kad į 
patriotines šventes jie kviečia 
ir kitų tautų tik patriotinį jau
nimą. O tokie yra mūsų ginta- 
riečiai, todėl jie gerbiami irgra 
šiai įvertinami ne tik savųjų.

je. Pagal žvakučių skaičių Die
vo Motina žinanti, kuriuose na- 

i muose ji labiausiai mylima.
— Žemės drebėjimas. Mede

lyną ir visą Kolumbiją gruo
džio 20 d. 8 vai. 29 min. sukrė
tė trumpas, tačiau smarkokas, 
žemės drebėjimas. Tokio sti
prumo žemės drebėjimo žmo
nės seniai nejuto. Tik prieš 15 
metų buvęs panašus žemės dre 
bėjimas. Medelyno mieste su
siūbavo namai, suskilo sienos, 
krito tinkas nuo lubų ir sienų. 
Žmonės išbėgę gatvėn (kai ku- 

j rie tik iš lovų pakilę, apsisiautę 
antklodėmis), išsigandę laukė 
sekančių žemės drebėjimo ban
gų, nuo kurių jau turėtų griū
ti namai. Bet drebėjimas nepa
sikartojo. Netoli nuo Medelyno, 
Sonsono miestely, sugriuvo ka
tedra, tik pasibaigus šv. mi
šioms. Ten žuvo 7 žmonės ir 
daugybė sužeistų, kurių tarpe 
klebonas išsilaužė koją. Sosti- . 
nėję Bogota žuvo 16 žmonių ir 
apife šimtas buvo sužeistų.

— Lietuviška radijo valan
dėlė. Tėvo Mykolo Tamošiūno 
rūpesčiu, Medelyno mieste, per 
radiją Simfonija šeštadieniais 
nuo 9 vai. ligi 9:30 v. v. tran
sliuojama lietuviška programa. 
Valandėlė gauta veltui, su są
lyga, kad 15 minučių būtų kal
bama ispanų kalba. Ši valandė
lė veikia jau pusmetis. Jai va
dovauja tėvas Tamošiūnas, ku
ris praveda ispanišką puslaikį, 
o lietuvišką puslaikį praveda 
muzikas Jonas Kaseliūnas, iliu
struodamas garsiniais efektais 
ir lietuviška muzika ne tik sa-' 
vo paruoštą programą, bet ir 
kitų talkininkų, būtent, inž. J. 
Kalėdos ir dr. Vlado Gaurišo, 
pateiktą.

— Stovyk’a Barankilėj. Sau
sio mėn. gale tėvas Tamošiūnas 
organizuoja 10 dienų lietuvių 
jaunimo stovyklą pajūryje — 
Barankilėje. Patalpas stovyk
lautojams veltui parūpino, kaip 
ir pernai, taip ir šiemet, tėvas 

{Stasys Matutis, šv. Roko pa
rapijos klebonas. Stovyklon už
sirašė apie 20 asmenų iš Mede
lyno ir Bogotos miestų.

— Grįžo iš Amerikos, pavie
šėjusios pas savo gimines Chi- 

i cagoje, Vincė Jankauskienė su 
dukterimis Erika Kalėdiene ir 
Maryte Kongiene. Jos susižavė
jusios Amerika.

— Dr. Sofija Oželytė atvyko 
iš Chicagos Medelynan praleisti 
pas savo seserį Kalėdų atosto
gas.

I

KOLUMBIJOJ
Gruodžio 8-toji diena Ko

lumbijoje ypatingai atžymima. 
Vakare, namų languose, balko
nuose ant turėklų ir prieangiuo 
se ant grindų užžibinamos įvai
rių spalvų žvakutės. Tuo ko-

/

Gener. konsulas dr. P. Daužvardis kalba vaišėse, Draugo romano premiją įteikus. Kairėje: sol. P. 
Bičkiene, laureatas J. Kralikauskas su ponia; dešinėje: Irena ir dr. Leonas Kriaučeliūnai, mece
natai, ir aktorė Z. Kevalaitytė-Visockienė. (A. Gulbinsko nuotr.)

pirm. J. Jazaus-

“draugų” tarpe, 
vadinamą “lietu- 

svečią

M

|Mr. & Mrs. Ted Beczek, Mrs. gal lllinois valstybės įstatymus 
Nacy Commer, Mr. & Mrs. Ed. 
Fandall, Mrs. Julia Passen, ir 
Mr. & Mrs. Carmen Rich.

Labai gražiai ir nuoširdžiai 
pobūviui ruošti talkininkavo 
Miss C. Biggs, Alice O. Con- 
nell, Phyllis Fandall, Nancy 
Commer, Julia Passen, Eliza- 
beth Palutsis, Jeanette Brown 
ir Emily Rich. Pobūvis praėjo 
labai gražioje nuotaikoje ir vi
los gyventojai širdingai dėkin
gi pobūvio ruošėjams.

Vėliau pobūvio ruošėjai pasi
vaišino ir pasikeitė Kalėdų svei 
kinimais ir Naujų Metų linkė
jimais.

nubaustas pinigine pabauda nuo 
$3 iki $200.
SU ŠALČIU DINGSTA KAI-tuvos išlaisvinimą, nutarta 

I kreiptis į organizacijas, Alto 
narius ir paskirus asmenis ir 
prašyti Alto darbą stiprinti ir 
remti aukomis. Tuo reikalu bus 
išsiuntinėti atsišaukimai.

X

tel. FR 6-1998.1., . .. ,,Fdziavo Alto centro valdyba — 
L Šimutis, E. Bartkus, dr. P. 
Grigaitis, M. Vaidyla, T. Blins- 

Į trubas, dr. K. Drangelis ir J.
Talalas.

Buvo išklausytas Alto sekre
toriaus dr. P. Grigaičio prane
šimas einamaisiais reikalais — 
apie lankymąsi pr. m. gruodžio 
mėn. 11-12 d. Washingtone, kur 
drauge su estų ir latvių centri
nių organizacijų atstovais nuė
jo į valstybės departamentą ir 
įteikė pareiškimą Pabaltijo k ra 
štų reikalu. Po to įvyko Joint 
Baltic American Committee or
ganizuota Willard viešbutyje 
spaudos konferencija. Joje da
lyvavo apie 60 laikraščių ir 
spaudos agentūrų atstovų. 
Jiems buvo atsakyta į klausi
mus, liečiančius Pabaltijo kra 
štų pavergimą ir išdalinta lite
ratūra apie Lietuvos okupaciją.

Dr. P. Grigaitis taip pat pra
nešė apie dalyvavimą Vliko me žias vaišes, 
tinio suvažiavimo New Yorke vilos gyventojams, 
diskusijas Alto — Vliko santy-

"f kių klausimu.
Toliau buvo aptarta artėjan-

ALDONOS VALEIŠAITĖS iš
raiškos šokio ir ritminės gimnasti
kos studijos pasirodymas Jaunimo 
centre, 
vai. p. 
cagoje.

1962 m. sausio 14 d. 2:30 
p., įvyks pirmą kartą Chi-

f

PROGRAMOJE:
ŠVENTOJI NAKTIS, pagal Šei

mos Lagerlof novelę. Skaitys ak
torius A. Brinką. Muzika Arcan- 
gelo Corelli.

RIEŠUTŲ SPAUSTUKAS, mu
zika Čaikovskio.

šventąją naktį ir Riešutų spaus
tuko suitą atliks studijos moki
niai.

VAIKŲ SCENOS, muzika 
Mompou, ir POLICHINELLE, mu
zika S. Rachmaninoff, išpildys 
studijos įkūrėja mokytoja* Aldona 
Valeišaitė.

BILIETAI GAUNAMI:
Memenu krautuvėje, 1439 So. 49th

Avė., Cicero 50, III.
Marginių krautuvėje, 2511 W. 69th

St., Marąuette Park. Telef. PR
8-4585.

J. Karvelio krautuvėje, 3322 So.
Halsted St., Bridgeporte, telef.
YA 7-0677.

K- Ramanausko
S. Hermitage
Lake. tel. YA

Maisto krautuvėje, 4359 S. Camp- įįs Lietuvos nepriklausomybės 
bell Avė., Brighton Parke, telef.
BI 7-9475.

Vykdomojo Komiteto posėdy 
tą pat vakarą nutarta paskirti 
$400 žurnalui “Lituanus” pa
remti.

Alto Vykdomasis Komitetas

PAGERBĖ IR PASVEIKINO

LIMAI

Chicagoj siaučiant arkčio spei
gams, du kartu vagiliai įsilau
žė į O’Hare aerodromo prekių 
sandėlius ir pavogė 9 dėžes že
benkščių kailinių. Pavogti per 
1,400 gabalų kailiniukų įverti
nami $40,000. FBI policija tiria 
vagystes, nes kailiniukų siun
tos buvo tarpvalstybinės.

SPAUDOS SAVAITĖ

krautuvėje, 4559 
Avė., Town c. 
7-1564.

ŠVEICARIJOJE
Prel. Kazimieras šaulys, 

vienas iš likusių keturių gyvų 
į Nepriklausomybės Akto signa
tarų, gyvenąs Šveicarijoje, sau
sio 16 d. švenčia savo 90-ties 
metų amžiaus sukaktį. Savo 
laiške prel. M. Krupavičius ra
go, kad jo sveikata dar laikosi 
gana gerai, tik po ilgesnio dar
bo greičiau pavargsta, ypač sun 
kios pasidariusios kojos. Bet, 
rašo jis, minutę pasilsėjus, vėl 
atgaunąs jėgas ir galįs dirbti. 
Šv. mišias dar laiko kasdien ir 
kasdieną darbuojasi.

URUGVAJUJ

i

SNIEGAS BRANGIAI
KAINUOJA

Po virš 8 colių sniego iškri
timo iki vakar dienos Chicagos 
susisiekimo vadovybė (CTA) 
sniego valymui buvo išleidusi 
virš $125,000 ir išbarstė 5,000 
tonų druskos. Sausio mėnesį 
Chicagos miestas išleis virš 
$250,000 sniego valymui ir iš
barstys apie 7,000 tonų drus
kos. Tiktai per vieną parą iš

— Kalėdų eglutės programa miesto centro buvo išvežta 4,- 
Urugvajaus Liet. Kultūros drau 000,000 svarų sniego.

Sausio 14 d. Chicagoj prasi
deda Spaudos Savaitė. Virš 
100,000 žmonių, per metus • už
dirbančių daugiau $250,000,000, 
dirba spaudos darbą. Visi Chi
cagos lietuviai kviečiami aplan
kyti dienraščio DRAUGO spau
stuvę ir apžiūrėti pačią įstaigą 
bei pamatyti naujus įrengimus. 
Ta proga vertėtų užsimokėti 
prenumeratą ir įsigyti naujų j

Judrus ir veiklus Auxiliary 
vienetas, labai daug pagelbsti 
Lietuvių R. K. Labdarių sąjun
gos išlaikomai senelių vilai, Or 
land Park, III. Jie neužmiršo 
pagerbti ir pasveikinti vilos gy 
ventojus Kalėdų švenčių proga. 
Nors prieššventis laikas ir as
meniškai užimtas, bet suvažia
vo gausus auxiliary talkininkų 
būrys. Pilna rūpesčių visur 
tvarkėsi Jeanette Brown su sa
vo talkininkėmis, paruošė gra
žias vaisęs, išdėliota dovanos 

• -viloc mnrnntniannc SuSirįnkUS 
seneliams, tartas pasveikinimo 
žodis, skaniai pasivaišinta, pa
giedota Kalėdinių giesmių ir 
seneliai apdovanoti dovanomis. GAIDŽIŲ KAUTYNĖS 
Dovanų aukotojais buvo: Mr. Neteko girdėti, kad Chicagoj PLINTA JUODIEJI
& Mrs. Joseph Gribauskas, Šv. būtų kur nors slapta rengiamos Chicagoj juodieji sudaro 25rr
Antano Cicero Saving & Loan gaidžių kautynės. Žinotina, kad visų gyventojų, bet nuo jų pri-

, ties sąlygose nuolat didėjąnt vedėjas, Mr. & Mrs. Bolas Pa- kas dalyvauja tokiose kautynė- klauso 35% visų gimimų, o tik
[Alto uždaviniams kovoj už Lie- j tutsis vardu Morris B. Sacks, se kaip stebėtojas gali būti pa- 20% visų mirimų.

paskelbimo minėjimo
„ , ... , . x . ko’onijose Amerikoje.Pelnas skiriamas Jaunimo centrui. , .I Įtemptos tarptautines padė-

visose

CHICAGOJE
Užkūrė liepsnas, apvo

gė BANKĄ
FBI policija pradėjo tyrinėti 

netoli Chicagos Clarendon Hills 
banko apvogimą, kur trys gink 
luoti vyrai pabėgo su maždaug
$70,000. Kaip tik tuo laiku į- kn^ kit4 leidinių, 
vykęs garaže gaisras iššaukė 
vienintelius policininkus iš Cla-1 
rendon Hills ir Westmont. Ma-j 
noma, kad gaisras buvo vagilių muziejų Chicagoje aplankė 2,-
tyčia padarytas policininkus iš- 659,278 asmenų. Kasdieninis 
traukti iš miestelio centro. lankytojų skaičius siekdavo 

7,300.

DIDELIS LANKYTOJŲ 
SKAIČIUS

Pernai Mokslo ir Pramonės

Mr.

k

Kviečia rengėjai — Kun. Tėvas 
Kubilius ir Studijos Tėvų komite-j 
tas. (Sk.)

¥
Jaunimo Centro Studentų Ansamblio dalis, atlikusi taut. šokių 
programą “Draugo” romano premijos įteikimo iškilmėse.
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