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Susikirto olandu ir indonezų karo laivai Naujausios 
žinios

Olandai nuskandinę du 

indonezų laivus
Olandai nenori karo dėl Vakarų Naujosios Gvinėjos

NAUJOJI GVINĖJA. — O- 
landų vyriausybė vakar prane
šė, jog jos karo laivai nuskan
dino Indonezijos laivą vakarų 
Naujosios Gvinėjos vandenyse. 
Gi žinių agentūros skelbia, kad' 
du Indonezijos torpediniai lai
vai buvę olandų paskandinti ir 
vienas laivas išlaipinti karei
viams grįžo atgal. Taipgi prane 
šama, jog puolime dalyvavę ir 
olandų lėktuvai.

Pasak olandų pranešimo, In
donezijos laivas vežęs ginklus 
į Naujosios Gvinėjos pakrantes.

Pietų Celebes saloje indone- 
zai ruošia penkias savanorių di- j 
vizijas invazijai j vakarų Nau
jąją Gvinėją.

— Indonezija grasina užimti 
vakarų Naująją Gvinėją jėga, 
jei nepasiseks laimėti salos dip
lomatija. Olandų pareigūnai pra 
nešė, kad indonezų maži būriai 
jau pradėję brautis į vakarų 
Naująją Gvinėją.

Olandas pareigūnas Biak vie
tovėje pranešė, jog keli indone- 
zai įsibrovėliai žuvo susirėmi
me su Olandijos sargybiniais.

— Washingtonas susirūpi
nęs, kad olandų karo laivai 
susikirto su Indonezijos laivais. 
Iš Amsterdamo pranešama, kad 
Olandija nenorinti karo dėl Nau 
josios Gvinėjos.

Indonezija gausianti 
pagalbu iš raudonosios 

Kinijos
Mankštinami savanoriai

va Liu Shaochi ir ministeris pir 
mminkas Chou En-lai atsiuntę 
telegramą, pažadėdami pagalbą 
po konferencijos su indonezų 
ambasadorium.

Jakartoje tęsiamas pasiruoši
mas karui, atliekant įguloms 
pratimus ir savanorius apgink
luojant ietimis. Savanoriai pra
dėti mankštinti sausio 13 die
ną.

Lietuvos komunistai 
sustiprino spaudimą 

prieš kataliką

MASKVA. — Pasak komunis
tų laikraščio “Pravdos” prane
šimo sausio 14 dieną, vakar 
Vilniuje pradėta nagrinėti lietu
vių kunigų grupės byla, kalti
nant juos “pinigų spekuliacija”.

“Pravda” teigia, kad kunigai 
rinkę pinigus naujos bažnyčios 
statybai Klaipėdoje. Tos bažny
čios statybai, kuriai buvo gau
tas leidimas iš valdžios, vado
vavo kun. Liudas Pavilonis.

Anot “Pravdos” kunigai, tu
rėdami ryšius su spekuliantais, 
uždirbę daugiau kaip 100,000 
rublių.

Komunistai pradėjo naujus 
puolimus prieš kunigus ir net 
jiems sudarė bylas, norėdami 
apjuodinti Lietuvos katalikų 
Bažnyčią.

Vatikano žodis

Milžiniškas atvaizdas — Milžiniškas indonezijos prezidento 
karno atvaizdas, ir pažiūrėk žemyn dešinėje pusėje, kur jis stovi 
platformoje, sakydamas kalbą. Scen a yra Jakartoje, kur jis pa
žadėjo pasiimti Naująją Gvinėją. (UPI)

Maskva puola Švedijos 

kariuomenes vadą
Laikraštis gerai atsikirto Maskvai

Su-

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Sovietų spauda pastaruoju me
tu pradėjo aštriai pulti Švedijos 
kariuomenės vadą gen. Rapp 
dėl jo viešo pareiškimo, jog per
nai rudenį išvystyta smarkia 
agitacija prieš Suomiją ir Skan
dinavijos kraštus Sovietų Sąjun 
ga siekia pastūmėti pirmyn sa
vo pozicijas. Puolimai pasiro
dė raudonosios armijos dienraš
tyje “Krasnaja Zviezda”, ir už
sienio politikos žurnale “Novo
je Vremia”.

Ryšium su tuo Stokholmo 
dienraštis “Dagens Nyheter” 
pastebėjo, jog gen. Rapp visiš-

Didž. Britanija nepripažįsta 

Pabaltijo valstybių okupacijos
LONDONAS. — Numatomos 

derybos dėl Berlyno tarp Va
karų ir Rytų sukėlė pagrįstą 
susirūpinimą Europos pavergtų 
tautų tarpe. Tose derybose ne-

Uždaromos bažnyčios
NEW YORKAS. — Amerikie

čiai, važinėję po Sovietų Sąjun
gą pranešė, kad 1961 metais išvengiamai turės būti paliesti

!ir tų tautų reikalai.
■ %

Britų Lietuvių Taryba (lietu
vių, Didž. Britanijos piliečių, 
organizacija) aiškino tikrą pa
dėtį ir jai buvo užtikrinta, kad 
Didž. Britanijos vyriausybės nu 
sistatymas Pabaltijo valstybių 
aneksijos klausimu yra nepasi-

kai nekritikavo sovietų užsienio 
politikos, bet davė tik natūra
lią pastabą. Tatai, laikraščio 
žodžiais, esąs minimumas, ką 
švedų kariuomenės vadas “gali 
sau leisti be pamokymų iš Mask 
vos”.

TRUMPAI

Kongo parlamentas 
griežtai papeikė 

Gizengą
LEOPOLDVILLE, Kongas. — 

Kongiečių parlamentas 67 bal
sais (vienas prieš, keturiems 
susilaikant) vakar smarkiai pa
peikė vicepremjerą Gizengą, 
kad jis nedalyvavo centro vy
riausybės posėdyje. Kai kurie 
atstovai pareikalavo Gizengą pa 
sitraukti iš premjero posto ir 
užleisti padoresniam, nes jis tik 
3 savaites tedirbo vyriausybėje, 
o visą kitą laiką pašventė Orien 
tai provincijos reikalams, norė
damas ją atskirti nuo Kongo 
centro.

— Keli kunigai Albanijoje. 
Pasak austrų katalikų žinių a- 
gentūros pranešimo Albanijoje 
beliko keli kunigai aprūpinti to 
krašto 130,000 katalikų dvasi
nius reikalus. Daugumas katali
kų yra šiaurinėje Albanijos da
lyje. Jie sudaro 10 proc. gy
ventojų. Daug kunigų buvo iš 
Albanijos ištremta, komunis
tams ten pagrobus valdžią.

— Byroade pasitraukė iš am
basadoriaus posto. Prezidentas 
Kennedy priėmė Henry Byroa
de pasitraukimą iš ambasado
riaus posto Afganistane. Baltie
ji Rūmai sausio 11 dieną prane
šė, jog Byroade sugrįš į Wash- 
ingtoną užimti naują postą Nu
siginklavimo ir Ginklų Kontro
lės įstaigoje

— Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkimas vakar pradėjo po
sėdį. Pirmiausiai pradėta svars
tyti Portugalų Angolos klausi
mas. Vėliau bus svarstomi šie 
klausimai: Ugundi Urandi, bri
tų Guian’os ateities reikalai, 
Kubos skundas prieš JAV, pie
tų - vakarų Afrikos problemos 
ir kt.

— Irano šachas patvirtino 
įstatymą pravesti žemės refor
mą. Ministerių kabinetas anks- 
čiau tai užgyrė.

— Tunisijos ir Prancūzijos 
atstovai vakar pradėjo tartis 
dėl Bizertos bazės. Tunisija no
ri, kad visi prancūzai išeitų iš 
jos teritorijos.

— Rytų Vokietijos pareigū
nai vakar paleido iš kalėjimo 
du amerikiečius studentus, ku
rie pagelbėjo moteriškei pabėg
ti į Vakarus. Jie buvo areštuo
ti praėjusį rugsėjo mėnesį ir 
nubausti kalėti 2 metam.

— Amerika vakar iš Cape Ca- 
naveral, Fla., bandė paleisti mil
žinišką balioną Echo, bet, pa
kilęs 30 mylių į padanges, spro
go ir sudegė.

— Indonezija giriasi, jog ji 
jau turi paruošusi 30,000 vyrų 
invazijai į vakarų Naująją Gvi
nėją.

— Goa teritorijoje, kurią in
dų kariuomenė užėmė praėjusį 
mėnesį, karinis gubernatorius 
užvakar pranešė, jog iš ten vie
nas trečdalis kareivių išvesta.

Pašliję ūkio reikalai 

Rytų Vokietijoje

JAKARTA, Indonezija. — 
Raudonosios Kinijos vadai ga
rantavo Indonezijai, jog ji viso
kią pagalbą suteiks, kokia tik 
bus reikalinga pasiimti vakarų 
Naująją Gvinėją iš Olandijos. 
Tai užvakar Jakartoje buvo pas 
ke'bta.

Indonezų žinių agentūra An- 
tara pranešė, jog valstybės gal-

VATIKANAS. — Vatikano 
šaltiniai užvakar pareiškė, kad 
liet rvių katalikų kunigai apkal
tinti pinigų spekuliacija, nes ko
munistai pasiryžo daryti griež
tesnį spaudimą prieš katalikų 
Bažnyčią.

— Prancūzija, ir Alžirija grei
tai paskelbs karines paliaubas.

i

Sovietų darbininkai diktatoriaus 

Ulbrichto Vokietijon 
Darbininkų bus atvežta iš Čekoslovakijos į

Rytų Vokietiją

BERLYNAS. — Kalėdų šven

vakarinėse Sovietų Sąjungos sri 
tyse buvę uždaryta 1,500 baž
nyčių. Pagal vieno amerikiečio 
pareiškimą New Yorke, buvę 
sunku patirti kokiomis aplin
kybėmis buvusios uždarytos 
bažnyčios ir ar buvusi pavarto
ta prievarta.

Iš komunistinių įstaigų oficia- keit?s nuo 1946 kada
liai pranešta apie dvi priežas- kraštl* aneksija buvo tik de fac- 
tis: viena, mažuose kaimuose, to Pripažinta. Didž. Britanijos 
gerėjant susisiekimo priemo- vyriausybės politika ir šiandien 
nėms, buvęs apsunkinimas išlai- tebėra ta Pati: nepripažinti de 
kyti po bažnyčią, antra, tikin- 3ure Pabalti3° valstybių aneksi- 
... , ... x. , ... jos. (E.)ciųjų skaičius tiek sumažėjęs, 
kad piniginiai esą sunku išlai
kyti maldos namus. Tačiau pa
tys ekskursantai, lankydamiesi 
ne rusų apgyventose srityse,! 
kaip Samarkande ir Taškente,1 
pastebėjo perpildytas bažnyčias, pardavė raudonajai Kinijai šešis

čių metu ir pirmomis sausio die 
nomis į Rytų Vokietiją atvežta 
apie tūkstantį darbininkų iš So
vietų Sąjungos. Jie įjungti dirb
ti tose įmonėse, kuriose atsira
dę sunkumų išpildyti numatytus 
planus. Atrodo, kad su tokiais 
sunkumais susidūrė įmonės, tu
rinčios išpildyti didesnius už-

KALENDORIUS

Sausio 16 d.: šv. Marcelis, Jo
varas.

Sausio 17 d.: šv. Antanas, 
Kalnius.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 5-10 laipsnių; rytoj — 
šalta, galimas sniegas.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:45.

sakymus sovietams, pvz. Būna
— įmonės Schkopau vietovėje.

Sovietiniai darbininkai atvež
ti su šeimomis. Vėliau dar nu
matoma gabenti darbininkus iš 
Čekoslovakijos ir Bulgarijos.

Darbininkų trūkumas Rytų 
Vokietijoje aiškinamas keletą 
metų trukusiu darbiniu kų-spe- 
cialistų bėgimu į Vakarus ir, 
palyginti, didelio skaičiaus dar
bininkų įjungimu į vadinamą 
liaudies armiją.

Patvirtino susitarimą
ELIZABETHVILLE, Kongas.

— Katangos provincijos seimas 
vakar patvirtino prezidento 
Tshombės ir Kongo premjero 
Adoulos susitarimo 8 punktus.

Katangos seimo nariai pridė
jo pastabą: mes paklusime kons 
titucijai, bet ne Kongo centro 
vyriausybei.

Prieš protekcionizmą (muitų ap
saugą) — Kalbėdamas Paryžiuje, 
Christian Herter, valstybės sekre
torius Eisenhowerio administraci
joje, Amerikiečių klube pasakė: 

i “Jei mes būsime protekcionistai, 
nereikės nei penkerių metų, kai 
mes pateksime j prekybinį karą, 
kuris sugriautų šiaurės Atlanto 
sąjungą” (Nato). Tarifų įstaty
mai turi būti pakeisti, kad JAV 
priartėtų prie Europos Ekonomi
nės Bendruomenės (bendrosios 
rinkos).

BERLYNAS. — Pagal sau
sio mėnesio pranešimų, komunis 
tų diktatoriaus Ulbrichto valdo
moje Vokietijos rytų zonoje ū- 

jkio reikalai, gamyba, eksportas 
esąs gerokai pašliję.

Nors žemės ūkio gaminių pro 
dukcija praėjusiais metais bu
vo aukštesnė už 1960 metų ga
mybą, tačiau numatyti planai 
nebuvo įvykdyti. Daugiausia trū 
kūmų buvo mėsos ir pieno ga
myboje. Gyventojų aprūpinimas 
maistu nuolat šlubuoja. Kai kur 
kaltinamos transporto priemo
nės.

Schwerino mieste dažnai truk 
sta duonos, Erfurte — žuvų, 
Hallėje — sūrio, Drezdene — 
kiaušinių ir aplamai Rytų Vo
kietijoje vis trūkdavo bulvių. .

1961 metais nuo sausio ligi 
spalio mėn. pagaminta 153,000 
tonų sviesto, tuo tarpu buvo 
užplanuota 230,000 tonų.

— Katangos provincijos pre
zidentas Tshombe negaluoja ir 
jis priverstas gulėti keletą die
nų, nes labai yra išsisėmusios 
jo jėgos.

— Gynybos sekretorius Ro- 
bert S. McNamara nuskrido į 
laivyno štabą Pacifike sužinoti, 
kaip vykdoma JAV programa 
pagelbėti Pietų Vietnamui prieš 
komunistų užpuolimus.

i

i

Amerikos protestas
WASHINGTONAS. — Jung

tinės Amerikos Valstybės pro
testavo, kad Britanija neseniai

Viscount transportinius lėktu
vus ir perspėjo JAV firmą ne
teikti jai navigacinių įrengimų.

— Didžiausias pasaulyje yra 
tas žmogus, kuris kovoja su 
likimo negerovėmis; bet yra 
dar didesnis už šį, tasai, kuris 
atsiskubina tokiam pagelbėti.

—Goldsmith

i

Gen. Lundula, centro Kongo 
riausybės kariuomenės vadas Stan- 
leyvillėje. Jo kariniai daliniai ko
vojo prieš Gizengos kareivius.

vy-

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS ĮSIJUNGIA

Į EUROPOS BENDRĄJĄ RINKĄ
Muitų sumažinimui dar reikia JAV kongreso pritarimo

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės įsi
jungia į šešių Europos Ekono- 

, minę Bendruomenę, pasirašyda
mos Bendrosios Rinkos sutartį. 
Tuo aktu kartu sumažinami mui 
tai, vidutiniškai 20 procentų. 
Tai palies eilę JAV gaminių, iš
vežamų į Europos Bendrosios 
Rinkos kraštus. Muitų sumaži
nimas mažiau tepalies iš tų kraš 
tų įvežamas prekes, bet apims 
įvežamus automobilius.

Tuo reikalu derybos Šveica
rijoje ir Belgijoje truko net 15 
mėnesių. Tas žingsnis buvo rei
kalingas, nes bendrosios rinkos 
valstybių muitai Amerikos pre
kėms būtų žymiai neigiamai pa-

veikę JAV eksportą į tuos kraš 
tus. šešios Europos valstybės, 
įeinančios į Bendrosios Rinkos 
susitarimą, yra Prancūzija, Va
karų Vokietija, Italija, Belgi
ja, Olandija ir Liuksemburgas.

Pasirašius tą susitarimą, dar 
praeis kiek laiko iki jis įsigalios. 
Muitų sumažinimui dar reikės 
JAV kongreso pritarimo, tačiau 
tai tikimasi pasiekti, kadangi 
JAV gauna daugiau nuolaidų, 
negu pačios duoda. Prezidentas 
yra tos nuomonės, kad muitų 
nuolaidos yra būtinos, jeigu JA 
Valstybės savo gaminiais nori 
dalyvauti prekyboje su tais ben 
drosios rinkos kraštais. Neda
rant tų abišalių muitų nuolaidų,

amerikiečiams beliktų viena iš
eitis — steigti savo fabrikus 
Europoje, bet tuo būdu JAV 
prarastų daug darbų.

JAV ir Europos Bendrosios 
Rinkos Valstybių susitarimas 
būtų atėjęs daug anksčiau, ta
čiau pačios tos valstybės ilgai 
sugaišo, kol pasiekė susitarimo 
ir dėl prekybos žemės ūkio pro
duktais. Sekmadienį to susita
rimo buvo pasiekta, ir dabar tik 
laiko klausimas, kada ir JAV 
jau praktiškai įsijungs į Euro
pon Bendrąją Rinką.

( I f c

Sibire mieliau 
kaip Italijoje...

MASKVA. — Sovietų radijas 
dar labiau sustiprino savo veda
mą agitaciją už vykimą Sibiran, 
ją pavadindamas “Sibiras šau
kia”.

— Egiptas stiprina karinius 
įrengimus Sinajaus pusiasalyje. 
Tai užvakar pranešė Jeruzalės 

Į “Post”.

Norėdamas labiau patraukti 
sovietiškąjį jaunimą vykti į to
limuosius Rytus, Maskvos radi
jas štai ką teigia: “Sibiras turi 
daugiau saulėtų dienų kaip Ita
lija...” Jau, girdi, praėjęs tas 
laikas, kai apie Sibirą ir kitas 
jam artimas vietoves buvo kal
bama kaip apie “apleistas, ledų 
apdengtas sritis”.
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ARTERIOSKLEROZĘ IR ŠIRDIS

Senesnių žmonių dejonėse, 
kad jiems “gyslos sustingo ir 
kraujas atšalo” yra daug tie
sos. Taigi tiesa, kad gyslos su- 
stamantrėja, kai jos priskren- 
ta, sukalkėja, kai kraujo gyslų 
latakai užanka. Kai tokie daly
kai pas žmogų įvyksta, tai jo 
amžius šuoliais trumpėja. Di
dieji medicinos autoritetai sa
ko, kad žmogus yra tol jaunas 
ir pajėgus, kol jo gyslose ge
ras kraujas gerai teka. Krau
jogyslių sustingimą — sukietė
jimą daktarai vadina “arterio- 
sclerosis”.

“NpJaimiu ratas”. Arterio- Jau pardavinėjami, kad suma- Atsakymas D. S. — Kiekvie- 
sklerozė atsiranda pas tuos, ku- Į žintų cholesterolio kiekį žmo- no kariuomenėn pašaukto nau-

gėrė tuos žuvies taukus, kad 
“pajaunėti”, o tik pabloginę 
savo arteriosklerozę, greičiau į 
kapines nukeliavo... Norvegai 
ir švedai anais laikais puikų 
biznį darė iš “Cod Liver Oil”. 
Dabar jau beveik niekas nege
ria tų dvokiančių žuvies rieba
lų. Laikai keičiasi.

Dabar jau yra mada daug 
kalbėti apie cholesterolį, kaip 
aršiausią arteriosklerozės ir 
širdies ligų kaltininką. Apie 
baubą cholesterolį, kuris yra 
veik visuose gyvuliniuose rie
baluose, smarkiai būbnijama. 
ir anticholesterioliniai vaistai

Chicagoje metų bėgyje Kelei
vių Globos draugija geležinke
lių, autobusų stotyse ir lėktu
vų aerodromuose pagloboja dau 
giau kaip 2,100 pravažiuojančių 
vaikų. Ši draugija padeda ke
liaujantiems ligoniams, sene
liams, akliems, invalidams, pa- 
simetusiems, apvogtiems ir ki
tokiu būdu kelionėje į nelaimę 
patekusiems. Šios draugijos sky 
nai veikia šimte JAV miestų.

Ta artimo meilės draugija įsi
kūrė 1517 metais. Ji jau taip 
savo veiklą išplėtusi, kad pvz. 
Chicagoje 1960 metais ji padė- 

j jo 1,058 keliaujantiem seneliam, ’ 000 kataiikų, o Škotijoje — 
gi iš viso Chicagoje tais metais . ,,,
padėjo net 121,447 keleiviams. *
Chicagoje šioje draugijoj veikia 000- 

j 25 asmenys, paskirdami visą' 
savo darbo laiką, o 14 yra tik j 
trumpesnes vai. dirbančių soc. 
tarnybos asmenys. Pagalbos su
silaukia įvairių tautų ir įvairių 

j tikybų asmenys. Draugijai tal
kina 366 savanorių, kurie ir 
kurios metuose išdirba daugiau 
kaip 50,000 valandų.

DIDĖJA KATALIKŲ 
PROCENTAS ANGLIJOJE

Anglijoje ir Wales yra 3,660,

i

P. ŠILEIKIS, 0, P.
fijf Orthopedas. Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban- 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 1.1

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

Tel. PRospect 6-5084
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• Redakcija dirba kasdien 
dien 8:30 — 5:30, šeštadie- 
830 — 12:00.

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

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

Draugija taip gerai sutvarky- 
ta, kad kai kurios Chicagos auk i DR. J. IR K. AGLINSKAI 
štesniosios mokyklos atsiunčia' GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal su3itarimą. 

‘ 051 valandos skambinti telefonu prašau studentų duoda stipendijas mo- < HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

I'
I
l 

mos dalis gauta iš vad. Bend- ‘ 
ruomenės fondo. Apskaičiuoja
ma. kad metų bėgyje persike-

~ ,. . ... lia kas penkta amerikiečių šei-Gali įvykti __ .5 . . ,ma. Kelionių susidaro ir dau
giau. taigi šios draugijos pagal
ba yra labai naudinga.

J. Žvilb.

naičio sūnų, kurio viena akis 
yra sugadinta ir pagal daktarų 
nustatymą akies stiprumas yra j 
200, paėmė kariuomenėn. Joki 
akiniai nieko nepadeda, reiškia savo studentus atlikti praktikos j
paimtasis yra tik su viena aki- darbus. Draugija kasmet porai 
mi. Brangus Daktare, į ................................
per laikraštį man pranešti, ar kyt s socialinės tarnybos moks- 
gali tokį žmogų imti kariuome- įų. 1961 m. draugijos biudžetas 
nėn. Jeigu negali tai kur kreip- sįekė $406,240. Didžioji tos su- 
tis, kad paleistų.

rie turi aukštą kraujo spaudi
mą (hypertension); o aukštas 
kraujo spaudimas dar aukštes- 
nis — didesnis pasidaro kai ar- 
teriosklerozė įsigali ir vyrauja. 
Per užankančias gyslas kraujui 
yra sunkiau tekėti, o kūnas vis- 
visn-reikalauja iš kraujo deguo- 
nio ir maisto ,tad širdis turi 
vis smarkiau ir smarkiau pum- Amerikos"

gaus kraujuje ir neva apsaugo- joko sveikatą patikrina karo 
tų nuo arteriosklerozės. Vai gydytojų štabas.
saugokitės tų naujos mados kartais klaida, ypač kur pasi- 
cholesterolį naikinančių vaistų, taiko kamšatis. Kur kreiptis ir 
nes nuo jų daugelis jau gavo i 
kataraktą (akių apvilkimą), 
daugeliui plaukai nuslinko, ki
ti gavo odos ligas ir t. t. — 
taip bent valdžios Food and 
Drug Administration įstaiga

kaip apeliuoti, gali geriau pa
tarti advokatas, negu daktaras.

pųoti ,nuo ko širdis nuvargsta 
ir susilpsta. Taigi arterioskle- 
rozė gimdo aukštą kraujo spau
dimą, o aukštas kraujo spaudi
mas gimdo arteriosklerozę, o 
abu gena širdį, ir taip lyg ko- -m-»

alergiška. Jaučiu, kad jau kar- ■ 
tais ir astma ateina, ypač žie
mą man sunku. Tad noriu pa-i 
klausti: 1) Ar man nepakenks 
po keletą minučių pasikaitinti '; 
su “sun lamp”? Vasaros metu; 
aš saulę labai mėgstu ir neser
gu, nei perdaug nudegu. 2) Į 
Tūrių sūnų 9 metų. Ar jam 
būtų gerai ta “sun lamp”. Jis 
per žiemą nepabaigia slogų. 
Turi nestiprius tonsilus, dabar 
skundžiasi skausmais po kau
lus. Daktarai nieko ypatingo 
neranda. Jeigu ateity reikės 
imti lauk tonsilus, aš labai ne
noriu.

Atsakymas M. K. — 1) Kvar- 
druskos^ nei pipirų, “ n^alg^ ^o l^Pa (,s™ _la™p) ^rgijc^ 
perdaug riebios mėsos, negir
tuokliauk, nevartok perdaug ta 
bako, negerk stiprios kavos, ne
dilgink savo nervų ir nesijau
dink, ir svarbiausia — nenu
tuk. Taip, vyručiai ir moterė
lės, pasninkavimas yra labai 
svarbi gyduolė nuo arterioskle
rozės, nuo peraukšto kraujo 
spaudimo.

Arteriosklerozė dažniausiai 
blogai paveikia į širdies klapa- 
nus (vaives), nes ir širdiniai 
klapanai tuomet netenka elas
tingumo, sukietėja taip, kad 
tinkamai neužsiklapanuoja. Kai 
klapanai (valves) bepumpuo- 
jant kraują aklinai neužsidaro, 
tuomet širdies viduje pasireiš
kia marmaliavimas, atčiurškys, 
kraujas nesipumpuoja kaip rei
kiant

kiu ratu rieda pakalnėn, ko1 
tas “ratas” subyra. O “ratas” 
nustoja riedėjęs ir gyvybė už
gęsta tąda, kada arba širdis 
jau netenka jėgų kraują pum
puoti, ar persprogsta, arba gys
la pratrūksta ir krauju apsipi
la gyvybyniai centrai.

Kąs kaltas? Ignorancija ir 
nesusivaldymas, tai didžiausi 
arteriosklerozės ,ir širdies ligų, 
ir daug kitų ligų, kaltininkai. 
Pąsisaugojimas ir žinojimas 
kaip pasisaugoti yra vertinges
ni negu vaistai. Taigi, gyvenk 
taisyklingai, nepersivalgyk, ne-! 
persivargink, nevartok perdaug

Ž

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia M. K. — Aš esu 44 
nebestiprios sveikatos ir Į

GRAND 
OPENING 
CEIEBRATION

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
“858 West 63rd St.

,• Kasdien 10—12 vai. ir 7—9 
:. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-

Telefonas: 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.

i

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer!

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

! Vai. 
vak.
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

V.

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. GLŪKAS

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

D r. S, BIEŽIS
CHIRURGAS

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

II 
IDR. VL. BLAŽYS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. ka^’ien nuo 6—8 vai vak. 

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GyDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 4938 W. 15tb St.. Cicere
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 įal. 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 Ave.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

vai 
vai

1 DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDIN ĖS LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpubUc 7-2290.-----------------------------------------------------------

DR. J. RIMDZUS
CHI ROPRACTOR

Headaches. Arthritis, Rheumatlsm, 
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broad-.vay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telef. Offiee Gary: Gary 8858635 

Ros. Chicago Blshop 7-5833

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

keičia stiklus ir rėmus
S. California Ave. $'A 7-7381

i0 ryto iki 8 vak. trečiad 
šeštad 10 v r .ki 2 p. p 

Uždaryta iki sausio 22 d.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

t i

| 4455 

Vai.: 
uždą rv t a

DR. E. STANAT^TANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KtDIKU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPEC1AI.ISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westem Avenue
[
Į 
I
j Pirmad.. antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. huo 

--- — 1 vai. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai, p. p.

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAIbrook 5-3765

Janu

i

DIVIDENDAI
išmokami

kas mėty ketvirtį

sąskaitas
JUOZAS F. GKI BAUSK AS

Kovo 31
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

Automatinis Kavos Vlrdulis, ir 
Žadinamasis laikrodis. Traukimas įvyks 

m. sausio 30 d. laimėtojams nereikės Čia būti.

Taip atrodo vienas Chicagos 
ugniagesys, kaip jį apipylė vanduo, 
kuris bematant sušalo. (UPI)

Bet kas gali laimėti. Nėra "varžybų'

nepagydo, kiti net yra alergiš
ki ultravioletiniams spindu
liams. Neatsargus kvarco lem
pos vartojimas gali padaryti 
sveikatai daugiau žalos negu 
gero. 2) Tamstos augančiam 
sūnui kaitintis sun lamp spin
duliuose nepatartina, nes tai 
gali padaryti jį nevaisingu. 
Tonsilai kiekvienam žmogui 
yra reikalingi, nes tos liaukos 
(tonsilai) tai žmogui gamtos 
suteikta dovana — laboratori
ja, kur natūraliai yra gamina
mi čiepai, kurie apsaugoja žmo 
gų nuo įvairių infekcinių ligų. 
Jeigu tonsilai dar veikia ir nė
ra supuvę, tai jų pjauti lauk 
nereikia.

Klausia D. S. — Mano gimi-

Gydymas. Reikia kreipti dėme 
sį į tinkamą maitinimąsi, į nor 
malu poilsį, į užsiėmimą bei 
racionalią mankštą ir į tinka
mą vidurių ištuštinimą. Vidu
rių. užkietėjimas pablogina ar- 
teriosklerozės būklę. Kai susi
daro kraujogyslių užakimo ir 
širdies nuovargio pavojus, ta
da prisieina panaudoti vasodi- 
latorinius vaistus, kad kraujo 
gyslų sienelės suminkštėtų — 
prąsjplėstų. Tokie vaistai yra 
nitratai, aminophyllinas, theo- 
brąminas, nitroglycerinas ir t. 
t- žinoma, tuos vaistus galima 
vartoti tiktai daktaro priežiū
roje.

Netaip jau seniai buvo mada 
gerti “ribatraną” (Cod Liver 
Oil), lyg kokią panacėją nuo 
visokiausių ligų. Na, tai ir gė
rė tuos dvokiančius žuvies tau
kus beveik visi. Tėvai su dir
žiuku varė vaikus gerti “riba
traną”, kad “suchotkos” negau
tų ir stiprūs užaugtų. Seniai

į nuo 11 vai. iki 1 vai. 
* . — f
11 vai. ryto

Pel. oftdo HE 4-5849, rez. HE 4-2324

I
Taupytojams nemokamai

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

DR. PETER T. BRAZIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We8t 71st Street
Vai. Pirm., ketvir, penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, ” .
sekm. uždar> ta.

DR. MARIJA LINAS I
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

t-eč., š.ešt. pagal sutartį, j

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

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

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

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

High Eidelity Console General Electric., AM- 
FM-Patefono Kombinacija... bus mūši; didžioji dovana— 
Grand Prize.
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bws
Tranzistorinis Radijas, 
‘■Snooz-Alarm’’
1962
Jiems bus pranešta laišku

Mokame
už investavimo

ST. ANTHONY 
SAVINGS 
... - - AnaciaMHi <«^-

Snbnrban 656 6330

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
į VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

P

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm, antr, treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. " ’ ___ 1
laiku — pagal susitarimą.

2—4 v. popiet ir kitu

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

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

LIGOS
5-2670.

Jei ne-
S-0001.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
. (71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 

Šeštadieniais 1-4 p. p

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ LR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai, popiet kasdle-

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priima ligonis pagal susitarimą 

Dšl valandos skambinkit tel.: HE
1 4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 
j dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 

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

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop»«*. 
Trečiadieniais uždaryta.

i

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.1«r>n1n« priims nsrol ■nsitsrirr.s

DR. JULIA MONSTflVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan. Chicago 28. BĮ 

Telef. offLso; PUlIman 5-0706 
Namų: BEverly 8-3946

Prl6m. v*l.: kasdien 6-9 v. v, šešt
1-4 v. p. p. treč.adienl — uždaryta.

Ofiso tel. HE 4-7007.
i Namą-rez. tel. PRospect 8-0081
< DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JO K ŠA)
• GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VATKŲ LIGOS 
2656 West 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 Iki 
antr. ir penkt. nuo 5 iki 8;

Vai.: 
4:30 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kltn laiku

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. ofisų RE 7-8818. VI 2-1181

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. PRospect 6-9406
OR, ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rc«. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 

I. iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą *, duoki 
! b* Vi tiem ? r»asiska’tvti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0237, rez. PR 6-0659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto tkl 3 v. p.p, 6-7 v*v.
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Daugiau dėmesio

KLAIPĖDOS KRAŠTUI

Po Vasario šešioliktosios 
(1918 m.) sausio 15 d. (1923 
m.) lietuvių tautos istorijoje 
yra pirmose įvykių eilėse. Tai 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
dienu, plačiau pravėrusi duris 
nepriklausomai Lietuvai į Va
karų pasaulį, į plačiuosius van
denynus. Klaipėdos krašto iš
laisvinimas ir prijungimas prie 
Lietuvos ne tik padidino nepri 
klausomos Lietuvos teritoriją, 
bet ją sustiprino ir moraliai ir 
medžiaginiai.

Tiesa, Klaipėdos krašto at
vadavimu Mažosios Lietuvos 
tik dalis tebuvo prijungta prie 
Lietuvos, paliekant daug lie
tuviškų sričių Vokietijai, ta
čiau ir tai buvo labai didelis 
ir labai drąsus žygis, nes juo 
išeita ne tik prieš Vokietiją, 
bet ir Prancūziją ,tuo metu 
globojusią Klaipėdą. Taip pat 
buvo išeita ir prieš visus są
jungininkus, kurie Versalio tai 
kos sutartimi buvo pavedę 
prancūzams laikinai tvarkyti 
te krašto 
kalus.

reikėjo ieškoti juridinio pripa 
žlnimo tarptautiniuose foru
muose. Čia jau buvo Lietuvos 
vyriausybės pareiga, kurią ji 
gerai atliko, nors ne visa lai
mėjo, ko siekė. Ji, kaip ir klai
pėdiečiai, siekė įjungti kraštą 
į Lietuvą be jokių sąlygų, be 
jokių varžtų, bet buvo įjung
tas, paliekant jam autonomi
ją, kurią, kaip atsimename, vo
kietininkai mėgino panaudoti 
savo tikslams.

*

administracinius rei-

*

Klaipėdos atvadavi-Žygis į
mą nebuvo padarytas “iš lau
ko”, tai yra iš Lietuvos pusės. 
Jis prasidėjo Klaipėdos kraš
to viduje. Kraštas, kuris per 
šimtmečius buvo Vokietijos 
valdomas ir vokietinimas, vis 
tik iš 'ko lietuviškas. Lietuv- 
n nkai išlaikė ir žemaitišką kai 
bą ir papročius, nors jų dau
gumos charakteris jau buvo 
gero 
tas.
rus 
kai 
tęs, 
klauso ne Vokietijai, bet Lie
tuvai. Tą turėdami galvoje jie 
pradėjo sąjūdį už išsilaisvini
mą, ir užsimojo ryžtis konkre
čiam išsilaisvinimo žygiui.

Supi autam a, klaipėdiečių 
drąsūs žygiai buvo pradėti pa
jutus, kad jie turi visos lietu
vių tautos moralinę paramą, 
kad apsijungimo klausimas jau 
yra pribrendęs. Tos moralinės 
paramos klaipėdiečiai sulaukė. 
Greit sulaukė ir materialinės 
pagalbos, nes kitu atveju ta-

kai pažeistas, suvokietin- 
Bet jų tarpe buvo stip- 
(lementas tikrai lietuviš- 
galvojęs, taip pat supra- 
kad Mažoji Lietuva pri-

Įsigalėję 
ir pradėję 
kaimynus, 
1S38 m. jie vėl atplėšė Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos. Tai 
buvo visų didžiųjų Lietuvos 
nelaimių pradžia.

Šiandien tasai kraštas yra 
Sovietų Rusijos okupuotas, 
kaip ir visa Lietuva. Gauna
mus iš ten žinios mums pie
šia labai liūdnus vaizdus. Štai 
‘‘Lietuvos Pajūris” praėjusių 
metų Nr. 3-me rašė: “Prūsų 
atkakliai ginta, lietuvių ramiai 
gyventa, vokiečių per amžius 
marinta, Mažoji Lietuva sovie
tų šiandien visiškai išnaikin
ta. Tik salelės beliko jos Klai
pėdos krašte ir tremtyje. Visas 
Uznemunis perdėm sovietų ru
sų bei kelmukų jėga prigrūs
tas, nepalikus pirmykščio tipo 
Mažosios Lietuvos gyventojo 
‘nei ant veislės’, kaip lietuv
ninkas pasakytų. Mažoji Lie
tuva nebe Mažoji Lietuva, bet 
Mažoji Rusija”./. Tas pats laik 
rastis toliau sako: “Mažoji Lie 
tuva šiandien dar kiek gyva 
Klaipėdos krašte, kur keletas 
tūkstančių vietinių gyventojų, 
kaip ir visi lietuviai, vargsta 
kolchozuose arba nyksta Si
biro taigose, gyva ji ir trem
tyje”/..

B^nt tiek gera, kad Klaipė
doje dar rodoma lietuviškos 
gyvybės. Gera, kad ir tremty
je Mažoji Lietuva tebėra gyva. 
Palaikykime ją. Gaila tik, kad 
jau ir tremtyje pradedama lyg 
ir pamiršti 1923 m. sausio 15 
d. (Klaipėdos krašto atvadavi
mo) reikšmę, lyg ir nėbeįtrau 
kiant tos dienos į mūsų veik-

sai u.'.simojimas istoriniam ir los kalendorių, jos nebeminint, 
drąsiam žygiui galėjo baigtis Bent kitais metais, minint Klai 
tragedija. Ir, reikia pasakyti, pėdos atvadavimo 40 m. sukak 
kad tuometinė Lietuvos vyriau tį. tos dienos minėjimo reika- 
sybė ir kai kurios organizaci- lą iš anksto įtraukime į savo 
jos labai gerai ir greit susio- veiklos programą. Kada kal- 
rientavo, visa padarydamos, bame apie Lietuvos išlaisvini- 
kad klaipėdiečių sukilimas, bai mo reikalus, būtinai kalbėki- 
gęsis krašto atvadavimu, bū- me, pabrėžtinai, apie visos Lie 
tų realizuotas visa pilnuma. tuvos (su Mažąja Lietuva, Vii 

A. ;kus vadavimo žygius, niaus kraštu) išlaisvinimą.

naciai Vokietijoje, 
agresiją prieš savo 
palietė ir Lietuvą.
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Spaudoje ir gyvenime

NAUJI REIŠKINIAI ITALIJOJ

Italijos valstybiniame gyvenime persigrupavitnui palankesni vejai 
iškyla nauji įdomūs reiškiniai, ir iš Vatikano. Popiežius Jonas 
Bręsta naujas partijų susigrupavi- XXIII mano, kad Italija jau per- 

kokį anksčiau nė sva- gyveno pokario krizę ir dvasiški- 
jai mažiau bėra reikalo dalyvauti 
politikoje. Kai paskutiniu metu 
vienas krikščionis demokratas no
rėjęs sukurti naują dešiniųjų ka
talikų partiją prieš Fanfani gru
pę bažnytiniai sluoksniai tam ne
pritarę. Fanfani planas numato, 
kad Nenni socialistai negaus jo 
kio vyriausybės posto, 1 
rems vyriausybės reformas, ku-

PREZ. KENNEDY: AMERIKA TĘS SOVIETU
SULAIKYMO POLITIKA

Prezidento kalba kongresui — Penki užsienių politikos stipry bės stulpai — 
Kaip su Berlynu ir Viet Nam?

Kas klausėsi prezidento kal
bos kongresui, paliudys, kad 
John F. Kennedy skambėjo sa
vim pasitikinčiai ir opt’mistiš- 
kai, tačiau nepasitenkinusiai. 
Jaunas jaunos Amerikos prezi
dentas nurodė tok;ą eile pada
rytinų darbų, kad kongresui iš 
tikrųjų reikės pasitempti, jeigu 
jis norės. Kai kuriem respubli
konam išvardintų darbų eilė at
rodė pažadų krūva, “kaip iš 
Sears Roubuck kata^go, tik 
šiemet aukštesnėmis kaino
mis...” Tačiau, atidžiai pasiklau
sęs šios gražiai parašytos kal
bos, nė vienas, tur būt, nesua
bejojo prezidento rimtais, ne 
rinkimų — prekybiškais nusi
teikimais. Juk 1962 — kongre
so rinkimų metai. Jei demokra
tų valdomas kongresas nepildys 
demokrato prezidento pažadų ir 
norų 
tams.

VYTAUTAS VARDYS

\ DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 16 d.
t

RAUDONIEJI ŠNIPAI
DR. P. MA CIULIS
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pietryčių Azijos padėtis. Iš pre
zidento žodžių atrodė, kad jisai 
laiko, jog Amerika sulaikiusi 
komunistus Laose, šitoks, žino
ma, nelabai kokios rūšies su
laikymas, kai komunistai valdo 
jau ten, kur jų pirma nebuvo. 
Prezidentas tačiau labai tvirtai

bent vieną lėktuvą, skrendantį 
70,000 pėdų aukštyje, kur jokia 
pr’t šlėktuvinė artilerija negali 
pasiekti. Pasak Andersono, bol-

, rūmas, sakė Kennedy, kenkia
tik komunistams, ne demokra
tijai. Tik komunistai jo bijo, — 
ne laisvos tintos; 4) stiprinti prižadėjo ginti Vietnamą.11
sąjungą su Lotynų Amerikos 
kraštais. Sąjunga Progresui jau 
tampanti realybe. Reikią suor
ganizuoti paramą tokiu būdu, 
kad kiekvienais metais Amerika 
galėtų teikti vieną bilijoną do
lerių paramos Lotynų Amerikos 
kraštams. Komunizmas (Kuba) 
esąs izoliuotas. Demokratija 
turėjusi laimėjimų — Domini
konų respublikoje. Pagaliau, 5) 
reikia stiprinti NATO o ypačiai 
pritarti Europos Bendruomenei, 
vadinamajai bendrajai rinkai.

juo blogiau demokra-

I

Sekmadienio Sun-Times iliust 
ruotame priede — Parade — 
paskelbtas Andersono geras iš
samus straipsnis apie raudonuo
sius šnipus, kur kalbama apie ševilai pasirūpinę Adanos amė- 
išdavikiškus bolševikų darbus ...................
pasauly. Jis ypatingai pabrėžia 
faktus, kurie palietė JA Vals- 

į tybes 1960 m. gegužės 2 d., kai 
, bolševikai pasiekė savo tikslą, 
neva pašovę pagarsėjusį U-2.
FBI viršininko Hooverio turi- Jis neaplamdytas galėtų nusileis 

žodžiu, žadamas kantrus tvir mals duomenimis bolševikai lai- Tiesa, tai tik J. Andersopo 
tranas Europoje, kur jau laiko
ma pasiekta riba, 
leisti sovietų ekpansiją. Tačiau 
neaiškumas dar dėl kito strate
giškai svarbaus kampo — piet- prisidengę diplomatiniais doku-

I rk:fčių bazėje įdėti į lėktuvą 
U-2 du instrumentu, kurių vie
nas tuiėjęs radio ryšį su žeme, 
c kitas — neva tokią “pragaro 
mašinėlę”, kuri turėjusi tik švel 
niai apgadinti lėktuvą (?!), kad

ko 27-se valstybėse savo tarny- prielaida, bet, deja, labai trapi 
Ir ne specialistui nei aviaci-iki kurios boję net 300,000 šnipų. Didelė

to skaičiaus dalis yra JAV-se. , jOS; neį 1adio technikos srityje 
Kaip žinia, svarbesnieji jų yra atrodo, kad J. Andersonas la

ngių Aziios Taigi ‘ Amerikos dvkuj bai klysta. Kaip gį galima pti-
rycių Azijos Taigi, Amerikos mentais įvairiose įstaigose, ypač :P sa kad svetimas žmogus at- 
užsiimu nolir.ikos knmnasu te- t___4- • __ ° >

bai klysta. Kaip gi galima pri- 
! .. o

eitų į amerikiečių bazę, nieke- 
i r.o netrukdomas, susirastų reį- 

! Rašančiam šita tema jau se- kiam4 lėktuvą U-2, padėtų Jfen 
niai rūpėjo pasakyti, kad anas 
1960 m. gegužės 2 dienos lėk
tuvas U-2 nebuvo bolševikų 

žmogaus darbingumą. Jie priešlėktuvinės artilerijos pa-
Vari darhinpiimac . , . . . .

užsienių politikos kompasu te- Jur)gtinių Tautų biuruose 
betarnauja vadinamoji “sulai- Yorke

i kymo” politika.

kokius tai įrengimus, ir... kaip 
niekur nieko vėl pradingtų iš 
bazės.

O amerikietis lakūnas, tarsi 
būtų koks durnelis-jonelis, sės- 
tusi į bolševikų šnipo “užtaisy
tą” lėktuvą, vykdamas atlikti 
viršininkų jam patikėtą uždavi
nį svetimoj teritorijoj?! Tid

— Daugelis žmonių patys naiki- 
-na pasisekimą, klaidingai supras-

Prezidentas nesiūlė pasidary- dami , , ,. _
ti tos rinkos nariu, bet kvietė į “įtiktai nuo TgfmTųS gSLmųJ sau:as- tai buvo bolševikų 
kongresą taip numušti muitus kurie paveldimi iš tėvų. Tai labai: py darbas Turkijoje, tiksliau
e u r opietiškiems produktams, nevykęs supratimas ir neatitinka — amerikiečių aviacijos bazėje 
kad Amerikai tūtų sumaanti kanoje, iš kur lakūnas F. G.

ir vi- T°wers pakilo žvalgybai.
J. Andersonas rašo, kad bol- skamba kaip pasaka. Gyvenime 

ševikams labai rūpėjo pagauti

Nors apie užsienių politiką 
prezidentas kalbėjo tik aptaręs 
vidaus reikalus, mums užsienių 
politika daugeliu atžvilgių svar- Į muitai, prekiaujant su Europos Ji^gali^būt? labld Išplėtotas i

Bendruomenės nariais. Kitaip siškai nustelbtas.
O. Svvett-Marden

besnė. Prezidento idealas — !
‘ laisvų nepriklausomų valstybių JAV prarasianti prekybą: dau_ 
bendruomenė laisva tiek, kiek įmonių eksportuos kapitalą, kad 
netrukdo kitų laisvei”. Tokia : 
bendruomenė — nepriklausoma, 
o kartu suprantanti tarpusavio 
priklausomumą. Jai kurti pre
zidentas siūlė penkių punktų 
bazę: 1) stiprinti Amerikos ka
rinę galybę. Iki ateinančios va
saros pramatoma turėti bene
l, 600 ilgadistancinių raketų a- 
teminėm bombom nešioti 1961
m. sustiprintos karinės pajėgos 
nebus sumažintos, bet nake;stos 
profesinėmis; 2) remti Jungti
nes Tautas — prezidentas ra
gino neprarasti kantrybės be- 
kuriant ir bedalyvaujant šiame 
“netobulame”, prezidento žo
džiais, instrumente taikai ir tei
sei ugdyti; kvietė kongresą ne- prižadėjo, protingai ieškant su- 
atsisakyti pirkti Jung. Tautų sitarimo Berlyno klausimu, gin- 
paskolos lakštų; 3) nepalikti ti V. Berlyną, jo gyventojų lais- 
vienų vadinamų naujųjų tautų, i vę, teisę laisvai su Berlynu su
ką tik išsivadavusių iš ko’onija- ■ sisiekti. Dėl Berlyno nebūsią 
linės valdžios. Jos esančios na- bijomasi nė karo rizikos, 
cionalistinės, kaip Amerika bu
vusi pirmais gyvavimo dešimt
mečiais ,kai atsisakydavo daly
vauti įvairiose karinėse sąjun-

galėtų įsikurti Europoje. Ši- 
tuom didės nedarbas ir mažės 
Amerikos pajamos. Amerikos 
žemės ūkio produktai geriausią 
rinką taip pat turį Europoje. 
Ten parduodama 2/3 visų už
sieny parduodamų ūkio produk
tų. Reikią todėl penkiems me
tams įstatymo, garantuojančio 
nužemintus muitus svarbiesiems 
produktams iš Europos. Reikią 
su Europos Bendruomene ir to
dėl draugauti, kad suorganiza
vus frontą prieš komunistinę 
tarptautinės prekybos ofenzyvą.

i
1 Prezidentui buvo paplota, ta- 
' čiau labiausiai už tai, kad jis

Kokia reikia darytis išvadą? 
Prezidentas prižadėjo eiti kan
trios stiprybės keliu, nurodyda
mas, jog nusileidimo riba yra 

gose. Jos ne visada renkas tai, Vakarų Berlynas. Į jį sovietam
ką Amerika rinktųsi, bet įvai- neįeiti. Labiausiai neaiški likosi

>1
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mas, apie 
joti nebuvo galima — krikščionių 
demokratų ko^fiicija su Nenni so
cialistais. Krikščionys demokratai 
parlamente turi 273 atstovus. 
Jiems trūksta 26 iki daugumos. 
Jie buvo sudarę vyriausybę,-susi
blokavę su Saragato socialdemo
kratais (17 atst.), dėžiniais res
publikonais (6 atst.) ir liberalais 
(18 atst.), kurie yra daugiau, kaip 
bet kuri kita Italijos partija, lais- rios ir jiems bus artimos. Daugu- 
vojo ūkio šalininkai. mai reformų socialistų pritarimas

numatomas, tik krikščionys demo-
Dabar Saragatas paskelbė, kad kratai nepritars jų norimam pra- 

nuo sausio 27 d. jie ir respubliko- : mončs suvalstybinimui ir neutra- i 
nai atšaukia savo paramą prem i iU7T)uj užsienio politikoje, 
jero Fanfani (krikšč. demokr.) 
vyriausybei. Tam labai nesiprieši
na ne Fanfani. kuris nori naujo j jungos su 
susiblokavimo, ypač siekdamas at- ' kritikavo 
siskirti nuo liberalų nevaržo
mo ūkio šalininkų. Fanfani numa
to suartėjimą su Nenni socialis
tais (87 atst.). Tuo būdu tikimasi 
suaktyvinti Italijos ūkį. šiuo me
tu Italija yra pasiekusi anksčiau 
neturėtos ūkinės gerovės: gamyba 
gausiai didėja, infliacija pašalinta, 
darbininkai perka namus, mašinas, 
net šaldytuvus. Tačiau yra dar 
Italijos sričių, kur jaučiama ūkinė 
depresija. Jos pašalinimui reika
linga gyvesnė vyriausybės akcija, 
kurią kliudė 
šalininkai 
galima 
tais.

nevaržomos laisvės 
liberalai ir kurią bus 

pravesti su Nenni socialis-

VVILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenona* Ignatavičius

(Tęsinys)

tokių dalykų nesti, todėl savai
me peršasi mintis, kad buvo ne 
vienas, bet du šnipai, spėjamas 
bolševikų ir jų papirktas lakū
nas! •

Šitai sensacijai iškilus, spau
doje pastebėjau, kad, lakūnui 
Povvers pakilus iš Adanos, jo 
žmona tuojau grįžo į Ameriką. 
Lakūno bylos metu iš Amerikos 
nuskrido jo tėvai į Maskvą, taip 
nepaprastai greit gavę leidimą. 
Sprendimas: 10 metų kalėjimo. 
Na, ir visa kita, kaip linksmai 
surežisuotam filme. O, kai Ber
nai spauda buvo prabilusi apie 
Privers amnestiją, tuojau atki- 
liepė vėl jo žmona, kad ji mie
lai vyktų Rusijon arčiau savo 
vyro. įp’'.

Sugretinus kitą įvykį Užkau
kazėje 1958 m., kur bolšev&ki 
padegė kitą amerikiečių lėktu
vą, kuriame skrido net 14 vyrii, 
jie grąžino tik 6 lakūnų lavi
nus, o apie kitus sakėsi nie&b ..nežiną...

Peršasi tik viena išvada: kai 
bolševikai turi reikalo su pa
pirktu lakūnu (? — Red.), jis

(Nukelta į 4 psl.)
Prez. Kennedy drauge su 5 m. Debbie Brown, oficialiai pradeda 
vadinamą March of Dimes vajų, kurio metu surinktos aukos ski
riamos kovai prieš paralyžių ir jo paliestiems. (UPI)

as ■f""
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ryje. Jis tai darydavo labai anksti, kad virėja nepa
stebėtų. Tačiau vieną rytmetį įvyko kitaip.

Virėja, visą naktį negalėjusi užmigti dėl dantų 
skaudėjimo, nutarė atsikelti anksčiau ir išsivirti sau 
kavos. Nulipo žemyn ir pažvelgė į šalia esantį kamba- 

i rį, kuriame ji girdėjo šnabždesį. Iš išgąsčio ji vos ne- 
! sustingo, kai pamatė savo pagalbininką, kunigo ru
mbais apsirengusį, stovintį prie namų altoriaus.

Susijaudinusi ji suriko ir rankas susiėmusi puolė 
iš kambario. Vos neužšoko ant savo ponios, kuri kaip 
tik ėjo į šv. Mišias

.Ponia!”, vos kvapą atgaudama, baisiai pasipik-
„Tik pagalvokite, mūsų

drimba” pamėgdžioja šv. Mišių laikymą”.
„Manau, kad jau laikas tau pasakyti, kad mūsų 

virtuvės darbininkas iš tikrųjų yra kunigas, kuris 
slapstosi nuo savo persekiotojų.”

Pradžioje Jacųueline negalėjo iš nustebimo iš
tarti žodžio. Bet paskui visa nusigandusi ji atsiduso :

„Mano Dieve, o aš jį pravardžiavau tokiais ne
gražiais žodžiais. Bet kodėl man iš karto nepasakėte, 
kad jis kunigas?

„Ak, aš žinau, Jacąueline, kad turite gerą šir
dį!”, atsakė ponia. „Nebuvau tikra, ar taip pat mo
kate tylėti!”

„Tylėsiu kaip kapas!”, šventai užtikrino virėja.
. „Tai gerai!”, juokėsi ponia. Į __

Virėja tikrai labai ištikimai laikėsi savo žodžio, į sandalius įsispyręs, bėgo drauge su savo profesijos

I

„Tavo miltų maišai man nekliudo”, atsakė Kon
verteris, „gerasis Dievas irgi gali tai girdėti.”

„Sakyk, pagaliau, kas atsitiko?”, juokėsi Vineis 
iš jo paslaptingumo, šis priėjo visai arti prie kepėjo 
ir pašnibždėjo:

„Poitiers žmonės pasakoja, kad Robespieras jau 
negyvas!”.

„Pagaliau ir toji pabaisa susilaukė savo galo!”, 
piktai ištarė Vineis.

„Skelbiama, kad paralyžius jį ištikęs pakeliui į 
giljotiną!_ Bet budelis vistiek jam nukirtęs galvą.”

„Tauškalai!”, netikėjo Vineis. „Žmonės prikalba 
visko. Burnos neužriši.”

„Tačiau truputį tiesos tame turi būti! Tik prisi
mink Maratą ir Dantoną. Kodėl turėtų būti skirtingas 
velnio sąjungos trečiojo nario likimas?” : •

„Vis negaliu tuo tikėti!”, purtė galvą antrasis.
Tuo metu durys staiga atsidarė, ir į vidų kaip 

žaibas įlėkė Jurgis Vineis. -Š
„Tėveli!”, suriko jis be kvapo. „Ką tik iš Pary

žiaus atvažiavo pašto vežimas, išpuoštas gėlėmis , ir 
kaspinais. Jis stovi turgaus aikštėje. Su juo atvažia
vę keleiviai iš Paryžiaus pasakoja, kad baisiajam Rd- 
bespierui galvą nukirto! Tėveli ir jūs, meisteri Kon
verteri, greitai eikime! Jūs turite išgirsti jų pasako
jimą!”

Vineis metė darbą, ir kaip stovi, miltuotas, kojas

I •
I

Raudonasis neišlaikė drąsios moters žvilgsnio ir • tinusi, kreipėsi ji į ponią, 
susigėdęs pamažu nuleido galvą. Murmėdamas kažką „< 
sau po nosim, griebė savo kepurę ir išėjo su savo 
draugais iš koplyčios.

I Dabar buvo aišku, kad kunigas Petras Kudrinas 
bet jie jau nebegali rodytis Oeleron gatvėje. Viena ponia 

jam pranešė, kad yra pasirengusi priimti jį į savo 
namus.

„Tik aš nežinau, kaip aš turėčiau jus pristatyti 
kitiems mano patarnautojams?”, tarė ji truputį ne
drąsiai.

Kunigas Kudrinas širdingai nusijuokė.
„Gal būt, jūs galėtumėte mane pristatyti kaip 

naują virėjos padėjėją. Tik iš anksto jums sakau, 
kad apie virtuvės darbus neturiu jokio supratimo.”

Ir iš tikrųjų, kunigas Kudrinas buvo priimtas į 
dievobaimingos ponios namus, kaip virtuvės darbinin- ir kunigui Petrui Kudrinui jau daugiau nereikėjo draugu per Žioberto tiltą į miestą. Tuo metu Jurgis 
kas.

Virėja Jacųueline prisiekdinėjo, kad savo kara
lystėje ji dar niekad neturėjo tokio negabaus padėjė-

Zmogus mokosi iš dviejų j°- Tačiau visi jos nusiskundimai poniai dėl persūdy- 
’’ knygų: iš visatos, kurią Dievas ^os sriubos ir sudaužytų lėkščių liko be atgarsio.

„Kantrybės, pamažu jis išmoks!”, visada ramin
davo virėją. „Tik pabandykit jį pamokyti, kaip reikia 
daryti!”

Jacųueline taip ir darė, nors negabiam mokiniui 
tekdavo išgirsti šiurkščių žodžių, kurių tarpe „drim- 

tikėjimui. ba” buvo pats švelniausias.

' Iš kitos pusės, yra ženklų, kad 
į Nenni nori atsikratyti ilgos są- 

komunistais. Jis kietai 
Chruščevą, kai Rusija 
atominius bandymus, 

kritikavo Maskvos ab- 
metodus, kuriuos jis

atnaujino
jis taipgi

i soliutizmo
vadino "Paskutinio Teismo politi- 

i ka". — J. Daugi.
plauti indų. Ir tai buvo tik namų šeimininkės indų jau spėjo sukelti ant kojų kitus savo Montbemage 
sveikaton.

Kaip praneša “Time”, tokiam i tarinio.

sutvėrė žmogaus studijoms, ir 
iš šv. Rašto, kuris duotas stu
dijavimui Dievo aukštesnės va
lios ir tiesos. Vienas priklau
so protui, kitas — f.............
Negali būti tarp jųdviejų nesu-

draugus.
Vaizdas, kurį jie pamatė Poitiers gatvėse, buvo 

neaprašomas. Visos gatvės buvo pilnos žmonių. At
rodė, kad iš džiaugsmo žmonės neteks proto. Verkda
mi ir juokdamiesi jie puolė vienas kitam į glėbį. Ore 
aidėjo džiaugsmingi šauksmai: „Prancūzija jau yra 
laisva! Pasibaigė baisiosios teroro dienos!”

Turgaus aikštėje žmonių susigrūdimas buvo tie
siog pavojingas gyvybei. Keleiviai iš Paryžiaus turė
jo vis iš naujo ir iš naujo pasakoti apie žiauriojo Ro- 

Kai Kudrinas nelaikydavo šv. Mišių Oelerono gat- kaip žinai, gerojo Dievo, kuris yra visur, tai mes bespiero galą.
—Pijus XII.vėje, jas laikydavo gretimajame nuo virtuvės kamba- Į šiame kambaryje esame vieni”, pasijuokė kepėjas.

Prisikėlimas

1794 metais, vieną paskutiniųjų liepos mėnesio 
dienų kepėjas Konverteris įėjo į savo profesijos drau
go Vineis namus, atsargiai apsidairė ir paslaptingai 
prašnibždėjo:

„Ar čia daugiau nieko nėra?”
„Jei neskaityti šių baldų, pora maišų miltų, ir

įfiUB daugiau).
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SIAUBO DIENOS PRIEŠ

TRĖMIMUS

Pasakoja iš Sibiro ištrūkusi lietuvaite

Vienuolika metų išbuvusi Si
biro tremtyje, lietuvaitė Jad
zė ištrūko į laisvę ir apsigyve- i 
no Chicagoje. Ji teturėjo 19 
metų amžiaus, kai okupantai 
bolševikai išvežė ją į Sibirą. 
Buvo ūkininkaitė. Sibiran pa
teko šiurpiomis aplinkybėmis. 
Tėvai iš paliktos 30 ha nor
mos buvo verčiami duoti mėsą, 
pieną, kiaušinius, grūdus. Ne
spėjus paskirtą normą atiduoti, 
buvo vėl reikalaujama 
plano papildomų normų.

Vieną kartą tėvelis, nuvežęs 
prievoles, pasakojo:

— Šiandieną turėjau vežti 
didelį portretą Stalino. Širdis 
mano virė kraujuose. O tas 
prakeiktojo portretas didelis. 
Važiuojant vėjas plaka, arklys 
baidosi. Taip jau privargau, 
kad nebegaliu nė kojų pavilkti.

virš

Pasakojo, kad vedžiojo po miš
ką, po ganyklas, reikalaudami 
parodyti partizanų bunkerį, o 
paskiau, nusivedę į daboklę, 
mušė. Šiuo metu nieko 
noję, tėvą paleido.

Trėmimai

nesuži-
<

kaimy-

Stebint 
besisveikindamas 

į ranką 
kuriame

sklypininko 
su 

jam įspraudė 
buvo slaptas 

šią naktį bus 
esame sąraše. I

i
i 
i

Ruzic, Maruuette Manor Chamber of Com- 
merce prezidentas bei rajono komisijos, kuri 
paskirsto “Wishing Well” fondus, pirminin
kas, įteikia čekį seselei M. Ellenitai iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės; seselei Man \Valter iš 
Misericordia na>.nų protiniai atsitikusiems 
vaikams ir poniai Edward Kadlubek, 5208 
So. Spaulding, Christopher tėvų "klubo pre
zidentei. Taip pat šiam rajone buvo išdalinti 
keliom neturtingom šeimom kalėdiniai maisto 
krepšiai. Iš viso $700 reprezentavo monetas, 
kurios buvo renkamos nuo liepos mėn., o 
taip pat Chicago Savings tarnautojų ir. va
dovybės aukas.

“Linkime Jums viso gero iš Linkėjimų šal
tinio”, pareiškė Chicago Savings & Loan 
Association, 6245 S. Western, praeitą savai
tę, kai buvo įteikti kalėdiniai čekiai $100.00 
kiekvienam šešių organizacijų pietvakarinėj 
daly atstovų. Iš kairės į dešinę: Tony Piet 
iš Tony Piet berniukų miesto fondo: Ray- 
mcnd Lucchetti, 6019 S. Sacramento, atsili- 
kusiems vaikams pietvakarinėj daly mokyk
los prezidentas ir Walter Wolf, savanoris 
pirmininkas American Cancer d-jos pietva
karių skyriaus, priima čekius iš John Pakel, 
Jr., Chicago Savings prezidento. Dr. Joseph

, KANADOJE

Vieną vakarą atėjo 
nas ir atnešė neva paskolintas 
vadeles, 
žmonai, 
tėveliu, 
raštelį,
pranešimas, jog 

j trėmimai, ir mes 
j Nakčiai atėjus, paslapčia vi
si apsirengę, susirišę kiek mais- 

; to, išbėgome į kitą kaimą pas 
vieną buvusią mūsų tarnaitę. 
Bėgome per apsnigtus laukus, 

Į per pievas, įkrisdami į griovius, 
žiemą sušlapdami.

Mus sutiko irgi su baime — 
jei kas sužinotų, būtų blogai, 
bet visgi mus priėmė. Nuo to 

Pavalgęs vakarienę prie ma- laiko tėvai slapstydavosi miš- 
žytės žibalinės lempos 
lo, norėjo eiti pailsėti, 
— nespėjus pagalvoti 
ilsį, pasigirdo baisus 
sis į duris.

— Atidarykite duris,banditai, 
buožės, — pasigirdo už durų.

Toliau Jadzė pasakoja:
— Mes visi virpame iš bai

mės, o aplinkui net durys ir 
langai purtosi. Atsikėlė drebė
damas tėvas nuo suolelio ir 
nuėjo atidaryti durų, o mes 
susitraukę prie aprūkusios 
krosnies, laukėme įeinančių.

Įėję, net “labas vakaras” ne
pasakę stribokai, ištempę savo 
“vintovkas” (šautuvus), 
iš visos gerklės:

— Kur turite paslėpę 
kur nakvinate banditus 
tizanus) ?

Ir pradėjo po spintas ir ko
modą ieškoti “banditų”. Beieš
kodami pasiimdavo, kas jiems 
patikdavo. Tėvai teisinosi, kad 
nebeturi kur “banditų” priimti, 
nes visai šeimai tebuvo palik
tas vienas kambarys ir bendra 
virtuvė su sklypininku.

Įsibrovėliai ieško partizanų

be stik- 
bet kur 
apie po- 
beldima-

Lietuvių ūkininkų šeima 
Sibiro tremtyje

Geri kaimynai duodavo

rėkė
i 

sūnų,i 
(par-

Dažnos kratos

— Tokie svečiai pas mus bū
davo dažni, — pasakojo Jadzė. 
— Dažnai darydami kratas įdė
davo šovinių į spintoje kaban
čių drabužių kišenes. Po jų kra
tos, mes eidavome po kišenes 
ieškoti. Suradę šovinius, išneš- 
davome ir užkasdavome* į že
mę.

Po tokios kratos, 
vo kita krata. Vėl 
čiuose drabužiuose

vėl būda- 
tuose pa
ieškodavo, 

ar nėra pėdsakų partizanų, bet,
nieko neradę, išeidavo.

Baisiai sumuštas tėvas

KLAIPĖDOS KRAŠTĄ PRISIMINUS
POV. DIRKIS

— Knygos — mano ginklas; 
jomis nukariavau visą pasaulį.

—Voltaire

Hamilton, Ont.
Vyksta į Rochesterj

Hamiltono dramos mėgėjų te
atras “Aukuras” sausio 20 d. 
vaidins “Sniego karalienė” Ro- 
chestery. Paskutiniu laiku mū
sų “Aukuras” yra pritraukęs 
daug jaunimo. Dalyvaudamas 
vaidinimuose mūsų jaunimas iš 
moksta labai gražiai tarti bei 
kirčiuoti lietuviškus žodžius. 
Lietuvių kalbos tobulinimui lie
tuviška scena labai patarnauja. 
Nauja skautų rėmėjų vadovybė

Hamiltone be kitų įvairių’ 
draugijų dar veikia ir LSRD-ja, 
kuri rūpinasi skautų-čių reika
lais. 1962 m. yra išrinkta nauja 
valdyba: Alf. Paukštys, Ig. Var 
nas, Jul. Paškevičius, G. Stukas, 
V. Pašilys, A. Kaušpėdą ir Z. 
Pulianauskas. Valdyba greitu 
laiku pasiskirstys pareigomis. 
Skautams vadovaujantieji asme 
nys atlieka svarbų auklėjimo 
darbą ypač lietuvybės išlaiky
me moralinių principų palaiky
me. Gerų darbelių skiepijimas,: 
paklusnumas, drausmė — tai 
vis gerosios skautų ypatybės, 
kurias skiepija skautų vadovės 
bei vadovai. Linkime naujai

B 
i valdybai sėkmės. Reikia tik vie- 
I ną pastebėti, kad labai gaila, 
jog valdyboje nesimato nei vie
nos moters nei merginos! Mo
terų vaidmuo skaučių auklėji
me 
dėl 
jos

yra nepaprastai žymus. To- 
ir veikimo planus sudarant 
turėtų aktyviau dalyvauti.

(Kl. G.)

— Knyga yra išminties, lai
mės ir galybės šaltinis.

—Prez. Harding

'*^0^

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO *
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

ke. 
ženklus: jei nerami naktis — 
pakabindavo džiovinti raudoną 
drabužį, jei rami — baltą. Nak
čia slapstydamiesi' pp miškus, 
po daržines, po kaimynus, die
nomis tėvai šerdavo gyvulius, 
prižiūrėdavo ūkį. Savo namų 
bijojome. Tokioje baimėje pra
ėjo pavasaris, vasara.
Raudonieji su šautuvu į klasę

Jadzė rudenį lankė gimnazi
ją. Ne kartą į klasę įeidavo su 
šautuvu ir išvesdavo iš pamo
kos vieną ar kitą klasės drau
gą. “Ką mokytojas kalbėdavo, 
nieko negirdėdavome. Tuo me
tu į mokyklas įvedė darviniz
mą. Mes, mokiniai, vengėme 
jo mokytis, tik galvodavome, 
kaip čia reikės Lietuvą gelbė- 

kaip padėti miškiniams”.
J. Pr.

ti,

Vieną kartą gretimame ūky
je miškiniai surankiojo kaimo 
didžiuosius komunistų aktyvis
tus, skundikus, okupantų tal
kininkus ir sušaudė. Mes dar 
ką tik buvome atsikėlę, kai pa
matėme stribokus belandžio- 
jant po daržines ir apie tvar
tą. Du pradėjo belstis į mūsų 
duris. Mums net kūnas užšalo. 
Manėme, kad jau atvyko mūsų 
išvežti. Stribokai tuojau puolė 
prie tėvo, surišo rankas užpa
kaly, visus sustatė prie sienos 
ir vienas ištiesė šautuvą, tai
kydamas į mus, ir vis klausė: 
‘‘Kas sušaudė mūsų draugus?” 
Tėvai iš tikrųjų nieko nežino
jo. Taip ir atsakinėjo, nieko 
nežiną. Tėvą surištą išsivedė, 
o mums prigrasė niekur ne
išeiti.

Po trijų dienų tėvas sugrįžo 
sumuštas, sutinusiu sprandu.

Raudonieji šnipai
(Atkelta iš 3 psl.) 

nusileidžia iš 70,000 pėdų, veik 
nesužalodamas lėktuvo, kad bol
ševikai galėtų lėktuvo modeliu 
pasinaudoti, kai kitas lėktuvas 
be piktų ' intencijų pasiklysta 
Kaukazo kalnyne, bolševikai jį 
nušauna, dalį lavonų grąžina, o 
dėl kitų — nusiplauna rankas... 

Tokių įvykių poveikyje, aš at
kreipiau dėmesį, kaip — seniau 
ir čabar — amerikiečiai į pa
našius dalykus reaguoja. Kar- '• 
toju: kai netoli Teherano, Per
sijoje, plėšikai nužudė Ameri
kos vicekonsulą, Persija buvo 
priveista užmokėti Amerikai 3 
milijonus dolerių! Dabar viskas i 
taip susimaišė, kad eilinis žmo
gus nebegali suprasti, kas da- . 
rosi.

Mano tikslas čia buvo paro
dyti, kad lakūnas Powers grei-! 
čiausia jau ilgesnį laiką buvo 
pakliuvęs į bolševikų šnipų tink 
lą ir, kad nebuvo jokio reikalo 
dėti į lėktuvą jokių paslaptin
gi) instrumentų, nes tokios ame
rikiečių aviacijos bazės yra stro \ 
p'a i saugomos dieną ir naktį. 
Todė negalima sutikti su J. An
dersono prielaidomis, skelbia
momis Parade žurnale.

Praeities švyturio šviesoje 
I iškyla Klaipėdos Krašto ryžtin- 
; gas atvadavimo žygis, įvykęs 

prieš 39 metus. Esame tokio
je padėtyje, kad to krašto at
vadavimo ir prijungimo prie 
Lietuvos žygio atžymėti arba 
paminėti negalime ir taip pat 
neturime galimybės papuošti 
už to krašto atvadavimą žuvu
sių karžygių kapų. Tačiau, pa
gal tradiciją, tą garbingą žy
gį — sausio 15 d. prisiminkime 
susikaupimu, nukreipdami min
tis į pajūrio kraštą.

Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos reiškė lyg pra- 
kirtimas sienoje lango, kuris 
jungia Lietuvą su kultūringais 
vakarais. Atsiskleidė nauji var
tai naujai erai. Išsipildė pastan
gos įsigyti 
prie jūros, 
tuva galėjo eksportuoti ir im
portuoti savo gaminius bei pre
kes. Be to, Klaipėdos krašto 
prijungimas prie Lietuvos bu
vo ryškus posūkis į vakarus. 
Tuo prijungimu Lietuva buvo 
sustiprinta kaip valstybė, o 
tarptautinėje politikoje laimėjo 
didesnį svorį.

Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Diuž. Lietuvos yra vienas 
iš pačių svarbiausių ir ryžtin
giausių nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo įvykių, kuris, 
K abejo, bus įrašytas į tautos 
.storiją aukso raidėmis.

Klaipėdos kraštą prijungus 
prie Lietuvos, atgijo lietuviš
kumas, kuris ištisus amžius bu
vo slopinamas, visai atbunda 
to krašto pionieriai: Jankai, Jo- 
gamastai, Vydūnai, Zauniai ir 
eilė 
tikri 
nūs. 
džio 
dintas žodis tapo nevaržomas. 
Greta to atgijo ir tikybinis gy
venimas. Bažnyčiose suskambė-

f

nuosavą priėjimą 
kurios keliais Lie-

kitų, kurie pasijuto esą 
suvienytos Lietuvos sū- 

Atsiskleidė lietuviško 
saulė. Lietuviškas spaus-

žo-

jo lietuviškų giesmių aidai, o 
jų sakyklose — pamokslininkai 
Dievo žodį savo tėvų gimta 
kalba.

Tat pagerbkime nors minti
mis tuos, kurie yra verti gilios 
susikaupimo pagarbos ir mei
lės. parodykime ir mes, kad 
esame visi kaip vienas nud to 
I ačio pajūrio ir kad ne veltui 
skamba: “Prie jūros aukštai
čiai, prie jūros žemaičiai, prie 
jūros visa Lietuva”.

NUŠAUTI TRYS VAGIU Al

dvi dvienas 
aukų mirti-

Chicagoje per 
savo besiginančių 
nai buvo nušauti trys vagiliai. 
Pasirodo, kad žmonės aktyviau 
gina savo nuosavybę bei turtą.

Čigonas keičia žmonas
Jugoslavijos čigonas iš Sopos 

kaimo Petar Vladyslavjevič Nicc- 
lic susituokė 123 kartus. Savo san- 
tokinį “karjerą" P. V. Nicolie pra
dėjo 15-tais savo gyvenimo me
tais. 1939 m- jis jau buvo 14 kar
tų vedęs ir tiek pat kartų persi 
skyręs. II Pasaulinio karo metu 
Nicolie 'vedė 11 kartų ir tiek pat 
kartų persiskyrė. Jis yra skrupu
lingas ir niekad naujos žmonos 
neveda, kol neturi legalaus išsi- 

j skyrimo.

VFKTt'VIV KVOTRAIKOS IK 
AUKŠTOS RCftIF.S FOTOGRAFIJOS 
Musę SPECIALI Bfc.

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

( lncorporat< <l) 
EDVARDAS U LIS.

T E L E V I Z I J A S 
paprastas Ir spalvotas ni-bra nfciai tai 
sau. (TS patarnav. vietoje $3.no, už 
dirbtuves darbą. — S 10.00 ir dalys 

PiKios paveikslinSs lempos 
J. M I G L I VA S

2549 W. «»lb St. II a. PK «-10«3

J MŪSŲ
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SAVINGS

NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAME JUS

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

TV RADIJAI HT-FI. VĖSINTI’VA] 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

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

.Kas tik turi g erę skonį, 
ii Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

6211 South We8tern Avė. krautuvė-

December 26th through January 30th

Standard Federal Savings, žinoma Jungtinėse Valstybėse kaip 

viena iš Chicagos Stipriausių taupymo organizacijų, kviečia jus 

atsilankyti į jų naujai padidinto pastato didįjį atidarymą. Ati

darymas bus švenčiamas nuo gruodžio 26-tos iki sausio 30-tos. 

Visiems taupytojams bus nemokamos dovanos ir gaivinančios

vaišės visiems atsilankiusiems tuo laiku. Sutaupos uždirba 4 % °/o ir yra apdraus
tos Federal Savings and Loan draudimo korporacijos.

Standard Federal turtas yra daugiau nei $80,000,000.00 su virš 
$7,500,000.00 reservų. Yra paruošta pilna "taupykite paštu" progra

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

insulto

■

S TANDARp /y / /SA VINGS
and Loan Association

4192 ARCHER AT SACRAMENTO, CHICAGO 32, ILLINOIS VIRGINIA 7-1144 A
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r Šokiai prie B. PAKŠTO orchestro, paįvairinami trumpa progra
ma: ALB. VALENTINAS — feljetonas apie sportą, sol. BK. 
JANČYS, ragu gros B. PAKŠTAS. - Visas pelnas lietuviams 
sportininkams.

Sausio 20 d., šeštadienį, 8 v. v., B. Pakšto salėj, California ir 38 kamp.

SPORTININKAMS REMTI VAKARAS
Kvietimai iš anksto: MARGINIUOSE, KARVELIO prekyboje, 
ŠIMAIČIO Realty ir prie įėjimo.

‘ Kviečia:
LB CHICAGOS APYG. VALDYBA

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Los Angeles, Calif.
VYRESNIEJI SU JAUNIMU
— Mums reikia artimesnio 

bendradarbiavimo, kad perėji
mai iš vienos ateitininkų kar
tos į kitą būtų švelnūs ir na
tūralūs— Los Angeles at-kų šei 
mos šventėje kalbėjo studentų 
at-kų atstovas Jurgis Gliaudys, 
jr.

Sendraugių valdyba, irgi jaus 
dama tą bendradarbiavimo svar 
bą, sausio 7 d. Lietuvių B-nės 
centro patalpose suorganizavo 
tą visos at-kų šeimos šventę. 
Gausiai dalyvavo jaunučiai ir 
sendraugiai, studentų tik atsto
vai.

Oficialią šventės dalį pradėjo 
sendraugių pirmininkas Ig. Me
džiukas ateitininkiškuoju pasvei 
kinimu ir prasmingu žodžiu. 
Šventės kalbėtojas inž. J. Jode- 
lė kondensuotoje kalboje nau
ju priėjimu įdomiai interpreta
vo ateitininkų principus.

Programos centre buvo jau
nučių ateitininkų pavyzdinis su
sirinkimas, kurį pirmą kartą 
šioje kolonijoje stebėjo vyres
nieji ateitininkai.

Religine-moraline tema gra
žų pasikalbėjimą pravedė rašy
toja Alė Rūta, dainoms vadova
vo muz. Ad. Narbutas, lituanis
tinio ir ideologinio pasiruošimo 
pratyboms — J. Ąžuolaitis, žai 
dimams — mokyt. Gustienė. Tai 
nuolatiniai jaunučių at-kų va
dovai.

Pačių jaunučių pasirodymas 
vėl paliudijo faktą, kad šis jau 
trečius metus veikiąs būrelis, 
prityrusių pedagogų vedamas, 
dirba planingai ir atsiekia gerų

MŪSŲ KO
Gardner, Mass.

Nauja valdyba
Šv. Petro ir Povilo vyrų pa- 

šalpimo draugija, kuri Gardne- 
ryje gyvuoja 57 metus, išrinko 
1962 m. valdybą: Vincas Viš- 
niauskas — pirm., Alekas Juš
ka — vicepirm., Antanas Kras- 
kauskas — kas., Gediminas Pen 
ney — prot. rašt., Alekas Na- 
kutis — fin. sekr., Julis Ku- 
kauskas ir Kastantas Šimkū
nas — ižd. globėjai, Julius Ge
nis — maršalka, Antanas Ži
lius — knygų peržiūrėtojas.

Draugija rengs velykinę va
karienę po Velykų. Draugija 
ekonomiškai stovi gerai, nes tu
ri virš 7,000 dol.

Vyčių susirinkimas
Lietuvos vyčių 10 kp. turėjo 

savo metinį susirinkimą sausio 
8 d., kuriame buvo išrinkta val
dyba: kun. Jonas Jutt — dva-

rezultatų. Vadovų sąstatas pil
nai kvalifikuotas, o ir patys tė
vai rodo entuziastingo bendra
darbiavimo. Gaila, tik prie šio 
darbo nepasiseka prisivilioti ku 
nigo. Per 2’A metų pas jaunu
čius kunigas pasirodė... tik vie
ną kartą.

Pasirodyme dalyvavo šie jau
nučiai: V. Ąžuolaitis ir A. Ar
tas (rašinėliai), V. ir V. Nar
butai (duetas), R. Arbaitė, R. 
Jodelytė ir L. Kojelis (dainos 
solo), E. Motiejūnaitė ir D. Ko- 
jelytė (piano), R. Motiejūnaitė. 
J. Domkus ir V. Vilimas (eilė
raščiai), R. Kojelytė ir P. Dom
kus (mįslės). Visi jaunučiai bu 
vo gerai pasiruošę.

Įtikinančiais argumentais, iš
ryškindamas jaunesniųjų ir vy
resniųjų bendradarbiavimo reik 
šmę, šventę užbaigė stud. at-kų 
atstovas J. Gliaudys, jr.

Šia proga Los Angeles at-kus 
gražiu laišku pasveikino Fede
racijos Vadas prof. S. Sužiedė
lis, o šventės dalyvius pavaiši
no sendraugių valdybos narės
— A. Balsienė ir A. Brazdžio
nienė. J. Viekšnys

PAPILDOMAS 
BALFUI AUKOJUSIŲ 

SĄRAŠAS
Po $10 — V. Kazlauskas, G 

Kazlauskas, K. Lukšys, F. Ma- 
saitis, Po 7 dol: — F. Kudir
ka. Po $5 — B. Šimkus, V. Če
kanauskas, L. Kančiauskas, K. 
Karuža, N. Jasinevičius, A. Va
lavičius. r-—.. ^4. —^ 4- J

Po $3 — Jarašiūnai. Kiti au
kojo po mažiau. Visiems auko 
jusiems nuoširdus ačiū.

Valdyba

LONIJ OSE
• 

sios vadas, pirm. — Alvin Rods- 
ky iš Gardner, pirmas vicepirm.
— Hovvard Beaudette iš Gard
ner, antras vicepirm. — dr. Hen 
ry Gailiūnas iš Athol, kasininke 
Mary Piragis iš Athol, prot. 
rašt. Frances Milosh iš Gard
ner, fin. sekr. Bill Waslaske iš 
Athol, Lietuvių reikalams pirm, 
ir “Vyčio” korespondentas Bill 
Višniauskas iš Gardner. Kult, 
pirm. Nellie Melaika iš Athol, 
dvasios reikalus pirm. Leonard 
Davidonis iš Athol, ritualo pir- 
min. Mary Gauronsky iš Athol, 
Sočiai pirm. Frank Anoris iš 
Athol.

Vyčiai rengia metinį žiemos 
karnavalą vasario 11 - 12 d. Pir 
mą dieną bus šokiai Lietuvių 
klube, o sekmadienį viskas į- 
vyks Tully Brook Inn. Kovo 4 d. 
švęsime savo patrono šv. Kazi
miero šventę. Bus bendra Ko
munija ir pusryčiai. Gsmiškis

Los Angeles jūrų skautes dainuoja jūrų skautų būklo atidarymo 
programoje sausio 7 d. Tautiniuose namuose. (L. Kančausko nuot.)

t *<i ant viršaus dar priveža pa
pildomai tiek žemės, kad jos 
svoris būtų lygus suprojektuo
to statinio svoriui. Atlikusi pa
pildomo slėgtuvo vaidmenį, ši
žemė vėliau nuvežama šalin. Ki 
tas būdas — iškasimas pelkės 
ir pakeitimas iškasto ploto sau
sa žeme. Jei reikalinga giliai 
kasti arba žemę užpylimui iš to
li vežti, tai tas neapsimoka, 
nors už patį sklypą būtų buvę 
ir ne daug prašyta.

Nereikia manyti, kad firmos, 
ieškodamos statybai vietos, pir
miausiai ir lenda į balas. Grei
čiau yra priešingai. Vienok va
dinamose Jersey Meadows pel
kėse jau pastatyta šimtas įmo
nių, tarp kurių ir Fordo bend
rovės dalių sandėliai. Nenuosta
bu, kad čia prieš dešimtį metų 
akeris Kaštavęs 500 - 600 dole
rių, dabartiniam jo savininkui 
atneša jau arti 8000 dolerių. 
Panaši r adėtis yra apie San

Francis co, St. Louis, Los An- tas jau matuojamas kuo tiks- 
geles, Bostoną. liausiai.

Įdomiausia tai, kad anksčiau kartais verta ne tik tu-
tų pelkių savininkams nelabai i rtti “ f™* gatVėje' bet 
.... ir pelkes gabalas prie gero ke-

terupejusios jų “šlapio” turto ,- - . . xi no 'r uemazo miestelio gali bū- 
ribos, o dabar tas liūningas plo- ti didelis turtas. V. C.

A timely message about one of “the best things in life” that isn’f free į

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL JĮ^a/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.-Tel. VI rginio 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I. C.

Automobiliams vieta greta mūsų Įstaigos

PELKĖ-
Iš jaunystėje girdėtų pasako

jimų, o vėliau jau ir iš skaity
tų knygų daugelis esame susi
darę vaizdą, kad pelkė yra to
kia vieta, kur “velniai vaikus 
veda”, vasarą lengvai gyvulys 
nuklimpsta, gi tamsią naktį ne
labieji po klampynes, negailes
tingai vargindami, vedžioja ir 
iki aušros neleidžia vargšui nei 
kelio, nei takelio gimtojon so- 
dybon atrasti. Kadangi pelkės

TURTAS
, čiai įmonėlei sklypo kaina, vie- 
tą renkantis, vaidina lemiamą 

į vaidmenį.
Moderniški statybos metodai 

leidž a vis dažniau pasinaudoti 
ir netvirto paviršiaus žemės plo
tais. Štai, netoli New Yorko, 
Sexton & Co. ruošiasi statyti 
maisto sandėlius pelkėtam sky- 
pe, mokėdama tik 30,000 dolerių 
už akerį, įskaitant ir jo paruo
šimo statybai išlaidas. Senasis

buvo skaitomos ūkiškai nenau- metodas — kalimas polių į žo
dingos, tai ūkininkai Lietuvoje mę — šiandien dažnai jau yra
už jas ir mokesčių nemokėda- per brangus. Pamatams paruoš
vo. ti dabar užvežama ant pelkė-

Tačiau šiame krašte nėra kar vietos žemė’ kuri mašinomis 
tais jau taip negudru “mesti pi- ^audžiama iki apskaičiuoto 
nigą į balą”, nors ir čia bala bukumo. Jei to dar nepakanka,
balai nelygi. Šio krašto gyva bū 
tų statyba ir smarkiai plečia
mas kelių tinklas suryja daug 
dažnai ir labai naudingos že
mės. Tinkamo statybai jos ake- 
rio kaina arčiau New Yorko 
jau siekia arti šimto tūkstančių 
dolerių. Statant gyvenamąjį na
melį, to ploto, tiesą sakant, ne
daug ir tereikia. Visai kitaip 
reikalai atrodo, kada reikia rink 
tis įmonei vietą, prie kurios rei
kalingas didelis plotas ir jame 
dirbsiančiųjų žmonių automobi
liams pastatyti. Net ir finansiš
kai tvirtoms bendrovėms tai su
daro geroką sumą, o besikurian

ST1RBIS FUEL DILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

I

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

M O V I N G
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS

M O V I N G
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusiu 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, lllinois

Illllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

TERRA
3237 W. (»3r<l St.. Chicago 29. III. 

Tel. 13 4- IW>.
Kristalas. porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc.. etc. Kam s nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.
..ii.illilIlIlIlIlIIIIIilIlilIlIilIlIlIlHllilHilI

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
į tadienio 10 iki 1 1 vai. ryto, .šeštad i o - 
| niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
| 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad.

7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, III.

Why you save 
more than money 

with
U. S. Savings Bonds
One of the best things in life—freedom itself— 
really isn’t free at all.

We pay for freedom many ways. With our 
vigilance as free men. With taxes. With our com- 
mitments to millions of other free men all around 
the world.

And there’s another way, a quiet way, we 
Americans help pay for freedom. That’s to buy 
U.S. Savings Bonds. For Bonds are more than 
just a way to save money. Bonds are also a way 
to help Uncle Sam guard your very right to 
enjoy the money you save. Let’s say you’re sav- 
ing for a home. With U.S. Savings Bonds you 
also help save a better world to build it in.

Doesn’t that sound likę a good reason to buy 
Bonds now?

These days more than ever you’ll be savmg 
more than money.

Keep freedom in your future with

U.S. SAVINGS BONDS

This man would say: 
“Don’t buy Bonds”. No 
wonder. The more Bonds 
we buy, the stronger we 
grow as individuals and as 
a nation.

Not all the benefits of 
Bonds are in dollara. Bonds 
help Uncle Sam pay the 
price of liberty itself.

77ie t7..S. Gooernment docs not pay for this advertising. The Trcasury Vepartmrnt 
'hanks The Advertising Council and this neuspaper for their patriotic support.

VA LAN DOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad- nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4%%

8415 S. Lituaniea Avė. 
Tel. FBontier 6-1882

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, lllinois GRovehill 6-7575
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CHICAGOS ŽINIOS
PALAUK! MĖSA SVYLA
Tokius žodžius išgirdo Chi

cagos policininkas, šaukdamas 
5-ojo rajono detektyvų centrą. 
Pasirodo, kad per klaidą į nau
ją telefonų sąrašą Teresės Bell, 
3604 W. Shakespeare, numeris 
buvo įtrauktas policijos depar
tamento sąstatan. Policija skun 
džiasi, kad ji nemokanti atsa
kyti į jų šaukimus, o Teresė' 
skundžiasi, jog iki šiol, kad ir 
nakties metu, ji dar nebuvo pa
žadinta dėl įvykusios žmogžu
dystės.

išlaidų būta $3,654,107

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

M
CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

REAL ESTATE KKAL E8TATK REAL ESTATE

OPERA NEMOKAMAI
Humperdinck’o trijų aktų 

opera Hansel and Gretel bus 
Chicagos parkų distrikto ang
liškai statoma Austin Town 
Hali salėje, Lake ir Centrai av., 
sausio 21 d. 3:15 v. po piet. 
Įėjimas nemokamas.

RAUDONASIS KRYŽIUS
Chicagos rajono Raudonasis 

Kryžius savo patarnavimais per 
nai išleido $417 kas valandą. 
Viso
Šiais metais Chicagos Raudo
nasis Kryžius tikisi sutelkti iš 
aukų $15,488,862. Pernai ši or- ššs.sbo. 
ganizacija suteikė maisto, ap
rangos, globos ir mediciniškos 
pagalbos 310,700 asmenų.

IEŠKO SAVANORIŲ
Pradėjus vakar Chicagos 

Katalikų Labdarybė per ištisą 
mėnesį verbuos 1,000 savano
rių, kurie pagelbėtų katalikų 
labdarybei ir ligoninėms įvai
riuose darbuose. Reikia telefo
nu paskambinti Volunteer Bu- 
reau, 123 W. Madison, ANdo- 
ver 3-0640.

6 kamb. 5 metų mūras, 
vakarus nuo parko, tuoj 

l S2O.7OO.
I ž Įmokėtus $2.000 ir $S5 

Įgalite pirkti 4 kamb. mūrą 
kaina $13.000.

6 butų mūras ir $7.2oo nuomos 
atiduoda ž-'miau savikainos. įmokėti 

• 8 1 5.000.
Tuščias lotas Gage parke.- platus 

įtinka 2 butų namui $12.500.
Arti mūsų. 6 kamb., 12 metų 

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

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

garažas, į 
apleis.

> men. 
kurio

mū- 
šil-

PRAŠO PARAMOS
Immigrants’ Service Lyga, 

kuri nuo 1908 metų yra daug 
pagelbėjusi visų tautybių imi
grantams Chicagoje, sausio 30 
d. stato veikalą-dramą Advise 
and Consent Blackstone tea
tre ir prašo visų paremti jos 
veiklą.

500 NAUJŲ AUTOBUSŲ
Greyhound autobusų linija iš 

Chicagos centrinės praneša, 
kad šiems metams yra užsakiu
si 500 naujų autobusų, kurie 
kainuos $22,500,000. Užsaky
mas bus General Motor korpo
racijos išpildytas iki rugpiūčio 
mėnesio.

PADĖKA
Džiaugiuosi, kad sulaukęs 75 

metų amžiaus turėjau progą 1961. 
XII. 30 bent kelias valandas pra
leisti savo buvusių, auklėtinių, ben
dradarbių ir bičiulių tarpe, prisi
minti gyvenimo nueitą kelią ir pa
keleivius, kurie suteikė man gy
venimo prasmę. Ta proga su gai
lesčiu prisiminiau artimuosius, 
auklėtinius, bendradarbius, kurie 
jau. nebegrįš į gyvųjų tarpą, ypač 
gaila tų. kurie paaukojo gyvybę 
kovodami su Lietuvos okupantais-

Aš ir mano šeima visų pirma 
dėkojame Tėvų Jėzuitų prov. Br. 
Markaičiui, malda prasėjusiems 
minėjimą, prof. S.'Dirmantui ati
dariusiam pobūvį ir prof. B. Vit
kui už jo gražų tvarkymą ir vedi
mą.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta. tik $4,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 

' $20,500.
Geriausias Brighton parke mūras.

3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai. $36,400.

Bridgeporte geras tvirtas mūras. 6 
butai po 4. atskiri gazu šildymai, 
$3,500 nuomos, vertas $25,800.

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

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

j $20,000.
Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 

$3,000 nuomos. Kaina $6,800.
8 butų mūras. Alumin. langai. 

| Virš $S,000 nuomos. $66,900.
Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga- 

zu. šildymas. Modern. viduj. $20,800.
šviesus 13 apartmentų mūras. 

Virš $15,000. nuomos. Įmokėti 
$30.000.

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

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

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

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

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

3- jų butų mūras ant kampo.
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

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

ga-

8 ir

Mū-

NEBUS RAUPLIŲ EPIDE
MIJOS

HELP VVANTED — VYRA!

Nors du keleiviai iš užsienio 
atvyko j Chicagos O’Hare ae-

IŠMETĖ NESPROGUSIĄ 
BOMBĄ Iš NAMŲ

Walter Spesdy, 2710 Indiana
av., radęs savo namuose degan- i rodromą spėjama užsikrėtę rau
čią iš trijų dinamito gabalų ■ plėmis, vienok Chicagos sveika 
bombą ir negalėdamas ją užge- tingumo skyrius, kuris ten pat 

1 sinti vandens kibire, pro langą yra įsteigęs skiepijimo centrą, 
išmetė ją Į gatvę. Sprogusi 
gatvėje bomba išdaužė daugelio I 
apylinkių namų langus. Policija 
saugoja namus ir ieško bombos 
padegėjo.

TURĖJO UŽMOKĖTI, KAD 
PAMATYTŲ VYRĄ

Synthia Sonier, 1261 
shington blvd., apskundė 
Bridevvell kalėjimo sargus, 
ji jiems turėjo užmokėti 8 dol., 
jog jų įleistų du kartu aplanky
ti savo vyrą

Man labai malonu, kad iki šiol 
manęs nepamiršo ir mano 75 me
tų sukakties proga pasveikino bu
vę mano Nepriklausomoje Lietu
voje pirmieji auklėtiniai, Lietuvos 
atstovas J.A.V. p. J. Rajeckas ir 
Jo Ekscelencija vysk. Brizgys. 
Garbė buvo išgirsti mane sveiki
nantį nepavargstanti a i ” besirūpi
nantį Lietuvos reikalais Gen. Kon
sulą dr. P. Daužvardį.

Širdingai dėkojame sveikinusius 
lietuvių sambūrių vardu: (žodžiu) 
Prof. V. Maneliui — Liet. Prof. 
Dr-jos Am., prof. P. Čepėnui — 
Liet. Enciklopedijos, ped. J. Ig- 
natoniui — LB Centrinės Šviet. 
Tarybos, pirm. J. Jasaičiui — LB 
J.A.V. valdybos, dir. J. Masilio- 
niui — Liet. Mok. sąj-os, prof. A. 
Zujui — Matematikų ir Šachmati
ninku; (raštu) ped- A. Dunduliui 
— Vilniaus Krašto Liet. Sąj-os, 
rašyt. P. Gaučiui — Liet. Men. 
Klubo ir asmeniškai, žurn. A. Gint- 
neriui Liet. Žurn. Sąj-os, Lietu 
vių Mok. Sąj os Čikagos sk\ r. 
Vald., prof. V. Biržiškai už nuošir 
dų bičiulišką žodį, brolienei ped. O. 
Krikščiūnienei, sveikinusiai savo ir 
Jos atžalyno (A. ir G. Krikščiū 
nų. D. ir R. Karužų, J. ir A. Ja
nonių ) vardu.

Širdinga padėka sveikinusiems 
raštu — profesoriams: M. Biržiš
kai su šeima, dr. V. Tumėnienei, 
St. Kolupailai, Ign. Končiui, A. Ru- 
kuižai, J. Puzinui su ponia. M. Ma
ciūnui su šeima, V. Petraičiui. K. 
Gudaičiui, teis. L. Šmulkščiui. Ra
dio Tėvynės Garsų vedėjui P. 
Stempužiui su ponia, p.p. S. ir J. 
Graužiniams, p p. S. ir J. L’gians- 
kiams, p. J. Narūnei. p. 
trąoskaitei, T E red. dr.
nhii, dr. P. Karv: lienci Kalvaitytei, 
ped. M. Židoniui su ponia, į). Pr. 
Vilimui.

Meilinis. 2 butai — 5 ir 4 kanib. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

’ vietoj. Brighton Parke. $21,000. 
į Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
I Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbvkia ir pašto- 

|gė. $16,900.
Mūrinis bungaloiv, 6 kamb., 30 p. 

sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug ir (vairių namų ri- 
■iose kolonijose, parūpiname pasko 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

2

2

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

$99.500 mūrinis daug butų su 
$15.000 pajamų metams, M. Parke.

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

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

$29.900 Rockwell ir 67, geras 
po 6 mūras, garažas.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 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 1% a. (6 ir 5), 
reikalingas remonto, 58 ir Mozart.

$17,500 mediniai 2 namai ir Krau- 
| tuvė._ 46 — Mozart, pigu, ar ne?

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

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

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

$15.500 medinis, 2 po 4. Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke.
Mūrinis naujas 4% apačioj, 

limi viršuj, M. p.. $19,980.
Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 

žas, pastogė, tik $12,9 o o.
Mūras & kamb., 30 p. lotas,

Campbeil, $20.000.
Mūras 8 butai, Geros pajamos, 

ir Kedzie. $84.90(k
Medinis 7 kamb. su pajamom 

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

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

gera vieta. $17,800.

s ga-

gara- i

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

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

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

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

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

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

69 tr

62

| 
I

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

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

ir

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po SUi kanib., 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

Maintenance MachinistĮ
i

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

Ii

!» 
ramina gyventojus, kad nėra į 
rauplių išsiplėtimo pavojaus, j 
Paskutinėmis dienomis virš pen 
ki mirė nuo rauplių Anglijos j 

Į šiaurėje.

For maintenance and repair of šildymas. Naujas garažas, su šoninių
- (įvažiavimu. Alumin, langai. $31,900.

Naujas 5/2 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- 
i min. langai. Marąuette Parke.

Tik $29.900.

BAKERY MACHINERY
Bakery experience preferred.

Full benefits. Permanent. Apply

WARD “Tip-Top” BAKING 
COMPANY ;

5669 So. La Šalie Street
Tel. — NOrmal 7-5900 Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

Platinkite “Draugę”

Wa- 
du 

kad

I

į komisijai: pirm. Pr- Čepėnui ir na- į 
: riams — p. M. Pėteraitienei, p. A. ■ 
Rūgytei, p. O. Ščiukaitei, V. Ma- , 
neliui, B. Vitkui. K. Paukščiui. A. 
Zujui ir J. Bertašiui, daug pasi
darbavusiems šiam jaukiam paren- 

jgimui. Širdinga padėka už vertin
gas ir atmintinas dovanas ir adre- 

: sus. Dėkoju p. Gudeliui, Jr.. už po
būvio įamžinimą vaizdais. Padėka

, visiems atsilankiusiems.
1

Gili padėka T.T. Jėzuitams už; 
malonę šilumą Jaunimo namuose.

Man jaunam atrodė, kad laikas 
slenka lėtai, kad bus pakankamai 
laiko kalnus nuversti. Bet antroje 
gyvenimo dalyje, ypač saulėlydy
je, pastebėjau, kad laikas bėga 
galvotrūkčiais, ir sunku patikėti, 
kad arti momentas, kada reikės 
keleivio “lazdą padėti’’. Tad neati
dėliokime rytojui to, ką galime 
šiandien padaryti.

M. KRIKŠČIŪNAS

Elementorius “E”
Išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė žinomas 

pedagogas* Ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys.

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymu.

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simanavičiaus spalvotais 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Ita
lijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna- 

! ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
lougbby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. ĮĮsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

E. Pe 
J. Gir-

Širdinga padėka p. A. Paukščiui 
ir p. Motekaičiui, paįvairinusiems 
pobūvį žavios muzikos garsais.

Didi padėka minėjimo rengimo

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

i

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public
6455 SO- KEDZIE AVENUE

Te. PRospect 8-2283

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

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

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

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

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

low. Kilim. Įrengiąs rūsys. $21,500.
$615.00 M£N. PAJAMŲ

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

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

Gražus mūr. bungalow, šildo- 
Kieme

gara-
New 

net

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

INCOME TAX

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

P. LEONAS
REAl. ESTATE

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 % 

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

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Arti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekorųota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

1

kaina

2735 West 7 i st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Remkit dien. “Draugę” i
I

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

butai ir biznio patalpa. Bargenas, 
$29.500.

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

Brighton Parke. Jlūr. 2 butų po 
kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.00“

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN A VĖL

REpubiic 7-9515 arba RE 7-4639

5

CONTRACTOBS

7

STANKUS-
CONSTRUCTION C0. 1

t

VALANDOS:

JT

turtas viršija $21,000,000.00

iki 4 
iki 4

Pirmad.
Antrad.

iki 8 
iki 6 
iki 1

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

NSUREu

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co. 
BUILDERS 

2523 VVest 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792

7
l£

11> ■

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

Ofiso ir namų telefonas: 4 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ, | 

Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, 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 dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, KO 2-8778

DĖMESIO !

Gražiu vizitiniy korteliu 
biznieriui-profesionalui 

reikia
DRAUGAS

spauj-dina tokius dalykėliu? 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500

nuo 9
9

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 
Penktad.
Šeštadiend.

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

AND LOAN ASSOCIATION
SiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside Ą-OlOį

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
BENDRAS NAMŲ TVARKYMAS
• vidaus ir išorės,
• plaunamos sienos ir langai,
• plaunamos ir vaškuojamos 

dys.
Nemokamas kanalizacijos 

rinimas ir įkainavimas.
GUnderson 4-2480. dieną ar

grin-

patik-

naktj.

I

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel GRovehiU 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE ST 8-927$ 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki S metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET hi/lAIi

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-0412.

ĮSIGYKITE DABAR!

MIŠIŲ PASLAPTIS
Brangiausia ir maloniausia Die

vui auka yra šv. Mišios, mūsų At
pirkėjo Kančia ir Krauju nupelny
tos. Ir mums katalikams jos pri
valo būt brangios. Mišių auka yra 
mūsų Tikėjimo širdis, Kat. Bažny
čios gyvybės versmė. Eucharisti
jos šaltinis, dvasinio gyvenimo 
pagrindas... Kad jas tikrai bran- 
gint ir 
pažint

Tam 
nesenai 
turginė 
TIS”.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE public 7-8949
•SSO 8. ALBANY AVĖ. CHICA80

i 
I 

vertint, reikia jas geriau j

Indės Kun. J. Danieliaus 
“Draugo” atspausdinta li- 
studija “MIŠIŲ PASLAP-

Kaina $2.00
Gaunama “DRAUGE" ir pas 

knygų platintojus

Apsimoka skelbtis ‘‘DRAUGE’’

INSURED

nes jis plačiausiai skaitomas lietu- i 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 

visiems prieinamos.

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokėti aut investavimo sąskaitų nuo Vasario mėn. 1 i, 1962 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

VAI ABinnO. PIRMAD. ir KETV........................ 9 ▼. r. iki 8 p.
VALANDUSi antrad. ir PENKTAD................9 ▼. r. iki 5 p.

ŠEŠTAD. . . 9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

VACYS 
CONSTRUCTION C0

V ©hĘ REZIDENCINIAI, 
= KOMERCINIAI, 
| MEDICINOS IR 
= KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in-' 
dustrijos bei ofisų pastatai, y 
Taip pat įvairūs pastatų re-f 
montai.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ Pageidavimą.

ST 3-O7O3 Cl, 7-2094 Chicago. IU.

,, V I K D O
HEATING SERVICE

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

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

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

J

I
i a

4 montai.

«l_ STAŠAITIS)
s Statybos KontraktoriusN 6043 SO. SAWYER AVENUE

CHICAGO 29, ILL,
Namu Tel. PR 8-8378

%
V. SIMKUS Constr. Co.
2618 W. 7lst Street, Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531 ♦
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Lenciugelių žiūrovas stebi bulių kovą

V. ZALATORIUS

ninką. Po kokių penkių minu
čių žaidimo staiga ir bulius, ir

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 16 d. 7
Reikia tikėtis, kad šio rašinio

Meksika, I. 7. — Visi į “Tor- 
eo” šiandien, Meksikos miesto 
amfiteatrą bulių kovoms. Ten vyras sustoja viens prieš kitą 
su jaučiais pusę keturių popiet — — 1A -iJ-- r'’
rungsis ispanas Pako Kaminas 
ir kiti du toreadorai.

Jau nuo 
tas kalba 
Viešbučio 
sinėja, ar 
kelionės biurai siūlosi parūpin
ti bilietus, ir taksi šoferiai ant 
kiekvieno kampo kalbina va
žiuoti jų mašina.

Bet jiems visiems nepasise
ka. r " ' ‘ ■
nusprendžia nemokėti 75 pezų : pamažu
už bilietą ir 10 už taksi ($1= 1 
12.50 pezų). Jis nori ištrūkti 
iš tų pinklių, kurias turistams 
surengia kelionių biurai, vado
vai ir kiti arbatpinigių gaudy
tojai. Chicagietis nori Meksiką 
išgyventi tokią, kokia ji yra 
meksikiečiui.

per kokias 10 pėdų. Rodos, lyg 
jie būtų hipnozo veikiami. To
readoras pakelia sekundei sa
vo durklą ir taiko kaip pisto
letu. Staiga puola į priekį ir 
smeigia jį buliui į sprandą.

Kokių trijų pėdų durklas be
veik visas susminga į jaučio 
sprandą ir tur būt pasiekia šir
dį. Iš karto gražus juodas gy
vulys neparodo, kad jis mirti
nai sužeistas. Dar vaikosi ma- 

Kehauninkas iš Chicagos tacĮorus su ružavomis skarom.
.. __ ... J iškiša liežuvį ir

I pradeda vizginti juo, kaip šuo 
uodega. Pagaliau sukniumba ir 

i

pavirsta ant šono.

pat ryto visas mięs- 
apie “la corrida”. 

patarnautojai klau- 
važiuosi pasižiūrėti,

Meta daiktus į areną

Publika užsidegus šaukia 
“ole”, mosuoja nosinėmis ir 
meta toreadorui į areną skry-j 
bėles, rankinukus, švarkus,' I
megztinius ir gėles. Laimėto
jas triumfališkai apeina aplink 
aikštę.

Negyvam jaučiui nuplauna
mos ausys ir atiduodamos jam. 
Publika vis dar atsistojus šau- 

I kia.
Per vieną popietę būna še- 

Chicagoj, po šešių colių sniego, šios tokios rungtynės. Ne visi 
Saldainių, balionų, cigarečių, toreadorai laimingi su pirmuo- 
vaisių ir gėrimų pardavėjai ju dūriu. Kitiems net keturius 
stengiasi už kits kitą garsiau kartus reikia bandyti. Tada 
savo prekes reklamuoti. Žiūro- žiūrovai švilpia, rėkia panieki- 
vai su pietietišku temperamen- nančiai ir mėto apelsinus ir vi-! 
tu nuo jų neatsilieka.

Praslinkus per spūstį prie 
kasos, atsidengia kokia pusės 
mylios ilgumo eilė. Čia pat pri
sistato bilietų spekuliantai. 
Išeities nėra ir reikia imti bi- saulėj, prie 80°, tai gana. Ke- 
lietą už 40 pezų. Bet tai vis liauninkas laimingas, kai ga
nė 75.

Kokios 20,000 amfiteatras 
užpildomas iki paskutinės vie
tos. Iš garsiakalbių pasklinda 
tereadorų maršai. Į areną iš
leidžiamas pirmas bulius. Jis 
truputį palaksto ir sustoja, junta Meksikoje. 
Ateina keli matadorai su ruža- 
vomis skaromis jo paerzinti. 
Po jų atjoja du “pikadorai” su 

arkliais ir pabado 
Trečia grupė jautį 
įsiutina, susmaigs- 
sprandą strėlių.

Darda per Meksiką

Jis sėda į dardantį autobusą 
ir už 40 centąvų (maždaug

atvyksta prie arenos. 
Čia jau “fiesta”. Atrodo, kad 
visi 3.5 milijono sostinės gy
ventojų užtvindė priemiestį. 
Automobilių susikimšimas kaip

šarvuotais 
jį ietimis, 
dar labiau 
aus jam į

Pasirodo toreadoras

Visi dalyviai apsirengę su 
margai išsiuvinėtais kostiu
mais; ankštomis žemiau kelių 
sutrauktomis kelnėmis ir trum
pais švarkais. Įeina į areną to
readoras — puošniausias iš vi
sų!

Dešinėj rankoj laiko tamsiai 
raudoną skarą ir durklą, kairė 
laisva. Publika juo garsiau šau
kia, juo arčiau jautis pulda
mas pralekia pro savo prieši-

JURGIS LUTKEVICH
Gyvino 5417 S. Lotus Avė.

Mirė sausio 15 <1.. 1962, 3:05 
vai. ryto, .sulaukęs pusės amž.

Gimė Li -tuvoje.
Amerikoje išgyveno So m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukros: Hi-len Gierilt. žen
tus Eduard ir Julie l’onll. žen
tas Richard. 3 anūkai, kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Priklausė Susivienijimui Liet. 
Amerikoje, 301-ai kuopai.

Kūna*ų pašarvotas Rudmino 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė.

Ij&idOtuvSs įvyks ketv.. 
šio 18 d.. iŠ koplyčios
vai. ryto bus atlydėtas 
Jurgio parapijos bažnyčią, 
rioje įvyks gednlingos 
dos už velionies sielą 
maldų bus nulydėtas j šv. 
zinm ro kapinis.

sau
le.80 

Šv. 
ko

pa maJ- 
Po pa- 

Ka-

į

Nnošii'džiai kviečiame vi nis: 
gimines. dinugiis ii pažųstamiis 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: 
anūkai.

Dukterys, žentai ir

leidot. 
Rud minas.

dlrrtkt. Jurgis ?
Tel. YArds 7-1138.

'dar rodos 4 žmones užmušė. [Jurgis tebėra šventųjų tarpe, 
i Ir štai rytui pradėjus aušti, Į 
išgirdo žmonės, kad mažas vai
kas ant trečio namo nuo (tos 
vietos) stogo rėkia, vyrai užli-

NUOSTABUS ĮVYKIS MCSŲ po ant stogo, kuris nuo bombos 
įdubęs ir tame įdubime rado 
gyvą ir sveiką Macijauskų duk- 

Mūsų valsčiaus miestelyje rdę kabaruojant ant užklodė- 
Šiaulėnuose apie didelę turga- lio Nuėmę tuojau nunešė j kle.

boniją pakrikštijo ir paėmė 
Liaudanskių šeima auginti. Vo
kiečių karininkai atvykę tos 
vietos apžiūrėti teigė, kad tai 
viršgamtinis įvykis. Tėvų kū
nus gabalais išnešiojo po tur
gavietę, vežimėlis į smulkius 
gabalus sudrąskytas, o mergai
tė ne tik gyva išliko, bet ir ne
sužeista. Jeigu ją oro spaudi
mas išnešė, bet krisdama ant 
stogo turėjo užsimušti, jei sto
gas tiek įlūžo, kad iš ten ji
nai lig ryto neiškrito. Toks į- 
domus atsitikimas dar rodos 
spaudoj niekur nebuvo apra
šytas. Tą įvykį mačiau pats, 
tai buvo šv. Onos dieną ir visą 
gerai žinau. Bronius Buračas.

MIESTELYJE

vietę apstatytą mediniais na
mais, viename iš tų dviaukščia-1 
me name, antram aukšte gyve
no jauna šeima, valsčiaus raš
tininkas Macijauskas ir jo žmo 

[na, raštininko padėjėja, Bakio 
[duktė. Abudu su žmona buvo 
prokomunistai, todėl buvo paė
mę tik civilinę metrikaciją. 1943 
m. liepos mėn. 25 į 26 naktį 
Macijauskas su žmona gulėjo 
antram aukšte ir prie jų lovos 

i vežimėlyje gulėjo jų šešių mė
nesių dukrelė, žinoma, nekrik
štyta. Naktį skrido sovietų 

i bombonešiai virš miestelio ir 
' numetė didelę bombą, kuri 
pataikė į minimą namą. Bom
ba tokia didelė buvo, kad vie
toj namo tik didelė duobė liko 
ir gretimi du namai sugriuvo, 
bažnyčios visi langai į vidų su
krito nuo oro spaudimo. Maci
jausko ir žmonos kūnus po vi
są turgavietę išnešiojo, vieną 
Macijauskienės koją rado ant
roj pusėj turgaus, per pramuš- 

! tą stogą ant aukšto įkritusią ir

i

mintys nuskambės ir kitų laik
raščių skiltyse, nes šis klausi
mas ne tiktai mums vieniems
įdomus.

Su dideliu pasimėgimu per-, 
skaičiau mūsų didžiojo valsty
bininko, prel. M. Krupavičiaus, • 
straipsnį, paaiškinantį, kad šv..;

. I

J. Petraškevičius

NAsLAlTYNAS AFRIKOJE
Mūsų redakcija gavo laišką 

iš vieno našlaityno Afrikoje. 
Našlaityną veda viena baltavei- 
dė sesuo vienuolė ir 4 vietinės. , 

i Paskui* niu metu našlaičių skai- Į 
i čius toje įstaigoje padvigubėjo. Į
i Našlaitynas, pastatytas priglaus rica.

s ti 25 vaikus, dabar jų turi 52. 
i Ir dar jų atsiranda daugiau.
Nuspręsta statyti naują prie
glaudą. Našlaityno kapeliono 
adrt sas: Father Hubert A. E- 
gdmeers, C.S.Sp. P.O. Box 640, 
Morugoro, Tanganyika, E. Af-

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

m., 
m.

Avė.. Cicero,
Laidotuvės 

sausio 17 d. 
vai. ryto bus 
tano parap.

Klder Lane, 
Ilgą laiką 

Illinois.
1962 

sulaukus 58

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASSMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

■ A.
ANNA RUPSH

(Mergautinės pavarde 
Stankovichj

Gyveno 3437 
Franklin Park, III. 
gyveno Cicero.

Mirė sausio 13 d..
10:30 v. ryto, 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 seserys. Gabrela Rimas, Ma
ry Kmifing, Rose Pace; 5 bro
liai: William, John. Joe Albert 
ir George Stanchovich'iai ir jų 
šeimos.

Kūnas pašarvotas Al. Vance 
Funeral Home, 1424 So. 50th 

Illinois.
įvyks trečiadienį. 
Iš koplyčios 9:00 
atlydėta į šv. An- 
bažnyčią. kurioje 

įvyks gedulingos pamaldos už 
• velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę lieka. Seserys, bro
liai ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Alfred Vance, 
Telef. OLympic 2-5245.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

sekins liekanas į nelaimingąjį 
jaučio priešą. •

Negyvus bulius išvelka lauk 
trejetas arklių, šešios kovos 
užtrunka V/2 vai. Kepinančioj

Ii grįžti į savo viešbutį ir pri
sigerti iki soties “papajo” vai
siaus sunkos.

Paskambinęs oro linijai, jis 
sužino, kad Chicagoj sniegti 
ir šalta, ir dar maloniau pasi-

Į

A

Praėjusį savaitgalį, automobiliui 
atsimušus į stulpą, Los Angeles 

j užsimušė aktorius Ernie Kovacs, 
42 m. (UPI)

Mielam prieteliui
ANTANUI ŽIŪRAIČIUI ir šeimai

gilaus liūdesio valandoje, tėveliui mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Pernaravičiai ir Cibavičiai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1962 
metų sausio 11 dieną, Lietuvoje mirė mūsų mylimas 
vyras, tėvelis, uošvis ir senelis

A. + A. PULK. JONAS VINTARTAS
Už jo vėlę gedulingos šv. Mišios bus atnašauja

mos sausio 20 dieną, 8:45 vai. ryto Švč. P. Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos bažnyčioje.

Nuliūdę — žmona, dukterys, sūnus, marti, 
žentai ir anūkai

A. + A. 
VINCENTAS KULIKAUSKAS, Sr.

Gyveno 4353 S. Washtcnaw Avė.
Mirė sausio 14 d.. 1962. 11:06 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr.. Krakiškės para

pijos. Deveikiškii; kaimo.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: Waltcr, marti Heien 

ir šeima: VVilliam su šeima: Bruno, marti Gencvievc ir šeima; 
Vincent, Jr., marti Catherine ir šeima; duktė Heien Vaišvilas, 
žentas Walter ir šeima: švogerka Antoinctte Blaze; trys pusbro
liai: Martin Sirvid ir Frank Sirvid su šeima, abu gyv. Clinton, 
Iowa, ir Kazimieras Kupris su šeima, pusseserė Eranccs Pranc- 
kūnag šu šeima; trys brolio vaikai: Julia Horton. Raymond Ku
likauskas. jo žmona Theresa ir Mathew Kulikauskas, jo žmona 
Julia ir šeima, giminaičiai Stanley Lukas su šeima. Miehael Lu
kas su šeima. Getievfeve l’rbanas su šeima ir Mary bei Barney 
Dimford su šeima, kiti giminės draugai ir pažįstami.

Priklausė: šv. Vardo, šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų draugi
joms. Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Gildai ir Liet. Kat 
sivięnijimui Amerikoje, 
nų Rėmėjų Draugijos.

Kūnas pašarvotas 
forma Avė.

Laidotuvės įvyks 
ryto bus atlydėtas į 
jos b.'įžnvėią. 
lą.

Su-
Velionis buvo amžinas narys Tėvą Marijo-

ro

ketv 
švenč.

I

Bieliūno koplyčioje. 43, s S. Cah-

sausio 18 d., iš koplyčios 8:45 vai.
P. M. Nekalto Prasidėjimo parapi- 

kui ioje įvyks gedulingos pamaldos už velionė -s. sic- 
Po pamaldų bus nulydėtąjį į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: Sūnūs, duktė, žentas, marčios ir anūkai. 
lAidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. I.A 3-3572.

*

Michalina Bakšis
(REDECKAITt:)

Gyveno 852 W. 33rd St... . 
Chicago. III.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Šiluvos parapi
jos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Alex, marti Hden, bro
lis Charles. Redecke. brolienė 
Marie. jų sūnus l,eonard. su 
šeima ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų Drądgijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv.. sau
sio 18 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus ir marti.
I.aidot. direkt. Antanas M. 

Phillips. Tel. YArds 7-3401.

!

i

JOKIMAS RUMŠĄ
Gyveno 5702 So. Justine
Mirė 1962 m. sausio 12 

10 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš švek- 
snių parap.. Lakiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Agnės (mergautinės pa
vardė Arnašaitė), dvi dukte
rys: Agnės. Gladys Karnis ir 
jos vyras John ir jų šeima, dvi 
seserys: Magdalena Shures iš 
Springfield, III., Agota Petrai
tis. švogerka Bernice Rampsch, 
šeši anūkai, ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas John Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, sausio 17 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti širše laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, se
serys. žentas ir kiti giminės.

Laid. direkt. John F. Eudei
kis, Telef. YArds 7-1741.

i i

Jo F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
ambulance patarnavimas dieną dr naktį

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

>

I
s

A. “j- A.
JURGIS SKRINSKA

Gyveno 5713 S. May St.
Mirė sausio 13 d.. 1962. sulaukęs 71 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mariampolės apskr., ir parapijos, 

Trobiškių, kaimo.
Amerikoje i.šg.vevno 12 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė t Ramanaus

kaitė). sūnūs dr. Juozas Skrinska. marti Birutė. Lietuvoje liko: 
2 sūnūs —Vytautas ir Antanas, brolis Juozas. Vokietijoje duktė 
Salomėja Lenz. žentas Guenthcr. 11 anūkų ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės jvyks treč., sausio 17 d., iš koplyčios 9 va), ryto 

bus atlydėtas į švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
di; bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, brolis ir kiti giminės.
Laidot. direikt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

vi •s

I

Laidotuvių Direktoriai

M4I SO. WESTERN AVK

WS M0DERNI1K0S
AK-CONDITIONED KOPLYČIOJ

REpuMfe T-MM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayettc 3-3572

KOTRYNA PLEIKAITĖ
Gyveno 4519 S. Hermitage Avė.

Mirė sausio 14 d., 1962, 7:50 vai. ryto, sulaukus puses 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Švėkšnos parap., Petraičių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime draugės bei draugijų narės.
Priklausė: Miterų Sąjungos 20-tai ir 21-mai kuopoms, 

Brighton Parko Moterų Klubui. Velionė buvo amžina narė 
sekančių draugijų: Labdarių, Tretininkų, Labdaringos S-gos, 
Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų, šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų, Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Gildos, Tėvų 
Marijonų, Tėvų Pranciškonų, Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Saleziečių.

Kūnas bus pašarvotas antrad. 10 vai. ryte John F. Eudei- 
kio kiplyčioje, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 18 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta f >v. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Gėlių prašoma nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusios DRAUGES.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, teL YArds 7-1741

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ.. CICERO. ILL. Tel. Ol.ympir 2-1003

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

Tel. REpublic 7-1213
Tel. Virginia 7-6672

*

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. sausio mėn. 16 d.

X Tėvas dr. Tomas žiūrai
tis, O. P., Draugo bendradar
bis, porai dienų buvo atvykęs į 
Chicagą, kur gyvena jo du bro- 

iliai, Antanas ir Leonas su šei
momis, ir Švč. P. Marijos Gi
mimo bažnyčioje atlaikė gedu- 

| lingas pamaldas už savo nese- 
X Kazimiero ir Onos Micke- i nįaį Lietuvoje mirusį tėvą. T. 

vičių patalpose praėjusį šešta- ižiūraitis profesoriauja Oxforde,
dienį buvo Ateitininkų Vytauto 
klubo narių posėdis, kuriame 
nutarta kartu su Giedros kor
poracija vasario 24 dieną su
ruošti Jaunimo Centre pobūvį. 
Politinę apžvalgą pateikė kun. 
K. Barauskas. Diskusijose da
lyvavo prel. M. Krupavičius, A. 
Repšys, Leipus, Povilaitis ir kt. 
Vaišinga šeimininkė O. Mickevi 
čienė vytautininkus pavaišino 
kavute ir skaniais užkandžiais.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių apskrities susirinkimas Į 
įvyksta trečiadienį, sausio 17 d., 
7:30 y. v. vienuolyno salėje, ša 
lia Draugo, 6336 So. Kilbourn 
Avė. Visi yra kviečiami atsilan
kyti į susirinkimą. Nauji metai
— nauji darbai.

X Kun. Justinas Bertašius, 
Winnepego, Kaandoje, lietuvių 
parapijos klebonas, kuris ten 
yra pastatęs gražią bažnyčią, 
šiuo metu lankosi Chicagoje ir 
yra apsistojęs Šv. P. Marijos 
Gimimo par. klebonijoje. .Kun. 
Bertašius apsilankė ir Drauge, 
nusipirkdamas knygų savo bib
liotekai, kurią naudojasi 
parapiečiai.

X Sol. Jonas Vaznelis, 
neseniai duotu rečitaliu 
žavėjosi pilna Jaunimo Centro 
salė Chicagoje, atliks vyriau
sio Egipto kunigo partiją 4 vei 
ksmų “Aidos’’ operoje šį pava
sarį.

X Antanas Valonis, Lietuvių 
R. K. Labdarių sąjungos pir
mininkas praneša, kad Centro 
susirinkimas įvyks šių metų 
sausio 17 d. 7:30 v. v. šv. Kry
žiaus parapijos klebonijoje.

X Paul Putrimas ir žmona, 
nuoširdūs ilgamečiai senelių vi
los talkininkai, Kalėdų šventės 
proga aplankė vilos gyvento
jus. Ir šiais metais juos aplan
kė su dovanomis — senelių gy- 
veniman įnešė džiaugsmo.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų dr-jos metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
21 d. 2 v. p. p. vienuolyne, šis 
susirinkimas yra metinis. Svar
bu visiems skyriams dalyvauti, 
bus valdybos rinkimai ir reiks 
tartis apie banketą, įvykstantį 
■vasario 25 d., minint seserų 
kazimieriečių atvykimo Chica- 
gon 50 m. sukaktį.

X Aldona Ir Feliksas Dau- 
kai, radijo valandėlės savinin
kai, išvyko atostogų į Meksiką.

Į
X Leoną Lauraitis-Deveiky- 

tės koncertas įvyks 1962 m. 
sausio 21 d. 3 vai. 30 min. Jau
nimo Centre didž. salėje. Leoną 
pasirinko koncertui didžiausią 
pasaulio pianistų - kompozito
rių: Fr. Liszt, Liebestod iš Tri- 
stan ir Isolde, Etude de concert, 
F-minor, Liebestraum ir t.

Bus įdomu ją išgirsti vėl ir 
pamatyti mūsų tarpe (Pr.)

X Jūratės ir Kastyčio ope
ros fondo rengiamas koncertas
- balius įvyksta 1962 m. sausio 
27 d., 8 vai. vak. Westem Ball- 
room, 3504 S. Westem Avė. 
Meninę programą atlieka sol. 
Pr. Bičkienė ir sol. St. Bara
nauskas. Fortepijonu palydi 
muz. A. Kučiūnas. Pirmą kar
tą bus atliekamos ištraukos iš 
naujosios komp. K. V. Banaičio 
operos Jūratė ir Kastytis.

Staliukus iš anksto prašome 
užsisakyti šiais telefonais: LU 
5-8307 arba WA 8-7700. Ba
liaus metu bus galima laimėti 
dovanas už įėjimo bilietus, ku
rie gaunami prie įėjimo. Visi ir 25 metus. Petronėlė Turskie- 
prašomi gausiai atsilankyti, nė, 1 sk. išbuvo jau 35 m., 25 

(Pr.) 'metus išbuvo Anna Landienė,

ir jo

kurio 
labai

t.

Mich.
X Sol. I. Motekaitienė su sa

vo sūnumi pianistu Manigirdu 
išskrido šeštadienį į Toronto, 
kur praėjusį sekmadienį davė 
koncertą. Pelnas skiriamas To
ronto lietuvių vaikų namams. 
Be akompan avimo solistei pia
nistas Manigirdas dalį progra
mos atliko pats, atlikdamas pia 
ninu eilę kūrinių.

X Birutė ir Ignas Navickai 
džiaugiasi susilaukę naujo prie- 

. auglio — dukrelės. Motina ir 
duktė jau grįžo į namus. Be to, 
jie jau augina sūnų ir dvi duk
reles.

X Lietuviai demokratai vis į- 
gija prestižo ir pajėgia patrauk 
ti centralinės komisijos, kuri su 
daro visus rinkimų sąrašus, dė
mesį. Lietuvių nemaža grupė 
jau yra prasimušus politikoje. 
Tai Walter S. Baltis, Aleksand
ras G. Kumskis, Jack L. Jatis, 
adv. A. Preibis, teis. Alfonse 
Wells, o paskutiniuoju laiku pa- 

' skyrimą gavo Donna Kamm.
X Cicero L. Bendruomenės 

apylinkės susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, sausio 21 d., 4 v. 
p. p. Šv. Antano parapijos sa
lėje. Visi lietuviai kviečiami da 
lyvauti. Bus pranešta kas nu
veikta praėjusiais metais ir ap
tarta ateities darbai.

X Florenciją ir Vincą Rėkus, 
šventusius 25 m. sukaktį, be 
kitų anksčiau skelbtų, sveikino 
ir žum. St. Pieža su žmona.

X Cicero Lietuvių Kareivių 
draugija ruošiasi savo auksi
niam jubiliejui. Komisija ir val
dybos nariai renka skelbimus— 
sveikinimus, visus narius prašo 
prisidėti darbu ir auka. Sausio 
21 d., sekmadienį, turės visuo
tiną susirinkimą, kuriame bus 

ir sumany- 
turi būti 
kviečiami.

Į
I

pateikta pranešimai 
mai. Susirinkimas 
gausus, todėl visi
Kito 50 metų nesulauksim,
nes iš pirmųjų draugijos tvė
rėjų tik du yra likę sveiki drū
ti — Jonas Rainis ir Kazys 
Andrijauskas. Jie abu stropiai 

kad jubiliejus pa-darbuojasi, 
vyktų.

Žiemos malonumai Moksleivių At-kų s-gos žiemos stovykloje 
Union Pier, Mich. (Nuotr. J. A. Račkausko)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Romualdas švedrys, emig
ravęs iš Europos į Kolumbiją, 
buvo atvykęs studijuoti į JAV 
ir baigęs Ithaca, N. Y., grįžo į 
Bogotą, ir ten profesoriauja, dė 
stydamas fiziką. Būdamas JAV 
Romualdas aktyviai 
ateitininkų veikloje, 
damas tos sąjungos 
skyriui.

I

reiškėsi 
vadovau- 
užsienio

MŪSŲ JAUNIAUSIEMS
Redaguoja Lietuvių Mokytojų s-gos Chicagos sk. redaktorių kolektyvas; Red. J- Plaeas, 7045 South 

Claremont Avė., Chicago 36, III., pav. M. Steikūnienė, 6737 So. Campbell Avė., Chicago 29, III.
3

Kartais kaimynai 
mane į jų kiemą, 

šuniuku ilgiau pa-

re-
vi-

timas įeidavo į mūsų kiemą, 
Deutsch tuoj atsirasdavo prie 
tvoros ir labai lodavo.

Prieš Kalėdas atvažiavo kaž 
koks žmogus ir pasiėmė Deutsch- 

Kaimynai sakė, kad jų kie
mas buvo permažas tokiam di
deliam šuniui.

Dabar aš jau nebeturiu savo 
geriausio draugo!

Danutė Brušytė

Kelionė erdviy laivu
Truputį širdis drebėjo, kai 

žengiau į blizgantį metalinį erd
vės laivą. Suradau savo vietą

HAITI
i — Sofija Lukošiūtė-Sommer, 
P. O. Box 1063, Port-Au-Prin- 
ce, Haiti, W. I., parašė vienai 
Chicagos įstaigai laišką, kuria
me ji išreiškia begalinį lietuvių 
ir Lietuvos pasiilgimą. Ji iš 
Kauno į Haiti pateko būdama 
tik 14 m. karo metu. Ji jaučia
si labai vieniša ir skundžiasi, 
kad jau 10 m. nekalbėjo savo 
gimtąja kalba. Lietuvaitė sa
kosi esanti labai nelaiminga ir 
praleidžia Kalėdų šventes vie
niša ir apleista. Ji prašo senų 
laikraščių ir knygų, kad taip

■ galėtų neužmiršti savo gimto- 
1 sios kalbos.

Geriausias draugas
Vieną vasarą mūsų kaimynai 

atsivežė mažą šunytį. Jis buvo 
labai gražus. Kai šuniukas pa
augo, dažnai atbėgdavo prie 
mūsų tvoros. Kaimynas man 
leisdavo šuniuką pakalbinti ir 
paglostyti, 
pakviesdavo 
Tada aš su 
žaisdavau.

Šuniukas labai greitai augo. 
Jo nugara pasidarė juoda, pil
vukas šviesus, o ausytės sta
čios. Vieną dieną kaimynas už
dėjo jam ant kaklo gražų dir
želį su medaliu. Ten buvo pa- ir apsižiūrėjau aplink. Tikrai 
rašyta šuniuko vardas Deutsch buvo milžiniškas šis daiktas, 
ir šeimininko pavardė ir adre
sas.

Aš tą šuniuką labai mylėjau. 
Mudu buvome geri draugai. Kai 
aš išeidavau į kiemą, Deutsch į 
tuojau atsirasdavo prie tvoros. 
Aš jį paglostydavau ir duoda
vau sausainėlį. Jis labai mėgo • 
mane traukyti už kasų. Dažnai 
ištraukdavo kasponą ir nenore- darė, o, kaip gražiai 
davo atiduoti.

Sykį gavau dovanų gražią 
lėlytę. Vieną dieną aš atnešiau 
prie pat tvoros parodyti 
Deutsch. Jis pažiūrėjo, pauos
tė. Jam lėlytė patiko. Staiga 
jis nutvėrė lėlytę už kojos, nu
traukė ir nubėgo toliau į kie
mą. Aš gražiai prašiau lėlės ko
jytę man atiduoti. Deutsch ne
klausė. Jis bėgo ratu per kie
mą ir kramtė lėlės kojytę. Nu
bėgau į kaimyno kiemą ir ko
jytę atėmiau. Ji buvo visa ap
kramtyta ir lėlytės nebegalima 
buvo pataisyti. Man buvo labai 
gaila lėlytės, bet aš neverkiau 
ir nepykau. Aš savo draugui at
leidau.

I

Rudenį Deutsch buvo jau di

šis
kuris turės mane taip toli nu
nešti. Netrukus pasigirdo dide
lis triukšmas ir pamačiau, kad 
dangaus mėlynė 
žvaigždės pradėjo 
kiu staigiu greičiu 
tyn į erdves. __

Kaip palikome žemės atmos
ferą, dangus visai juodas pasi- 

atrodė1 
Dangus — tai juodas aksomas 
ant kurio išmėtyta brilijantinės 
žvaigždės, vaivorykštės spalvo
mis žibančios. Net akys raibo 
bežiūrint.

Geras Danutės bičiulis

žmonės visai nieko nesve- 
todėl kiekvienas smarkes-tamsėja ir 

matytis. To- 
kilome aukš-. »

Atsisegiau diržus ir pamažu 
atsistojau. Čia be žemės trau-

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠV. KAZIMIERO

JOS RĖMĖJŲ
AKADEMI- 
1 SK.

Stella Vėsėk ir ilgametė rašti
ninkė Anna Martusienė.

Pirm. J. Kuzmickienė ragino 
ir prašė visų rėmėjų ieškoti 
naujų, ypač amžinų narių. Pirm. 
J. Kuzmickas ir naujoji ižd. P. 
Gudinskienė pranešė apie įvy
kusį parengimą, kuris davė pel 
no ir bus kuo pasveikinti cent
ro vakarienę. Dėkojo už gausų

Town of Lake šv. Kazimiero 
vienuolyno rėmėjų 1 sk. susi
rinkimas įvyko sausio 7 d. Šv. 
Kryžiaus susirinkimų kambary. 
Pirm. J. Kuzmickienė pranešė, 
kad gavo 3 amžinus narius: 
Marijoną Lapinskienę, kuri se
niai yra amžina narė ir jos vi- atsilankymą, taipgi dėkojo P. 
sa šeima įsirašė į amžinus na- Buck už be atlyginimo duotą 
rius; taipgi Angelą ir Petras svetainę.

Pranešta, kad užprašytos šv. 
mišios už gyvas ir mirusias rė
mėjas kovo 4 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Rėmėjos tą dieną vi 
sos eis bendrai prie šv. Komu
nijos.

OKUP. LIETUVOJE
— Draugovės policiniam 

žimui palaikyti. Kovai prieš 
suomeninio turto grobstytojus,
viešosios tvarkos pažeidėjus, 
“antivisuomeninį elementą” so- 

j vietinėje Lietuvoje mobilizuota 
ne tik milicija, bet ir taip va
dinamos “laisvanoriškos liau
dies draugovės” arba civilinė 
pagalbinė milicija, šias draugo
ves organizuoja ir joms vado
vauja partinės ir komjaunimo 
organizacijos. Sovietinio radijo 
ir spaudos pranešimais šiuo 
metu Lietuvoje yra 3,000 tokių
draugovių su 41,000 aktyvių delis šuo. Kai jis užkeldavo ant 
narių.

Draugovių nariai po darbo 
įmonėse, mokyklose turi prižiū
rėti viešąją tvarką, padėti iš
aiškinti spekuliantus, darbovie- 
vietėj sekti ir kontroliuoti dar- 

; bininkus, kovoti su vis dar ne- 
' išnykusiu gaminių pasisavini
mu.

1960 metais tokių draugovių 
pagalba Lietuvoje buvo sulai
kyti 378 nusikaltėliai ir 14,000 
viešosios tvarkos pažeidėjų. 
Pranešdama, kad daugeliu at
vejų draugovininkų veikla bu
vo žymiai didesnė, negu pačios 
milicijos atstovų. Sovietinio ra
dijo duomenimis į draugovių 
darbą kasdien įtraukiama vis 
daugiau “geriausių darbininkų, 
kolchozininkų ,tarnautojų, inte
ligentijos atstovų”.

mūsų tvoros prišakines kojas, 
būdavo didesnis už mane.

Eidama į mokyklą, paprašy
davau: “Deutsch, pasaugok ir 
mūsų namus”.

Jis saugojo. Kai tik kas sve-

I

Mažoji stebisi didžiuliu saldai
niu. kurį būtų galima laižyti išti
sus metus.

ria,
nis judesys būtų mane nusiun- 
tęs net ligi lubų. Atsargiai už
simoviau metalinius batus, ku
rie prilaikė mane prie grindų. 
Ėjau apsižvalgyti. Žiūriu pro 
langą, matau, kad mes jau ar
tėjam prie savo tikslo, nes vie
na žvaigždė vis didėja.

Tokia keista, visai ne kaip 
mūsų saulė, bet žalsva. Jau ir 
planetos matyti. Tik trys, įspū
dingai iš tolo atrodo. Viena pla
neta visai balta, kita melsva 

; su raudonais trikampiais, o vi
durinė tai negraži, tokia ruda, 
su dideliais juodais taškais. Pa
sirodė, kad mes į tą melsvą 
planetą leidžiamės. Staiga, erd
vių laivas sudrebėjo ir man pa
sijuto, kad kas tai baisiai sun
kaus užkrito ant manęs. Spau
dė ir norėjo priploti mane prie 
kėdės. Vos pakvėpuoti galiu. Ir 
kas baisiausiai, kad ta raudona 
trikampių žemė tiesiai ant mūs 
krenta. Vis didėja ir artėja ir 
jau matau, kad tie raudoni tri
kampiai yra tikrai didžiuliai 
miestai. Atrodo, kad visai jau 
ant manęs yra. Taip išsigan
dau, .pradėjau šaukti ir — pa
budau. Aušrelė Vaičeliūnaitė,

8 sk. mokinė

TRPKSTA GYDYTOJŲ
Chicagos Medicinos instituto 

prezidentas dr. Louis Katz pa
reiškė, kad reikia sutrumpinti 
priešmediciniškas studijas, ku
rios įstatymų reikalaujamos, 
nes trūksta gydytojų.

I
A VALEIŠAITĖS IŠRAIŠKOS ŠOKIO

VAKARAS
CHICAGOJE

Kilmitzs įrašė į amžinus narius 
savo mirusius tėvelius a. a. 
Eva ir Domininką Mikolaičius 
ir a. a. Oną ir Tarną Kalvai
čius. Gražus pavyzdys ir ki
tiems vaikams.

Serga amžinos narės K. Ple- 
kaitė, K. Matkevičienė, B. Nor- 
butienė.

KAS, KĄ IR
— Chicagos Lietuvių

Rėmėja

KUR
Pirm. J. Kuzmickienė prane

šė, kad banketas įvyks vasario 
25 d. Marijos Aukšt. Mok. sa
lėje. Bus minimas auksinis se- tuvių auditorijoj, 3135 S. Halsted 
serų kazimieriečių įsisteigimo st- Bus renkama valdyba, komisi- 
Chicagoje jubiliejus. Rėmėjos 
įsigijo bilietus ir pasiėmė jų pla 
tinti. Tą dieną bus pagerbtos 
narės išbuvusios rėmėjomis 35

draugijos 
metinis susirinkimas jvv ks trečia
dienį, sausio 17 d., 7:30 v. v. Lie-

Jaunimo Centro salėje sausio to), 
14 d. pirmą kartą pasirodė Al
donos Valeišaitės išraiškos šo
kio ir ritminės gimnastikos stu
dijos mokiniai bei pati mokyto
ja. Programa susidėjo iš trijų 
dalių. Pirmoje dalyje šoko visa 

’ 'grupė jaunų■’ų A. Valeišaitės
mokinių vaizdel. pagal Šeimos 
Lagerloff novelę “šventoji Nak 
tis” (buvo atspausdinta Drau
go kalėdiniam priede), muzika 
Arcangelo Corelli. Čia pasirodė 
Eleonora Vambutaitė, Elena 
Vambutaitė, I. Bakanavičiūtė, 
N. Mickevičiūtė, K. Sodeikaitė, 
A. Vaitaitytė, K. Žebrauskai- 

į tė, D. Brusokaitė, D. Karužai- 
tė, R. Miglinaitė, A. Miglinaitė, 
A. Olšauskaitė, I. Zotovaitė, R. 
Žiupsnytė, N. Kybartaitė, J. 
Kolytė, L. Jurkštaitė, B. Lie- 
ponytė, D. Narytė, D. Navic
kaitė, Z. Paulėnaitė, A. Saba

liauskaitė, N. Mickevičiūtė.

(Rachmani- 
(Shostako-

M

Polichinelli 
noff) ir Polkos 
viteh). “Vaikystės Vaizdai 
(muz. Mompou), susidedą taip 

i pat iš trijų dalių — Gatvėje, 
Plaže ir Sode — buvo pašokti 

^ypatinga ekspresija ir įsigiveni- 
'mu.

Vakarą rengė Jaunimo Cent
ras kartu su Studijos Tėvų ko
mitetu. Choreografija buvo A. 
Valeišaitės, dekoracijų ir rūbų

BANKAS UŽMIRŠO VAGYS
TĘ, BET DĖDĖ SAMAS NE

Chicagos FBI policija pareiš
kė, kad nors Busey First Na- 
tional bankas Urbanoje atleido 
Barborai Do Puch už pavogimą 
$5,725, kuriuos sugražino, vie
nok federalė valdžia trauks ją 
atsakomybėn.

GYDYTOJAS PAKVIESTAS 
ŠOKIAMS

ja pateiks savo pranešimus.
— Cicero Lietuvių Kultūros 

iraugija šaukia savo metinį susi
rinkimą ketvirtadienį, sausio 18 , 
d. 7:30 v. v., 1500 So. 49th A ve., ■ 

| Cicero. Bus renkama vadovybė ir ' 
kt. Su šių metų pradžia visi kaip I ma po lavina gali būti gyvų žmo- 

I vienas būkime savo pareigose.
K. P. Deveikis

Antroji dalis buvo pastatyta 
pagal Tschaikovskio muziką 

? “Riešutų Spaustukas”, čia vėl 
pasirodė studijos mokinės, ku
rios jau šoko pirmojoje dalyje. 
Ypatingiau išsiskyrė Saldainių 
Karalaitės šoky Alma Vaitaity- 
tė, Arabiškam šoky — Kristi
na Sodeikaitė ir Fleitos šoky— 
Kristina Žebrauskaitė.

Trečiąją dalį atliko pati stu- 
išraiškos šokio 

Valeišaitė, 
susi-

Olandų Raudonojo Kryžiaus at- , 
stovas Toman. drauge su treniruo
tu šunimi, buvo sustojęs Ncw dijos vedėja, 
Yorke. Vyksta į Peru. kur mano- mokytoja Aldona

■ .’ pašokdama “Tris lėles”,i mų ir juos padės surasti šis treni- ’
| motas šuva. dedančias iš Romanso (Mozar-

Dr. J. Collins, Pick-Congress 
eskyzus darė dail. Vyt. Virkau, viešbučio namų gydytojas, bu- 

v. , . .. . —T Irtrincsf ac i C* Vi i r* o crf\a titU-, pačias dekoracijas pagamino V. į 
Sodeika. Rūbų siuvimui vado
vavo, kaip dailininko asistentė, 
dr. P. Vaitaitienė. Tekstus 
skaitė akt. A. Brinką.

Studijos vadovės, Tėvų ko
miteto ir kitų talkininkų buvo 
įdėta tikrai daug kruopštaus 
darbo. Ypač pažymėtini meniš
kai pagaminti šokėjų drabužiai, 
kurie išsiskyrė savo estetišku- 
mu ir geru skoniu. Žmonių bu
vo artipilnė salė. Palyginus su 
labai blogu oru, tai buvo gau
sus skaičius, kuris domisi iš
raiškos šokio menu.

Po koncerto buvo surengta 
kavutė, kurioj trumpą žodį ta
rė Jaunimo Centro dir. T. J. 
Kubilius ir Studijos vadovė A. 
Valeišaitė Brusokienė, padėko
dami visiems, kurie yra savo 
pastangomis ir darbu prisidėję 
prie šio koncerto pasisekimo.

Trijų mėnesių studijos darbo 
parodymas buvo gana drąsus 

i žygis, bet tėvų ir publikos tin-

vo pakviestas į Chicagos uni
versiteto klubo šokius, nes ža
dama šokti “Twist” šokis. Iš 
šokėjų kas nors gali išsinarinti 
kojas ar rankas...

DRUSKA IR ŠUNŲ LOPOS
Chicagos gyvulių gerovės ly- A 

ga praneša šunų savininkams, 
kad žiemos metu gatvėse išbar- 
stoma druska ir kiti chemikalai 
gali neigiamai paveikti šunų 
lopas. Lyga pataria arba šu
nims nupirkti kokius nors ba
tukus, arba jų kojas ištepti 
“baby” alyva.

MUZIEJAUS LANKYTOJAI.
Chicagos Istorijos muziejų 

Grant Parke pernai aplankė 1,- 
307,567 asmenys.

karnai įvertintas. Jei pertrau
kos nebūtų buvusios kiek per 
ilgos, tai žiūrovai būtų skirstę- 
si tikrai labai maloniai praleidę 
sekmadienio popietę. —A. D.
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