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Lietuvos laisvė ir Jungtinės Tautos

LIETUVIU PASTANGOS .JUDINA WASHINGTONE
VALDŽIOS VIRŠŪNES

Nori Lietuvos bylą kelti Jungtinėse Tautose, nepaisant valstybės 
departamento bailumo

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas yra prie
šingas kelti Jungt. Tautose bet; 
kokį klausimą, kurį tos tarptau 
tinės organizacijos nariai iškel
tų pirmiausia siekdami padary
ti nemalonumų Sovietų Sąjun
gai. Apie tai dienrašty “Chica
go Tribūne” vakar skelbia ko
respondentas W. Edwards, tą 
dėsnį pailiustruodamas faktu, 
liečiančiu Lietuvos likimą: At
stovų Rūmų narys Glenard P. 
Lipscomb (respublikonas iš Ka
lifornijos) viešai paskelbė laiš
ką, pasirašytą valstybės sekre
toriaus pavaduotojo Brooks 
Hays. Tas laiškas, anot Lips
combo, atskleidžia tą pačią se
ną baimės politiką, rodomą JA 
Valstybių atstovų, vedant reika 
lūs Jungtinėse Tautose.

Lipscombo rezoliucija
Lipscomb įnešė į Atstovų Rū

mus rezoliuciją, kurią senate y- 
ra iškėlęs šen. Thomas H. Ku- 
chel ir kuria prašomas valsty
bės prezidentas Baltijos valsty
bių klausimą iškelti Jungtinėse 
Tautose. Toje rezoliucijoje pa
žymima, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija — Baltijos valstybės 
— buvo pagrobtos rusų ginkluo 
tųjų jėgų pagalba ir, kad JAV 
su tomis šalimis tebepalaiko 
diplomatinius ryšius, atsisaky- 
damos pripažinti jų pagrobimą 
jėga ir jų priverstiną įjungimą 
į Sovietų Sąjungą.

Toje rezoliucijoje sakoma 
(kaip tą pakartoja “Tribūne”), 
kad Baltijos valstybės pasilie
ka didžiumoje prieškomunisti- 
nės ir kovotų bei mirtų dėl sa
vo nepriklausomybės. Rezoliu
cijoje siūloma, kad JAV prašy
tų Jungtines Tautas pareika-

lauti, kad Rusija iš Baltijos vai 
stybių atšauktų savo karinius 
dalinius, savo agentus, kolonis
tus ir savo kontrolę, sugrąžintų 
tiemtinius iš Sibiro, paleistų 
kalinamosius ir laikomus ver
gų darbo lageriuose, o paskiau 
kad būtų pravesti laisvi rinki
mai Jungt. Tautų priežiūroje.

Lipscomb praeitų metų liepos 
mėnesį prašė, kad Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komitetas 
pravestų apklausinėjimus tuo 
reikalu. To komiteto pirminin
kas Thomas E. Morgan (de
mokratas iš Pennsylvanijos) at
siklausė valstybės departamen
to nuomonės. Po to, kai kongre
sas išėjo atostogų rūgs. 27 d., 
valstybės departamentas išreiš
kė tam savo opoziciją laišku, 
kuris pasiliko nepaskelbtas iki 
šiol. Dabar Lipscomb jį paskel
bė, pradėdamas naują kovą dėl 
šiuo reikalu pravestinų apklau
sinėjimų.
Valst. departamento laiškas

Valst. sekretoriaus pavaduo
tojas Hayes rašė Morganui: 

! “Kaip žinote, Jungt. Amerikos 
i Valstybės visada laikėsi tos nuo 
monės, kad Jungtinės Tautos 

j neturėtų būti forumas įžeidinė
jimams, bet, kaip tai pramato 
Jungt. Tautų čarteris, centras 
įimtoms ir atsakingoms pastan
goms palaikyti tarptautinę tai
ką ir saugumą.

Nelaimei, didžioji dauguma 
Jungtinių Tautų narių pripažįs
ta Baltijos valstybių įjungimą 
į Sovietų Sąjungą. Jie išaiškin
tų rezoliuciją ištraukti Sovietų 
karinius dalinius pirmiausia, tu 
rinčią tikslą pastatyti Sovietų 
Sąjungą į nemalonią padėtį, o 
ne palengvinti Baltijos tautų

žmonėms. Dėlto nenumatoma, 
kad tokia rezoliucija susilauktų 
plataus pritarimo”.

Šitokį tekstą paskelbė “Chi
cago Tribūne”. Visgi jis rodo, 
kad lietuvių sąjūdis pasiekė vir 
šūnes. Baįlumas “įžeisti” gro
buonišką Rusiją yra nepateisi
namas. Aukščiau išdėstytieji 
faktai tai tik ženklas, kad rei
kia plačiau tą akciją vystyti, 
užgriebiant ir įvairių tautų at
stovybes prie Jungt. Tautų.

J. Daugi.

Didėja teroras Lietuvoj 
prieš religiją

Vyskupas Brizgys apie padėtį 
Lietuvoje

CHICAGA, III. — Vyskupas 
Vincentas Brizgys vakar pareiš
kė, kad Lietuvos katalikų ku
nigams komunistų iškeltoji by
la, kaltinant juos pinigų spe
kuliacija, yra dalis teroro prieš 
religiją. Ir jis pridėjo, jog rau
donųjų kaltinimai prieš kunigus 
yra juokingi.

Toliau vyskupas pareiškė, jog 
raudonieji išgalvojo kaltinimus 

į prieš Lietuvos kunigus, kuriuos 
jis gerai pažįsta. Tai parodo, 

; kad Chruščevo kalbos apie reli
ginę laisvę tėra tik propaganda. 
Komunistų valdomoje Europoje 
visų tikėjimų padėtis blogėja.

Šį vyskupo Brizgio pareiški
mą žurnalistas S. Pieža vakar 
įdėjo į “Chicago’s American”.

— Portugalų delegacija už
vakar iš Jungtinių Tautų pilna
ties susirinkimo išėjo, pradėjus 
svarstyti Angolos klausimą. 
Vasco Garin, portugalų amba
sadorius, pabrėžė savo kalboje, 
jog Jungtinės Tautos neturi tei
sės svarstyti Angolos klausimo 
ir pridėjo, nes yra bejėgės. Jis 
pareiškė, kad Angoloje visokių 
neramumų kaltininkai yra tero
ristai, atvykę, gal būt, iš Kon
go.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant ragina 
Olandiją ir Indoneziją tartis va
karų Naujosios Gvinėjos klausi
mu.

— Olandų vyriausybė stiprina 
savo karines jėgas vakarų Nau 
joje Gvinėjoje. j

KALENDORIUS

Sausio 
Kalnius.

Sausio 
ributas.

Pavergtųjų tautų 
klausimams komisija
PARYŽIUS. Paskutinių Pa

saulio Katalikių Moterų Orga
nizacijų Unijos (UMOFC) tarp
tautinio biuro posėdžių metu 
Paryžiuje įkurta Pavergtų Tau
tų Klausimams komisija. Šios 
komisijos pirmininke išrinkta 

j B. Šlepetytė-Venskuvienė — lie 
tuvių katalikių moterų atstovė 
ir UMOFC Tarptautinio biuro

Trumpai iš visur
— Jungtinių Amerikos Vals

tybių armija vakar pradėjo vež
ti lėktuvais 6,000 vyrų kareivių narė. 
į Vakarų Vokietiją iš Amerikos.

Be sustojimo milžiniškas 
sprausminis lėktuvas C-135 su 
78 vyrais jau nusileido aviaci
jos bazėje prie Frankfurto.

— Kongo ministeris pirminin
kas Adoula vakar pareiškė, jog 
jis pašalino vicepremjerą Gizen- 
gą iš vyriausybės.

— Britanija ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės vakar atmetė 
Sov. Sąjungos notą paskelbti a- 

' tominių ginklų bandymo morato 
riumą be jokios kontrolės.

— JAV gynybos sekretorius 
MacNamara vakar grįžo iš Ha
vajų, kur turėjo pasitarimą su 
aukštais pareigūnais, kaip vyk
doma Amerikos pagalba Pietų 

I Vietname.

Kiniečiai pabėgėliai 
Macao kolonijoje

MACAO. — Penkiasdešimt pa
bėgėlių iš komunistinės Kinijos 
pasiekė šią mažutę portugalų 
koloniją per paskutines 24 va
landas. Tai užvakar pranešė pa
bėgėlių šalpos draugija. Mažiau
siai 300 kiniečių pabėgėlių at- 

| vyko į Macao nuo sausio 1 d.

17 d.: šv. Antanas,

18 d.: šv. Priska, Ka-

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
šalta-nulis; rytoj — dalinai 
apsiniaukę, šalta.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:46. į

— Kongo premjeras Cyrille 
Adoula sekančią savaitę vizi
tuos Jungtines Amerikos Vals- 

i tybes, sustodamas Washingto- 
ne ir, gal būt, New Yorke.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Briuselyje besitardamos 
įsijungti į Europos Bendrąją 
Rinką, sutiko sumažinti muitus 
pramonės ir ūkio gaminiams.

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 

•

4545 WEST 63RD STREET CHICAGO 29. ILLINOIS
TELEPHONE: LUdlow 5-9500

Lietuvių Kuchel-Lipscomb Rezoliucijai remti komiteto pasitari
mas su šen. T. Kuchel (antras iš dešinės). Kiti — iš kair. j deš.: 
komiteto koordinatoriaus padėjėjas A. Skirius, vykd. kom. narys 
V. Kazlauskas, kom. koordinatorius L. Valiukas, šen. T. Kuchel ir 
kom. liet, sekcijos pirm. J. Jodelė. (Nuot. King’s Service, Ine.)

Gizengos kareiviai nužudė 
aštuoniolika misionierių

BRIUSELIS, Belgija. — Kon bėgę misionieriai iš Kongolo, 
giečių kareiviai iš Stanleyvillės užėmus miestą kareiviams iš 

Stanleyvillės praėjusį mėnesį. 
Tai buvo prokomunisto 
gos kareiviai.

Katangos provincijos 
dentas Tshombe pranešė
1 dieną, jog jo kariniai daliniai 
paliko Kongolo miestą ir įsibro
vėliai nužudė šimtus civilių ir 
sudegino kaimus, žygiuojant 
jiems į miestą.

nužudė 18 katalikų misionierių 
ir daug afrikiečių Kongolo mies 
te, šiaurinėje Katangos provin
cijoje. Tai vakar pranešė belgų 
radijas.

Apie žudynes pranešė Bukavu 
mieste, Kivu provincijoje ,pa-

Vokietija pasiūlė 
P. Korėjai $37Vz mil.
SEOULAS, Korėja. — Užsie

nio reikalų ministerija užvakar 
pranešė, jog Vakarų Vokietija 
sutiko išplėsti $37,500,000 pa
galbą ilgalaikėmis paskolomis 
i: ilgalaikio eksporto garanti
jomis, kad Pietų Korėja galėtų 
įvykdyti penkerių metų ekono
minį planą. Ministerija taipgi 
atskiedė, jog Italija pažadėjo 
apsvarstyti galimybę suteikti 
tam pačiam planui pagalbą.
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Lietuviai dirba Chruščevo 
dvaruose Kazachstane

Maskva išnaudoja lietuvius

Gizen

prezi- 
sausio

Gaisras atnešė 2 mil. 
dol. nuostolių

LOCKPORT, UI. — Ugnis va 
kar nusiautė Technikos institu
to rūmus prie Lewis kolegijos 
vakaruose nuo Lockport, ir at
nešė du milijonus dolerių nuos-' 
tolių.

— Uranas Šveicarijoje. Vidu
rio Šveicarijoje surasta urano, 
kurio pakaksią šveicarų reika
lams per 50 metų.

JAV ryžiai Vietnamui
SAIGONAS, Vietnamas. — 

Uosto darbininkai užvakar pra- 
I dėjo iškrauti 5,000 tonų ryžių, 
į kuriuos Jungtinės Amerikos 
Valstybės padovanojo Pietų 
Vietnamui pagelbėti nukentėju- 
siems potvynio metu.

Kinijos ir Albanijos 
sutartis

PEIPINGAS. — Komunistinė 
Kmija ir Albanija sausio 13 d. 
pasirašė ekonominę, mokslo ir 
techninio bendradarbiavimo su 
tartį. Tai vakar pranešė kinie
čių spaudos agentūra.

PAVERGTOJE LIETUVOJE.
— Vilniaus radijo bendradar
bis, sausio 3 d. kalbėdamasis su 
žemės ūkio statybos projekta
vimo instituto vyr. inžinierium 
J. Pavarsku, patyrė apie įvai
rius ateities sumanymus kol
chozuose. Iš mažų miestelių, ar
ba dabartinių apylinkių centrų, 
esą, išaugs tarpkolchoziniai cent 
rai, kurie visai panašūs į nedi
delius kolchozų miestelius. Ten 
būsią įvairūs kultūriniai, buiti
niai pastatai su kino teatrais 
I vis pabrėžiama — plačiaekra- 
njraj...).

Kai tuo būdu nyks skirtumas 
tarp miesto ir kaimo, šiose nau 
jose gyvenvietėse gyventojų 

j skaičius nuo 500 - 700 pakilsiąs i 
i iki 2,000 ir daugiau. Projektuo
se jau, girdi, galima užtikti 
Naujuosius Babtus, Naujuosius 
Daugus, Naująją Papilę bei ki
tus ateities miestelius. Projek
tuojamas miestelis žemės ūkio 
ministerijai netoli Dotnuvos.

Įstaiga taip pat turinti už- 
į planuoti 10 naujų gyvenviečių 
sovehozų ūkiams plėšinių že
mėse — Kazachstane. Taigi,.lie
tuviški projektuotojai turėsią

Į galimybių jungtis ir į visos So- 
vietijos uždavinius.

Kaip matyti naujųjų laikų ko 
lonizatoriai lietuvius išveža į Si
birą ,o į Lietuvą atgabena ru
sus, kaip ir caro laikais.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Nori atstatyti Peru miestelį — Išlikę gyvi asmenys tragiškoje 
lavinoje, kuri palaidojo visą jų miestelį. Huascaran kalnuose, pa
rinko vietą, pažymėdami kryžium, atstatyti miesteliui. Dvylikoje 
lavinos (griūties) palaidotų miestelių žuvo 3,800 asmenų. (UPI)

— Dr. Ludwig Erhard, Va
karų Vokietijos ekonomijos mi
nisteris, grįžo iš Jungtinių A- 
merikos Valstybių. Jis pareiš
kė, jog jo pasikalbėjimai Wash- 
ingtone buvo “labai sėkmingi”. 
Ministeris svarstė Vakarų Vo
kietijos politines ir ekonomines 

i' problemas su prezidentu Ken- 
nedy ir kitais pareigūnais.

— Užsieniečiai studentai Bul
garijoje. Bulgarų komunistų 
partija pranešė, jog daugiau 
kaip 800 studentų iš civilizaci
joje atsilikusių kraštų įstojo į 
Bulgarijos mokyklas.

Tiria prisipažinimų
CHICAGO. — Pareigūnai stu 

dijuoja 13 metų jaunuolio pa
reiškimą, jog jis padegęs Our 
Lady of Angels mokyklą 1958 
metų gruodžio 1 dieną. Tada 
gaisre žuvo 92 vaikai ir 3 vie
nuolės.

mo su prezidentu viešą Baltųjų 
Rūmų pareiškimą, kuriame ne
pagailėta generolui pagyrimų, 
spauda išaiškino kaip generolui 
duetas laisvas rankas Berlyne. 
Tačiau komunikato žodžiuose 
te aiškiai nematyti. Jei “News- 
veek” teisingai informavo, tai 
prezidentas ieškojo kompromi
so ir jį surado formulėje, kuri 
jungė “tvirtumą” (kaip siūlė 
Clay) ir “lankstumą” (kaip siū 
lė Rusk). Tiesa, ši formulė nie
ko naujo neduoda prie to, ką 
jau pernai metų pradžioje vie
šai buvo skelbęs prezidento po
litikos planuotojas Rostow, siū
lydamas drauge didinti derybas 
ir didinti (karinę) jėgą. Tokia 
formulė atsispindi ir prezidento 
pareiškime Kongrese: “tarsi- 
mės” ir “kausimės”...

*
Formulė “tarsimės - kausi-

Šaltojo karo baruose:

TARSIMĖS AR KAUSIMĖS DĖL RERLYNO?
Prezidentas Kennedy sausio 11 Kongrese pareiškė Amerikos nusistatymą dėl Berlyno: esam pa

sirengę tartis, jei tai bus tinkama, ir kautis, jei bus reikalinga...

Kongresas tuos prezidento žo 
džius sutiko entuziastiškesniais 
plojimais nei kitus jo pareiški
mus. Vieni gal plojo už pažadą 
“tartis”, kiti už pažadą “kau
tis”, nes Amerikoje, taigi ir 
Kongrese, yra vieno ir antro 
nusistatymo žmonių.

Šių dvejopų nusistatymų bu
vimo ir jų konflikto rezultatas 
buvo gen. Lucius Clay kelionė 
į Washingtoną ir jo pasitari
mai su valst. sekr. Rusk ir pre
zidentu Kennedy. Spauda infor
mavo, kaip valstybės departa
mentas ir generolas paneigė 
gandą apie nuomonių skirtu
mus tarp Clay ir Rusk. Tačiau 
ir po paneigimo ir po generolo 
grįžimo į Berlyną tebekalbama 
apie buvusius skirtingus nusis
tatymus kaip faktą, kad dėl

Berlyno yra dvejopo nusistaty
mo žmonių, dvejopos politikos. 

p‘Newsweek” pateikė kai kurių 
: konkrečių smulkmenų, kurios 
padeda suprasti tuos skirtumus 
ir Berlyno politikos eigą.

*
Gen. Lucius Clay šiandien y- 

ra išryškintas kaip vienas iš tų, 
kurie remia griežtą politiką dėl 
Berlyno ir iš viso su Sovietais.

Generolo Clay pritariamas, 
valstybės departamento pareigu 
nas Berlyne Edwin Allan Light- 
ner Jr. pernai spalio mėn. kelią 

i į rytų Berlyną demonstravo 
: griežtą liniją — mėgino prasis
kinti Amerikos tankų pagalba. 
Jam tai ir pasisekė. Sovietai ne- 
sukliudė. Tačiau tada įsikišo 
valstybės sekretorius Rusk. Jis 
ir prezidentas labai rūpinasi,

kad Amerikos žygiai Berlyne I 
būtų suderinti su Anglijos ir 
Prancūzijos. Jis nesutiko, kad 
vietoje, pačiame Berlyne, būtų 
daromi sprendimai, kurie galė
tų sukelti karą. Paskesni vals
tybės departamento žygiai Ber
lyno klausimu generolui Clay 
atrodė “silpnumo” demonstravi- 

i mas. Jis dėl to rašė prezidentui 
kelis karčius memorandumus. 
Viename iš jų generolas netie
siogiai nurodė laikysenos pavyz
džiu gen. de Gaulle ir prisipa
žino: esą niekad nepagalvojęs, 
kad galėsiąs tarti: “Ačiū Die
vui. jog yra Prancūzija”...

Tokių įvykių fone supranta
ma gen. Clay kelionė į Washing 
toną. Ji buvo reikalinga, kad 
išaiškėtų, ar generolas turi 

[trauktis ar liktis. Po pasitari-

mės”, “stiprumas - lankstu
mas”, “derybos - jėgos stiprini
mas” nepasako, ar tai yra tik 
taktikos formulė (derantis rei
kia demonstruoti jėgą, kad lai
mėtum derybas), ar ji reiškia 
ir tai, kad vyriausybė darys, 
ką ji sako (nesusiderėjus, bus 
pasipriešinta jėga naujiem ag
resijos veiksmam). Spėjant, ku 
ris pasirinkimas artesnis vyriau 
sybei, dėmesio vertas Wafter 
Lippmannas, kuris ir paskuti
niuose pareiškimuose pasirodo 
esąs vienas iš ryškiausių tarp 
tų, kurie remia derybų ir kom
promisų tezę.

W. Lippmann skelbia, kad 
Amerika turi susiprasti su pa
dėtim, jog laikai pasikeitė ir 
Amerika nėra galingiausia vals 
tynė, kuri savo valią galėtų ki- 
t.em primesti, nes tarp Ameri
kos ir Sovietų esanti jau kari
nė pusiausvyra (nors apsaugos 
sekretorių* tvirtina Amerikos 
karinį pranašumą). Antra, Ber
lyne po rugpiūčio 13, po pas
tatytos sienos, Vakarų pozicija 
esanti silpnesnė nei prieš tai 

(Nukelta į 6 psl.)
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 17 d.; aš kreipdavausi į skautišką jau- ps. VI. Rusas, JF įgal. Toron- 
nimą, kviesdamas jį išlikti lie- te, $ 26.— 
tuviais sukurti lietuviškas šei
mas ir užauginti skautiškai šei
mai paukštyčių ir vilkiukų.

Tikiuos, kad jų gražiuoju pa- ps. J. Bružinskas, New Yorko ’ 
vyzdžiu paseks ir kitas lietu- “Tauro” tunto tunt. $31.75. 
viškas jaunimas. Miela idėjos 
sesė ir broli, tvirtai ryškis ir 
ugdyk savyje įsitikinimą, kad 
sukūręs tik lietuvišką šeimą 
rasi visapusišką laimę ir lietu
viškos sąžinės nusiraminimą. 
To reikalauja iš tavęs kenč^an- 
čioji tauta, to tikisi ir nori jų- 

įsų tėvai. Nuoširdžiai įvykdyk 
■ duotąjį įžodį ir tėvynės atžvil
giu.

Taip pat tikiuos ir prašau, 
kad sukūrę šeimas nepasitrauk
tumėte iš skautiškų gretų, bet 
ir toliau su tuo pačiu pasirižy- 
mu dirbtumėte savo jaunesnių 
sesių ir brolių labui.

s. V. Pažiūra 
Rajono Vadas

LSB JAMBOREE FONDO 
SKYRIUS

Per 1961 m. gruodžio mėn. 
Jamb. fondui aukas prisiuntė 
sekantieji: 
p. V. Gudelis, JF įgal. Kanadai, 
$ 43.—

(KYB Londono Apyl. v-ba 
aukojo $ 20.—)

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR LIUDA ČESNAIT®
Adresas: P. Nedzinskas: 4065 Archer, Chicago 32, IU.

LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 
MINĖJIMAS

Akademinis Skautų sąjūdis 
Los Angelėje .vadovaujamas s. 
fil. M. Naujokaičio, suruošė 
Laikinosios Vyriausybės 20 me
tų sukakties minėjimą. Kalbėjo 
p. B. Raila ir prof. Žymantas.

Kalbėtojai vaizdžiai nusakė 
istorinius įvykių faktus, o taip 
pat ir dvasinius polėkius anais 
laikais išgyventus lietuvių, ku
rie teturėję vienintelį tikslą — 
dirbti savajai tautai.

"Buvo griežtai pasisakyta 
prieš šių dienų pasaulį ir jame 
■viešpataują moralę. Pasaulį, 
kur laukinių kilčių būriams su
teikiamas valstybių vardas. Pa- 
saiilį, kuriame dviveidiškumas 
it sulaužyti pažadai yra dory
bė, kuriame moralinės vertybės 
yra menkesnės už kriminalinius 
pobnkius. Pasaulį, kuriame ne-

beliko vietos mūsų valstybei — 
Lietuvai. Va’stybei — atstovau
jančiai tautai, kuri šimtais me
tų gynė civilizuotą pasaulį nuo j 
laukinių hordų.

Br. Raila atvėrė savo širdies 
kartulį, kad tautiečiai patogu
muose prarandą kovojančios 
tautos dvasią.

Prof. Žymantas prisiminė, 
kad iškovojimas laisvės nors ir 
ribotam laikotarpiui ir atstaty
mas krašto vyriausybės, sugrą
žino tautai moralinę pusiausvy
rą, prarastą 1939-1940 įvykių 
metu.

Minėjimą savo atsilankymu 
pagerbė prof. M. Biržiška ir p. 
E. Devenienė; sveikino raštu 
konsulas dr. J. Bielskis.

Akademikas

<
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LITUANICOS TUNTO . .
SKAUTAMS IR TĖVAMS
L. S. B. Vadovybei pakvietus, 

pradėjau eiti Lituanicos Tunto 
tuntininko pareigas. Tai sunko
ka, bet maloni pareiga, kurią 
pabandysiu kiek galima geriau 
atliktu

Lituanicos Tunto vardu malo
nu padėkoti buv. tuntininkui s. 
Viktorui Lesniauskui už ligšio- 
liflį vądovavimą tuntui, o visus 
brolius ir tėvus kviečiu įsijung
ti į aktyvų darbą, kad su nau
jomis jėgomis ir naujomis idė
jomis padarytumėm Lituanicos 
tuntą dar gražesnį ir dar gau
sesnį.

Visus tėvus, kurie 
įrašyti į skautus savo 
prašau kreiptis į mane 
draugininkus sekančiai:

1) Kazys Cijūnėlis, tuntin., 
5013 So. Lawler St., PO 7-4174.

2) V. Kučas, draug., (Mar- 
quette Park) 5603 So. Ada, 
PR 8-0358.

3) V. Namikas, draug., 
(Brighton Park) 6041 So. Fair- 
field, WA 5-5390.

4) Z. Jaunius, draug. (Mar
ąuette Park) 6346 So. Wash- 
tenaw, GR 6-8495.
.5) J. Prapuolenis, draug. (Ci

cero) 
1717.

mą pravedė pats senelis. Nuos
tabu, kad patys jauniausi, nors 
nepasiruošę ,tačiau kalbėjo sa
vais žodžiais, deklamavo, kad 
gautų dovanų.

Turtingas senis šiemet. Apdo
vanojo visus mažus ir dides
nius. Už tai abu tuntai nuošir
džiai dėkoja Lietuviškos Radijo 
Valandos vedėjui p. J. Roma
nui už krepšį dovanų, taip pat 
kun. J. Klimui už įvairių sal
dainių dėžę.

Pavyzdingiems drauginin
kams Audronei ir Česiui linki
me ir šiais metais taip pat gra
žiai ir našiai vadovauti!

Sesė T.

I

norėtų 
vaikus, 
arba į

SKAUTIŠKOS
SUŽIEDUOTUVĖS

ps. A. Talacka, Australijos
“Džiugo” Tunto tunt. $ 14.34. 

(A. Krausas aukojo S 11-—)• .
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A. Dabušis, V.
J. Muzikas, E.
z., K. Bra. PO

I

Jauniškienė, B. Gaciauskas 
po $2.—).
S. O. Gešventas, Chicago, $6 
aukojo: O. Gešventas $3.—; 
M. Gešventienė, A. Gešven
tas, J. Gešventas po $1.—). 

S. B. Kožicienė, s. V. Pileika po 
$ 5.—
ps. V. Dailidkienė $ 3.— 
P- Ig 
tone, 
kis)

A.
kas
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Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
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. Vilėniškis, JF 
$ 2.— (aukojo

įgal. Bos- 
J. Janus-

Mickevičius, L. 
po $ 1.—

(Nukelta j 6 psl.)

Povilaus-
>

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

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Ortbopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. bau 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

I (Arch Supports) ir t.t
; Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
j OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB

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

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

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

.J
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278 TeL Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

i

(aukojo: A. Sodaitis, V. Ab
romaitis, F. F. po $5.—; J. 
Bružinskas $3.—; A. Babelis 
$2.—; Basanavičiaus sk. vy
čių būrelis $ 1.75; K. Butkus,
J. Butkus, A. Balšys, A. Sa- 
mušis, kun.
Veceliūnas, 
Rugienė, A.
$ 1—)

s. Br. Juodelis, Chicaga, $ 17.— 
(aukojo: A. Dundulis $ 5.—; 
A. Va'avičius, A. Čepėnas.
K. Brencius, A. Rumšą no 
$ 3.—.)

senj. H. Bckas, Chicaga, $11.50 ?850 W. 63rd St., Chicago 29, IU 
(aukojo: H. Bokas, A. Tor-. Tel. PRospect 6-5084
nau, R. Rimkus, P. Sungai- 
tis, M. Baukus, Z. Dailidka, 
V. Jasaitis, H. Sidaitis, M. J.,
L. J., S. B., po $ 1.; R. Smi-
gas $ 0.50.) ' i

Hartfordo Skautų Tėvų k-tas į 
ir Detroito “Baltijos” tuntas 
po $ 10.—
fil. G. Vėžys, Chicaga, $ 9.—

(aukojo: G. Vėžys $5.—; O.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

Vai.-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES I?IGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
“858 VVest 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt.. uždaryta

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GRAND 
OPENING 
CHEBRATION

v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PK 8-3229
Rez. telef. WAlbrtx»k 5-50? C

DR. K. G.
AKUŠERIJA IR

6132 S. Kedzie

Rez. HE 6-1670

~ O KAS
MOTERŲ LIGOS 

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

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

D r. S. B IEž I S
CHIRURGAS

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I
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Ofiso telefonas — BIshop 7-2535
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDrAĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

/AL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2.4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.
Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUM
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street t— - —

penktad. _ _
vai. vak. Šeštad. 1 
uždaryta.

Vai.: Pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ii 
nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30— ■ —•_ . - - val. trečiad

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

keičia stiklus ir rėmus
1455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p. p.

Uždaryta iki sausio 22 d.
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1615 So. 49 Ct., OL 2-

Budziu!
V. Sklt K. Cijūnėlis
Lituanicos Tunto Tunti- 
ninkas.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Bostono “Baltijos’’ ir “Žal
girio” tuntų skautų-čių drau
gininkai v. s. v. si. Audrone Ku- 
biliutė ir ps. Česlovas Kiliulis 
suruošė kalėdinę eglutę, į ku
rią pakvietė paukštytes, vilkiu
kus ir visus prieš - mokyklinio 
amžiaus vaikučius. Susirinku
sius trumpai pasveikino “Žalgi
rio” ir “Baltijos” tuntų tunti- 
ninkai ir tėv. kom. pirmininkas 
inž. E. Manomaitis. Kun. J. Kli
mas papasakojo apie lietuviškų 
Kiįčių bei Kalėdų papročius.

•r *
Pagaliau atkeliavo taip ne

kantriai lauktas Kalėdų senelis, 
kurį vykusiai pavaizdavo s. v. v. 
si. Romas Bričkus. Palinkęs, su 
didžiuliu maišu ant pečių, apė
jęs aplink sėdinčius vaikus, pa
galiau surado kėdę prie eglai
tės. Gi žiūrint į mažuosius, min 
tyse kartojosi “Žirginėliuose” 
girdėti žodžiai:... “ir visų aku
tės plačios, o burnytės žiojas 
pačios...”

Iš anksto pramatytą progra-

1961 m. gruodžio 24 d. p. 
Dabšių namuose įvyko maloni 
ir džiugi šventė. Jų sūnus Rim
tautas — skautų “Kalniškių” 
tuntininkas, susižiedavo su v. 
sklt. t. n. Birute Reivydaite — 
skaučių “Birutės’’ d-vės drau
gininke. Abu gražiabalsiai so
listai, dažnai pasirodą lietuviš
kai ir amerikoniškai visuomenei 
scenoje. Tą dieną taip pat bu
vo atšvęstas ir Rimtauto gim
tadienis, dalyvaujant beveik vi
sam Los Angeles jaunimui.

Gruodžio mėn. 31 d. tylesnė
je nuotaikoje įvyko antroji ma
loni staigmena. Skaučių “Pa
langos” tuntininkė vyr. sklt. t. 
n. Danutė Gustaitė susižiedavo 
su vyr. skltn. senj. Ričių Kuza- 
viniu.

Kiek anksčiau, t. y. liepos 
mėn. 26 d. vyr. skautė t. n. 
Onutė Sumantaitė susižiedavo 
su skautu vyčiu inž. Arvydu 
Vaišniu.

Visos sužieduotinės ir sužie
duotiniai yra veiklūs jauni vi- 
suomeninkai, mylimi ir gerbia
mi jaunimo bei vyresniųjų. Šis 
gyvenimo žingsnis buvo pada
rytas su skaisčia ir gražia lie
tuviška meile. Tuo labai džiau
giasi jie, jų tėvai, lietuviška vi
suomenė ir aš — skautiškos 
šeimos vadovas. Todėl tebūna 
man leista tos didžios Ramiojo 
Vandenyno skautiškos šeimos 
vardu nuoširdžiai pasveikinti 
tas tris gražias sužieduotinių 
poras ir palinkėti maloniai bei 
prasmingai tą bandomąjį laiko
tarpį praleisti, besiruošiant prie 
svarbiausio įvykio: lietuviškos 
šeimos sukūrimo. Gražioji ir 
viską nugalinti meilė telydi jus 
dabar ir per visą likusį jūsų 
bendrą gyvenimą.

Dažnai įvairiomis progomis

DIVIDENDAI

Stereo
KM-Patefono Kombinacija...
Grand Prize.
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 
Tranzistorinis Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir 
“Snooz-Alarm" Žadinamasis laikrodis. Traukimas jvyks 
1962 m. sausio 30 d. laimėtojams nereikės čia būti. 
Jiems bus pranešta laišku

DOOR
High I’idelity Console General Electric... AM- 

bus mūsų didžioji dovana— 
Bet kas gali laimėti. Nėra “varžybų”...

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu taiku pagal sutartj. 

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

ofiso ir buto OLympic 3-4159
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

i

Taupytojams nemokamai
Laike sausio ir vasario mene
sių, šis gražus 10—puodukų 
“Collector’s Corner” kavos in
das su šildytuvu bus jūsų do
vana, kada atidarysite taupy
mo sąskaitą padėdami $500.00 
ar daugiau, arba jei tą sumą 
pridėsite prie ’sav-o dabartinės 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi mažiausiai 8500 suma, 
šių dviejų mėnesių laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu, 
prisiusime Jums dovaną.

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 
V-aandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-8409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8ITARIM4

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4739

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.
ad. ir penktad. 5-8 v. v.

D

J

------------------------------------------------- J 
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-98O1 j

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

išmokami

Mokame
už investavimo

sąskaitas

kas metu ketvirtį
Kovo 31 
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

ST. ANTHONY 
SAVINGS 

and loan AssociatiM

1147 So 49th Conrt Cicero 50. Illinois City W 4395

f niii n >',

Suburban 656 63311

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų ligos 

2454 VVest 7 Įst Street 
(71-os ir Campbell Avė. tamvii) 

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.-. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai.j VAL,: __  ___ . ______

šeštad. nuo 12:30 ik) 2:30 vai. _ .,
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
T.ivnntno nriimn nnml «„«1tsrlTr>»

vak.,
P. -P

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

i DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKAA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 street
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo i: 30 Iki 

penkt. nuo 6 iki 8; 
4 vai. Kitu laiku tik

4:10; antr. ir 
SeJt. nuo 1 Iki

į. susitarus.

DR. E, STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

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

p. p. ir pagal apointmentą.
rel. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960

Oflao telef. CLiffside 4-3896 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099 

DR. P, STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

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

Tel. ofisų RE 7.8818. VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

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

Perskaitę “Draugą", duoki 
ii kitiems nasiskaityti

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą 
Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4.2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir ieėtad.

Telefonas — GRovehill 6-2838
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

ipedalybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

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

Trečiadieniais uždaryta,

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

8248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarm,

Tei. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8159
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Road

Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

Rez. 6600 So. Arteslan Avenne
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. p.p.. 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Bent vieną kartą per metus 
yra reeikalinga pasvarstyti 
klausimą, kuris, mūsų galvo
sena ,šiuo metu yra labai savr~ 
bus, nes juo remiasi mūsų or
ganizacinės veiklos produktin- 
gumas ir pajėgumas. Bent kar 
tą per metus šioje vietoje mes 
primename, kad šiandieninis 
“naujos gadynės” žmogus yra 
pasideręs labai tingus savo pa
reigų organizacijoms ir'drau- 
g'joms atlikimo požvilgiu. To
ji “tinginiavimo epidemija” 
žlugdyte žlugdo mūsų organi
zacinę, visuomeninę, bendruo
meninę ar kaip mes ją beva- 
dintumę, veiklą.

Prieš keletą dienų šioje vie
toje buvo prisiminta besireiš
kianti tendencija aštrokai pul
ti mūsų centrinių organizacijų 
ar sąjūdžių vadovybėse esan- 
č’uc" veikėjus, dažnu atveju pri 
kišant jiems neveiklumą, ini
ciatyvos stoką ir net kai kurių 
‘ senatvę”. Tačiau mūsų spau
doj ar privačiuos pasikalbėji
muose retai nugirsti bet kokių 
priekaištų organizacijų vadina
mu mš .eiliniams nariams, ku
rių labai didelė dauguma be
veik visai pamiršo, kad jie 
joms priklauso, kad jie turi at
likti bent minimales savo pa
reigas. Pagrindinė mūsų pa
reiga šavoms organizacijoms 
yra kiek galima dažniau lanky 
ti jų susirinkimus ir, kiek lei
džia sąlygos, dalyvauti jų veik tai galima padaryti?’Pirmoje 
Eje.

*
Labai dažnai girdime valdy

bų nusiskundimus, kad jos ne- 
bedriįsta užsimoti bet kokiam 
didesniam veikimui, nes į susi
rinkimus nebegali prikviesti sa 
vo narių. Nepagelbsti net ar
batėlės ir kiti patrauklūs pa- 
siūiymai. Net į vadinamuosius 
metiniu ^usirinkimus nariai 
r.ebeaTeina, arba ateina tiek 
mažai, kad nėra iš ko ir valdy 
bų beišrinkti. Todėl, ar reikia 
stebėtis, jei dažniausiai tuos 
pa~:us veidus matome draugi
jų vadovybėse. Dar labai ge
rai, kad jie pasilieka. Kitu at- jiems patrauklesnę programą, 
veju fš.kart reiktų likviduoti Tai būtų tėvų ir vaikų susirin- 
draugij4J ar bet kurios mūsų kimai. Bet tokią programą ga- 
centrmės organizacijos skyrių. Įima vykdyti tik tada, jei na-

Žinonia, labai gerai, kad vis riai patys yra veiklūs, jei jie 
tik matome reikalą priklausyti lanko savo organizacijų susi- 
vienai ar kitai lietuviškai or
ganizacijai, nes be narių juk 
negali būti jokios draugijos, dalykus 
Sumokėti narių mokesčiai pa
laiko draugijos gyvybę ir pa
remia jos veiklą. Ir supranta
ma, juo daugiau narių, juo 
daugiau mokesčių susirenka; 
juo draugija ar organizacija 
savo fondais yra turtingesnė, 
juo ji vra patrauklesnė, ir nau 
dingesnė visai mūsų visuome
nei. Bet... kai nariai aptingsta ir tuo būdu užtikrinti joms 
ir nehclanko susirinkimų, jų šviesesnę ateitį.

eilės mažėja, nes ne visų drau
gijų oei organizacijų valdybos 
pa/o.a aplankyti jų namus ir 
mokesčius išrinkti. Pagaliau, 
jei nary.- nenueina į susirinki
mą bent vieną kartą per me
tus, kad bent savo mokesčius 
sumokėtų, o laukia, kad kas 
kiiar tai padarytų, pas jį į na
mus atsilankytų, tai tokio as
mens narystė draugijoje pasi
daro beveik bereikšmė. Gali 
būti ir, žinoma, yra išimčių. 
Vieniems tolimos distancijos, 
kitiems profesijos ar biznio pa 
reigos, dar kitiems liga gali 
stovėti ant kelio lankyti susi
rinkimus. Tokiems reikia at
leisti ir net padaryti viską, kad 
jų mokesčius išrinktų kores- 
pona< ncijos ar kitais prieina
mais būdais. Bet, jei narys bū 
damas sveikas ir aplinkybių 
liesuti u kdomas vengia susirin
kimų ir pačių minimalių parei
gų savo organizacijai neatlie
ka, tokį gana drąsiai galima 
vadinu mūsų “organizuotosios 
veikios graborium”.

*

Dau kkalbame ir rašome a- 
pie savojo jaunimo organizavi
mą, gHbą ir auklėjimą religi
nėj bei tautinėj dvasioje. La
bai gerai. Tačiau prie savo kai 
bų ir iaštų, pridėkime šį tą 
daugiau: pozityvesnį jaunimo 
reikalais susirūpinimą. Kaip

eilėje labai svarbus yra mūsų 
pačių pavyzdys jaunimui, sa- 
viesims vaikams. Kai jaunieji 
mato tėvus lankančius lietuvių 
draugijų ir organizacijų susi
rinkimus, stebi juos veikiant 
ir skaitant lietuvišką spaudą, 
į juos tai daro teigiamos įta
kos. Nebūtų pro šalį auges
nius savo vaikus nusivesti ir į 
lietuviškos organizacijos susi
rinkimą, kad jie patys pama
tytų, kokį vaidmenį jaunuolio 
tėvas ar motina joje vaidina. 
C gal būtų gera, jei draugijų 
ar skyrių vadovybės specialius 
susirinkimus sušauktų, duotų

rinkimus. Pradėję šiuos metus, 
rimta’ pagalvokime apie tuos 

ir juos vykdykime. 
Lankykime susirinkimus ir sa
vo vaikus prie jų pratinkime. 
Juk tuo remiasi mūsų visuo
meninis gyvenimas ir lietuvy
bės išlaikymas, pavyzdinges- 
nis ir uolesnis visuomeninių 
pareigų atlikimas daug padės 
mūsų organizacijas ir net jų 
vadovybes papildyti jaunimu

Spaudoje ir gyvenime

EUROPOS ŪKINE BENDRUOMENE ! DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 17 d S

Dvi ūkinės kombinacijos

LEONARDAS DARGIS

menės nariu, turi būti pasiruo
šusi priimti ne tik ūkinius, bet 
ii politinius organizacijos sie
kius bei iš to sekančius įsipa- 
it igojimus.

Žinoma, šių dalykų negalima

Į
į

žinių medžiagų pramonė galinti 
nukentėti. Ir nežiūrint visko, j 
deramasi rimtai. Tikimasi, kad 
jau 1963 m. sausio 1 d. Angli
ja galinti būti europinės bend
ruomenės nariu.

Europos Ūkinės Bendruome
nės, kurią sudaro Prancūzija, 
Vokietija, Italija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas, pasise
kimas auga. Anglija jau veda 
derybas dėl įstojimo šion bend-I
įuomenėn, o Švedija oficialiai pasiekti be didesnių ar mažes- 
pareiškė turinti tų pačių norų, nių, ypač ūkinėje srityje, 
Laukiama, kad Austrija ir Švei
carija greitai pasuksiančios ta 
pačia linkme. Kitų septynių Eu
ropos valstybių su Anglija prie Į 
šakyje Europinė Laisvosios Pre 
kybos Sąjunga, kaip matome, 
pasisekimo neturėjo ir byra.

Kokie gi šių dviejų europinių 
bendruomenių skirtumai? EŪB naujo persitvarkymo. O ir kai bos partnerius nenaudinga. Dar 
pasisakė ne tik už ūkinį, bet ir kurie dabar žinomi prekybiniai daugiau — labai nuostolinga, 
politinį bendradarbiavimą, kai ar pramoniniai centrai persikels 
ELPS tikslai ribojosi tik ūki- į kitas vietas. Minima, pavyz- 
niais reikalais. Abiejų pirmasis 
tikslas — visiškas muitų panai- bar vis daugiau beužleidžiąs pir- 
kinimas savo narių tarpe. Mui- ------ ’ ---- '
tų panaikinimo . siekiama pa
laipsniui. EŪB šiuo metu jau dančių muitų Europa, gali pa- lybėms ūkinių patogumų. Dau- I 
pasiekė tarp 40 ir 50% muitų 
sumažinimo. EŪB nenariams tu 
ri tik vieną muitų rinkinį, o sep 
tynių ELPS nariai tą reikalą 
su visomis kitomis valstybėmis 
galėjo paskirai tvarkytis. Štai, 
dėl šitokių, atrodo, mažų skir
tumų septyniesiems tenka krū
melį uždaryti.

O EŪB šiuo metu jau gerokai 
pirmyn pasivariusi iki JAV ide
alo — visiškai laisvo tarp vals
tybių ūkinio bendradarbiavimo. 
Bendruomenės gyventojai jau 
dabar iš vienos valstybės kiton 
keliauja laisvai, o iki 1968 m. 
manoma pasiekti ir visiškai lais
vo ūkinio judėjimo. Tuomet, 
kaip ir čia JAV, bendrovės ga
lės registruotis vienoje valsty
bėje, įmones turėti kitose ir ga
minius platinti trečiose.

su-
krėtimų. Persirgimas neišven
giamas. Tai aišku, nes, dauge
lį metų tik muitais besiverčiant, 
pradioje tiesiog bus neįprasta 
be jų gyventi.

Nebus taip pat nei pramonės,
nei prekybos, kokio dydžio ji
bebūtų, kad nebūtų paliestos šio kuriai Pusei sutvarkyti preky-

Tikslas — suvienytosios 
Europos valstybės

Kolchozai ir sovchozai
pažangos trukdytojai

*■

Žemės ūkio pažanga labai lėta pavergtoje Lietuvoje

JURGIS VĖTRA

A. J. D. Biddle ir pabaltiečiai
Lapkričio 13 d. JAV, Wa- vietų bandymams pabaltiečius 

shingtone miręs buv. JAV amba grąžinti (repatrijuoti) į jų kil- 
sadorius Ispanijoj, gen. Antho- mės kraštus. Tuo metu pabal- 
ny J. Drexel Biddle prisiminti- Į tiečių pabėgėlių skaičius Vo- 
nas už jo nuopelnus išgelbstint kietijoje ir Austrijoje siekė ne- 
pabaltrečius tuo metu, kai ka
rui pasibaigus jiems Vokietijoj 
ir Austrijoj gręsė pavojus būti' 
grąžintiems sovietams. Po ka-' 
ro Biddle buvo karininku ■ — 
šininku ’ vyriausioje sąjunginin- • fi 
xų ekspedicinių pajėgų busti-1 
nėję, anksčiau gi jis buvo JAV į 
ambasadorium Lenkijoje. šis 
Biddle dar gegužės 9 d., vos po 
kapituliacijos, suėjo į ryšius su 
pabaltieciais (estų buv. diplo
matu dr. V. Raud) ir vyr. bū- 
stinėje turėjo pasitarimų su P»-1 reTkalų supratimą. Vėtau Bidd! 
bėgėlių skyriaus pareigūnais. |e (Jar domėjo3i pabaltiečiy 

pabėgėlių reikalais, o jo antroji 
žmona dirbo minėtos vyr. būs
tinės pabėgėlių skyriuje. Vėliau 
pakeltas į generolo laipsnį ir 
dirbęs diplomatinėje tarnyboje 
Biddle kartą susitikęs pasikal-

toli 200,000, jų tarpe ligi 70,- 
000 lietuvių, 35,000 estų ir 
apie 90,000 latvių.

Paryžiuje ryšininkui 
vėliau buvo pristatyti pabal- 

, tiečių diplomatai, jų tarpe anuo 
___ ' metinis pasiuntinybės patarė- 

jas dr. S. Bačkis ir karo atta- 
chė pulk. J. Lanskoronskis. Sa
vo pasikalbėjimuose su pabal- 
tiečiais diplomatais Biddle vėl 
parodė didelį palankumą PabaI 
tijo reikalams ir jų gyventojų

Biddle

M. Sluckį, nors ne lietuvį, rei-
Ar pagrįsti baimė? 1 kia pagirti už gražią lietuvių

kalbą, taisyklingą sakinį, kurio 
Kai kas ir mūsų lietuviškoje turėtų pasimokyti visi prane- 

spaudoje baiminasi, kad, štai, gėjai kaip A. Drobnys, M. Meš- 
Europa dabar tai jau tikrai ū- 
kinėmis priemonėmis sutvarkys 
JAV. Tai mažiausiai šiuo metu 
neturi jokio pagrindo. Mat, bet

kauskas ypač finansų ministe
ris R. Sikorskis. M. Sluckis, 
nusiklausęs N. Cruščevo, ra
šo: “Dabar geriau, negu bet 
kada, žinome, kad komunizmas 
tai ne rojaus sodas, kuriame 
noksta ne žemiški vaisiai ,o vi
sų pirma duona, metalas, bu.ai, 
nafta, atominė energija, tech-E ---------------~ ■------------------ ------------t J ta - — — 7 O V 7

džiui, kad Hollywoodas jau da- to Vokietija be ilgų kalbų suti- nika .kultūra”. (Tiesa, 1962-1 
ko padidinti savo markės vertę -1).Visose ūkio šakose komu- 
bei prieš laiką atmokėti sko- nistiniai kraštai yra atsilikę ir 
las, kad sudarius kitoms vals- nūnai bando vytis -vakarų pa-

ūkio lygio, 
pragyveni- 

kolchozinės

Šiandien tai ir JAV, ir Europo
je labai gerai suprantama. Dėl

praėjusiais

menybę Europai.
Ką reikštų suvienyta be kliu-

rodyti keletas skaičių, šiais me
tais šešios europinės bendruo
menės valstybės ir Anglija, ma
noma, pagamins 112 mil. t. plie
ne, JAV apie 100 ir Sovietija 
— 78. Autovežimių pramonė ga 
linti lengvai pralenkti JAV tos 
rūšies pramonę, o pastaroji ki
tais metais gali pasiekti 7,5 
gabalų gamybos. Sovietija 
m. /tina, nes ši pramonė 
reikšminga.

Sunkumai

mil.
ne-
ne-

šaulį. Sovietai ir šiame tarps
nyje gali girtis ne gyventojų 
medžiagine gerove, ne pažanga 
kultūros srityje, bet tik apsi
ginklavimu, kuris kuriamas 
siurbiant gyventojų prakaitą. 
Komunistai iki šio meto nesu
geba pakelti žemės 
pagerinti gyventojų

I mo ir panaikinti 
baudžiavos.

N. Chruščevas
metais siautė plačiame krašte, 
pasakodamas atgyventas pasa
kas ir grūmodamas: gaminkite, 
gaminkite, vis daugiau gamiri- 

i kitę. Jis tylėjo apie kolchozinin- 
kų skundą ir badmirišką atly
ginimą, nes Lietuvoje viduti- 

, niškame kolchoze už praėjusių 
metų darbo dieną, metams pra
slinkus, atlyginta po 50 kapei
kų ir 1 kg. grūdų. Sovietai gi
riasi “pažanga”, kuri vakarų

giausiai iš to naudos turėjo lįs būti padidintas ir Prancūzi-
JAV, nes galėjo žymiai pagerin- i jos frankas.
tl mokėjimų balansą dėl įplau- j Žinoma, bendradarbiavimo rei 
kusių gyvųjų pinigų ir dėl pa- kalingumo supratimui sumažė- 
gerėjusių
Vokietijos gynybos ministras betgi tai jau reikėtų tikrai gero pasaulyje būtų sunaikinta per 
Straussas, —1-x ---- 1 — *— J-----------
grįždamas
non, iš naujo pareiškė, kad Vo- biauti, nes komunizmas yra a- 
kietija karinius pirkimus JAV biejų pusių priešas. Dėl to ir 
padidinsianti iš 400 mil. dol iki

; 700 mil. Tai nauja pagalba JAV druomenės ūkinį jungimąsi, bet
1 mokėjimų balansui. Kalbama, " ' ' .. .J..__•
kad dėl tų pačių sumetimų ga-

i

išvežimo sąlygų. V. į jus, gali būti ir kitaip. Šiandien■

prieš keletą dienų galvų susisukimo, kad nesupras 
iš Washingtono Bo- tų degančio reikalo bendradar- į

JAV ne tik remia europinės ben

taip pat patenkintos ir jos po
litiniu pobūdžiu.

vieną dieną. Jei Sovietų kol- 
chozininkai turėtų galią, staigiu 
mostu atsikratutų komunštų 
primestos baudžiavos.

Sunkiai sprendžiami dalykai 
yra Anglijos valstybių bend
ruomenės reikalai, nes, jei joms 
nebūtų padaryta kurių muitinių 
išimčių, tai Indija, Kanada, Nau 
joji Zelandija, Australija ir ki-1 
tos sava’me atsidurtų už aukš-; 
tųjų muitų sienų ir nebeturėtų, 
kaip dabar Anglijon, išimtinių 
teisių įvežti prekes be muitų. O. 
Gana išdidžiausiai pareiškė, kad • 
su V. Europos ūkine bendruo-

Dabartinė EUB, nežiūrint jos mene reikalų nenorinti turėti.
ĮI

Kitas sunkumas — darbinin i 
kų atlyginimai. Italijos su vi
sais priedais darbininko atlygi
nimo valandinis vidurkis yra 

derybas perspėjo Angliją, kad jos _ s3 Paįįinus'su Vokirti- ‘ 
ji, jei norinti būti tos bendruo- ja nėra blogai žinovai sakoj 

kad tai dar ne viskas, nes An
glijos ir Vokietijos darbo na
šumas nelygintini — Anglijos 
daug žemesnis.

Yra ir kitų nemalonumų. Net 
Anglijos senoji garsioji drabu-

pasisekimo, savo 
dar nepatenkinta, 
dinis tikslas visos 
ūkinis, o vėliau ir 
vienijimas. Dėl to EŪB jau prieš Vokietijos’ - 92~ ir Angli- i

laimėjimais 
Jos pagrin- 
V. Europos 
politinis su-

dr. V. Raud, jam nurodė, kad * 
savo metu pabaltiečiams grė- 
sęs rimtas pavojus. Mirus gen. 
Biddle pabaltiečiai neteko tik
ro draugo. (E.)

WILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

(Tęsinys)

„Jo žandikauliai jau prieš tai buvo peršauti. Ir 
jkai budelis ant ešafoto nuplėšė nuo jo galvos tvarstį, 
pasirodė c^idelė žaizda veide.

Viena moteris užšoko ant budelio ratų ir suriko: 
„Žiaurusis niekše! Tavo mirtis mane džiaugsmu nu
girdys! Aš tave prakeikiu visų moterų ir motinų var
du, kurių vyrus ir vaikus tu nužudei! Jų prakeikimo 
slegiamas prasmek į pragarą!”

Kai Robespieras atsistojo ant ešafoto, jo 
iš baimės buvo visas pažaliavęs. Drebėdamas 
mės, jis staugė tartum laukinis žvėris!

Kažkas jau sugalvojo antrašą to žvėries 
piui:

veidas 
iš bai-

antka-

Pabaltiečiams buvo pranešta, 
kad kariuomenės daliniams duo 
tas įsakymas pabaltiečius lai
kyti stovyklose atskirai nuo ki 
tų rytų Europos tautų, o sąjun 
gininkų karininkams pavesta

■----- ------- --------- -’i -- -----------------s— a* -- — vuiiuugomc

pasipriešinti bet kuriems so-bėjimuose 1945 m. dalyvavusį Į įsikišimą.

Valstybes sekretorius Dean Rusk, apžvelgęs senato užsienio rei
kalų komisijai tarptautinę politinę padėtį, pozuoja su pirmininku 
J. William Fulbright (D., Ark.). Fulbright (kairėje) korespon
dentams vėlisu pareiškė, jog Rusk iškėlęs mintį: “Jaučiu, kad kas 
tai vyksta Kremliuje”, bet “nežinau kas”. (UPI)

Praėjusių metų persilaužimas
Tik šešiolikai metų praslin

kus nuo karo, Lietuvoje prie- 
artėjo prie 1939 m. buvusio šė
mės ūkio gamybos lygmens. 
Kolchozninkai, nežiūrint gamy
bos padidėjimo, negali skurdo 
nugalėti. Jiems visko trūksta, 
bet iš 50 kapeikų ir 1 kg. gru
dų nesusikursi, nes sovietuose 
prekių kainos nepaprastai aukš 
tos. Tik savo rūpesčio ir darbš
tumo dėka išsimaitinsi iš 60 
arų sklypelio. Ne ko’chozuose, 
bet sklypininkuose slypi ir nū
dienės Lietuvos ūkinė tvirtybė. 
Juk sklypininkai išaugina virš 
pusės stambiųjų gyvulių ir 
daugiau pusės paukščių.

Valstybinio plano komisijos 
pirmininkas savo pranešime pa
grįstai tvirtina: “1961 m. bttVo 
žengti pirmieji žingsniai gerih- 
nant pasėlių plotų struktūrą... 
Tačiau reikia pripažinti, kad 
iki šiol gaunamas mažas žemės 
ūkio kultūros derlius ir todėl 
pašarų paruošiama nepakanka
mai”.

(Nukelta į 4 psl.)

Buvo seniai po vidudienio, kai jaunuoliai grįžo į Jis matė nesuskaitomų vaikų dvasinį skurdą ir igno- 
savo kaimą. Sujaudinti jie dar kartą pasakojo viską, į ranciją, nes revoliucijos metais niekas juos nemokė 
ką buvo iš keleivių girdėję.

„Robespiero mirtį mes turime suvaidinti mūsų lė-, Kentėjimas, vargas ir skurdas iš visų pusių žankė 
lių teatre”, pasiūlė Jurgis Vineis. pagalbos ir pasigailėjimo. Jis matė milžiniškus dva-

„Eikime į Puizės kalvę ir pasiskolinkime plaktu- sinius griuvėsius, per kuriuos jis su kitais neprisie- 
ką. Šiandien turi skambėti visi varpai!”, galvojo stip
rusis Kordieras.

„Aš taip pūsiu dūdą, kad ji net susprogs!”, juo
kėsi Paulius Konverteris spindinčiomis akimis.

Tačiau kitaip galvojo rubuilis Pilypas.
„Šiandien mama turi mums paruošti puikius pie-

ir niekas jiems nekalbėjo apie gerąjį Dievą. 
Kentėjimas, vargas ir skurdas iš visų pusių šaukė

i kusiais klaidžiojo, norėdamas šen ir ten sustiprinti 
mirštančius ir abejojančius. Dabar reikės atstatyti, 
kas buvo sugriauta, pakelti, kas buvo neapykantos 
sumindžiota. Iš kur imti jėgų tam darbui, kuris pra
noko žmogaus jėgas?!

Besimeldžiančiojo maldaujantis žvilgsnis nukry-
tus! Ji turėtų iškepti poros metrų ilgumo dešrą!” po į altorių, kur degė raudona liepsnelė. Ar nesakė 

Tik vienas Bernardų Robertas paliko tylus ir žiū- šio namo drąsioji vadovė panelė Geofraitė, kad visa 
rėjo į tolį. jėga joms ateina iš šio Pasislėpusiojo, kuris pasistatė

„Kodėl tu nesidžiaugi?”, paklausė nustebęs Mar- sau palapinę už tylių tabernakulio durų? Ar yra dar 
tynas Kordieras. „Aš manau, kad tu ypač turėtumei kas negalimo žmonėms, kurie yra aprūpinti Dievo pa
būti linksmas. Raudonųjų banda tiek tave prikanki- galba? Viskas turi imti iš čia savo pradžią, iš Šito 

Į jėgos šaltinio — iš dieviškos širdies? Iš širdies, kūpi 
taip buvo išjuokta ir iškankinta.

Šią Širdį vėl reikia pasodinti į sostą, kuris jai 
! priklauso. Revolincijos metu būdavo mirtimi baudžia
mi žmonės, pas kuriuos rasdavo Švenčiausios Jėzaus 
Širdies paveikslą. Kur dabar bus galima rasti tie Die
vo vėliavnešiai, kurie kaip vėliavą neštų Švenčiausios 
Jėzaus Širdies paveikslą drauge su Jo šventosios Mo-

no!”
„Ak”, rimtai atsakė jaunuolis, „aš manau, kad 

nėra kilnu džiaugtis dėl baisaus Robespiero galo. Ku
nigas Kudrinas visada sako, kad tikras krikščionis 
nesidžiaugia savo priešo mirtimi, bet už jį meldžiasi. 
Robespieras taip pat turėjo nemirtingą sielą.”

Jo draugai pastebėjo, kad jis sako tiesą, todėl 
kiek susigėdę tyliai išsiskirstė.

Kada visas miestas džiaugėsi neįtikėtomis naujie- tinos Širdim. Neštų krikščioniškam atnaujinimo žy- 
nomis, kunigas Kudrinas klūpojo prieš Švenčiausiąjį gini per visą Prancūziją? Juk jų apsaugos ir vardo 
Sakramentą Oelerono gatvėje ir iš širdies gilumos dėka krikščionys atliko tiek daug pasiaukojimo dar- 
siuntė maldas Aukščiausiajam, kad ši diena atneštų bų! 
geresnę ateitį jo nelaimingai tėvynei. Jis žinojo, kad 
bandymų laikas dar nepasibaigė, kad ne priešų mir
tis, bet krikščionių gyvenimas bus sprendžiamasis 
veiksnys, kuris vienas tegali būti jo tėvynės laimės ir 
gerovės pagrindas.

Iš lauko veržėsi į tyliąją koplyčią besidžiaugian
čios minios triukšmas, bet kunigo širdyje buvo gilus

„Graudžiai manęs neverki, —
Nes jeigu aš gyvenčiau, tu būtumei negyvas!”

' Šitaip pasakojo keleiviai. Kiekvieną jų žodį ar
čiau stovintieji perduodavo toliau. Žmonės jautėsi iš
laisvinti iš baimės ir pasibaisėjimo ir visur viešpatavo 
begalinis džiaugsmas. Tie, kurie dar vakar buvo žiau
riausi jakobinai ir karščiausi Robespiero šalininkai, 
dabar mėtė aukštyn savo raudonas kepures ir rėkė:

„Žvėris jau nusibaigė! Prancūzija laisva!”
Saikingesni buvo katalikai. Aišku, ir jie buvo 

patenkinti, kad jau nėra jų pikčiausio priešo. Jie ti
kėjo, kad dabar jau baigsis persekiojimai. Per savo liūdesys, šią valandą jis matė daugybę sunykusių sie- 
džiaugsmą jie matė aiškiai Dievo baudžiančios rankos lų, kurios per penkerius baisiuosius metus neteko do-

1 ros ir tikėjimo, kurios pasidarė kurčios Dievo valiai.,

Instinktyviai kunigas pažvelgė į dvi moteris, ku
rios klūpojo prieš tabernakulį. Ar tai nebuvo pradžia,? 
Ar negalima rasti Prancūzijoje tokių širdžių, kurios 
telaukia Dievo pakvietimo? Ar nebus galima rasti vy
rų, pirmoj eilėj kunigų, kurie, perėję per persekioji
mų ugnį, vėl galėtų pasauliui parodyti didvyrišką at
sižadėjimo pavyzdį, kurie būtų pasiruošę nepaprastos 
meilės keliu laimėti pasaulį?

.(Bua daugiau).
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TALKA VEIKLOJE IR UŽUOVĖJA NELAIMĖJE
Lietuvių R. K Susivienijimas Amerikoje, 71-73 So. Washington Street (P. O. Box 32), 

Wilkes-Barre, Pa.

Lietuviai, būkim sau žmones
c

MATAS ZUJUS, Wilkes Barre, Pa.

Amerikoje yra milijonai fra- 
ternalistų, tai yra, žmonių pri
klausančių į fraternalines orga
nizacijas. Fraternalistai rūpina
si savo šeimų, savo artimųjų 
gerove, taipgi ištiesia pagalbos 
ranką nelaimės paliestiems, 
ypatingai nelaimingiems naš
laičiams, našlėms ir seneliams. 
Fraternalistų darbuotę aukštai 
įvertina Bažnyčia ir valstybė, 
nes jie padeda jų sunkiame 
darbe — praktiškai vykdant 
artimo meilę, ir gailestingumą; 
padeda aprūpinti, globoti, auk
lėti ir sąmoninti žmones arti
mo meilės darbuose.

Mūsų Susivienijimas yra di
džiosios fraternalistų armijos 
narys, vienok jis veikia kaip 
atskira savaranki nacionalinė 
fraternalinė lietuvių organiza
cija.

Jau nepirmu kartu pabrėžiam 
ir kiekvienas mąstantis asmuo 
galėjo įsitikinti, kad apdraudos 
tvirtumu ir savo veikla Katali
kų Susivienijimas nusipelno 
visų lietuvių katalikų dėmesio 
ir įvertinimo. Per metus laiko 
mūsų Susivienijimas išmoka i 
kelis šimtus pomirtinių, kurios 
žymiai sumažina našlių ir naš
laičių vargus jų sunkiausiose 
valandose; tūkstančiams narių 
išmokamos sirgimų ir nelai
mingų sužeidimų atvejais pa
šalpos suteikia materialinę ir 
moralinę pagelbą.

Susivienijimas kaip fraterna
linė organizacija stengiasi iš
auklėti gražias tradicijas, bū
tent atjaust kitų padėtį, var-

tautiečių, kurie .vis dar nesu
pranta apsidraudimo svarbos 
savo nacionalinėje fraternalinė- 
je organizacijoje. Tik tada pa
mato klaidą ir prisipažįsta ne
gerai padarę, kaip jau užgriū
na nelaimės .ypatingai kai šer
menų liūdesys įžengia į jų na
mus.

Apsidraudimas yra rimtas 
dalykas, nes jis visų pirma 
teikia 
mums 
gesnį 
siems.
sumažina vargą ir skurdą my
limųjų asmenų.

Mūsų pionieriai — pirmieji 
ateivijos vadai aiškiai prama
tė, kad be organizacijos lietu
viai nieko geresnio negalės nu
veikti. Dėl to jie kūrė ir stei
gė parapijas, mokyklas, vienuo-

lynus, rūpinosi lietuvišką spau
da. Jie taipgi įsteigė Susivie
nijimą, kad jis tvirčiau suvie
nytų lietuvius fratemaliniam, 
tautiniam ir kultūriniam dar
bui. Per 75 metus, mūsų Su
sivienijimas tikrai daug nuvei
kė minėtose srityse. Vien tik 
pomirtinių, pašalpų ir labdary
bės aukų pavidale išmokėtos 
sumos, viršijančios aštuonis 
milijonus dolerių, aiškiai paro
do, kiek naudos organizacija 
davusi nariams, pašalpgaviams, 
visuomenei ir senajai tėvynei 
Lietuvai.

studen- 
kunigystės šventimus. Nau 
kunigai visi yra kilę iš 
ir priklauso 44 įvairioms 
vyskupijoms. Romoje jieNetoli Ranrahirca vietovės Peru valstybėje našlaitė žiūri į 

griautą kaimą, kuriame žuvo jos tėvai ir visi artimieji. Iš viso 
lavina užgriovė apie 2,500 žmonių.

%
materialinę pagalbą 

patiems ir patikrina sau- 
rytojų mūsų artimie- 
Palikimas pomirtinių

Susivienijimo stiprybė yra 
narių skaičiuje, jų vienybėje, l 

l susiklausyme ir pasiryžime 
dirbti. Tadgi, kam tik apeina 
Amerikos lietuvių ateitis, kata
likiškos ir lietuviškos kultūros 

• reikalai, stokite į bendrą dar
bą — augint mūsų fratemali- 
nę organizaciją nariais ir tur

ėtu, kad ji galėtų dar stipriau 
vykdyti savišalpos ir kitus kil
niuosius darbus.

1962 METUS PRADĖJUS

KOLCHOZAI IR SOVCHOZAI

darbo atlyginimo kolchozinin- 
kams.

Ir kai kompartija negali iš
bristi iš kolchozinės balos, tai 
ji įniršyje savo iltis galanda į 
nepriklausomą Lietuvą, dariu
sią didelę pažangą. Ji puola 
buržuazinius nacionalistus tik 
dėl to, kad jie svetimuose kraš
tuose rado didesnę laisvę ir ge
rovę, kaip Maskvos satrapų 
gniuždinamoje Lietuvoje.

Amerikiečiai įšventinti 
Romoje

Vatikane Šv. Petro bazilikoj 
JAV popiežiškos kolegijos rek
torius Romoje Mons. O’Connor 
suteikė 54 teologijos 
tam 
jieji 
JAV 
JAV
studijavo aukštuosius teologi
jos mokslus, besirengdami pa
storacijos darbui Amerikoje.

— Iš tiesų, bendradarbiavi- 
vimas su blogomis knygomis 
dažnai yra pavojingesnis kaip 
su blogais žmonėmis.

—Wilh. Hauff

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
•fe'::

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IK SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VUSTIVIl. NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE:.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS (LIS, sav.

TELEVIZIJAS 
paprastas fr spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00. už 
dirbtuves darbą — $10,00 ir dalys

Pigios pa veiksi in8s lempos
J. MIGLINAS 

2548 W. 69th St. II a. PR «-10«SAlyvc, anglys, kūrenimo sistemų 
įkeitimai ir.pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA. HE 4-5880

(Atkelta iš 3 psl > ninkystę. Nejaugi kompartija
Panašiai šneka ir finansų mi- *r Jos tarnas A. Drobnys net 

nisteris: 
šio žemės ūkio kultūrų derlin
gumo kėlimui, gaminamų pro
duktų savikainos mažinimui ir 
materialinių vertybių naudoji
mo kontrolės gerinimui”.

, Apie žemės ūkio pažangą ko
munistai kalba atitrauktai. Jos 
net iš tolo negalima lyginti su 
buvusiąją nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Tik vienintelis M. 
Šumauskas, ministeris pirmi
ninkas, neblaivus būdamas, ne
blaiviai giriasi.

I

Pereitais metais minėjomeI mą pinigų duoklėmis, 
Susivienijimo deimantinę 
kaktį. Ta proga buvo paskelb
tas visuotinis naujų narių va-1 

' jus, kurs tęsėsi iki pereitų me
tų lapkr. 22 d. Jau priminėm, 
kad su deimantinės sukakties 
vajumi naujų narių prirašy
mas neužsibaigia. Organizaci
jos narystės didinimas turi eiti 

: nuolatos. Taip daro kitos fra- 
temalinės organizacijos, kurios 
nuolat auga ir tvirtėja, taip 

susivienijimas Kaip uauerna- privalome daryti ir mes.
line organizacija stengiasi iš
auklėti gražias tradicijas, bū-' Organizacijos auginimas nė- 
tent atjaust kitų padėtį, var- ra vien tik seime išrinktos va- 
gus ir nelaimes. Daugelis kuo- doiybės uždaviniu ir_ pareiga, 
pų turi įvedęs paprotį užprašyt r 
mišias už mirusius narius ir organizacijos 
teikti paskutinį patarnavimą 
šermenų ir laidotuvių laiku.

Jautresni patriotai nusiskun- lietuvių katalikų fraternalinė 
džia, kad Amerikos lietuvių 
tarpe silpnėja tautinė dvasia ir 
pasireiškia apatija ir stagna
cija. Laikas suprasti, kad tik 
organizuoti ir susirišę broliš
kumo ryšiais tvirčiau ir ilgiau 
išlaikysime savo tautiškumą, 
tradicijas ir papročius. Be or
ganizacijos iškriksime, kaip 
tos Grigo bitės, ir išnyksime 
svetimų tarpe.

Svarbu, kad kiekvienas na
rys pasiryžtų įtraukt organiza
cijon nors po vieną naują narį

—tada mūsų eilės padvigubė- galimybių, išlošti, negu pati or- ganizacijos,
tų. Rodos .darbas lengvas ir ganizacija. Pavyzdžiui, pasitai- ir tautos naudai. Juk patys ži-
įvykdomas, o kiek iš to būtų ko, kad narys išbuvęs organi-' note, kiek Katalikų Susivieni-
naudos — nereikia nei aiškin- žarijoj vos keletą mėnesių arba jimas yra gero padaręs mūsų
ti. Deja, turime daug mūsų metų, sumokėjęs nedidelę su- tautinėms, kultūrinėms įstai

goms ir mūsų senajai tėvynei 
Lietuvai remiant jos pastangas 
nusikratyti svetimo jungo ir 
atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę. Be to, neužmirškite, kad 
už jūsų pasidarbavimą Susivie
nijimas išmokės nustatytus ko
misus. Kuo daugiau naujų na
rių įrašysite ir kuo didesnėms 
apdraudos sumoms, tuo dides
nius komisus užsidirbsite.

Padarykime 1962 metus vi
sais atžvilgiais sėkmingus mū
sų Susivienijimui. Teatgyja 
mumyse Susivienijimo vetera
nų dvasia, kurie nugalėdami vi 
sas kliūtis įkūrė Susivienijimą, 
jį augino su tikslu savo tautie
čių tarpe skleisti fraternaliz- 
mo dvasią, artimo', meilę, spies
ti lietuvius vienybėn Bažnyčios 
ir tautos naudai.

šiame darbe turi dalyvaut visi 
veikėjai, kuopų 

viršininkai ir visi nariai.
Susivienijimas yra tautinė

sunkiai j
su-1 susižeidžia, ir jeigu jis yra ap-1 

sidraudęs pašalpos skyriuje, 
jis turi gerą protekciją išmo
kamų pašalpų pavidale. Pasi- 

i taiko, kad vos tik įregistruotas 
• centro įstaigoje ir sumokėjęs 
i pirmąsias duokles, narys nu- „ ... . ........ ’ j Baudžiavos meto reikalavimaimiršta, jo pilna apdraudos su
ma, atžymėta certifikate, išmo- Valstybinio p’ano . komisijos
karna pašalpgaviui arba pa- pirmininkas nurodo: “
šalpgaviams. Tokių pomirtinių 
sumos siekia nuo $500 iki 
85,000. xBe to, nežiūrint kiek

(metų narys priklausytų Susi- 
j vienijime, jis vis vien neper
moka savo apdraudos sumos.

Įžengus į naujuosius 1962 turės pristatyti valstybei 21% 
metus Susivienijimo nariai ra- mėsos daugiau. Padidinami taip 
ginami daugiau dėmesio ir pa- pat grūdų, bulvių, daržovių, li- 
stangų aukoti savo organizaci
jos gerovei. Visų pirma uoliau 
lankykime kuopų susirinkimus,

“Maža skiriama dėmė- tiek neišmano, kad karves 
tik kartą pe^ metus veda? Ji 
dedasi dar labiau neklystanti 
už patį Chruščevą, kuris gruo
džio 22 d. Kijeve pasakytoje 
kalboje, kai jis piktnaudojo žo
dį, puldamas Ukrainos Žemės 
ūkio akademijos pirmininką P. 
Vlasuką dėl prisitaikymo, ta
čiau prisipažino buvęs sukly
dęs. Sniečkus, Drobnys, Sikors
kis, Paleckis neprisipažino kly
dę, kai, Stalinui parėdžius, vyk
dė lietuvių tautos naikinimą ir 
dabar neklysta tvirtindami, kad 
per metus karvė gali 4 veršius 
atvesti. Užteko Chruščevui pirš- 

1962 m. tu pabaksnoti Kijeve kad dau- 
plane numatyta visų kategorijų giau mėsos Pabaltijys turi tiek- 
ūkiuose mėsos nupirkti 8% ir ti, o 5 dienoms praslinkus, jau 
pieno 15% daugiau, negu 1961. plėšosi kompartija Lietuvoje, 
m. Reikia pažymėti, kad mėsos 
supirkimas iš kolūkių turės pa
didėti 25%. , Tarybiniai ūkiai

skatindama visko daugiau so
vietams tiekti, nežiūrint, kas 
beliktų krašto ūkiui. A. Drob
nys šneka apie cukrinių runke
lių, šakniavaisių,, linų, bulvių ir 
net grūdų gamybos didinimą. 
Jam nerūpi, kad kolchozuose 
trūksta darbo jėgos, jis nutyli,

3-jų

«« AIHNSiKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FE 6-1998
TV RADIJAI HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimiu-taisymai Sek. uždaryta

DĖMESIO! DŽENITORIAI IR NAMŲ SAVININKAI
Kodėl kasti? Saugokite savo širdį bei strėnas 

Įsigykit motorizuotą
3-H. P. SNO-BLOWER S74.74, Reg. $129.95

H. P. sniego pūstuvas pilnai prakasa 18” taką. Sniegą meta 
iki 35 pėdų. Lengvas operuoti, jums tereikia tik vairuoti 

Didžiausias pasirinkimas

LIG HT HOUSE
63 Water St., Downtown Aurora, III. TW 7-4281 

Atdaras kiekvieną vak. iki 10 v. Sekm. 10 iki 6

organizacija, turinti didelių nuo
pelnų savo nariams, pašalpga- uoliau dalyvaukime kuopos ir 
viams, mūsų visuomenei ir tau- bendrai organizacijos reikalų 
tai. Apsidraudimas, kaip jau svarstymuose ir uoliau padir- 
nekartą nurodėme, mūsų Susi- bėkime narystės didinimui. Pir 
vienijime yra saugus ir tikras, miausia pradėkime nuo savo 
Kiekvienas asmuo privalo ap- šeimų, o čia nesuradus tinka- 
sidrausti, kad patikrinti sau- mų kandidatų, paieškokime sa- 
gesnę ateitį sau pačiam ir savo vo draugų ir savo pažįstamų 
šeimai. Apdrauda yra savo rū- tarpe. Turėkite omenyje, kad 
šies lošimas. Čia arba organi- įrašydami naujus narius prisi- 
zacija arba narys ir jo pašalp- dėsite prie savo kuopų padidi- 
gaviai daugiau išlošia arba pra nimo, jų veiklos praplėtimo, 
lošia. Beje, nariai turi daugiau gražiai pasitarnausite savo or- 

savo visuomenės

nų pluošto, cukrinių runkelių 
ir kitų žemės ūkio produktų 
valstybinio supirkimo planai”, jog jaunimas bėga iš kolchozų,

Jis skatina spartinti laukinin- nes ir šuniui neužtektų pre
kystę, daržininkystę ir gyvuli- misti iš kompartijos mokamo

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

-f....... •“Ui!

J
Geriausios

Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehilI 6-1000 

Special Representative

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

mu

D.

LRKSA 163 kp. veikla
Lietuvių R. K. Susivienijimo 'būtų galima daugiau prirašyti. 

Amerikoje 163 kuopa, veikian
ti Marąuette parko apylinkėj, 
Chicagoj, sausio 14 d. susirin
kime išsirinko valdybą šiems 
metams. Ją sudaro: prel. J. 
Paškus, dvasios vadas; Juozas 
Aukštaitis, pirmininkas; Povi
las Krikščiūnas ir L. Šimutis, 
vicepirmininkai; Marijona Šriup 
šiene, finansų sekretorė; Albi
na Poškienė, nutarimų sekreto
rė; J. Česna ir Lietuvninkas, 
iždo globėjai; dr. Jonas Poška, 
gydytojas kvotėjas.

Susirinkime buvo išklausyti 
kuopos valdybos pranešimai iš 
praėjusių metų veiklos. Kuopa 
yra geriame stovyje, turi virš 
300 narių. Iš LRKSA centro 
valdybos veiklos ir apie organi
zacijos stovį pranešimą padarė 
centrinis pirmininkas L. Šimu
tis. Anot jo, mūsų Susivieniji
mas savo turtu yra stiprus ir 
pajėgus. Prašė kuopos narių 
pasidarbuoti, kad naujų narių

Kalbėjo ir Henrikas Malinaus
kas, naujasis LRKSA Chicagos 
apskrities pirmininkas. Jisai 

iprašė narių daugiau savo šei
mos narių organizacijon prira
šyti.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrąjį sek
madienį parapijos salėj tuoj po 
sumos. Finansinis kuopos rei
kalais ir norintieji prisirašyti 
gali kreiptis į finansų sekr. M. 
Sriupšienę, 6733 So. Campbell 
avė. Jai reikia pristatyti iš nau 
jų narių aplikacijas.

|
101 Kp. CHICAGOJ

Šioj kuopoj įvyko pasikeiti
mų. Ligšio’ buvusioji kuopos 
finansų sekretorė Uršulė Up- 
čienė, 7014 S. Manlevood avė., 
yra kuopos pirmininkė, o sekre
toriaus pareigas parėmė H nr - 
kas Malinaus1-as (apskrities pir 

imininkas), 2230 W. 50th St, 
i Chicago 9, Tel. Prospect 8-8155.

Tėvai raginami apdrausti Su
sivienijime savo vaikus. Jauni
mas yra visų organizacijų taigi 
ir mūsų Susivienijimo, ateitis. 
Jaunimas ankščiau įtrauktas j 
Susivienijimo eiles turės saugią 
apdraudą, taipgi įsijungs į lie
tuvišką judėjimą ir veiklą.

Naujas aukštas dividendas numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario men. 1 (L, 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
un aunno pirmad. ir ketv. ................ t v. r. iki 8 p.VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD...............9 v. r. iki 5 p.

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

^Reiner (oal &Qil(6mpany
47-ti Metai adresu — 1804 West 59th Street

J

p. 
p.

PILNO MENESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIENĄ.

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

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH, Chairnun of tho Board

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr, Presidml

FREE PAREINU

VALANDOS: EatJlen, {skaitant ieitadlenf nuo 9 valanooa ryto Iki 4 valandos po Plot*. Korvlrtadlonlate mao 9 vaL 
ryto iki S valandoc vakaro. Traiiadianiaia visai neatidaroma.

FEDERAL S.\\’L\'
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue / Chicago 32, lllinois 
Vlrainio 7-1'4',

4>
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BOSTONO ŽINIOS KUCHEL-LIPSCOMB REZOLIUCIJOS METAI . DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 17 d. 5

BENDRUOMENE

A

Visos organizacijos užsiėmu- 
sios metų užbaigimais, valdybų 
sudarymais ir kitais panašiais 
reikalais. Lietuvių Bendruome
nės Bostono apylinkė irgi ruo
šiasi metų užbaigimu. Ameri
koje turime daug lietuviškų or
ganizacijų ir jos visos yra su
vaidinusios nemažą vaidmenį lie 
tuvių gyvenime. Bet, su laiku 
viskas keičiasi. Ir tos organiza
cijos ir jų nariai irgi keičiasi, 
o kai kurios net ir uždaro savo 
duris. Viskas priklauso laikui. 
Laikas ir tam tikros aplinkybės 
atnešė ir atneša naujus įvykius, 
naujus žmones ir naujas organi 
zacijas. To pasėkoje yra atsira
dusi ir Lietuvių Bendruomenė. 
Jos tikslas labai aiškus ir labai 
reikalingas — lietuvybės išlai- 
kyn as. Jos pirmieji žingsniai 
buvo gana sunkūs ir netikri. To
lyn ji jau pradeda rodyti ir ryš- 
kesnj savo veidą. Ir gal su lai
ku b’is viena iš pagrindinių. Ta
čiau, i noma, jos gyvenimas, 
jos darbai, jos ateitis .priklauso 
tik nuo mūsų pačių.

— Subatvakaris. Sausio mėn. 
subatvakarį, kuris bus sausio 
20 d., pi avės ponia Lidija Če
pienė. Programoje — Švenčių 
pedagoginė reikšmė. Programo
je dalyvaus Rūta Dačytė, Skir- 
mutė Nakaitytė, Rita Ausie ju
te ir eilė kitų.

— Sausio mėn. d. Šv. Pet
ro parapijos benas ruošia ket
virtąjį orkestrų konkursą, kuris 
bus First Corps of Cadets Ar- 
mory, Arlington st., Bostone. 
Įėjimas 1 dol.

i Pasikalbėjimas su Leonardu Valiuku, Kuęhel-Lipscomb 
Rezoliucijai Remti Komiteto koordinatoriumi

*

Leonardas Valiukas (kairėje) 
Kuchel-Lipscomb Rezoliucijai rem 
ti komiteto koordinatorius, taria
si-su kongr. Glenard P. Lipscomb.

(Nuotr. Daumanto Cibo
I

— Kongresas jau susirinko 
sesijai. Kokia Kuchel - Lips- į 
comb rezoliucijos ateitis?

— Labai šviesi. Jau visa ei' 
lė senatorių ir kongresmanų 
yra pažadėję rezoliuciją pilnai 
remti. Kuchel - Lipscomb re
zoliucija tikrai bus šioje sesi-

Apylinkės valdyba rengiasi 
kviesti savo metinį susirinkimą. 
Tas yra daroma kiekvienais me
tais. Tie susirinkimai dažniau
sia yra negausūs, o juk narių 
skaičius yra gana didelis. Dar 
blogiau būna su sudarymu val
dybos. O kai prievartos keliu 
atsiranda žmonės organizacijos 
priešakyje, tai ir jų veikla bū
na tik prievartos. Tas atsis
pindi tada ir organizacijos veik
ioje.

— “Piiot”, vyskupijos leidžia' 
mas laikraštis, metams kainuo
ja tik 3 dol. Parapijos biulete
nyje parapiečiai raginami, kad 
šis geras laikraštis lankytų jų 
namus.

I
— Dėl užkliuvusių siuntinių, joje svarstoma.

Pranešama, kad grįžusieji siun-: — Kokie buvo komiteto pa-
tiniai gal;mi vėl pasiųsti prista- ruošiamieji darbai šiam žygiui 
tant juos į persiuntimo įstaigą. — kovai už rezoliucijos prave- 
Siuntiniai vėl bus pasiųsti į Lie dimą?
tuvą, tik reikės užmokėti per- Į — Komitetas mobilizavo ir vis 
siuntimo išlaidas. Muito ir kito- dar toliau tebemobilizuoja visas 
kių išlaidų nebereikės mokėti, galimas jėgas šiam darbui. Ko- 

■ miteto narių gretose turime. be- 
įveik visus žinomesnius ir veik
lesnius krašto lietuvius, latvius 
ir estus. Be to, į šį vienetą yra 
įsijungę nemažai įtakingų ame
rikiečių. Visų jų išvardinti nė 
nemėginsiu, o tik paminėsiu ke
letą. Komiteto narių eilėse yra

— L'etuvių Piliečių dr-jos su- Illinois gubernatorius Otto Ker- 
sirinkimos. Mėnesinis dr-jos su
sirinkimas įvyks šį ketvirtadie
nį iuus.^ 18 dieną. Tame susi
rinkime bus prisaikdinta 
metų- dr-jos valdyba.

je sesijoje, tai būtų mielai at
likę vėl jos autoriai — senato
rius Tom Kuchel itf kongresma
nas Glen Lipscomb. šios sesijos 

I pradžioje ši ar jai artima rezo-
>, liucija ar rezoliucijos bus įneš

tos į JAV-bių kongresą kitų 
. senatorių ir kongresmanų. Tuo 
atveju kova už Kuchel - Lips
comb rezoliucijos pravedimą 
darysis lengvesnė.

— Kokios akcijos jau šiuo 
metu gali imtis krašto lietu
viai už rezoliucijos pravedimą?

— Komitetas išleidžia spe
cialios literatūros (įvairių la
pelių) tuo klausimu. Ten bus 
labai tiksliai nurodyta, kas ir 
kaip daryti. Minėti lapeliai bus 
plačiai paskleisti lietuvių, lat
vių, estų ir kitų amerikiečių

I

I

tarpe visame krašte. Šiuo metu 
kiekvienas geros valios lietu
vis kviečiamas parašyti po tre
jetą laiškų rezoliucijos reikalu. 
Laiškai rašytini savo kongres- 
manui ir abiems savo steito se
natoriams. Kongresmanas ra- 
gintinas remti H. Con. Res. 153, 
o senatoriai — S. Con. Res. 12. 
Laiškai gali būti poros ar tri
jų sakinių. Be abejo, tikslu pa
rašyti tuo pačiu reikalu JAV- 
bių prezidentui John F. Ken
nedy ir Statė Departamento 
sekretoriui Dean Rusk.

— Visa ši veikla pareikalau
ja nemaža piniginių resursų. 
Iš kur tos paramos gaunate?

— Iki šiol beveik 100% vi
sos išlaidos yra padengiamos 
pačių vykdomojo komiteto na-

■

— Svečiai iš Australijos ir i 
Italijos. Savo gimines ir pažįs
tamus aplankė dr. kun. J. Ja
tulis iš Romos, anksčiau gyve
nęs Australijoj. Taip pat p. Gar 
baliauskknė ,aktyvi Liet B-nės 
veikėja iš Australijos.

šių

Vlado Brazulio vadovaujamoji 
dramos studija

1962 METŲ SAUSIO 20 D
CLEVELAND’O LIETUVIŲ 

SALĖJE

Supraskime organizacijos rim 
tumą, jos paskirtį. Dalyvaukime 
jos susirinkimuose ir jos veik
loje. Juo labiau, nevenkime pri
sidėti savo darbu. Turime pajė
gių žmonių, kurie tikrai gali 
dirbti. Tik daugiau pareigos jau sirinkimas 
smo, daugiau dėmesio lietuvy
bės išlaikymui. Problema labai 
rimta ir mums visiems labai rū
pima. Ir jos sprendimas priklau 
so mums patiems.

BALTŲ SĄJUNGOS 
METINIS SUSIRINKIMAS
Sausio 21 d., 3 vai. p. p., In- 

ternational instituto patalpose, 
(190 Beacon St.) yra šaukia
mas Baltų sąjungos metinis su-

Balfo rengiamas simfoninis 
koncertas

Balfas yra išvaręs gana dide
lę vagą šalpos darbe. Jis tą dar
bą tebedirba ir dabar. Vargas 
ne tik kad nėra sumažėjęs, bet 
jis stengiasi vis toliau bujoti.

Programoje girdėsime Irene 
Karule, iš Washington, D.C., 
kuri padarys pranešimą apie 
“Voice of America” veiklą.

Meninę programos dalį atliks 
pianistas Leonid Milk. Po pro
gramos pasikalbėjimai h? disku
sijos, kurios vyks prie kavos.

Bostono lietuviai yra kviečia
mi gausiai dalyvauti. K.

I

f tą, 
A DCf

Gegužės 6 d. Bostono Balfo 
skyrius rengia simfoninį koncer 

, kurio visas pelnas eis šai
pe? reikalams To koncerto pro
gramą atliks Melrose simfoninis 
orkestras, vadovaujamas muzi
ko Jeronimo Kačinsko, irgi da
lyvaus viena garsi dainininkė 
amerikietė.

I I

Niekas kitas neprivalėtų reng 
ti tą dieną jokių parengimų. Vi- 
s; turėtume dalyvauti tame kon 
certe. Tuo prisidėtume prie su
mažinimo vaigo savo kenčian
čiam broliui ar sesei, o tuo pa
čiu ir pasiklausytume gražios 
meninės programos.

ŠV. PETRO PARAPIJOS
CHORAS PER TELEVIZIJĄ

Vasario 25 d. Šv. Petro lietu
vių paranijos, So. Bostone, cho
ras g’fdos šv. mišias, kurios 
bus transliuojamos per 7 stotį 
9:15 vai. ryte.

Chorui vadovauja muz. Jero
nimas Kačinskas.

TRUMPAI
— Sausio 28 d. Bostono Fine 

Arts ansamblis, kuris tą dieną 
koncertuos Falmouth, Mass., 
išp’ldvs Jeronimo Kačinsko pu
čiamųjų kvintetą. Pradžia 8:30 
vai. vaka>e.

< Tas pats ansamblis vasario 
mėn. tą patį kvintetą išpildys 
Jordan Hali salėje.

rių. Paskutiniu laiku pradeda
me gauti iš kitų komiteto na
rių bei krašto geros valios lie
tuvių. Savo pinigine parama 
prisideda latviai ir estai. Esa
me aukų gavę ir iš kitų ame
rikiečių. Veiklos biudžetas (mi- 
nimalinis!) skaičiuojamas ne 
šimtais, bet tūkstančiais dole
rių. Šia proga kviečiu visus ge
ros valios lietuvius ir visas lie
tuvių organizacijas, draugijas 
ir klubus skirti šiam tikslui sa- 
v<5 “našlės skatiką”. Visą ko
miteto kasą tvarko lietuvis. Jo 
adresas: Mr. George A. Pet
rauskas, 3442 Madera Avenue, 
Los Angeles 39, California. Vi- 

, sos aukos jam ir siųstinos.
— Ar nereiktų imtis panašios 

akcijos ir kituose kraštuose, 
kaip jūs ėmėtės JAV-se?

— Be abejo, kad būtų tikslu. 
Reiktų stengtis panašias rezo
liucijas pravesti visų laisvųjų 
kraštų parlamentuose. Komite
tas yra kreipęsis į Bendruome
nės vadovybę su pasiūlymų, kad 
ji paragintų atskirų kraštų LB 
vadovybes imtis šio žygio.

— Jūs kovojate už Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijos pravedi
mą, o kiti kovoja prieš ją. Ką į 
tai galėtumėt atsakyti?

— Rezoliucijos autoriai — se 
natorius Tom Kuchel ir kon
gresmanas Glen Lipscomb — 
rodė man laiškų, gautų iš A- 
merikos lietuvių maskolių. Žino
ma, lietuviams komunistėliams 
ši rezoliucija tikrai nepatinka, 

i Savo laiškuose mus visus jie

vadina “fašistais”, “Lietuvos iš
davikais” ir pan. Be abejo, ir 
senatoriai ir kongresmanai at
skiria grūdus nuo pelų — į šio 
krašto maskolių laiškus nekrei
pia jokio dėmesio. Gaila, kad į 
šią maskolių dūdą pučia ir vie
nas kitas padoresnis lietuvis. 
Bet šie lietuviai suskaitomi ant 
vienos rankos pirštų. t

— Vienas kitas lietuvis yra 
teigęs, kad dar ne laikas kelti 
Lietuvos bylą Jungtinėse Tau
tose. Kokia yra Jūsų nuomonė 
šiuo klausimu?

— Mano nuomonė šiuo reika
lu labai aiški. Šiuo klausimu 
nuomonė yra labai aiški ir visų 
kitų mūsų komiteto narių. Jau 
dvidešimt metų, laukiame vis 
“geresnės progos”. Lietuvos lais 
vės reikalas turi būti pajudin
tas iš pagrindų: Jungtinėse Tau 
tose, kongresuose ,ir parlamen
tuose turime reikalaute reika
lauti Lietuvai laisvės; į Lietu
vos laisvės kovą turime įjung
ti visą laisvąjį pasaulį. Mes pa
tys šiam reikalui turime nesigai 
lėti nei pastangų, nei darbo, nei 
laiko, nei pinigo. J. Dbr.

MOVING
F. KASPARAS 

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

......... .
T ER R A

3237 W. 63rd St., Chicago 29, m. 
Tel. 434-4660.

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
orangenybes, etc.. etc. Kainos nu
pigintos, pasirinkimas — didelis.
.iiiilililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlHIIIIIH
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— Vaidina —
nėr, Chicagos burmistras Ri- 
chard J. Daley^ San Francisco 
burmistras George Christopher, 
“The Oakland Tribūne” redak- 

i torius VVilliam F. Knovvland 
Į (buvęs senatorius), buvęs Kan- 
sas gubernatorius Fred Hali, 
Pasaulio Advokatų Sąjungos 
pirmininkas Lloyd Wright (bu- 
vęs JAV-bių Advokatų Sąjun
gos pirmininkas) ir kt.

— Kokie yra komiteto ryšiai 
su centrinėmis lietuvių organi
nei jomis?

— Kuchel - Lipscomb Rezo
liucijai Remti komitetas yra 
išėjęs už lietuvių visuomenės 
ribų. Šis vienetas veikia ne kaip 
kokia nors lietuvių grupė, bet 
kaip JAV-bių piliečių komite
tas, suformuotas kovai už Pa
baltijo kraštų laisvę ir nepri
klausomybę. Komiteto narių 
gretose turime asmenų iš visų 
centrinių lietuvių institucijų l 
valdybų: LB-nės, VLIK-o, LLK- 
to, ALTo ir kitų politinių ir 
nepolitinių organizacijų bei vie
netų. Mano žiniomis, minėtų 
institucijų valovybės mūsų žy
giui pilnai ir nuoširdžiai prita
ria ir jį remia. Komitetas pri
ima sugestijas iš visų instituci
jų ir jas informuoja apie savo 
darbus ir planus.

— Senate ar Atstovų rūmuo
se mūsiškė rezoliucija gali grei
čiau praeiti?

— Anot kongresmano Glen 
Lipscomb, šiai rezoliucijai pra
vesti senate reiksią mažiau ko
vos, negu kad Atstovų rūmuo- Į 
se. Jis pranašauja, kad Kuchel- 

I Lipscomb rezoliucija būsianti 
greičiau priimta senate, negu 
kad Atstovų rūmuose.

— Ar nemėginate surasti se
natorių ir kongresmanų, kurie 
sutiktų Kuchel - Lipscomb re
zoliuciją iš naujo įnešti į kon
gresą?

— Šios rezoliucijos įnešti iš 
naujo į JAV-bių kongresą ne
reikia; ji galios visai šiai se
sijai. Jei būtų reikėję pakarto
tinai įnešti šią rezoliuciją šio- j

I

MŪS KOLONIJOSE 
Waukegan, III.
Mirė veikėja ir buv. Draugo 

korespondentė
A. a. Mikalina Zavaskienė 

(Brazauskaitė), 51 m. amžiaus, 
731 S. Jackson st., mirė sausio 
9 d., Lake County sanatorijoje. 
Sirgo keturis mėnesius.

Ilgus metus buvo Draugo ko
respondentė, aktyviai dalyvavo 
parapijos, įvairių draugijų ir 
choro veikime. Jos pasiges dau 
gelis senesnių lietuvių, kuriems 
parašydavo ir paskaitydavo laiš 
kus.

1

Iš šv. Baltramiejaus baž
nyčios sausio 12 d. buvo palai
dota Dangun Žengimo kapinė
se, Libertyville. Laidotuvėse 
dalyvavo daug kunigų. Nuliūdę 
liko vyras Jurgis, du sūnūs,
V». J am, studentas klierikas St. ! 
Mary of Lake kolegijoje ir Pra-1 
nas; motina Antanina, sesuo 
Grace Drasler ir brolis Pranas 
Brazauskas. M. Z-kas 1

I

nUOŠVĘ“
BALIO SRUOGOS 3 veiksmų komediją

Pastatė ir režisuoja VYTAUTAS MATULIONIS

PRADŽIA — 6 VALANDĄ VAKARO

Biletai parduodami Dirvoje, Prekybos na
muose ir Spaudos kioske.

Po vaidinimo šokiai ir bufetas iki 1-os va
landos nakties.

Įėjimas į šokius 1 dol.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šia

me parengime. RENGĖJAI

. ---- ; ....... ' . 1 ;
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!
i

I

/

i

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

RRIUGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedliai E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MAROUETTE PK., 621 i S. Westem, PRospect 8-5875

Vedėja. I. LIEFONIS
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 VVestern Avė. krautuvė-

VALANDOS: 
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.

i

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!

METENIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL JX,Z,«/SAV1NGS
AND LOAN ASSOęiATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicaga 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.‘Tel. VI rginio 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121
 =j^

f

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%%

6245 South Westem Avenue
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

Split by PDF Splitter
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 17 d. ( R E A L ESTATE CLASSTFTED AND HELP WANTFD ADS
TARSIMĖS AR KAUSIMĖS i MARQUETTE PARKO CENTRE

I
R E A L ESTATE REAL E 8 T ATE R E A L ESTATE

DĖL BERLYNO
i

Į Kad savo laimėtų ir Vakarus 
kad šachuotų, Maskva griebėsi siū-

nes derybas. Kai Adenaueris at
metė jas, kibo į Berlyno burmist 
rą Brandtą. Kai neišdegs ir su 
Brandtu, nevengs naujos fizi
nės agresijos, kaip tai buvo per
nai su sienos uždarymu ir tvo-

6 kamb. 5 metų Indras, garažas. į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

Už Įmokėtus $2.000 ir $85 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13.000.

6 butų mūras ir $7.200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15.000.

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų namui $12.500.

Arti mūsų, 6 kamb., 12 metų mū
ro rezidencija ir garažas. Gazu šil
dymas. Platus lotas. $20.200.

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

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

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

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

3- jų butų mūras ant kampo,
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
IK 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. 71 st St. Tel. RE T-T200 arba RE 7-8534

ga-

8 Ir

Mū-

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $4.0oo įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10' 
metų rezidencija. Garažai ir priedai. 
$20,500.

Geriausias Brighton ]>arke 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 
statyba. 1% vonios. $16.800.

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

Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3.000 nuomos. Kaina $6,800.

8 butų mūras. Alumin. langai. 
Virš $8,000 nuomos. $66.900.

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

apartmentų mūras, 
nuomos. Įmokėti

kva siekia jį pakeisti. Maskva 
netiki, kad Amerika dėl to “kau 
tusi”; Amerika tik gąsdina.

Ar Maskva čia klysta ? Ar pa
ti Amerika tiki, kad ji “kausis”, 
jn reikės pasipriešinti naujiem 

, agresijos veiksmam? Tik įvykių 
■ eiga į tai atsakys. J. B.

šviesus 13
Virš $15,000. 
$30,000.

Algos metinis priedas apie $5.000 
I nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
I $21,000.

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

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.
' Mūrinis bungalow. G kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marųuette Parko. Tik 
$17.900.

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

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
RE.ALTY — INSURANCE

2737 W. 48 r d St. CL 4-2390

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 2
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 Canipbell.

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

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

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

A. KAIRYS REAL ESTATE
2S01 West 691h Street. Tel. 436-5151

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

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

$15.500 nu-dinis, 2 po 4, Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

$15.500 už 3 lutus Gaga. p. 
$6,500 lotas 31 p. M. parke.
Mūrinis naujas 4 apačioj, 

limi viršuj, M. p.. $19,990.
Mūrinis 5 kamb., 11 mėtų, 

žas. pastoge, tik $12,900. .
Mūras 5 kamb., 30 p. lotas,

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

ir Kedzie. $84,90<X »
Medinis 7 kamb. su pajamom - 

ekstra lotas šalia. $21.800.
Medinis 5 kamb., mažas jmol eji. 

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

gera vieta. $17,800.

S ga-

gera-

69 Ir

62

ir

(Atkelta iš 1 psl.) 
(nors prezidentas tikino, 
Sovietai su ta siena pralaimė- lyti vakarų Vokietijai separati- 
jo, o valst. sekr. Rusk tikino, 
kad pralaimėjo abidvi pusės). 
Trečia, dabartinė neaiški Ber
lyno padėtis esanti visiem ža
linga: Amerika Berlyne esanti 
prieš įvykius, kurių ji negalinti
kontroliuoti; Berlyno gyvento- ros užtvėrimu. Jei Amerika sie- 
jai niolatiniame neramume ir kia status quo išlaikyti, tai Mas 
nežinioje; Sovietai jaučia rytų 
Europoje įtampą ir turi nuolat 
budėti. Ketvirta tezė yra jau 
išvada iš anų ankstesnių: reikią 
derėtis ir susiderėti dėl modus 
vivendi. Laimės iš to Sovietai, 
nes nereiks baimintis sukilimų; 
laimės ir Vakarai, nes nereikės 
karinės jėgos laikyti; laimės už
geležinės uždangos gyventojai, p F č r H I I MAS
nes palaipsniui dings t represi-
jos, dings uždanga, ir jie priar- • Jieškamas MARIUS SKRINS- 
tės prie Vakarų KAS, kilęs iš Prienų miesto. Gyv.

Tokias nersDektvvas rodo tas -Kaune ir tarnavo miesto įOKias perspentyvas rodo tas joj; 1944 m pasitraukš j Vokieti- 
antras Amerikos politinių nuo- ją, 1949 m. kaip D. P. išemigravo 
monių - nuolaidų atstovas. : T*TT -- A- J — -

Dvejopus nusistatymus pa
vaizdavus, lieka esminis klausi
mas: katroj pusėj stori prezi
dentas?

Valia Lippmannu tikėti, valia 
manyti, kad jis padėtį prisista
to nerealiai. Valia manyti, kad 
jis netyčia klysta, valia taip pat 
manyti, jog Lippmannas nėra 
tokis naivus, kad tikėtų tuo, ką 
jis skelbia. Tačiau yra faktas, 
kad jo nuomonė yra labai svari 
tarp liberalų, formuojančių A- 
merikos politiką. Jis autorite
tas ir prezidentui, su kuriuo su
sitinkąs ir aptariąs ne tik poli
tikos, bet ir skyrimų reikalus. 
Logiška, kad Lippmanno min
tys rastų atgarsio ir preziden
to politikoje.

: į JAV. Kas žinote jo adresą ma
lonėkite pranešti žmonos adresu: 
K. Skrinskienė, Prienų miestas ir 
ra-s, Revuonos gatvė, 12, Lith- 
uania.

Šitokiame fone aiškėja pras
mė pranešimų, kad prezidentas 
-davė direktyvų Thompsonui tar 
tis su Gromyko, nes Amerika 
ir Anglija yra pasiruošusios ne 
tik tartis, bet ir susitarti su j 
Maskva dėl Berlyno padėties | 
stabilizavimo. Dabartiniu metu j i 
prez’dentas perkelia visą svorį 
į tą pirmąjį žodį — “tartis”. 
“Time” žurnalo tvitrinimu, A- 
merika yra pasiryžus priimti Į 
status quo, įskaitant ir pastaty
tą sieną, ir už tai tikisi, kad 
Sovietai bent sumažins spaudi
mą dėl Berlyno. Tai ir būtų A- 
merikos norimas modus vivendi.

Maskva tokį Amerikos nusis
tatymą žino ir dėl to spaudžia, 
kad tas modus vivendi būtų ki- 
tokis: naujas Maskvai ir laimė
jimas ; Gromyko pasikalbėjime 
su Thompsonu piršo, kad Va
karų įgulos iš Berlyno pasitrauk 
tų.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

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

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

Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šildy
mas karštu

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

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13.000. $9S,000.

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

vandeniu. $16,000.

$56.000.

Ona, gi- 
atvykus į

apie 60 
į Chicagą

1 ■ —
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

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

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

A. Norkus Real Estaie
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

PRIE MARQUETTE PARKO VŽ $36,500
2 aukštų mūr.; 2 butai po 4

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

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

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

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

MŪRINIS 3-jų butų namas. Ar
ti 22-os. 6—3—3 kamb. Modern., 
švarus. Kilimai. Pajamų $200 per mas. 
mėn., plius 6 kamb. butas, 2 auto, 
garažas. $30,900, įmokėti $8,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
BI 2-2162 arba OL 2-6710.

3 butų mūr. Karštu vand. šildo- 
Garažas. Arti Pulaski ir 

55-os. $280 mėn. pajamų. Tik 
$27,900.

Grosernė su 2 butais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Gera 
klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 
Tik $27,250.

Žemiau savikainos. Evergreen 
j Parko rajone. 6 kamb- mūr. 2 ke
ramikos plytelių vonios. 50 pėd. 
sklypas. Viskas “built-in”. Thermo- 

| pane langai. Garažas. Daug įvairių 
! priedų. Tik $32,000.
I 6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb. 

> 10 m. senumo. Alyva šildymas. 
I Garažas. Marąuette Parke. Su vi
sais patogumais. Kaina tikrai pri
einama.

gara- 
New 

- net

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 H 

I kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
Į sklypo. 2 maš.
žas. Savininkas 
York. Parduos 
pigiau.

3 moderniški butai (2 po $ kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau- 

■ tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar- 
. ti judraus Western ir 71-os gatvių 
i kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
j pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Liet. Konsulatas Chicagoje 
jieško šiy lietuviu:

Ežerskienė-Balvoclytė 
mus Telšių apskrity, 
Chicagą 1914 m.

Kišunas Brinislava, 
metų amžiaus, atvykus 
1940 m.

Krajauskas Vincentas, gimęs 
Jadvygavos kaime, Šiaulių apskri
ty, atvykęs į Chicagą 1914 m.

Kripkauskas Adolfas, Zenono 
sūnus, gimęs 1895-6 metais.

Marūnas Vincas, Jono ir Anta
ninos Palubinskaitės Marūnų sū
nus, gimęs Katinų kaime, Jankų 

; valsčiuje, šakių apskr.
Pačekojis Antanas, iš Meiliūnų 

■ kaimo, atvykęs prieš I karą.
Pocius Ona, gyvenanti So. Oak- 

ley Avė. (Jai yra laiškas iš M. 
Jankauskaitės).

Venslovas Petras, Alberto ir 
i Marijos Narkevičiūtės Venslovų 
sūnus, gimęs Maikūnų 
ločių v., Biržų apskr.

Jieškomieji ar apie 
tieji prašomi atsiliepti

LIETUVOS GENERALINĮ 
KONSULATĄ 

6147 So. Artesian Avė.
Chicago 29, III. Tel. REp. 7-8334

PARDAVIMUI
6 

low.

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

available in Chicago
Not salt. w iii not harm grass.

S4 per 100 lbs. WE DELIVER 
Call BE 5-2524

i

Už išplatintą “White Badge” j 
leidinį ps. J. Bružinskas pri-' 
siuntė S 12.—

Už išplatintas kalėdines at
virutes fondą parėmė sekantie
ji: ps. J. Bružinskas $ 31.50, 
s. v. .v. si. A. Bitėnas ir p. C. 
Bogušas po $ 25.—; s. P. Mo
lis $ 17.—, p. S. Mantautienė 
$ 10.—

Jamb. fondas dėkoja visiems 
aukotojams, aukų rinkėjams, 
“White Badge” ir kalėdinių at
viručių platintojams. Be to, 
prašo visų, kurie dar nesuspė
jo, kiek galima greičiau atsiskai
tyti.

Siunčiant aukas J. fondui bei 
atsiskaitant už išplatintus “Whi-' 
te Badge” ir kalėdinės atviru- 
kes .prašome rašyti Jamb. fon
do iždininkui adresu: A. Kara
liūnas, 3717 W. 70th Place, Chi
cago 29 . HL

$2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2-00
2.00

1

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Ona Papievis ...................
Ona Valuckienė ...............
V. Ramonas .....................
Ildefonsas Sadauskas ... 
J. Palionis .........................
Victoria Zaboraitė ...... 
Pranas Lukauskas...........
Pranas Kanas ...................
Bronius Bražinskas.........
Pauline Gudinski .............
Gasparas Valiulis.............
Juozas Baltrušaitis ...... 2.00 
V. Marijošius .................. .
Marija Eidukevičius ..... 
Pranas Baziliauskas.........
Vladas Matulis .................
Vaclovas Butkys ........ ..
V. Zubrickas .....................
John Miller .......................
Martha Pavinkšnis ...........
Adomas Lazaitis...............
Jonas Plečkaitis ...............
Petronėlė Ablomienė ....
S. Lukas ............................
J. Karklys .........................
Mikolas Petkelis...............
Klemensas Dundulis.........
Jonas Kačkelis .................
J. Matušaitis ...................
Ignas Bajalis .................. ,
Jonas Bielskis ...................
Jonas Stankaitis, M. D. . 
Regina Ingelevičius.........
John Aczas ..........................
Henr. Satinskas.................
Juozas Kedys ................. '.
Martha Klimas .................
Juozas Turčinskas ...........
P. Butkus .........................
F. Pavilonis .....................
Leonas Janulevičius.........
Romulaldas Nemickas ... 
John Saulenas .................
K. Pinigis .........................
Domazas Tilvikas .............
Marija Koskus .................
P. Janušonis .....................
Jonas Gelumbauskas .. ■ 
James Drut .......................
K. Griškevičius .................
Titas Mockus ...................
Joseph Bernotas .............
T. Viktažentis ...................
Marija Orantas .................
M- Kvedaras .....................
Feliksas Sereičikas .........
Ona Klivienė .....................
Petras Kelečius ...............
Agnės Gilis .......................
Frank Pormalis.................
Jonas Banaitis .................
Benediktas Zubrickas ... 
Stasys Vanagūnas...........
Marija Gr. Peik ...............
Marcela Valikonis ...........
Adolf Gleichforsch .........
Zuzana Petrauskas .........
Viktoria Eigelienė 
Antanas Vaitiekus .........
M. Norvaišas ...................
John Rimkus .....................
George Čiapas .................
Br. Angeleika ...................
Pet. Bardauskaitė ...........
A. Žitkus ............................
Agnės Lazdauskas .........
Jonas Burba .....................
A. Pačiūnas .......................
Leonas Vedeckas .............
Vladas Zinkevičius ........... 1.00
M. Tamošaitis ................... 1.00
Kaz. Zaganevičius ...... 1.00
Kun. E. Krancewicz .... 1.00
J. Adomavičius ................... 1.00

2.00 
2.00 
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

I

kaime, Sa-

juos žinan-
i

Remkit dien. “Draugę”

HELP WANTED — VYRAI

Maintenance Machinist
For maintenance and repair of 

BAKERY MACHINERY

Bakery experience preferred.
Full benefits. Permanent. Apply:

I

I

WARD “Tip-Top” BAKING 
COMPANY

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

i

Draudimo
Visais

J.

Agentūra Patarnauja 
Draudimo Reikalais
BACEVICIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

PILDOME INCOME TAKSUS 
General Insurance, Notary Public 

6455 SO. KEDZIE AVENUE 
Te>L PRospect 8-2233

ŠIMKUS

VANDER WAGEN
i Sinčiai r k 
I HEATIN6 S 
X OIL # 

SINCLAIR ALYVA
POrtsmouth 7-8020

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

ANGLYS

4552 West 63rd St

join our stainless club

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Remkit dien. “Draugę”

MARQUETTE PARKE
Ant 69-os Ir Talman, mūrinis. 3 

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

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

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639 
r

C O N T K ACTO ES

n
y

I

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

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-8792

PROGOS-OPPORTUNITIES
t

$22,000 TO $33,000
Your Net I’rofit Kirst Year 
investment of $3.500 is totai ly 

by mcrchandisc and inven- 
I-ocal manufacturer. wll! fran- 

• revolutionary product through- 
the entire Southwest.

An
Į secured
tory, 
chise 
out 1

I’hone FL 7-6519 for intervicw ap- 
pointrnent or send rosume to Joe H. 

i White, Pres.
AMERICAN
6115 Denton

> Chicago

CELLULOSE CORP. 
Dr., Dalias 35, Texas 
Office ST 2-3700

ĮSIGYKITE DABAR!

I
I

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:

nuo 9

nuo 9 iki 4
„ 9 iki 4

Tam 
nesenai 
turginė 
TIS”.

MIŠIŲ PASLAPTIS

P’dės Kun. J. Danieliaus 
“Draugo" atspausdinta Ii- I 
studija “MIŠIŲ PASLAP-

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Pirmad.
Antrad.
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.
Penktad. 
šeštadiend.

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

vertint, reikia jas geriau

AND LOAN ASSOCIATION
8iS0 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside L-0101

Kaina $2.00

Gaunama "DRAUGE" ir pas 
knygų platintojus

R

Į

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas Platinkite “Draugę”

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINO81HPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSI) PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
•350 S. ALIANY AVĖ. CHICAOO

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2431 S. Kedzie A vemta 
Chicago 23, Illinois

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

VACYS 
CONSTRUCTIONCO,

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI.
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI rz

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

1 Gyvenami namai. Biznio, in-" 
. dustrijos bei ofisų pastatai. 

Taip pat įvairūs pastatų re
montai.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMA.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago. III.

,, 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 •‘"bollers", vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka vLsus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

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

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

•T“-.-r—IMI.. *L - JI ,
Apsimoka skelbtis "DRAUGE” 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 

visiems prieinamos.

7 STATYBA^ • PLANAI | 

• PASKOLOS |

i 
u L, STAŠAITIS,

Statybos Kontraktorins
6043 SO. SAWYL« A VENŲ E 

CHICAGO 29, ILL. 
Namų Tel. PR 8-8378

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai
2C18 W1ST 7 Įsi STREET

Tėl. PR 8-4268 ir TE 9-5531
S?

z
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CARMEN IR KIGOLETTO

Ramoje į Tiberio upę kiekvienais metais nuo tilto šoka gimta
dienį švenčiąs Rik de Sonay (viršuj, dešinėj). Daug žiūrovų stebi 
šį šokimą nuo Cavour tilto. (UPI)

VIENUOLIS IŠGELBĖJO 
BERNIUKĄ

Broliukas vienuolis John We- 
stermeyer išgelbėjo 11-kos me
tų Timothy Dowling, kuris, lū
žus ežero ledui, pradėjo skęsti 
prie Grandville av. pliažo. Via- 
torių .vienuolynas yra Chicagoj, 
6219 Sheridan Rd.

kartus pašautas sausio 5 d. Pa- j 
i gerėjus sveikatai, jis dabar at- ’ 
sisako pasakyti policijai, kas jį 
pašovė.

TRAUKĖ PINIGUS IŠ 
BANKO

Du berniukai, 8 ir 10 metų, 
prisipažino •' Chicagos policijai, 
kad jie iš South Side banko 
naktinių indėlių dėžės, 4659 S. 
Cottage Grove av., savo ranku-

BAŽNYČIOS VISUOTINIAME 
SUSIRINKIME DALYVAUS 

3,000
Iš Va' kano sluoksnių spau

da patyrė, kad visuotinis Baž
nyčios susirinkimas greičiausia 
įvyks rudenį ar net žiemą, nes 

i iki vasaros nebus dar baigti vi
si paruošiamieji darbai, o vasa- į 
ros karščiai — nepalankus lai- ; 
kas visuotiniam susirinkimui,1

i

I

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 17 d. 1

— Bloga knyga — blogiau
sias vagis. —Cicero

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

M OVING
Apdraustas perkraustymas i 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass
„ Parengimo pelnas Balfui

Šiais metais šeimyninio po
būdžio Naujų Metų sutikimą 
Sandaros salėje suruošė Gofen- 
sų, Eikinų ir Plonių šeimos.

Dalyvavo apie 90 asmenų, se
nųjų ir naujųjų ateivių. Buvo 
svečių ir iš Norwood, jų tarpe

gers, Jonas Verbela, Vytautas 
Lipnickas, Adomas Noreika, 
Williami Valaitis, Ona Bukis, 
Ona Statkevičienė, Lucy Baltu
šis, Jennie Nevis, Ona Bubnis, 
Julia Styles ir Juozas Nevis.

licija pas juos rado $99.50.

Į
Chicagoje veikianti The A- 

merican Opera Co. sausio 20 
ir 21 d. 8:15 vai. v. Eleventh i 
St. teatre, 62-72 East 11 st., | 
stato Carmen operą, diriguo
jant F. Kabalin. Tame pat teat
re sausio 27 d. 8:15 vai. sta
toma Rigoletto. Dalyvaus Ma
ry Vandas baletas, ši American 
opera daugiausia padeda debiu
tantams išeiti į sceną. Operai 
vadovauja vengrų kilmės muzi
kė Anna Dėl Preda.

I >

temis buvo ištraukę pinigų. Po- kuriame dalyvaus apie 3,000 as

I 
I

menų.

.tA

DAUG KELEIVIŲ 7 LĖKTU
VAIS

Chicagos Helikopterių 7 lėk
tuvų linija, aptarnaujanti Mid- 
way, O’Hare ir Meigs aerodro
mus bei Winnetka ir Garų mie- 

i stus, pernai pervežė 245,462 ke- 
i leivius.

Iždo globėjai: J. Nevis, F. 
Rodgers, tvarkos prižiūrėtojai: 
A. Noreika, Wm. Valaitis ir J. i

KOMUNISTŲ PROPAGANDA 
KNYGYNUOSE

Pasigirsta skundų, kad Chi-

I

I 
I

Michalina Bakšis
(REDECKAITĖ)

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

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

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nubudime 

sūnus Alex, marti Helen. bro
lis Charles, Redecke, brolienė 
Marie, jų sūnus Leonard. su 
šeima ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų Draugijai.

Kūnas pašarvotas 
Phillips koplyčioje, 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks 
šio 1S d., iš koplyčios 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, * J ; _' 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po 
lydėta j šv. 
nes.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaiti šiose . laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus ir marti.
baidot, direkt. Antanas 

Phillips. Tel. YArds

Antano M. 
3307 South

ketv.. sau
sio v.

kurioje įvyks

pamaldaj. bus nu- 
Kaziniiero kapi-

kviečiame visus:

1

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

• ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

i

I

I

f

Veromca Jaškevičus 
(Pagal tėvus Juknis)

Gyveno 4015 S. Maplcvvood Av.

Mirė sausio 14 d.. 1962, 3:05 
v. p. p., sulaukus 70 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš ša
kių apskr.. Naujamiesčio par.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Vera ir Sophia 
Survill, žentas Michael. kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Viktori
ja su šeima.

Kūnas pašarvotas "John F. 
Kudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks penkt. sau
sio 19 d., iš- koplyčios 8:30 v. 
r. bus atlydėta i švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę. Dukterys ir žentas.

Laid. direktorius John F. Eu
deikis. Tel. LA 3-0440.

i| EDVARDAS SAUNORIS - GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

l

I

I

1

Kazys ir Elena šileikiai

M.
7-3401.

I

4
T

I

ketv
M.

i

į4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

Priklaus?: šv
joms. Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų Gildai ir Liet. Kat. 
suvienijimui Amerikoje, 
mi Iteme jų I»rawgijos.

K ii na s pa ša rvot as 
forma Avė.

laidotuvės jvyks 
ryto bus atlydėtas j švenč 
jos bažnyčią. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velioni* s sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

N'triiiMlę; Sūnūs, duktė, lentas, marčios ir anūkai.
Laidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tet COnmodore 4-2228

Bieliūno koplyčioje, 434S S. Cali- 

sausio 18 <j„ iš koplyčios 8:45 vai.
P. M. Nekalto Praaidi jimo parapi-

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

vietos Balfo pirmininkas. Lietu- Verbela. Miami choras ir Anita * Evajistono knygynui
viškomis spalvomis išpuoštoje Navickaitė (Karns) atliks 
salėje prie gausių skaniai šei- nin? dalį- 
mininkių pagamintų vaišių su-1 Lauksime mūsų lietuvių 
sidarė jauki nuotaika. Buvo ne venančių Floridoj ir • 
tik šokama, bet ir gražiai dai- stegaujančių. Lai nebūna 
nuojama. 12-tai valandai arte- vieno lietuvio, 
jant M. Gofensas, rengėjų var
du, pasveikino susirinkusiuo
sius.. Nauji Metai sutikti Lie
tuvos himnu.

Iš šio parengimo gautąjį pel
ną $100 sumoje rengėjai pas
kyrė Balfui. Ta pačia proga San 
daros 24-ji kuopa pridėjo Bal
fui nuo savęs $25 
iš viso Brocktono 
riui įteikta $125.

me jse yra daug komunistinės pro- | 
‘pagandinęs literatūros, ši pro
paganda skleidžiama iš lllinois 

: komunistų partijos raštinės, 36 l
visų ato- w Randolphst 
būna nei'

kuris negalėtų NESAKO, KAS JĮ 6 KARTUS 
dalyvauti, parodykime visiems, PAŠOVĖ
kad mes esame dar gyvi ir no- Gus Vivirito, 2160 N. Moody 
rime išvaduoti savo brangią tė- av., sveiksta Chicagos Šv. Onos 
vynę. Elena Verbela ligoninėje. Jis buvo kritiškai 6

TĖVĄ DR. T. ŽIŪRAITĮ, O. P., 
LŽS-gos Detroito skyr. Valdybos Pirminin
ką, jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 
skaudžioje valandoje užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Lietuvių žurnalistu S-gos 
Detroito skyr, nariai

t f

J. F. EIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue ' 

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

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

I 
I 
J

I 
I 
i
1

I

Miami, Fla,

auką. Taigi 
Balfo sky-

Rengėjai
i

Vasario 16 d. minėjimas
Vasario 16 d. minėjimas į- 

vyks sekmadienį, vasario 11 d. 
2 v. p. p. Miami Lietuvių Pi
liečių klubo salėj, 3655 No. W. 
34 Str.

Nutarta kviesti kalbėtojais 
Miami merą ir gubenatonų, 
taip pat prašyti, kad Vasario 
11 d. paskelbtų Lietuvių diena. 
Kan. Končius pakviestas atkal
bėti invokaciją.

Tarybos valdyba yra: Elena 
Verbela — pirm., Antanas Nor 
ris — vicepirm., Jennie Good- 
will — rašt., Waltter Zees — 
ižd.

Įvairių organizacijų delega
tai: — Veronika Venckus, Ge
novaitė Lipnickas, Florent Rod- <

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715* So. Maplevvood Avė., 

Chicago 2*, III.

, . ................. -m
Gražių vizitinių kortelių 
blznleriui-profesionalui 

reikia
D RA U GA N

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlow 5-9500

Perskaitę “Draugą", duoki- 

»‘tems pasiskaityti.

DR ALDONAI LABOKIENEI, 
jos mylimam tėveliui mirus, reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Dr. J. Starkus su šeima ir 
Dr, Z. Danilevičius su šeima

JURGIUI SKRINSKAI
staigiai ir netikėtai mirus, jo mylimai žmonai ir jo 
sūnui Dr. Juozui Skrinskai bei giminėms reiškia gi
liausios užuojautos jausmus ir kartu liūdi

Tauru šeima

JURGIUI SKRINSKAI 
nelauktai mirus, jo sūnui fratemitiečiui Dr. 
Juozui Skrinskai ir jo šeimai reiškia giliausią 
užuojautą

Gyd. Korp! “Fraternitas 
Lithuanica”

A. -Į- A. 
VINCENTAS KULIKAUSKAS, Sr

Gyveno 4353 S. Washtenaw Avė.
Mirė sausio 14 d.. 1962. 11:05 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr.. Krakiškės para

pijos, Deveikiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: Waltcr. marti Heicn 

ir šeima: William su šeima: Bruno, marti Genevieve ir šeima; 
Vincent. Jr., marti Catherine ir šeima: duktė Helen Vaišvilas, 
žentas Walter ir šeima; švogerka Antoinette Blaze; trys pusbro
liai; Martin Sirvid ir Frank Sirvid su šeima, abu gyv. Clinton, 
Iowa, ir Kazimieras Kapris-su šeima, pusseserė Frances Pranc- 
kūnas su 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. Michael Lu
kas su šeima. Genevieve l’rbanas su šeima ir Mary bei Barney 
Oimford su šeima, kiti giminės draugai ir pažįstami.

Vardo, šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų dratigl- 
Su- 

Velionis buvo amžinas narys Tėvų Marijo-

Pctro

VYTAUTUI VINTARTUI 
IR ŠEIMAI, 

jo tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.

Petkus i *■
TĖVAS IR SŪNUS «

MARQUETTE FUNERAL KOME - - - - - -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOTRYNA PLEIKAITE

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIMVANS ii*
TKTt MODHUnUM

AIK-CONDITIONIB ZOPLYdOt

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 pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 18 d„ iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. 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

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas Šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl.............................................. $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50 

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie 
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą......................... $2.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, Chicago 29, lllinois
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 17 d.

X LB Roselando apylinkės 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — Bronius Andriukaitis, 
vicepirm. — Bronė Buikienė, 
sekret. — Vytautas Žilinskas, 
iždin. — Petras Narbutis, val
dybos narys — Kostas Bružas. 
Svarbiausias naujos 
tikslas yra surengti 
nepriklausomybės ir 
minėjimus. Revizijos 
sudaro pirm. — kun.
vas, vicepirm. —’dr. J. Reinys, 
sekret. — O. Kapteinis.

valdybos 
Lietuvos 
Maironio 
komisiją 
J. Pana-

X Kun. A. Stasys, ALT pir
mininkas Chicagoje, atidarys 
Vasarių 16 d. minėjimą, kurį 
kasmet ruošia vyr. giedrininkės 
visoms lietuvėms moterims. Mi
nėjimas įvyks Jaunimo Centre 
vasario 11 d. 4 v. v. Čiurlionio 
galerijoje. Moterys prašomos 
dalyvauti.

X Marąuette Parko lietuvių 
parapijos salėje sausio 21 d. 
11:30 .v. r. šaukiamas LB apy
linkės metinis susirinkimas. Vi
si lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Susirinkime bus peržvelg
ta praeitų metų veikla ir svar
stomi ateinančių metų darbai.

X Biržėnų klubo narių susi
rinkimas įvyks sausio 20 d. 6:30 
•v. v. 2549 W. 71 St. Klubo na
riai ir visi biržėnai yra kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 
Bus renkama nauja valdyba.

X Vacys šaulys, Chicagoje 
jaunimo leidžiamo žurnalo Sū
kurio techniškasis redaktorius, 
praneša, kad Sūkurio redakcija 
persitvarko ir prašo visus sa
vo skaitytojus išreikšti savo 
pageidavimus ir sveikos kriti
kos mūsų laikraščio patobulini
mui. Laiškus prašome siųsti: 
Sūkurys, 3411 W. 73 pi, Chi
cago 29, m.

/ X Illinois valstybėje lietuviai 
turi jau du balsuotojų išrink
tus politikus, abu demokratus. 
Tai Walter S. Baltis ir teisėjas 
Alfonsas Wells.

X Kun. Augustinas Neve- 
rauskas, gyvenąs Šv. Kryžiaus 
par. klebonijoje, išvyko gydytis 
nuo reumatizmo į Arizoną.. Ten 
apsistos Janinos ir Algirdo Ri- 
mavičių motelyje “Barbara”. 
J. ir A. Rimavičiai anksčiau gy 
veno Chicagoje, todėl visus lie
tuvius iš Chicagos labai malo
niai priima.

X Jonas Evans, laidotuvių 
direktorius, su žmona sausio 15 
d. išvyko porai savaičių atosto
gų į Meksiką, žada aplankyti 
Acapulko ir kitas gražesnias to 
krašto vietoves. Dokumentus ir 
bilietus jam greitai sutvarkė 
Wide World Traveler kelionių 
biuras, kurio prezidentas yra 
Walter Rack-Rasčauskas.

X šv. Petro ir Povilo parap. 
vikaras kun. Bronius Grinisyra 
išvykęs į Floridą atostogų. Grį
žta šį sekmadienį.

X Kun. Pijus Brazauskas, 
gyv. Oregon Eugene mieste, 
pirmu kart su savo įspūdingais 
tapybos darbais pasirodys A- 
LD s-gos ruošiamoje meno pa
rodoje Čiurlionio galerijoj, ku
ri atidaroma šeštadienį, 6 v. v. 
Dail. P. Brazauskas jau atsiun
tė 6 didelio formato darbus, 
kurie bene 5 yra religinio turi
nio. Pernai šie kun. P. Brazaus- 
sko darbai buvo išstatyti viena
me iš Oregono universiteto rū-, .
mų ir susilaukė labai palan-1. Slcmct'nl<J Rietavo, kampelio 
kaus amerikiečių kritikų jverti-i !rengi”M Tarptautinėje Der- 
njmo j baus šventes parodoje Navy

Piere atnešė pasisakymų ame- 
X Jūratės ir Kastyčio ope- rikiečių spaudoje. Net ir didžiau 

ros fondo rengiamas koncertas 
- balius įvyksta 1962 m. sausio 
27 d, 8 vai. vak. Westem Ball- 
room, 3504 S. Western 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 Str, Lemont, III, pirmininkas, 
5-8307 arba WA 8-7700. Ba- X. Tapkus, V. Umbrazas, V. 
liaus metu bus galima laimėti šilėnas, M. Simonaitis — vyrai, 
dovanas už įėjimo‘bilietus, ku- sudarą pirmąją laikinąją naujo- 
rie gaunami prie 
prašomi gausiai

X 9-to VV’ardo Lietuvių De
mokratų klubas Roselande, 
šia tradicinę vakarienę, sausio 
20 d., šeštadienį, 8 v. v. ųaujoj 
parapijos svetainėj, 108 ir Sta
tė St. Visi nariai kviečiami da
lyvauti ir atsivesti naujų na
rių. Kiekvienas narys prie įėji
mo turės parodyti nario korte
lę ir už dolerį paimti “serijų” 
knygutę, su kurią galės dar 
gauti dovanų burtų keliu ge
gužės 13 d. Atvyks svečių-poli- 
tikų. Bus graži muzika šokiams. 
Klubo pirm, yra J. Skeivys.

ruo

i

žiema lietuviškajame Marąuette Parke, Chicagoje. Nuotr. V. R.

SVARBUS “JŪRATĖS IR KASTYČIO” 
REIKALAS

apima Delhi — Tillsomburgh,
Gimnazijai pasiųsta 276 
rinktų aukų.

dol. su

Adm. J. T. Hayward paskirtas va
dovauti JAV laivyno vienetui, ku- 

Į ris bus pirmoji atomine jėga va
roma flotilė. Jis yra vienas dina
miškiausių ir labiausiai pasižymė
jęs laivyno karininkų. Adm. Hay- 
ward turės savo būstinę lėktuvne
šyje “Enterprise”, didžiausiame 
karo laive. (UPI)

Ik-:-? B&SI

1959 m. spalio 25 d. vakarą 
M. ir A. Rudžių rezidencijoje 
susirinko nedidelė grupelė žmo
nių aptarti svarbaus reikalo lie
tuvių muzikiniame gyvenime. 
Žinant, kad lietuviai iš prigim
ties pamėgę dainą, atrodytų, jog 
l'.etuviškos dainos ar muzikos 
kelias mūsuose yra gerame sto 
vyje. Tačiau padėtis rodė ką 
kitą. Ji nėra geresnė ir dabar.

Mes iki šiol nepajėgėme susi
kurti pastovaus fondo, leidžian
čio naujus mūsų kompozitorių 
kūrinius, kurie galėtų būti pa
rodomi Simfoniniuose orkestruo
se, operose, pasaulinio garso 
muzikams ar muzikinio gyveni
mo vadovams.

Tas būrelis tautiečių tą va
karą ir nutarė užlopyti nors 
vieną spragą muzikinėje kultū
roje — išleisti komp. K. V. Ba
naičio sukurtą operą “Jūratė ir 
Kastytis”. Kadangi tam yra rei 
kalinga nemaža pinigų, tai buvo 
įsteigtas specialus fondas ,kuris 
užsibrėžė išleisti minėtą operą.

Mes lietuviai iš viso neturime 
daug savų operų, tad atsiradi
mas “Jūratės ir Kastyčio” yra 

i laikytinas viena svarbiausių mū 
sų kultūrinio gyvenimo apraiš- 

! kų. Opercs turinys paimtas iš 
mūsų tautosakos, o pati muzi
ka persunkta giliu lietuvišku 
lyrizmu. Išleista opera galėtų

naudotis visi, nes ten chorai ir 
solistai ras sau tinkamų ištrau
kų. Kad kitataučiai galėtų susi
pažinti su ta opera, jos libret- 
to bus išverstas į vokiečių ir 
anglų kalbas. Tad tokiam stam
biam veikalui reikia ir stambių 
lėšų. F- ndo nariai ieško būdų 
surinkti tą sumą ,kuri padeng
tų spaudos darbą, nes gaidų lei
dimas kainuoja žymiai brangiau 
už knygos atspausdinimą. Vei
kalą reikia išleisti gražų, kad 
nebūtų gėda jį parodyti ne lie
tuviui. Tokį veikalą teks išsiun 
tinėti visai eilei pasaulio biblio
tekų, kad ir žymūs muzikai su
sipažintų su lietuvio kūryba. . .

Šiam Kultūriniam darbui fon
das rengia koncertą - balių sau
sio 27 d. vakarą Western Ball- 
room salėje. Jo metu bus atlikti 
įvairūs komp. Banaičio kūriniai 
mūsų žymiausiųjų solistų Pr. 
Bičkienės ir St. Baranausko, o 
taip pat pirmą kartą galėsime 
išgirsti ištraukas iš naujosios 
operos “Jūratės ir Kastyčio”. 
Solistus fertepionu palydės mu
zikas A. Kučiūnas.

Šiapus geležinės uždangos, o- 
pera “Jūratė ir Kastytis” yra 
vienintelis tokio dydžio kūrinys 
ir todėl reikalingas mūsų visų 
dėmesio.

Chicagos bei apylinkių lietu
viai prašomi gausiai prisidėti

I

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Vyt. Vygantas, Pax 

Romanos studentų pirm., praė
jusį savaitgalį buvo išskridęs 
organizacijos reikalais į Šveica
riją ir į Belgiją.

— Lietuvių Bibliografinė Tar 
nyba JAV per “Knygų Lenty
ną” ske’bia laisvojo pasaulio 
liet, bibliografiją. Tačiau jai 
trūksta įvairių leidinių, kaip: 
draugijų ir parapijų apyskaitų, 
parengimų programų, parodų 
katalogų, statutų ir pan. Kul
tūros istorijai labai svarbu su
rinkti visus leidinius Pasaulio 
Lietuvių Archyve (jam viskas 
LBL perduodama). Uaujai iš 
ėjusias knygas, kitus leidinius 
prašoma siuntinėti adresu: Li
thuanian Bibliographical Ser- 
vice, 1132 N. Walnut St., Dan- 
ville, Illinois, USA. Leidyklų, 
spaustuvių savininkai, 
pasiuntę 
iš LBT 
ną”.

savo leidinius 
gaus “Knygų

INDIJOJ

t

METŲ LAPĄ UŽVERČIANT

LB Chicagos apygardos vagose

JONAS VAIČIŪNAS, Chicaga

1961 metai LB čikagiškei a- 
pygardai buvo sėkmingi. Dar
bų užsibrėžtas metinis planas 
išpildytas su kaupu. Atlikta vi
sai nenumatytų parengimų 
(Rugsėjo 8 minėjimas). Ypač 
gražiai pasirodyta su valdybos 
skelbtuoju spaudos mėnesiu. Du 
litci atūros vakarai, lietuviško
sios per odinės ir neperiodinės 
spaudos paroda, daugiau kaip
tūkstantis eksponatų, jų tarpe metais gal teks ieškoti dides- 
ir lai ai retų, užtikrino rimtą■ nčs salės, 
ruošėjų pasišventimą. Pagyvė
jęs knygos ir laikraščio parei
kalavimas išpirko įdėtą laiką ir

rinkimų pravedimas, rodantis, 
čikagiškius esant gyvesniais, pa 
duotų balsų skaičiumi, ištisa, 
nesibaigianti įvykių virtinė, die
na iš d'enos kraunanti darbą, iš 
šalies žiūrint, gal nesvarbų ir 
lengvą, bet, pasiknisus, reika
lingą ir sunkų, tapo apvaini
kuota gražiu metiniu priėmimu j 
- vakariene. Pendruomenės drau 
gų skaičius augte auga, ir kitais

siuose laikraščiuose matėme nuo 
traukas prie Lietuvos paviljo
no, su meru Daley, apsuptu, tau 
tinirs rūbais pasipuošusių, mer 
gaišiu. Niekam nesiimant ini
ciatyvos, apygardos valdybai 
teko išnešti trispalvę Pavergtų 
Tautų savaitėje, parade ir mi
nėj in e,

Apylinkių lankymas, naujos 
apyl'nkės įsteigimas Lemonte 
(J. Bagdanavičius, 1349 Statė

Dainų šventė ir po jos dai
nininkams' pagerbimo vakarie
nė, kuri je dalyvavo iki 2,000 
dainininkų ir svečių, pareikala
vo triūso ir lakstymo ištisų mė
nesių.

Paskutiniai planai
Nors jau kelintas mėnuo val

dyboje jaučiamas nesusitarimas 
vienu klausimu, dėl kurio kai 
kurie valdybos nariai pasitrau
kia iš posėdžių arba iš viso ne
atvyksta, nuo to darbai nenu
kenčia .tik tenka stipriau pa-

vedėjai | 
mainais
Lenty-

linio krikščionio, esame jums la 
bai dėkingi. Visi su meile ir dė
kingumu prisimename visus sa
vo maldose, kad Aukščiausias 
bent suteiktų jums pilną atly
ginimą.

Ypatingai per šiuos paskuti
nius dvejus metus mūsų visų į 
pastangos buvo nukreiptos prie 
pastatymo didelės ir gražios 
mokyklos berniukams šios mi
sijos centre. Su jūsų .visų para
ma, mokykla išaugo didelė ir 
graži. Tai jūsų visų garbė, nes 
čia visi sako, kad tai JAV lie
tuviai pastatė. Tiesa, mūrai jau 
baigti, bet pažiūrėjus į vidų ma 
tai, kad dar reikia daug išlai
dų, norint užbaigti. Ypatingai 
reikia įrengti gražią koplytėlę, 
kad vaikučiai galėtų patogiau 
ir pasimelsti už savo gerada- 

, rius. Aukas prašau siųsti če
kiais arba pinigais kun. V. En- 
driūnui, Crown Point, arba mū
sų saleziečių misijų centrui šiuo 
adresu: Rev. J. Svirnelis, c/o 
Salesian Missions, 148 MainSt., 
New Rochelle, N. Y.”.

I

tabako 
Bet ne-

— Paskutiniu laiku 
ūkiai pradėjo brangėti. 
paisant to, lietuviai veržiasi į 
tabako ūkius ir juos perka. 
(Kl. G.)

OXUP. LIETUVOJE
— Naujų laikų kankiniai ku

nigai. Berlyno vyskupijos laik
raščio “Petrusblatt” žiniomis, 
mažiausiai du katalikų kuni
gai 1961 m. Lietuvoje mirė 
kankinių mirtimi, būtent: 63 
metų kun. Aleksandras Kinte- 
ris, ir 72 metų amžiaus kun. 
Povilas Lagys. Kinteris esąs nu 
žudytas dantų gydytojo, kuris 
raminančių vaistų vieton davęs 
jam tris mirštamųjų nuodų in
jekcijas; Lagys žuvęs nuo su
kurstytų komjaunimo minios, 
kuri jį užmušusi akmenimis.

— A. a. Apolonija Jatulevi- 
čienė mirė Lietuvoje, palaidota 
prieš Kalėdas Vabalninke. Ji 
kun. dr. P. Jatulio motina, ku
ris gyvena Romoje ir šiuo me
tu vieši Amerikoje.

įėjimo. Visi sios apylinkės valdybą.), para- 
atsilankyti. m a ir organizavimas lietuviškų 

(Pr.) 'mokyklų, tikslus JAV Tarybos

— Kun. Jonas Svirnelis, mi
sionierius Indijoje ,rašo: “Jūs 
su savo aukomis ir pastango
mis labai daug nuveikėte mūsų 
misijų dirvoje. Pastatėte keletą 
misijoje namų, mokyklų, baž
nytėlių, pagelbėjote priglausti 
daug mažųjų našlaičių, padėjo
te išmokyti daug vargšų vai
kučių, kurie be jūsų pagalbos 
būtų negalėję išvysti tikėjimo 
šviesos.

Mes visi, nuo vyskupo iki ei- i

KANADOJ
— Kun. dr. J. Gutausko pas

tangomis Delhi, Ont., prie šv. 
Kazimiero parapijos yra įkurta 
lietuviškų knygų biblioteka. 
Svarbu, kad knygos pradeda
mos koncentruoti vienoje vie
toje ir bus apsaugotos nuo su
nykimo. Norintieji gauna kny
gų pasiskaityti. V. Miceika tvar 
ko minėtą biblioteką.

— Delhi, Ont., veikia lietuvių 
šeštadieninė mokykla, kurią lan 
ko per 40 vaikų. Mokytojauja 
Račienė, Augaitienė ir Augusti- 
navičienė.

— Vasario 16 d. gimnazijos 
būrelių vadovė yra M. Miceikie- 
nė. Jos vadovaujamas būrelis

/

prie operos išleidimo, ar tai da
lyvaujant baliuje ta proga įtei
kiant savo auką. Aukas, kad ir 

; mažiausią, siųsti fondo iždinin
kui: Lithuanian Opera Fund,

{c/o Mr. S. Baranauskas, 3723 
i West 68 St. Chicago 29, UI., ar
ba tiesiog į einamąją sąskaitą:
Lithuanian Opera Fund, Fede- KAS. K A IR KUR 
ral Savings and Loan Ass’n., _ Budriko radijo programos 
Nr. 835 - 83, 4192 Archer Avė., pasiklausykite sekmaJTenj nuo 2 
Chicago 32, III. Kiekviena au- , iki 2:30 vai. p. p. iš stoties WHFC, 
ka bus įnašas tautos muzikinei kil’ 9ird®sit.® lietuviš-

. kų dainų ir muzikos. Taipgi bus
kultūrai V. T. mįsliij konkursas. — Pranešėjas

— Budriko radijo programos

Lietuvos generalinio konsulo dr. , aktualėjąs. Nutarta tokius na- 
P. Daužvardžio raštas dėl Lie- mus, ar didesnius ar mažesnius, 
tuvos paviljono ruošimo Tarp
tautinėje parr-doje. Nutarta pa
viljoną ruošti, jeigu apygardos 
suvažiavime atstovai teigiamai 
pasisakys. Atsimenant 1960 me 
tais paviljono įrengimą, apskai
čiuojama, kad šiemetinis turė
tų būti pigesnis, nes esama me
džiagos iš anksčiau buvusių pa
rodų. Gaėtų siekti apie 2,000

■ dolerių.

Kultūros kongresas
Kongresas vyks Chicagoje 

šiemet rugsėjo 3-4 dienomis. 
Ruošiamas JAV ir Kanados LB 
vadovyoių susitarimu. Tam tiks 
lui sudarytas P. Gaučio vado
vaujamas komitetas, o apygar
dos valdybai krinta atsakomy
bė už kongreso technikinį įgy
vendinimą (vietos suradimas, 
priėmimo-banketo ruošimas ir 
t.t.). Tomis dienomis, papras
tai, būna labai karšta, tad būtų 
gerai rasti vietą namuose su vė 
sin.imu, tuo siekiant didesnio 
dainingumo sekcijų posėdžiuo
se. Padarytas nutarimas, ieš
koti vietos miesto geruosiuose 
viešbučiuose. Sherman viešbu
tyje kambariai gaunami nemo-

įsigyti kuo greičiausiai, nes Pa
saulio Lietuvių archyvas, V. Liu 
lcvieiaus tvarkomas, neturi nuo 
latinės (net ir nenuolatinės) vie 
tos. Vieta, kur jis dabar, jau 
supakuotas ir paruoštas kraus
tyti, stovi, turi būti panaudota 
kitiems tikslams, o, ilgai visur 
dairiusis, jokios kitos vietos ne
rasta. Būtų išeitis, laikinai nuo
moti salę ar butą, tačiau ke
turiasdešimčiai didelių spintų 
reikia ir daug vietos. Nuoma 
siektų šimto dolerių per mėnesį. 
Suprantama, toks sprendimas 
neapsimoka, o būtų, lyg skęs
tančio griebimasis už šiaudelio.

Apžiūrėti keli namai su pa
jamomis ir be jų. Konkrečiai, 
dar nė prie vieno neapsistota,

Degučio vadovaujamiems, 50 
dol. Išk’lo mintis, organizuoti 
lietuviams sportininkams, ypač 
jauniesiems daugiau realios pa
ramos. Tuo tikslu, ruošiamas 
Sportininkų vakaras, kuris į- 
vyks sausio 2C d. B. Pakšto 
salėje. Visas pelnas skiriamas 
sporto klubams. Visais klausi
mais, susijusiais su šiuo paren
gimu, pasirūpinti pavesta J. Vai
čiūnui. Jis įgaliotas būti tarpi
ninku tarp valdybos ir sportinin 
kų atstovų, sudaryti programė
lę ir t.t.

Metinis atstovų suvažiavimas 
šaukiamas sausio 28 d. 11 vai. 
ryto, B Pakšto svetainėje (kam 
pio California ir 38 gatvės).; 
Apyg. Valdybos kadencija yra 
dviejų metų, tačiau ‘šiame su- 
važ;3vime bus renkama nauja

o nutarta sudaryti iš specialistų vaidyba, nes senoji atsistatydi- 
komisiją, tikslu, kuoskubiausiai na (ne dėl to, kad senasis pir- 
rasti panašų pirkinį. mininkas atsistatydino ir perė-

Namus pirks apygardos vai-! jo į aukštesnes pareigas), 
dyba, ne centro, nes CV yra 
judama institucija. Šiandien 
Chicagoj, buvo Clevelande, sun
ku pasakyti, kur įsikurs po tre
jų metų, lik CV sutinka duoti 
paskolą, kad būtų sudaryta rei
kiama suma pinigų bent pradi- 
niui įmokėjimui. Bus kreipia
masi į lietuviškąsias organizaci
jas ir privačius asmenis, finan
siškai prisidėti prie archyvo iš
laikymo.

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
M. Vaznis ........................ $10.00
Juozas Žibinis ................. . 5.00
Pranas Lukauskas ........ . 5.00
K. Vec-Žemelis ............... .. 4.50
Romalda ir Cecilia

Stasiūnai ..................... . 4.00
Benediktas Zubrickas .. .. 3.00
Feliksas Sereičikas........ . 2.00
Gasparas Valiulis .......... .. 2.00
Adomas Lazaitis ........... .. 2.00
Vladas Koskus ............... .. 2.00
Joseph Bernotas ............ . 2.00
M. Kvedaras ................... .. 2.00
Petras Jutelis ................. . 2.00
Leonas Ramančionis __ . 2.00
Jonas Stulgys ................. . 2.00
John Miller ..................... . 100
Jonas Plečkaitis ............ . 1.00
Klemensas Dundulis .... .. 1.00
J. Aczas........................... .. 1.00
F. Pavilonis ................... .. 1.00
John Saulėnas .............. .. 1.00
Domazas Tilvikas .......... .. 1.00
Titas Mockus ................. . 1.00
Kaz. Zaganevičius ........ . 1.00
Grasilda Steponavičius . . 1.00
Albinas Grigaitis .......... .. 1-00
P. Varnas ....................... .. 1.00
P. Skablauskas .............. ... 1.00
Leokadija Dainauskas . . 1.00

1 00
Zenonas Obelenis .......... .. 1.00
Vasiukevičius ................. . 1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems
mūsų geradariams.

“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” sę mdos 

atsiuntė šie asmenys:
Juozas Lesevičius ..
Petras Norkeliūnas........... 5.00
Sophie Gustainis ............... 2.00
Ačiū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

reikalams

. $5-00

1

sispausti likusiems, atliekant ne i karnai, jei yra ruošiamas ban- 
savo pareigas. Apygardos val
dybos pirmininkas yra atsista- daryta vykdomoji komisija.

ketas. Bus apsiklausinėta ir su-

Nutarta finansinę atsakomy-tydinęs, bet eina pareigas, kol
valdyba įeis į vėžes, arba iki užkrauti ant CV pečių, nes 
metinio suvažiavimo. Atsistaty- šiais nitais ir taip bus ypatin- 
dinimo priežastis — naujų pa- Ea’ daug išlaidų, o kasoje pini- 
reigų, kaip CV pirmininko per- RM nedaug. Nežiūrint to, valdy- 
ėmimas.

Poseažio nutarimai
Sausio 7 d. posėdyje Jauni

mo Centre buvo perskaitytas 
pereito posėdžio protokolas ir

KNYGA REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

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

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai

Knygt 16j 
mrma yra 
IAV-b?s»> federalintai darbo samdo*

Skuhei’ieji reikalai

ba skiria šimtinę kongreso rei
kalams.

Lietuvių namų klausimas
Klausimas svarstytas jau ne

be pirmą kartą, ir vis tolydžio

Skubiai vykdyti nutarimą, 
leisti dr. Vyt. Vardžio knygą 
anglų kalba apie Lietuvą. Tuo
jau skirti iš kasos 100 dol., pra
dinėms išlaidoms padengti.

J. Jasaičiui pasiūlius, paskir- vadas, ar dirbama gerai ar blo- 
ta jauniams sportininkams, J. gai?

Todėl tikimasi didelio atstovų 
skaičiaus. Prieš akis stovi svar
būs įvykiai: Maironio metų mi
nėjimas, kuris turi būti platus 
ir reikšmingas, susidedantis 
bent iš 3-4 atskirų pasireiš
kimų, namų pirkimas, kons. P. 
Daužvardžio užplanuotas pa
gerbimas, Lietuvos paviljonas, 
Kultūros kongresas ir, kaip pap 
rastai, virtrnė kasdieninių dar
bų. Bendruomenė eina darbo ke
ltu — gausus atstovų skaičius 
įgalins rinkti valdybą tvirtą ir 
darbščią. Maloniai kviečiami su 
vaziavman svečiai, Bendruome- į .tatynial Knysle* kaina 40 centų.

I nės draugai ir priešai, jeigu to- 
I kių yra, pasiklausyti, kokiu ke- 
į iiu einama ir tada padaryti iš-

I

paruoš? Pr. Aulaa 
klausimų Ir atsakymų 

išaiškinti veikiantieji

rinlKun au užsakymai* siusti:

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

Split by PDF Splitter


