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Sudaryta prezidento Kennedžio programa
Pirmieji JAV Kongreso darbai

Prezidentas Kennedy prašys padidinti paskolą, priimti 
medicinos pagalbą seniesiems, sumoderninti 

pramonę, reformuoti mokesčių sistemą, 
keisti muitų tvarką

WASHINGTONAS. — Vie
nas iš prezidento Kennedžio ar
timos ateities pasiūlymų kon
grese bus — leisti užtraukti di
desnę valstybinę paskolą negu 
dabar esančioji 298 bilijonų do
lerių riba. Apie tai spaudai pa
reiškė demokratų partijos vado
vai po pasitarimų Baltuosiuose 
Rūmuose. Numatoma, kad pas
kolos nustatytoji riba galės bū
ti padidinta 2-5 bil. dolerių. 
Dmesnės sumos reikalingos gy
nybos ir kitiems udžaviniams. 
Jeigu kongresas pakels valsty
bines paskolos dabartinę ribą, 
o apie tai neabejojama, tai tas 
bus jau antras paskolos ribos 
didinimas dabartinės administ
racijos valdymo metu. Numato
mas federalinio biudžeto 7 bili
jonų dolerių deficitas stipriai 
padidino valstybinės paskolos 
reikalą.

Vakar iždo sekretorius Dillon 
tarėsi su finansų komiteto pir
mininku šen. H. Byrd paskolos 
didinimo reikalu. Šen. Byrd yra 
priešas valstybės išlaidų didė
jimo, tačiau ir jis pasisakė re
porteriams pritarsiąs naujai pa
skolai, jei tai bus rasta reikalin 
ga dabartinių sąskaitų mokėji
mui.

Numatoma, kad prezidentas 
kongresą prašys sutikimo, kad 
šių metų biudžete būtų išleista 
3 bil. daugiau ir, kad biudže
tas galėtų siekti iki maždaug 
92 bilijonų dol. Baltieji Rūmai 
informuoja, kad prezidento žo
dis apie biudžetą pasieks kon
gresą sausio 18 d., o jo metinis 
pranešimas apie ūkinę padėtį 
bus sausio 22 d. Vėliau šį mė
nesį prezidentas kongresui per
teiks savo planus apie tarifus, 
prekybą ir žemės ūkį.

Šiandien prezidentas kongre
se pasakys kalbą. Be kitų daly
kų, numatoma, kad jis pabrėš 
rrikalą įvesti medicinišką vy
lesnio amžiaus piliečių aprūpi
ni? ną. įstatymą didinti sumoder 
ninhną pramonės, didesnę kont
rolę išsisukinėjančių nuo mokės 
čių, taigi ir mokesčių sistemos

J

Prezidentas Kennedy 
reformą, naujus prekybos pla- 

| nūs, duodančius teisę vyriausy
bei numušti muitus iki 50 pro- 

| '•envų.
Atstovų rūmų daugumos va

das McCormack pareiškė, kad 
kongresas priimsiąs didžiumą 

i prezidento reikalavimų.
i-------------------------------------------

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

KATANGA
PALIETE J. T. 
PATIKĖTINIŲ 

SĄMOKSLĄ
ELIZABETHVILLE, Katan- 

ga. — Katangos vyriausybė už 
vakar teigė, jog Jungtinės Tau
tos bando uždėti naują afrikie
čių “kolonializmo” formą Kon
ge.

Užsienio reikalų ministeris 
Evarista Kimba pareiškė, jog 
jis, neseniai vizituodamas Pran
cūzijoje ir Belgijoje, sužinojęs 
apie planus Kongą pavesti val
dyti jo afrikiečių kaimynams 
per 25 metus.

Pagal tą planą afrikiečių val
stybės valdytų Kongą iki 1987 
metų, duodamos civilius valdi
ninkus ir parūpindamos pinigų 
fondus.

“Katanga niekada nepriims ■ 
šio plano”, — pasakė Kimba.

Kimba puolė Jungtines Tau- 
tas, kad jos bando baigti Ka
tangos nepriklausomybę tuo me 
tu, kai Katanga nori išspręsti 
savo problemas su centro Kon
go vyriausybe Leopoldvillėje.

Respublikonų vadai JAV atstovų rūmuose aptarė vidaus ir užsie
nio reikalus prieš susirenkant kongreso sesijai. Kongresas va
kar pradėjo posėdžius. Iš kairės j dešinę: atstovas William E. 
Miller iš New Yorko, respublikonų partijos pirmininkas; atstovas 
Charles Halleck iš Indianos, mažumos vadas į atstovas Bob Wil- 
son iš Kalifornijos. (UPI)

Adenauerio žodisI

Pavergtųjų Europos 
Tautų seimui

NEW YORKAS. — Vokieti
jos kancleris K. Adenaueris sa
vo atsakymo telegramoje į Pa
vergtųjų Europos Tautų seimo 
pirmininko Naujųjų Metų svei- 
kin:mą pareiškia, kad 1962 me
tais savo pareiga ir uždaviniu 
laikys “saugoti laisvųjų 
ir taiką ir nenuilstamai 
ti, kad būtų pritaikyta 
prendimo teisė ir tiems
pos žmonėms, kurie šiandien 
turi vilkti svetimųjų priespau- 

Idą”.’

laisvę 
kovo- 
apsis- 
Euro-

Brazilijos vyriausybe ketina 

nesikišti į Castro režimą
RIO DE JANEIRO. — Bra

zilų vyriausybė sausio 6 dieną 
pakartojo savo politiką nesikiš
ti į Kubos reikalus, nepaisant 
griežtos kritikos namie ir esą 
duomenų, jog ji gali nesutarti 
su likusiomis Lotynų Amerikos 
valstybėmis.

Užsienio reikalų ministeris 
Francisco San Tiago Dantas 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad Brazilija neturi prie
žasties keisti savo nesikišimo 
politikos link Castro režimo.

Amerikos Valstybių organi- 
za.ijos užsienio reikalų minis- 
te*ių konferencija bus š. m. sau 
šio 22 dieną Punta dėl Este vie
tovėje, Urugvajuje, apsvarsty
ti vakarų pusrutulio (hemisfe
ros) problemų, sukeltų Kubos.

I

Influenca Lenkijoje
VARŠUVA. — Kai kuriose 

Lenkijos vietose siaučia influ
enca. Daugiau kaip 80,000 as
menų susirgo šia liga.

Raudonoji Kinija pirko sunkve
žimių iš britų firmos

LONDONAS. — Viena britų 
kompanija užvakar pranešė, jog 
ji pardavė raudonajai Kinijai 
130 sunkvežimių. Ši firma va
dinasi “The Rootes Group”.

KALENDORIUS

Sausio
Gryžutis, 

Sausio
Šviesūnė.

11 d.: šv. Teodozijus, 
Gintė.
12 d.: šv. Arkadijus,

ORAS

— Mrs. Kennedy, prezidento 
žmona ir jų vaikai grįžo iš Palm 
Beach, Fla., į Washingtoną.

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
nuo 10 - 15 laipsnių; rytoj — 
sumažės šaltis.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:39.1

Molotovas dar neišvy- 
kęs į Vienų

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos vyriausybė užvakar prane
šė, kad klaidingai buvo paskelb 
ta, jog Molotovas išvykęs į Vie
ną. Tač:au kalbėtojas įsitikinęs, 
kad buvęs sovietų užsienio rei
kalų ministeris važiuosiąs į Aus 
trijos 'ostinę.

— Chang Do - Young, pirma
sis karinės tarybos pirmininkas, 
kuri nuvertė civilinę vyriausy
bę Pietų Korėjoje, vakar buvo 
teismo pasmerktas mirti už są 
mokslą prieš karinę vyriausybę, 
kuriai jis vadovavo. Revoliuci
nis tribunolas, sudarytas iš jo 
buvusių kolegų, pasmerkė jį pa
karti.

— Alžirijos nacionalistai su
kilėliai pasiruošę greitai pasi
rašyti taikos sutartį su Pran
cūzijos vyriausybe.

— Prokomunistas Gizenga iš 
Stanleyvillės, Konge, nesiruošia 
vykti į Leopoldvillę, nors to rei
kalauja kongiečių parlamento 
nariai.

— Vakarų Vokietijos dešinio
jo sparno laisvųjų demokratų 
partijos vadas Mende savo kal
boje, pasakytoje praėjusį šeš
tadienį, papeikė Britaniją, Pran
cūziją ir Jungtines Amerikos 
Valstybes dėl nevieningumo, ne 
ryžtingumo ir defenzyvinio svar 
stymo Berlyno klausime.

Mendės partijos atstovai įei
na į kanclerio Adenauerio vy
riausybę.

— Sovietų Sąjunga užvakar 
pažadėjo greitai paleisti belgų 
keleivinį lėktuvą, kuris rusų lėk 
tuvų buvo priverstas nusileisti 
netoli sovietų Armėnijos sosti
nės. Maskva apkaltino belgus, 

Į kad jų lėktuvas pažeidęs Sovie- 
j tų Sąjungos oro erdvę.

— Prezidentas Kennedy šian
dien po pietų pasakys kongre
sui ir tautai kalbą apie šio kraš
to padėtį.

PREMJERO MACMILLANO IR KANCLERIO

ADENAUERIO PASITARIMŲ IŠDAVOS
Vakarų vokiečiai pagelbės apmokėti Britanijai išlaidas britų kariniams 

daliniams, stovintiems Vakarų Vokietijoje

BONNA. — Vakarų Vokieti- prieš dvi savaites gundė Vaka- 
jos kancleris Adenaueris ir Bri- i rų Vokietiją atskirai tartis su 
tanijos ministeris pirmininkas Maskva Berlyno klausimu, kad 
Macmillanas užvakar sutarė, 
jog Vakarai ir toliau turėtų ras 
ti pagrindus deryboms su So
vietų Sąjunga Berlyno klausi
mu.

Vienos dienos konferencijoje 
Bonnoje Macmillanas taipgi lai
mėjęs Adenauerio užtikrinimą, 
kad vokiečiai apmokės beveik 
pusę 200 milijonų dolerių me
tinių išlaidų užlaikymui britų

— Šveicarijos gyventojai Pa
gal naujausius Šveicarijos gy
ventojų surašymo duomenis da
bar Šveicarijoje yra du milijo
nai keturi šimtai 73/ katalikai. 
1950 metais katalikai Šveicari
joj sudarė 41 procentą, o da
bar jau 45 proc. visų krašto 
gyventojų. Šveicarijoje yra dau 
giau kaip 5 milijonai gyvento
ja

suskaldytų vakariečius sąjungi
ninkus.

Sovietų memorandume pasa
kyta, kad Vakarų vokiečiai esą 
ciniškai išnaudojami vakariečių 
sąjungininkų ir jog jų tikri po
litiniai ir ekonominiai reikalai 
glūdi suartėjime su Maskva.

*
Adenaueris ir Macmillanas 

bendrame komunikate pritarė,
karinių dalinių Vokietijos teri-i kad JAV ambasadorius Mask- 
torijoje.

Šie įvykiai supuolė su vokie
čių vado paskelbimu Sovietų Są 
jungos memorandumo Bonnai, 
kuriame Kremliaus vyriausybė

Macmillanas ir Adenaueris pa 
reiškė viltį, jog Britanija grei
tai bus Europos Ekonominės 
Bendruomenės (bendrosios rin
kes) narė.

— Bavarijoje vyriausybė kai 
tina Jugoslavijos konsulą Gra- 
bovacą, 
nes jis 
šaudyti

i mirtimi
tų.

kaip karo nusikaltėlį, 
karo metu įsakęs su- 
400 - 500 vokiečių ir 
nubaudęs keletą kroa-

John W. McCormack (D., Mass.), 
naujas JAV atstovų rūmų pirmi
ninkas. (UPI)
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1,000 DOLERIŲ DVYLIKTAJAM „DRAUGO"

ROMANO KONKURSUI
Mecenatas iorontietis Jonas Tumosa

voje L. E. Thompson ir toliau 
tęstų savo pastangas paruošti 
kelią Rytų-Vakarų deryboms 
Berlyno krizės pašalinimo rei
kalu.

Šis parėmimas buvo susietas 
su teigimu, kad Britanija ir Va- 

! karų Vokietija yra “pasiryžu- 
sios, kartu su savo sąjunginin
kais palaikyti vakariečių pozici
ją Berlyne ir ginti Vakarų Ber
lyno laisvę ir gyvastingumą”.

Nors vienas jautriausių daly
kų buvo vokiečių finansinė pa
rama britų kariniams daliniams 
Vakarų Vokietijoje, bet Macmil 
lanas “visiškai patenkintas” pa 
sikalbėjimų išdavomis. j

Finansinių smulkmenų reika
lais bus dar tariamasi, bet bri
tų ir vokiečių sluoksniai užva
kar beveik sutarę, jog Vokieti
ja apmokės 100 milijoną dole
rių.

Pi -miausiai Vokietija daugiau 
pirks britų karinių įrengimų, ir 
taipgi ji paims kai kurių bri
tų užsieniui pagalbos įsiparei
gojimų.

“Draugo” literatūrinėje šven- Amatų mokyklą Marijampolė- lyg ir pasilaiko literatūrinio dė- 
tėje paskelbta žinia, kad jau je. šiuo metu gyvena Toronte, j mc-sio centrą Kanadoje. Apla- 
yra ir sekantiems metams ro- Kanadoje, ir yra vokiečių fir- 
mano konkursui mecenatas, ma
loniai nuteikė literatūra besi
dominčią visuomenę, šitoki džiu 
gūs faktai yra laidas mūsų kul
tūrinio gyvenimo ateičiai. O są
moningi mecenatai šių dienų ap
linkybėse yra tarsi atominiai kū 
rybinio polėkio varikliai, sava
noriškai įsimontuoją į neviena- 
dienes mūsų literatūros dimensi 
jas. Pagarba ir padėka Jiems!

Šį kartą tebus pabrėžtas ypa- bėti apie naują mecenatą vie- 
tingas dėmesys Jonui Tumosai, I šai. 
dvylikta jam žiedui “Draugo”: Torontietis mecenatas, šiemet 
romanų konkurso grandinėje, premiją laimėjus taip pat to- 
Naujisis mecenatas yra baigęs rontiečiui Juozui Kralikauskui,

mos Nord Mende radijo atsto
vas visai Kanadai. Mecenatas 
Jonas Tumosa čionykščiame lie
tuvių kultūriniame ir visuomeni
niame gyvenime visada buvo 
ir yra remiančia bei aukojan
čia ranka, tačiau vengiančia 

! reklamos, dažnais atvejais pri
sidengiančia tik iksu ar ygriku. 

; Šį kartą vis dėlto “Draugas” 
Į norėtų turėti sau išimtį ir kal- 
I.........................

mai, miela konstatuoti, kad Ka-. 
nados lietur'ai sugeba uždegti 
tokius mūsų kultūrinio gyveni
mo židinius, kurie savo šilima 
ir šviesa cažnais atvejais pra
lenkia kaimyninius Jungtinėse 

| Amerikos Valstybėse. Šia pras
me kaimyninis parungtyniavi- 
mas kultūrinėse varžybose ga
lėtų būti tikrai paskatinančiu 

; akstinu.
O siancen aišku štai kas: į 

i “Draugo” dvyliktasis romano 
j konkursas bus, mecenatas —
Jonas TutBoM — jau yra. Be- 

j lieka tik rašytojams pasmailinti 
l plunksnas.

Trumpai iš visur
— 87 JAV kongresas vakar 

susirinko ir pradėjo darbus. JA 
Valstybių atstovų rūmų pirmi
ninku išrinktas John McCor
mack (D., Mass.).

— Ispanija deda visas pas
tangas kuo daugiausiai privilio
ti turistų. Ji nori pralenkti Pran 
cūziją ir Italiją turistais. 1961 
metais Ispanija turėjusi 7,200, 
000 turistų, 20 proc. daugiau 
negu 1960 metais. Iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių 365,638 tu
ristai lankėsi Ispanijoje. Kelei
viai atveža svetimos valiutos. 
Ispanija iš turistų turėjusi 550 
milijonų dolerių pajamų.

Ispanija šiais metais tikisi su
silaukti nemažiau kaip 8 milijo 
nūs turistų.

— Dr. Alan Nunn May, moks 
lininkas, nuteistas už teikimą 
vakariečių atomo paslapčių So
vietų Sąjungai, paskirtas Gha- 
nos universitete vadovauti ato
miniam skyriui.

Ni nn May, 50 metų, šešerius 
metus ir 8 mėnesius (nuteistas
10 metų) buvo kalėjime dėl 

j teikimo paslapčių rusams. Jis
11 Pasau’:nio karo metu dirbo 
sąjungininkų atomo energijos 
įstaigoje prie Chalk River, Ka
nadoje.

— Japonija sutiko sumokėti 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms $490,000,000 pokarinių 

(skolų iš $1.8 bil., gautų 1945-52 
į metais daugiausia reikmenimis 
| ir ekonomijos atstatymui.
|__________

I

Olandai darosi.griežtesni dėl

Kennedy nenorįs 
atnaujinti atominių 

ginklų bandymo
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Kennedy nelabai norįs 
atnaujinti atominių ginklų ban
dymus atmosferoje. Tai užvakar 
pareiškė Giuseppe Codacci-Pi- 
sanelli, Tarpparlamentarinės są 
jungos pirmininkas, apsilankęs 
Ea.tuosiuose Rūmuose.

I

Vie dėlto Jungtinės Amerikos 
Valstybės ruošiasi atnaujinti a- 
tominius bandymus atmosfero
je, jei to pareikalaus nekomu
nistinio pasaulio saugumas.

Naujosios Gvinėjos
Prezidentas Sukamo beveik kasdien sako 

kurstančias kalbas

HAGA, Olandija. — Olandai, vus susodinti prie derybų sta- 
stiprina savo poziciją vakarų lo. Pasak iš Jungtinių Tautų 
Naujoje Gvinėjoje, nes Indone- būstinės užvakar pranešimo, ge 
zijos prezidento Sukamo rėži- neralinis sekretorius U Thant 
mas tebetęsia užsipuldinėjimus, negalėjęs olandus ir indonezus

Pasak Hagos šaltinių, Olan-į suvesti kariu. ir Indonezijos šal 
dija jau t‘ek nusileidusi, jog ji 
nebegali daugiau duoti.

Giamų vyriausybės pareigū
nai dabar jaučia, jog Sukamo 
tiek toli nuėjo, pažadėdamas 
pradėti “kolonialinį karą” dėl 
Naujosios Gvinėjos, nors jis nė 
ra tikras, ar jį laimėtų...

Jungtinėms Tautoms iki šiol 
nepasisekė abiejų kraštų atsto-

i suvesti kariu ir Tndonezi-ins 
tiniai nenumato, kad tuojau bū 
tų galimybė tokiems pasikalbė
jimams.

Sukamo beveik kasdien sako 
kalbas, kurstydamas indonezus 

jį karą, nors korespondentas te
nai nemato ženklų pasiruoši
mui invazijai į Naująją Gvinė- 

I ją-
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SVEČIASUŽJŪRIO

Žymiausio Italijos madų kūrėjo 
Fontaną duktė Gigliola, 24 m., 
įstojo į Kristaus Karaliaus Dukte
rų vienuolyną. (UPI)

Red. JONAS KARPAVIČIUS, 6538 S. VVestern Avė. 
Chicago 29, IUinois. PR 8 - 3684

KANADOJ PLATUS ARTIMO MEILĖS 
DARBAS

vienetas 
asmenys, 
pasirodė 

yra 1-2 (13- 
(visi išleistie-

yra 
ta- 
jau

Vokietijos Studentų Ateitinin 
kų sąjunga leidžia neperiodinį 
leidinį “Ateitin”. Nedidelė jų są 
junga (tik 20 narių), ir ta iš
blaškyta po visą Vokietiją, ku
rių -didžiausias 
Mūęnęhene — 7 
čiau šio leidinio 
14 numerių. Šis 
14), 28 puslapių
ji sudarytų 195 puslapius), Vin 
co Bartusevičiaus (Vokietijos 
SAS pirmininko) suredaguotas.

“Ateitin!” leidinėlis, be kun. 
Audriaus B. įžanginio straips
nio, talpina daugelį kitų irgi į- 
domių straipsnių, kurių vienam 
(“Dabartinis Lietuvos mokinių 
gyvenimas”) turėtų surasti vie
tos “Ateityje”, o kitam (“Iš 
tremtinių gyvenimo”) — “Drau 
go” pus’apiuose.

Vertas dėmesio sąjungos vai 
dybos savo narių paakinimas: 
“Apsiriboti išorine veikla būtų 
mums, ateitininkams, nuodėmė 
prieš mūsų statutus. Todėl mes 
jaučiame pareigą draugiškai 
skatinti visus Jus, mielos Sesės 
ir mieli Broliai, neužleisti dva
sinio gyvenimo pratybų? Stro
pus šv. mišių lankymas, dažna 
išpažintis ir šv. Komunija turi 
mums tapti tarsi deguonimi, be 
kurio gyventi negalėtume. Ypač 
sekmadienį paverskime tikra 
švente, skirdami daugiau laiko 
religinių knygų skaitymui. Ge
riau pažinkime Kristų iš šv. 
Rašto ir iš teologinių monogra
fijų. Praturtinkime savo žinyną 
apie Bažnyčią!” (4 pusi.).

V. Liutautas

balso federacijos valdybos rin
kimuose, atstovo Crossroads 
organizacijoje, komisijos Gavė
nios seminarui, priėjome prie 
didžiausios bėdos, būtent, pasko
linimo pirmininko Leono Rad
vilos dėdės Šamo gūžtai. Linki
me jam gero vėjo ir laimingai 
sugrįžti į savas pareigas po 
dvejų metų atostogų. Paguodai 
cituojame JFK žodžius, primin
dami, kad ar tektų bulves tar
kuoti, ar barake kirmyti, visa 
tai tebūnie paaukota vienai in
tencijai — kovai už laisvę.

Įsismaginę sveikinam taip 
pat tuos studentus, kurie rūpi
nasi “Sūkuriu”, ir tuos, kurie 
sutiko naują sa7ę naujiems me
tams paieškoti, ir revizijos ko
misijos pirmininką, ir būsimą 
Crossroads atstovą, (kuris, bū
damas Saka!u, tikrai turės pro
gos paskraidyti), ir sekretorę 
už pažadą išaiškint nesusiprati
mus su fed. vald. rinkimų ko
misija, ir gavėnios seminaro 
komisijos narius. Bet ypatingai { 
sveikiname naująjį pirmininką 
— A. Tamulį, į kurį sudedame 
visas viltis, kaip į krepšį, žino
dami, jog jis daugiau, nei tas 
krepšys, išvystys energijos.

Visgi ta diena ir nebuvo taip 
liūdna, kaip veizėjęs.

Centro Kurmis

i

žaista salėje rateliai ir šokta 
tautiški šokiai. Dalyviai išsi
skirstė kupini skaidrios nuotai
kos. B. B.

CICERO VYSKUPO
M. VALANČIAUS KUOPOJE

Hamilton, Ont.
Trumpai

— Stasys Gudinskas, tabako 
ūkio savininkas, kuris turi na
mus Hamiltone, jau kuris laikas 
serga ir guli General Hospital 
ligoninėje. St. Gudinskas prieš 
kelis metus turėjo sunkią vidu
rių operaciją, bet jautėsi gero
kai pasveikęs. Linkime jam ir 
dabar sustiprėti.

— Hamiltoniečiai Mickevičiai 
pardavė savo namus, kuriuos 
turėjo Averdeen gatvėje, ir nu- 

į sip’rkę iš Klimkos tabako ūkį 
1 pei sikėlė gyventi netoli Aylmer, 
Ont. Visi lietuviai turintieji ta
bako ūkius gana sumaniai ver
čiasi. Kai kurie jų yra gerokai , 
praturtėję. Linkime sėkmės ir 

{Mickevičiams. *
— Skautams Remti draugija 

šv. Kalėdų proga suruošė gruo
džio 26 d. jauniesiems skautams 
eglutę, kurion atsilankė skau-

1 Vokietijos katalikų labdaros: 
organizacija turi net 150,000 
tarnautojų, kurie pilną* dienos 
darbą atiduoda teikdami medi- Į 
cinišką pagalbą, dirbdami mo
kyklose ir kitose švietimo bei 
šalpos įstaigose. Labdaros veik
la yra išplėsta visose 24-se Va
karų Vokietijos diecezijose ir 
čia dar talkina net apie 600,000 
savanorių.

1

t

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
except 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 andinCanada.

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

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

$7.00 $4.00
$6.00 $3.50

KALĖDINĖ PROGRAMA

SENDRAUGIŲ STOVYKLINĖ 
SAVAITĖ 1962 M.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistaa 

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

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS 'TECHNIKOS IAB.
J850 W. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

• 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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Tuoj po Kalėdų turėjome dar 
bingą savaitę. Sušauktas ber
niukų būrelio susirinkimas, ku- tai ir jų tėvai. Lietuvių para
riame Juozas Petkevičius skai- pijos salėje parengimas atrodė 
tė referatą apie šv. Kazimierą. ne taip gausus, kaip turėtų bū-

: ti.
— lietuvių Namų valdyba 

sparčiai tęsia šėrų platinimo 
{darbą. Yra numatyta pavasarį 
pradėti statyti įspūdingus Lie
tuviu ramus. Prie naujų namų 
projekto dirba jauni lietuviai 
inžinieriai architektai Alg. Ba- 

' nelis ir Vyt. Petrulis. Kl. G.
---------------------------------------------------------- I AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

į pirmą kartą pasirodvti, todėl ir 6132 Kedzie Avė. VVA 5-2670 
, ruOSiameS.---------------------------------- ! Vajandos paga] susitarimą Jei ne-

Gruodžio 29 dieną turėjom atsiliepia, skambinti MI 3-0001, 
iškylą į Columbus parką pa- j

Koks gražus buvo to šventojo 
gyvenimas! Neveltui mokslei
viai ateitininkai jį pasirinko sa 

ivo globėju. Nagrinėjant refera
tą, iškilo keli įdomūs klausimai, 

j Kiek Lietuva turi šventųjų? 
Kodėl iki šiol mūsų kraštui te
buvo leista tik vienu šventuoju 
pasidžiaugti? Kur ir kada šv. 
Kazimieras pasirodė lietuvių 

: kariuomenei ir padėjo jai lai- 
rusus ? šiuos 
paaiškino bū- 
Taujinas.

turėjom krep- čiuožti. Nors tebuvo tik 5 laips 
Teko sužinoti,

■ mėti mūšį prieš 
.klausimus mums 
relio globėjas A.

Gruodžio 27 d. 
šinio pratybas, 
kad vasario 23 d. Chicagoj į- 
vyks lietuviškų komandų spor- landų praleisti o 
to varžybos, čia teks ir mums

niai šilumos, bet, saulutei švie- ■ 
čiant, buvo malonu keletą va-j

•o
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DR. J. IR K. AGLINSKAI i
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimu ligonius pagal suaitarimą. |

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

Vai.-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 VVest 63rd St.

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

Ofiso telefonas PK 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-16'0

DR. K. G. BALU KAS

Ofisas: 3148 West 63rd Street 
Td.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

J. P. I Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
_____ ' uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 

! nuo 7 iki 8.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1
, Ofiso

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenne 
Valandos pagal susitarimą

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

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.

telefonas — BIshop 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.

I

Gruodžio 30 d. įvyko Marąue
tte Parko Pr. Dielininkaičio 

' kuopos moksleivių ir jaunučių 
ateitininkų bendras kalėdinis 
susirinkimas — programa, ku
rioje dalyvavo tėveliai ir sve
čiai.

Programą 
globėjas kun. 
pasveikindamas tėvus ir vaikus 

I ir primindamas, kad mus su 
panti aplinka nėra palanki iš
auklėti idealų lietuvišką jauni 
mą, todėl ragino tėvus gerinti 
aplinką, kurioje vaikai auga.

pradėjo kuopos 
J. Juozevičius,

Po to buvo mergaičių pa
ruoštas montažas, kuris nukėlė 
dalyvius į Lietuvą prie balta

Trečioji at-kų sendraugių sto 
vyklinė savaitė bus rugpiūčio 
12-18 d. d. Dainavoje, Mich. Vi
si sendraugiai kartu su savo 
svečiais kviečiami šioje stovy
kloje dalyvauti. Turint galvoje 
palyginti gerai pasisekusią pra
eitų metų sendraugių stovyklinę 
savaitę, yra gerų vilčių, kad ir 
šiemetinė pavyks Sendraugių 
stovyklose kasmet vis gyviau
pasireiškia jaunieji akademikai, staltiese dengto kūčių stalo ir 
ir šiemetinėje stovykloje lau- supažindino su prie jo vykstan- 
kiama net jų dominavimo.

Apie technines ir programi
nes stovyklos detales skyriai 
bus informuojami, ir jos bus 
skelbiamos spaudoje. Visi tie, 
kuriems tiktai įmanoma stovyk- 
lon nuvykti, prašomi jau dabar ros montažo dalyvės mūsų ay- 
galvoti apie atitinkamą pasi- miųjų pOetų žodžiais garbino ir 
tvarkymą su ateinančios vasa- sveikino gimusį Kūdikį, 
ros atostogomis.

ASS Centro Valdyba

i čiaig papročiais ir burtais. Vė
liau kelionė į Bernelių mišias, 
ir gražios giesmės, kadaise 
skambėjusios mūsų gimtinės

Į bažnyčiose, aidėjo dabar mūsų 
kuklioj parapijos salėj, o atski-

CHICAGOS STUDENTŲ 
ATEITININKŲ DRAUGOVĖS 

VARGAI IR DŽIAUGSMAI
Liūdna diena nušvito Chica

gos draugovei kartu su praėju
sio sekmadienio apsiblaususia

V - 4  T~. Ą- i lZ

20% NUOLAIDAI! 
1 O DIENŲ

SEIGANO METINIS SU NUOLAIDA

IŠPARDAVIMAS

■

*

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampa.? 47-tos ir Damen 
Vai. kas-’ien nuo 6—8 vai 

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

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

Avė. 
vak.

sutarti.

žieminiai rūbai labai yra nupiginti
GERAI ŽINOMŲ FIRMŲ... 

Kostiumas su 2 por. kelnių, 
buvo $85, dabar tik $68.00
Kostiumas su 2 por. kelnių, 
buvo $65, dabar tik $52.00
PALTAI buvo $75.00,

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

jaunuolių rūbams 
20% nuolaida

Visi mūsų pardavėjai 
kalba lietuviškai

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

Po montažo sekė berniukų 
juokingi kupletai ir jaunučių 
dainos, deklamacijos, baleto 
dalykėliai.

Programą paruošė globėjai: 
R. Jaraitė, M. Šilkaitis, J. Lie- 
ponienė ir M. Steikūnienė.

(

Programos pertraukos metu

i

NEIGAA
RCBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

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

3E3E 2E

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K

(įdėtuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

•51. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 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 
neatsiliepta, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IP. CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West SSth Street 

Spec. ORTHOPEDINfiS 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 7-2290.

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

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

Uždaryta iki sausio 22 d.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.' tel. GRovehill 6-OO17
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

vai. 
vai.

DR. E STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

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

p. p. ir pagal apointmentą.
Tel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5969

■>
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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
rel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč„ š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždarj ta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IK VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
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.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA ER MOTERŲ
LIGOS

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

J v. v. šešt.
laiku — pagal susitarimą.

Pirm., antr..

2—4 v. popiet ir kitu

v. r.

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

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta, skambinti MI 8-0001.

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street 

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

p

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GT 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

DB1 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

saule. Liūdna daugeliu atvejų, tėveliai ir vaikai stiprinosi ma- 
Nieko nekaltiname, nes pagrin
de vistiek Adomas su Jieva kai 
ti. Taigi įvyko šitaip. Porinant 
visuomet reikia pradėt iš pra
džios, o kadangi pradžia prasi
dėjo ant aukštų, aukštų gaidų, 
rezultatas — pragerti balsai. 
Su užrūdijusiais balsais, tadgi, 
pradėjome rimtąją susirinkimo 
dalį.

Viena bėda vejasi kitą,—po
rina išminčiai. Taip ir čia bu
vo. Pabėdavoję opiais klausi
mais — Naujų Metų sutikimu, 

neturimu

myčių paruoštomis vaišėmis.
Po programos scenoje ,buvo

STIRBIS FUEL OILS

“Sūkurio” leidimu,

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

Ofiso HF. 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 

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

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

nfdRrvt"

PETRAS STIRBIS
6741 So. Mapleuood Avė. 

Chicago 29, III.

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 7 Įst Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai.

vak., 
P. -P 

Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 

T.lmnhi« priima n»r»l ■maitarima

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

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

(JOK ŠA) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 
antr. ir

Vai :
4:80 
šešt. nuo 1 iki 
susitarus.

penkt. nuo 5 iki
4 * ----vai. Kitu laiku

iki
8: 

tik

Oflao HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2833

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
balandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak.

Šeštadieniai* nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniai* uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S... Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiai* atvejais ir susitarus.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS Tei. ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-3156
GYDYTOJA-CHIRURGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiao: PUlhnan 5-6766 
Namu: BEverly 8-3946

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORISTel. ofisų RF. 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6659 
Rez. 6600 So. Arteslan Avenue

Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p„ 6-7

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 

1484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.

Perskaitę "Draugą", duoki* 

® ii kitiems nesiskaityti
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Šeimos moralės problemomis

TĖVAI IR VAIKAI

Besisielodami savo tautos iš
likimu, mes privalome prieš 
akis turėti vieną svarbų fak
tą: kai neturime savos laisvos 
valstybės, kai mokykla tik ne
gausius pusvalandžius aukoja 
lituanistiniam reikalui, (ir to 
tik mūsų privačiose mokyklo
se tesusilaukiame), pagrindi
niu lietuvybės židiniu pasilie
ka šeima.

Mums nepaprastai svarbu 
išlaikyti sveikas ir savo lietu
viško auklėjimo uždavinį pa
jėgias atlikti šeimas. Tai di
dingas moralinis uždavinys ir 
jo įgyvendinimas daug pareis 
nuo to, kiek mūsų šeimų mo
ralė bus sveika ir aukštame 
lygyje. Jei joje vyraus draus
mingumas ir taurus idealiz
mas, tai joje bus aukštai ver
tinami ir lietuvybės idealai.

r, *
Deja, Amerikos atmosfera 

nėra labai sveika lietuviškai 
šeimai. Štai, JAV Šeimų Tar
nybos sąjungos žurnalas “Fa- 
mily Service Highlights” at- 
kreip x dėmesį į šias JAV-se 
iškylančias problemas:

— Neteisėtų gimimų skai
čius patrigubėjo nuo 1938 me
ti-

— Kas ketvirta nauja mo
terystė baigiasi perskyromis.

— Dąbartinis perskyrų gau
sumas yra septynis kartus di
desnis, negu kad buvo 1880 
metai 5.

— Nusikaltimų procentas, 
apskaičiuojant remiantis bylų 
kiekiu teismuose, patrigubėjo 
nuo 1940 metų.

— Kasmet į valstybės ir vie 
tinęs psichiatrines ligonines 
priimama daugiau, kaip po 
200,000 proto ligomis susirgu
sių pae;entų.

*

Suminėjęs tuos faktus, žur
nalas savo tyrimus susumuo
ja: “Visos tos žmonių santy
kiavimo problemos, ir daugelis 
kitų, ar tiesiai kyla ar netie- 
siog išplaukia iš pairusio šei
mų gyvenimo”. Ir toliau žur
nalas sftmini, kad šeimų pairi- 
mas rišasi su tėvų pareigų ne
paisymu, pilietiniu apsileidimu, 
protinėmis ligomis, alkoholiz
mu, įpratimu į narkotikus, su 
emocinėmis ligomis. “Ir nelai
mei”, — tęsia toliau žurnalas, 
— “vaikai, čia dažnai nukenčia 
daugiausia, iš savo pusės tuos 
kentėji mus perduodami ir atei
nančiai kartai”.

Teisingai pabrėžiama, kad 
publika ne tiek turi domėtis 
filmų žvaigždžių šeimų pakri
kimu, k>ek protingai susirūpin
ti padėti savo kaimynų irstan
čioms šeimoms ir budėti dėl 
savo pačių šeimos pastovumo 
ir tvarkingumo.

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVOS PRAMONES ŪKIS
Lietuvos supramoninimas patrauklus planuose, bet maža vilčių lietuvių tautai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 11

MAŽOSIOS LIETUVOS KOVOS

3

JURGIS VĖTRA

yra 
bet

yra 
dar

tokius nelaiminguosius 
išlaikyti. Dr. Freda 
Šeimos Gyvenimo są- 

Chicagoje direktorė, 
(Chicago Tribūne, 1962 

jog

*
Neseniai žurnalas “Popular 

Medi cine” (1961 m. nr. 3) iš
spausdino vedamąjį straipsnį 
“Today’s Shocking Scandal of 
Unwed Mothers”. Straipsnio 
autorius Duane Valenty paskel 
bla, kad šiuo metu JAV-se 
didžiausias skaičius kaip 
kada netekėjusių motinų 
net 200,000 metuose. Tiek 
žinoma. Faktinai gi — yra
daugiau. Tai baisi tragedija 
mergaitei, dideli sunkumai kū
dikiui, augsiančiam be tėvo, 
našta visuomenei, kuriai daž
niausia 
tenka 
Kehm, 
jungos 
skelbia
1.9) susekusi, patyrus, 
mergaitė laukiasi kūdikio, la
bai dažnai tos aplinkybės jau
niklius priverčia tuoktis (dėl 
šios priežasties jauniklių ve
dybų vietomis būna 30 - 80%), 
kada jie dar bendram vedy
biniam šeimos gyvenimui yra 
per jauni, nepasiruošę ir dėl 
to paskiau būna toks didelis 
perskvrų skaičius tarp susi
tuokusių dar nepasiekus pilno 
subrendimo metų. D. Valenty 
ske’bia, kad daugelyje mies
tų pastebėta, jog seksualinės 
moralės pašlijimas eina drau
ge su kitomis ydomis, kaip 
narkotikų vartojimu, vagilia
vimu iš krautuvių ir t.t.

*
Minėtas žufnalas “Popular 

Medicine” skelbia konstatuotą 
svarbų faktą: daug mažiau 
netekėjusių motinų ateina iš 
religingų namų. Taigi labai 
svarbus gilesnis religinis gy
venimas šeimoje, religinės 
spaudos prenumeravimas, ka
talikiškos pradžios ir aukštes
nės mokyklos bei universite
to parinkimas. Tos mokyklos 
kartu su mokslu vaikui pertei
kia ir dorovės kodeksą, rūpina 
si ne tik švietimu, bet ir auk
lėjimu.

Minėtoji sociologė dr. Freda 
Kehm atkreipia dėmesį į pa
vojus per ankstyvo jauname- 
čio bernaičio ir mergaitės iš- 
eidinėjimo. Tie dalykai dažnai 
pasibaigia katastrofa.

Tai vis reikalai, nuo kurių 
tvarkymo daug pareis mūsų 
jaunosios kartos ateitis. Tėvai 
tuos dalykus turėtų dažniau 
aptarti .apsvarstyti, reikale 
net pasitarti su patyrusiais 
dvasininkais, pedagogais, psi
chologais. Kiek galima įtrauk
ti jaunuosius į mokslą, į svei
ką lietuvišką organizacinį vei
kimą, savą sportą. Bet didžio
sios įtakos ir čia turės pačių 
tėvų pavyzdys, jų pačių aukš
tiesiems idealams tarnaująs 
protas ir valia. J. Pr.

Valstybinio plano pirminin
kas prisipažino, kad prieš pat 
plano pateikimą svarstyti Aukš 
čiausiai tarybai jis buvęs pa
keistas. Esą, padidintos sumos 
ūkio ir kultūros reikalams. Per 
ateinančius ketverius metus bū
sią į ūkį įdėta 1.3 bil. rublių ir 
ši suma prašoksianti 61' c anks
čiau numatytas sumas. 1962 m. 
pramonės gamyba padidėsianti 
8.4% lyginant su praėjusiųjų 
metų.

Kas numatoma padaryti pra
monės srityje 1962 m.?

Pramonės planas , šiems metams
Nuo Lenino laikų ypatingas 

dėmesys kreipiamas į energeti
kos ūkį. šiais metais numato
ma elektros energijos pagamin
ti 50 mil. klv. daugiau, kaip 
praėjusiais. Būsianti užbaigta 
150,000 kv. pajėgumo šiluminė 
stotis, pastatytos 400 km. ilgio

linijos elektrai teikti, įvesta bai savo metu neatliekami, o 
elektra 350 kolchozuose ir pa- darbas esąs žemos kokybės, 
galiau 75% visų kolchozų būsią “Blogai vykdomas gyvenamųjų 
aprūpinti elektra. Kas gi dėsis 
su krašto gyventojais, kurie 
gyvena atokiau kolchozų? Su
prantama, jie ir toliau smilkys 
žibalines lempas iki varu juos j 
bendrąsias gyvenvietes suva
rys.

Tačiau maža vien elektrą tu
rėti, nes jai pajungti būtina tu
rėti įrengimus, įrankius, kurių 
valstybės planas nepajėgia kraš
to gyventojams parūpinti ir pa- lyginant 
gelbėti jų darbo našumą didin
ti.

Mažosios Lietuvos kovos bu
vo sunkios ir ilgos. Kryžiuočių 
ordenui užkariavus šį kraštą ir 
prūsų gyvenamas žemes, vokiš
koji įtaka į to krašto visuome
ninį susitvarkymą ne taip greit 
pradėjo reikštis, kaip užkariau 
tojų buvo tikėtasi. Visas kraš
tas pasiliko svetimas atėjū
nams, o jų pilių sukurtoji įta
ka pasilikdavo tik jų apylinkė
se. Visos pastangos gilesne- va
ga įsibrauti į prūsų lietuvių są
monę užkariautojams labai ne
sisekė. Tada jie ryžosi įterpti 
ne vokiškon gyventojų masėn 
vokiškus kolonistus, kuriems 
buvo pavesta, patekus į čio
nykščių lietuvių tarpą, sprog
dinti vietos gyventojų atsparu
mą iš vidaus.

namų atidavimo naudotis pla
nas. Ypač atsiliekama statant 
prieš mokyk’ines vaikų įstaigas 
ir ligonines”.

Lengvoji pramonė
Lengvosios pramonės uždavi

nys tiesiog tenkinti gyventojų 
paklausas. Plano komisijos pir
mininko žodžiais: “Lengvosios 
pramonės bendroji produkcija, 

su 1961 m., padidės 
3.2%. Siekiant geriau paten
kinti gyventojų poreikius, nu
matoma toliau plėsti lengvosios 
pramonės gaminių asortimentą 
jr gerinti jų kokybę.” 

; Lietuvoje, remiantis Sovietų 
planu, gaminama ne gyventojų 
poreikius tenkinti, bet vykdyti jo kraštutinių 
toliau siekiančius Rusijos pla- tautinimui pasiekti, o vis dėlto 
nūs. Kai bendroji pramonės ga- šio tikslo jiems ne taip greit

Metalo apdirbimas
Metalų apdirbimo pramonės 

pajėgumą numato padidinti; 
25%, lyginant su praėjusiais' 
metais. Valstybinio plano komi
sijos pirmininkas tvirtina: “Bus 
pradėta gaminti visa eilė nau
jų, tobulesnių mašinų, mecha
nizmų ir prietaisų: metalo plo
vimo staklių .elektros suvirini
mo įrengimų, kabelių, žemės 

nesigili- < ūkio technikos, skaičiavimo ma 
negalvojant šinų, automatų maisto pramo

nei ir t. t”
- - * Panašiais dalykais gyrėsi pra

ėjusiais metais planuose, bet 
' nusiskundžia, kad jų vykdymas ,£^2^2^

zmoma, pranešėjas „ ... .7
impresurines khuh- į ’ nurodvti kurį „„ Fer PIJUSIUS uz. Cxię ginu, Jie dai
projektų neturime įve & nurodjm, kun dalis ga milijonų pateko sandė. gyventojams

mimu nahlro. IrraaTA ir J

I Nesisekė nutautinti
Nors užkariautojai nesigai’.ė- 

priemonių nu-

to valdovams sumažėjo, jau 
mažiau buvo bepaisoma vietos 
gyventojų reikalų, smarkiau 
pradėta naikinti tai, kas pačių 
to krašto valdovų gyventojams 
buvo suteikta jų savitumui iš
saugoti.

Kančios keliai

gubiems. Vienur tas pats .matavi
mas kvadratiniais metrais, kitur 
— kubiniais... Sąmata sudaryta, 
nederinant su projektu, 
nant j kainininkus, 
apie pasekmes...

Kvatojo statybininkai gavę pro- į 
jektą sandėliams. Pagal jį dirbant, : 
būtų tekę daryti pamatus, nesie- į 
kiančius žemės...

Naujiems metams turime duoti j nepavyko, 
betoną... O kompresorinės katili
nės vamzdyno ] 
ir šiandien. ..

J. Greifenbergerio vardo ga
mykloje netrukus turi stoti ri- 
kiuotėn naujas cechas. Atvykus 
čia (instituto “Giprostanok”) at
stovui inž. I. Lyseriui, įvyko maž
daug toks pokalbis su statybinin
kais.

— Kaip su sklendėmis šilumi
nei trasai, kur jas statyti? Juk be 
jų garo liniją neatjungsi. Projek
te nieko nenurodyta.

— Praleidome. Kaip padarysit, 
taip bus gerai...

— Objektą ruošiamės atiduoti. 
O jūs dar sąmatos nepateikėte.

— Nieko baisaus, sąmatą pada- 
siir. iš jūsų darbų aktų...

Statant. .. naują cechą, neseniai 
taip atsitiko. Padedant kraninin
kui. statybininkai sparčiai monta
vo stogo konstrukcijas. Mechani
zatorius nelauktai pareiškė: “Vis
kas. Atsisveikinam. Iš zoninės 
mcchanizavimo valdybos gavau nu- kapitalai bus įdėti į šią įmonę, 
rodymą važiuoti į kitą objektą...” Kada gj įmOnė pradės pilną ga- 
chanizmų skirstymas... lėtina sta- m^bą? Paėjusiais metais buvo 
tybą... Dėl to tenka darbininkus šnekėta apie Kauno dirbtinio 
siuntinėt iš objekto į objektą po pluošto gamyklą, o šiais metais 
kelis kilometrus. Būna ir taip, jog jį dar tebestatoma.
pranešama, kad kranas išskirtas . . . , , , , ,.
i norimą vietą. Bet atvežti mon- NauJ’l Įmonių statyba lydima 
tuotojai suranda tik pravažiavu- eilės negerovių, kurių ir komu- 
sio krano vėžes...” nistai jau nebeslepia. Ekonomi-

Kad tai yra pačios sovietinės nėg komisijos pirmininkas aiš- 
sistemos įgimtos žymes, apie tai . j r
“Tiesa”, žinoma, neužsimena. kiai nurodo, kad statybos dar-

Žinoma, pranešėjas ..., . . . .. Per praėjusius

minių paliks krašte ir kuriomis 
sąlygomis pateks į ruso rankas.;

Metalų apdirbimui ir mašinų 
gamybai plėsti skiriama 24 mil. 
rublių, 16% daugiau, kaip pra
ėjusiais metais.

Naujos įmonės
Šiais metais numatoma 

daryti Vilniuje — grąžtų, 
mergėje — šaldymo įrengimų,

■ Mariampolėje — maisto auto
matų, Kaune — ketaus liejinių, 
Radviliškyje — žemės ūkio ma
šinų, Panevėžyje — kabelių ir 
kitos mažesnės svarbos įmonės. | 

Jau kelintus metus šneka apie 
Kėdainių chemijos kombinato 
statybą. Ir šiais metais nemaži

l

myba padidės virš 8%, lengvoji pavyko pasiekti, 
vargais tik 3.2%. Pranešėjas j Prūsų kunigaikščių 
nurodo, kad eilė tekstilės įmo
nių Kaune, Klaipėdoje ir Pane
vėžyje plės gamybą, tačiau nu
tyli, kad tik likučiais naudojasi 

i vietos gyventojai. Nešnekama, 
kad žmonės bando įkišti vietos 
parduotuvėms apgadintas pre- valdymą sustiprinti užkariau- 

tose žemėse ir tą valdymą ap
metus už eilę ginti, jie darė nuolaidų vietos 

. Lietuvių kalba 
buvo įvesta ne tik bažnyčiose, 
bet ir visose viešose įstaigose. 
Net paties kunigaikščio rašti
nėje raštai, skirti lietuviams, 
buvo rašomi lietuvių kalba. 
Kurfiurstų laikais, kai kaimy
ninių valstybių pavojus to kraš

liuosna prekių, kurių negali par 
duoti, o vietos gyventojai nega
li nusipirkti paprasčiausio skus 
tuvo ir plaukams kirpti mašinė
lės. Prekių trūksta, bet planas 
nesugeba prekių trūkumo paša
linti.

ati- 
Uk-'

laikais 
ne vokiškąjį Mažosios Lietuvos 
gyventojų charakterį to krašto 
valdovai stengėsi pabrėžti, kai 
jų valdymui atsirado pavojus 
iš Vokietijos, ypač Brandenbur
go valstybės. Norėdami savo

Katangos prezidentas Tshombe ir centro Kongo ministeris pirmi
ninkas Adoula (kairėje) vis dar pilnai nesusitaria, kokiomis sąly
gomis K3tangos provincija turėtų grįžti prie Kongo. Tshombe nori 
daugiau laisvės ir nepriklausomybės savo valdomai provincijai.

Didieji Mažosios Lietuvos sun 
kmečiai lietuvybei prasidėjo 
nuo 1701 metų, kai Fridrikas 
I užsidėjo Prūsų karaliaus vai
niką. Tada lietuviams prasidė
jo tikrieji kančios keliai.

Kolonizacija sparčiai plito. 
Kraštas susilaukė didelių karų, 
o po jų sekė maras, kuris nu
nešė į kapus daugiau kai šimtą 
tūkstančių lietuvių. Baisusis 
maras labai stipriai siautė lie
tuvių gyvenamose vietovėse, 

j Nežiūrint suintensyvintos ko
lonizacijos, net maro išnaikin
tose srityse Mažosios Lietuvos 
lietuviai neišnyko, savo charak 
terio nenustojo, bet, priešingai, 
tartum pabrėždami savo gyvas
tingumą ir lietuviškosios dva
sios atsparumą, davė lietuvių 
tautai didįjį poetą Kristijoną 
Donelaitį.

Bismarko politika
Valdant Mažąją Lietuvą pru 

sų karaliams, jos lietuvišku
mas tarpais atsigaudavo ir su
stiprėdavo. Tačiau buvo ir sun
kesnių laikotarpių. Pabrėžtina, 

I kad to krašto lietuviškumas 
daugiausiai stiprėjo tais lai
kais, kada Prūsija patekdavo į 
tarptautinius sunkumus, susi
remdavo su kitomis 
mis.

Lietuvių kalbos iš 
bažnyčių ir viešojo 
šalinimas visu griežtumu pra
sidėjo po 1872 m., kai Vokieti
ja, nugalėjusi prancūzus, gavu
si kontribucijų, ėmė kurti Vo
kiečių valstybę, kai Bismarkas 
vedė centralistinę politiką. Lie
tuvių prašymai kaizeriui, kad 

! lietuvių ka’ba nebūtų šalinataa 
iš viešojo gyvenimo, liko be 

I sėkmių. Jž
Ši Bismarko pradėtoji Mažo

joje Lietuvoje lietuvių perse
kiojimo politika buvo vykdotna 
ligi pirmojo Pasaulinio kaito, 
kaskart vis labiau siaurinant 
lietuvių teises. Jmks1 . ——

valstybė-

mokyklų, 
gyvenimo

— Kompromisas dažniausiai 
naudingas, nes juk ir pats gy
venimas tėra ilgas kompromi
sas su mirtimi. —Henry Oay

laisvę, mano kraują, mano gyvybę. Kaip auka Tau d’Usseau pilies dvaro vartus. Gražiai išaugęs, šviesia- 
visas atsiduodu! Tik pasigailėk savo tautos! Padaryk plaukis jaunuolis, smagiai švilpaudamas, jojo iš lau- 
baisybėms galą! Vėl suteik savo vaikams ramybę ir ko į kiemą. Botago pliauškėjimais jis pritarė savo 
gyvenimą!” dainos melodijai. Tačiau pamatęs retą porą, sustojo.

Staiga kunigui atrodo, kad jo auka yra be galo „Na, o ko jums čia reikia dvaro kieme?”, nuste- 
maža, nepakankama! Nes kas jis yra, kad galėtų nu- bęs paklausė.
kreipti į šalį begalinį dejavimą? Ne, reikia daugiau!) „Taigi, taigi”, atsiduso senis su trauklapių krep- 
Reikia milžiniškos žmonių minios, kuri atlygintų, rei- šių, „mes norėtume gauti nakvynę. Jei nebūtų vietos 
kia legiono drąsių širdžių, pasiruošusių paaukoti save kitur, tai nors piratų lindynėje!” 
dėl. brolių! Kudrinas pamatė, kad visa, ką jis iki „Piratų lindynėje?”, mikčiojo jaunuolis, „O ką 
šiol yra padaręs, dar yra nepakankama, kad jo dar jūs žinote, apie piratų lindynę?” 
laukia kiti svarbūs uždaviniai. Tiesa, jis nebuvo abe
jingas kenčiantiems ir vargstantiems; ligoniams tei
kė paguodos, kaliniams vilties, mirštantiems Dievo 
malonę. Bet dabar jam pasidaro aišku, kad jis turi 
ieškoti žmonių, kurie būtų pasiruošę pasiaukoti. Žmo
nių, kurie norėtų atsilyginti Dievui už didžiulius pasi- 

jbaisėtino laiko nusikaltimus.
„Viešpatie, duok man tokių žmonių!”, šnabžda

jo besimeldžiančios lūpos.
Šalia jo neramiai sujuda jaunasis Bernardas. Per 

miegą jis pradeda murmėti žodžius. Kudrinas pasi
lenkia prie jo. Pajunta karštą jaunuolio kvapą.

„Neatstumkite manęs! Aš noriu būti drauge!”, 
miegantis šnabžda kažkam nematomam, paskui gi
liai atsipvepia ir toliau tęsia savąjį miegą.

Kunigas įgyja nesuprantamos drąsos. Ką tik jis 
maldavo Dievą duoti žmonių, kurie būtų pasiruošę 
aukai. Bet šį jaunuolį, kuris guli šalia jo, kuris savo 

čiai žiūri į žemę, į išniekintą kraštą. Vienišui budin- drąsią širdį net P61" pasiūlė, jis nori atstumti
čiajam rodėsi, lyg nuo Viešpaties rūstaus žvilgsnio nuo savęs’_ Palikti kažkur apsaugoje? Tada kuni- 
drebėtų žemė, lyg nuo dangaus kristų saulė ir žvaigž- ^as atsar£iai padeda savo ranką ant karštos berniuko 
dės, nuodėminzoms baisvbėms sunaikinti lv<x kaktos ir tyliai jam šnabžda:

3!lll
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VVILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

=■=
_ ________ Į

KOMUNIZMO STATYBOS” VAIZDAS j

Gruodžio 23 Vilniaus “Tiesa” vietinės technikos
rašo:

“Prie Nevėžio, saulei leidžiantis, 
moteris,. i*kalauja šaltame upės 
vandenyje baltinius. .. Tokį vaiz
dą galima matyti kasdien. Moterų, 
kurios po darbo ir poilsio dieno
mis turi skalbti, Kėdainiuose labai 
daug, nes mieste nėra skalbyklos. 
Šiuo klausimu posėdžiuose ir susi
rinkimuose kalbama jau kelinti 
metai. .. Vi-, neatsirasdavo patalpų. 
Prieš fnetus, mieste pastačius nau
ją pirtį, senojoje bpvo galima 
įrengti skalbyklą. Iškilo klausi
mas, kas ją įrengs: buitinio aptar
navimo kombinatas ar rajono ko
operatyvų sąjunga? Buvo nutarta 
pavestr ■ kooperatininkams... Ta
čiau skalbimo prietaisus gavo bui
tinio aptarnavimo kombinatas. Ir, 
kadangi niekas jais nesirūpino, 
įrengimus pasiėmė... jonaviečiai. 
Vienintelė skalbimo mašina, kurią 
mielai išnuomodavo kėdainiškiai, 
jau daugiau kaip metai stovi su
gedusi. ?t>i>augiaii kaip prieš me
tus atidaryta cheminė valykla. 
Apsidžiaugė ja kėdainiškiai... Bet 
štai naują bėda. .. Valykla aprū
pinta tik Šepečiais ir indais. Vie
toje net nėra šulinio. Darbininkės 
kibirais neša vandenį iš Nevėžio...”

Taip yra “išplėstinės komuniz- .____ ____ , r_._,_____ , ______ _ _ .
mo statybos” ir “priešakinės so- dvigubi langai, o įkainojimas vien- i mane, drauge su mano menka nuosavybe, imk mano Jau buvo vakaras, kai jiedu įėjo pro La Motte

KONKRETUS “IŠPLĖSTINĖS

1” laikais ne ku
riame okup. Lietuvos užkampyje, 
o mieste ir pramonės centre. Argi 
bereikia vaizdingesnio sovietinio 
kolonizmo vaizdo? Maskvai lietu
viai gamina elektros aparatus, sta
to įvairių gaminių kombinatus, o 
patys skursta primityvizme.♦

Gruodžio 27
“Tiesa” aprašo pačią “išplėstinę” 
statybą:

— Užsukame 
tų naujajame 
nuos)...

— Kada užplanuotas pirmasis 
betonas ?

— Sausio antrąją, bet... atro
do. pradėsime gaminti ne anks
čiau, kaip apie balandžio vidurį. ..
— Kai išbetonavome 2/3 pamatų, 

paėmėm į rankas laužtuvus.
— Kodėl?

— Pasirodė, kad armatūra supro
jektuota ne ten, kur reikia. Lau
žėm betoną ir kėlėm kitur... Ka
pojimui 120 valandų sugaišome. 
O būna dar blogiau...

Sklaidome sąmatas betono skie
dinio mazgui. Jos dvi. Du varian
tai... Nė vienam neaišku, kuris 
variantas geresnis, kuriuo vado
vautis. Nė vienas neatitinka pro- 

I jekto. .

ta pati Vilniaus

j vieną iš objek- 
rajone (Petrašiū

(Tęsinys)•
Kunigui atrodė, lyg jis matytų daržinės tamsoje 

visą baisiųjų laikų skausmą ir niekšybę. Jis prieš sa
ve matė giljotiną, milžinišką pabaisą, kuri traukė iš 
miesto į miestą, naikindama visus, kaltus ir nekaltus. 
Jam rodės, kad jis mato tamsius, tvankius kalėjimus, 
kuriuose tūkstančiai sugrūstų aukų, laukia savo galo. 
Rodos, kad jis mato, daugybę nelaimingų vaikų, iš 
kurių revoliucionieriai atėmė tėvus ir motinas, kurie 
elgetaudami eina per gatves ir miestus, ieškodami sau 
pastogės ir, kaip nepakenčiami valkatos, žūsta skurde. 
Prieš jo akis praslenka daugybė išniekintų bažnyčių, 
sunaikintų altorių, kryžių, išniekintų kielikų, komu
ninių, monstrancijų, sutryptų ostijų. Jam rodės, kad 
jis girdi savo kenčiančios tėvynės — Prancūzijos 
skausmo šauksmą. Taip, tartum šauktų pati žemė, su
teršta, sutepta krauju, negalėdama daugiau pakęsti 
visų niekšybių ir baisumų.

Aukščiau visų tų niekšybių, Kudrinas, rodos, ma
tė, šventąjį Dievo veidą, kuris skausmingai ir rūs-

dės, nuodėmingoms baisybėms sunaikinti, lyg jūros 
ir upės prasiveržtų pro savo krantus, nuplauti pralie
to

„Gerai, Robertai, mes būsime drauge!” 
Jaunuolis nusišypsojo per miegą.kraujo milžiniškų dėmių.

Kunigo kaktą išpylė prakaitas. Krito ant kelių 
maldavo:

„Sustok, Viešpatie, sustok! Atitrauk kančių tau-
viviidn iiraiiuiiAd pi u- , — , . . v w • _ r- *

Jame, pavyzdžiui, rodomi rę' Tebūna jau to gana! Viešpatie, imk mane! Imk . ir šeimininkę ir iškeliavo.

ir
Kitą rytą abu atsisveikino kunigą de Pannonie

f

„O, aš ją labai gerai pažįstų, Marceli”, juokėsi 
senis, „Juk turi ją žinoti tas, kas joje išbuvo pusę 
metų!”

„Tai esate jūs, tai esate jūs...!”, mikčiojo Mar
celis. „Tai dėdė!”

Berniukas, juos palikęs, dingo kieme. Garsiai su
švilpė ir netrukus atėjo su kitu jaunuoliu, kuris at
bėgo be kvapo. -č •

„Dėde, žiūrėk, štai Andrius!”, sušuko Marcelis 
ir tempė aviganį už rankos arčiau.

„Ar tu pažįsti šį senį?”
„Aš jo niekad nemačiau savo gyvenime!”, sumur

mėjo Andrius, nežinodamas ko draugas nori iš jo, 
„Kas jis toks?”

„Kas jis toks. Ar nepažįsti: juk tai dėdė! Tasai, 
kurį pusę metų slėpėme ir maitinome plėšikų lindy
nėje!”

Tada ir Andrius garsiai pradėjo juoktis. Prišoko 
prie persirengusio kunigo ir nuoširdžiai sveikino jį, 
sakydamas:

„Virėja vėl greitai ims stebėtis, kokie čia vaiduo
kliai pradėjo siausti virtuvėje!”

„To nereikės!”, juokėsi kunigas. „Mes čia pasilik
sime tik vieną naktį.”

Nuomininkas su žmona irgi neapsakytai džiau
gėsi, matydami gyvą ir sveiką savo giminaitį. Jie 
norėjo, kad jis ilgiau pas juos pasiliktų. Tačiau ku
nigas paaiškino, kad tegalės palikti tik vieną dieną 
ir naktį. Ilgiau jokiu būdu negalįs.

^Bus daugiau).
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VOKIETIJOS LIETUVIAI

REIKALINGI PARAMOS

Visas Muenchenas knibžda svetimšaliais. Kas patirta Balfo įstai
goje. Nesąmonės apie lietuvių važinėjimą savomis auto 

, mašinomis ir sunki padėtis.

V. ALSEIKA, Vokietija

Atsidūrus Bavarijos sost’nė- jie pragyvena iš gaunamų pa- 
je Muenchene, teko apsilankyti šalpų ar kuklių rentų (pensi- 
I. Rugieniaus vadovaujamoje 
Bvlfo įstaigoje. Kai žiema jau 
už durų, tai ir įdomu, kokie rū
pesčiai Balfo srityje, o jo sky
rius Muenchene kaip tik turėtų 
daugiausia žinoti apie Vokieti
joje dar likusius tautiečius.

Visur tik svetimšaliai

stotis pačiame 
Ji viena didžiau-

Ir čia Rugienius nupiešė vaiz
dą, kuris anaiptol nėra džiugi
nantis. Taip, Balfo parama daž
nu atveju yra be galo reikalin
ga, tačiau jos toli gražu nepa
kanka. Tautiečiai Vokietijoje 
reikalingi ir toliau paramos ir 
gera tai, kad, aplamai paėmus, 
neatrodo, jog Balfui aukos bū
tų sumažėjusios. Jei kas mano, 
kad iš vokiškųjų rankų mūsų 
žmonės gali padoriau pragyven- 

! ti — labai ir labai klysta.
— Žiūrėk, Tamsta, — pasa

koja toliau Balfo vedėjas — 
kai tokiame Muenchene brangūs 
butai .kai maistas vis brangsta,

Būdingas kaip gali šeima pragyventi pvz.

kadŪkininkas Don Hights (vidury) sveikinamas pirklių už tai, 
jis pėsčiom pardavimui atvarė 1,800 gyvulių 70 mylių per sniegą 
ir speigą j Winner, S. D. Buvęs parašiutininkas Hights gyvulius 
varydamas sutaupė 2,000 dol., o be to, gyvuliai pristatyti geres
niam stovyje negu gabenant sunkvežimiais. (UPI)

MŪSŲ KOLONIJOSE

Philadelphia, Pa.

Muencheno 
miesto centre, 
šiųjų Europoje, nors negali ly
gintis savo modemiškumu su 
Rimini stotimi Romoje. Tačiau 
joje judėjimas, kaip ir visoje 
Vokietijoje — didžiulis. Ligi 
1,000 traukinių per parą pasa
ko, kad traukinių susisiekimas 
populiarus masėse, 
stočiai, kaip ir visam Muenche- i iš 100 ar daugiau markių? Štai, 
nui, bruožas — svetimtaučiai, neseniai netoli 50 proc. pabran- 
įvairiausių kalbų klegesys. Ša- ginti tramvajai mieste ir vienai 
lia vokiečių spaudos didelio kios' kelionei jau tenka mokėti po 
ko, štai ir “Internationale Pres- 50 pf. ir, jei reikia vykti į mies- 
se” nemažesnis skyrius. _ tą, sumokėti jau po markę. Ką

Visai netoli baltuoja Alpių tai reiškia? 30 DM Per raėn ’ 
viršūnes, čia pat Austrija, pil- i -ei keliautum kasdien, 
na spalvingų ežerų, kurortų. Ne į 
toli Muencheno į Vieną, Buda
peštą, tad ir nenuostabu, kad 
Bavarijos sostinė virto užsienie 
tiško atspalvio miestu.

Netoli stoties ir Karlplatz 
arba vad. Stachus, viena jud
riausių miesto aikščių. Tas Kari 
platz — tai išeities taškas vėl 
pažvelgti į nuostabią, turtingą 
savo ornamentika gotišką rat- 
hausą Marienplatze, bažnyčias, 
gausius paminklus. Tačiau lie
tuviui rūpi ir lietuviški židiniai.

Du žmonės Balfo įstaigoje
Viena nuo stoties spinduliuo- savaįg automobiliais atvažiuo- jo eilė vykti į JAV tiems, ku

rie buvo užsirašę kvotos eilėje

Vargo vaizdai ir... automobiliai
Niekas geriau nežino Vokie

tijos, ypač Bavarijos srities lie
tuvių padėties, kaip I. Rugie- 

, nius. O ji nėra džiuginanti, jei 
’ pvz. sužinai, kad esama šeimų, 
kaip Olekai (buv. ministeris 
laisvoje Lietuvoje), kurioje vi
si šeimos nariai — be darbo 
ir tegauna vos menkutę rentą. 
Tokių šeimų daug. Lietuvių —

I

pavojus. Jie išsklaidyti vokiečių toliau paramos, savo artimųjų 
jūroje, jų vaikai eina į vokiečių 
mokyklas, jie retais atvejais 
gauna lietuviškos spaudos ar 
lietuviškų knygų. Taigi, kas be
lieka daryti? Susimąstyti ir — 
gelbėti lietuviškas sielas.

širdies. Jų materialinė padėtis 
sunki, puria žvarbūs nutautėji
mo vėjai ir iš viso visa atmos
fera nėra palanki, kad ir išori
nio saugumo požiūriu.

— Štai ,tokio kun. Šarkos 
Hamburge pavyzdys — prime
na Rugienius. Žinau, jis — vil
nietis ir jam mažai rūpi mate- 
i a’iniai dalykai. Tačiau kaip 
būtų gera, kad turėtume dau
giau tok’ų Šarkų, kurie dieną 
naktį be poilsio lankytų tautie
čius, juos remtų, guostų, stip
rintų.

Bažnyčios teismo teisėjai 
pas popiežių

— O Įdek esama galimybės 
jiems pasiekti JAV krantus?

— Labai ne daug. Pasirodo, 
jų Muenchene yra ligi trijų šim kol amerikiečiai įvažiavimą į
tų — padėtis nėra lengva, ir JAV rems tik kvotomis, tai už- 
belieka stebėtis tais, kurie kaž- sirašiusū ms teks laukti dar il- i . ikur buvo parašę apie lietuvius, ; gą laiką. Pvz. šiuo metu priė-

jančių gatvių — Dachauer ■ 
niūraus pavadinimo gatvė. Per 
10 min.
gustenstr. ir 46 n-ry drauge su cijene auto savininkų atsiras tik 
ukrainiečiais trečiame aukšte y- vjcnas if tas dirba pas ameri_ 
ra prisiglaudusi Balfo įstaiga. j<iečius. Kitur Vokietijoje turi 
Tad šiuo metu Baifas pasiekti savo rnaąįnas vienas kitas lietu 
labai paprasta. vis kunigas aptarnaująs platės

Ties langais smalsiai sukasi nes Sėtuvių kolonijas, keli lie- 
būrys balandžių. Jų pilna mies
te, jie labai vislūs ir, kai Bal
fas dėl savo dviejų kambarių kag 
patalpėlės darė sutartį, joje bu
vo įrašyta: nelesinti balandžių.

Tačiau šių eilučių autoriui rū. 
pėjo ne balandžių, bet Vokieti
joje likusiųjų “lesinimas”, šal
pos reikalai. Dar buvo įdomu Į 
patirti, kaip laikosi ir iš Lietu
vos atvykusieji, įsijungusieji į 
vokiečių ūkį. I. Rugienius — 
reto takto, malonaus, santūraus 
kalbos būdo žmogus. Besikalbė
damas pagalvoji — kaip būtų 
gera, kad ir kitose lietuviškose 
įstaigose rastum tokios kultū
ros pareigūnus.

Darbo įstaigoje nemaža ten- j 
ka rūpintis tūkstančiais, išda
linti šimtus tūkstančių svarų vi 
šokiausių vertybių ir įstaigoje, 
be paties Rugieniaus, dirba dar 
tik p. Kairienė sekretorės pa
reigose. Darbo daug, tačiau jis 
atliekamas ir pavyzdingai.

• t

Kiek lietuvių dar yra 
Vokietijoje?

ja gali pasiekti Au-

— jam'ius į lietuviškas pamaldas, 
‘l — Baisi nesąmonė, — sako 

Rugienius, — kiek žinau, Muen- ;

tuviai įsikūrę nuo seniau pra- 
! monėje ar prekyboje, — tai vis-

Gelbėkit juos, nes jie 
suvokietės

prieš... aštuonerius metus.

Tai klausimas, kuris kai kam 
pa- 
bu-

bus

neaiškus, o mūsų spaudoje 
sirodę kai kurie pranešimai 
vo aiškiai klaidingi.

— Lietuvių Vokietijoje
tarp 7,000 ir 8,000, į tą skaičių 
tenka priskirti ir iš Lietuvos 
atkeliavusius, — aiškina Rugie
nius

— Na, kaip atrodo bendra li
kusiųjų Vokietijoje būklė? Kaip

Dainos ir šokių vakaras
Gerbiamieji:
Balfo 52 sk. Philadelphijoje 

vasario 3 d., šeštadienį, 6:30 
vai. v.. Lietuvių Muzikalinio klu 
bo (Lithuanian Music Hall) pa
talpose, 2715 East Allegheny 
Avenue, Philadelphia 34, Pa., 
ruošia įdomų žodžio, muzikos, 
dainos ir šokių vakarą.

Netenka mūsų visuomenei aiš 
kinti, kas yra Balfas, ko jis sie
kia ką daro, kuriuo tikslu tą 
vakarą rengia? Atsakyti į tą 
viską galima vienu žodeliu — 
šalpa. Tad ir vėl kreipiamės į 
lietuvišką visuomenę su prašy
mu mus paremti ir kuo gau
siai’ s:ai į +ą vakarą atsilankyti. 
Ars’iankę nesigailėsite. Rengė
jai žada įdomią jaunųjų meni
ninkų programą, kurią praves 
aktorius ir humoristas Vitalis 
Žukauskas iš New Yorko. Po 
programos bus progos smagiai 
pašokti ir skaniai užkąsti. Tene- 
pasilieka nei vienas namie.

A. Bach.

Šventasis Tėvas specialioje 
audiencijoje priėmė aukščiau
sio bažnytinio teismo tribuno
lo — Sacra Romana Rota tei
sėjus ir auditorius, pradedant 
jiems naujus teisminius metus. 
Tribunolo t^slninkams šv. Tė
vas pasakė kalbą, užakcentuo
damas tvirtumą principų, ku-. 
riais Bažnyčia remiasi ginda
ma moterystės nesuardomumą, 
ir pabrėžė reikalą, kad doktri
na apie moterystės šventumą 
būtų plačiau paskleista, kad 
visi ją išsamiau ir vispusiškiau

Hartford, Conn.

gerytė labai gražia literatūri
ne tarme paskaitė pasaką.

Antrame veiksme pas Mary
tę buvo įpinta dainų ir 6 mer
gaičių baletas, paruoštas Kris- 

i tinos šerušnienės, prieš kelius 
metus baigusios tą pačią šeš
tadieni. ę mokyklą. Be to, Jur- į 
kevičiūtė labai gražiai pašoko. ■ 
Taip pat 5 metų Ustjanauskai- 
tė paskambino pianinu.

Po vaidinimo tėvų komiteto 
pirmininkas įteikė brangią do
vaną Jucėnienei, mokytojavu-' 
šiai 12 metų toje mokykloje.

T. S.

I daro 45.5 visų gyventojų. Per 
Į paskutinius 10 metų Šveicarijo- 
I je katalikų skaičius padidėjo 
3.9 procento. Katalikų padau- 
gėj.mas įvykęs Šveicarijoje įsi
kūrus grupėms italų ir ispanų.

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IK SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RCS1ES FOTOGRAFIJOS 
MISŲ SI’ECI ALY BĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS, sav.

Mokinių vakaras
Hartfordo šeštadieninės mo

kyklos mokiniai gruodžio 30 d. 
suvaidino “Kūčių vakarą”, 2 
veiksmų veikalėlį, parašytą ir 
surežisuotą mokytojos Gailiū- 
nienės. Turinys: vaikai, susi
rinkę šeštadienį pamokoms, nu
tarė nueiti aplankyti savo drau 
gę Marytę, tėvui susižeidus, ne
galinčią ateiti mokyklon.

Piimame veiksme Danutė šlio

i

PAAUGO ŠVEICARIJOS 
KATALIKŲ SKAIČIUS

Šveicarijos katalikų skaičius 
paaugo iki 2,473,000, kas su-

Vlrginia 7-7747and loan Association

2202 W. Cermcfc Road 
Chicago 8. ILL.

Chartered and Supervised by the

METINIS DIVIDENDAS
mokamas visoms santaupoms

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

R AL

U. S. Govemment

Mon.

Direct from

pažintų.

AKIE CROtVN THEATER 
McCormick Place

ŽSrd SL & So. 1-a.ke Shore Dr.
FRI., JAN. 12 thru SUN., JAN. 28 

thru Sat. 8:30 — Sunday
Matinees 3 p. m.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, 
jt-i 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.

’ r

Company 
of 
50

• with The Orchestra ot the
TABANAN PALACE GAMELAN 
I. KETUT MARIoVnd I. GUSTĮ RAKA 

A Paul Szilard Productron
Sponaored by Amerkan National Theatret Acadamy

SEATS NOW! at McCormick Box 
Office. Lower level $4.00, 3.00,
2.00; Upper level $3.00, 2.00 (tax 
included). FOR MAIL ORDERS 
send proper remittance to Arie 
Crown Theatre, McCormick Place, 
Chicago 16, with self-addressed 
stamped envelope for return of 
tickets.

M OVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

Dar paliesti ir kiti klausimai, 
pasidalinta įspūdžiais apie tarp
tautinius jvykius ir buvo metas 
keliauti j lietuvišką koloniją. Ji 
už 13 P m. nuo centro, Ludwigs- 
felde. Lietuvių ten ne daug ir 
vieną šeimą teko aplankyti. Žmo 
nės įsikūrę jaukiai, bet ankš
tokai. Kiek panašu į buv. sto- 

: vyklinį gyvenimą, tačiau nera- 
j si čia rei dviaukščių lovų, nei 
pertvarų kambariuose. Betgi šis 
Ludwigsfelc*as — tai ne visa Vo 
Indija.

Besikalbant Balfo įstaigoje, 
paaiškėjo, kad iš Lietuvos grį
žusių sąraše esama ligi 1,000 
asmenų ir, visa nelaimė, kad 
jiems rimtai gręsia nutautėjimo

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

rV RADIJAI. HI-FI. VfiSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

i

Viską sutraukus, galima teig 
ti — liKę Vokietijoje reikalingi

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

Remkit dien. “Draugę”

V
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA

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

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

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

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

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mėn. 1 (L, 1962 HL
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
a Ull lunAl> PIRMAD. ir KETV........................ 9 ▼. r. iki 8 p. p.
i VALANDOS: antrad. ir PENKTAD............... 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. ..9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
naa H

v

6245 So. Westem Avė. — GR 6-7575
I

Penktad. 
šeštad.

VALANDOS:
nuo 12 iki 8 popiet 

»• 8 M 4 w .
i 

nuo 9 iki 8 popiet

Pirmad.
Antrad. „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. - ... -

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION

.» *-
r? 1 m
i__ IILIbl 11 'i -■ p

1!J. LJIira

... . .k. i'Ljl -A
J.aliS • - ra
iji

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 11 Bpirmasis posėdis. Posėdį sušau-1 MŪS KOLONIJOSE 

kė ir jam pirmininkavo p. Rut-! • J

Sheboygan, Wis. 
Kolonija dar tebėra gyva 
Seniau lietuvių buvo 400. Tu

rėjom lietuvišką parapiją. Nors 
lietuviškos mokyklos nebuvo, 

i bet vaikai lietuviškai kalbėjo, 
i Senukai labai džiaugėmės, kad 
i su savo vaikais galima lietuviš- 
! kai susikalbėti, o vaikai taipgi 
1 džiaugėsi gavę lietuvišką laiš- 
; ką mokėdami patys paskaityti.

TRUMPAI Marina City bokštas baigiamas 
statyti Chicagoje, kuris turės 65 
aukštus, gražiai atspindi Chicagos 
upėje. Šalia bus kitas dangoraižis 
38 aukštų. Bokštai kainuos 37 mil. 
dol., turės 900 butų, taip pat bus 
vietos pastatyti 900 automašinų, 
kiekviename bokšte bus po penkis 
liftus. (UPI)

tuvius kunigus — kun. Jokūbą 
Shlil.ą ir kun. Alfonsą Rumbak. 
Mokytojos seselės kazimierie- 
tės. Lietuviai pasiilgsta dažnes- 
nii; lietuviškų pamokslų.

A. J. Dzūkelis

Juos išmokė lietuviai kunigai, 
kurie savo tautą mylėjo ir mo
kė lietuvių vaikus lietuviškai.

Dabar iš 400 ateivių liko tik 
apie 100. Buvo 6 draugijos, da
bar liko tik viena. Nors yra 
daug čia augusių lietuvių, bet 
jų n ekas neragina rašytis į lie
tuviškas draugijas, kurios daug 
pagelbsti parapijai ir savo tė
vynei Lietuvai.

Steboygan yra viena lietuvių
parapija — Nekalto Prasidėji-1 
mo Panelės Švč., bet dvi lietu
viškos bažnyčios. Turime du lie- gus.

SEKMADIENIO VALANDĖLĖ ličkio rolėje, Paulinos Heiningie 
nės jo žmonos rolėje arba Ele
nos Zubrickienės jų dukters ro
lėje. Tipiški, netikri daktarai, 
Pranas Zaranka vaidinąs Zdis- 
lovą Murickį ir Jonas Jurgutis 
Ladislovą Suskį. Daktaro Raš- 
kio vaidmenį turi vienas iš žy
mesnių scenos teatralų Aleksas 
Gubilas. Tarną Valentinuką vai-- 
dins Edvardas Skiotys, o tar
naitę Joaną Aldona Stašaitienė. 
Tiesa darbas yra didelis ir sun
kus, savo didžiuoju svoriu kren 
tas ant muz. A. Mateikos ir re- 
žisoriaus J. Pusdešrio pečių, ta
čiau jau šiandien galima drą
siai pasakyti, kad jis pasiseks 
ir jo vaisiais pasigėrėti atvyks 
tiek publikos, kad vargu ar už
teks vietų erdvioje Holy Redee- 
mer salėje.

ii

“Lithuanian Voice” radijo va 
landėlė netolimoje ateityje ke
tina pakeisti savo transliacijų 
laiką. Svarbiausia, kad valan
dėlė veiks pastoviu ir visiems 
patogiu laiku. Kiekvieną sek
madienio rytą 8:30 vai. - 9 vai. 
girdėsite lietuvišką muziką. Kei 
sis ir programos turinys. Skel
bimams bus skirta vos 4 minu
tės. Šiaip jau bus pranešimai 
ir pramoginė bei klasikinė mu
zika.

Kaip žinome šia valandėle rū
pinasi Amerikos Lietuvių Balso 
radijo klubas. Be visuomenės 
paramos nebūtų įmanoma išsi
versti. Todėl norima už visuo
menės paramą duoti rimtą kul
tūrinę programą. Tikimasi dau
giau dėmesio valandėlei ir žmo 

4 nėms kovojantiems už jos išsi
laikymą.

Girdėjome šios valandėlės 
šventėms paruoštas specialias 
programas, kurios buvo puikios 
ir giedrios. Žmonės, kurie dirba 
šį darbą nori kontakto su vi
suomene, laukia jos pastabų bei 
pageidavimų. Ir štai ateina gra 
šiaušia proga išsikalbėti. Sau
sio -20 d. buv. lietuvių svetainė
je įvyks puikus populiarios mu
zikos koncertas. Jis užtruks apie 
pusantros valandos. Po to bus 
proga pabendrauti. Jeigu atvyk 
tų visi buvę radijo klubo na
riai, be abejo bus nemažai ir 
svečių, tuomet susidarys ir . fi
nansinis pagrindas gražiems už 
simojimams. Kalbant apie pačio 
koncerto programą reikia pasa- 
kyti, kad tai bus vienas iš įdo- 

* mi ausiu koncertų. Tiek solistas 
V. Verikaltis, tiek Toronto Vy
rų kvartetas su muz. S. Gaile- 
vičium žada mums pačią žaviau 
šią lietuvišką dainą. Jaunimas 
kvarteto ekspresingu lietuviš
kos dainos ;špildymu bus ne
mažiau patenkintas, nei girdė
damas jau cts bodusį “rock and 
roll”. Parodykime dėmesį radi
jo valande'ei ir mūsų svečiams 
iš Kanados atvykstantiems su 
lietuviška daira.

4
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kauskas buvęs pereitų metų Glo ! 
b«s komiteto vicepirmininkas.

Naujasis Globos komitetas, 
sudarytas iš 13 asmenų, pasis
kirstė šioms pareigoms: pirm. 
Vyt. Cižauskas, vicepirm. — 
Vyt. Biliūnas ir Vai. Gražulis, 
sekretorė — Čižauskienė. Pa
rengimų komitetas: Aid. Biliū
nienė, Garliauskienė, Šližienė, 
L. Heiningas, Rutkauskas, Br. 
Tatarūnas. O. Rutkauskienė — 
vasarotojų paviljono reikalams,

1 Jadv. Damušienė — stovyklos 
reikalų korespondentė. pos 7 d. - jaunučiai, liepos 8 d.

Prie puoduko kavos ir sal- . 21 d. - mergaitės, liepos 22 d. 
dz.ų, šeimininkes paruoštų, py-;_ metinė stovyklos šventė, lie. 
ragų buvo aptariami šių metų pos 22 d 
darbai ir planai liečią Dainavos, leivIai ateitininkai, rugp. 5 d.- 
stovyklą. u d. — Vyčiai jauniai, rugp.
MIRĖ DAINAVOS RĖMĖJAI 12 d. -18 d. sendraugiai atei

tininkai, rugp. 19 d. — rugsėjo 
į 1 d. — studentai ateitininkai, 
rugsėjo 2 d. - 9 d. — šeimų sa- 

| vaite.

— rugp. 4 d. — moks-

I-AUG PAŠAUKIMŲ
Bali saloje, Indonezijoje, kur 

katalikų misijos pradėjo savo 
veiklą prieš 25 metus, dabar y- 
ra 4,333 katalikai, o iš jų net 
44 klieiikai, besiruošią į kuni-

&

— LRKSA 265 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks sausio 
14 d. Šv. Antano parapijos mo
kykloje po 10 vai. pamaldų. 
Bus galima užsimokėti apdrau- 
dos mokestį.

— Dariaus ir Girėno klubo 
lietuvių namams pirkti skolin
tojų susirinkimas sausio 7 d. 
išrinko Detroito Lietuvių Na
rnų tarybą: K. Jurgustis, A. At- 
kočaitis, A. Petrauskas, p. Šar- 

1 ka ir J. Paškauskas, Jie tvar- 
■ kys namų pirkimo reikalus.

— Vasario 16 gimnazijos di
rektorius K. L’. Gronis per 55 
ir 56 būrelių vadovą Petrą Ve- 

j deiką visiems tos gimnazijos 
rėmėjams atsiuntė Švenčių svei
kinamus ir nuoširdžią padėką 
už paramą.

— Chicagos Vyčių choras, 
i vadovaujamas Fausto. JStrolios, 
su solistais P. Bičkiene ir A. 
Bražiu vasario 24 d. ukrainiečių 
salėje duos didelį koncertą.

— Juozas Kavaliauskas, buv. 
Šv. Antano parapijos komiteto 
ir ALB radijo klubo narys, mi- 

sausio 7 d.
amžiaus.

rė
m.

OPERETE
I

Viena iš mėgiamiausių ope-

i

vos sulaukęs 42
S. G-kas

KULTŪROS 
METINIS

LIETUVIŲ 
KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Gal ir negausus nariais Lie- 
Consilium Faculta- tuvių Kultūros klubas, prisiglaurečių yra "<

tis”, kuri balandžio 28 d. bus dęs prie Tarptautinio Instituto 
pastatyta Detroite. Šv. Antano Detroite, užtikrintai varo kultū- 
parapijos choro ir jo talkinin- rinę vagą — lietuvių kultūros 
kų pastangomis, šis didelis dar
bas jau yra gerokai pastūmė
tas pirmyn. Nepaisant pasitai- 
ančių sunkumų, bei laiko stokos 
repeticijoms tikimasi, kad pir
mas sios rūšies pastatymas Dėt 
roite susilauks didelio dėmesio. 
Kas gi nenorėtų pamatyti Ma
rijaus Sajausko Gaspero Bub-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiini

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

UI!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-4M65 

GENERAL CONTKACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalintn- 
kystės, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 5:00 5:3b 
p. p. iš Detroito stoties \VJLB 
1400 kilo.

Direktorius Raiph J. Valatka
Y 15756 Lesure Aeenue

Detroit 27, Mich.
ųlway 3-2224Tei.

ir lietuvybės puoselėjimo dir
vonuose. Tik gaila, kad dauge
lis lietuvių, kurie turėtų prisi
dėti ir padėti šio klubo darbuo
tojams šviesiuose užsimojimuo
se, nuošaliai lūkuriuoja. Vienin
gai stokime į šį klubą nariais

J

ir dirbkime tikrai svarbų lietu
vių kultūros ugdymo darbą.

Sausio 14 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. šaukiamas labai svar
bus metinis susirinkimas. Pro
gramoje valdybos rinkimai, po 
to kavutė. Kaip ir visada, su
sirinkimas įvyks Tarpt. Institu
to rūmuose, 111 E. Kirby g., 
prie Woodvardo Meno muzė- 
jaus. Mg.

A. a. St. Stapulionis, senosios 
kartos imigrantas, miręs gruo
džio 30 d., ir a. a. Juozas Ka
valiauskas, tremtinys, miręs sau 
šio 7 d., buvo stovyklos Daina
vos nuoširdūs rėmėjai ir talki
ninkai,

St. Stapulionis būdamas lab
daringos širdies, Jaunimo St. 
kuriantis atėjo į pagalbą su di
desne asmenine paskola ir au
kodamas šimtinę įrašė savo var 
dą į rėmėjų eiles.

Juozas Kavaliauskas buvo 
dažnas ir nuoširdus stovyklos 
darbų talkininkas.

Už juos, kaip ir už visus ki
tus mirusius stovyklos rėmė
jus bus aukojamos šv. mišios 
stovyklos jubiliejinės šventės 
metu.

į
i

Cl/ I D’C S E L F
VSERVICE

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

JANUARY — SAUSIO 11, 12, 13 D. D.

RALFO ŽINIOS
rinklia-Paskelbtasis 1961 m. 

vos aukotojų sąrašas papildo
mas bei pakeičiamas taip: M. 
Khmkaitis, V. ir E. Kutkai — 
aukojo po 10 dol., N. ir dr. M.' 
Miškiniai — 7 dol., Showalter 
Insurance Agency, St. Variako- 
jis — po 5 dol. Paliestuosius 
atsiprašome. Sk. valdyba

ST. ANNE 80 PROOF BRANDY

$4.89

j.
ZAREN KAFFEE LIQUEUR $5.59

EUNIR DANVERS LIQUEUR Fifth $5.98

Fifth $-|.98

Fifth {1.39
TIESIOG IŠ SODO!

JONATHAN H $1.98
H $2.35

$1.09

EGG STORE

Msazgns Fondas $7,500,000.00

ISABEL
ROSE

IMPORTED SPARKLING 
WINE

ASBACH URALT 80 PROOF 
GERMAN BRANDY

CARTIER
- GRAVES

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P.

Indėliai apdrausti iki $10,000 per 
federalinės valdžios agentūrą.

KAS DU MESENIUS DUODAMOS 
VIS NAUJOS DOVANOS 

TAUPYTOJAMS.

PIERRE <
MEDOC - GRAVES - BARSAC, 

SAUTERNE, HAUT SAUTERNė 
ST. EMILION

Fifth $4.79
Fifth $2.98 j

DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.49 |

CINZANO VERMOUTH. Dry or Sweet. Fifth $1_39 

ESCORIAL GELB 84 PROOF GERMAN
LIQUEUR ' Fifth $5.69

' KVIEČIAME PRADĖTI 
TAUPYTI PAS MŪS!

R Į v4

^~2

Naują aukštą 
dividendą investavimo 
sąskaitoms rengiamės 

mokėti nuo 
1962 m. sausio 1 d.

kitę smulkmenų!

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

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

AND LOAN ASSOCIATION
South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside 4-0/04

(steigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME

' ■ ■ .......................... —
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“DAINAVOS” 1962 M. 
VASAROJIMO 

KALENDORIUS
Birželio 17 - 23 d. — talkinin

kų savaitė, birželio 24 d. — lie- I 
I 
I
I

KALĖDINĖS AUKOS 
“DAINAVA” STOVYKLAI
Dr. K. ir Irena Pemkai iš Peo- 

ria, III., šv. Kalėdų proga at
siuntė 25 dolerių auką Daina
vos stovyklos reikalams.

Inž. matėm. J. Valukonis Ka
lėdų švenčių metu švęsdamas 
gausiame draugų būryje savo i 
50-jį gimtadienį, paaukojo 100 i 
dolerių Dainavos stovyklai.

I

GLOBOS KOMITETO 
POSĖDIS

Sausio 7 d. 1962 m. A. ir V. 
Biliūnų bute įvyko naujojo sto
vyklos Globos komiteto narių

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH, Chairman of tha Board

| % MOKAME UŽ
4 BONŲ TAUPMENAS

S T. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court 
Cicero 50, Dl.

Tel. BIshop 2-1397
JUOZAS F. GRIBAUSKAS. 

sekretorius

MICHIGAN OBUOLIAI

WINESAPS 
NATŪRALUS MEDUS iš bitynų, kvortoms,

‘A galiono ir galionais. Medus koriuose .. 39č

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI - IŠ ŪKIO

TUZINAI DIDELIŲ .
3 TUZINAI VIDUTINIŲ

$1.39

1924 West 59th St.
Tel, PRospect 6-5347

Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

Nuo gruodžio 26 d. iki sausio 30 d. švenčiame 
savo padidinto namo atidarymę ir ta proga kvie
čiame atsilankyti mūsų būstinėje. Svečiai bus 
vaisinami, o taupytojai gaus ir dovanelių

PILNO MENESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS JNEŠTUS

I TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIENA

JUSTIN MACKIEWICH Jr„ President
FREE PARKING

VALANDOS: Kasdien, įskaitant Ieitadlen| nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po oiofp. 
ryto Iki I valandos vakaro. Tročiadioniais visai naatidaroma.

' •,! ' * ■

I

FANDARi 
FEDERAL SAVINGS 

v.*i 4 AND LOAN ASSOCIATION
4)92 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

• ’/lrcir;c 7-

JOIN OUR STAINLESS 
CLUB!

International Silver dirbtuvėse lietas 
puikus 5 vienetų stalo setas bus 
Jums įteiktas, jei atidarysite $100.00 
ar didesnę sąskaitų, arba tokią su
mą pridėsite prie dabartinės sąskai
tos. Užeikite pas mus ir pasiteirau-
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a DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 11 REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

NESKRIAUSKIME SIBIRO TREMTINIŲ MARQUETTE PARKO CENTRE
___ —  a ■ z- •* o ta j <1^.1 .  » «

REAL ESTATE REAL E 8 T A T E EEAL ESTATE

“Sutrinta širdimi maldauju, 
sutrumpink mūsų bandymo 
dienas. Jei reikia aukos, imki 
ją iš manęs, tik 
kankinių drąsos 
mės.”

duok man 
ir ištver

rūpinti tuo mūsų atbukimu ar
timo atžvilgiu. ... Balfo darbo 
nevertinti ar juo nesidomėti 

ibūtų ne tik dvasinis, bet ir tau
tinis nusikaltimas.”

(Sibiro lietuvaičių malda).

Moterų ir vaikų ašaros bei 
ašalonai tremtinių į Sibirą te
bėra ryškus vaizdas ir šiandien 
daugelio akyse. Gražiausias 
gamtos mėnuo lietuvių širdyse 
tapo kruvinuoju mėnesiu, kuris 
kas metai minimas visur, kur 
tik yra susipratusių lietuvių. 
Anapus paminėjimai įmanomi 
tiktai tylioje maldoje, gi laisva
jame pasaulyje jie daromi su į- 
vairiom programom. Paprastai 
yra sakomos kalbos ir renka
mos aukos. Bet deja, surinktos 
Sibiro kankinių vardu aukos 
dažnai panaudojamos savos or
ganizacijos reikalams. Išvadoje 
patys minėjimai nublunka, ka
da iš jų norima papildyti savo 
organizacijos kasą arba išmo
kami aukšti honorarai progra
mos dalyviams, lyg jie būtų ne 
lietuviai.

Lietuviškas priežodis 
“Tikrąjį draugą pažinsi, 
mas varge.” Kad Sibiro tremti
niai yra varge visi žinome, bet 
kiek jie draugų turi šiapus ge
ležinės uždangos ? .. Ar suras- i 
tumėm lietuvių tarpe bent 
30% ? Nemalonu yra tai rašyti, 

, bet yra faktas, kurio negalima į 
nuslėpti. Tėvynės meilė liko 
tuščių žodžių frazėse, bet ne 
darbuose.

sako: 
būda-

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

Naujas niūras. 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.S0O.

šviesus 13 apartnientų 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.

NAUJA ĮSTAIGA DIRBA KASDIEN

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

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. C----- _iU.
$28,600.

Liuksus — M<xiern. 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.

I

parko.

Tvirta.

S&-
S ir

* ‘ ’ . . Mū-
Gazu atskiri šildymai.

už

I

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

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

Medinis 2 apt. po 4 kamb. šildy
mas karštu vandeniu. $16.000.

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6.000. Gazo šild. $56,000.

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

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

Marųuette 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

Gražu yra, kad sielojamasi 
išlaikyti lietuviškas bei profesi
nes organizacijas ir, bendrai, 
išlikti lietuviais, bet, šalia vie
tinių organizacinių, asmeninių 
reikalų, neturėtumėm pamiršti, 
kas yra kilniausia — padėti 
broliui, esančiam varge, ne tuš
čiais žodžiais, o konkrečiais 
darbais bei aukomis, ypač kru
vinojo 
zacijos 
veiklą,

birželio proga. Organi- 
planuodamos šių metų 
neturėtų tai pamiršti.

K. Bvž.

ĮSIGYKITE DABAR ! PEOGOS-OPPOKTUNITIES

DĖMESIO !

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

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

Beverly Hills. Labai geroj vietoj 
mūr. 8 butai, 2 rūsiai. Liuksus įren
gimai. Centr. šildymas. 8 vienetai, 
šildymų, gazų ir elektrų moka nuo
mininkai. Aukštos nuomos su sutar
timis. namas 4 metų.

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

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

4936 W. 15th St. OL 6-4980

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

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

Šiomis eilutėmis nenoriu pa
sakyti, kad iš viso nereikia 
rinkti aukų. Aukos reikalingos 
bet surinktos birželio minėjimų 
proga visos aukos panaudoti
nos Sibiro kankinių šelpimui, o 
ne savos organizacijos reika
lams ar programos dalyviams. 
Turime atlikti lietuvišką parei
gą garbingai, kad ateityje ne
reikėtų stoti prie gėdos stulpo. 
Ne tiek svarbu, kas birželio į- 
vykių minėjimus rengia, kiek 
Sibiro tremtiniai, kur jie šian
dien bebūtų — Lietuvoje be pa
stogių ar skriaudžiami Sibire.

įI
KATALIKŲ UNIVERSITETAS i

j Lenkijoj Liubline veikia, vie
nintelis komunistų valdomam 
pasauly, katalikų universitetas. 
Šiais metais jame įsirašę 1,742 
studentai. Mokslas jame nemo- 
ke(m|is; ViniverSitetas išsilai
ko iš laisvų aukų, kurias suren 
ka Katalikiškojo Universiteto 
Draugijų sąjunga. Universiteto 
rektorius, nauju mokslo metu 
atidarymo proga, paminėjo 
tarp kitko, kad 65 procentai 
studentų yra kilę iš darbinin- t

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas

Knygelgj klausimų ir atsakymų 
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėse federaliniai darbo samdos 
{statymai. Knygeles kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois

TELEVIZIJAS 
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. II a. PR 6-1063

Šį klausimą viename susirinki- ^ų bei ūkininkų šeimų; dauge
lis iš jų yra šelpiami iš univer
siteto fondų.

I

me iškėlus, dalyvių dauguma 
pasisakė ir balsavo, kad birže
lio minėjimus rengtų Balfas ir 
gautas 
Sibiro 
■mažos 
li būti
nizacijoms.

aukas naudotų tiktai 
tremtiniams šelpti. Šis 

apylinkės nutarimas ga- 
pavyzdžiu visoms orga-

Tuo pačiu reikalu tarp ALTo 
ir BALFo 1958 m. įvyko pokal
bis, kurio rezultatus ALTo sek
retorius dr. P. Grigaitis 1959 
m. kovo 24 d. apibudina: “Jau
čiama, kad ir šiemet ALT sky
riai tos tradicijos laikysis. Bet, 
jeigu tose vietovėse, kur ALT 
skyriai minėjimų neruošia, juos 
rengs BALF skyriai vieni ar 
susidėję su ALT skyriais bei 
kitomis organizacijomis ir, jei
gu tokių minėjimų rengėjai su
tiks surinktas aukas paskirti 
BALFo reikalams, tai ALT Cen 
tras tam nesipriešins. Toks yra 
ALT Vykdomojo Komiteto šiuo 
reikalu nusistatymas.”

MIŠIOS RAUDONOSIOS 
KINIJOS SOSTINĖJ

Kinijos sostinėje Pekine į vi
durnakčio Kalėdų šv. mišias bu 
vo susirinkę tūkstantis žmonių. 
Apie tai pranešė Kinijos radi
jas.

Minėjimų reikalu buvo tarta
si ir BALFo direktorių suvažia
vime pr. m. gegužės 6 d. Apie 
tai protokole rašoma: “Dauge
lyje vietovių JAV bus minima 
Birželio sukaktis ir ta proga 
Balfo veikėjai stengsis 
zuoti lėšas deportacijų 
per Balfą paremti.”

organi- 
aukoms

Vienu žodžiu, Balfo 
kruta visur, kur tik įmanoma. 
Pavergtai tėvynei rekordinė pa
rama padaryta 1958—1960 m. 
— pasiųsta vien per Balfą į 
Lietuvą ir Sibirą už 62,898 dol. 
siuntinių. Balfas yra pajėgus 
tiek, kiek taurieji lietuviai su
aukoja. Labai 
metais Balfas 
kų, ką labai 
Sialpiainieji.

skyriai

gaila, kad šiais 
gavo nedaug au- 
skaudžiai pajus

$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 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6.500 lotas 31 p. M. parke.
Mūrinis naujas 4 % apačioj,

- - - -- , $19,960.
11 metų.

i

U**UJ<fc3

‘ limi viršuj, M. p..
Mūrinis 5 kamb.,

■ žas, pastogė, tik $12,9<»O. 
Mūras 5 kamb., 80 p. lotas, 

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

! ir Kedzie, $8 4,9 00b 
Medinis 7 kamb. su pajamom 

ekstra lotas šalia. $21,800.
I Medinis 5 kamb., mažas įmol ėji- 
į mas, Gage p., tik $8,000.

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

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

2
<> s ga-

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

$99.500 mūrinis daug butų su 
$15.060 pajamų metams. M. Parke.

$44,000 naujas mūras ir mūro ga-
I ražai. įrs-ngtas rūsys. M. parke.
I $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, 
i virš $400 į 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 įį 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.

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. Alu
min. langai. Marąuette Parke.

Tik $29.900.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

gara-

69 ir

62

ir

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

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

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

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

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

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

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

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

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

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

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

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

Pk.: Gražus mūr. bungalow, šildo
mas karštu vandeniu—gazu. Kieme 
mažesnis 3 kmb. mūr. namas. Išnuo
motas už $60 mėn. Visa kaina 
$19.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE
Gražioje .vietoje, 7 metų, 5 H

kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
“side drive” _ 
perkeltas į New 

už $18,000 ar net

gara-

l
i

sklypo. 2 maš. 
žas. Savininkas 
York. Parduos 
pigiau.

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

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MARQUETTE PARKE

Ant 69-os ir Talman, mūrinis, 3 
butai ir biznio patalpa. Bargenas, 
$29.500.

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

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.00<>

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

BEpnMie 7-0515 arba EB 7-4630

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Pnblic 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel PRospect 8-2233

IMOVING
F. KASPARAS 

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

I ________________________________

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

►ooooooooooooooooooooooooo •BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS
ŠIMKUS

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

i STANKUS
CONSTRUCTION C0. iy

*

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Duin- 
i traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

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

i 
ILTTHUANIA (Paveiksluose) $6.00 

Fotografavo V. Augustinas

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

Redagavo J. Datržvardlenė

LITHUANIA THROUGH
TUK AGES ........................

Parašė Dr. A. Šapokai

THE STORY OF ART
, and JUOZAS PAUTIENIUS, 

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
’TAUGHT .................................

Išleido Marlborough

i

$3.56

$5.00

i

INCOME TAX

SAUSIO MĖNESIO
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

PAS BUDRIKĄ
I

I

Chicago 29, III.
0000<XXXX><X><K><>00<>C>CK>0<><X><><

LEO’S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

4951 S. California Avė. (kamp. 50 Sf.) Chicago 32, III.
Leonas Franckus, sav. Tel. GR 6-9555

Namų rakandų, televizijų, refri- 
geratorių ir auksinių daiktų.

Didelis pasirinkimas rakandų pi
gių ir brangių už žemesnes kainas 
kaip kitur, ant lengva išsamokėji- 
mų.
2 dalių Parlor Setai nuo $88.00

iki .................................... $400.00
3 dalių Sectional Setai nuo $148.00 
3 dalių Miegamojo kambario setai

nuo $89.00 iki ............... $450.00
5 dalių Dinette setai nuo $39.00 
Vilnų karpetai 9x12 nuo $39.00

Minkštos kėdės, Matracai, Šal
dytuvai, Dulkių valytuvai, Gaziniai 
pečiai. Skalbiamos mašinos, Sta
liukai, Rašomos mašinėlės. Lem- 

jpos, Televizijos, Radijai, Phono- 
grafai, Gintaras, Laikrodėliai 
Auksiniai daiktai.

r

ir

$1.25

Apsimoka skelbtis 'DPAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 

vių dienraštis. Gi skelbimu kainos

Užsakymus su ninigais prašome siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos
B o n u s I

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h SI. RE 7-1941

Draugo vedamajame Pr. Gr. 
1961 m. lapkričio 11 d. visai 
teisingai rašo: “Tačiau šiuo 
metu, kada, turtėjant lietu
viams, aukų skaičius eina prie
šinga kryptimi, jau laikas susi-

BUDRIK
FURNITURE 

1241 S. Halsted Street
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad. 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

i

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
(VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-8792

$15,900. Apylinkėje 27-os ir Sawyer 
Avė. 4 butai. 3 po 4 kamb. ir 3 kam
bariai. Gazu apšild. Pajamų $140 per 
mėn. Tik $2,000 įmokėti. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

SKLYPAS 34 x 125, kampinis, 
geroje ir gražioje vietoje. Tinka 
2 jų butų statybai. Teirautis — 

HE 6-2588

si,000 JMOKETI. Graži 6 kamb. 
mūr. rezidencija. 25-ta ir Keeler Avė. 
Pilnas rūsys. Karštu vandeniu apšild. 
Garažas. Geras pirkinys. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

HELP VVANTED MOTERYS

MARQUETTE Parko apylinkėje 
reikalinga šeimininkė prie 3-jų 
žmonių šeimos. Lengva namų ruo
ša. Atskiras kambarys — gyventi 
vietoje. Geras atlyginimas. Skam
binti po 6 i v. LU 5-0399 ..

IŠPARDAVIMAS:GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ
S1EGLER, MONOGBAM, MOORB 

Ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 Ir aukščiau
Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectlonal svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

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

2310 W. Roosevelt Road Tel, SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirt. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo 

9 iki < vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:80 po pietų.

ALTERATION H'ORKROOM

BO NW I TT 
TELLER 
OAK BROOK, ILL

Now intcrviewing for openings 
in early March

• 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 SL. Ilinsdale 

FAculty 3-0440

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge♦»

i

j

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J08Ų PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
•3B0 B. ALBANY AVĖ. CHICAGO

Š I L D Y mas”
A. Stančianskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gaau 
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

Į

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-8272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Rea. OL. *-0413.

VACYS 
CONSTRUCTION CO

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI.

= MEDICINOS IR zz

E KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

• STATYBA • PLANAI***^

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Biznio, in-* 

, dustrijoB bei ofisų pastatai. Į 
Taip pat įvairūs pastatų re-A ▼. 
j m o n tai. "

L. STAŠAITIS! į Statybos Kontraktorius

I

i
i

•048 SO. SAVY KR AVENUE į
CHICAGO 29. ILL. |

Namų Tel PR 8-8378 ’

į

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2O94 Chicago. 111.

,, V I K D O “
HEATING SERVICE

J rengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus. pečius (furnaces). gas ir 
alyvos "conversion burners", 
vandens •■'bollers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

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

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

Platinkite “
V. SIMKUS Constr. Co.
2618 W. 7lrt Street, Tel. PR 8-4268 Ir TE 9-5531% ‘ /J

v
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4LIŪDNI IR LINKSMI NUOTYKIAI
f\

BERLYNE

"Linksmų ir laimingų Naujųjų Metų"...

ALBINAS VAJLENT1NAS, Chicago, III.

*
Laike oro puolimų slėptuvėn 

visada oegdavome su visu “tur
tu”: Jonas su per pečius per
svertais auliniais batais, o ašen 
su tuščiu portfeliu... Kad ir mir
ties pavojaus akivaizdoje, vo
kiečiai aiškiai matydami naujus 
aulinius batus, dar tikra oda 
kvepiančius, apspisdavo ir siū
lydavo būtinai 
tą...”

Aš teturėjau 
tinius. Reikėjo 
gelbėti nuo tų 
lių...”

Berlynas šiandien garsiausias 
f pasaulyje miestas. Žinoma, sa

vo nelemtais ir nelaimingais nuo 
tykiais... Bet saldu jį ir šiandien 
prisiminti, nors ir būnant toli 
nuo jo. Vienuolika mėnesių pra 
leista jame pačiais baisiausiais 
karo metais — nelieka be atsi
minimų....

Liūdnais ir skaudžiais bena
mių keliais, pradėję nuo Kre
tingos ir Klaipėdos ir išklaidžio 
ję Karaliaučių, Dancigą, Bres- 
la.u, Leipcigą, pagaliau su pus
broliu Jonu 1944 m. lapkričio 
mėnesį pasiekėme Reicho sos
tinę — Berlyną. Kodėl iš visų 
peklų atkeliavome į pačią di
džiausią peklą, nė šiandien ne
galėčiau to pasakyti. Vienas tu- 

^rėjome per pečius persimetęs 
aiL nius batus, o kitas jau tuš
čią portfelį. Ir taip pradėjome 
klaidžiones po didžio miesto 
griuvėsius, ieškodami nakvynės. 
Miltinai pavargome beklajoda
mi, bet pastogės susirasti nepa
sisekė. Tokių “ponų” čia nie
kas neaukė. Pirmą naktį nak
vojome Friedrichstrasės pože
minėje geležinkelio stotyje.

Kitą dieną prieš akis vėl vi
soje savo nuogybėje atsistojo šlapių baltinių ir po apklodu be I 
nedėkingieji Berlyno griuvėsiai, pučiant kvapą, kai ims vėl staug 
Bet tas nebedarė įspūdžio, nes +; sirenos... 
kelionėje jau ne kartą buvome 
iš lėktuvų “krikštyti”. Slėptu
vėje sutikome nekurį latvį, ku
ris pasigyrė gražiausiai čia ne
toliese gyvenąs viešbutyje... Pa
kalbinome “tautas brolį”, kad

^ir mus nusivestų, gal gausime buvo griežtai draudžiama. Aš
kokią pastogę. Pirmiau būta di- tylėjau. Naktis buvo baisiai spei me, piačiai šypsojosi mėnulis. |Sake mergina.

daryti “gešef-

t

Milijonai Amerikoje vargsta kovodami su sniegu ir šalčiu. Kasdami sniegą 
Rock, Ark., 
mieste išparduoti.
ir paprastai, nepaisydamas gilaus sniego.

mirė 71 asmuo. Little 
gyventojas kasa sniegą su kastuvu atvežtu iš Detroito, nes visi kastuvai Little Rock 

Dešinėje matyti laiškanešys Buffalo, N. Y., mieste keliaująs su laiškais kaip 
(UPI)

Laimė, kad kas pastebėjo, o damų, o kiti prie stalų sėdėjo T 
šiaip su visu viešbučiu Naujus kaip tik iš lėktuvų išlipę — au ’ į kitą... 
Metus būtume sutikę danguje... lakūnų žinios apranga. 
— dūsaudamas kalbėjo Jonas. 
O jeigu tave būtų radę čia pasi- Parnpe ntčicelį staliuką ir atsi

bartą, tik grįžus naktį iš slėp Iikus* vidu>’ būt* Pokaitę už 
tuvės, narsiai tariau Jonui: ŠDie£ra ir sušaude vietoie- Būtu

— Bombarduos ar ne tuojau 
vėl, bet aš skalbiu baltinius...

Šaltame kambarėlyje įsilei
dau į praustuvę vandens ir 
murgdau savo baltinius. Tu
rėjau ir muilo, daryto iš molio, 
lai nuo šito baltiniai dar pur- 
vinesni pasidarė — jau tikri 
juodimai... Šiek tiek šaltame 
vandenyje iškrapštęs lauk mo
lį, nugręžiau turtą, pasiklojau 
po šonais kesindamasis balti
nius išdžiovinti savo kūno šilu
ma. Vos tik spėjus atsigulti ant

vienintelius bal 
juos kaip nors 
“mažų vabalė- 

Nei nusimaudyti, nei iš
siskalbti nebuvo kur.

Lavomškai pažvelgėme vienas

špiegą ir sušaudę vietoje. Būtų 
sakę, kad tu davei priešui “ženk 
lūs” čia bombarduoti. Būtų tau 
marškinius skalbti...

į Buvo tai 1345 Naujųjų Metų 
išvakarių rytas. Aplinkui rūko, 
smilko griuvėsiai. Vienatiniai 

įmano baltiniai jau buvo gero
kai pradžiūvę...

*I

Nusirengėme, susiradome
j — Bonką prancūziško konja - 
i ko, prašau... — pasakė Jon;
netikru, drebančiu balsu.

— Prašau! — mergina u 
sakymą žymėjosi ant korr- 'ė

— Prašau, malonėkite porą 
cigarečių, — padėjau

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 11 7

TĖVĄ DR. T. ŽIŪRAITI, O. P.,
Kun. A. Miluko Monografijai Leisti Komiteto 

Pirmininką, jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 
gilaus skausmo valandoje užjaučiame ir kartu 
liūdime.

K.A.M.M.L. KOMITETAS:

Alė Rūta, L. Mingėlienė, dr. J. Pikūnas, 
inž. V. Kutkus, M. A. Milukas ir V. Mingėla

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-6834

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

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

sėdome. Padavėjos prie staių 
[nešė įvairiausius gėrimus ir 
skaniausius valgius, tOKius, a- 
pie Kur urs jau seniai buvome ! pokelių 
užmiršę. Kai pirmas nuosrabu-; aš dar netikiesniu balsu 

imas ir sumišimas praėjo, Jo-; (Bus daugiau).
Įr.as tarė.

— Ali nai, ir mes už«saky- 
i Sime po kiaulienos šnicelį su kep 
tom bulvėm...

— Pet iš kur mes imsime tiek 
kortelių7 Manos mėsos bėr-. tik 
dešimts gramų...

— Tai iš kur jie visi ima ker 
iries, š dangaus...?

Priėjo padavėja su ilgu val
gių sąrašu ir paliko mums pa- ; 
si rinkti, c a rase buvo gausybė 
valgių, visa; panašu į Kauno 
Metropolio restorano valgią są
rašus jrais. gerais laikais..

Kai grįžo padavėja, mes

M į

Melskis iš lietuviškos maldaknygės 
Gal neturite progos lietuviškai 

kalbėti?
Siūlome maldaknygę 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS
Išeivijos maldos ir giesmės, 

kurią parengė
KUN. DR. P. ALEKSA

Maldaknygė patogi. Išleista plo
nam popieriuje, 255 pusi.

Kaina $1.00

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

l

Taip linksmai gyvuodami, lau 
kėme tą dieną Naujųjų Metų, j 
Jau sutemos sparčiais žings
niais slinko į pusiau mirusį mies 
tą, bet tą dieną joks lėktuvas 
nepasirodė virš Berlyno.

— Kad juos kur varlės... — 
bėdavojo Jonas. — Taip šian
dien ir neatnešė cigaretės. O 
rūkyti norisi... nai padavėja, mes už-

Temstant išėjome pamedžio- sisakėme po geriausią šnicelį ir 
ti “štamo”. Sniegas po kojomis ‘ Jau traukėme 
gurgžda, ir mūsų pilvai gurgž- ’€S— 
da... Danguje, tamsiai mėlyna- — Koi tel ų

............. ...................
guotą, tai kur bėgsi be balti- Pasukome į svarbiausią Berly- f-C ;šge; 
nių ar su šlapiais. O paltas bu- no gatvę — Unter der Linden. 
vo likęs ties Darbėnais...

— Kaip bus, kaip nebus, bet 
aš liekuos džiovinti marškinius.

.Seimininkė, kaip visada bėg
dama paskutinė, pabeldė į visas 
duris, ar jau visi išsinešdino. 
Bombardavimo metu pasilikti

iš kišenių k^ite-

I

Į
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F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

delio, keturių aukštų viešbučio, 
bet dabar belikęs tik vienas su
aižėjęs kampas. Visa kita griu
vėsiai. Ten jau radome įsikū
rusį būrį pabėgėlių: mūsiškių, 
latvių ir estų. Šeimininkė buvo 
maloni moteris, kas jau toje 
šalyje retai bepasitaikė. Sutiko 
mus priimti, kad ir tuščiaran- 
kius...

— Juk nežinau, kur ir mano 
trys sūnūs šiąnakt nakvoja Ry 
tuose?, — graudenosi ji.

Taip laimingai ir “įsikūrėme” 
Berlyne. Darbo prieglobstį ga
vau “Lietuvių” redakcijoje. Da
bar beliko tik vienintelis didis 
rūpestis: kur surasti be korte- 
f lių “štamo”. Tai buvo sriubytė 

be jokio riebalo ar lėkštelė kar- 
tofelsalatų”. Tai buvo didžiai 
brangus ir naudingas dalykas, 
todėl ir “kojas pamesdavome” 
belakstydami, beieškodami mie
lojo štamo... Friedrichstrasės 
stotyje suradome tokią “Fran- 
ziskaner” valgyklą, kur geri 
žmonės duodavo be kortelių vai 
gyti “mušelių”. Tai buvo tokie 
geltoni, riebūs šliuželiai, kurie 
po šilto lietaus vasarą visą Šva- 
hiją keliom valandom stačiai 
geltonai “nudažydavo”. Tai šva , 
bai laike “spacieriaus” juos gau 
dydavo ir eksportuadavo į Ber
lyną... Mušeliai buvo “marinuo

ji uksuse” ir nepaprastai val- 
gėsi, kol lėkštėje pamatydavai 
jigus. geltonus ūsus ir dideles, 
išsprogusias akis...

Dienin’ai ir naktiniai bombar 
davimai pasidarė kasdienine; 
linksmybe. Ir jeigu kada sąjun
gininkai mažiau bedaužydavo 
— darydavosi stačiai liūdna... 
Nes gi už kiekvieną bombarda
vimą berlyniečiai gaudavo nu
sipirkti po vieną “extra” ciga
retę. O jei vienkart ir didelius Į 
būrius žmonių užmušdavo, kaip 
tai atsitiko Potsdamo požemi
nio geležinkelio slėptuvėje, tai 
truputį ir. maisto normas padi- j 

gindavo. Sakysime, arklienos 
galėjai gauti net trigubai...

I

Aplink pasigirdo baisūs bom
bų sprogimai. Jau suaižėjęs vieš 
būtis drebėjo visu kūnu savo 
menku. Kaip tyčia — visada 
bombos kridsavo kur nors ki
tur, o aabar čia pat... Bėgti jau 
nebuvo kur, liko tik melstis.

Kai pavojus praėjo, greit iš
girdau apačioje garsias koman
das, šukavimus... Atsargiai pa
žvelgęs iš ketvirto aukšto pro 
lango kampą, apačioje pama
čiau policiją ir gaisrininkus. Jo
kio žmogaus neprileido nė arti 
prie namo. Kažkokie vyrai, kaž 
kokiais įrankiais skubiai darba
vosi, kasė.

Po kokių dviejų valandų neri
mo, vienatvės ir baisių nujau
timų, kai sugrįžo atgal gyven
tojai, sužinojau, jog prie pat 
mūsų “viešbučio” buvo įstrigu
si didelė gaištamoji bomba...

Aplink rymojo tamsūs griuvė- 
: šiai, it kokie biaurūs vaiduok- . I
liai. Ėjome tylėdami. Galvojo
me sau, kaip rūpestingai Lie
tuvoje rengdavomės sutikti Nau 
juosius Metus. O kas liko šian
dien, ką atneš kiti metai, kur 
dabar mūsų artimieji ir myli
mieji...

— Kažin, ar užeisime kur
■ štamo... — pertraukė tylą Jo

nas.
Štai pro vienas mažai praver

tas duris pamatėme trykštant 
šviesos vainiką, sklindant gar
sų juoką ir begaliniai gardų... 
valgių kvapą...

— Ar tik neduoda čia štamo, 
— tariau.

Pamažu pravėrėme labiau du
ris, tiuputį pasižvalgėme ir 
surukome vidun. Ne per dide
lė salė buvo pilna žmonių, ci
vilių, kariškių, daug visokių

nereikia... — pa
- Ką ma-or.ės’.- . S*

.e ’v

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

SOPHIE BARČUS RABIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

I

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio-Už iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki j 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. • 
Į vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

TeL HEmloek 4-2413
7150 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

A. -j- A. 
MAGDALENA MICKA

(BAGDONAITE)
Gyveno 4435 S. Washtenaw Avė., Chicago, lllinois.

Mirė sausio 9 d.. 1962. 12:05 vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr.. Suvalkų vaisi., 

Šilėnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Adele Cherry, žentas An

thony, anūkė Geraldine, sūnus Michael, marti Lillian, anūkai 
Laura, Michael, Patricia ir Sandra, dėdė George Rukis. giminai
čiai — Ikun. Anthony Zakarauskas, kun. Alp'nonse Micka. M.I.C., 
ir kun. Lconard Yerkes. Seselė M. Leandrą, kazimieriete. gimi
nės: Spirauskų, Davidonių. Yerkes. Mickų, Skelly. Zakarausku. 
Šėmaičių. Petkelių ir Vyšniauskų šeimos.

Priklausė: Maldos Apaštalavimo, Tretininkų, šv<ne. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo, Gyvojo Rožančiaus ir Chicagos Lietuviu Su
valkiečių Draugijoms.

Velionė buvo amžina nare: Tėvų Jėzuitų. Tėvų Marijonų, šv. 
Kazimiero Rėmėjų, Tėvų Pranciškonų ir Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų Gildos.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., sausio 13 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus: gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai.
[.aidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

uu sa AV*
——

TRYS MODKRNIiKOC
▲DLCONDrrtONKB IOPLTOIOS

t
A. A.

ROBERT SROGES
(SRAGAUSKAS)

Gyveno 1217 W. Albion St.
Mirė sausio 9 d., 1962, su

laukęs 26 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvas VValter. sesuo Florence 
Akerlund, švogeris Paul, bro
lis Richard, brolienė Mary lr 
jų duktė Cara, 3 tetos: Rose 
Chappas. Betty Antlkauskas su 
šeima ir Martha Račkauskas 
su šeima, dėdė Antanas šra- 
gauskas, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

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

Laidotuvės įvyks penkt, sau
sio 12 d., iš koplyčios 8.30
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio pUrapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvas, sesuo, bro
lis ir kiti giminės.

lAidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

c
I

<

aT*
JOSEPH ZAWET$KI 

n-jo Pasaulinio karo 
veteranas

Mirė sausio 10 d.. 1962, 5:30 
v. r., sulaukęs ptisčs amžiaus.

Gimū Lietuvoje. Kilo iš Ri- 
mušių.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys: Bernice Luką ir Ann 
Kotll. jos vyra* William. bro. 
lis Thomas, brolienė Kuby ir 
jų šeimos, kiti giminūs, drau
gai ir pažįstam i.

Kūnas bus pašarvotas ketv.. 
5 vai. popiet John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės jvyks šešt.. sau
sio 13 d., iš koplyčios 9:30 v. 
r. bus atlydėtas j .šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčia, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nl«* siela Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kryžiaus kapines.

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

Nuliūdę: SocrjH, brolis ir
kiti gimines.

TAidot. direkt. .Tohn F. Eu- 
deikia Tel. YArds 7-1741.

Vienerių metų mirties sukaktis
A. -j- A.

EMILY KAMINSKAS
(PO TĖVAIS PETRAUSKAITE)

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1961 m. sausio 
16 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos 3 šv. Mišios: sausio men. 13 d. 
8 vai. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje. Cicero, III., mi
šios su egzekvijomis; sausio 16 d. 8:30 vai. ryto Šv. Norbert 
parapijos bažnyčioje, Northbrook, III.; trečios mišios — gri- 
gorinės — bus atlaikytos Domininkų vienuolyne.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Emilijos Kaminskas sielą.

Nuliūdę: DUKTĖ SESELE MARIELDA Iš SV. KAZT- 
MTERO VIENUOLYNO, SŪNUS DAN IR MARTI 
CONN1.E, ANŪKES SUSAN IR NANCY, ANŪKAI 
DANNY IR STEVIE, SESERS VAIKAI: CLARA 
STRUSS SU ŠEIMA. LEO MESKIS SU ŠEIMA, JOHN 
MESKIS SU ŠEIMA, ALEX MESKIS SU ŠEIMA IR 
BROLIO DUKTĖ LUCILLE AUGUTIS SU ŠEIMA

I

!

i

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

ANTANAS M. PHIU.IPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 14133—1133

VASAITIS — RUTKUS
1446 S. 501 h AVĖ, CICERO. ILL TH. OLympic 24003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 11

yra 
me- 
šei- 
įdė-

X Inž. Stasys Virpša, 3644 
So. Seeley Avė., Chicago, III., 
Kalėdų ir Naujų Metų švenčių 
proga buvo išskridęs į Pietų 
Ameriką. Trumpai aplankęs Ca 
racas, Rio de Janeiro ir Sao 
Paulo miestus jis ilgiau susto
jo Urugvajuje, Montevideo mie 
ste, kur gyvena jo dvi seserys, 
emigravusios į Urugvajų, vie
na — 1930, o antroji — 1937 
metais. Ta pačia proga inž. S. 
Virpša aplankė Lietuvos mini- 
sterį dr. K. Graužinį, pasiunti
nybės atašė K. Čibirą ir Monte
video parapijos kleboną kun. J. 
Giedrį, SJ, kuris nesigailėjo nei 
laiko nei pastangų svečią supa
žindinti su vietos lietuvių gyve- ■ 
nimu ir jų problemomis. Pilnas 
įspūdžių ir gražiai nudegęs sau- i 
le inž. Virpša vakar grįžo į 
Chicagą ir iš čia siunčia mie
liems Montevideo lietuviams di
džiausią padėką už jų nuošir
dumą ir vaišingumą .

X Chicagos provincijos var-' LITUANISTINĖS MOKYKLOS KALĖDŲ 
gonininkai sausio 13 d. 7 v. v. | 
turės svarbų susirinkimą pas 
Faustą Strolią. Bus duodami 
pranešimai dėl rengiamos “Ma
žosios dainų šventės” — Cent
ro Varg. Sąjungos 50 metų su- 

ikakties paminėjimo metu, kuri 
bus Chicagoje, Marijos Aukšt. 

-mok. salėje birželio 3 d. Visi 
vargonininkai yra kviečiami da 
lyvauti.

X Dr. V. Balčiūnas, baigęs 
rezidenciją vidaus ligose Cook 
apskrities ’igoninėje Chicagoje, 
išvyko į Kenoshą, kur versis 
praktika. Dabartinis jo adre- 

Kenosha,

I
Aldonos Valeišaitės ritminės gimnastikos ir išraiškos šokio studijos I ir II -skyriaus mokinės prati
mų metu. (Nuotr. A. Stelmoko)

CHICAGOS ŽINIOS ¥

Lietuviai Roselande

X Chicago American vakar 
iškilmingai dedikavo savo nau
jas patalpas, kurios yra šalia 
Chicago Tribūne (445 N. Michi- 
gan avė.), šia proga leidėjui 
Stuart Lįst dienraščio Draugo 
vardu pasiųsta sveikinimo tele
grama. šio lietuviams prielan
kaus dienraščio redakcijoj dir
ba mūsų tautietis veikėjas ir 
žurnalistas Stasys Pieža. Be ki
tų redakcijos darbų jis reda
guoja ir religinį skyrių.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 10-to sk. metinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, sau
sio 11 d., 7:30 v. v. šv. Jurgio 
klebonijos kambary, 32nd PI. ir 
Lituanica Avė.

Visos narės malonėkite atsi
lankyti, kad galėtumėm plačiau 
pakalbėti apie metinę vakarie
nę, kuri įvyks vasario 18 d. 
parapijos salėj. 1962 metų val
dyba yra: Stella Kaulakis — 
pirm., Uršulė Petraitis — vice- 
pirm., Elzbieta Šamas — nut. 
rašt., Joanna Zelvis—fin. rašt., 
Mary Jaunis — ižd.

X Antanas Gulbinskas 
nufotografavęs tą Draugo 
cenatų dr. L. Kriaučeliūno 
mos nuotrauką, kuri buvo
ta praėjusio šeštadienio Drau
ge. Taip pat A. Gulbinsko yra 
fotografuota mecenatų šeimos 
nuotrauka, kuri buvo išspaus
dinta Draugo dailiojo žodžio 
koncerto programoj.

X Dail. A. Skupas (Cooper) 
yra išstatęs savo tapybos dar
bus Standard Federal Savings 
and Loan Assn bendrovės pa
talpose, 4192 Archer avė. šiuo 
metu ten vyksta didysis bendro 
vės atidarymas.

X Gimimo Panelės šv. Ma
rijos pa ra p. didysis choras, nau 
jų narių vajaus metu, kviečia 
jaunimą stoti į šį darbštų ir 
energingą chorą. Vajus tęsis iki 
gavėnios pradžios. Repeticijos 
ir susirinkimai būna penktadie
niais, 8:25 v. v. choro kamba
ryje.

X Dail. K. Varnelis atliko 
marmoro ir dirbtinio akmens 
Standard Federal Savings & 
Loan Assn., naujam pastatui 
projektus ir dail. K. Varnelio 
priežiūroje vyko visi tie puo
šimo darbai. Techniškąjį darbą 
atliko Artistic Stone bendrovė, 
kuriai vad. Adamonis. Architek 
tai buvo Zarek-Bagnolio, gi ge- ' 
neralinis kontraktorius buvo A. 
M. Lombard.

X Akt. Kazys Oželis praves 
meninę koncerto - baliaus prog
ramą, kuri bus sausio 27 d. va 
kare Westem Ballroom salėje. 
Balių rengia specialus komite
tas, kurio tikslas yra išleisti 
komp. K. V. Banaičio operą t 
“Jūratė ir Kastytis”.*

X A. Valeišaitės išraiškos 
šokio ir ritminės gimnastikos i 
studijos pasirodymas pirmą kar
tą įvyks Jaunimo centre sausio 
14 d. 2:30 v. p. p. Tad nepa
mirškite šiandieną pat įsigyti 
bilietus, kad vėliau netektų gai
lėtis. Bilietai gaunami įprasto
se platinimo krautuvėse. (Pr.)

i sas: 4010 7-th avė., 
Wisc.

susižieda- 
Tijūnėliu.

i

EGLUTE

Gražus atpildas tėvams
Mokyklų parengimai su mok

sleivių atliekama programa yra 
viena iš priemonių netiesioginiu 
būdu vaikus išmokanti daugiau 
lietuviškų žodžių ir praplečian- 
ti lietuviškąją sąmonę. Visi vai-

X Kun. dr. Jonas Sakevičius. 
MIC, sausio 8 d. išvyko iš Chi- 
cagos, o sausio 9 d. italų “Leo
nardo da Vinci” laivu iš New 
Yorko uosto išvyko į Italiją. 
Jis yra paskirtas generaliniu 
Marijonų vienuolijos sekreto
riumi ir darbuosis Romoje.

X Dr. Kazimieras Vaičius iš

t

X Redaktorius rodys filmą. 
Lietuvių Nuosavybių Savininkų! 
Susivienijimo valdyba pakvietė 
Chicago American red. Stasį į 
Piežą parodyti filmą apie du, 
popiežius: pirmoj daly rodys 
filmą iš popiežiaus Pijaus XII 
gyvenimo, antrojoj daly — Šv. 
Tėvo pop. Jono XXIII karūna
ciją. Red. St. Pieža — vienin
telis Amerikos redaktorius, ku
ris turėjo pasikalbėjimus su 
dviem popiežiais. Apie tai jis 
kalbės sausio 26 d. 8 v. v. Ven- 
geliausko salėje Brighton Par
ke, 4500 S. Talman Avė.

kai nori dalyvauti scenoje ir i 
už tai su entuziazmu išmoksta | 
ilgas roles ir sunkius eilėraš
čius, ko pamokų metu būtųsun 
ku atsiekti. Be abejo, tokie pa
rengimai iš mokytojų pareika
lauja daug darbo ir laiko, bet į “ 
šis darbas yra prasmingas ir 
gražus atpildas tėveliams, kurie . 
skiria laiko ir nesigaili išlaidų 
leisti savo vaikučiams į lituani
stines mokyklas. Yra gi ir to
kių tėvų, kurie nors ir gyven
dami šių mokyklų prieangyje, 
dėl apskaičiavimų neranda rei
kalo rūpintis vaikų lituanisti
niu paruošimu, o yra šeimų, ku 
rios nesigaili ir viso pusdienio 
nuvežant ir parvežant vaikus iš 
šeštadieninių mokyklų.

Gyvi žaisliukai

YATES Į SENATORIUS
lllinois demokratų partija va I 

dovaujama 
chard Daly 
so atstovą 
kandidatu į 
Yates rinkimų varžytinėse tu
rės grumtis su dabartiniu res
publikonų senatoriumi Dirksen.

DIDELI ŠALČIAI
Chicagos oro spėjimo stotis 

praneša, kad tokių šalčių nėra 
buvę nuo 1942 metų. Gi Peoples 
Gas Light & Coke kompanija 
sako, kad per vieną parą maž
daug milijonas jos klientų iš
naudojo 820 milijonų kubinių 
pėdų dujų, kas sudaro naują 
rekordą.

KAIP SNIEGĄ IŠTIRPDYTI
American Oil kompanijos tech 

nikai iš Whiting, Ind., išvystė 
sniego tirpytoją, kuris gali per 
valandą sutirpdyti 25tonas snie- i 
go. Jeigu kas nors norėtų dau
giau sniego sutirpdyti, kompani1 
ja turi kitą mašiną, 
per 
nas

Chicagos mero Ri- 
patvirtino kongre- 
Sidney Yates būti 
kongreso senatą.

NEPAMIRŠKIME SAVŲ 
TALENTŲ

X Indrė Pąliokaitė 
vo su inž. Donatu 
Indrė yra biologė, Detroito uni- Chicagos, UI., švenčių metu lan- 
versiteto asistentė. i kėši Los Angeles ir gruodžio

30 d. buvo Stančikų dukrelės 
krikšto tėvu.

X Christopher Serauskas, sū 
nūs Walter ir Sophie Serauskų, |.
4526 So. Marshfield avė., buvo moksleivių paruošimų, kurį su- 
parvažiavęs Kalėdoms iš Great ruošė Roselando 
Lakęs, kur atlieka karo tamy- į 
bą ir sausio 5 d. išvyko atgal. .

X Dr. Antanas ir Stefanija 
Rudokai, Chicagos gyventojai, 
savo dviejų savaičių atostogas 
praleido Los Angeles, Cal., pas 
savo gerus pažįstamus Oksus.

i Svečiai aplankė žymesnes Los 
Angeles vietas. Buvo sužavėti Į 
vasarišku klimatu. • į

X Zigmas Kungys, prieš tre
jetą metų iš Chicagos nuvykęs 
į V. Vokietiją studijuoti medi
cinos, iš Mainzo universiteto 
persikėlė į Heidelbergo univer
sitetą.

X Anna Zalandauskienė, 4046 Angelai — A. Vilkaitė

Cook apskrit. Industrial Union 
taryba, turinčia 150,000 narių. 
Nauju Chicagos AFL - CIO 
unijos prezidentu išrinktas Wil- 
liam Lee, kurio metinis atlygi
nimas bus $30,000.
TARYBOS NARIAI NUSIMI

NĖ DĖL ALGŲ
Chicagos miesto tarybą su

daro 50 narių (aldermanų). Šio 
mis dienomis kai kurie iš jų la
bai nusiminė, kai meras Ri- 
chard Daley atidėjo j šalį pa
siūlymą pakelti jų metines al
gas nuo $8,000 iki $12,000.

VYRAS PERSIRĖDĖ 
MOTERIŠKAI

Vyras, persirengęs moteriš
kai, užėjo į Pink Poodle grožio 
salioną, 3238 N. Centrai, ir iš 
grožio ieškančiųjų klientų su 
revolveriu išreikalavo $600. 
Grožio saliono patarnautojos 
pareiškė, kad jis nebuvo per 
gražus.

KINIJA IR RUSIJA 
NESUSKILS

Misijonierius kun. F. Becka, 
kuris buvo Kinijos komunistų 
kalinamas, kalbėdamas Chica
gos American Legion nariams, 
pasakė, kad Rusijos ir Kinijos 
komunizmas yra pasaulinis ko
munizmas, kad negalima tikė
tis, jog ateityje tos komunistų 
šalys dėl kokių nors nesusipra
timų viena nuo kitos atskiltų. 
Abidvi šalys kartu siekia už
valdyti visą pasaulį.
ŽMONĖS GAUSIAI LANKOSI

Chicagos parkų distrikto pra 
nešimu pernai 465,713 asmenų 
aplankė Adler planetariumą ir 
astronomijos muziejų. Garfield 
ir Lincoln parkų konservatori
jas aplankė 1,459,598 žmonių. 
Vasaros metu per 8 savaites 
Grant parko koncertų klausėsi 
387,250 muzikos mėgėjų. O 
coln parko zoologijos sodą

i

t

kuri 
valandą sutirpdyti 75 
siego.

DAUG MALONIAU 
ŠVEDIJOJE

Švedas dr. Marcei D’Avig- 
non, Eugeniahemmet ligoninės 
Stockholme direktorius, dabar 
viešėdamas Chicagoje, manda
giai išsitarė, kad Švedijoje vis
gi daug maloniau ir šilčiau 
gu Chicagoje.

gali 
to-

*

suvaidinti. Už tokią nuoširdžią 
talką tėvų komitetas neturėda
mas iš ko pilnai atsilyginti, nu 
tarė kultūrine priemone auto
rei atsidėkoti. Tėvų komiteto 
pirm. inž. E. Vilkas po vaidi
nimo padėkojęs mokytojams už 
įdėtą triūsą ir pašvęstą laiką, 
šiam parengimui, V. Frankienei

.įteikė “Mūsų Lietuvos” prenu- 
Imeratą. Rašytoja šia dovana 
į buvo sujaudinta ir tarė gilų pa- 
1 dėkos žodį. Tai vienas iš gra- 
1 žiu pavyzdžių, kad vaidinto vei
kalo autorius nėra pamirštas 
ir tuo moraliai paskatinamas 
ir toliau su jaunimu ir moky
tojais bendradarbiauti.

Šventės užbaigimui darbščio
sios mamytės p.p. Vilkienė, Ma- 
tutienės, Rūkienės ir kt., vado
vaujamos P. Petreikienės pa
ruošė skanių valgių vaiku
čiams ir vakaro dalyviams. Ne
paisant blogo ir slidaus kelio 
atsilankė ne vien tėveliai, bet 
ir svečių iš toliau. Vaidinimą 
žiūrėjo ir seselės mokytojos 

Gruodžio 30 d. Roselande te- kazimierietės, parapijos vado- 
ko pasidžiaugti vienu iš tokių atstovas kun. J. Panavas.

I į parengimą atvyko ir buvusi 
ilgametė lituanistinės mokyklos 
vedėja Bronė Balšaitytė, dr. 
Jaras su žmona iš Highland, 
Indiana, p. Koncevičius su žmo
na, čiagimiai lietuviai, leidžian
tis lituanistikos mokytis dvi sa
vo dukre’es. Svečių tarpe taip „ , _. . , ,. n „Sydnejuje pastate S. Kyman

taitės - Čiurlionienės “Aušros 
sūnus”.

ne-

j

ŽMONĖS DOMISI ORU
Chicagoj vienas telefono 

meris pernai gavo daugiausia 
pašaukimų. Tas numeris WEa- 
ther 4-1212. Iš to numerio JAV 
oro spėjimo biuras atsakė 20,- 
622,369 asmenims, klausian
tiems “Koks šiandien bus 
oras ?”

I 
I

nu

SUSIVIENIJO UNIJOS
Chicagos Darbo Federacija

su 350,000 narių po 20 metų žvėryną aplankė 3,250,000 
atsiskyrimo vėl susijungė sumenu.

IŠ ARTI IR TOLI

Lin 
bei 
as-

*

AUSTRALIJOJE rikais nuvyksta į Desert Hot
__Sydnėjus. Lietuvių teatras Springs pasimaudyti šiltuose 

“Atžala” gruodžio 9 ir 16 d.! natūraliniuose vandenyse.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— “Irish Catho’ic*’, leidžia

mas Dubline (55 Lower Gar- 
diner Street), pasinaudodamas 
Eltos (anglų kalba) biuleteniu 
įdėjo plačią apžvalgą pavadin- 

. tą “Monasteries in Red-Ruled 
Lithuania”. Konstatuojama, 
kad Sovietų Sąjunga okupavo * 
Lietuvą 1944 metais ir per visą 
laiką vykdo platų ir žiaurų re
ligijos persekiojimą”.

PRANCŪZIJOJ
— Lietuvos Pasiuntinybės 

priėmimas. Gruodžio 16 d. Pran

Lituanistinė 
mokykla. Buvo suvaidinta Van
dos Frankienės dviejų veiksmų 
veikalėlis “Gyvi žaisliukai’’. Vai 
dinimą paruošė L. Pačkienė, 
mokyklai padedanti kaip pagel 
binė mokytoja talkininkaujant
visiems mokytojams. Veikalėlio Pat ^uvo matyti ir senosios iš- 
• •' - - - ■ - eivijos žmonių, jų tarpe Rose-'

(lando veikėjai Rubinas ir Bu- 
belis. A. L. Benduomenės apy
linkę atstovavo veiklusis visuo
menininkas Kostas Bružas.

i Ši sėkminga lietuviška šven- 
' tė rodo, kad ir mažoje apylin
kėje iš širdies dirbamas darbas 
gali pasiekti gražių laimėjimų. 

Mokyklai vadovauja žinomas 
švietimo darbuotojas J. Plačas, 
šiuo metu “Mūsų Jauniesiems” 
redaktorius. Mokytojauja p. p. 
Gaškienė ir N. Kapteinytė. Tė
vų komitetą sudaro pirm. inž. 
E. Vilkas, Petreikienė ir Vikte-

| ravičius. Tėvų komitetas rūpi- 
i naši mokyklos finansiniais ir 
kitokiais reikalais. Tačiau, Li
tuanistinių mokyklų išlaiky
mas neturėtų būti paliktas vien 

V. Frankienė Roselando Li- tėvų rūpesčiui, nes lietuvybės 
tuanistinės mokyklos vadovy- ugdymas juk nėra vien tėvų 
bėg prašoma yra parašiusi tai reikalas, bet visos lietuviško-

turinys lengvas ir žaismingas, 
pritaikytas vaikų amžiui ir pa
jėgumui. Kalėdiniai ir tautiniai 
motyvai supinti į darnią pynę. 
Veikėjų skaičius didelis, net 
virš 30. Svarbesnes roles atli
ko Kalėdų senelis — E. Inovs- 
kis, Karalius — D. Rūkas, bur
tininkė - Žinutė — Gr. Vilkaitė, 

ir J. 
Usevičiūtė, Eglutė — M. Inovs- 

1 kytė. Kiti veikėjai buvo Nykš
tukai, našlaičiai vaikai, lėlės, 
klaunai, kiškiai. Po vaidinimo 
buvo deklamacijos ir choras, 
kuris vadovaujamas mok. J. 

j Plačo padainavo keletą daine- 
‘ lių. Vaidinimas ir choras susi-

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Antanas Bučmys ki

to mėnesio viduryje planuoja 
aplankyti Los Angeles, kur čia 
net ketverius metus sėkmingai 
yra dirbęs lietuvių tarpe. Kun. 
Antanas dabar baigia pranciš
konų ordino novicijatą San Mi- 
guel, Cal. Dabar jis vadinasi 
tėvas Kornelijus. Vėliau vyks 
pas lietuvius pranciškonus ir į- 
sijungs į jų veiklą.

— Jonas ir Genovaitė Mažu
liai, iš Rockford, III., persikėlė į cūzijos Pabaltijo draugiškumo 
gyventi į Los Angeles ir susto- vardan priėmimą surengė Lie
jo pas Kutrą, Santa Monica, 
Cal. Mažuliai augino dvi duk
reles: Liuciją 5 ir Vidą 3 metų.

— Ona Dovidonienė ir Mag
dalena Anderson (Andriulienė) 
iš Cicero, III., leidžia atostogas 
Los Angeles, Cal., ir negali at
sigėrėti šiltu ir gražiu Kalifor
nijos klimatu. Jos kartu su Pet-

tuvos Pasiuntinybės Paryžiuje 
patarėjas prof. J. Baltrušaitis 
su žmona. Į priėmimą buvo at
silankę Pabaltijo kraštų atsto
vai ir daugelis įvairių politinių 
sluoksnių žymių prancūzų.

VOKIETIJOJE
— Kun. dr. J. Aviža, jo pra

šymu, atleistas iš šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje vicerek- 
toriaus pareigų ir grįžo į Miun
cheną.

S. Francisco avė., sausio 14 d. 
švęs savo gimimo dieną. Ta pro 
ga brolis ir brolienė Pranas ir 
Beneta Cicėnai, sveikina seserį 
Anna Zalandauskienę gimimo 

i dieną ir kaip dovaną visiems 
metams užsakė Draugo dien
raštį.

X Jonui Stanevičiui, neseniai( laukė daug katučių, 
atvykusiam į Chicagą, Drauge 
yra laiškas. Atsiimti administ
racijoj.

X John Delano Denne (Da- 
niūnas), 5216 S. Cornell avė., 
dirbąs lllinois valstybės darbo 
departamente, yra pakeltas į 
informacijos skyriaus atstovus. 
John yra Jono ir Della (Jasiū- 
naitės) Daniūnų sūnus.

X Petras ir Angelą Kilmitzs, 
5648 So. Paulina St., paaukojo 
200 dol., įrašydami amžinais 
nariais į Šv. Kazimiero rėmė
jus savo tėvelius a. a. Eva ir 
Domininką Mikolaičius ir a. a. 
Tarną ir Oną- Kalvaičius. Gražu, 
kad vaikai nepamiršta savo mi
rusių tėvelių. Angelą Kilmitzs 
yra baigusi Šv. Kazimiero sese
lių akademiją 1928 m. ir šian-

Pagerbta autorė

mokyklai jau keturis veikaliu- sios visuomenės uždavinys, 
kus, kurie per metų eilę buvo

Ponia Leoną Lauraitis Devei
kytė, kuri jau dešimties metų 
būdama davė koncertą Chica
goje, šiandien yra iškilusi į vie
ną geriausių mūsų pianisčių. 
Ji yra gimusi Pennsilvanijoje, 
bet jau jaunutė persikėlė su 
tėveliais į Chicają, kur ji stu
dijavo pas žinomą pianistą 

i prof. Kurt vvanieck. 1962 m. 
1 OOlimn 91 rl ii Ciitilrrk /Tii/n+i , 
Į certą Jaunimo Centre 3 vai. 30 
i min. Jos koncer ai Draugo, Po
vilo Šaltimėros, Sandaros pa
rengimuose tebėra v;sų atmin
tyje Ji buvo nuolatinė akom- 
panionistė prof. A. Pociui, šian- dien džiaugiasi seselių kaz mie- 
dien, gyvendama Indianoje, ji riečių gerumu, 
rečiau bepasirodo lietuvių tar- M. Juozapos gerumo sako nie-; 
pe. (Pr.) kada nepamiršianti.

X Neverta ranka rašyti, 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
kio Jums tai atliks mažos ra-1 prof. Kurt Wanieck. 
šomosios, skaičiavimo, čekiams J sausio 21 d. ji sutiko duoti kon- 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis. 10 
Barny Drive. E. Northport LI, 
N. Y., kuris “Dra«gui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

t

i

Ypač motinos

B. Balšaitytė i

New Yorke paleisti automotiniai tramvajai, kurie važinėja be šoferio, tačiau laikinai, per šešių mė
nesių bandymo laikotarpį, vairuotojas sėdi savo kambary tik stebėdamas. Tramvajus pats sustoja 
ir pats atidaro duris.(Pr.)

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos 

' pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 

12:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus mįslių konkursas.

Pranešėjas
— Chicagos Lietuvių Našlių 

Draugiško Klubo susirinkimas į- 
vyks sausio 12 d. 8 v. v. Burniškio 
salėje. 4500 S. Talman Avė. Na
riai kviečiami gausiai atsilankyti. 
Po susirinkimo bus pasivaišinimas y 
ir šokiai. Gros Ben Pavio muzika.

Mary Urbelis
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