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JAV prezidento pranešimas apie krašto padėti
Taikiu būdu bus sprendžiama Berlyno krizė

TAČIAU JAV EIS KOVON, JEI BUS

REIKALAS
Karine jėga ir ekonomine gerove galima išlaikyti pasaulinę taiką. Kennedy 

priminė ir pavergtąją Rytų Europą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy, kalbėdamas va 
kar bendroje atstovų rūmų ir 
senato sesijoje, nurodė, ką Jung 
tinės Amerikos Valstybės pri
valančios atlikti šiais metais, 
kovojant prieš komunizmą ir 
gelbstint laisvoms valstybėms. 
JAV prezidento kalbos svarbes
nės mintys:

1. Jis nori, kad pasaulį suda
ryti laisvos ir nepriklausomos 
valstybės, kurios nebūtų žmo
nių despotais, bet tarnais.

2. Siūlo pakeisti prekybos 
politiką, kad pagelbėtų tarptau
tinei prekybai.

3. Iškėlė idėją, kad Lotynu 
Amerikai būtų suteikta 3 bilijo
nai dolerių per ilgesnį laikotar
pi-

4. Smarkiai parėmė Jungtinių 
Tautų organizaciją, nes ji esan
ti vienintelė pasaulio taikos vil
tis.

5. Vakariečiai sąjungininkai 
yra pasiruošę taikiu būdu iš
spręsti Berlyno krizę tariantis 
su Sovietų Sąjunga, bet jei bus 
reikalas — Vakarai stos į kovą. 
Nors komunistai teigia, kad va
kariečių sąjunga iširs, bet Va
karų sąjungininkai dabar artėja 
prie didesnės vienybės, ir arti
mesnio bendradarbiavimo abi
pusėje pagalboje, prekyboje, gy 
nyboje ir diplomatijoje.

6. Šiaurės Atlanto Sutarties 
organizacija (Nato) dabar yra 
stipresnė ir turi daugiau kari-' 
nių dalinių.

7. Jungtinės Amerikos Vals
tybė dabar yra pajėgesnės ka
riais ore ir jūroje.

8. Laos ir Pietų Vietname lie-

(jamas kraujas, nes ten įkėlė 
i koją agresoriai.

9. Afrikai ir Vidurio Rytams 
į reikia laisvų valstybių pagal- 
jbos, kad būtų sustabdyta ten 
'raudonųjų agresija: Konge stip
rėja viltis, jog ten greitai bus 
atstatyta taika.

j 0. Prašė kongresą leisti JAV 
pirkti Jungtinių Tautų bonus 
paremti šios tarptautinės orga
nizacijos veiklą.

Vidaus politika į
Prezidentas Kennedy savo me 

tiniame pranešime apie krašto 
padėtį pasiūlė: '

1. Pakeisti mokesčių (taksų) 
sistemą.

2. Sudaryti planą, kad grei- 
č-au išsiplėstų pramonė.

3. Suteikti pagalbą švietimo 
įstaigoms. Ypač bus kreipiamas 
dėmesys pašalinti beraštiškumą 
(JAV yra 8 milijonai beraščių).

4. Duoti medicinišką pagalbą 
seneliams.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės deda visas pastangas būti 
galingoms kariškai ir ekonomiš 
kai, nes tai veda į taiką.

— Prezidentas Kennedy savo 
kalboje prisiminė, kad Rytų Eu 
ropos valstybės turi būti laisvos 
ir nepriklausomos.

— Demokratai prezidento 
Kennedžio kongresui pasakyta 
kalba apie krašto padėtį sutiko 
entuziastiškai, gi respublikonai 
mažiau parodė džiaugsmo.

1Alžirijos sukilėliai 
pasiruošę pagreitinti 

taikos derybas
MOHAMMEDIA, Marokas. — 

Alžiriečių sukilėlių vyriausybė 
tremtyje užvakar pranešė, jog 
ji pasiruošusi pagreitinti taikos 

(derybas su Prancūzija.
Komunikate, išleistame po tri 

I jų dienų konferencijos Moham- 
I medėjoje, sukilėlių vadai sako, I 
j jog j:e nekantriai laukia sutar- Į 
j ties, suteikiančios Alžirijai ne- • 
priklausomybę ir parūpinančios 
garantijas teisėtiems Prancūzi
jos ir europiečių Alžirijoje in
teresams.

Pashk komunikato praneši-
i * •• A 1 v iPrezidento kalba daug kartų laikinoji Alžirijos respubli-

Luvo pertraukta atstovų ir se
natorių plojimais.

Egiptas paėmė dar 34 
privačias nuosavybes
KAIRAS, Egiptas. — Egipto 

vyriausybė užvakar suvalstybi
no penkias kompanijas ir paė
mė 29 asmenų turtus. Nuo pra- 

! ėjusių metų spalio mėnesio jau 
į nusavir ta beveik 1,000 asmenų 
1 turtai.

kos vyriausybė mato pažangą 
taikiu būdu išspręsti alžiriečių 
problemas. Ji norinti, kad ko 
greičiausiai būtų įvesta taika 
AlžiriV je.|

— Donelaičio “Metai”. Sausio 
1 d. Vilniaus radijas pastatė 
Donelaičio “Metus”, dalyvau
jant Vilniaus akademinio dra
mos teatro aktoriams. “Metus” 
per radiją režisavo Aleks. Ker
nagis.

Per 3,000 asmenų žuvo

Peru valstybėje
HUARAZ, Peru. — Milžiniš

ka griūtis (lavina) nuslinko nuo 
Huascarano kalno ir šešis mies
telius nusiautė, palaidodama 
daugiau kaip 3,000 asmenų.

Pulk. Humberto Ampuero, ne 
paprastos tarnybos viršininkas, 
pranešė, kad miestelius užden
gė purvas, ledas ir akmenys, 
subimaišę su medžiais. Masė yra 
40 pėdų aukščio ir % mylios 
pločio.

Tamsa ir smarkus lietus nak
ties metu neleido gelbėti žmo
nių.

Lėktuvai atskrido iš Limos į

KALENDORIUS

Sausio 
Šviesūnė.

Sausio 
Ugaudas.

12 d.: šv. Arkadijus,

13 d.: šv. Veronika,

ORAS

Carhuazą, artimiausią miestą 
nuo nelaimės vietos.

Panaši lavina nuteriojo šią 
sostinę prieš 20 metų, pasiimda- 
ma 5,000 asmenų gyvybių.f •

Žemės ūkio ministerija 
— Dotnuvoje

OKUP. LIETUVA. — Vil
niaus radijas pranešė, kad o- 
kupuotos Lietuvos vyriausybės 
nutarimu žemės ūkio ministeri
ja iš Vilniaus perkelta į Dot
nuvą. Ministerija dabar betar
piškai savo žinioje turės ban- 

, domuosius ūkius bei pavyzdines 
gyvulininkystės fermas.

Pranešime sakoma, kad šios 
priemonės padėsiančios respub
likos žemės ūkio darbuotojams 
“ge-iau susipažinti su naujai
siais ūkininkavimo būdais, įsi
gyti praktinių įgūdžių vietoje”.

(E.)

Nuteistas Mirti. Lt. generolas 
Chang Do Young, buvęs Pietų Ko
rėjos premjeras po perversmo, 

į kuris nuvertė John Chang vyriau
sybę praėjusį mėnesį, karinio tri
bunolo Seoulo mieste pasmerktas 
mirti. Jis kaltinamas “trukdęs” 

į perversmą. (UPI)

PU

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių, rytoj — 
truputį pasikeis oro temperatū- vonų vakar ištraukta iš kasyk-
ra- | lų 3 mylios šiaurės vakaruose

Saulė teka 7:17, leidžias 4:40., nuo Carterville, Dl.

— Vienuolika angliakasių la-

McCormack — JAV atstovų rūmų pirmininkas. Kolegoms stebint 
atidaromoje 87 kongreso sesijoje, atstovas John W. McMormack, 
Massachusetts demokratas, prisiekė ištikimai eiti JAV atstovų 
rūmų pirmininko pareigas. Priesaigos apeigas atliko Carl Vinson 
iš Georgia. McCormack pakeičia a. a. pirmininką Sam Rayburn 
iš Texas, kuris mirė lapkričio mėnesį. (UPI)

Raudonoji Kinija ragina japonus 

socialistus skelbti JAV

politinį karą
Japonijos socialistų, vadai dabar vieši Peipinge-

TOKIO. — Kinijos komunistų 
vadai bando įtikinti Japonijos 
socialistus, kad jie paskelbtų 
naują politinį karą prieš Jung
tines Amerikos Valstybes.

Kiniečių komunistų partijos 
vadai bando įtikinti septynis ja 
ponų socialistų vadus, kurie 
nuo Naujų Metų vizituoja Pei- 
pingą.

Japonijoje socialistų partija 
yra gerai suorganizuota ir stip
ri unijų sąjūdžiuose ir gali tūks 
tančius demonstrantų pasiųsti 
į gatves.

Bet pati socialistų partija yra 
suskilusi, šio mėnesio gale ji 
turės suvažiavimą.

Komunistai kiniečiai nori, kad 
japonai socialistai paskelbtų, 
jog Jungtinių Amerikos Vals
tybių “imperializmas” yra dide
lis blogis ir pavojingas Japoni
jai ir komunistinei Kinijai.

Prieš dvejus metus socialis
tų vadas Inejiro Asanuma pas
kelbė, jog Jungtinių Amerikos 
Valstybių “imperializmas” yra 
bendras Kinijos ir Japonijos

priešas. Asanuma 1960 metais 
buvo nužudytas dešiniojo spar
no jaunuolio.

Caracas grąžino 
teises

Atstatytos dalinai konstitucinės 
teisės

CARACAS, Venecuela. Vene- 
cuela užvakar dalinai grąžino 
konstitucines teises, kurios bu
vusios suspenduotos 1960 me
tų gruodžio mėnesį, sukėlus 
riaušes ir demonstracijas prieš 
vyriausybę.

Grąžintos asmens, namų ir 
korespondencijos neliečiamumo 
ir streikavimo teisės.

Bet tik tebevaržoma spauda, 
radijo, televizijos programos ir 
viešų susirinkimų teisė.3,000 jaunuolių demonstravo 

prieš turkų raudonuosius
Nužygiavo prie Ataturko paminklo

■ -
— domis”, ir “Mirtis komunis

tams”, apie 3,000 studentų pali
ko klases ir užvakar įsijungė į 
demonstraciją.

Kai kurie studentai nešė pla
katus, ant kurių buvo užrašas: 

: “Šalin reakcionieriai”. Čia turė
ta galvoje dabartinis skilimas 
tarp kraštutinių dešiniųjų ir 
nuosekliųjų turkų studentų, su
sipratusių politiškai.

Skilime atsispindi krašto pa
dalinimas tarp liaudies respub
likonų partijos, kuriai vadovau
ja premjeras Ismet Inonu, ir 
dešiniojo sparno teisingumo par 
tijos, politinės paveldėtojos Men 
deres uždarytos demokratų par
tijos. Atkaklūs demokratai, ku
rie sudaro kraštinį sparną tei
singumo partijoje, nori Mende- 
res režimo nariams amnestijos,

ISTANBULAS, Turkija.
Užvakar Istanbule tūkstančiai 
studentų suruošė antikomunis
tinę demonstraciją, pranešus, 
jog kairieji padegę buvusius 
Turkijos respublikos kūrėjo Ke
rnai Ataturko namus. Gaisras 
nedaug žalos padarė. Šis namas 
dabar yra muziejus.

Studentai, susitelkę prie Is- 
tanbulo universiteto vartų, nu
žygiavo prie Ataturko pamink
lo - statulos vidurmiestyje.

Kai kurie studentai ir prieš 
metus yra dalyvavę demonstra
cijose, kurios paskatino karius 
nuversti premjero Adnan Men- 
deres vyriausybę ir jį pakarti 
praėjusį rugsėjo mėnesį dėl nu
sikaltimų prieš turkų konstitu
ciją.

Nešdami turkiškas vėliavai ir 
mesdami šiuos šūkius, kaip pv.: 
“Jaunimas remia Ataturką”, 
“Ataturke, mes einame tavo pė-

i

i

Žvejoja prie Afrikos 
krantų

OKUP. LIETUVA. — Žvejo
ti sardinių prie Afrikos krantų 
gruodžio mėnesį išvyko du Lie
tuvos žvejybiniai laivai: šaldy
tuvas “Zigmas Angarietis” ir 
kapitono C. Budrio vadovauja
mas traleris “Liudas Gira”.

Laivai žvejoja Angolos van
denyse. Kiekvienas laivas turi 
sužvejoti po 27,000 centnerių 
žuvies.

— Italijos ministeris pirminiu 
kas Fanfani ir Britanijos prem
jeras Macmillanas susitiks Lon
done sausio 17 dieną apsvars
tyti tarptautinių problemų.

Naujausios žinios
— Istorinis lėktuvo skridimo-

rekordas. JAV bombonešis B-52 
be sustojimo ir be kuro pakei
timo nuskrido iš Okinavos į 
Madridą (12,000 mylių) per 22 

, valandas.
— Domininkonų Respublika 

ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės užvakar pasirašė finansinę 
ir technikinę sutartį, įtraukiant 
Dom.njnkonų kraštą į preziden
to Kennedžio pažangos progra
mą.

— Laoso premjeras princas 
Boun Oum sutiko važiuoti į Ge
ne vą naujam susitikimui su ki
tais d'/iem princais, kad būtų gius.

2. Suorganizuoti kaip ir kabi
netą pilnaties susirinkimo rei
kalams ir Jungtinių Tautų sek
retoriatui. Pavyzdžiui, nuspręs
ti ar J. T. turėtų kovoti Ka
tangoje.

3. Kabineto sąstatas nebūtų 
pastovus.

— Indonezijos prezidentas Su 
karno įsitikinęs, kad tik jėga 
teprivers Olandiją nusilenkti in- 
donezų pietenzijoms į olandų 
valdomą vakarinę Naująją Gvi
nėją.

— Britanijoje streikuoja 200, 
000 pašto tarnautojų.

— Australija užvakar neda
vė 3 portugalams politinio prie 
g’obsčio. kurie nušoko nuo lai
vo Darwine gruodžio 10 dieną. 
Jie pabėgo į krūmus, bet pasi
davė, kai jų fregata išplaukė. 
Jie pareiškė, jog būsią nušauti, 
jei jie bus grąžinti į Portuga
liją.

— Kmvait karalija paskelbė 
laikinąją konstituciją.

— Katangos prezid. Tshombe 
vakar apkaltino, kad Kongo ka
reiviai nužudė 1,000 katangie- 
čių.

i

— Jugoslavijoje ir Italijoje 
vakar smarkiai žemė drebėjo. 
Jugoslavijoje 2,000 asmenų liko 
be pastogės. Jau 22-rą kartą 
kelių dienų laikotarpyje jugos
lavų krašte žemė drebėjo.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Britanijos atstovai va
kar svarstė planą reformuoti 
Jungtinių Tautų organizaciją. 
Svarbesni plano punktai:

1. Sudaryti specialią grupę ar 
kabinetą Jungtinių Tautų pilna
ties susirinkime iš narių tų vy
riausybių, kurios turi didžiau- 

j sias politines ir finansines naš- 
j tas, ypač atliekant taikos žy-

i

kurie dabar yra uždaryti kalė-j sudaryta koalicinė laosiečių vy-l
i j

jime. I riausybė.

IZRAELIS SIAURINA RYŠIUS SU BONNA
Bus leidžiama Izraelio piliečiams dalyvauti tarptautiniuose parengimuose Vokietijoj

JERUZALE. — Izraelio par
lamentas antradienį priėmė nuo 
status, siaurinančius ryšius su 
Vakarų Vokietija. Siaurinami 
lankymaisi į V. Vokietiją, kul
tūriniai ryšiai, pasikeitimai stu
dentais ir profesūra. Tie nuo
statai buvo sudaryti šešių mi
nisterių komisijos ir paskiau 
parlamento patvirtinti. Siauri- 
nimai paliečia ir ūkinį gyveni
mą: Izraelyje draudžiama steig
ti bet kokius vokiečių bendro
vių padalinius, išskyrus filan- 
tropiškus (labdaros). Tam pri
tarė visos politinės partijos, su
darančios Ben Gurion vyriau
sybę. Opozicijos partijos net 
nori visiškai nutraukti santy- 
k ut su Vakarų ir Rytų Vokie
tija. Dabar Izraelis Koelne turi 
užpirkimų misiją, vadovaujamą 
dr. F. Shinnar, turinčio amba-

, sadoriaus rangą. Vakarų Vokie 
tiją Izraelyje atstovauja britų 
konsulatas Haifoje.

Iki šiol Izraelio santykiai su 
Vakarų Vokietija plėtėsi. V. Vo 
kietija, po Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Britanijos, buvo 
trečias savo didumu Izraelio že
mės ūkio ir pramonės gaminių 
pirkėjas. Buvo beplintąs ir abi
pusis turizmas, kuris tapo su
laikytas Eichmano bylos metu. 
Eichmano byla, kurios metu 
buvo prisiminta milijonų žydų 
išžudymas, paveikė visuomenės 
opiniją Izraelyje. Dabar Izrae- 

I lio studentai atkalbami nuo stu 
dijų Vokietijoje. Jiems nebus 
leidžiama išsivežti užsienio va
liutos. Į Izraelį nebus įsileidžia- i 
mi vokiečių aktoriai ir kiti sce 
nos darbuotojai. Bus reikalinga

I

specialaus ministerių komisijos ' 
leidimo vykstant Izraelio sce
nos menininkams į Vokietiją ar 
ruošiant ten parodas.

Tačiau bus leidžiama Izraelio 
piliečiams dalyvauti tarptauti
niuose parengimuose Vokietijo
je-

Šie suvaržymai yra susirūpi
nimo priežastimi Izraelio finan
sininkams. V. Vokietija Izrae
liui jau sumokėjo reparacijų 
$700,000,000. Atskiriems nuken 
tėjusiems žydams taipgi dar 
sumokėta $434,000,000. Kancle
ris Adenaueris 1960 metais su
sitikęs su Ben Gurionu JAV-se 
buvo prižadėjęs Izraeliui skirti 
dar $500,000,000 paskolos ir in
vestavimo keliu. Dabar tas įplau 
kų šaltinis gali nutrūkti ar su
mažėti.
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Fizinio Auklėjimo ir Sporto i 
komitetas, vykdydamas ŠAL- j 
FASS-gos visuotinio suvažiavi
mo Toronte nutarimus ir savo' 
pasižadėtą 14-kos punktų pro
gramą, skelbia 1962 metus 
sportinio darbo talkos metais.

FASK-tas savo ruožtu, deda 
visas pastangas, kad duotieji 
pasižadėjimai bei padaryti įsi- i 

neliktų tuščiais

SPORTO APŽVALGOS 
SKAITYTOJAMS

Draugo redakcijai pritariant, j 
“Sporto Apžvalga” papildomai 
bus dienraščio ketvirtadienio 
numeriuose. Ketvirtadieniais 
bus talpinami platesnės apim
ties straipsniai, liečią mūsų 
sporto įvairias problemas. Atei
nantį ketvirtadienį numeryje 
tilps pasikalbėjimas su JAV pareigojimai 
Lietuvių Bendruomenės Centro žodžiais, bet būtų darbais įro-

Naujasis Faskas. Sėdi (iš k.) dr. A. Nasvytis — vicepirm., E. 
Vodopalienė-šikšniūtė — protokolo sekr., J. Nasvytis — pirm. 
K. Karalis — ižd. Stovi (iš k- į deš.) V. Jokūbaitis — vicepirm., 
J. Kijauskus — iždo sekr., A. Bielskus — sekret.

i

Valdybos vicepirm. inž. 
Adamkavičium.

Į SPORTINIO DARBO
TALKĄ

(FASK-to atsišaukimas naujųjų 
1962 metų proga)

me VVSA-dos suvažiavime.
5. VVSA-dos klubai yra pra

šomi nuoširdžiai bendradarbiau
ti s a naujuoju vadovu.

6. Iki pareigų perdavimo,
apygardos k-to pareigas eina 
ligšiolinis k-tas. ,

7. FASK-tas reiškia padėką nės Apygardos vadovu. V. Be-

I redaguoti “Sporto” žurnalą. Se
kantis numeris turėtų pasirody
ti vasario pabaigoje.

NAUJAS VADOVAS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortkopedas. Protezistas 

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

-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29. IU.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal suaitarimą. 

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

i

z

Naujuosius 1962 metus pra
dedant, Š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas sveikina sporto klu
bus, sporto darbuotojus ir vi
sus . sportininkus!

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
-Visuotinis suvažiavimas, įvykęs 
1961 m. lapkričio 11—12 d. To
ronte,

prisimindamas 24 metų su
kaktį nuo I-sios Lietuvos Tau 
tinės Olimpijados, įvykusios 
1938 metais Kaune, 
tęsdamas 1958 metais Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos pradėtą tradiciją, minint 
,XX metų sukaktį nuo I-sios 
lietuvių Tautinės Olimpija
dos, skirti kas 4-tus metus 
Lietuvių Tautinės Olimpija- Į 
dos prisiminimui,
griežtai protestuodamas prieš 
Lietuvos pavergėjus, sutruk
džiusius tolimesnį Lietuvių 
Tautinių Olimpijadų vykdymą i 
ir tvirtai tikėdamas, kad ateis 
laikas, kada viso pasaulio lie
tuviai sportininkai vėl galės 
laisvai susiburti po Lietuvių 
Tautinės Olimpijados vėliava, 
skelbia 1962 metus Lietuvių 

Tautinės Olimpijados Paminėji
mo Metais ir įgalioja FASK-tą 
pravesti XII Š. Amerikos Lie
tuvių Sportinių Žaidynių var
žybas atitinkamoje dvasioje bei 
įteikti specialius medalius pir
mų 3 vietų laimėtojams vyrų 
ir moterų klasėse.

Taigi 1962 metais turime su
stiprinti mūsų sportinę veiklą, 
turime rasti būdų ir priemonių 
pakelti lietuvišką sportinį gy
venimą tiek sportine, tiek ir 
organizacine prasme. Neužten
ka pasitenkinti vien varžybų 
surengimu ir dalyvavimu jose, 
jei jos praeina silpnos organi
zacijos, menkų pasekmių ir pil-1 
kos nuotaikos ženkle. Jos turi 
būti gausios dalyvių skaičiumi, I 
patrauklios aplinka ir organiza-1 
ei ja, šviesios sportinėmis kovo
mis, entuziastingos jaunatviš
kai lietuviška nuotaika.

Nei FASK-tas nei jo kiti pa- 
gelbiniai organai nėra pajėgūs 
vieni vesti mūsų sportinį gy
venimą pažangos keliu. Tobu
lėjimui reikia visų talkos! Tik,! 
jeigu visi sporto klubai stip
rės savo viduje, sugebėdami or
ganizuoti sportinį prieauglį, pri
traukti naujus sportininkus ir1 
išlaikyti senus, jei sporto dar-1 
buotojai - veteranai ateis į tal
ką su savo gausiu teoretinių ir 
praktinių žinių bagažu, jei mū
sų visuomenė ir organizacijos 
prideramai įvertins lietuvišką 
sportinį judėjimą — tuomet 
galėsime džiaugtis pažanga ir 
tobulėjimu.

V. dyti.
i Jau yra sudarytas 1962 me
tų sportinių varžybų kalendo-

! nūs. Pradėti žygiai surengti
i sportiniam pasitobulinimui va
saros stovyklą. Baigiama pa
ruošti dirvą “Sporto” žurnalo 
leidimui. Perorganizuojami ir ]i;uj3arns aktyviai dalyvavu- reta yra aktyvus Toronto Auš 
pap domi sporto administraci- ,,iems rinkimuose 
niai organai. Intensyviai pra- j 
dėtas susirašinėjimas ir jau net • 
sueit a į kontaktą su kai kurių j 
Europos valstybių krepšinio są
jungomis, mūsų krepšinio rink- [ 
tinę lt>62 metų gale į Europą menybių rungtynės, įvykusios 
pasiųsti. Reformuojama ir to- sausio 7 d. atnešė Lituanicai 
buimama mūsų sportinių var-• pergalę ir pirmuosius taškus, 
žybų programa bei jų vykdymo Teko susitikti su stipria italų 
sistema. f

Visų mūsų talka padės užsi- žinoma, 1961 m.
brėžtus tikslus įgyvendinti. Te
gul mūsų eilės daugėja, tegul 
jos susiglaudžia našesniam dar
bui ir lietuviško sporto garbei!

FASK-tas

Vytautas Be reta buvo išrink
tas naujuoju Kanados Sporti- i

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
“858 West 63rd St.

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

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

V.

FASK-tas
GRAŽUS LITUANICOS 

LAIMĖJIMAS
Pirmosios salės futbolo pir-

ros narys.
KANADOS PIRMENYBĖS
Kanados Sportinės Apygar

dos krepšinio pirmenybės įvyks 
vasario 3—4 dienomis. Pirme
nybių rengėjas — Montrealio 
Tauras.

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ
6132 S.
Valandos
atsiliepia.

LIGOS
Kedzie Avė. WA 5-2670
pagal susitarimą. Jei ne

skambinti MI 3-0001,

APYGARDOS VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

Vidurinių Vakarų Sporto 
m. pirma- 
numačiusi 
planą:
(apygardi-

NAUJAS APYGARDOS 
VADOVAS

1.
dos
Ū1O

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namą 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą1
Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer}

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES 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. iki 1 n n

Uždaryta iki sausio 22 d. ‘

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.

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8-80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

•d ofiso ir buto OLympic 3-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

: ___________ ----------------------- .

Maroons komanda, kuri, kaip
“Major” divi- 

zijos pirmenybes baigė, užim
dama pirmąją vietą.

Pirmame kėlinyje Maroons 
vedė 1:0. Tokia pasekme ir bai
gėsi kėlinys. Po pertraukos, H. 
Jenigas iš baudos aštriu, ne
laikomu smūgiu pasekmę išly
gino. Už kelių minučių V. Pal- vas. 
čiauskas (šachmatininkas) to-' j-

pat smūgiu, ir į tą patį tingio ir stalo teniso (apy- Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
vartų kampą jsodmo dar vie
ną įvartį. 2:1 pasekmė išsilaikė 
iki rungtynių pabaigos.

Lituanicą atstovavo: A. Jurk
šaitis, H. Gavėnia, J. Kaunas, 
R. Jenigas, V. Palčiauskas, M.

H.
linio ir krepšinio, moterų ir vy- 

! Kiemaitis. Užtikrintu žaidimu stal° teniso (apygardinės)
pirmenybės įvyks 1962 m. ko
vo 3—4 d. Chicagoje. Vykdo 
Chicagos Sporto klubų komi
tetas.

Šalia šių apygardinių varžy
bų, apygardos ribose numato
mas pravesti šios XII-jų š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių 
žaidynių varžybos:

a) XII-jų žaidynių 
alinės Stalo Teniso 
kyrųo varžybos — 
balandžio 7—8 d. 
Data dar galutinai 
tyta.
b) XII-jų žaidynių Krepši
nio varžybos — 1962 m. ba
landžio 28—29 d. Chicagoje.
c) XII-jų Žaidynių Tinklinio 
ir Komandinės vyrų stalo te
niso varžybos — 1962 m. ge
gužės 5—6 d. Clevelande.

Apygarda savo 1962 
jame pusmetyje yra 
šį sportinių varžybų

Vyrų krepšinio 
nės) pirmenybes įvyks 1962 
m. sausio 27—-28 d. Detroite. 
Vykdo Detroito L. S. K. Ko-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampa’ 4 7-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas ’ien nuo 6—8 vai vak.

?ešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu Saiku pagal sutartį. 

Ofiso telef. LAIayette 3-6048 
Rez. \VAlbrook 5-3048

j DR. C. K. BOBELIS
Prieauglio klasių krepšinio, Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

■ : 
gardinęs) pirmenybės įvyks 
1962 m. vasario 24—25 d. Chi
cagoje. Varžybų vykdytojas — 
chicagos sporto klubų komite- j 
tas.

425 No. I.iberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Vf landos pagal susitarimą

Pasibaigus naujo WSA- 
vadovo rinkimams, balsavi- 
davmiai yra šie:
a) iš 31 VVSA-dai priklau
sančio balso, buvo prisiųs
ta 26 balsai, t. y. 83.87%.
b) Visi 26 prisiųstieji bal
sai pasisakė už Z. Žiupsnį,
t. y. 83.87% visų galimų McCluskey - Mikalauskas, 
balsų. Neprisiųsti buvo 5 ■ Jenigas, J- Žukauskas ir 
balsai, t. y. 16.13% visų K------- — ------------ -------
galimų balsų, kurie skaito- išsiskyrė J. Kaunas. Komandai

vadovauja V. Miceika.
Šį sekmadienį, 2.40 vai. p. p. 

Lituanica žais prieš vokiečių 
Hansą. Pirmenybinės rungty
nės pradedamos 1 vai. Viso 
bus astuonios rungtynės. Pa
pigintus įėjimo biletus, kurie 
tinka kiekvienam sekmadienui, 
ga'ima dar gauti Lituanicos 
būstinėje, 2622 W. 69th Str.

mi susilaikiusiais.
c) Visi prisiųstieji balsai 
pripažinti galiojančiais.
d) Pagal klubus — iš 8 
FASK-te registruotų VV
SA-dos klubų balsavime 
dalyvavo 6.

2. FASK-tas oficialiai rinki
mų davinius tvirtina ir skelbia, 
kad Zigmas Žiupsnys, Chicagos 
LSK Neries narys, gyvenąs 
5926 So. Artesian Avė., Chica
go 29, III., yra išrinktas nau
juoju VVSA-dos vadovu.

3. Naujai išrinktam VVSA- 
dos vadovui Z. Žiupsniui pave
dama sudaryti apygardos ko
mitetą ir jį prisiųsti FASK-tui 
patvirtinti.

, 4. Naujasis VVSA-dos K-tas
, pareigas perims š. m. sausio 
27/28 d. Detroite įvykstančia-

VAIČAITIS LAIMI
Dalyvaudamas “Holiday Meet” 

lengvos atletikos varžybose, Ri
mas Vaičaitis įveikė JAV vie- 

; nos mylios meisterį Ron Zinn 
ir laimėjo pirmąją vietą. Vai
čaičio laikas: 6:27.9 min. yra 

, naujas šių varžybų (“Holiday 
j Meet”) rekordas.

SPORTINĖ SPAUDA
K. Čerkeliūnas sutiko toliau

Į

Verslininkas Arnoldas Jurkšaitis akrobatiškų šuoliu “nuima” ka
muolį pasiųstą į Lituanicos vartus, salės futbolo rungtynėse.

Vyrq tinklinio, motery tink-

bei. ofMo HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 

į vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nu0 
6 v- — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Ros, tel. WAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

P- p. ir pagal apointmenta.
rei. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffslde 4-2898 
Rezid. tel. H Albrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika tr q>eciaUal 

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

v.

Individu- 
ir Plau- 
1962 m. 
Detroite, 
nenusta-

SPORTO KALENDORIUS
Krepšinis: (vyrų) 

Sausio 13 d., 
Aras 
ąuettc 
je.).

Sausio 14

Blue 
parke

8 vai. vak., 
Chips
(AAU

Mar- 
lygo-

d., 12:30 vai. P- P- 
Lituanica - Oaks; 2:30 vai. 
p. p. Aras - Harhcn Const- 
ruction, Marąuette parite 
(vyrų lygoje).

Sausio 17 d., 7 vai. vak., Ne
ris - Colts; 8 vai. vak., Li
tuanica - Cffice Tap, Ga
ge parke (vyrų lygoje).

Sausio 18 d., 8 vai. vak., Ne
ris - Eddies; 9 vai. vak..

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

2737 WEST 71st STREET 
V«aandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

j

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

LIGOS
5-2670.

Jei ne- 
1-0001.

DR. MARMA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDO8 PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4737

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street 

pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p 
v.

Vai.: 
mtrad. ir penktad. 5-8 v.i

Oflzo HE 4-1414. Rezid. RE 7-8867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterį, Ugne 

2454 West 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—s vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 n. p.rili A

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nrtlmn naa-al susitarinna

▼ak.,
P- -P

i i

Ofiso tel. HE 4-7007.
N am t,-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKIA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 2:80 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 Iki 
šešt nuo 1 Iki 4 vnl Kitu laiku

nu 
8;

♦Ik

Atvykite pamatyti didelės spartos ir nepaprasto permainin^umo 

Sales futbolo pirmenybines rungtynes, 
ĮVYKSTANČIAS KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 

Chicago Avenue Armory, 234 E. Chicago Avenue
LFK LITUANICA ŽAIDŽIA KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ. 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 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.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S„ Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadle- 

l ną. išskyrus trečiadieni.—----------------------------------------
DR. KILIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURGfi 
Vidaus ligos

10748 S. MfcMgan, Chicago 28, m 
Telef. offteo; PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3646
Prišm. vai.: kasdien 6-9 ▼. v., Aešt
1-4 ▼. p. p. trečiadieni — uždaryta

|

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
rei. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-8185
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą 
D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas- 
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2888 ~
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Vest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

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

______ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAftlUSl
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 lkt 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais tr misttarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road
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Linkėjimai ii padėka

CHICAGO AMERICAN
MORALINIS IŠTIŽIMAS

Jo pavojingi reiškiniai šių dienų visuomenėje

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. sausio mėn. 12 d. 3

Vietnamas kruvinoj kryžkelėj

r

Turėdami galvoje labai po
puliarų posakį — ranka ranką 
mazgoja — rašome šį trumpą 
rašinėlį apie vieną Chicagos 
mėnraštį, būtent apie Chicago 
American. Šiam rašiniui turi
me gana rimtą pagrindą. Ma
tote, praėjusį trečiadiępį iš
kilmingai buvo dedikuotos šio 
dienraščio naujos patalpos 
*145 N. Michigan Ave). Jau 
tas faktas, kad tose iškilmėse 
dalyvavo federalinės, valsty
bės ir miesto valdžios atstovai, 
įvykį daro reikšmingu. Chica
gos arkivyskupas, kardinolas 
A. Meyeris taip pat nuošir- 
aiai pasveikino dienraščio lei
dėjus, pabrėždamas jų gra
žias pastangas ir šių laikų re
liginius reikalus kiek galima 
plačiau ir geriau apimti. Svei
kino leidėjus ir patsai Jungti
nių V alstybių prezidentas, 
John F. Kennedy, nusakyda
mas didįjį spaudos vaidmenį 
valstybės ir visuomenės gyve- 
nijne.

*
Ch’cago American savo se

nuose rūmuose buvo spausdi
namas per 50 metų. Kad savo 
skiitytojams duotų dar ge
nesnį. didesnį ir įdomesnį laik
raštį, leidėjai sumanė keltis į 
naują, patogesnę vietą, pasis
tatyti modernius namus su mo 
deri?e spaustuve ir kitais įtai
sais. Alat, gyvenimas vietoje 
nestovi. Šiam dienraščiui gali
mybes dar labiau gerėti ir to
bulėti davė tasai faktas, kad 
dienraštis perėjo Chicago Dai
ly Tribūne vadovybės žinion, 
nepakėtsaamas savo linijos, 
personalo ir, pagaliau, paties 
savo veido. Be viso to, ką dien 
rastis atsinešė su savimi į nau 
jas patalpas, jis laimėjo ga
lingosios Tribūne organizaci- 
Jcs spaudos tinklo įvairius pa- 
tarnavftMis.

Ka.p žinome, Chicagos di- 
džios’ns spaudos, dienraščių 
šeimoje, yra įvykęs savotiš
kas apsijungimo procesas. Sa
vo laiku Sun-Times leidėjas 
nupirko Daily News. Tuo bū
du abu laikraščiai savo užnu
garyje turi stiprų finansinį 
ramstį ir didelius galimumus. 
Taip įvyko ir su Chicago A- 
merican, kurį savo nuosavy
bėn perėmė Chicago Tribūne. 
Vadimas, šiuo metu Chicagoje 
tu'ūme keturis anglų kalba

dienraščius, bet tik du jų lei
dėjus.

¥
Chicago American naujųjų 

patalpų dedikavimo proga mes 
turime progos pareikšti šiam 
dienraščiui padėką už praeity
je parodytą palankumą “di
džiausio lietuvių miesto pasau
lyje” — lietuviams ir šako
tai jų veiklai. Esame dėkingi 
šiam dienraščiui gal dar la
biau dėl to, kad jis stipriai 
paremia lietuvių tautos pastan 
gas padėti atkovoti Lietuvai 
laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą, kad jis dažnai supažin
dina savo gausingą skaitytojų 
būrį su skaudžia dabartine 
Lietuvos žmonių būkle, tuo 
pačiu įspėdamas Jungtines Vai 
stybes ir visą laisvąjį pasaulį, 
kad komunizmas yra pats di
džiausias ir pikčiausias žmo
nių laisvės ir gerovės priešas, 
kad prieš jį reikia kovoti vi
somis turimomis jėgomis ir 
priemonėmis, nes leidžiant ko
munizmui plėsti savo agresiją 
ir impeiializmą, reiškia išsta
tyti į didelį pavojų visą lais
vąjį pasaulį. Mes turime būti 
dėkingi šiam dienraščiui už 
dažnai pasirodančius vedamuo 
sius straipsnius apie Lietuvą, 
apie bendruosius mūsų tautos 
reikalus, apie komunizmą etc. 
Taip pat turime būti dėkingi 
ir už daugelį reportažų iš mū
sų veikios Chicagoje. Leidė
jas p. Stuart List ir jo kolegos 
redak’oriai verti mūsų pagar
bos ir padėkos.

¥
M':s akylai sekame ir savo 

tautiečio žurnalisto bei redak
toriaus, Stasio Piežos, veiklą 
Chicago American puslapiuo
se. Mums džiugu, kad jo, kaip 
laikraštininko, patyrimas ir 
akylumas pastebi ne tik lietu
vių, bet ir kitų tautinių, re
liginių ir kitų, grupių darbus 
ir juos pavaizduoja plačiuose 
American skiltyse.

Tenka laukti, kad ir iš nau
jųjų pa.'alpų eidamas į pasau
lį Chicago American laikysis 
tos pačios krypties, talkins 
mums nelygioje, bet ryžtingoje 
kovoje padėti Lietuvos žmo
nėms numesti nuo savo ran
kų skaudžius ir kruvinus ver
gijos pančius.

Sveikinimai, padėka ir ge
riausi linkėjimai!

PRANAS DAILIDE Patriotų ir komunistų jėgos

Spaudoj ii gyvenime

ĮDOMUS PASIŪLYMAS

“Ateities” žurnalo paskutiniam 
numeryje be eilės įdomių straips
nių bdįjjaunųjų kūrybos yra ir 
nuolatinis aktualijų skyrelis Per 
prizmę, šiame skyrelyje autoriai 
paliečia pačias aktualiausias die
nos temas. Viena iš tokių yra lie
tuviškos knygos likimas.

Ne uždraustas daiktas

Straipsnio autorius Vytenis
šo:

“Savo susirinkimų paįvairinimui 
kartais (tačiau nepakankamai daž
nai). ieškome naujų formų, ar 
bent smulkmenų, kuriomis galėtu
me nuolatinę rutiną pakeisti. Čia 
ties tokia smulkmena norėtųsi 
stabtelti Ar nevertėtų, pavz., kiek
vieno 'šnsirinkimo metu pravesti 
naujosios lietuviškos knygos lote- 
riją. Kiekvienam dalyviui būtų pa
siūlomas bilietėlis už 10 ar 25 
centus, gi baigiantis susirinkimui 
būtų pravestas traukimas ir tokiu 
būdu bent vienas susibūrimo da
lyvis išsineštų naujausią lietuviš
kos literatūros kūrinį. Ne vien iž
do papildymo, kurio per tokias lo
terijas galime tikėtis, tuo atsiek
sime. Kas svarbiau, dalyviams la
bai patraukliu būdu bus priminta 
naujai išleista knyga ir gal tai ne 
vieną nuteiks ją įsigyti. O juk ne 
paslaptis, kad mūsų knyga grįžta 
į knygnešių laikotarpius; ne dėl 
to. kad jos spausdinti nebūtų ga
lima. bet, regis, jos, kaJp kokio 
uždrausto daikto, pradedama bijo 
tis i savo gyvenvietę isileMi. Čia 
suminėtas p;is-ifih mag ypat:ngai 
JcrgvĮos vęykd'unas ten. kur did-.s 
nė-: draugovės I skyriai, 
būtų laikas ta pabandyti.”

Patartina ir senesniems
Autorius visa tai siūlo jaunųjų 

susirinkimams, bet, be abejo, tai i Calif. šalia jo žmona.

ra-

Jau

nekenktų, jei panašiai praktikuo
tų ir vyresnieji. Los Angeles Dai 
liųjų Menų klubas savo susirinki 
muose tai praktikuoja ir pora nau
jausių knygų burtų keliu tenka 
skaitytojams. Žinoma, knygą rei
kia pirkti, o ne tik išlošti, tačiau 

| ir burtų keliu skirstymas gali bū
ti patrauklūs knygos reklamavi- 

’mas. šiandien knygos, kaip teisin
gai minėto straipsnio autorius 
Vytenis teigia, dažnai retas bijo 
į namus įsileisti, kaip draudžiamo 
daikto, rodos, tebebūtų spaudos 
draudimo laikai. Todėl visos prie
monės tai knygai garsinti ir pla
tinti yra geros.

Myk. Mel.

Visuomenės veikla reiškiasi 
jes įvairiausiais junginiais. At
skiro junginio pagrindą sudaro 
jo įstatai, statutas arba kons
titucija, kurie savo keliu yra 
pagrįsti tam tikrais principais. 
Nuo to, kaip tvirtai junginys 
laikosi tų principų savo veik
loje, pareina junginio veiksmin
gumas, jo stiprumas kitų jun
ginių tarpe, kitaip sakant, jo 
nt i alinis nugarkaulis.

Kai valstybės savo esme taip 
pat yra visuomenės junginys, 
tik aukščiausios ir sudėtingiau
sios formos, ji negali lengvapė 
diskai elgtis su principais, įra
šytais į jos konstituciją, arba 
padėtais tarptautinio bendravi
mo pagrinduose, nes tų princi
pų nepaisymas vestų į valsty
bės autoriteto žlugimą tiek kraš 
te viduje, tiek tarptautiniuose 
santykiuose.

Leja, mūsų laikais kuone kiek 
v.e.iame žingsnyje susiduriame 
su reiškiniais, kurie iškelia ar
ba prasilenkimą su sakytais 
principais, arba visišką jų ne- brendęs laikas ir veiksmams, 
paisymą. Daugelyje atvejų prin- Bet kad jų nėra, negalima už 
lipai apeinami savanaudiškais tai kaltinti vyriausybę. Ji atsi- 
sumetimais. Bet dažniausiai jie į žvelgia į plačiosios visuomenės 
yra peržengiami dėlto, kad truk 
sta valius ir ryžtumo tiems per
žengimams pasipriešinti. O tai 
ir reiškia moralinį ištižimą, nes 
vOkiam ištižimui kaip tik yra 
būdingas ne tiek patsai princi
pų peržengimas, kiek to peržen 
g:mo to’eravimas. Gi santykiuo
se su Sovietų Sąjunga tai da
bar nuolat ir nuolat atsitinka.

kraujo klanus vykdoma bolše
vikų revoliucija susilaukė savo 
piųažimmo, klasta ir smurtu 
sukurta įaudonoji imperija, ką 
tik prarijusi dešimtį Europos 
valstybių, buvo priimta į Jung
tines Tautas, kaip “taiką my
lintis” kraštas, ir tai su vado
vaujančiu vaidmeniu toje tarp- 
rautinėje taikos organizacijoje

Tokio moralinio ištižimo aki- 
vaizdoje Maskvos viešpačiai tik
rai galėjo jaustis esą visai tvar 
koje ir rūpintis tik tolimesniu 
savo raudonųjų užmačių vykdy
mu. Tos užmačios — įsigalėji
mas visame pasaulyje — šian
dien jau niekam nėra paslaptis. 
O ar yra parodomas atitinkan- 
t.s reikalą joms pasipriešini
mas? Vėl girdime nemažai tei
singų pasisakymų, bet jie ir lie
ka tik pasisakymais, nepavirs- 
dami veiksminga kovos su bol
ševizmu programa. Kai dabar 
raudonasis imperializmas prade 
da jau kėsintis į pačios Ame
rikos saugumą, rodos, būtų pri-

nusistatymą.

Visuomenė ne tokia greita 
aukotis...

yra padaręs iš savo kelionių po 
Ameriką išvadą, kad šio kraš
to gyventojai, kai jiems tenka 
rinktis tarp pasiaukojimo ir sa
vanaudiškumo, dažnai stoja sa
vanaudiškumo pusėje. Jo ap
klausinėti darbininkai galvoję 
apie dvidešimties valandų dar
bo savaitę ir tuo pat metu apie 
algų pakėlimą. Ūkininkai pasi
tarę už mokesčių naštos maži
nimą, bet tuo pačiu metu už 
paramos žemės ūkiui padidini
mą ir t.t. Daug kas pasisakęs 
ir už griežtesnę politiką Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu, bet... tik, 
kad tokia politika nepareikalau
tų iš jų naujų aukų. Taigi ta 
plačioji Amerikos visuomenė, 
turėdama prabangias, palyginti, 
gyvenimo sąlygas, nekvaršina 
sau galvos kaž kokiais ten prin- 
c.pais ir saugumo pavojais. Jei
gu ji, prisilaikydama gražių 
tradicijų. ir smerkia raudonąją 
verg ią, tai jai panaikinti nela
bai norėtų aukotis. Dėlto ir pre 
ziaento Kennedy paraginimas 
tai visuomenei klausti ne apie 
tai, ką ji gali gauti, o apie tai, 
Ką ji gali duoti valstybei, rei
kiamo atgarsio nesukels.

I

Pagarsėjęs viešosios nuomo
nės tyrinėtojas Lubell neseniai vą prie naujų užsimojimų,

Pietryčių Aziją degina par
tizaninio karo liepsnos. Ne tik 
Laose siaučia raudonieji agre
soriai, bet jau gerokai infiltra
vę ir Pietų Vietnamą. Vietna
mas, kaip žinome, padalintas 
1954 metų Genevos susitarimu 
į Šiaurės ir Pietų, turinčius 
maždaug Georgijos dydžio te- kvadr. mylių plotą, turintį 150 
ritorijas ir maždaug po 13 mil. mylių jūros kranto ir 125 my- 
gyventojų. lias sienos su Cambodija ir

Pietų Vietnamo gynėjai lai- Laosu Prieš jį veikia 7,000 rau 
donų jų, turinčių 2,000 paruoš
tų karių branduolį, veikiantį 
mažomis grupėmis, įsibraunan
tį į krašto vidų, maistą gau
nantį iš palankių kaimiečių ir 
plėšiantį iš nepalankių. Gink
lus jie stengiasi pasigrobti iš 
Vietnamo karių, šaulių ir sa
visaugos būrių kaimuose.

cingai plačias sritis, turinčias 
iš vienos pusės ilgas pajūrio 
pakrantes, iš kitos pusės — 
nesukontroliuojamas džiunglių 
sienas su Cambodija ir Laosu.

Pvz. vienas Vietnamo divi
zijos vadas Nguyen Bao Tri, 
turįs 8,000 karių, gina 17,000

kosi dar prancūzų paliktos tak 
tikos: strateginiu atžvilgiu
svarbesnėse vietose yra įsiren
gę tvirtoves, kur turi paruoš
tas įgulas. Šitokios taktikos 
gera pusė, kad gynimosi užda
vinys palengvintas įsitvirtini
mų ir arti esančių atsargų, ta
čiau yra ir blogoji pusė — kau 
tynės būna raudonųjų partiza- .
nų pasirinktu laiku ir aplinky- 1’600 patarėjų
bėmis. Be to, tie raudonieji Kai raudonieji planuoja di- 
atėjūnai iš šiaurės infiltruoja desnę ataką, jie stengiasi su- 
kaskart didesnius plotus, žy- telkti į vieną vietą tuos išsi- 
giuodami tarpukalnių takais, o sklaidžiusius savųjų būrelius, 
gynėjai nelabai tedrįsta nueiti Tada jie būna labiausiai pažei- 
toliau poros mylių nuo tvirto
vės. Savo įsitvirtinimuose jie 
turi radijo siųstuvus ir užpuo
limo atveju tuojau stengiasi 
prisišaukti pagalbos. Užtat už
puolėjai pirmu savo uždaviniu 

, laiko patrankos šūviu ar kitais
Tai nėra džiuginantis vaizdas, sprogmenimis sunaikinti radi-

Kai valstybė pavojuje, morali- jo siųstuvą.
nio ištižimo neturėtų būti. Toks 
ištižimas tik skatina Chrušče-:

- ; .. - ; i
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Sovietų Sąjunga juk visai ne
paiso tarptautinių įstatymų...

Ji laužo sutartis, grobia sve
timus kraštus, įveda juose ver
giją, naikina gyventojus, o lais 
vajam pasauliui nuolat graso 
karu, šukele ama sunkią gink
lavimosi naštą ir trukdydama 
tarptaui’mo gyvenimo sutvar
kymą teisės ir teisingumo pa
gimdys. G k:ek pasipriešinimo 
tiems tarptautinio įstatymo lau 
žymams mes matėme iš pusės 
tų laisvojo pasaulio kraštų, ku
rie sakosi smerkią minėtus lau
žymus? Tiesa, žodžių, buvo pa
sakyta gražių. Kai kada prasi
tarta ir apie Kai kuriuos veiks
naus, turėjusius tuos žodžius pa
remti. Bet tų veiksmų taip ir 

i ne sulaukėme. Priešingai, per 

I
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Praėjusį trečiadienį įvykusiose The Chicago American naujų pa
talpų (445 N. Michigan Avenue) dedikavimo iškilmėse prel. John 
M. Kelly, The New World redaktorius, sveikina šio dienraščio 
leidėją Stuart List ir mūsų tautietį žurnalistą Stasį Piežą, jau 
daug metų redaguojantį šio dienraščio įvairius skyrius.

džiami reguliarios Vietnamo 
kariuomenės, kurie tokius da
lykus seka lėktuvais ir žvalgų 
pagalba. Vietnamo patriotai 
dabar turi apie 1,600 amerikie
čių patarėjų, jiems padeda a- 
merikiečių helikopteriai, tačiau 
prisibijoma, kad tai gali būti 
pervėlai...

i Šiek tiek vilties atneša ta
Galima laukti didesnių atakų, aplinkybė, kad Vietnamo kd- 

Raudonųjų užpolimus vyk- ™staj T*aV° 
do buvusieji vietiniai raudonie
ji, su komunistų kariais pasi
traukę į šiaurę. Dabar jie pa
laipsniui brukami atgal, kad 
vargintų gynėjų įgulas, terori
zuotų kaimiečius, telktų naujus 
sėbrus, net prievarta grobtų ne
šimams jaunus vyrus ir lauk
tų “didžiojo puolimo”. Oro žval 
gai jau susekė, kad Vietname 
yra įsėlinę keturių raudonųjų 
pulkų daliniai, o likusieji dvie-i 
jų divizijų daliniai yra pasi
slėpę Laoso džiunglėse. Jeigu 
Vietnamo patriotų daliniai ne
įstengs šių jėgų išblaškyti, ga
lima laukti didesnių raudonų
jų atakų.

Pietų Vietnamui dabar rei
kia bent poros metų laiko su 
amerikiečių pagalba paruošti 
savo karinius dalinius ir per-i 
organizuoti valstybinį aparatą, 
kad galėtų veiksmingai pasi
priešinti raudonųjų invazijai. 
Bet tai nelengvas uždavinys. 
Dabar esantiems kariniams da
liniams reikia ginti nepropor-

na ne iš Kinijos, o iš Maskvos. 
Šiaurės Vietnamo komunistų 
vadas Ho Chi Minh prisibijo 
tapti kinų lėle. Neseniai jis 
viename rusų laikrašty parašė 
straipsnį, giriantį pasaulio ko
munizmo pažangą, net nepami
nėdamas savo kaimyno Kini- 
jos. Taip tvirtina žurnalą* 
“Post”, Chruščevas turi savo 
maištininką Albaniją, Mao T8e 
-tungas — Šiaurės Vietnamą.

Reformos ūkyje
Partizanų karas jau tęsiasi 

Vietname 7 metus. Kai, vyk
dant Genevos nutarimą, rau
donieji pasitraukė į šiaurę, ne 
užnugary paliko savo organi
zatorius. .. Pietų Vietnamo 
premjeras Ngo Dinh Diem tu
rėjo sunkų uždavinį sukontro
liuoti religinių sektų turėtas 
privačias armijas, kurių viena 
buvo išaugusi iš piratų ir kon
troliavo sostinės policiją, im
peratoriui mokėdami po miii-

(Nukelta J 4 psl.)

WILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

i

(Tęsinys)
Robertas netruko nuoširdžiai susidraugauti su 

abiem berniukais. Kitos dienos rytmetį, kada kuni
gas Kudrinas jau rengėsi išvykti, Robertas paklausė, 
ar jam čia reikės pasilikti. Labai džiaugėsi, išgirdęs 
žodžius, kuriuos kunigas naktį, jam miegant, 
tyliai pasakęs:

„Ne, Robertai, mes būsime drauge!”

VYRIAUSIOJO DIEVO BŪSTINĖJE

buvo

Vėl

kaktos prakaitą. Nors buvo tik birželio mėnesio pra
džia, tačiau saulė kaitino be pasigailėjimo.

Gatvėje buvo visai ramu. Kaimas, atrodė, lyg bū
tų išmiręs. Tačiau dabar pasigirdo skubūs žingsniai, 
bažnyčios gatvelėje. Kažkoks berniukas ties gatvės 
kampu vos neparbloškė invalido.

„Žioply, nematytas, ar tu esi aklas?”, sumurmė
jo žmogus be kojos ir grėsmingai iškėlė savo ramen
tus.

Nusigandęs berniukas pradėjo atsiprašinėti, ta
čiau paskui sustojo ir įdėmiai pradėjo žiūrėti į inva
lidą.

„Meisteri Kasandrai, dėl Dievo, ar tai jūs?”
„Aišku, kad aš”, atsakė šis juokdamasis ir nu

stebęs pažvelgė į juodaplaukį, gražiai nuaugusį jau
nuolį. „O tu, ar nebūsi Bernardų Robertas? Kur tu 
iki šiolei buvai dingęs? Jau keletas savaičių, kai grį- 

1 žau namo, bet tavęs niekur nemačiau! Nežiūrėk taip 
akis išpūtęs! Matai, vieną koją palikau Vendėe. Ka
sandras, kuris galėjo iš duobės ištraukti jaučių veži
mą, tapo luošu ir gerai turi žvalgytis, kad koks tin
ginys jo nesumindžiotų! Ho, ho, ho!”

„Labai atsiprašau, bet nenorėjau jūsų užgauti”, 
nuolankiai atsiprašinėjo berniukas. „Bėgu pas mamą, 
nes jau seniai esu ją matęs!”

„Gerai, gerai!”, geraširdiškai nusišypsojo milži-
„Iš tikrųjų turi paskubėti. Na, greičiau bėk pas

ją! Ji tavęs išsiilgusi laukia!”
Tačiau berniukas dar delsė. Dar kažko norėjo'

paklausti.
„O kas įvyko su kepėju Konverteriu”, pagaliau

išdrįso. „Jis irgi buvo Vendėe!”
„O, tasai yra visai sveikas ir namuose jau ke- 'itsakė paslaptingai berniukas.

T . . . — .. . į f

„Mano Dieve,” atsiduso ponia Bernardienė, „kri.

paskutiniųjų Kasandro žodžių neišgirdęs.
„Ką čia sakai, išdykėli, ačiū Dievui, ar kad aŠ 

savo kulnų netekau?”, sumurmėjo Kasandras.
„Ne, aš ne tai”, aiškino sumišęs jaunuolis. „Ąš 

pagalvojau, ačiū Dievui, kad kepėjas vėl sveikas su
grįžo. Tai džiaugsis Paulius!”

„Taip, šis vėl dūduoja, kiek tik jo širdis trokšta!’*
„Aš vėl greitai jo muzikos pasiklausysiu!”, juo

kėsi Robertas. „Bet jau turiu bėgti pas mamą! Sų 
Dievu, meisteri Kasandrai!”

Ir greitai dingo už artimiausio gatvės kampo.
Nėra ko sakyti, kaip džiaugėsi ponia Gustė, su

laukusi savo sūnaus. Iš rūpesčio dėl jo, jos plaukai 
šiek tiek pražilo ir veide atsirado pora raukšlių. JI 
nieko nekalbėjo: džiaugsmas buvo atėmęs žadą. Jau
nuolis, blizgančiomis akimis, jai pasakojo apie Vieš
paties reikalais atliktą kelionę po Poitiers vyskupijos 
miestus ir kaimus. Ji, akis įsmeigusi, žiūrėjo į jį, ste
bėdama jo suvyriškėjusį veidą, čiupinėjo jo rankas 
ir pagaliau tarė:

„Tai tu vėl čia esi!” t
„Bet, mama, aš manau, kad tu negirdėjai, ką aš 
pasakojau!”, priekaištaudamas pasakė sūnus.
„Taip, taip, aš girdėjau viską!”, netvirtu balsu

gynėsi ponia Bernardienė. „Ačiū Dievui, tu vėl esi 
namuose!”

„Taip, mama, bet man vėl reikės eiti! Mama, 
aš galėsiu eiti drauge su kunigu Kudrinu?”.

„Pirma apie tai aš pasikalbėsiu su pačiu kuni- 
klębonu Kudrinu. Kur dabar jis yra?”, paklausė

Montbcrnage buvo vėl vyšnios prinokusios, 
po klebono sodą slankiojo katinas Feliksas ir žvilg
čiojo aukštyn į šakas, ar kartais jo ten nelaukia 
paukštelis pusryčiams. Tačiau vyšnių medyje buvo 

; visai tylu. Atrodė, kad baisiuoju laikmečiu ne tik 
žmonės, bet ir paukščiai jau užmiršo giedoti. Vaiz- 
das, kurį matė katinas, nebuvo malonus. Klebono 
daržovių lysvės apleistos. Visur plačiai kerojo kūka
liai. Dideli klebono namai tušti. Vieninteliai namo 
gyventojai buvo katinas, o jo laimei dar ir keletas 
pelių, kurias jis galėjo medžioti, kai užpuldavo dide
lis badas. Čia gyvenęs apostatas klebonas buvo prieš 
keletą savaičių Poitiers turgaus aikštėje nugiljotinuo- 
tas. Jo galas buvo pilnas įvairių skaudžių nusivylimų, paisant to, kad savęs nesigailėjo, kai tekdavo susi- 
Jo žmona I 
bažnyčios altoriaus kaip deivę ir vedė, buvo kažkur matyti, už jį karštai meldėsi. Todėl jis ir išsaugojo 1000 frankų premiją.

Buvęs JAV vicepr-ezdcntas Nixon nuo P3^?118*- savo visas keturias letenas. O kas galėjo melstis už »>J’S pasidarė labai duosnus”, juokėsi Robertas ir
piauna tortą, švęsdamas 49 savo Pr0 klebono mūrinę tvorą gatve ėjo kažkoks in- senąjį viengungį Kasandrą? Na, kaip matai, mane smagiai patrynė sau rankas, 
gimtadienį Whitties kolegijoje, valida8> savo lazdomis sunkiai pasiremdamas. Mūri- ten prigriebė, ho, ho, ho!” •

(UPI) rfės tvoros gale jis sustojo ir pradėjo šluostyti nuo „Ačiū Dievui!”, pasakė Bernardų Robertas, jau1

tau
T

nas.
tr

pa duoną. Visus savo sąnarius jis parsinešė namo, ne- ’jatvėje, Poitiers.

JU 
notina kiek delsdama.

„Niekam negaliu pasakyti jo adreso, tik tau”,
„Jis gyvena Oelerono

kurią įis kariais'* pagerbė ant Montbcrnage kibti su raudonaisiais. Tačiau jo žmona ir berniukas, finalinio teismo pirmininkas už jo galvą paskyrė
■ i . • . • . ' ... ................................... ... . .. . —..............................  . r -i...______ : *>

(Bus daugiau)
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LIŪDNI IR LINKSMI NUOTYKIAI

BERLYNE

— Tai tik švenčių trumpoms 
atostogoms parvykusiems Rytų 
fronto lakūnams... Kiaulės, ir 
jūsų niekas neįtarė: ilgais ba
tais, šviesiomis 
mis, kaip 
Ar žinote, 
šia9

— Kad
narnės jau nusiminę.

— Dabar jūs išrūksite dū
mais per kaceto kaminą...

— Vaje, geriau jau būtume 
nevalgę nieko...

— Ar turite užsimokėti sąs-

“galifė” kelnė- 
ir mūsų Žalnieriai... 
kas jums dabar grę-

nežinome..., — aiški-
"Linksmų ir laimingų Naujųjų Metų"...

ALBINAS VALENTINAS, Chicago, III.

(Pabaiga)
— Kokių cigarečių?
— Prancūziškų...
Mergina viską atnešė, 

kėjo gero apetito ir nuėjo. Mes, 
kad ir alkani, negreit dar ryžo
mės valgyti. Nustebę žiūrėjome 
vienas į

— Ar 
monai.. 
Jonas.

— O
me, — ėmiau abejoti ir aš. — 
Gal mes jau nebe gyvi, gal su- i 
bombarduoti ir dabar jau esa
me prie dangiškojo vaišių sta
lo...

— Bet kad 
bpmbaidavo... 
nes, ko gero,

Ragaujame, 
šnicelis tikras, ir konjakas, ir 
cigare*ės tikros... Na, ir mo
nai ! Bet nebebuvo laiko daug 
bekalbėt. — tik kertam, tik ker 
tam...

Po tam brolis galvą pakrai 
pė, žemaitiškai pakaušį pas;- 
krapštė ir tarė iškilmingai:

— Žinai ką, užsisakysime dar 
po keptą viščiuką...

— Na, kad jau taip gerai ei
nasi, tai surizikuojame, — pri
tariau jam. — Kam mums to 
štamo daugiau...

— Daugiau tai jau neisime 
pas franciškemerius “mušelių” 
valgyti. Ateisime vis čia... Ir 
draugams pasakysime, kokią vie 
tą suradome. Albinai, ateinan
tieji metai mums bus geresni. 
Dievas mūsų neapleidžia...

— Bet iki ateinančių metų 
dar dvi valandos. Nežinia, kas 
dar ga't būti...

Užsisakėme po keptą viščiu
ką šį kartą balto prancūziš
ko vyno ir vėl cigarečių.. Vėl 
atneša ir vėl linki gero apeti
to ..

Po tam broliukas vėl pasi
kviečia merginą, šelmiškai šyp
sodamasis įspraudžia jai pen
kias markes “arbatpinigių” — 
ir šį kartą užsako veršienos kot 
lėtų su grybų padažu, bonka 
geriausio itališko vyno ir, žino
ma, vėl cigarečių...

— Daugiau mušelių 
valgvrime, — kartoja 
Nėra durnių...

Vieningai nutarėme,

palin-
•>

antrą.
čia tikrai ar čia kOK.e 
— jau išbalęs klausia

gal mes tik sapnuoja

šiandien dar ne- 
Bet valgykime, 

dar gali atimti...
Dievulėliau, ir

kąsti jau užteks... Užsisakėme 
tik benką jau ispaniško vyne. 
Jonas pripylė stiklus, pakėlė kaitą? 
ir pilnas entuziazmo tarė: — Sukrapštysime...

— Tai per dešimtį minučių I 
sutvarkykite savo sąskaitą, iš- ( 
gerkite savo vyną ir — raus i 
šemaiten..! — per nosį šnypš
tė prūsas. Raus, kol kiti dar 
nepastebėjo, kas čia atsitiko... 
Šį kartą nešauksiu karo lauko 
žandarmerijos. Gerai, kad esa
te lietuviai ir dar iš Kauno... 
Aš irgi buvau Kaune, Metropo
lio komisaru, kol ten dar bu- 

i vone... Ir pridėjo lietuviškai: 
i “Labanakt, šemaiten.”

Pabaigėme vyną, sumokėjo
me netikėtinai mažą sąskaitą 
ir tyliai apleidome didįjį Ber- 

ru_ lyno balių Unter der Linden.
Buvo be ketvirties dvylikta. 

ar Dygiu’ dvyliktą sukaukė sire- 
į nos. Tai jankiai atskrido pa

la- sve&inti priešo su “naujais me
tais”... Kai grįžome po pusant
ros valandos iš slėptuvės pro 
tą pačią vietą, tai tie namai, 

■ ku. jose taip netikėtai vaišin
gai buvome priimti, dar degė 
pilnu tempu...

Bet grįžę į “namus”, nebe
radome nė savo viešbučio kam- i 
po — buvo sulyginta su žeme... 

Ir kaip aš jūsų nepama-1 ^inoma’ ^Dg° in turtai: nauji 
kiek auliniai ir tuščias portfelis...
nu- ii I

Lietuvoj šie kukurūzų augintojai gautų didvyrių vardus, nes jie 
išaugino iš vieno akro 193 bušelius kukurūzų. Kairėj ūkininkas 
Main, dešinėj ūkininkas Quint. Abu iš Missouri valstybės. Anks
čiau šios valstybės rekordas buvo 62 bušeliai iš akro. (UPI)

Amerikiečiai ruošia savisau
gos grupes kaimuose. Bet pa
čioje kariuomenėje yra nepa
sitenkinimų ir pvz. 1960 m. 
lapkr. mėn. trys batalionai sa
vųjų parašiutininkų buvo apsu
pę prezidentūrą, reikalaudami 
daugiau laisvės. Jie buvo iš
sklaidyti, bet sustiprėjo sieki
mas, kad būtų sudarytas jung
tinis kariuomenės štabas, įtrau 
kiant ir patyrusius amerikie- 

i čius, kurie vadovautų karinėms 
1 operacijoms. Prez. Diem rodo 
■ tam palankumo ir tai duoda 
i vilties laimėti laiko iš pagrin- 
i dų perorganizuoti Vietnamo
, gynybą. j

J. Daugi. !

I_____________ __• 73"

Vaistinėje

¥
GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU AK SIUNTIMUI 

Community

Kazimierai. Kareckas, K. Ph., vais
tines savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.

— Tai, brolau, linksmų ir lai 
mingų Naujųjų Metų!

Ir štai jis didžiajame Unter 
der Linden Naujųjų Metų ba
liuje pa iarė ir didžią klaidą 
Būdamas oidelis dainos mėgė- 

i jas ir brangvyno paveiktas, sa
vo dailiu tenoriuku linksmai už
traukė lietuviškai:

— Kai aš mylėjau kaime mer 
gėlę...

Net atsirado balsų tai dai
nai pritariančių... Matyti vokie
tukai. dar kariavę Lietuvos že
melėje...

Bet tuo pačiu metu šalia mū
sų atsirado ir piktas vyras 
doje uniformoje...

— Kas jūs tokie esate, 
Rytų fronto karo lakūnai?

— Ne, mes nesame jokie
kūnai... — aiškinamės. — Mes 
esame pabėgėliai lietuviai, iš 
Kauno...

— Kaip jūs čia patekote?, — 
šnabždom šniokštė prūsas.

— Agi, per duris... Praviros 
buvo, tai ir įėjome. Niekas nie- 
-r nesakė, duoda pavalgyti, iš
gerti, tai mes ir sėdime...

V
oau įeinant... Šveinerei, 
jūs nuostolių pridarėte, 
skriaudėte Tretįjį Reichą...

— Mes gi galime sumokėti... 
į — taip pat tyliai aiškinamės.

— Sumokėti... Kiaulės, ar jūs 
žinote, kam skirta ši išimtina 
vieta ?

Purtome galvas, kad nežino
me...

t 
I 
I

I

VIETNAMAS KRUVINOJ KRYŽKELĖJ
(Atkelta iš 3 psl >

jau ne- 
jis. —

kad už-

ARIF CROWN THFATER 
McCormick Place

23rd St. & So. Lake Shore Dr.
FRI.. JAN. 12 thru SUN., JAJST, 28
Mon. thru Šat. 8:30 — Sunday

Matinees 3 p.m.

with The Orchestra of the

TABANAN PAIACEGAMELAN
I. KETUT BA«IO I. SUSTI RAKA

A P»ul SiHard Produetion
Spomorad by Aawnc«n N»tion»l ThMtrst

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 Arte 
Crown Theatre, McCormick Place, 
Chicago 16, with aelf-addresBed 
stamped envelope for return of 
tlckets.

Skelbkites “Drauge”.

” joną dolerių metams už nevar
žomą pasipelnymą iš nuodėmės 
namų. Diem tapo prezidentu. 
Amerikai davus $2 bilijonu do
lerių pagalbos, sudarė 150,000 
žmonių armiją, pravedė žemės 
reformą, įvedė naujas javų at
mainas, sudarė švietimo siste
mą, ėmė steigti lengvąją pra
monę. Tai daug, žinant, kad 
per 9 metus prieš Vietnamo 
nepriklausomybę tame krašte 
vyko sunkios kovos tarp vai- į 
dančių prancūzų ir besiveržian
čių komunistų.

Ruošiama 68,000 Šiaulių

Prezidentas Diem daug pa
darė. Gaila tik, kad jis norėjo 
pats vienas viską aprėpti ir 
kontroliuoti, reikiamai nepa- 
skirstydamas atsakomybės pa- 

i ririktiems padėjėjams. Ir val
dininkai ne visada laimingai 
parinkti. Daugelis jų besisteng 
darni pasipelnyti, pasidarė ne- 

į I

Į

— Brolau, linksmų ir laimin
gų Naujų 1945 metų...!

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

populiarūs. Kraštas gana pri
slėgtas ir demoralizuotas.

Prezidentas Diem stengiasi, 
kiek gali. Sužeistiems kariams * 
ir žuvusiųjų našlėms įmama 
mokėti pašalpa. Kaimai telkia
mi į stambesnes gyvenvietes, 
kad galėtų gintis nuo raudonų-j 
jų partizanų. Jau naujai pa-1 
ruošta apie 80 kuopų džiunglių 

į kovotojų. Net 68,000 Vietna
mo Šiaulių dabar yra paruo
šiami amerikiečių.
.......... 1 t T t t T 1 t t T . 1 .. r’i

iGKADINSKAS
J. G- TELEVISION CO.

2512 W. 47th St, FR 6-1998 
TV RADIJAI Hl-Fl VĖSINTI VA t 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KCšlES FOTOGRAFIJOS 
MCSI SPEC1A1ABĖ.
PRECIN PHOTO STUDIO

4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248)
(Incorporated) 

EDVARDAS IUS, sav

VANDER WAGEN,_,.
A HEATING //
VOIL J/

S1NCLAIR ALYVA Į SuperFIame Į
4552 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

ANGLYS

COMMUNITY PHARMACY 
(Lietuvių vaistine) 

5000 West I6th Street 
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

I
I

M O V I N G
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

cnd Loan Association

2202 W. Cermdk Road 
Chicago 8, ILL.

Vlrginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U. S. Govermnent

METINIS DIVIDENDAS
mokamas visoms santaupoms

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

FEDERAL

I

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

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

1

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad. „ 9 „ 4 „ ,

» Trečiad. uždaryta visą dieną 
iki 8 popiet 
„ 8 „ 
.12:30

Naujas aukštas dividendas numatoma
mokfti ant investavimo sąskaitą nuo Vasario mėn, 1 <L, 1962 nL 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d. 
i/Aiaainsie pirmad. ir ketv....................... 9 v. r. iki 8 p. p.
VALANuUS: ANTRAD. Ir PENKTAD...............9 v. r. Iki 5 p. p.

r. Iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.

Kas tik

»»

Ketvirtad. nuo 9
Penktad. „ 9
šeštad. . 9

PARAMA - Midwest Maisto ir Likerių Krautuvė
Savininkai J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

2512 West 69th Street ................................. .. Telefonas REpublic 7-1731
SAUSIO MENESIO 12, 13, 14 DIENOMIS

ASBACH U R AL, 80 proof .
ALB. ROBIN, 3 Star Cognac
D A SILVA, 10 Years 01d,

Porfugese Brandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fifth
KRON BRAVIN AQUAVIT . . . . . . . . . . . . . Fifth
IMPORTUOTI prancūziški likeriai .. Fifth
ZELLER SCHWARZE KATZ
HILLS BROS. COFFEE
GRYBŲ (kelmučių) .

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

Fifth $4.79.
Fifth $4.65

$3.45 
$3.98 
$2.98

... Fifth $1.29 
2Sv. $1.15 

Kvorta $1.19

GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... I2 kvorlų $12.89 
Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų luksu- 

sjnėse dėžėse, šprotų, uogienių, įvairių silkių ir žu* 
vės gaminių.

KAIHOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTI!
Krautuvė atdara: Kasdien — nuo 8 vai. iki 9 vai. vak. 

Sekmad. — nuo 9 vai. iki 2 v. ir nuo 6 v. v. iki 9 vai. vak.

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

KALĖDŲ TR NAUJŲ METŲ ŠVENČIU PROGA
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ

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

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

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

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

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION 

6245 So. VVestern Avė. — GR 6-7575

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

RRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226 
Vedėju E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
M«RQUETTE PK„ 6211 S. Wesfem, PRospect 8-5875 

Vedėju d. LIEPOMS

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 
6211 South Western Avė. krautuvė-

gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

Split by PDF Splitter
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Aldonos Vileišaitės RITMINES GIMNASTIKOS studijos pasirodymas
JAUNIMO CENTRE, SAUSIO 14 D. 2:30 VAL. POPIET, ĮVYKS PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE!

" BILETAI GAUNAMI PRIE ĮĖJIMO

Pelnas skiriamas Jaunimo Centrui.

PROGRAMOJE:
ŠVENTOJI NAKTIS, pagal Šeimos Lagerlof novelę. 

Skaitys Akt. A. Brinką. Muzika Arcangelo Corelli.

RIEŠUTO SPAUSTUKAS, muzika Čaikovskio.

Šventąją naktį ir Riešuto spaustuko suitą atliks stu
dijos mokiniai.

VAIKŲ SCENOS, muzika Mompou, ir POLICHINEL- 
LE, muzika S. Rachmaninoff, išpildys studijos įkūrėja 
mokytoja Aldona Valeišaitė.

Kviečia rengėjai — Kun. Tėvas Kubilius ir Studijos 
Tėvų Komitetas

8

DIDINGAS ČIURLIONIEČIŲ DAINOS 
KELIAS

Šaunusis Čiurlionio Meno 
| ansamblis, tęsdamas savo, di

dingą lietuviškos dainos ir gies 
mės kelionę, kadaisią pradėtą 
prie senojo Vilniaus Gedimino 
pilies kalno, nūdien pastoviai 
įsikūręs medžių paunksmėse 
skęstančiame Clevelande, — 
kiekvienais metais vietos lietu- 
vijai suruošia vieną didingą 
koncertą. Tokie koncertai bū
na, kaip ir šauniųjų čiurlionie- 
čių metinio darbo begalinių 
dainyno paruošimo valandų bei 
koncertų, Clevelande ir už jo 
rybų, apyskaita. Tokią įtempto 
darbo ir koncertinių laimėjimų 
praėjusių metų apyskaitą čiur- 
lioniečiai, mūsų tautiečiams pa
teiks didingo koncerto pavidale, 
sausio 13 d. vakare lietuvių 
naujosios parapijos puošnioje 
salėje.

Čiurlioniečių brolijos metinis 
įi koncertas bus reikšmingas ir 

išskirtinis; mūsų kultūrinio gy
venimo įvykis dar ir tuo, kad 
tai bus kaip ir sukaktuvinis, 
680-tas koncertas nuo tos die
nos, kai Čiurlionio Meno an
samblis pasirodė su savo gra
žia lietuviška daina Vilnijos 
krašte.

Lemtingu sutapimu, savaip 
sukaktuvinį 680-tą koncertą iš
pildys 68 choristai. Turiningo 
čiurlioniečių koncerto dainyno 
naujumą arba “šviežumą” su
daro dauguma visai naujos ir 
dar niekada negirdėtos mūsų 
liaudies dainos, parinktos ir tik 
šiam ansambliui harmonizuo
tos. čiurlioniečiams talkinin
kaus mūsų įžymieji solistai — 
Aldona Stempužienė, Vaclovas 

< Verikaitis iš Kanados ir, savi 
* solistai — Irena Grigaliūnaitė, 

Aleksandras Liutkus, Antanas 
Kavaliūnas ir Algis Gylys. Di
rigentai: chorų — 
kulskis, kanklių 
Ona Mikulskienė.

čiurlioniečiai
numato su savo skardžia daina 
aplankyti Chicagą, Baltimore 
bei kitus didmiesčius, kame gy
vena gausesnės mūsų tautiečių 
bendruomenės. Pavasario kon
certinėms iškiloms pasibaigus, 
Čiurlionio Meno ansamblis vyk
dys kitą tolygiai svarbų darbą: 
dalį savo populiarių dainų įrašy- 
dins į plokšteles. Plokštelėse už 
rašomos tos dainos, kurios me
tus ar daugiau dainuotos, iš
imamos iš dainyno. Kad tas 
Jjrangus lietuviškos dainos tur
tas, kuriam iki koncerto lygio 
paruošimui, paskiriama gausy
bė darbo vanadų, nedingtų, už
rašomos plokštelėse kaip bran
gus palikimas.

Čiurlionio Meno 
koncertai, 
ar kitose 
vo ir bus 
kultūros 
sutraukiu 
vosenos tautiečių.

Ryžtingiau pasipriešinsim nu 
tautėjimui, parodydami dau
giau meilės bei šilimos visoms 
savoms kultūrinėms apraiš 
koms. šiuo kartu savo meilės ir 
dėmesio žvilgsnius nukreipkime

I

*

r

į Čiurlionio Meno ansamblio me
tinį koncertą, čiurlioniečiai sa
vo daugelio valandų darbo vai
sius — dainos ar giesmės kon
certus — skirią ne sau, bet 
mums, visiems lietuviams. Pri
imkime tą jųjų didžiulę dvasi
nę dovaną atviromis širdimis ir 
su lietuviška meile.

•Andrius Jogaudas

VYRŲ OKTETO METINIS 
KONCERTAS

Vasario 3 d. Slovėnų audi
torijoje įvyks Clevelando Vyrų 
Okteto metinis koncertas. Kaip 
žinome, okteto vadovas yra Ry
tas Babickas. Okteto repertua
ro didžiąją dalį sudaro pramo
ginės muzikos dalykai. Nors 
oktetas gyvuoja dar vos metai 
su viršum, tačiau jau spėjo pa
sidaryti populiarus vienetas ir 
su savo koncertais aplankė ne
maža lietuviškų kolonijų.

Koncerto rengėjai yra Cleve
lando Lietuvių Sporto klubo 
Žaibo rėmėjų komitetas.

NAUJA PREMJERA
CLEVELANDE

Alfonsas Mi 
orkestro —

pavasarėjant

Čiurlionio ansamblio kanklininkių vadovė Ona Mikulskienė jaunų
jų kanklininkių tarpe. (Nuotr. Pliodžinsko)

7 d. Naujosios parapijos sa
lėje. Jaunieji žiūrovai su savo 
tėveliais Vyskupo Valančiaus 
mokykloje sekė 2-jų veiksmų 
scenos vaizdelį “Stebuklingoji 
eglutė”, tautinius šokius, klau
sėsi dainų ir kanklių muzikos 
bei kalėdinių giesmių.

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos vaikučiai gausiai pu
blikai pasirodė su inscenazvi- 
mu “Puota miške”, kur miško 
gyvuliai, paukščiai, šoko, gie
dojo, dainavo, deklamavo. Vis
kas vyko puikiame miško fone. 
Inscenizavimą parengė moky
klos vedėja Elvyra Vadopolie- 
nė su mokyt. Henriku Piktur
na, talkinant ir kitiems moky
tojams: D. Staniškienei, M. 
Kizienei ir J. Dobrovolskiui 
bei tėvų komitetui. Tautinius 
šokius parengė Jolyta Kava
liūnaitė. Po programos vaikai^ 
grojant Neolituanų orkestrui, 
pašoko didžiojoje salėje sukti-

visas vaikų pasirodymas būtų 
buvęs daugiau negu nepasise
kęs. Mačiusiam abiejų mokyk
lų parengimus, kyla klausimas, 
kodėl viena mokykla ir jos mo
kytojai gali padaryti puikią 
programa, o kita tik vos tre
jukės vertą pasirodymą.

Šv. Kazimiero mokyklos tė
vų komitetas buvo puikiai pa
siruošęs priimti ir svečius ir 
juos bei jų vaikus pavaišinti. 
To rezultatas — gražus pelnas 
mokyklai išlaikyti. Vysk. Va-

esantiems už Geležinės uždan- red. Gaidžiūnas pateiks pasaul. redaguoti liet, krikšč. dem. jau- 
gos. i liet, spaudos apžvalgą.

Valdyba, reikšdama padėką J — Stasys Alšėnas pakviestas 
sportuojančiam jaunimui ir pa-i- 
skatinimui įsteigė pereinamąją 
dovaną stalo teniso varžyboms 
moterų klasėje. Pirmą kartą 
šią dovaną laimėjo S. Kaspera- 
vičiūtė iš Toronto.

— Pulk. Kostas Žukas, bu
vęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris, autorius atsimini
mų knygos “Žvilgsnis į praei-. 
tį”, nuoširdus visuomenininkas' į 
ir darbuotojas atšventė savo; Į 
78 metų sukaktį. ' h

Savo garbingą sukaktį at- I 
šventė, deja, ligoninėje sunkios į 
ir skausmingos ligos kamuoja-; I 
mas. Jo atlankyti buvo atvykę 5 
ir Chicagoje gyveną brolio vai- ii 
kai. Duok, Dieve, jam kantry-! < 
bės ir ištvermės.

— Dvi įdomias paskaitas LB > 
pirmoji apylinkė rengia sausio I | 
-vasario mėnesiais. Jas skaitys' j 
dr. Adomavičius iš Chicagos i j 
vaikų auklėjimo klausimais ir i

I

nimo žurnalą “Jaunimo Žy- 
(Nukelta į 6 psl.)

J

I

DAR DĖL ĮŠALUSIŲ 
SIUNTINIŲ

Gautas pranešimas iš ATLAS
Corp. New Yorke, kad jau da- 

lančiaus lit. mokyklos tėvų ko- leidimą, Washingtonas iš
metėtas pasitenkino kukliais siTisti siuntinius, kurie buvo 
sumuštiniais. Todėl ir rezulta- grąžinti. Tik lieka sumokėti už 
tas menkas. persiuntimą USA paštui ir grei

tai siuntiniai iškeliaus į Lietu-Vysk. M. Valančiaus mokyk
la turi 140, šv. Kazimiero — v^’ 
70 mokinių. Pastarosios progra 
mos išpildyme dalyvavo visi

Vienas žymiausių mūsų dra
maturgų ir teatrologų, parašęs 
keletą stambių scenos veikalų, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
ir vėliau Vilniaus universiteto 
prof. Balys Sruoga, karo metu, 
naciams universitetą uždarius, 
buvo suimtas ir pateko į Stut- 
thofo kacetą. Ten, kad ir žiau
riai kankinamas ir siaubiamas, 
vis dėlto neįsivaizduojamose 
są’ygose sugeba kurti. 1943-44 
metais sukuria įvairių veikalų, 
jų tarpe ir “Uošvę”, trijų veiks 
mų komedija, šauniai pajuo
kiančią mūsų kasdienines ydas.

Vlado Braziulio vadovaujamo 
ji dramos studija vaidins šios, 
dar niekur išeivijoje nestaty- 

: tos, komedijos premjerą Vytau
to Matulionio, Western Reser- 

■ ve universiteto diplomuoto ak- 
’ toriaus režisūroje, sausio 20 d. 
! lietuvių salėje.

Biletai — nuo 3 dol. iki 1.50 
' jau gaunami Dirvoje, Prekybos 
’ namuose ir sekmadieniais Spau 

dos kioske šv. Jurgio parapijos 
salėje.

. ATVYKIME PUNKTUALIAI

ansamblio 
Clevelande 
visada bu-

įvykstą 
vietovėse, 
svarbi mūsų tautinės 
šventė, kuri visada 
daug lietuviškos gal-

nį, Norių miego, Pučia vėjas ir ^ojo gan silpnokai, 
kitus liaudies šokius vadovau
jant mokyklos mokytojams. 
Tai buvo didžiausias džiaugs
mas ne tik mokyklos vaikams, apylinkė savo gruodžio 17 d. 
bet ir svečiams bei tėvams. Tė
vų komiteto pirm. dr. VI. Ra
manauskas savo žodį į vaiku
čius, kurių buvo arti dviejų 
šimtų, tikrai vykusiai pataikė 
į jaunimo širdis.

Vysk. M. Valančiaus moky
klos eglutė buvo žymiai kuk- 
lesne Jei nebūtų buvę kanklių do Iietuviams ir 
muzikos, vadov. Onos Mikuls- • 
kienės, ir tautinių šokių vad. 
Ingr. Stasaitės ir N. Geležytės,:

Čiurlionio koncertas bus pra
dėtas punktualiai, todėl, tie, ku 
rie dar biletų nesatę įsigiję, 
prašoma iš anksto nusipirkti 
pas čiurlioniečius arba prieš 
koncertą Naujosios parapijos 
salėje. Biletų kasa bus atida
ryta valandą anksčiau prieš 
koncerto pradžią. Visi clevelan- 
diečiai ma'oniai kviečiami į sa
vųjų dainininkų meno šventę.

Dvi Kalėdų eglutės
Kaip pereitais metais taip ir 

šiemet abi Clevelando lituanis
tinės mokyklos surengė tradi
cines Kalėdų eglutes lietuvių 
vaikams. Vysk. M. Valančiaus 
Eglutė įvyko gruodžio 30 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje ir šv. 
Kazimiero mokyklos — sausio

Fifth $4.79

SKIP’SI^.ce 
į Liquor Store 
I 5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 

H . JANUARY — SAUSIO 11, 12, 13 D. D.

ASBACH URALT 80 PROOF 
GERMAN BRANDY

IIMi 
s

l

v
it II

Apmokėjimą reikia siųsti į 
tas įstaigas, per kurias siuti- 

mokiniai, darniai. skambėjo dai buvo išsiųsti, nurodant 
nos ir giesmes, senosios moky- siuntinio numerį, siuntėjo ir 
klos mokiniai dainavo ir gie- gavėjo pavardes. O kas nori 

gali siųsti tiesiai į New Yorką 
Trumpai sekančiu adresu: ATLAS Corp.,

1 135 West 14th St., New York 
LB Clevelando pirmoji u ję y.

Muitą ir kitas išlaidas su- 
posėdy aptarė ir nustatė gaires tvarkys virš minėtoji korpora- 
iškilmingai paminėti Maironio P1- 
100 metų gimimo sukaktį. Nu- 
matytas sudaryti organizacijų, , 
menininkų ir teatralų komite
tas. Kalėdų ir Naujųjų metų 1 
proga pirmoji apylinkė per ra
diją perdavė sveikinimus vi- i 
soms organizacijoms, Clevelan-

• lietuviams i
i

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

i
J. Karvelis, World Parcel 
Service, 3322 S. Halsted 
Str., Chicago, III. Tel. YA 
7-0677.

HEALTHY FOOD RESTAURANT

ST. ANNE 80 PROOF BRANDY

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

Pigios pavelksIinSs lempos.
J. MIGLINAS 

2549 W. A9th St. II a. PR A-10A3
fif"':

LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 Soufh Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
J. ir Pr. Bičiūnas Chicago 8, Illinois |

KVIEČIAME PRADĖTI 
TAUPYTI PAS MŪS!

51 % MOKAME UŽ 
4BONŲ TAUPMENAS

MOVI NG
F. KASPARAS

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

v

Fifth $5.59

Fifth $5.98

Fifth $f.98

Fifth $1.39

Fifth $4.89

Fifth $2.98
DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL

BRANDY Fifth $3-49

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. F.

CINZANO VERMOUTH. Dry or Sweet. Fifth $ “| .39

ESCORIAL GELB 84 PROOF GERMAN
LIQUEUR Fifth $5.69

ZAREN KAFFEE LIQUEUR

EUXIR D’ANVERS LIQUEUR

| ISABEL IMPORTED SPARKLING 
Į ROSE WINE

> PIERRE CARTIER MEDOC, GRAVES, BARSAC 
| SAUTERNE, HAUT SAUTERNė 
n ST. EMILION

Naują aukštą 
dividendą investavimo 
sąskaitoms rengiamės 

mokėti nuo 
1962 m. sausio 1 d.

JOIN OUR STAINLESS 
C LU B !

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

kite smulkmenų!

GRANT WORKS
ALYVA, ANGLYS

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

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

Adomas Bemadišius

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

y

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

I

Indeliai apdrausti iki SI0.000 per 
federalinės valdžios agentūrą.

KAS DU MftSENTUS DUODAMOS 
VIS NAUJOS DOVANOS 

TAUPYTOJAMS.

Įsteigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME

S T. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court 
Cicero 50, III. 

Tel. BIshop 2-1397
JUOZAS F. GRIBAUSKAS. 

sekretorius 
f

AND IOAN ASSfOjlAT/ON
ŠUO South Baleted Street • Oliavo S • CLifride t-010t

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

Telef. WAIbrook 5-5121

Split by PDF Splitter
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CLEVELANDO ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psl.,
gius”. Žurnalas, pasitraukus A.

džiai — A. Klavaitis ir M. Pau- 
tienis laikė egzaminus į vyres-

Kasiuhričiui, jau kuris laikas budŽlų aukštesnį laipsnį, 
nepasirodė. B- Rutkauskas talkininkavo

__  Kalėdų proga šv. Jurgio stovyklos vadovui A. Pautie- 
parapiečiai šiemet savo para
pijai suaukojo net visu tūks
tančių dol. daugiau negu pe
reitais metais.

—- Vysk. M. Valančiaus lit- 
mokyklos tėvų komitetas Kalė
dų proga šv. Jurgio parapijai 
paaukojo 100 dol. Lituanistinė 
mokykla naudojasi šios parapi
jos patalpomis savo šeštadie-

f

niui, pravedant nustatytą 
vykios programą.

StO-

IŠKĖLĖ GRAŽIAS IR
SVEIKAS MINTIS

me reikale šios parap. abu dva
sios vadai — klebonas kun. J. 
Angelaitis ir jo pagelbininkas 
kun. A. Goldikovskis. Jeigu to
kia draugija pavyktų čia su
organizuoti, tai be abejo, ji 
daug pagyvintų šios parap. vi
są lietuvišką veikimą ir gražiai 
apjungtų seniau ir vėliau atvy
kusius lietuvius. Lietuviams 
reikėtų paimti pavyzdį iš žydų, 
kurie daugiausiai remia savo 
tautą ir kurie yra didžiai vie
ningi. Senelis

real estate

SC0TTSDA1E
CLASSIFTED AND HELP WANTED ADSiREAL E 8 T A T E REAL ESTATE EEAL ESTATE

šv. Jurgio 
šią savai- 
visų para-

Erinei mokyklai.
— Kalėdojimas 

parapiečių pradėtas 
tę. Klebonas prašo
piečių patikslinti savo adresus 
klebonijoje.

— Visuomenės patogumui ir 
pirmosios LB apylinkės darbo 
palengvinimui, šiais metais tau 
tinis 'soJidąrumo mokestis bus 
galima sumokėti paštu, grąži
nant prisiųstą voką su regis
truotu pakvitavimu, kurį už
pildžius su pinigais siųsti Su- 
perior Savings pirmosios apy
linkės s-ton.

— Clevelando lietuvių gyven
tojų surašymas vykdomas ir 
iki kovo 1 d. bus užbaigtas. 
Ryšium su tuo norima praneš
ti, kad gyventojų registracija 
nėra numatyta, kaip kuri spau
da. buvo paskelbusi.

— Paskutiniame pirmosios 
apylinkės posėdy dalyvavo ir 
AL Bendruomenės Tarybos 
pirm. St. Barzdukas, kuris pla
čiau painformavo apie L. Bend 
ruomenės planus minint Mai
ronio 100 metų gimimo sukak
tį. Ta pačia proga I-sios apyl. 
pirm. F. Eidimtas visos valdy
bos vardu padėkojo buv. Cent
re valdybos pirm. St Barzdu- 
kui už artimą ir nuoširdų ko- 
operavimą su apylinke ir pa
linkėjo ir toliau, jau naujose 
pareigose, dirbti kaip iki šiol 
Lietuvai ir lietuviams.

V. R.

Gal jau yra žinoma visiems 
amerikiečiams lietuviams, kad 
Clevelande randasi dvi lietuviš
kos parap. — viena arčiau pa
ties miesto — Šv. Jurgio pa
rap., o kita toliau. Pastaroje 
parap. lietuviai yra mažiau or
ganizuoti. Iškilo mintis, kad 
Švč. P-lės N. Pagalbos parap. 
reikėtų suorganizuoti visi veik
lesnieji lietuviai į vieną drau
giją, kuri rūpintųsi vienybe, 
lietuvybe ir katalikybe.

Pirmiausiai siūlyčiau, kad vi
si šios parap. veiklesni parapie- 
čiai pradėtų susitarti savitar- 
pyje ir sušauktų viešą sus-mą. 
Čia gal daugiausia padėtų šia-

PROGOS — OPPORTUNTHES

Bet

BUDŽIŲ ŽIEMOS STOVYKLA

ARIZONA
HOSPITAL
TO OPEN

IN J.ANUARY

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 
p. lot. $20,000.
. 2 apt. 6 ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26.500.

Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šlldy. 
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 1-8399

2

2

I
CITY

HOSPITAL

$30,800 mūrinis 1 % a.. 40 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 ♦‘a apačioj, 

limi viršuj, M. p., $19,960.
Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 

žas, pastogė, tik $12,900.
Mūras 5 kamb., 80 p. lotas, 

Campbeil. $20,000.
Mūras 8 butai, Geaos pajamos, 

ir Kedzie. $84,90(k
Medinis 7 kamb. su pajamom 

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

mas, Gage p., tik $8,000.
Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 

gera vieta. $17,800.

S ga

gara- V '
$42,800 mūrinis 4 butų, 59 ir 

Kedzie rajone.
$99..500 mūrinis daug butų su 

$15,000 pajamų metams, M. Parke.
$44,000 naujas mūras ir mūro ga

ražai, įrengtas rūsys, M. parke.
$12,500 mūrinis sai garažu, $200 

paj. mėn.. arti M. pirko.
$29,900 Rockwell ir 67, geras 

po 6 mūras, garažas.
$38,500 visai naujas mūrinis, 

butai ir patalpa, 59 ir Mozart.
$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 

virš $400 į mėn. iš 5 nuomų.
$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas. 

30 p. lotas. Gage p.
$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 

garažas. 43 ir Campbeil.
$12,900 medinis i 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.

69 ir

62Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastoge. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
ge. $16,900.

Mūrinis bungalotv. 6 kanib., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900. .

13 būtų mūrinis, tvirtas. $ J 5.000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, ^notarizuo jame dokumentus, pil
dome Inconie Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd SL, CL 4-2390

a.

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

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 tinkamų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3S84

$36,600
Naujas. 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5 Vž kamb.. 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SEEVICE

2405 W. 51st M WA 5-5030

Scottsdale, 
Inc.

TI'RfcKITE SAVO BIZNĮ!
Jei jieškote biznio, kuris žada:

• Jokio darbo.
• Jokio investavimo.
• Pelnų, kuriuo greit praturtėsite.

— TAI NERASITE.
mes galime pasiūlyti 

Jums nuosavų biznį
Amerikoje puikiai augančioje indu
strijoje.
“AUTOMATIC MERCHANDISING” 

(Automatinių prekiavimas) 
Visoje šalyje skelbiamas Du poni 
produktus
Apsaugotos teritorijos 
Vidutinis pelnas 75-150'% 
Nereikia jokio pardavinėjimo 
Nereikia jokio prityrimo 
Tinka vvrams ar moterims
Jei būsit nepatenkinti., bendrovė

MIN. TNVESTMENTAS $1.590
Rezervuokite sau teritorijų dabar!

Skambinkite 943-7322 
arba siųskite savo vardą. adr. 
tel. nr. J

NATIONAL PLASTICS
909 North Statė Street

i

ir

I

A MON-PROFIT ORGAN1ZATION

OFFERS FOR SALE 
REMAINING

Registered and Negotiable

First Mortgage

BONOS
In Denaminations of

$100

REAL ESTATE
$500

» 
I 
I

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

ro rezidencija ir garažas. Gazu šil
dymas. Platus lotas. $20,200.

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

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

sa-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. 
$28,600.

Liuksus — Modern. 6 kamb. 
ras. Sausas įrengtas beismentas. 
ražas. $21,000.

aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. 
zu šildymas. $24.800.

Švarus 5 kamb., 10 metų, mūro 
namas. Gazu šild. Priedai. $14,200.

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

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

NAUJA {STAIGA

8 ir

Mū.
Gazu atskiri šildymai.

mū- 
Ga-

Ga-

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

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

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

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

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

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

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

šviesus 13 apartmentų mūras. 
Virš $15,000. nuomos. įmokėti 
$30,000.

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
užir garažas. Nereikės derėtis, 

$15,900.
DIRBA KASDIEN

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel, RE 7-7200 arba RE 7-8534

—■I ——————————————__— ————____

TAKE A SECOND LOOK

$1,000 and $5,000

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. gazo 
šildymas. Naujas garažas, su šoninių 
įvažiavimu. Alumin, langai. $31,900.

Naujas 556 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.

t For Investment or Retirement m Fabulous, Sun Valley, Arizona

i The
j mg _____ ___ ______
most famous tourist mecca—will be 
completed in January! Remalning 
bonds for this 120-bed M.D. hospital 
carry 13 thru 15-year maturity dates.

i Invest today!

only hospital for rapidly-grow- 
Scottsaale, Arizona—the West’s

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

INTEREST
Per Annum

PAID SEMI-ANNUALLY

TODAY . . . Call or Write
MARY JANE TALMADGE 

WH 6-6501
39-G W. First Street 

SCOTTSDALE, ARIZONA 
or

i

I

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Pnbllc 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Te*. PRospect 8-2233

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

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

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

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

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

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

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

DU NAMAJ
Labai gerame stovyje Brighton 

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

P. L E O N A S

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 % 

i kamb. ’(3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
j sklypo. 2 maš. “side drive” gara

žas. Savininkas perkeltas i New 
i York. Parduos už $18,000 ar net 
' pigiau.

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

Šviesus 3-jų mieg. kanib. bunga- 
low. Arti Marąuette Parko mokyk- 

i lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.
J. STONKUS,' R. L 

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

1

REAL ESTATE

ŠIMKUS
2735 West 7lst Street

Tel. WAlbrook 5-6015

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

Remkit dien. “Draugę”

MARQUETTE PARKE
Ant 69-os ir Talman, -mūrinis. S 

butai ir biznio patalpa. Bargenas, 
$29.500.

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

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpuHic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTOES

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

INCOME TAX
,A

Lietuviai Budžiai, švenčių 
proga, kaip ir kitais metais, 
turėjo žiemos stovyklą Roun- 
dup — Lake, 30 mylių nuo Cle
velando. Būdžius aplankė tėvai 
ir svečiai. Stovykloje buvo ne 
tik sportuojama ir džiaugtasi, 
bet buvo praeita tam tikra li- 
.tuanistinių dalykų programa 
ir po to jų žinioj buvo tikrina
mos. Tėvai turėtų daugiau su
prasti tokių stovyklų reikšmę, 
nes stovyklos daug naudos duo
da jaunuolio sveikatai, išsilavi
nimui ir lietuviškam auklėjimui.

Jaunesni budžiai — R. Saba- 
liauskas, R. Išangė ir ^ J.; 
Stankevičius laikė egzaminus į 
aukštesnį laipsnį. Vyresni bu-

|

f

Eųuivalent to 40 Tovvnsite Lots
ONLY S269.00 Per Aere — CASH OR TERMS

Average 1960 No v. 7*mperature 73 Degrees, Scottsdale, Ariz.

Arizona Land Corporation This offer expires
7044 E. Thomas Jan. 31, 1962
Scottsdale, Arizona

Please Reserve For Me:
10 Acre Ranctusro—$295.00 down—$50.00 per mo. 
2% Acre Estate—$95.00 down—$25.00 per

,10% discount for 
Enclosed is my check 
opening payment fo 
Payment for aereage 
com m erčiai sites ( 
no obligation (
NAME

Cash. 
or

mo.

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

Scottsdale, Arizona

Name

Address

;city ..

Statė .

DĖMESIO !

i NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
(VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
' Tel. PRospect 8-3792

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

HE 6-2588, po 6 v. vak. I

į

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

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

LA 1-6047, RO 2-8778

*

NEBRANGLAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

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

J
Remkit dien. “Draugę”

money order for $......................................as my
I^tnd Savings Account ( ) or Full.

); send information on industrial and 
Free Land Investor’s digest — no cost

PILNO MĖNESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS

I TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIENA

I
I
I
I
I
I
I
I
i ADDRESS
'CITY . . .

_ CLT TH1S AND MAIL TODAY!

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

HELP WANTED MOTERYS I

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

JUSTIN MACKIEWICH, Chiirmin of th« Board

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

t

ŠILD Y M AS "

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

Reikalinga moteris padėti šeimi
ninkauti. vienam menesiui. Atlygi
nimas $200. Gyventi 95 mylios nuo 
Chicagos. Dėl informacijų skam
binti IN 8-8869.

PROGOS-OPPORTUNITreS

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

Are yott uanUng to buy a bitsiness 
in Arizona?

Wc have many fine listings on 
profitable opcrations at priccs and 
terms that are right. See or write 
us about your want». We can help 
you in many ca.ses whcthcr you buy 
frv>m us or not.

ALIAS C. JEFFRYES, RI/TY 
2525 N. Centrai AL 2-6737

Phoenir, Arizona.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E DI CIN 0 S ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949 
•360 S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VTC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokSjimaa

CICERO HEATING AND 
StlEiVi MEtAJ ,

3431 S. Kedzie Avenoe 
Chicago 23. Illinois

Tei. 277-1442 Res. OL. 6-0413

CONSTRUCTION C0
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

B KITOKĮ PASTATAI

JUSTIN MACKIEWICH Jr„ PrMidant

FREE PARKING

Kasdien, įkaitant lešta<flen| nuo 9 valandos ryto Bei 4 valandos 
ryto Hri * valandos vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

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

owning & operating this brand new 
currently occupied motei 40 unitą 
— air conditioned — TV’s AAA-ap- 
proved. newly carpeted and furnish. 
ed — svlmming pool, 
60% occupancy (avg.). 
new four Inne Htghway 77 by pass. 
VVrite. wire ar phone G-". Z .ZZ.Z. 
Skylark Motei, 

llox $67. I>.

coffee bar. į 
Righton on 1 
77 by pass. 
G A 5-1135.

Tcxns.Harllngcn.
T. Ilay, owncr.

to rnn it!

Pirkite |AV Apsaunos

B a n u S •
t

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in-' 
i dustrijoa bei ofisų pastatai.^ 

Taip pat įvairūs pastatų re-j 
' montai.

(
I

•043 SO. SAWYER AVENUE y
CHICAGO 29, II,L. ▲

Namų TeL PR 8-8378 Y

,, V I K D O
HEATING SERVICE

įrengia naujus ir perstata se
nus visų rūšių namo apšildy
mus. pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “conversion burners”, 
vandens •'boilers”, vandens nu
tekėjimo r i nas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WE8TERX AVĖ.. Chl- 
cago. .111.. VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

Perskaitę “Draugą", duoki- 
e jj kitiems pasiskaityti.

y

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chiouro. III.

v himnus Constr. Co
I 2618 W. 7lst Street, Tel. PR 8-4268 ir TE 8-5531 M

Split by PDF Splitter
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Repr. Carl Albert iš Oklahomos džiaugiasi Washingtone po to, 
kai tapo išrinktas kongreso daugumos vadu, šalia jo Massachu- 
setts atstovas McCormack, 70 m. amžiaus, atstovų rūmų pirmi
ninkas. (UPI)

II I /*** A /"* <N ir 6:30 vai. ryte; 65 laipsnių 7:30
11 vZ7\«/w E vai.; ir 68 laipsniai nuo 8:30į

MŪŠŲ KOLONIJOSE

GAL REIKĖS MOKĖTI UŽ 
ŠALIGATVIŲ PATAISYMĄ
Chicagos gatvių ir svaro ko- 

misijonierius Lloyd Johnson šį 
pavasarį žada patikrinti 7,000 
mylių šaligatvių stovį. Jau da
bar pramatyta naujai išgrįsti 
1,000 mylių šaligatvių. Dabar 
neaišku, ar namų savininkai tu 
rėš pinigais prisidėti už pageri
nimą šaligatvių prie savo nuo
savybės.

SKUNDAI DĖL ŠAIZIO
Vyriausias Chicagos namų ir 

pastatų inspektorius Jack Ruel 
šiomis dienomis gavo 165 skun
dus, kad namų savininkai ne
duoda užtektinai šilimos. Už to 

j kį elgesį pagal miesto įstaty- 
j mą baudžiama iki $200. Nuo ; 
■ rugsėjo 15 d. iki birželio 1 d. 
‘ šilima turi siekti 60 laipsnių
-------------------------------------------

i

Worcester, Mass
Šeštadienines mokyklos eglute, atsilaiik:ę tėvai, Aušros Vartų įun j Bakanui 

Worcesteryje veikia dvi šeš- administratorius kun. A. Jan-
f tadieninės mokyklos. -^u^ros j kauskas ir kun. J. Steponaitis. Kazimiero kongregacijos sese- 

Vartų ir Šv. Kazimiero parapi-i Eglutės programėlė, pritaikyta rims už darnų bendradarbiavi- 
jų mo y ų pa P°se. usros Kalėdų nuotaikai, buvo gana įr tėvams, kad leidžia savo 

artų parapijos sestadienmes daiĮįai parengta ir mokinių gra
žiai atlikta. Šokius, žaidimus ir 
dainas parengė O. Vaitkuvienė, 
o vaidybą patvarkė Pr. Račiu- 

■ kaitis. Po meninės programos 
ir mokyklos vedėjo tarto pasvei 
kinimo žodžio iš tolimų kraštų, 
aplankęs ir pavergtos Lietuvos 
vaikučius su Kalėdų dovanų 
dideliu maišu atsilankė ir Ka
lėdų sene.,s. Bedalydamas dova
nas, senelis apgailestavo, kad 

i nesuradęs vaikučiams lietuviš
kų knygelių, o tik visokių džion 
kinių žaislelių. Mat, jei jis bū
tų galėjęs vaikučiams padova- 

į no ii po lietuvišką knygelę, tai 
;jis būtų galėjęs tuo savo žygiu 
palengvinti ir šeštadieninės mo

kyklos darbą, greičiau išmoky- 
!ti Lietuviškai skaityti. Pabaigo
je vyko vaišės.

Gruodžio 31 d. surengta Šv. 
Kazimiero parapijos lituanisti
nės mc nykios eglutė, kurios me- • 
ninę programėlę — inscenizuo
tą pasaką mergaitės sapną apie 
Kalėdų senelį parengė ir tautiš 
kus šokius parengė jaunosios 
mokytojos G. šermukšnytė ir 
D. Mačytė, o Kalėdų giesmes 
ir-dairas St. Raudonis. Čia ir 
atsilankė Kalėdų senelis su di
deliu maišu dovanų, kurių tar
pe taip pat nebuvo matyti lie
tuviškų knygelių. Pabaigai mo- 

i kyklos vedėjas, kuris drauge, 
I yra ir bendruomenės apylinkės 1

I

los buvo surengta mokiniams
j eglutė, ’ kurią be mokiniųbuvo pirmininkas, padėkojo klebonui

___  _________ i už leidžiamas
mokyklos patalpas naudotis, šv.

V; ’• -- -- - -
lituanistinės mokyklos vedėjas 
y ta J. Baškys, mokytojai kun. 
J. Steponaitis ir A. Glodas. Šv. 
Kazimiero parapijoje vedėjas 
V Mačys, mokytojai G. Šermuk 
šnvtė, D. Mačytė ir St. Raudo
nis. Malonu konstatuoti, kad į 
lituanistinės mokyklos darbą y- 
ra įsitraukęs ir jaunimas: Wor- 
ces erio mokytojų kolegijos stu 
dentė G. šermukšnytė ir vidu
rinės mokyklos mokinė D. Ma
žytė.

Crvodžio 17 d. Aušros Vartų 
parap’jos šeštadieninės mokyk-

vaikus į lituanistinę mokyklą. 
M.tinų rūpesčiu buvo pareng
tos vaišės mokiniams ir visiems 
atsilankiusiems. Pr.

v.

mas miestui kainuotų $70 į va- 
ir 68 laipsniai nuo 8:30- landą.

r. iki 19:30 «v. v.
DAUG SKAITYTOJŲ

IEŠKOS DŪMŲ Iš OKO
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tų gyvena Pennsylvania gela- 
kelio patiltėje prie Canal ir

, kia tiktai 
sveikatos. 

Pernai Chicagos viešus kny-119 st Jis «iriasi «**» dirbęs norėti’".
. . . -— . .. jau 52 metus. Anot Meago rei-vmmeu £Chicagos gatvių ir švaros ko- , 7^ j jau 52 metus. Anot Meago rei-

rolės direktorius James Fitz- ^-nus aplanke 8^5,000 skaity- | 
patrick praneša, kad helikdpte-: Knygynuose yra 2,760,000 ----- -----------------------------------
rio paga’ba labai lengvai gali 
susekti pramonę, kuri neteisė
tai leidžia dūmus ir teršia Chi
cagos orą. Už prasižengimą 
miesto įstatymui dėl dūmų lei
dimo gręsia piniginė $200 pa
bauda. Helikopterio nuomavi-

tomų. Skaitytojai per metus 
pasiskolino 10,796,174 knygų.

I
REIKIA TIK UGNIES, MAIS

TO IR SVEIKATOS

SPORTAS
(Atkelta iš 2 pusi.)

RŪPINAMASI SPORTINIŲ 
KADRŲ PARUOŠIMU

Yra numatoma Chicagoje su
rengti trumpalaikius kursus, 
sporto instruktorių bei sporto 
administracinių pareigūnų pasi
tobulinimui. Ši problema ypa
tingai yra aktuali, kadangi 
sportininkų skaičius auga, o 
kadrų eilės vis retėja. Tikima
si šiam reikalui gauti talkos iš 
Chicagoje ir apylinkėse gyve
nančių mūsų sporto darbuoto
jų - veteranų. V. V. V. A-da
ATLIKIME METINĘ SPOR
TININKŲ REGISTRACIJĄ
Pradedama vykdyti 1962 m. 

lietuvių sportininkų metinę re
gistraciją, Pabrėžiama, kad tiek 

f apygardinėše pirmenybėse, tiek 
ir visose kitose lietuvių ar pa- 
baltielįų varžybose dalyvauti 
gali tik 1962 m. Š. Amerikos 
Lietuvių sportininkų metinę re-1 
gistracijos prievolę atlikę klubai 
bei pavieniai asmenys.

Registracija atliekama apy-1 
gardoje per sporto klubus. Klu
bams nepriklausą asmenys re
gistraciją atlieka bei visas 
smulkesnes informacijas gauna 
tiesiai apygardos būstinėje šiuo 
adresu: Mr. A. Bielskus, 1211 
Cariyon Rd., East Cleveland 12, 
Ohio.

N

>

Į

“ugnies, maisto 
Ko galėtų daug 

Jis patenkintas si 
vienišu gyvenimu.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖL1NY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834Barzdotas 81 metų senukas 
John Meago jau dvidešimt me-

Gyveno udth Court. Cicero. III.

Mirė sausio 11 <1.. 1:45 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. □ m.

marti EinilyPeter.
Casimir. marti 2 dukterys; Helen Volpe Bernice

žentas VVilliam.Krones. kiti ffimi-10 anūkų, brolis Stanislovas,

vak. Vasaitis Butkus

sausio 15 d.. is koplyčios S:30
Antano

Nuoširdžiai kviečiame visus: iminės. draugus ir pažįstamus

marti, žentas ir anūkai.
leidot, direkt. V asaitis Butkus. Tel. OL 2-1003.

A. + A
PETRAS JAKŠTAS

Amerikoje išgyveno
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs:

Veronica.

nės. draugai ir pažįstami.
Priklausė šv. Antano Draugijai ir Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas penkt. " ’ ’ ~7 vai

koplyčioje. 1446 S. 50th Avė.. Cicero. IU.
Laidotuvės įvyks pirmad..

ryto bus atlydėtas į šv. parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

dalyvauti siose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Amerikos Lietuvių Romos Ka 
talikų Federacijos apskrities su 
sirinkimas įvyksta sekmadienį, 
sausio 14 d. 2:30 vai. p. p. šv. 
Petro ir Povilo parapijoj, 1321 
Mifflin St. Parapijos, katali
kiškų - lietuviškų draugijų val
dybos ir veikėjai, kurie intere
suojasi katalikišku - lietuvišku 
veikimu, yra prašomi dalyvauti 
šiame susirinkime.

Kviečia valdyba

Vienerių mėty mirties sukaktis 
A. -j- A.

EMILY KAMINSKAS
(PO TĖVAIS PETRAUSKAITĖ)

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms

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

I

4

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, 111.

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, 111.; 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 SESELĖ MARIELDA Iš ŠV. KAZI
MIERO VIENUOLYNO, SŪNUS DAN IR MARTI. 
CONNIE, ANŪKĖS 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

J< F. EUDE1K1S
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

aMBLLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

I 
I 
IIII
į ( 

.1
4
I

A. -j- A.

ANTANAS ŽIŪRAITIS

LEVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-00

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

v

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OH CO. 
DR 3-3693

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

i

V. 
V.
V.

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIMVANS
trio moderniuos

AIR-CONDFfiONBB KOPLYČIOS

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

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. -f A. 
MAGDALENA MICKA

(BAGDONAITĖ)
Gyveno 4435 S. Washtcnaw Avė., Chicago. Illinois,

Mirė sausio 9 <1., 1962, 12:05 vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gilnė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr., Suvalkų vaisė., 

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

thony, anūkė Gcraldine. sūnus MicTiacl, marti Lillian, anūkai 
įžiūra, Michael, Patricia ir Sandra, dėdė George Kukis, giminai
čiai —'/kun. Anthony Zakarauskas, kun. Alphonse Micka, M.I.C., 
ir kun. Leonard Yerkes. Seselė M. f Sandra, kazimierietė. gimi
nės: Spirauskų. Davidoniit. Yerkes, Mickų. Skelly, Zakarauskų. 
Šėmaičių. Petkelių ir Vyšniauskų šeimos. ■

Priklausė: Maldos Apaštalavimo, Tretininkų, švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo. Gyvojo Rožančiaus ir Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijoms

Tėvų Jėzuitų, Tėvų Marijonų, šv.

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

Velione buvo amžina n;*rč: Tėvu Jėzuitu, Tėvų Marijoni), 
Tūvij Pranciškonų ir Nekaltai

Br liti nu k*>Dly< 434 a

/-< t„ sausio 13 d.. ».< koplyčiom 
-o* I’ M Nekalba Pra-idėjimo 

^ediihnROK pamaldom iiž \«'lion€s 
j šv. Kažirfdero. -kapinei, 
visus: gimines, draugus i

žentas ir anūkai.
Tek LA 3-3572

fT---- -------.-----~

Kazimiero Ib’inė jii. 
MarijdĮf Rės< rų Gildės

Kūnas pašarvota’ 
fornla Avė.

I<aidotuv ė:» ivyiks 
ry to bus atlydėta i <y»- 
bažnyčią, kurioj, įvyks 
Po mprjaMų bus nulydėta

MuŠMf'džiai kviečiame 
dalyvauti šiose laidotuvė.-e.

Nuliūdę: Dnktč. sūnus, marti,
Iaidėt, direkt. Petras Bieliūnas.

ir

Pralietosios

So.’ Calt-

vai. 
parapnoų 

sielų..

pažįstamus

MIELAM TĖVUI DR. TOM. ŽIŪRAIČIUI, O. P.,
JO TĖVELIUI MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ 

REIŠKIA
Aldona ir Valentinas 

Pliopliai

8319

I IIH

2424
2314

S.. LITU
JURGIS F. RUDMIM

ANICA AVĖ- Tel. YArds 7-1138—1139

VASAIT1S — BUTKUS
N. ūOtfc VVE . CH ERO l|,|. Tel (H.ympu

STEPONAS C. LACKAWIC2
Tel. REp«Mk
Tel. VIrginia

W. 6! lt h STREET
W. 28fd PLACE

2 IOH3

7-1213
7-6672

Split by PDF Splitter
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X Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos sekreto
riaus adresas yra toks: Dr. VIa 
das Šimaitis, 2737 W. 43 Str., 
Chicago 32, UI., tel. CL 4-2390. 
Apskričių valdybos gali ten 
kreiptis pranešdamos naujų vai 
dybų adresus. Federacijos pir
mininku yra veiklus visuomeni
ninkas inž. Antanas Rudis.

X Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos ruošiamas Klai
pėdos krašto atvadavimo su
kakties paminėjimas įvyks per 
“Margučio” radiją sausio 15 d., 
pirmadienio vakare. Bus paskai 
tytos ir vieno sukilimo dalyvio 
iš Sibiro parašyto laiško ištrau 
kos. Programą atliks stud. Ka
rina Srugytė ir Raminta Lamp- * 
saitytė.

X Lietuvių Demokratų Ly
gos politikai Aleksandras Kum- 
skis, Jack L. Jatis, adv. Pau) 
Smith, adv. Al. Preibis, adv. 
C. P. Kai, dr. Joseph Jerome, , 
Efrosina Mikužis ir Donna 
Kamm posėdžiavo Morrison vieš 
buty paruošdami planus artė
jantiems rinkimams, kurie bus 
balandžio mėnesį. Lietuvių De
mokratų komitetas, remiantis 
Aleksandro G. Kumskio kandi
datūrą į Cook County komisio- 
nierius, buvo pakviestas į pa
sikalbėjimą su Chicago miesto 
meru Richard J. Daley. Pasikal 
bėjimo programai vadovavo 
Jack L. Jatis. Miesto meras iš
klausė kalbų pasakytų adv. 
Paul Smith, dr. Joseph Jerome 
ir Donna Kamm, o po to meras 
tarė šiltą žodį Kumskiui ir jo 
delegacijai.

X Tradicinis lietuvių jūros 
skautų balius, Puota jūros dug
ne, šiemet rengiamas vasario 3 
d. Westem Ballroom salėje, pa 
sižymės originaliomis, fantas
tiškomis dekoracijomis ir įpra
stai pakilia nuotaika. Juodkran 
tės ir Baltijos tuntai ir Korp! 
Gintaras visu kruopštumu ren
giasi ir atsilankiusiųjų neapvils.

X Marija P. Rudienė, kuri 
yra "Jūratės ir Kastyčio” Ope
ros fondo pirmininkė, asmeniš
kai vadovauja koncerto - ba
liaus parengimo darbams. Va
karas rengiamas išleidimui 
komp. K. V. Banaičio neseniai 
sukurtos operos “Jūratė ir Ka
stytis”. Pirmininkė kviečia vi
sas ir visus kuo gausiau prisi
dėti prie šio grynai kultūrinio 
tikslo.

X Adolfas Šležas, Chicagęs 
gyventojas, V. Vokietijos Main 
zo universitete praėjusių metų 
pabaigoje labai gerai išlaikė fi- 
zikumo egzaminus. Medicinos 
studijuoti į V. Vokietiją nuvy
ko iš Chicagos.

X Dr. Vy tokias Balčiūnas, 
atlikęs du metus vidaus ligų 
rezidenciją Columbus ligoninė
je ir vienus metus Cook Coun
ty ligoninėje, šių metų pradžio
je išvyko į Kenoshą, Wisc., kur 
Kenosha National Bank Buil- 
ding, kam. 808, atidarė savo 
kabinetą. Kabineto tel. OL 
79191, rez. OL 40657. (Pr.)

X Buvusieji Sargybų ir Dar
bo kuopų vyrai maloniai prašo
mi atsilankyti j mano užeigą 
ir praleisti jaukiai laiką drau
gų tarpe. Užeigos adresas 658 
W. 35th St. Tel. FR 6-1562, 
Vacys Rutkauskas. (Sk.)

X Marian Hills ūky, Claren- 
don Hills, UI., turi daug sūrių 
ir kiaušinių. Galima gauti la
bai pigiomis kainomis. (Pr.)

X Jonui Strubui, 4024 So. 
Maplewood, už 2 savaites sugaiš 
tas ligoje Leonardas Jankaus
kas įteikė $438.92. L. Jankaus
ko telef. LU 5-2094. (Sk.)

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Ant. Rubšys, Man- 

hattan kolegijos profesorius, 
New Yorke, Kalėdų metu talki
ninkavo Šv. Kazimiero parap. 
kunigams pastoracijos darbe, 
sausio 2' d. iš Los Angeles iš
vyko į savo darbo vietą. Para
pijos vadovybė laukia jo vėl 
pavasarį, pasibaigus mokslo 
metams.

— Stasys Kulvinskas, mūri
ninkas, iš Rockford, III., atvy
ko į Los Angeles gyventi. Ne
trukus atvyksta ir jo žmona 
Leokadija ir vaikai: Antanas

16 22 m., Albinas 20 m. ir Regi-

X Pianistė Leonė Lauraitis 
sausio 21 d. Jaunimo Centre 
ruošia koncertą. Pianistė dar 5 
m. amžiaus būdama jau mokė
si skambinti, o 10 m. būdama 
jau mokėsi konservatorijoj. Pia 
nistė yra pasirodžiusi kaip pia
nistė įvairiuose parengimuose, 
tarp jų ir “Draugo”. Leone 15 
m. būdama davė rečitalį Kim- 
ball salėje ir pasirodė su solis
tais Orchestra salėj. Taip pat 
yra koncertavusi įvairiose kra 
što vietose, šiuo metu gyvena 
De Motte, Ind., su vyru ir ke
turiais vaikučiais.

X LB Brighton Parko apylin 
kė ruošiasi minėti Vasario
d. vasario 25 d. Ši apylinkė Va na 14 m. Laikinai sustojo San- 
sario 16 mini jau daugiau kaip ta Monica, Cal.
dešimti metai iš eilės, kur di-1 — ALRKF Pittsburgh apskri
džiausią minėjimo dalį atlieka ties valdybą sudaro pirm, 
jaunimas — lietuvių klasės mo 
kiniai ir ansamblio dalyviai. 
Metinis apylinkės susirinkimas 
bus sausio 21 d. 2 vai. Vaičai
čio salėje, kampas 43 ir Map- 
lewood. Apylinkės pirmininkas 
yra dr. Vladas Šimaitis, o sek
retorius Stasys Rauckinas.

X Eleonora ir Bronius Palių- 
lioniai su sūnumi Kęstučiu sau
sio 7 d. iš Argentinos atvyko į 
Chicagą nuolatiniam apsigyveni
mui. Laikinai apsistojo pas E. ir 
A. Matukus, 5200 So. Talman. 
Argentinoje dar liko sūnus Jur
gis ir duktė su vyru L. ir R. 
Vedegiai.

X M. Vaznis mūsų dienraš
čio klišografo skoloms suma
žinti paaukojo 10 dol. Po pen
kinę paaukojo: Pranas Bukau
skas, Juozas Žilionis ir Jonas 
bei Elena Verbelai. Padėka 
spaudos bičiuliams.

X Stasys Jūras, siųsdamas 
auką dienraščio tolimesnei pa
žangai rašo: “Ne atominės 
bombos sulaikys raudonąją pa
baisą — nešančią žodžiu ir raš
tu melą, bet kietas visų laisvų 
jų laikymasis tiesos, o tas ypač 

į turi atsispindėti mūsų spau-

A. 
Onaitis, vicepirm. Marcelė Greb 
liūnas, sekr. Antoneta Naujaly
tė, ižd. Antanas Žaliaduonis ir 
iždo globėjai: A. Stankūnas ir 
V. Jucius. Naujoji valdyba tu
rės apskrities susirinkimą sau
sio 14 d., kuriame išstudijuos 
sąlygas kaip labiausiai pagerin
ti veikimą.

— Kan. dr. J. B. Končius at
siuntė Draugui ilgesnį straipsnį 
apie lietuviškos kolonijos Flo
ridoje steigimą. Autorius rašo: 
“‘Gruodžio 28 d. kun. P. Gar
mus, Skupeikiai, dr. Jonas Kon 
čius ir aš nuvykome apžiūrėti 
6,300 akrų žemės, skirtos par
duoti. Ši vieta yra nuo Rt. 441 
ir arti 60 kelio, nuo Palm 
Beach 30 mylių ir nuo Okee- 
chobee ežero 20 mylių. Žemės 
plotas yra sausas, pakilęs nuo 
ežero 70 pėdų.”

“Lietuviška kolonija lengvai 
palaikytų savo tautos papro
čius ir kultūrą. Su laiku čia 
galėtų įsikurti ir aukštesnės 
mokyklos. Floridoj klimatas yra 
labai geras ne tik pagyvenu
siems bet ir jaunimas čia mėg
sta gyventi. Po antrojo pasau-

doje”.
X Maloniai kviečiame gimi

nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šv. mišiose už a. a. Bro- 
nislavą Tallat-Kelpšienę. Mišios 
bus laikomos Švenč. P. M. Ne- 
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, | 
44-ta ir Fairfield Avė., šešt., 
sausio 13 d., 8:30 vai. ryto.

(Pr.) |
I

X Ar jau turite įsigiję bilie- į 
tą į ALDONOS VALEIŠAITĖS I 
išraiškos šokio ir ritminės gim
nastikos studijos parengimą, 
kuris pirmą kartą Jaunimo 
Centre įvyks sausio 14 d. 2:30 
vai. p. p. Bilietai gaunami įp
rastose platinimo krautuvėse.

(Pr.)

TOLI
linio karo kasmet Floridon per 
sikelia gyventi apie 200,000 
žmonių. Pragyvenimas ir sta
tyba čia žymiai pigesni. Be 
Cape Canaveral, pastaraisiais 
laikais atsidarė daug dirbtuvių 
ir įmonių”.

“Šioji mintis man buvo ki
lusi prieš dešimtį metų, kai iš 
Europos pradėjo atvykti tūks
tančiai naujakurių į Dėdės Ša
mo žemę. Tuomet buvo galima 
Floridoje žemę pirkti už 35 
dol akrą. Dabar kaina pakilo 
iki 100 dol. Perkant dideliais 
plotais, žemės vertė čia kasmet 
didėja.

“Šį straipsnį rašau tik kaip 
sumanymą. Būtų gera išgirsti; 
kitų nuomones šiuo klausimu”.'

— A. a. Antanas Stukas, 110 
Moeller St., Binghamton, N. Y,, 
senas Draugo skaitytojas irpla 
tinto jas, mirė sausio 10 d., lai
dojamas sausio 13 d. Velionis 
visiems yra Binghamtone pažįs 
tarnas kaip buvęs didis lietuvių 
veikėjas.

Red. L. Šimutis, atstovavęs dienraščio Draugo redakciją Standard 
Federal Savings padidintų ir naujai išstaigingai išpuoštų rūmų 
atidarymo iškilmėse buvo pakviestas nusifotografuoti su šios fi
nansines įstaigos šulais, su (iš kairės) Justinu Mackevičium, Sr., 
įstaigos tarybos pirmininku, Justinu Mackevičium, Jr. — prezi
dentu, Elena Ručinskiene — sekretore, ir Juozu Puodžiūnu, vie
nu iš direktorių.

(hicaįoj ir apylinkėse
mėjimui. Draugui už vietą 
respondenci joms.

kū

Ar- 
bu-

ARGENTINOJE
— Rosario mieste nauja gat

vė Lietuvos vardu. Rosario Lie 
tuvių Bendruomenės pastango
mis buvusi Dianos gatvė, Sala- 
dillo sektoriuje, buvo pavadin
ta “Avenida Lituania” vardu.

— Nelida Babarškaitė, kuri 
pereitų metų gruodžio 4 d. iš
tekėjo už Cayetano Silabra 
nuolatiniam apsigyvenimui iš
vyko į Š. Ameriką. Apsistos 
Chicagoje.
DAUG KALBŲ ŽINANČIOS 

PATARNAUTOJOS

t
žaus pelno $120.50, kuris yra 
skiriamas šv. Kryžiaus ligoni
nės kambariui įrengti, kuris 
kainuoja 1,500 dol. Dabar tam 
tikslui turima $725.59.

Asmeniška padėka išreikšta 
Emilijai Dagis, Salomėjai Gu
džiūnas, Teklei Norbut ir Ca- 
rolinai Bitėnas, kurios tam tik
slui paaukojo po 5 dol. Kitas 
parengimas — Užgavėnių ba
lius, įvyks kovo 3 d.

Išrinkta komisija iš C. Bud- 
rik, A. Grigonis ir V. Bobbins 
surengti šokių vakarą šešta
dienį, vasario 10 d. Vengeliau- 
sko salėje.

Chicagos Lietuvių Tarybai 
nutarta paaukoti 10 dol.

Pranešta, kad serga narė 
Connie Juška.

Po susirinkimo gimtadienio 
proga buvo pasveikintos Helen 
Vengeliauskas ir Marcelis Ja
kaitis, kurioms narės sudaina
vo Ilgiausių metų. Nares vaiši
no sukaktuvininkė Helen Ven
geliauskas skaniais užkandžiais 
ir gėrimais. Narės jai palinkėjo 
laimingų atostogų Floridoj.

Klubo susirinkimas įvyks va
sario 1 d. 8 v. v. Vengeliausko 
salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Adela Burba

I

Pereitais metais mirė 9 
rėš ir 3 narių vyrai. Buvo 11 
ligonių. Visiems jiems suteikta 
pagalba. Rengimo komisija: 
Adela Burba, Etelle McNamee, 
Bernice Žemgulis, Antanina Gri 
gonis ir Mary Radzukėnas pra
nešė, kad šokių vakaras, įvy
kęs gruodžio 30 d., davė gra-

ną-

IŠKILMĖS STANDARD 
FEDERAL ĮSTAIGOJ

Praėjusį trečiadienį prie 
cher ir Sacramento gatvių
vo savotiška spūstis. Kadila- 
kais, Linkolnais, Chrysler-Impe 
rials, Buickais ir kitais bran
giais automobiliais buvo suva
žiavę keli šimtai kviestų svečių 
dalyvauti Standard Federal Sa
vings žymiai padidintų, naujai 
įrengtų ir išpuoštų patalpų-rū- 
mų atidarymo iškilmėse.

Svečių tarpe buvo žymiau
sieji Chicagos lietuvių finansi
ninkai, finansinių (bankų) įs
taigų vedėjai, pramonininkai ir 
prekybininkai, lietuvių laikraš
čių redaktoriai, politikai. Buvo 
daug ir kitataučių įžymesnybių, 
visų didžiųjų dienraščių atsto
vai, didžiųjų vidurmiesčio finan 
sinių įstaigų reprezentantai, 
miesto ir valstybės valdžių vei
kėjai.

i Svečiai stebėjosi lietuviškos 
Standard Federal Savings įs- 

: taigos daroma pažanga, didin
gu pastatu, skoningu jo išpuo
šimu ir įrengimu, daugybe pa
togiai įrengtų skyrių, kai ku- 

i riais meno kūriniais.
Lietuviai reiškė pasitenkini

mo, kad ir lietuvių dailininkų 
genijus buvo panaudotas di
džiausiai lietuvių finansinei įs
taigai pagražinti.

Standard Federal Savings va 
dovybė kviečia visą visuomenę 
šiomis dienomis aplankyti jos 
įstaigą, kurios turtas jau yra 
pasiekęs $81.878,190.33 sumą. 
Pažymėtina, kad vadinamo re
zervų ir perteklių fonde yra 
$7,450,731.10. Tai rodo įstaigos 
stiprumą ir pajėgumą.

Atnaujinto namo atidarymo 
iškilmių proga svečiai buvo ma
loniai pasitinkami ir pavaišinti. 
Justas Mackevičius, Sr., ir jo 
maloni žmona, jo sūnus Justas, 
Jr., sekr. Elena Kučinskienė, 
visa Mackevičių šeima ir direk
toriai svečių buvo sveikinami, 
linkint jiems geriausių sėkmių.

I

Illinois Bell Telephone kom
panija giriasi, kad Chicagoje 
besidarbuojančių patarnautojų 
tarpe yra mokančių susikalbėti 
lenkų, vengrų, italų, ukrainų, 
slovėnų, lietuvių, serbų, kroa
tų, prancūzų, ispanų ir rusų 
kalbomis.

Chicagos Lietuvių Gydytojų dr-ja K. V. Banaičio sukurtai operai 
“Jūrate ir Kastytis’’ išleisti yra įteikusi 1,000 dol- Nuotraukoje 
fondo pirm. Marija Rudienė priima čekį iš dr. J. Meškausko, tuo
metinio dr-jos pirmininko. Aplink — gydytojų dr-jos ir fondo na
riai: iš kairės į deš. — V. Radžius, sol. S. Baras, dr. E. Milienė, 
dr. K. Drangelis, dr. V. Tauras, dr. A. Montvidas, dr. J. Valaitis, 
dr. G. Balukas, muz. A. Kučiūnas.
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LIETUVIŲ FONDO REIKALAI

Naujieji Metai pas dr. Bronių ir Aldoną Beinorius

Broniaus ir Aldonos Bei- 
naujojoje rezidencijoje, 
Dale, III., šiaurinės Chi- 
papėdėje, 1962 naujųjų 

išvakarėse suvažiavo ne
žinomų liet, gydytojų

i Dr. 
Į norių 
jWood
cagos 
metų 
mažai
šeimų iš Chicagos ir jos apy
linkių. Naujas šeimininkų re
zidencinis namas atkreipė visų 
dėmesį originaliai modernia ar
chitektūra ir nepaprastai nu- 

’ stebino kiekvieną svečią vidaus 
puošnumu, žavia kambarių de
koracija ir daug kam nematy
tom naujenybėm.

Visiems buvo malonu maty
ti taip puikiai įsikūrusius ir 
taip pat didžiuotis Beinortų šei 
ma, kad jie šalia asmeninių 
laimėjimų nepamiršo ir lietuvis 
kų reikalų.

Kai tik buvo mesta idėja 
steigti Lietuvių Fondą lietuvių 
kultūriniams reikalams, jie vie
ni iš pirmųjų pažadėjo tūk
stantinę ir su šiais Naujais Me 
tais įteikė Lietuvių Fondui tūk-

*

ŠIRDIES IŠTVERMĖ

sveikam, 
bet žiau 
ligoniui, 
beturtis.

nes tūkstančiais dvasinių siūlų 
esame surišti vienoje tautoje.

Lietuvos Dukterų draugijos 
narės, neklausdamos, kuo tu 
buvai ar kuo dabar esi, pagal 
savo profesijas ir išgalę, reika
lui esant, pasirengusios budėti 
prie silpno ligonio, prižiūrėti ir 
pamaitinti nelaimės priblokštų 
tėvų vaikus, net pasirūpinti pa 
laidojimu pamiršto lietuvio. Pa 
galba stengiamasi suteikti ne 
tik staigios nelaimės ištiktiems 
tautiečiams, bet ir chroniškiems 
ligoniams bei prieglaudų įna
miams. - Kartais labai nedaug 
reikia, kad vargstančiam var
gas sumažėtų: tik nuoširdaus 
žodžio, lietuviško laikraščio ar 
šokolado plytelės.

Iš savo narių draugija daug 
nereikalauja: ta, kuri turi ma
šiną, kviečiama nuvažiuoti; ku
ri turi pasiruošimo tarpininkau 
ti tarp valdžios įstaigų ir pa
galbos reikalingo — kviečiama 
tai padaryti; ta, kuri pajėgi or

>
r

nuoširdus žodis būna ver- gesnė — padeda auka; o kuri 
visai neturi atliekamo 

laiko, gal ateity turės, bet sa- | 
vo dalyvavimu draugijoje šiuo 
metu ją moraliai paremia.

G. D.

berods,

stančio čekį. Kad taip visi mū
sų geriau įsikūrę lietuviai neap- 
svaigtų savo asmeniniais laimė
jimais, bet atsimintų ir savo 
šventą tautinę pareigą ir remtų 
efektyviai finansiškai lietuviš
kus reikalus. Tada mūsų kultū
rininkai, auklėtojai ir visuome
nininkai dar geriau galėtų iš
vystyti savo kūrybą, mūsų kul
tūros laimėjimams. Mes ir mū
sų jaunimas tuo tik didžiuotųsi 
ir į tą pačią lietuvių kultūrą 
dar giliau įsigyventų.

Svečių tarpe buvo matyti 
inž. Kęstutis ir dr. Meila Bis- 
kiai, dr.. Kazys ir Dalia Bobe
liai, dr. Milda ir dr. Stasys Bu
driai, dr. Bronius ir Bronė Gai 
žiūnai, dr. Domininkas ir Ele
na Giedraičiai, dr. Ant. ir Ire
na Kyrai, dr. Antanas ir Ali
na Lipskiai, dr. Algirdas ir Ge
nė Maciūnai, dr. Pranas if Va
lė Mažeikos, dr. Pranas ir Al-, 
dona Mažeikos, dr. Antanas 
Elena Razmos, dr. Vacys 
Vida Tumasoniai, dr. Rimas 
Janina Vienužiai.

BRIGHTON PARKO MOTERŲ 
KLUBAS

mūsų MOKYTOJAMS PRAŠO 
PAKELTI ALGAS

Lietuvių gydytojų šeimos tu
rėjo progos, kad ir keliom va
landom, atitrūkti nuo savo į- 
temptų profesinių pareigų ir čia 
toje puikioje rezidencijoje kar
tu su šeimininkais pasidalinti 
švenčių nuotaika. Aldonos nuo
širdumas, vaišingumas ir kole
gos dr. Broniaus taurumas į- 
žiebė tokią puikią lietuvišką 
nuotaiką, kad 1962 metų suti
kimas ilgai bus dalyvių nepa
mirštas.

I 
o 

ypatingai pats Lietuvių Fon
das, buvo šio vakaro diskus!- j 
jų temos. Didelė dalis iš čia! 
dalyvavusių yra pažadėję po 
1,000 dol. Lietuvių Fondui ir 
trumpu laiku bus didelė garbė 
juos pristatyti lietuviškai vi
suomenei kaip tikrus fondo au
kotojus. O kai ateis 1963 nau 
jieji metai, reikia tikėtis, kad 
tokių garbingų lietuvių ir au
kotojų L. Fondui bus jau dide
lis skaičius. E. A.

šiųjų nemirtingosios dvasios.

Liet, kultūriniai reikalai,

Gražių spalvų gyvenimas at
rodo jaunystėje ir 
blogiau yra senatvėje, 
rus ir negailestingas 
kuomet jis vienišas ir

Laimingi tie, kurių šeimos 
pajėgia jais rūpintis nelaimėje, 
bet kas atsitinka, kuomet šei
mos nėra? Draugai ir pažįsta
mi pamažu pamiršta ir aplei
džia, dažniausiai teisindamiesi 
laiko stoka. Laiko mes turime, 
bet prisipažinkime, dažnai pri- 
trūkstame širdies ištvermės.

Lietuvos Dukterų draugijos 
narės užklaustas prieglaudoje 
senelis, ar norėtų būti dažniau 
aplankomas, nieko neatsakė, 
tik skruostais jam pasruvo 
ašaros.

Kuomet ilgus metus užmirš
tas mūsų tautietis guli valdiš
koje ligoninėje, jis laukia kiek
vieno iš mūsų, ir lietuviškas žo 
dis kartais suteikia jam dau
giau sveikatos, negu duodami 
daktaro vaistai.

Pinigai daug turi reikšmės gamzavimui — kviečiama orga 
gyvenime, bet nelaimėje pagal- nizuoti; kuri finansiškai pajė- 
ba, 
tingesnis kartais ir už pinigą, dabar

Dažnai mes skaitome straip
snių vaikų auklėjimo reikalais, 
dažnai pasitaiko priekaištų, 
jog mūsų kalba jaunimo tarpe 
silpnėja, bet iki šiol,
niekas dar neprisiminė vaikų 
prieglaudose augančio 
tautos jaunimo. Ar mes pagal-, 
vojame, jog jiie motnos kalbą*
jau užmiršo? Užmiršo taip pat, pėsi 
kaip atrodo lietuviška Kalėdų 
eglutė, Velykų margutis, kaip 

Brighton Parko Lietuvių Mo valgomos lietuviškos Kūčios.
■ terų klubo metinis susirinkimas Ar jie jau išbraukti iš tautos 

įvyko sausio 4 d. Vengeliausko 
salėje.

Knygų revizijos komisija 
ir Anastazija Williams, Mary Ne- 
ir beriega ir Helen Vengeliauskas 
ir davė 1961 m. apyskaitą. Pasi- 

irodo, kad pereitais metais įsi
rašė 25 naujos narės. Dabarti
niu metu klubas turi 343 na- 

■ rius. Per pereitus metus klu
bas aukojo šioms įstaigoms: 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
Šv. Kazimiero seserims, Holy 
Family vilai, Crusade of Mercy, 
Polio Fondui, Hines ligoninės 
veteranams, Community Fon
dui, Raudonajam Kryžiui. Nors 
pernai buvo daug išlaidų, bet 
turėta pelno 1,139.61 dol. Da-

sąrašų ir palikti likimui?

Jei mes turėjome palikti tė
vynę, bėgti į svetimus kraštus, 
ar ne arčiau turime stovėti 
vienas prie kito, padėti bei rū
pintis tuo, kuris nepajėgia sa
vimi pasirūpinti? Argi mes ga
lime ramiai miegoti savo šil
tuose namuose, už durų palikę 
tautiečio vargą, ir pagalvoti, 

Į kad mes mylime tėvynę ir pil
dome Dievo įsakymus? Kas 
pamiršta savo tautos žmones, 
tas pamiršta ir savo tėvynę.

Kun. F. Gureckas, kurdamas 
Lietuvos Dukterų draugiją, tu
rėjo vieną ir pagrindinę mintį: 
padėti lietuviui nelaimėje, ne-

bartiniu laiktk klubas turi $10,- svarbu, kokiu pažiūrų jis bebū- 
844.94. Klusas dėl tokio gra- tų. nesvarbu, 
žaus pasisekimo reiškia padėką priklausytų, kokių įsitikinimų 
rengimo komisijoms, darbinin- bei religijos būtų.

i kėms, narėms už dovanas lai-i lietuvis, jis turi būti brangus, j

Chicagos Mokytojų unija krei 
į švietimo ir auklėjimo 

komitetą, kuris ruošė 1962 me
tų sąmatą, prašydama, kad 
13,000 viešųjų mokyklų moky
to jams-oms būtų pakelta alga 
bent $25 mėnesiui. Visiems al
gos buvo pakeltos $250 me
tams. •
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— Knygynuose kalba miru-

kokiai partijai

Jei jis yra

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

Kpsimoka skelbtis “DRAUGE' 
les iis plačiausiai skaitomas lietu 
viy dienraštis. Gi skelbimų kalno* 

nrietnamos
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