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Prezidentas Kennedy šiandien pateiks biudžetą
KĄ PIRMIAUSIAI SVARSTYS 

DABARTINIS JAV KONGRESAS
Pakels mokestį už laiškų persiuntimą. — Pašalpa kolegijoms ir universitetams bei 

kitoms mokykloms/— Urbanizacijos departamentas. — Parama darbininkams

WASHINGTONAS. — Pirmas 
įstatymo projektas, kurį šiemet 
svarstys atstovų rūmai, bus — 
padidinti pašto tarifus, kad su
sidarytų $520,000,000 naujų pa
jamų per metus. Apie tai atsto
vų rūmų vadovai prasitarė ko
respondentams po pusryčių su 
prezidentu Kennedžiu.

Mokykloms ir studentams
Atstovų rūmų pirmininkas 

John McCormack (demokratas 
iš Massaciiussetts) toliau repor 
teriams pasakė, kad 
svarstomas įstatymas 
skyrimas $3 bilijonų 
kolegijų pastatams ir
stipendijoms. Toliau svarstomie 
ji įstatymų projektai bus: su
darymas naujos urbanistikos 
reikalų ministerijos, jaunuome
nės aprūpinimas darbu, bedar
bių paruošimas naujiems dar
bams.

McCormack pareiškė, kad ki
ta stambi pašalpų suma — $2^ 
bilijonų (trejų metų eigoje) val
dinių mokyklų statybai ir mo
kytojų algoms — bus svarsto
ma vėliau, atskirai nuo pašal
pos kolegijoms McCormack at
metė mintį, kad toks atskyri-

sekantis 
bus pa- 
pašalpos 
studentų

imas abiejų pašalpų svarstymo 
reiškia mažinimą dėmesio pašai 
pos valdinėms mokykloms.
Naujas biudžetas — $92 mil.

Siūlomu pašto tarifo pakeiti
mu būtų centu pabranginamas 
siuntimas paprastų ir oro paš
to laiškų. Paprastam vienos un
cijos laiškui reikėtų 5 et. pašto 
ženklo, o oro pašto laiškui — 
8 et. Pakiltų kainos ir kitų paš
to siuntų. Didesnės paštų pa
jamos padėtų subalansuoti val
stybės biudžetą metų, kurie pra 
sidės liepos 1 d. Prezidentas nu 
mato, kad tų metų iždo išlaidos 
pasieks $92,500,000,000. Apie tai 
prezidentas kalbės šios dienos 
kongreso posėdy. Per paskuti
nius 15 metų JAV paštas valsty 
bei atnešė nuostolių net $7 bi
lijonus. Paštų ministeris J. E. 
Day, praeitais metais raginda
mas kongresą pakelti pašto ta
rifą, pastebėjo, kad dabar paš
tai duoda po $800 milijonų de
ficito kasmet.

metė pasiūlymą pakelti paštų 
tarifus. Paskutinis pakėlimas į- 
vyko 1958 m., centu pabrangi
nant paprastų ir oro pašto laiš
kų persiuntimą. McCormack ko
respondentams pareiškė, kad 
demokratų dauguma kongrese 
tikisi greit pravesti pašto ir ei
lę kitų suminėtų įstatymų, jų 
tarpe ir pašalpas kolegijoms. 
Šiam reikalui yra mažesnė opo
zicija kongrese, dėl to pašalpa 
kolegijoms ir pašalpa valdinėm 
pradžios bei aukštesniosioms 
mokykloms bus svarstoma at
skirai. Praeitais metais kongre
se buvo karštų ginčų dėl pašal
pos parapinėms mokykloms. Pre 
zidentas buvo tam priešingas, 
gi McCormack pasisakė už, ta
čiau šiemet jis palaikysiąs vy
riausybės projektą.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

A

Tikisi greit pravest naujus 
įstatymus

Paskutinių dviejų metų lai
kotarpy kongresas du kartu at- j

JAV karinė policija lipa j lėktuvą C-135 skristi iš McChord avia
cijos bazės, Washingtono valstybės, į Vokietiją, šis policijos da
linys yra dalis 6,000 kareivių, kurie skrenda į karinius pratimus 
nuo sausio 18 iki vasario 12 d., vadinamus “Exercise Long Thrust 
H- (UPI)

Komunistų siena prie Berlyno- 

nepasisekimo ženklas
Tai pareiškė Chester Bowles

WASHINGTONAS. — Ches- vyriausybei sunku subalansuoti 
ter Bowles, specialus preziden- Karinį biudžetą.
ro Kennedžio patarėjas politi- Komunistų pastatyta siena 

i niais klausimais, vakar pareiš- prie Berlyno yra nepasisekimo 
kė, jog nesusipratimai tarp Pei 
pingo ir Maskvos sukėlė Sovie
tų didelę karinę problemą. Rau
donoji Kinija sėdi vienoje pusė
je, gi rusai studentai namie vis 
daugiau reikalauja, o sovietų 
satelitiniai kraštai vis mažiau 
patenkinti, o pačiai Kremliaus

ženklas.

TRUMPAI

Suomijos balsavimas užtikrina 

Kekkoneno perrinkimą
300 elektorių susirinks vasario 15 dieną

Teisia Lietuvos žydus 

dėl spekuliacijos
MASKVA. — Lietuvoje pa

traukti teismo atsakomybėn 
žydai Aronas Lazarevič Reznic- 
ki, Basia Chaimovna Reznicka- 
ja, Fiodor Kaminer ir pilietis 
Zjsmanovič; visi iš Vilniaus. Kai 
tinami užsienio valiutos speku
liacija. Apie tai paskelbė Mask 
vos laikraštis “Trud”, pažymė
damas, kad dėl tų pačių nusi
kaltimų teisiami Maskvos gyven 
tojai Michail Rabinovič ir Mak
sim Melamed, Odesos gyvento
jas Benjamin Gulko ir Minsko 
gyventojas B. B. Evenštan. Vi
sa šitų spekuliantų grupė, kaip 
rašo Sovietų laikraštis, pada
riusi 13,000,000 senųjų rublių 
apyvartą. Senųjų rublių kursas 
— keturi už dolerį.

Šie kaltinamieji turėję vilčių 
pabėgti į užsienį, su savimi pa
siimdami vertybes. Kaip rašo 
“Trud” — buvusi areštuota už
sienietė moteris, specialiai pa
gamintame lagamine slapta ve
žusi užsienio valiutą. Ją suga
vus, išaiškintas valiutos speku
liantų tinklas Sovietų Sąjungos 
miestuose. Tie asmenys turėję 
ryšių su kai kuriais “kapitalis
tiniais kraštais”. Kai kurie jų

f

net turėję savo indėlius JAV, 
Kanadoje, Izraelyje.

Tą žinią skelbdama AP agen
tūra pastebi, kad suminėtos pa
vardės yra žydų. Taipgi prime
na, kad dėl “valiutos spekulia
vimų” teisiami keli Lietuvos ku 
nigai. Kaip žinome, jų tarpe yra 
ir kun. L. Povilonis ,tikinčiųjų 
aukomis pastatęs bažnyčią Klai 
pėdoje. Aukos, daugiausia siun 
tinių pavidalu, jam buvo siun
čiamos ir iš JAV. Pastatytą 
bažnyčią okupantai bolševikai 
atėmė ir, tos prievartos pateisi
nimui, sufabrikavo jam ir 
tiems kunigams bylą.

ki-

Gyvačių vagis 
Berlyne

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno vagis neseniai vėl sugrįžo. 
Jis paėmė dvi nenaudingas gy
vates iš Berlyno zoologijos so
do.. Seniau jis pasiėmė devy
nias gyvates, aštuonios jų bu
vo nuodingos.

Policininkai įsitikinę, jog va
gis yra gyvačių mėgėjas ir mo
ka jas tvarkyti.

— JAV kongreso bendras ko
mitetas vakar užgyrė specialios 
komisijos pranešimą, siūlantį 
prezidentui Kennedžiui suma
žinti muitus užsienio gami
niams, nes senos sutartys nebe
tinka šiam dešimtmečiui.

— Aižiojoje kasdien didėja 
teroras: keletas žmonių žūna i 
nuo bombų ar šautuvo kulkų.

— Kongo vyriausybė pareiš
kė, jog bus vedamas tardymas 
dėl katalikų misionierių nužu
dymo šiaurinėje Katangoje, kur 
siautėjo Gizengos įsibrovę ka
reiviai.

— Prezidentas Kennedy rytoj 
New Yorke vizituos Jungtinių 
Tautų generalinį sekretorių U 
Thant.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris, kalbėdamas va
kar parlamente, pareiškė, kad 
žemės ūkio sutartis yra viena 
svarbiausių šiame šimtmetyje 
Europos plėtrai. Ši ūkinė sutar
tis rodo, kad Europoje stiprėja 
vieningumas, kuris sulaikys ko 
munizmo plėtimąsi. Tai parodo, 
kad komunistai meluoja, jog 
laisvasis pasaulis esąs silpnas.

— Prancūzijos Tuluzoje su
rasti slapti OAS dokumentai, ku 
rie rodo, kad yra sudaryti pla
nai pulti prezidento de Gaulle 
rėmėjus. Penki asmenys areš
tuoti, vienas jų yra Tuluzos mie 
sto pareigūnas.

— Senatorius Barry Goldwa- 
ter (R., Ariz.) užvakar pareiš
kė. jog jis “neturįs intencijos 
kandidatuoti į prezidentus 1964 
metais.”

jog Kekkonen laimėjo 145 elek
torių. Esą duomenų, jog jį pa
laikys apie 50 dešiniojo sparno 
elektorių, kurie neturi savo kan
didato.

KALENDORIUS
„Pravda" vėl puola Molotovą

Sausio 18 d.: šv. Priska, Ka
ributas, Ragnytė.

Sausio 19 d.: šv. Marijus, 
Raivedis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
nuo 5 iki 10 laipsnių virš nulio; 
rytoj — giedra, labai šalta.

Saulė teka 7:14, leidžias 4:47.

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos laikraštis “Prav
da” vakar buvusį Rusijos užsie
nio reikalų ministerį Molotovą 
pravardžiavo savotišku “dogma 
tiku”, veikiančiu prieš Chrušče
vo politiką.

Molotovas netiki, kad Sovietų 
Sąjunga galėtų taikiai sugyven
ti su vakariečiais sąjunginin
kais.

“Pravda” ta pačia proga vėl 
piktai puolė Albaniją, kuri nei
na Kremliaus pėdomis.

47 pabėgo iš Kubos laivais
MIAMI. — Keturiasdešimt 

septyni kubiečiai vyrai, mote
rys ir vaikai dviem laivais už
vakar atplaukė į Floridą. Jie 
paprašė JAV politinio priegloba 
čio.

Uro Kekkonen, perrinktas Suo
mijos prezidentu. (UPI)

HELSINKIS, Suomija. — Ank 
sti vakar baigus skaityti bal
sus, prezidentas Urho Kekko
nen išėjo laimėtoju kaip Suo
mijos valstybės galva.

Pirmadienį ir antradienį bal
savimuose suomiai parėmė elek 
torius perrinkti 61 metų Kek
konen. 300 elektorių susirinks 
Helsinkyje vasario 15 dieną iš
rinkti prezidentą.

Balsavimų duomenys rodo,

Rinkimų duomenys yra šie:
Kekkonen, agrarai, gavo 145 

elektorius (145 vietas elektora- 
lų kolegijoje); Paavo Aitio, ko 
munistas, 63; Emil Skog, so
cialdemokratai opozicijoje, 2; 
Rafael Paasio, socialdemokra
tai, 36; konservatorių koalicinė 
partija 38, švedų mažumos par 
tija 15; suomių liberalų parti
ja 1.

1956 metų parlamento rinki
muose Kekkonen gavo 88 elek- 
toralo vietas, komunistai paėmė 
56 ir socialdemokratai 72.

Paprasta dauguma, 151 elek- 
toralo balsų, reikalinga išrink
ti prezidentą.

Kekkonen vėl būsiąs preziden 
tu perrinktas šešeriems me
tams.

Schlesinger dirbs pilną 
laiką kaip Kennedžio 

pagalbininkas
WASHINGTONAS. — Baltų

jų Rūmų pareigūnai sausio 16 
dieną pranešė, jog Arthur Schle 
singer nutarė pasitraukti iš Har 
vardo universiteto, kad pasto
viai galėtų tarnauti prezidento 
Kennedžio štabe. Schlesinger ir 
kiti Harvardo universiteto pro
fesoriai buvo išleisti neribotam 
laikui (“leaves of absence”) iš 
prezidento alma mater.

Pierre Salinger, Baltųjų Rū
mų spaudos sekretorius, pareiš
kė, jog Kennedy paskyrė šiuos 
vyrus į valdžios pozicijas, kad 
jie tęstų tarnybą, o ne trumpam 
laikotarpiui įkeltų kojas.

Harvardo universitetas turįs 
teisybę, kad “leaves of absence” 
privalo būti apribota iki dviejų 
metų.

— Kairas pradėjo svarstyti 
4 prancūzų bylą. Kaire, Egipte, 
teismas sausio 15 dieną pradėjo 
svarstyti keturių Prancūzijos 
pareigūnų bylą, kaltinant juos, 
jog jie ruošė sąmokslą nužudy
ti prezidentą Nasserį ir nuversti 
jo vyriausybę. Teismas atme
tė 4 prancūzų teikimą, jog jie 
turi diplomatinę neliečiamybę.

— Amerikos Valstybės de
partamentas gavo patikimų ži
nių, kad dėl devyniolikos misio
nierių šiaurinėje Katangoje, 
Konge, nužudymo yra atsakin
gi prokomunisto A. Gizengos 
kareiviai. Katangos bažnytinės 
provincijos arkivyskupas prašo 
tarptautinės komisijos ištirti 
misionierių nužudymą.

— Jugoslavijoje žemės dre
bėjimas dar tebevyksta.

Nepraleis olandų laivų Suezu
KAIRAS. — Prezidentas Nas 

seris vakar pranešė, kad jis ne
praleis olandų laivų Suezo ka
nalu, jei kiltų karas tarp Indo
nezijos ir Olandijos.

Vasco V. Gorin, Portugalijos 
ambasadorius, pareiškė Jungtinių 
Tautų visumos susirinkimui, kad 
jis neturi teisės svarstyti portuga
lų Angolos ateities. Po to portu
galų delegacija išėjo iš J. T. visu
mos

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle ir prezidentas Kennedy 
pasikeitė laiškais, bet jų turi
nys dar nepaskelbtas.

A. Gizenga, Kongo vicepremje
ras, išmestas iš centro kongiečių 
vyriausybės. Jis esąs namų areš
te. (UPI)

Indijos kareiviai netoli 
Kašmiro

NEW DELHI, Indija. — In
dijos vyriausybė nenori, kad 
Kašmiro klausimas būtų iškel
tas Jungtinėse Tautose, nes da
bar ten vyksta rinkiminė agi
tacija ir indų politikai neturi 
laiko pasiruošti debatams.

Pakistanas nori Jungtinėse 
Tautose debatų ir atskirai su 
Indija tartis Kašmiro klausimu, 
nes arti Kašmiro jau pastebėti 
indų kariai.

susirinkimo. (UPI)

Nasserio nauji 
žygiai

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Nasseris vakar paskel
bė, jog jis atima iš egiptiečių 
dešimčiai metų visas politines 
ir pilietines teises, įskaitant ir 
balsavimo teisę, kurie nepaiso 
naujo žemės ūkio įstatymo.

Pasitraukęs Balaguer

NAUJOJI TARYBA VALDO 

DOMININKONŲ RESPUBLIKĄ
Jungtinės Amerikos Valstybės, gal būt, nepripažins naujos Domininkonų tarybos

SANTO DOMINGO. — Spau
džiant kruvinoms riaušėms, pre_ 
zidentas Joaąuin Balaguer už
vakar vakare atsistatydino ir 
nauja civilinė ir karinė taryba 
buvo prisaikdinta.

Taryba buvo patvirtinta pre
zidento rūmuose, praslinkus ke
lioms valandoms apšaudžius ka
riniams daliniams kelių šimtų 
minią sostinės vidurmiestyje, i 
nužudant mažiausiai keturis as 
menis ir sužeidžiant dar kelias
dešimt.

Gana dažnai mieste įvykda
vo susišaudymai ruošiant de
monstracijas prieš Balaguero 
vyriausybę, bet jie užvakar bu
vo stipresni, reikalaujant atsi
statyti prezidentą Balaguerą ir

jo ginkluotų jėgų vadą, aviaci
jos gen. Pedro Rodriguez E- 
chavarria, kuris apkaltintas pla
nuojąs paskelbti karinę diktatu 
rą.

Paskelbus spaudos cenzūrą, 
pranešimai iš Santo Domingo 
nemini, koks yra generolo Ro- i 
driguez Echavarria likimas. Ta
čiau paskelbta, jog padaryti vy- 

; riausybės pakeitimai ir Bala- 
guera atsistatydinęs po ilgo ne 
paprasto valstybės tarybos po
sėdžio, ir manoma, jog ji te
bėra ginkluotų jėgų kontrolėje.

Taryba — keturi civiliai ir 
trys kariškiai vyrai — perėmė 
vyriausybę iš visų civilių, sep
tynių vyrų valstybės tarybos, 
kuri tevaldė tik 16 dienų.

Taryba, vadovaujama Bala
guer, buvo patvirtinta sausio 
1 d. valdyti kraštą per 13 mė
nesių, besiruošiant prie pirmų
jų laisvų rinkimų po 31 metų 
žuvusio diktatoriaus generalis- 
simo Rafael L. Trujillo režimo.

Washingtone valstybės depar 
tamento kalbėtojas vakar situ
aciją Domininkonų Respubliko
je pavadino “dujine” ir sulaikė 
nuo komentavimo. Jungtinės 
Amerikos Valstybės atnaujino 
diplomatinius santykius su Do
mininkonų Respublika, patvirti
nus pirmąją valstybės tarybą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės, gal būt, nepripažins nau
jos Domininkonų Respublikos 
tarybos.
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MOKSLEIVIŲ AT - KŲ ANTPLŪDIS |
2IEMOJANČIAME UNION PIER... Jonas Račkauskas, 

moksleivių ateitininkų sąjungos 
pirmininkas

S ji
L JĮ.

1961 m. gruodžio mėn. 27-30 
dienomis Union Pier, Michigan, 
sniegu pridengtoje “Gintaro” 
viloje įvyko MAS žiemos stovy
kla - kursai. Apie 80 linksmų 
energingų moksleivių sugūžėjo 
iš Chicagos, Clevelando, Detroi
to, ir Grand Rapids.

Stovyklos vadovybę sudarė 
kun. L Urbonas — dvasios va
das, Jonas Račkauskas — ko
mendantas, Birutė Miniataitė 
— programos vadovė, Auksė 
Lhilevičrūtė — mergaičių vy
resnioji, 'Ramūnas Motiekaitis 
—- berniukų vyresnysis, Margis 
Matulionis — sporto vadovas, 
Faustas Strolia — dainų ir šo
kių mokytojas: pane’ė Alicija 
Rūgytė, padėdama p. A. Saus- 
kienės sprendė stovvklos ūki
nius rūpesčius — šeimininkavo.

Dienotvarkė buvo gana tiks
li ir sąžiningai vykdoma. Sto
vyklautojai nenuobodžiavo, nes 
laikas buvo užimtas paskaito
mis, referatais, diskusijomis, 
spurtu .pasilinksminimais. Pa
togumo dėliai stovyklautojai 
buvo suskirstyti į A ir B gru
pes, (grupės susimaišydavo spor 
te ir šokiuose...)

Keturi darbo posėdžiai dis
kusijos. dainos, klegesys valgo
majam prie stalų, vakarinės 
programos, pasilinksminimai — 
ir nė nepamatai kaip dienelė 
prabėgo...

Pravartu paminėti kai kurias 
paskaitų - diskusijų mintis bei 
jų ' prelegentus. Apie “Ateitį” 
kalbėjo Rimvydas Sliažas ir Ri
mas Rudys. Stovyklautojai pa
reiškė savo nuomonę — pagei
davimus šiam mūsų pačių žur
nalui. Algis Norvilas skaitė re
feratą apie komunizmą, jo įta
ką aplinkai, jo neigiamąsias 
puses. Jonas Račkauskas pri
minė — paaiškino ateitininkų 
vėliavos, ženkliuko ir juostelės 
reikšmę. Taipgi aiškino “Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos me
tinę programą”, kurios kopiją 
kiekvienas stovyklos — kursų 
dalyvis gavo. Programa su
skirstyta į tris dalis: religinė, 
studijinė, papildymų bei patari
mų, kurioje daugelis dainų gies 
mių, tautinių šokių. Programą 
redagavo Jonas Račkauskas ir 
Birutė Miniataitė; ji turi net 
82 pusi.

Pašnekesį “Kas yra Katali
kas” pravedė dvasios vadas 
kun. J. Urbonas. Jis pabrėžė, 
kad katalikas turi būti krikš
tytas, tikįs į pagrindines tiesas, 
randamas “Tikiu į Dievą Tė
vą” išpažinime. Kiekvienas ka
talikas privalo būti vienybėje 
su Romos popiežium, Kristaus 
Vietininku žemėje. Artimo mei
lė yra pagrindinė kiekvieno ka
taliko žymė.

Auksė Liulevičiūtė gvildeno 
temą “Kas yra ateitininkas?” 
Prieita bendros nuomonės, kad 
ateitininkas yra lietuvis, kata
likas • .patriotas, mokslus einąs 
jaunuolis, siekiąs aukščiausių 
idealų; ateitininkas ruošiasi 
tapti inteligentu, yra visuome
niškas, gerbia ir vertina šeimą, 
respektuoja savo valstybę ir, iš 
viso, žmoniją. Prof. dr. Ant. 
Maceina ateitininką charakte
rizuoja taip:

1. At-kas yra Dievo Karalys-

dėsnio vykdytojas praktiniame 
gyvenime.

3. At-kas yra modeminės 
kultūros jungėjas su krikščio
nybe, atnaujindamas šią kultū
rą Kristaus dvasia.

Dr. Arūnas Liulevičius labai 
įdomiai kalbėjo apie ateitinin
ko vaidmenį visuomenėje ir, iš 
viso, apie vadą, jo privalumus, 
principus.

Birutė Miniataitė paaiškino 
Ateitininkų Federacijos struk
tūrą.

Stovykla buvo gerai organi
zuota, programa puikiai pa
ruošta.

Liūdna buvo, susigyvenus, 
skirstytis namo. Parkas vėl ap- ! 
mirė. Liko nuūrioti krantai ir 
vėlyvas ižas Michigano ežere...

Vakarinėse programose juo
kėmės (Trečiadienio vak. 2^4 
vai. fi’mas!..), dainavom ir žai
dėm (ketvirtadienio vak. Faus
tas Strolia pravedė lietuvišką 
susipažinimo vakarą su taut. . 
šokiais, žaidimais ir daug daug 
dainų), pasipuošėm ir šokom 
(penktadienį).

*Į

Danguolė Majauskaitė, 
Detroit, Mich.

NEW YORKO MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI

Jau kelinti metai iš eilės New 
Yorko moksleiviai at-kai, pade
dant Tėvų komitetui, sukviečia 
visus New Yorko ateitininkus 
—• sendraugius, studentus ir 
moksleivius — į bendrus prieš
kalėdinius pusryčius. Šiemet tai 
įvyko gruodžio 24 dieną. Per 
11 vai. mišias visi bendrai pri
ėmė švč. Komuniją Apreiškimo 
bažnyčioje. Parapijos salėje Tė
vų kom-to buvo paruošti pus
ryčiai. Moksleivių mergaičių 
padaryti iš šiaudelių papuošalai 
dabino ant stalų sustatytas eg
lutes. Maldą sukalbėjo kun. A. 
Račkauskas. Tėvų kom. pirm. 
P. Ąžuolas pristatė svečiams 
moksl. kuopos pirm. V. Radzi- 
vaną, kuris padėkojo ateitinin
kams, vyčiams ir kitiems sve
čiams už dalyvavimą, Tėvų ko
mitetui už pusryčių paruošimą 
ir programos pravedimą; skati
no sendraugius prirašyti savo 
vaikus į moksl. ateit, kuopą.

Sendr. v-bos. narys p. Vedec- 
kas atkreipė dėmesį į pirminin
ko prašymą ir žadėjo tuo klau
simu pasirūpinti. Vyčių pirm. 
E. Marcis padėkojo mokslei
viams už pakvietimą ir palin
kėjo jiems sėkmės tolimesnėj 
veikloj. Nenuilstamoji visuome- į 
nininkė ir veteranė ateitininkė 
p. M. Galdikienė prabilo į moks 
leivius jautriais žodžiais, linkė
dama ir toliau taip gražiai 
dirbti.

Pirm. V. Radzivanas priminė, 
kad tą dieną kaip tik suėjo ly
giai 30 metų nuo mirties kun. 
Jurgio Tilvyčio - Žalvarnio, 
ateit, himno autoriaus, ir pa
prašė visų autoriaus pagerbi
mui sugiedoti at-kų himną.

Meninę programą atliko 
moksl. ateitininkai, suvaidinda
mi J. Gerdvilienės surežisuotą į 
montažą “Prakartėlę”. Prieš t 
scenai atsidarant, eilėraščius 
padeklamavo A. Pranckevičiū- 
tė, R. Navickaitė (atvaizdavo' 
pavergtą Lietuvą retežiu sura-

pasigirdo smuiko (V. Gerdvilis) 
ir pianino (V. Radzivanas) gar
sai: Tyli naktis, šv. naktis.. . 
Scenoje prakartėlė su šv. šei
mynėle, tyliai prisiartino ange
lai, po jų piemenys, vaikai ir 
paskutinieji Trys Karaliai. Vai
dino: J. Adamavičius, E. Ą- 
žuolas, M. Ąžuolaitė, P. Ąžuo
las, M. Bačanskaitė, K. Baltru
šaitytė, P. Baltrušaitis, B. Ba
rauskaitė, Gerdvilytė, D. Gra-

tės žemejė kūrėjas ir gynėjas, kintom rankom) ir K. Baltru-1
2. At-kas yra Kristaus meilės šaitytė. Užuolaidai atsidarant Į

žiūnaitė, R. Ignaitis, A. Kregž- 
dytė, G. Kregždytė, R. Kregž- 
dytė, D. Margaitytė, L. Minkū- 
naitė, R. Navickaitė, V. Navic
kas, A. Norvilą, A. Pranckevi- 
čiūtė, P. Sandanavičius, J. Vai
nius, P. Vainius ir R. Vainiutė. 
Montažą skaitė M. Sandanavi- 
čiūtė. Prie prakartėlės padekla
mavo ir pagiedojo kalėdinių 
giesmių, jiems pianu pritarė 
kuopos dvasios vadovas kun. J. 
Pakalniškis, kuris ir visą šios 
dienos šventę užbaigė malda.

Prie programos paruošimo 
daug darbo įdėjo vyr. moksl. 
globėja J. Gerdvilienė ir Tėvų 
kom. kultūros vadovė M. Na
vickienė. Nemaža pasidarbavo 
ir pačios moksleivių mamytės, 
besiūdamos scenos veikėjams 
įvairius rūbus.

K. P. V.

NUOTAIKINGAS DRAUGO
VĖS SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d. įvyko Chicagos 
stud. at-kų draugovės susirin
kimas, pasižymėjęs savo kieky
be, bei kokybe.

Iš susirinkimo patirties duo
dame ir kitoms draugovėms ne
paprastai smagaus susirinkimo 
formulę!

1. Kartu giedoti ir eiti prie

GRANO 
OPENING
CELEBRATION

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

šis Stereo High Fidelity Console General Electric... AM- 
FM-Patefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize. Bet kas gali laimėti. Nėra "varžybų”... 
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. I-aimėtojams nereikės čia būti. 
Jiems bus pranešta laišku

Mokame 
už investavimo 

sąskaitas

DIVIDENDAI 
išmokami 

kas metu ketvirtį
Kovo 31
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

JUOZAS F. GKIBMSKAS

ST. ANTHONY/ 
SAVINGS l™

and loan Association

1447 So 49th Court Cicero 50. Illinois City 242 4395 Suburbau 656 6330

s, ,>■/

Komunijos per šv. Mišias.
i 2. Nuprausti vien kitą šviežiu 
sniegu.

3. Nepasirūpinti pusryčiais iš 
anksto, bet nusiųsti ką nors 
jų nupirkti tuo pačiu metu.

4. Dainuoti virtuvėj, nes p* 
togiau.

5. Neužmiršti stovyklos dai
nų, ypač tų iš Detroito.

6. Vietoj paskaitos turėti lais 
vą tribūną, kad visi galėtų iš
lieti viską iš širdies.

• 7. Truputį pasiginčyti, padai- 
(Nukelta į 6 psl.)

įg P, ŠILEIKIS 0. P
fijf Orthopedas. Protezistas

’ Aparatai-Protezai. Med. ban-
dažai. Spee. pagalba kojoms

Į (Arch Supports) ir t.t
j Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Dl.

Tel. PRospect 6-5084

: DR. J. IR X. AGLINSKAI
, GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimu ligonius pagal suihtarimą. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
”858 VVest 63rd St

Vai.- kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
■ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
’ten. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. iLUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

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

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

D r . S. B I EŽ I S
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
I Kampas 47-tos ir Damen Avė.

Vai. kas’ien nuo 6—8 vai vak. 
’ešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutartį.
Ofiso telef. LAtayette 3-6048 

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
, Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
i Tel. PK 6-1795 arba 695-0533 Elgin 
, 425 No. IJberty Street,

Route 25, Eigin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

tel. ofkso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, Vsč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždarj 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)

Valahdos: 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'jandos tik susitarus
Tel. GRovehill 6-8409

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
1 Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI B-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

į VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lmntns nrtlm. narsi suMtsrims

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

(JOKŠAI
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63 Street
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except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society.
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Metams % metų 3 mėn.
$4.00
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E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita
ri rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
Tllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilillllliiųillll^

$7.00
$6.00

1 mėn. 
$1.75 
$1.50

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirbą kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

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

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

?1 ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS ir chirurgas 
4938 VV. 15th St., Cicero 

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
W45 West 69th street 

Spee. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 

j Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
I kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus tr rėmus
4455 8. California Avė. Va 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Uždaryta iki sausio 22 d.

DR. J. i. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
gydytoja ir chirurge 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
j GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue

1 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 8 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 8U8ITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 68rd Street

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861
DR. J. MEŠKAUSKAS

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

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. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. IR 

Telef. offiso: PUllman 5-6706 
Namų: BEverly 8-3046

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

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

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

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

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo z: 80 iki 
4:80; antr. ir penkt nuo 5 iki 8; 
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
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.
Tel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
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 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniui^ {r sek
madieniais uždaryta, priimama p*, 
gal susitarimą. Šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 8 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 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybfi: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
EIGOS 

balandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. rak.
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6650 

Rez. 6600 So. Artesian A vengę
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 8-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
Perskaitę "Draugą", duoki GYDYT0JAS m chirurgas 

Staigiai susirgus arba susiieidus 
O ii kitiems pasiskaityti (Emergency), šaukite telefoną — 

434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
— ............ ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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TAVO DRAUGIJA NEMIRS PREZIDENTAS VID AUS REIKALAIS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 18 S
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Daug veiklių draugijų egzis
tavo šiame kontinente ir dau
gelis jų jau mirė kartu su il
gamečiais nariais ir pirminin
kais. Vienos jų paliko didesnę, 
kitos mažesnę vagą lietuvybės 
ir kultūros veikloje. Vienos jų 
sugebėjo įrašyti savo darbus 
amžiams, o kitos bus užmirš
tamos keleto metų bėgyje. Ta 
čiau net ir tada, kai išmiršta 
nariai ir belieka tik keletas 
tos draugijos gyvų veikėjų ir 
organizaciniam vienetui nebė
ra kaip beegzistuoti, organiza
cija gali išlikti gyva amžiams. 
Nors ir be narių, tačiau jos 
vardas gali ilgai išsilaikyti, o 
tok.ų pavyzdžių turime aps
čiai. j

Iš tokių gražių pavyzdžių 
galime prisiminti LK Darbinin 
kų sąjungos kuopą, kuri se
niui mirė, tačiau jos lėšomis 
nupirkti vitražai dar ir šian
dien gražiom spalvom spindi 
Cicero lietuvių Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Draugija, 
išleidusi Vinco Kudirkos raš
tus, beužtinkama tik labai re
toj kolonijoj, bet, atsivertęs 
geltonus leidinio lapus, matai, 
kad draugija tebėra juose gy
va, kad draugija tebeegzistuo
ja ir išliks gyva tol, kol lietu
viai žemėje egzistuos.

*
B t yra ir kitokių pavyz

džių. Draugija, nebeturėdama 
narių, užsidaro ir jos pasku
tiniai nartai pasidalina kasą. 
Dirbti keletą, kelioliką ar net 
keliasdešimt metų draugijoje 
ir paskui pasiimti lyg kokį at
lyginimą už tai, dažnai asme
niškai nebereikšmingą sumą, 
yra iyg savęs apgavimas. Nė 
vienas nenorėtų nugriauti savo 
kapų paminklo, tačiau dažnai 
draugios pinigus nubalsuoja 
pasidalyti, kas yra blogiau ir 
už paminklo nugriovimą. Nors 
organizacinis vienetas atliko 
nemaža gerų darbų lietuvių vi
suomenei, bet mirdamas jis tu 
ri palikti gyventi ilgiau, kad 
efektingai paliudytų savo nu
veiktus darbus, kad paliktų pa 
minklą, kuris perstovės ilgiau 
negu visi kiti paminklai kalti 
ii akmens.

m- s la kiam nors muziejui pa
veikslą ir pan.

Kelių išlikti gyvam yra dau
gybė. Draugijų, ne tik paski
rų narių Jaukia ir Chicagos 
Čiurlionio galerija, kuri, jei 
Dievas duos, bus didesnė ar 
mažesnė dovana tėvynei, ir 
Lietuvių Fondas, kuris rems 
mūsų kultūrines pastangas, ir 
tie, kurie leidžia mokslo vei
kalus anglų ar lietuvių kal
bom, ir įvairūs istoriniai ar 
giožmės literatūros leidiniai.

*
Organizacijos, finansuoja

mos vieno ar kito vadovėlio 
išleidimą, vieno ar kito ansam
blio dainų įrašymą plokštelėn, 
vieno ar kito leidinio apie Lie
tuvą parėmimą, palieka savo 
vardus tų leidinių puslapiuose 
istorijai ,kuri nemiršta. O kul 
tūrinių ir visuomeninių darbų 
yra begalės.

Dažnai įvairias premijas ski 
ria paskiri asmenys. Įdomu, 
kodėl to negalėtų padaryti 
draugijos. Be abejo, jau yra 
panašių užsimojimų ir jie yra 
sveikintini, bet tokius užsimo
jimus turėtų ypač daryti orga
nizacijos, kurios kaskart men
kėja ir visiems aišku, kad ne
begalės ilgiau išsilaikyti. Mes, 
lumaty-'ami mirtį, darome tęs 
tamentus, nors to nenorėdami 
ir blogai jausdamies, tačiau 
tokį testamentą turėtų pada
ryti ir draugijos. Ne formalų 
ir ne efektyvų, kaip dažnai 
įst atu >se numatyta, bet im
pozantišką, patrauklų ir nau
dingą.

Reikia moderuntos politikos

Kc prezidentas neprašė. Paramos katalikų moky kloni klausimas. Ką daryti, kid plėstųsi pramonė, 
didėtų darbai. Prieš infliaciją. Balansuotas biudžetas

Laisvoji Afrika tarptautinėje 

bendruomenėje

9
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Ko prez. Kennedy 1962 me
tais sieks vidaus politikoje? At
sakymą jisai davė savo metinė
je kalboje Kongresui sausio m. 
11 d.

Šį atsakymą aprašant, visų 
pirma svarbu pažymėti, tyo pre
zidentas nesieks. Jisai nepra
šys iš kongreso naujų civilinių 
teisių įstatymų. Tuo jisai, žino- , a{ 
] , , t .

pat prašė įstatymų remti švie- 
VYTAUTA8 VARDYS timui, menams, įstatymų paša

linti mažaraštystei (jos Ameri
koje esą 8% gyventojų). Buvo 
pažadas ir ūkininkams: reikią 

Svarbiausieji prezidento siūly- naujos ūkinės programos, kuri 
mai (ir kongresui reikalavimai) remtųsi ilgos distancijos plana- 

v imu. Darbininkams didesnių pa 
ž:,dų nebuvo: jie kartu su pra
monininkais turį susilaikyti nuo 
aukštesnių atlyginimų ir kainų 
reikalavimo.

Jungtines Tautos prieš naują uždavinį

PRANAS DAILIDĖ

buvo šie: reikia palengvinti in
dustrinį augimą ir padidinti 
darbų skaičių. Tam reikia šeše-

ma, nuvils eilę liberalų ir dau-l^ų įstatymų: 1) technikiniam 
gelį negrų. Tačiau prezidentas pasiruošimui tų darbininkų, ku- 
tiki, jog rasių lygybę galima r^e praranda darbus dėl auto- 
įvykdyti ir esamomis priemonė- matizacijos; 2) sukūrimui nau- 
mis, esamų įstatymų vykdymu, darbų jaunimui — jų šiame 
ypač balsavimo teisės užtikrini- dešimtmety reikėsią 26 milijo- . „
mu. Tai jo administracija da- 'nams; 3) industrinės investaci-i m. u o įkn įmo . i 
rysianti. Ragino jisai taip patJos paskatinimui, leidžiant nu. i 1963 metams jis turėsiąs balan- 
panaikinti vadinamąjį raštingu- į rašyti nuo mokesčių 8% tokios i su0 4 lu ze • 
mo egzaminą ir rinkiminį mo
kestį, kurių naudojimu dauge
ly pietų valstijų negrams ne
tenka balsavimo teisės. kurių beveik tikrai negaus. Vie- k3d nebus Jokill YPating4 ofen- Tautų veiklą, — tų valstybių at

Šitos prezidentinės moderaci- na’Jis reikalavo sau teisės su- ar įstabesnių planų beisiradimo sąlygos iškelia tarp-
jos priežastis — politinė. Sa- mažinti asmeninių pajamų mo- nuotykių Atrodo, kad to tiek 
vai programai pravesti kongre- ekonominis demokrate, tek respubhkonat
se Kennedy reikalingas pietie- gyvumas nuslūgtų (mokesčius 
čių ir kitų konservatorių bai- r -

Dolerį prezidentas rado atsi
gavusį. 1962 m. biudžetinis trū- 

i kūmas būsiąs mažesnis nei po

ti, patekdami į raudonąją ver
giją. Tiesa, kai kada jie gana 
ilgai nepastebi, kad raudonieji 
jiems meta kilpą ant kaklo. Ta
čiau, kai jau pastebi, tai cere-

požiūriu čia yra ypač reikšmin
gi

Daug esame girdėję apie rau 
donųjų įsigalėjimą Gvinėjoje. 
Tos Afrikos valstybės preziden
tui Sekou Toure buvo prikiša
mas didelis palinkimas į Mask
vą. Tik, štai, neseniai parėjo

*

Dažnai girdime kalbant, kad 
su mumis ir mūsų draugija nu 
mūs. Esą, nebėra jaunimo. Be 
abejo, jaunimas turi kitas or
ganizacijas. Kartais dėl kai ku
rių psi-hologinių amžiaus, iš
silavinimo, auklėjimo ir kalbos 
skirtumų ne visi į vieną or
ganizaciją sutelpa, todėl ir ne
reikia norėti tos vienybės prie 
varta. Teveikia, kas kaip iš
mano, tačiau nereikia bijoti 
ir kartoti, kad su mumis vis
kas baigsis. Nesibaigs, tik mo
kėkime taip padaryti, taip su- 
organizouti, taip paskirstyti sa 
vo lėšas ir numatyti ateitį, kad 
organizacijos , vardas išĘktų 
amžiam. Tavo organizacija tik 
r ai su tavim nemirs, jei ka
sos pinigų nepasidalinsite savo 
asmeniškiem reikalam, bet 
juos naskirsite gyvybiniams

¥
IšJkti draugijai gyvai yra 

daugybė galimumų. Paskuti
nieji nariai, prieš ją likviduo
dami, o kartais net ir numaty
dami jos likvidavimą, turi ne- 
užmūšti, kad reikia pastatyti lietuvių tautos .ir kultūros dar- 
tai draugijai ar klubui pamink 
lą. Reikia padaryti, kad jis 
nemirtų, bet gyventų ilgiau ir draugijai gyvybę net ir po to, 
už pačius paskutinius jos gy
vus narius. Klubas gali .įam
žinti save, išleisdamas vieną 
ar kitą leidinį, paremdamas 
vieną ?r kitą fondą, nupirkda-

bam plėsti, ugdyti ir įamžin
ti. Ir visą tai garantuoja tavo

kai visų narių paminklai su
byrės h nutarimų raštininkų 
daryti užrašai pageltusiuose 
lapuos-1 išbluks ir virs dulkė
mis. AI. B.

Spaudoje ir gyvenime

ŠVENTOJO TĖVO KALBA 
DIPLOMATAMS

Šv. Te^as Jonas XXIII Naujų metų amžiaus jubiliejų. Tai buvo 
svarbiausi įvykiai praeitais metais 
Bažnyčios gyvenime.

žvelgdamas į ateitį 
kalbėjo: “Naujų Metų 
sad neša džiaugsmą ir 
gaus akis negali iš tikro pažvelgti 
į ateitį, kuri lieka ir mums nežino
ma ir pilna paslapčių. Tačiau kiek
vienas mėgsta ateitį regėti visad 
gražiausiose ir daug :_________
spalvose. Taip ir Mes įpratome j 
visa žvelgti iš pozityvios pusės, ką 
Dievo 
mums 
mą!

Metų proga, gruodžio 29 d. priėmė 
iškilmingoje audiencijoje Vatikano 
konsistorijų salėje viso pasaulio 
tautų diplomatinius atstovus prie 
šv. Sosto, išklausydamas jų sveiki
nimų ir linkėjimų, kuriuos gražio
je kalboje išreiškė diplomatų de
kanas, Iriandijos ambasadorius To
mas Mc Cauley. Iškilmingoje au
diencijoje dalyvavo 49 tautų diplo
matiniai atstovai, kurių tarpe buvo 
ir Lietuvos atstovas prie šv. Sosto 
ministeris Stasys Girdvainis.

šv. Tėvas 
pradžia vi- 
viltį. Žcno-

i
Įspūdingiausi momentai

Šv. Tėvai Jonas XXIII savo kal
boje, atsakydamas j pareikštus 
sveikinimus, prisiminė praeitųjų 
metų savo įspūdingiausius gyveni
mo momentus, kaip naujųjų kardi
nolų paskyrimą, įvairių naujų vys
kupų. kilusių iš visų penkių kon
tinentų, konsekraciją, šventosios 
Marijos Bertilla Boscardini kanoni
zaciją, t. y. paskelbimą šventąja, 
70 metų sukaktį nuo Leono XIII-jo 
enciklikos “Rerum Novarum” pa 
sirodymo, Vatikano valstybės sek 
rotoriam* kur d. Tardini mirtį, kaip 
liūdną Bažnyčios istorijos faktą, 
prisiminė ir savo pasaulio taikos 
klausimu kalbą, kuri buvo pasa
kyta rugsėjo 10 d., kai tarptautinė 
padėtis buvo taip labai įtempta, ir 
viso pasaulio pareikštą taip didelę 
pagarbą, šv. Tėvui švenčiant 80

gerumas ir Jo Apvaizda 
teikia: skausmą ar džiaugs-

Gyvenamąjį laikotarpį istori
ja minės ne tik kaip svarbių iš
radimų ir didelių technikos lai
mėjimų amžių. Tas laikotarpis 
dar daugiau pasižymi politiniais
pasikeitimais pasaulyje. Kai ku mvnijų nežiūri. Du įvykiai šiuo 
rie tų pasikeitimų yra tokio glo 

j balinio pobūdžio ir tokie gilūs, 
kad jie gali atsiliepti ne vie
nam žmonijos istorijos šimtme
čiui.

Labai žymią vietą tarp tų pa 
sikeitimų užima juodosios ra

usės išsilaisvinimas ir laisvosios
; Afrikos atsiradimas. Maža to, žinios, kad Sekou Toure išvijo 

Reiškia — vidaus politikoje kad dešimtys naujų Afrikos vai- Sovietų ambasadorių ir pradėjo 
sodinti į kalėjimus Maskvos i- 
gentus. Staigaus pasikeitimo 
priežastis — Gvinėjos vyriau
sybės praregėjimas, kad rau- 
domeii jau rengia perversmą.

Kitas įvykis paskutinėmis die 
nomis atsitiko neramiajame 
Konge. Čia daug priekaištų lai
vo sukėlusi J. T. politika atsis
kyrusios nuo Kongo Katangos 
provincijos atžvilgiu. Buvo pri- 
sibijoma, kad, prijungus prie 
Kongo turtingą Katangą, Kon
go valdžios vadžias pagriebs; į 
savo rankas raudonųjų atsto
vas toje valdžioje Gizenga. Tik, 
štai, einant tos valdžios dery
boms su Katangos prezidentu 
Tshcmbe, staiga išgirdome, kad 
ta valdžia yra įsakiusi Gizengą 
suuni i ir, kad eina mūšiai tarp 
G.zen^ai paklusnių karių ir pa
slystos prieš jį centrinės Kon
go vyriausybės kariuomenės. 
Priežastis — ta vyriausybė šn- 
žmojo apie raudonuosius Gizen- 
gos užsimojimus.

O tie įvykiai ir kitas Afrikps 
valstybes paskatins geriau apsi
žiūrėti.

investacijų sumos.
Iš kongreso prezidentas taip moderacija. Užsienių politikai stybių keičia politinį pasaulio 

pat reikalavo trijų kitų dalykų, balansuotas biudžetas reiškia, balansą ir įtaigoja Jungtinių

nuotykių. Atrodo, kad to tiek į 
i

ir nori, jei jiems dėdė Chrušče- 
sumažlnti — kongreso teisė, ku vas nesumaišys kortų.

sų. Jų gali negauti, jeigu atkak- rios tikrai neatiduos) ; ant-1 
liai brausis, reikalaudamas nau1 ra’ Kennedy prašė teisės pa- j 
jo civilinių teisių įstatymo. ; greitinti viešuosius darbus to-!

kiais atvejais, kai bedarbė pa-;
Antra, prezidentas neprašys sįeks tam tikrą laipsnį (šito 

iš kongreso nė paramos katali- labiau galima tikėtis, tačiau kon 
kiškoms ir kitoms privačioms gresas ir viešųjų darbų yra la- 
mokykloms, nors jis iš naujoje pavydus). Trečia, preziden- 
ragino priimti jau anksčiau at
mestą federalinės paramos vals 
tybinėms mokykloms įstatymą. 
Šitai, žinoma, kataliku nepra
džiugins. Tačiau, atrodo, kata
likai, ypač airiai, o nemažai ir 
lenkai, taip džiaugiasi turėda
mi “savo” žmogų Baltuosiuose 
Rūmuose ,kad net jėzuitų lei
džiamas įtakingasis žurnalas 
America Kennedy už tokią poli
tiką labai nepuola, tik švelniai 
paprieštarauja. Greičiausiai to
dėl nei naujo civilinių teisių 
įstatymo, nei federalinės para
mos katalikiškoms mokykloms 
1962 m. dar nebus.

tas reikalavo sustiprinti bedar
bės įstatymus. Šalia to, būtinai 
prašė naujų gerovės įstatymų, 
jų tarpe senimui medicininės 
pagalbos, apmokamos iš socia
linės apsaugos mokesčių. Taip

KUBOJE NUŽUDYTI 
KATALIKŲ VADAI

Du 22 metų amžiaus katali- 
' kų vadus nužudė Kubos raudo
nasis diktatorius Castro. Nužu
dytas Norberto Camacho — ka 

i talikų akcijos pirmininkas Rė
mė iios mieste ir Luis Guevara 
— katalikų akcijos vadas San
ta Clara provincijoje. Jie su
šaudyti už organizavimą “ka
talikišku iškilmių”.

DU

Ūkinės vidaus politikos 
kalais prezidentas nebuvo 
dikalus. Konstatavęs, jog išlip
ta iš ekonominio “įkritimo”, jisl 
pasigyrė, kad apmalšinta ir in
fliacija. Pastarieji metai buvę 
pirmi po karo, kuriais kainos 
beveik nepakilo arba nežymiai.

priešUž pramonės augimą ir 
infliaciją

Atstovų rūmų narys Thompson kelia ranką atstovės Griffiths, 
kuri yra pirmoji moteris išrinkta i kongreso taisyklių komitetą.

tautinei bendruomenei ir nau
jas sunkiai išsprendžiamas pro
blemas.

Kaip kilusios iš buvusių Eu
ropos kolonijų, naujos Afrikos 
valstybės yra gaivališkai nusis- 
tačiusios prieš kolonializmą ir 
neturi geros akies Vakarams. 
Tuo tarpu tik kai kurios tų vals 
tybių yra pribrendusios sava
rankiškam politiniam gyveni
mui. Didesnė gi dalis neturi to
kiam gyvenimui nei reikiamos 
inteligentijos, nei paprasčiausių 
politinių sąvokų supratimo. Tą 
spragą visur be išimties siekia 
užpildyti išorinės įtakos. Ir, kai 
Vakarai afrikiečių akyse susi
tepę kolonializmu, jų ausys ir 
akys dažniau yra nukreiptos į 
Rytus. Bolševikai, kurstydami 
afrikiečius prieš Europos kolo
nializmą, daug kur susisuko liz
dus dar prieš nepriklausomų 
valstybių iš Afrikos kolonijų 
susidarymą. Tuos lizdus bolševi
kai siekia išnaudoti ir po ne
priklausomybės paskelbimo.

I ■ .■
Atrodo, kad raudonasis pavojus 

laisvajai Afrikai ne pats 
didžiausias

i

Šiaip ar taip imant, laisvoji 
Afrika yra kilusi, kaip laisvės 
sąjūdis, vis vien, ar tas sąjū
dis buvo politinio sąmoningumo 
svMtas ar raudonųjų sukurs
tytas. Atgavę gi laisvę iš Euro
pos kolonialinių valstybių, af
rikiečiai nėra linkę jos išsižadė-

Bene didesnį pavojų laisvajai 
Afrikai sudaro panafrikanifcnM 

sąjūdis
Tas sąjūdis šiuo tarpu reiš

kiasi dar tik suderintomis pas
tangomis prieš kolonializmo li
kučius Afrikoje. Afrikos blo
kas kelia reikalavimą tuč tuojau 
tuos likučius panaikinti, neatsi
žvelgiant į tai, ar iš jų gali bū
ti sudarytos nepriklausomom 
valstybės ar ne. Tą bloką m»si-

(Nukelta į 4 psl.)

■■
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Didis religinis įvykis
Taip neseniai, — kalbėjo šv. Tė

vas diplomatams, — mes visi kar- 
i tu Kalėdų nakties tyloje meldėme 
Aukščiausiojo didžios malonės — 
taikos visam pasauliui. Tegu Dievo 
malonė suteikia iš tikro tą bran 
gią dovaną pasauliui 1962 metais* 
Aišku, ir visi kiti Jūsų pareikšti 
brangūs linkėjimai teišsipildo se
kančiais metais viso pasaulio tau
tų, kurias Jūs atstovaujate, laimei 
ir gerovei!

Lygiai Mes šventai tikime, kad į 
i nors ir netiesioginiai, bet Vatikano 
II-sis visuotinis Bažnyčios susirin
kimas 1962 metais daug prisidės 
prie sustiprinimo ir geros valios

(Nukelta į 4 psl.)

VVILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

(Tęsinys)

i

Ir Kudrinas savo sielos akimis pamatė milžinišką 
skaičių kilnių moterų ir drąsių kunigų, apsirengusių 
baltais rūbais. Jų pečius dengė apsiaustas, panašus į 
anųjų laikų Kristaus Grabo riterių. Ant jų krūtinės 
ryškėjo, lyg puiki vėliava, Švenčiausios Jėzaus ir Ma

ldančiose . rij°s Širdies liepsnos. Jis matė tuos žmones einančius 
per savo nelaimingą tėvynę ir tarp griuvėsių sėjan
čius Dievo sėklą. Matė juos einančius per visas šalis, 
net tolimiausias.

Kunigas stipriai suspaudė savo rankas, kad net 
jam suskaudo. Jo akys degė šventa liepsna, bet jo 
lūpos tekartojo vieną:

„Viešpatie, duok man jėgų atlikti tą darbą, kurį
Tu man nurodei!”

Tyliai plakėsi maža raudona šviesa prieš taberna
kulį. Tačiau neišmatuojama buvo toji ugnis, kurią 
Dievas tą valandą uždegė savo kunigo širdyje...

Praėjo trys metai nuo mūsų aprašytųjų įvykių.
Teroras jau buvo pasibaigęs, nors tikinčiųjų dar

laukė kentėjimai ir sunkenybės. Bažnyčios vis dar jūsų kleboną, kurio taip ilgėjotės ir dėl kurio tiek 
buvo uždarytos. Prieš Velykų aušrai nušvintant, visas ašarų išlicjote. Jis, kuris baisiaisiais laikais dirbo ki- 
Montbemage jau buvo susirinkęs Paskierio klojime, tame Dievo lauke, tarp tūkstančių pavojų ir vargų, 
Ant altoriaus spindėjo daugybė žvakių. Tikintieji iš- vėl sugrįžo į savo avidę. Priimkite jį kaip savo gerąjį 
puošė altorių gėlėmis, kurios, ankstybai pavasario ganytoją! Mane šaukia kitas darbas, kuriam aš šir- 
saulei sušildžius žemę, buvo ką tik išdygusios. dingai prašau jūsų maldų ir prisiminimo pas Dievą.

Klebonas Pruelis tą dieną atnašavo šventąją Au- Tačiau Montbernage parapija, kuri teroro metais bu
ką. | vo nepaimami Dievo apkasai, man visada bus mylima

Į bažnyčią susirinko visi Montbemage vyrai, ku- tėviške, kurios niekad neužmiršiu. Duok Dieve, kad 
rie baisiaisiais laikais taip kilniai kovojo: namuose aš vėl jus pamatyčiau tą dieną, kada vėl atsidarys 
nuolatiniame varge ir Vendėe liepsnose; susirinko mo- jūsų mylimos bažnyčios durys! Duok Dieve, kad aš 
terys ir mergaitės, kurios buvo lygios vyrams savo ---- - — ---- ±------- l.1.
drąsa ir ryžtumu. Kažkur kamputyje klūpojo senoji 
panelė Geofraitė, kuri pagaliau grįžo iš sunkaus kalė
jimo. Ji tyliai kalbėjo savo rožančių, o jos akys spin
dėjo, apšviestos žvakių šviesa. Toliau matėsi baltais 
plaukais kanauninko Monterebefo galva. Jis irgi no
rėjo dalyvauti didžioje džiaugsmo dienoje išpažinėjų 
kaime. Savo skausmo iškankintą veidą jis laikė pa
slėpęs rankose, o jo lūpos nuolat kartojo kilniąją šlo
vinimo giesmę:

„Dabar, Viešpatie, atleidi savo tarną, kaip esi 
kalbėjęs, ramybėje, nes mano akys matė Tavo 
išganymą!”

Ant altoriaus laiptelių klūpojo jaunuolių būrys, 
seniai jie praaugo ministrantų amžių, bet šian-Jau

dien paskutinį kartą jie panoro dar kartą atlikti savo 
šventąją tarnybą. Tada jų vietą galės užimti kiti ber
niukai, kurie seniai jau to laukė. Vieta prie altoriaus, 

I buvo garbės vieta, jauniausios Dievo gvardijos iš per
sekiojimo metų.

Šventės pamokslą sakė kunigas Kudrinas, kuris 
vadovavo naujai įsteigtai Švenčiausios Jėzaus širdies 
Draugijai.

Sujaudinta širdimi jis ilgai ilgai žiūrėjo į tirštą 
kaimo žmonių minią. Ir tada iš džiaugsmo ir graudu
mo drebančiu balsu prabilo:

„Šiandien Velykų šventei aš vėl jums pakviečiau

jus visus pamatyčiau prie amžinosios tėvynės vartų! 
Tačiau, kur mes bebūtume, koks nuotolis mus beskir- 
tų, visados mus jungs Švenčiausios Jėzaus Širdies 
meilė!”

Gili tyla viešpatavo šventoje patalpoje. Klausyto
jai tiesiog gerte gėrė kiekvieną mylimojo kunigo žo
dį. Nors jų širdys plakė iš džiaugsmo, bet drauge ir 
liūdėjo. Kunigui Kudrinui baigus kalbėti, tikintieji 
vos begalėjo sulaikyti savo gilų susijaudinimą.

Kai Konsekracijos metu pats Viešpats nusileido 
pas savo vaikus, jie visi su ašaromis akyse prašė pa
laimos abiems kunigams, tam, kuris grįžta ir tam, 
kuris išvyksta, šalia altoriaus stovėjo drąsusis briga- 
dierius Karabinas ir dar vienas žandaras, kurie per
sekiojimo metais paliko ištikimi Bažnyčiai. Iškėlę kar
dus, jiedu pagerbė Karalių Karalių.

Tą dieną visa parapija ėjo prie Dievo stalo. Ir, 
kaip laimingesnių ir geresnių laikų laidą, klebonas 
Pruelis suteikė dideliam savo jaunųjų parapijiečių bū
riui Pirmąją šventąją Komuniją.

Po šventųjų Mišių prie kunigo Kudrino prasi
veržė Bernardų Robertas ir pradėjo karštai šnibždėti:

„Ar aš negalėčiau eiti drauge su jumis, gerbia
mas kunige?”

„Drauge su manimi?”, paklausė nustebęs išpaži
nėjas.

„Ar neturite man jokios vietos tame dideliame 
darbe, kurį pradėjote?”. Gilus maldavimas matėsi 
jaunojo kovotojo akyse. Tada naujosios bendruomenės 
kūrėjas draugiškai paspaudė ranką drąsiajam savo 
mokiniui ir sujaudintu balsu tarė:

„Tiesą sakai, Robertai! Dievas yra reikalingas 
drąsių širdžių! Aš tave paimsiu drauge su savim!”

Jaunuolio veidas spindėjo, Prisikėlimo saulės švie
sos apšviestas.
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Sporto Apžvalga

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 18 kio rinkiminio sąrašo nariai bu 
vo spaudoje paskelbę savo už
simojimus. Buvo minima, kad 
Clevelando sąrašui laimėjus rin 
kimus, bus bandoma suorgani
zuoti krepšininkų išvyką į Eu
ropą. Sakykite, ar Bendruome
nės centro valdyba tokiame žy
gyje mato prasmę ir ar galima 
būtų tikėtis Bendruomenės pri
tarimo ir paramos?

— Kiekvienas gražus ir lie
tuvių vardą po pasaulį garsi
nantis darbas yra prasmingas. 
Asmeniškai tokį žygį sveikin
čiau. Pasisakyti dėl pritarimo 
ir paramos valdybos vardu bus 
galima tada, kai šį klausimą 
konkrečiai svarstys sportinė va 
dovybė ir jį pateiks LB centro 
valdybai.

— Ko Liet. Bendruomenė pa
geidautų iš lietuvių sportinin
kų ir ką galėtumėte palinkėti 
sportuojančiam jaunimui?

— Atsakydamas į šį klausi
mą, norėčiau jį savaip išreikšti. sitete įųžineriją - fiziką,

PADĖTIS YRA ALIARMUOJANTI

(Liet. Bendr. vicepirm. inž. V. Adamkavičius pasisako 
sportinėmis temomis)

Hamilton, Ont.

♦ 
viai. Linkime sėkmės jaunai jų 
dukrai Ritai. Kl. G.

Namų šėrininke, SLA nare ir 
j “N. Lietuvos” akcininke. Tai 
puikus mergaitei paskatinimas 
ir užtikrinta ateitis. Ponai Ro
čiai yra susipratę ir geri lietu

buvo išvykęs ir 5 metus dirbo 
i Kanados vakaruose. Dabar jis 
į grįžo Hamiltonan pas tėvus ir 

i McMaster universitete 
miltono Šalpos Fondas pravedė studijuoja atominę chemiją ma- 
energingą aukų rinkimo vajų, Sistro laipsniui gauti. Šv. Kalė- 
kuris davė apie 1,000 dolerių dų Pro»a Darius Slavinskas su
pa jamų. Tai labai graži suma 
nedidelei Hamiltono lietuvių ko
lonijai. Dar daugiau šio vajaus 
pasisekimu džiaugėsi tie, ku
riems pašalpa buvo suteikta. 
Susirgus pulk. Juozui Giedrai
čiui, dabartiniu metu Šalpos 
I ondui vadovauja energingas 
ateitininkų pirmininkas Jaras 
Pleinys.

Sužieduotuvės
Hamiltonietis inž. Darius Sla

vinskas, baigęs aukštesniąją mo 
kyklą, studijavo Toronto univer

kurią 
baigė 1956 metais. Praktikai jis

Pasisekęs šalpos vajus
Praėjusių metų pabaigoje Ha toliau Į

MOVING
J, NAUJOKAITIS 

Ilgy mėty patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

»♦»♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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

sižiedavo su G. Bakaityte, susi
pratusia lietuvaite. Reikia tik 
džiaugtis, kad Kanadoje išau
gę ir subrendę lietuviai kuria 
lietuviškas šeimas. Dariaus Sla- 

i vinsko motina yra žinoma pe- 
dagdgė, daug dirbusi ir tebe
dirbanti lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje. D. Slavinskas yra 
gabus muzikoje ir pasižymėjęs 

I akordeonistas lietuvių orkestre 
I “Aidas”.

Naujai sudarytoje JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdyboje, vicepirmininko ii' 
jaunimo vadovo pareigose ma
tomas Valdas Adamkavičius, 
gerai žinomas ir pažįstamas 
daugeliui sportininkų ir lietu
vių visuomenei.

Valdas Adamkavičius yra bu 
vęs iškilus sportininkas, akty
viai dalyvavęs sporto klubų vei
kime, buvęs FASK-to narys Vo
kietijoje ir JAV ir vadovavęs 
mūsų krepšininkų išvykai į Pie
tų Ameriką.

Matydami Bendruomenės cen 
tre su sportiniu veikimu gerai 
susipažinusį ir sportui palan
kų asmenį, kreipėmės su ke
liais klausimais, tikėdami, kad 
klausimai ir atsakymai yra ak
tualūs ir bus įdomūs sporto 
darbuotojams ir patiems spor
tininkams.

— Mums yra žinoma, kad 
kai kurios JAV Liet. Bendruo
menės . apylinkės (pavyzdžiui 
Clevelande ir Detroite) labai 
įvertina jų ribose esančius lie
tuvių sporto klubus ir visomis 
išgalėmis remia jų veikimą. Ar 
nemanytumėt, kad Bendruome- Aukštai vertindamas šio orga

no darbus, žinau, kad jo atsa
komybėje yra visi sportiniai or 
ganizaciniai reikalai. Todėl ir 
naujų sporto klubų steigimas 
turi likti šios vadovybės žinio
je. LB-nė, per apylinkes, ir 
FASKo prašoma, visada talki
ninkaus steigiant naujus sporto 
vienetus.

—Kaip žinoma, JAV ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
1962 m. Chicagoje rengia Kul
tūros kongresą. Norėtume patir 
ti, ar šiame reikšmingame kong 
rese nenumatoma išsamiau pa
nagrinėti lietuviškojo jaunimo 
ir tuo pačiu sportines proble
mas?

—Fizinį auklėjimą ir lavini
mą laikau integraline bendrojo 
auklėjimo dalimi. O tuo pačiu 
ir kultūrinio gyvenimo apraiš
ka LB vadovybė to principo ap
spręsta pasisakė už fizinio auk
lėjimo sekciją Kultūros kongre
se. Mūsų pastangomis šis klau
simas yra teigiamai išspręstas 
ir šiuo metu sudaromas sekci
jos komitetas. Tuo reikalu grei
tu laiku spaudoje bus atskiras 
pranešimas. Lietuviškojo jauni
mo problemoms spręsti bus at
skira sekcija.

—Prieš neseniai įvykusius 
FASK-to rinkimus clevelandiš-

Valdas Adamkavičius

— Pritariu didesniam sporto 
klubų išsiplėtojimui. Išlaikyti 
jaunimą lietuviškoje aplinkoje 
sporto klubai yra ideali priemo
nė. Tačiau LB-nei pačiai steigti 
sporto klubus nepritarčiau, nes 
jau dešimtmetis kaip veikia 
vyr. sportinė vadovybė Šiaurės 
Amerikoje — šAFASK-tas.

vės centro valdybai vertėtų pa
skatinti visas apylinkes susi
domėti sportu ir pasekti Cle
velando ir Detroito pavyzdžiu?

— LB centro valdyba yra 
pasiryžusi ne tik skatinti apy
linkių valdybas susidomėti 
sportine veikla, bet pagelbėti 
klubams organizaciniame dar
be, sportinių varžybų pravedi- 
me, o svarbiausia, talkininkau
ti fizinio auklėjimo srityje. 
Sportinio darbo sąvoka mūsų 
tarpe dažniausiai baigiasi var- 
žybine apraiška. Fizinio auklė
jimo ir lavinimo sritis išeivijo
je yra apgailėtinoje padėtyje. 
Ne tik visuomenė, bet ir spor
tuojantis jaunimas mažai su
pranta fizinio auklėjimo ir la
vinimo reikšmę. Todėl Bend
ruomenė per savo organizaciją, 
pagal reikalą, ateis į pagelbą 
veikiantiems sporto klubams 
fizinio auklėjimo programos 
Įgyvendinime ir išpopuliarinime.

— Lietuvių sporto klubai, 
deja, gyvuoja nevisose lietuvių 
kolonijose. Mums atrodo, kad 
tokią aiškiai matomą spragą 
galėtų užpildyti vietos Bend
ruomenės apylinkės ir įsteigti 
sporto klubus. Įdomu, kokia 
būtų Jūsų nuomonė šiuo klau
simu?

J

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAUDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

LB kreipiasi su pageidavimu ne 
į lietuvį sportininką, bet į vy-

✓ resniąją kartą — sporto dar
buotojus. Atkreipkite didesnį Spaudoj ir gyvenime 
dėmesį į sportuojantį jaunimą! 
Esama padėtis yra aliarmuojan
ti. Ir štai kodėl: susirinkusio taikos atmosferai išaugti. Kalėdų 
jaunimo į sportinius vienetus šventė, ta taikos ir susitaikymo 
yra šimtai, bet vadovų per ma- švente tarp Dievo ir žmonių, buvo 
ža. Trūksta klubų pareigūnų, Je.riausia pro^a ta“- Tai tikrai 
trenenų, trūksta net aprangos čios gyvenimo gerov€i ir kartu 
išleisti jaunimui į aikštę. LB sos krikščionybės palaimai, bet 
trokšta, kad buvę sportininkai, kartu ir visa geros valios žmonija 
darbuotojai, jaunimo organiza- PaJus moralinių ir dvasinių verty- 
cijos ateitų į talką vyr. sporti
nei vadovybei ir klubams, kad 
palengvintų išspręsti milžinišku 
greičiu augančią problemą. Jei- mos paprotį Naujų Metų 
gu laiku išspręsime lietuvių jau: aukštiems valdžios

problemą sporto vienetuose, tai ant" kuri° būdavo įrašoma naujų 
, . , . ._  metų data, norint tuo pasakyti,savaime palengvės to jaunimo kad vadovavim2s didžiam krJtui 

auklėjimas lietuviškoje aplmko- reiškia lyg savo rankose laikymas 
je. P. Ptr. ■ švyturio, kuris ir pačiam laikyto-

(Atkelta iš 3 psl.)

bių svarbą ir reikšmę.
Įteikė žibintus

Toliau šv. Tėvas Jonas XXIII 
savo kalboje prisiminė seną Ro- 

1 proga 
pareigūnams 

apjungimo ir išlaikymo įteikti meniškai papuoštą žibintą.

■
metų data, norint tuo pasakyti.

.švyturio, kuris ir pačiam laikyto
jui leidžia aiškiai matyti ir kartu 
kitiems apšviečia kelią., “šiandie- 

te- 
būna leista šis palyginimas pritai- 

i kyti šiai progai. Mes norime dva-

LAISVOJI AFRIKA ną, — kalbėjo šv. Tėvas, —
Atkelta Iš 3 pusi.) j................ .- _z-

na Goa užkariavimo pavyzdys, i šioje eiti uždegti tą švyturį Betlie- 
ir jau eina barškinimas gink- jaus grotos šviesa ir įteikti jums, 
lais tam atvejui, jeigu J. T. li- Pėduotumėte tą šviesą
, . . _ ! savo atstovaujamų tautų valdyto-kllRlit ►cnlnnnn likvidavimą nz- • . . .. . . ’ .jams ir jų gyventojams su geriau

siais linkėjimais 1962 metams: 
Naujų, laimingų ir taikingų metų! 
— baigė savo kalbą šv. Tėvas pa
saulio tautų diplomatiniams atsto
vams prie šv. Sosto, per juos per
duodamas savo linkėjimus viso pa
saulio tautoms.

lais tam atvejui, jeigu J. T. li- Parduotumėte tą šviesą
kusių Kolonijų likvidavimą uz-3. • • - ’ ?
delstų. Vis garsiau iškyla šūkis 
"Afrika tik afrikiečiams”, o 
nuo to šūkio jau netoli iki ra
sinės kovos. Tai nieko gero ne
žada, jeigu prisiminsime Mau- 
Mau ir teroristų žiaurumus 
goloje.

Dėlto J. T. tenka dabar 
lengvas uždavinys išauklėti 
vąją Afriką, kad ji tiktų savo 
vietai tarptautinėje bendruome
nėje ir nepasidarytų tai bend
ruomenei nepakeliamu apsunki
nimu. Tačiau ar galima reika
lauti iš puslaukinių arba ir vi
sai k ūkinių Afrikos tautelių, 
kad jos staiga pakiltų kultūro
je. pasiekiamoje tik šimtme-

An-

ne- 
lais

(V. R.) . .

čiais?

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Nuo sausio men. I d., 1962 

Jūsų santaupos

Kita Ročytė gabi mokinė
Vos 9 metus einanti Rita Ro- 

; čytė jau antru kartu peršoka 
i aukštesnį pradžios mokyklos 
skyrių. Tėvai ją įrašė Lietuvių

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
IVlišTOS RCšlES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO 
4063 Archer Avė. Tet. VI 7-24S1 

(Incorporated)
EDVARDAS C LIS, sav.

I

Alyva., anglys, kūrenimo instemų 
oakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

124 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, H® 4-5880

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

JONATHAN . W S 1.98

Visi indėliai apdrausti iki $10,000.00
Federal Deposit Insurance Korporacijos

DROVERS BANKUOSE
pelnys

o/ palūkanų 12-kos-Mėnesių 
Indėliuo+oms sąskaitoms

1/2. % palūkanų reguliarioms
• Taupymo Sąskaitoms

47TH STREfT ANO ASHLAND AVENUE • YArd. 7-7000

PATYRIMAS — SAUGUMAS

*

I

$2.35WINESAPS 
NATŪRALUS MEDUS iš bityny, kvortoms,

*/2 galiono ir galionais. Medus koriuose .. 39e

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI - Iš ŪKIO
,-X

$1.39
$1.09

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

INSURED

STIRBIS FUEL OILS

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

TUZINAI DIDELIŲ . 
TUZINAI VIDUTINIŲ

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau Ui patarnav vietoje $3.00, ui 
■iirntuvSs darbų — $10 oo ir dalys

Pigios pa veikslinSs lempos
J. .MIGLINAS 

354» VV. 6»tli St. II a. PK 6-1063

J. G. TELEV1SION CO. 
z512 W. 47th St., FR 6-1998 

rv RADIJAI Hl-FT. VĖSINTUVAI j 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

III 
ni 
u? 
H!

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

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

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ 
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

IŠPARDAVIMAS:

Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dailų sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.

Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir tel«*vizij<>~ 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietų

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

S
uai lunAO PIRMAD. Ir KETV....................... 9 ▼. r. iki S p. p.■ ALANDUS: ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. . .9 v. r. iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.
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KONCERTAS VISIKAIS

I* > £ 
iVi a

savo turiniu ar

tas visuomenės dėmesio. Juo la
biau, kad visuomenės lankyma
sis į sportuojančio lietuviškojo 
jaunimo rungtynes paskatina 
jaunuolius domėtis ne tik spor
tu,* bet ir savomis lietuviško- 
rois organizacijomis.

DAR APIE LIETUVIŲ 
NAMUS

Šia antrašte norėjau pasaky
ti, kad “Lithuanian Voice” ruo
šiamas koncertas patiks vi
siems; seniems ir jauniems, ne
senai, ar seniau atvykusiems ir 
čia gimusiems lietuviams. Pa
tiks dėl to, kad šį kartą lietu
viškąją dainą atstovauja žy
miausios Kanados lietuvių me
ninės jėgos. Patiks dar ir dėl 
to, kad svečiai sutiko sudaryti 
įdomią programą iš lengvesnio 
žanro dalykėlių, žodžiu tariant 
bus populiarios lietuviškos mu
zikos koncertas
timas ir mielas kiekvieno lietu
vio širdžiai. Koncerto progra
mą išpildys savųjų tarpe pragar 
sėjęs, dažnai anglosaksų spau
doje gražiais atsiliepimais mi
nimas ir ne vieną kartą svetim
taučių specialiose programose 
dalyvavęs solistas Vaclovas, Ve
rikaitis. Garsus ir savo populia
rumu užkariavęs publikos sim
patijas, ypatingai jaunųjų tar
pe, yra Toronto Vyrų Kvarte
tas, kuriam vadovauja muz. 
Stasys Gailevičius. Jie mums 
padainuos visą eilę dainų. Jau
nimas gerai atsimena pirmąją 
šių dainininkų viešnagę Detroi
te.

Koncertas įvyks šį šeštadienį, 
sausio 20 d. 6.30 vai. v., bu v. j 
lietuvių svetainėje prie Vemor 
ir 25 gatvės. Vaikams iki 
metų įėjimas veltui.

ALB radijo klubas, kuris 
pinasi “Lithuanian Voice”

Dariaus ir Girėno Klubas na- 
! mų pirkimo fondui yra surinkęs 
apie 17,000 dol. Sausio 7 dienos 
susirinkime dalyvavę pinigų sko 
Lr.tojai nutarė namus pirkti ir 
tam tikslui įsteigė Detroito Lie 
tuvių Namų draugiją ir išsirin
ko iš 5 asmenų direktorių ta
rybą. Jos pirmininku yra Kos
tas Jurgutis. Direktorių taryba 
jau pasirašė namų, kurie ran
dasi 3009 Tilman, užpirkimo ak 
tą. Detroito Lietuvių Namų drau 
gija vykdydama savo uždavinį 
gaudžiai bendradarbiauja su Da 
riaus ir Girėno klubu.

Sausio 21 d. 12.30 vai. perka
mų namų patalpose šaukiamas 
namams pirkti pinigų rinkėjų 
susirinkimas.

Yra nutarta nupirkus namus 
leisti visoms organizacijoms ne 
mokamai naudoti namų patal
pas susirinkimams, posėdžiams, 
repeticijoms ir treniruotėms .

Sol. V. Verikaitis šį šeštadienį 
dainuoja Detroite.

i narys M. Kizis — kultūros ir 
šalpos reikalams. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: Eduardas Za- 
torskis, Pranas Kairys, Rober
tas Puida. Valdybos adresas: 
1249 EIsmere Av. Windsor, 
Ont.

12;

S. G-kas

vieną mugę ir kartu lietuvių t MŪS KOLONIJOSE 
buvo suruoštos ke- Pittsburgh, Pa.

lios parodos ir buvo skaitytos l 
kelios paskaitos iš medicinos 
ir kt. sričių. Buvo suruoštas j 
■vakaras Vasario 16 gimnazijai pjttsburgho skyrius ruošiasi Lie 

tuvos nepriklausomybės pami
nėjimui vasario 18 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių Piliečių svetainėje So. 

į Side, Pittsburgh 3, Pa.
Vyriausiu kalbėtoju yra pa

kviestas iš Clevelando Lietuvių 
Bendruomenės pirm. St. Barz- 
dukas. Taip pat iš žymesnių sve 

j čių pakviesti Pennsylvanijos gu 
bernatorius David L. Lawrence, 
Pittsburgho miesto meras Jo- 
seph Barr, kongreso narys Ja- 
mes Fulton ir kt.

Meninę programos dalį išpil-

meno parodėlę.
1961 m. 1

—' *

Vasario 16 d. minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos
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tainės salėje, kur visi galės pra- Į iki pasimatymo vasario 18 d. 
leisti laukiai laiką pasidalinda- į Lietuvos nepriklausomybės pa- 
mi mintimis ir įspūdžiais. Tad minėjime. Ryte Spingytė

paremti, kuriai išsiųsta 510 dol. 
Reikia iškelti šio klubo gerą 
ypatybę — .vieningumą ir vai
singumą. Toks pavyzdingas tar
pusavy sugyvenimas duoda ge-1 
rų vaisių. Daug gražių kultū
rinių užsimojimų L. K. K. pa
rėmė. Ir kun. A. Miluko mono- I 
grafijai klubas paaukojo 100 
dol., ir muzikos leidiniams leis
ti paskutiniais centais pasida
lijama. Ne kartą L. K. K. yra 
suruošęs rašytojų ar šiaip as
menų pagerbimus — akademi
jas. Gaila, kad daugis čia ma
tomų veikėjų pavargsta. Reikė- dys Šv. Pranciškaus akademijos 
tų naujų veidų, naujo kraujo studentės, vadovaujamos sese- 
įheti. Džiaugiamasi 
nauju nariu.

Lietuvių Kultūros 
dyba: Al. Gilvydis 

šįmet. Katherine Stokus, 
lietu-

I

(

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

JANUARY — SAUSIO 18, 19, 20 D. D.

DUJARDIN 84 PROOF GERMAN 
BRANDY Fifth $5.29

COEUR DE FRANCE CHAMPAGNE
COGNAC : Fifth $4.29 !

Lietuvių diena
Šalia įprastų darbų 

valdybai tėnka suruošti 
vių Dieną Windsore. Prašome
visų lietuviškų organizacijų 
darbo dienos savaitgalį jokių 
didelių parengimų bei suvažia
vimų nedaryti, o jei tokius su
važiavimus rengtumėt, siūlytu
me tai daryti Windsore.

Kalėdų eglutė

Ka-

CHORAS

atsilanko

Naujoji valdyba suruošė 
ledų eglutę vaikams gruodžio 
30 d. Vaikai išpildė programė
lę ir buvo apdovanoti dovanė
lėmis. Valdyba dėkoja dr. Nai- 
kauskienei už dovanėlių krep
šelių parūpinimą ir už piniginę 
dovaną, Nuoširdus ačiū Lido 
cleaners savininkui Pundziui 
piniginę dovaną, Kazlauskui 
pabuvimą Kalėdų senelių.

Parengimas
Valdyba ruošia kaukių balių 

vasario 17 d. Slovakų parapijos 
salėje, Tecumseh Rd. kampas ( 
Byng. Valdyba kviečia dalyvau-

i

uz 
už

— pirm., 
vicepirm., 

Rožė Bilaitiš, vicepirm., Alber
tas Boreišis, sekr., Marija Bu
kauskas, ižd., Vladas Mingėla, 
report., Stela Hotra ir Stasė 
Bankauskienė nariai. Be to, iš
rinkta kultūrinių parengimų 
komisija: Marija Sims, pirm., 
V. Mingėla, sekr., A. Musteikis, 
St. Iljesevičius, Ant. Naruševi
čius — nariai.

1962 m. veiklon įžengiant, 
Lietuvių Kultūros klubas laukia 
kultūrininkų talkos ir naujų 
narių: tai būtų logiška ir nau
dinga lietuvybei. Kai du stos — 
visados daugiau padarys!

Detroito visuomenė turėtų 
nuoširdžiau L. K. K. remti, tal
kininkauti. VI. Mingėla

kiekvienu Us M. Francescos.
šv. Kazimiero bažnyčioje tą 

klubo vai- d eną bus atlaikytos pamaldos 
už mūsų kenčiančią tautą ir iš
tremtuosius Sibire.

Visos draugijos prašomos tą 
! dieną neturėti jokių kitų susi
rinkimų, o gausiai dalyvauti pa 
maldose ir paminėjime. Po pa
minėjimo bus gardi vakarienė 
visiems svečiams apatinėje sve-

EXSHAW 80 PROOF FRENCH 
COGNĄC Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S- E.

KAHLUA BIPORTED MEXICAN
COFFEE LIQUEUR

I

r

M O V I N G
F. KASPARAS

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

TERRA
3237 W. 63rd St., Chicago 29, m. 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
orangenybės, etc., etc. Kaincs nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

X
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Fifth $4.89

Fifth $4.98

RASPBERRY, STRAVVBERRY or ORANGE_
ICE LIQUEUR Fifth $3.29

IMPORTED POLISH KRUPNIK 
80 PROOF. Fifth $5.19

SICILIAN GOLD WINE CREMOVO,
MANDORCREMA, CREMA, CAFFE. Fifth $2.39

SPECIAL CLOSE OUT PRICE ON ALL 
WHISKIES IN DECANTER BOTTLES.

SOUTHERN COMFORT Fifth $3.98
VIETOJE GELIŲ

Detroito teisininkai pagerb- 
! darni savo mirusį kolegą dr. 

rū- Erinių Baleniūną, vietoje gėlių, 
va- paaukojo 36 dolerius Vasario

landėlės išlaikymu, šiuo koncer *-6 gimnazijai, 
tv. siekia sukelti taip reikalin- ANTANO PAR 
gų lėšų valandėlės išlaikymui. * " '
Tikimasi, kad ir nepalankes-1 
niam orui esant tautiečiai pa- Kiekvienas, kuris
rems pastangas tų žmonių, ku- į L etuvių Šv. Antano bažnyčią 
rie siekia, kad lietuviškas žodis -1 vai. mišioms, kiekvieną sek- ti visus windsoriečius ir kaimy- 
ir lietuviška daina skambėtų matmenį girdi galingąjį chorą, 
tol kol esame gyvi. kur am nuo 1956 metų sėkmin-

___________________ _  _ gai vadovauja muz. A. Mateika. 
Bet tai ne viskas. Įvairūs minė
jimai, šventės, sukaktys neap- 
seina be gražios lietuviškos dai
nos ir čia visur matome Šv. An
tano par. chorą. Niekas savai
me reatsiranda, norint turėti 
— reikia dirbti. Daug dirba ir 
šis choras, dėlto ir jo išpildo
mos dainos skamba gražiai. Ar
tinasi nepriklausomybės šven
tės r fi’ėjimas, įvykstąs vasario 
25 d. ir šiam reikalui choras 
padidintame sąstate, pilnu tem
pu ruošiasi, mokosi naujų dai
nų, kad jos galingai skambėtų 
didžios os lietuvių šventės pa
minėjimo metu. Tas pats choras 
balandžio 28 dienai ruošia links 
mą operetę “Consilium Facul- 
tatis”.

Operetę scenai choras ruošia 
su pruyrusių talkininkų pagal
ba. Operetę režisuoja rež. Jus- 

i tas Pu^dešris, dekoracijas ruo
šia dail Eduardas Vasiliauskas. 
Prie gausaus ir balsingo choro 
operetėje dar girdėsime bosą 
Man joną Sajauską ir baritoną 
Joną Jurgutį.

Chorui vadovauja gabus mu
zikas Albertas Mateika, o rei
kalus tvarko Leopoldas Henin- 
gas ir Danutė Žebraitienė. P. J.

NAUJA VALDYBA

KREPŠINIO TURNYRAS
Sausio 27 - 28 dienomis Det

roite įvyks didžiulis Vidurio Va
karų apygardos krepšinio tur
nyras. Dalyvaus Chicagos, Cle- 
ve’ando ir Detroito sporto klu
bų vyrų krepšinio dešimtukai. 
Rungtynės įvyks S. Andrew ir 
Cecilia mokyklų patalpose.

St. Andrew salė yra tarp Mc 
C4raw, Larkins ir Wagner gat
vių, o St. Cecilia prie Livernois 
ir Stearnes gatvių.

Tomis pačiomis dienomis 
vyks ir Vid. Vakarų Sporto A- 
pygardos sporto klubų atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavimui pa
talpas davė Detroito LSK “Ko
vas” nuolatinis rėmėjas Alytaus 
baro savininkas Petras Padols- 
kis.

šis įvykis yra neeilinis ir ver

i

nūs detroitiečius su kaukėmis 
ir be jų. Įdomiausios kaukės 
bus premijuojamos, šokiams 
gros geras orkestras, veiks tur
tingas bufetas ir bus daug ki
tokių įvairumų.

Vasario šešioliktos minėjimas 
yra numatyta ruošti kartu 
Detroitu, tai yra vasario 25

B.

su 
d.

ateitininkų 
SUSIRINKIMAS

Detroito Ateitininkų Sendrau
gių susirinkimas bus š. m. sau
sio 21 d. 11 vai. šv. Antano 
parapijos mokykloje. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Valdyba

LIETUVIŲ KULTŪROS 
KLUBO VEIKLA

IIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllf IIIIIIIIII llll IIIIIIIĮ 

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenne

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165

GENEIiAI, CON'TRACTOR

Atlieka (vairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalintn- 
kystCs. cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo. dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų (rengimą 
pastogėse ir skiepuose.

veikla. Buvo suruošta

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 5:00 5:3<» 
p. p. iš Detroito stoties WJLB 
1400 kilo

Direktorius Ralph 4. Valatka 
15756 Lesu re Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadvray 8 2224

Didingas lenkiškas, 3-jy valandų Eastman Color Cinemascope 
filmas apie Kryžiuočius

“KRZYZACY”
vėl dvi savaites rodomas CRYSTAL TEATRE, 2705 W. North 

Avė. (1 blk. nuo Humboldt Parko)
Pirmas seansas sausio 26 d., 6 y. v., vėliau 9 v, vak,
ŠEŠTAD. ir SEKMAD. po 4 seansus: 
12 vai. d., 3, 6 ir 9 vai. po pietų.

Tikrai puikus filmas pagal 
Henryk Sienkiewicz romaną 

KRITIKŲ VERTINAMAS VISAME
PASAULYJE

Dialogai lenkiški, užrašai angliški.
Matysite Bedievišką Kryžiuočių žy
gį prieš lenkų, lietuvių, slavų ir 
Baltijos tautas.. Matysite jaudinan
čias meilės scenas, kupinas nepa
mirštamo švelnumo ir grožio. 30 mi
nučių spektaklį, vaizduojantį didelio 
masto panoraminę mūšio sceną.
Matysit prabangų grožį iš 15 amž.

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL -XZ™/SAVINGS

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!

LEO'S TEXACO SERVICE
PILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DARBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

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

COUNTRY HANIS
COL. H. BRĖGEL’S FARM U. S. 42, 4 miles So. cf Union, Ky.

$1.10 PER LB. POSTPAID
Bacon — Sausage — Shipped anywhere in U. S. A.

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres.’TeL VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

i

I

bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

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

Metinio susirinkimo proga, j 
kuris įvyko sausio 14 d. Tarpt. 
Instituto salėje, būtina išsitar
ti, kokia nauda nešama tų ne
gausių Kultūros klubo darbuo
tojų? Stengiamasi Tarptautinio 
Instituto rūmuose skleisti lie
tuvių tautos kultūros šviesą. 
Šių rūmų pastogėje sutelpa, 
bendradarbiauja daugiau kaip 
67 JAV gyvenančios tautinės 
grupės — tautos. Šiuose rūmuo
se verda kultūrinis ir kitoks 
gyvenimas. Ruošiamos paskai
tos, įvyksta koncertai, įvairia
rūšės meno parodos, pasilinks
minimai, kasmetinės mugės, ku 
rios sutraukia, arba pro kurias 
pražygiuoja, kartais daugiau 35 
tūkstančių Detroito ir jo apy
linkėse gyvenančių žmonių. 
(Sic!) Šių rūmų salės neperdi- 
džiausios,
puošnios, labai tinkančios dai-.1 
lės meno ir kitoms panašioms 
parodoms. Čia niekas ir niekad 
nevartoja alkoholio. Sąlygos 
veikti ir lietuviams tikrai dėkin
gos, tačiau Lietuvių Kultūros 
klubas teturi tik apie 50 nar ų, 
šio klubo negausūs veiklieji 
darbuotojai kasmet suruošia j

Windsoro, Ont., LB praeitų 
metų valdyba pasižymėjo ypa
tingai gražiu sugyvenimu, dar
nia veikla. To pasėkoje visus 
metus reiškėsi gyva bendruo
menės
įvairių minėjimų, rinkta aukų. 
Apie tai jau buvo ne kartą 
spaudoje.

K. L. B. Windsoro apylinkės 
visuotinas narių susirinkimas 
įvyko gruodžio 10 d Susirinki
me išrinkta nauja valdyba 1962 
nitams:

Pirm. E. Butavičienė, vice
pirm. V. Barisas, sekret. V. Ka
činskas, ižd. S. Pakauskas, vald.

bet užtat gražios,

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

Telef. WAIbrook 5-5121

K

—--------------------Jįu.----------- ------------------v---------------------------------------- ------------------------ ■įfc-.' — ■■■-------------

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.

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 Dividcnd up to 4>/t%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue

Split by PDF Splitter
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Kun. J. Juozevičius, Marąuette 
Parko jaunučių at-kų globėjas, 
kalba kuopos susirinkime atidary
mo metu 1961 m. gruodžio 30 d.

'X Nuotr. Z. Degučio

ko: Laima Bačinskaitė, Ramu
nė Juozevičiūtė ir Gražina Ma- 
ciūnaitė. O vyr. red. — Zita 
Acalinaitė.

Visi aprašyti dalykai humo
ristiniai, tik tos stovyklos da
lyviams suprantami.

V. L.

GAVĖNIOS SEMINARAS

irChicagos draugovė, kaip 
kiekvienais metais, taip ir šie
met ruošia gavėnios seminarą 
— paskaitų ciklą. Smulkesnės 
informacijos — vėliau. Parink
tos temos įdomios ir svarbios, 
numatyti paskaitininkai žino
vai savose srityse. Turėkite Ga
vėnios šeštadienių vakarus 
minty.

ŠATRIJIECIAMS

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 kamb. 5 metų niūras, garažas, į 

vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

j Už įmokėtus $2,000 ir $85 j mėn.
I galite pirkti 4 kamb. mūrų, kurio
I kaina $13,000.
1 6 butų mūras ir $7.200 nuomos
1 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, 
ž kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo,
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600. 
1% 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 IŠTAIGA DIRBA KASDIEN 

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

ga.-

8 ir

Mū-

I

Vyresniųjų ir jaunesniųjų 
Šatrijiečių Sus-mas įvyksta sau
sio 21 d. 4 v. p. p. pas Agnutę 
Kižienę, 7118 S. Troy.

Programoje: K. Bradūnas,
Brasytė - Bindokienė, A. Kate- 
lytė, D. Kolbaitė.

į JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL I8T AT t REAL ESTATE

(Atkelta iš 2 psl.) 
nuoti ir keliauti į namus ar ba
liukus.

Atsiminti, kad gyvenimas 
yra tiek vertas ,kiek verta mei-, 
lė, meilė tiek verta, kiek verta 
siela, siela tiek verta, kiek ver
ti jos idealai. R. Plūs.

Jeigu jums nepavyks toks ■ 
smagus susirinkimas, koks bu-Į 
vo mūsų, tai nesiskųstit, nes 
kas žino... gal jūsų idealai nė
ra tokie, kaip mūsų!

Čigo—nėlė

Marąuette parko jaunučių 
į ateitininkų susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, sausio 20 d., Chi- 

' cago Savings & Loan Assn. pa- 
į talpose, 6245 So. 
Į Pirmosios grupės 
i rosios — 2 vai.

Westem avė.
12 vai., ant-

Globėjos

LIPNIŪNIECIAMS

Modemus restoranas, rinktine vie
ta, tik $4,000 Įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidencijų. 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. ; ‘ 1 : : ____  _’2'
$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. Aiumin. langai. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

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

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

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

Į $21,000.
3-jų butų medinis. Platus sklypas 

lir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
; Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
' Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,600.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
I Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
: montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 
|gė. $16.900.

. . i Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p.
atskiri gazu šildymai, . sĮęjypag Artj Marąuette Parko. Tik 

$17.900.
13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 

metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

jų Metų kalboje pasiūlė, kad 
kiekvienas kanadietis bent 10 
minučių dienoje skirtų pamąs- 
tyti apie brolišką artimo meilę, i

i

I
i
Į

- . j . . * : 2-jų aukštų mūr. namas. 2 po 5 Į
Tai būtų pirmas žingsnis į drau 1 kamb. ir beismente 2 kambariai. 55-os 
giškumą tarp tautų. Venier y- Garažas. Labai geroj vietoj, arti $27,9( 

' prie mokyklų ir bažn- Nebrangus.
Dėl susitarimo skambinkit savi
ninkui — GR 6-6649, tarp 6 ir 8 
vai. vak., šešt. visą dieną.

ra pirmas katalikas, patekęs į 
generalinio gubernatoriaus vie
tą Kanadoje.

Elementorius “E”
Išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti

Lipniūno kuop. sus-mas įvyks jį skiemenį, 
sekmadienį, sausio 21 d., Jauni- tys skaitys, 
mo Centre po 10 vai. mišių. 
Programoj — referatas ir dis
kusijos tema “Komunizmo ko-' 
va 
iy

prieš religiją”. ' Meninėj da- 
nuotykiai iš žiemos kursų.

REAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

Elementorių paruošė žinomas 
pedagogas ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą- 

Toliau vaikai pa-

$1,500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. 2 auto, naujas gara
žas. Tuojau galima užimti. Leng
vi išsimokėjimai. Užeikite pasiimti 
raktą šiuo adr.: 3739 W. 26th St. 

, LA 1-7038.

j IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas, 
be baldų, 1-me aukšte, Marąuette į 
Pke. 7025 S. Rockwell, tel.

WA 5-9237

PRIE MARQUETTE PARKO

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

. $280 mėn. pajamų. Tik 
, $27,900.

Grosernė su 2 butais. Biznis iš- 
i dirbtas per ilgus metus. Gera 
klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 

■Tik $27,250.
Žemiau savikainos. Evergreen 

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.

6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb. 
10 m. senumo. Alyva šildymas. 

' Garažas. Marąuette Parke. Su vi
sais patogumais. Kaina tikrai pri
einama.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

HELP VVANTED — VYRAI

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

$42,800 mūrinis 4 butų, 59 tr 
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, 2 
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, garŽžas, 
30 p. lotas. Gage p.

$18.900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas, 43 ir Campbell.

$12,900 medinis 1% a. (6 ir 5), 
reikalingas remonto, 58 ir Mozart.

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

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

$30,800 mūrinis 1’/t a., 10 metų, 
gerai išlaikytas. M. parke.

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

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

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

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

žas, pastogė, tik $12,9«o.
Mūras 5 kamb., SO p. lotas, 

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

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

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

mas, Gage p., tik $8.0Q0.
Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 

gera vieta. $17,800.

S ga-

ge ra-

69 tr

62

II
A. KAIRYS REAL ESTATE

2501 West 69th Street. Tel. 436-5151I

Mūr. 5 ir • kamb., garažas. $26,900. 
Mūr. 5 apart., $450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

I

lr

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2406 W. 51st St WA 5-5030

VASARIO 16 ARTĖJANT
Artinasi vasario 16. Mūsų tė

vynės kančios dar galo nematy
ti. Neabejojame, kad kiekvie
nas ateitininkas šia proga skirs 
savo piniginę auką tėvynės lais
vinimo kovai remti. Tepadaro 
tai kaip ateitininkas: savo au
ką ALTui įteikia per savo atei
tininkų sendraugių skyrių. Esą- į 
me tikri, kad įrodymų tam ne
reikia, nes jie labai aiškūs. Pra
ėjusiais metais daugelis skyrių 
tai jau atliko. Šiemet tikėkime, 
kad visi skyriai tai padarys, ir 
kiekvienas ateitininkas bei pri
jaučiantis savo auką įteiks per 
artimiausią ASS skyrių.

10

Elementorius ruoštas 25 me- 
tus. Gausiai iliustruotas dail. ! 
V. Simanavičiaus spalvotais! 
piešiniais. Yra 112 psl. Išlei- 

MINUCIŲ APIE ARTIMO do Ateitis Brooklyne, N. Y.
Spaudė • saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

L. K. V.

MEILĘ

Kanados generalinis guberna
torius Georgės Vanier savo Nau

SAUSIO MĖNESIO 
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

PAS BUDRIKĄ

Skelbkitės “Drauge”

Remkit dien. “Draugę”

Maintenance Machinist
For maintenance and repair of 

BAKERY MACHINERY

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

PILDOME INCOME TAKSUS 
General Insurance, Notary Public 

6455 SO. KEDZIE AVENUE 
TeL PRospect 8-2233

$10.500 METINIU PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6X4 ir krautuvė, šviestis, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS M f R. BUNGALOIV
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga, 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE 
Krautuvė

biznio gatvės. 4 % metų 
tartis. $9,000.

3 BUTU MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

>/2 BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway j O’- 
Hare aerodromų. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

ant 
su-

S 16,500
Nauja cen 

alyvos šilu

2735 We$t 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Bakery experience preferred.
Full benefits. Permanent. Apply:

WARD “Tip-Top” BAKING 
COMPANY

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

ŠIMKUS

nr

VYRAI DR MOTERYS

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

i
Turime pardavimui įvairiausių 

j namų bei biznių visur. Be co labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

Reikalinga ateinanti moteris j 
(nors kiek kalbanti angliškai) na
mų ruošos darbui, prosyti ir pa
dėti prižiūrėti vaiką, treč. ir penk
tadieniais. Tel. YOrktown 5-7225.

j PIRKITE APSAUGOS BONUS

>jr.

INCOME TAX

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 % 

kamb. (3 mi^g.) mūrinis ant 50 p.
■ sklypo. 2 maš. “side drive“
1 žas. Savininkas perkeltas Į 
j York. Parduos už $18,000 ar

■ pigiau.
3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 

kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Westerif ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

gara-
New 

net

MAROUETTE PARKE
Prie Marąuette Parkoj' mūr. 6 

kamb. rezidencija. 12 m. senumo. 4o 
p. sklypas. 2 maš. garažas. Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $26,000.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14.000.'-

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublie 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

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

g ♦♦♦»♦♦♦♦♦♦«»»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦»»♦
A. ABALL ROOFING

Įsteigta prieš 48 metus 
fc Gutters, Downspouts, Stogai. Dum- 
i traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar- 
’Ų ba dedame naujus. Stogai atnaujina- 
j mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
£ “Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
K Nemokamai apskaičiuojame; žemiau- 

sios kainos Darbas garantuotas. At- 
dara dienų ir naktį bei sekmadie- 

A niais.
LA 1-6047, RO 2-8778

♦■♦♦♦♦♦♦* »■» ♦♦♦♦♦♦♦♦

PAGERBTAS 
M. MOTEKAIT1S

Chicagos stud. ateitininkų 
korporacijos pagerbė stud. ša- 
trijietį — pianistą Manigirdą 
Motekaitį. Sausio 5-tą įvyko 
M. Motekaičio solo rečitalis, pia
no muzikos magistro laipsniui 
įsigyti. Į šį puikų rečitalį sugu
žėjo visokiausių žmonių — per 
šimtą. Po koncerto korp! Gran
dies parinktam restorane įvyko 
šeimyniškas banketas, kurio me
tu Manigirdas buvo dekoruotas 
Šatrijos spalvom. Dalyvavo per 
20 .žmonių, kurių tarpe buvo 
sol. Iz. Motekaitienė, kun. J. 
Urbonas, kun. P. Celiešius, C. 
Grincevičius, Korp! Šatrijos 
sendraugiai ir studentai, Korp! 
Grandies studentai, Korp! Gie
dros atstovė ir keletas svečių.

Cigo-nėlė

J

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

Didelis pasirinkimas rakandų pi
gių ir brangių už žemesnes kainas 
kaip kitur, ant lengvu išsknokėji- 
mų.
2

3
3

dalių Parlor Setai nuo $88.00 j 
iki ..................................... $400.00
dalių Sectional Setai nuo $148.00 
dalių Miegamojo kambario setai 
nuo $89.00 iki ............... $450.001

5 dalių Dinette setai nuo $39.00 
Vilnų karpetai 9 x 12 nuo $39.00

Minkštos kėdės, Matracai, Šal-I 
dytuvai, Dulkių valytuvai, Ga žiniai 
pečiai, Skalbiamos mašinos, Sta-1 
liukai. Rašomos mašinėlės, Lem-, 
pos, Televizijos, Radijai, Phono- 
gralai. Gintaras, Laikrodėliai ir 
Auksiniai daiktai.

SEZOMVStS LIGOS VARDO 
LEIDINĖLIS

Praėjusių metų gale (XII.27- 
30) Union Pier, Mich., įvyko 
vyresniųjų MAS žiemos kursai 
— stovykla. Ta proga buvo iš
leistas rotatorium spausdintas 
humoristinis leidinėlis — Čiau
dulys. Redakcinį kolektyvą su
darė: Daiva Bajoriūnaitė, An
tanina Cunkaitė, Rita Jaraitė, 
ir Jūratė Juozevičiūtė. Techniš
ką apipavidalinimo darbą atli-

BUDRIK
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad. 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo

i 2 iki 2:30 valandos po pietų.

Platinkite “Drauge”.

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

AND LOAN ASSOCIATION
tiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside MISI

4
4

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

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
įvairiose CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

$15,900. Apylinkėje 27-os ir
Sawyer Avė. 4 butai. 3 po 4 kam.

> ir 3 kamb. Gazu apšild. Pajamų 
$140 per mėn. Tik $2,000 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA

i 1-7039.

Pildymas
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875I

ĮSIGYKITE DABAR!

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS E^IZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI CINOSir PREKY BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JQ$U PAGEIDAVIMĄ

RE PUBUC 7-8949 
•ISO s. ALBANY AVĖ. CHICASO

JUOZAS ŽEMAITIS

1

CONSTRUCTION CO
REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

IR VIC. SKADE. ST 8-»272 
HEATING CONTRACTORS 
[rengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (fumaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki S metų lšul- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND
S h Elei' MEt AT i

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, niinolB

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-641$.

V Ai

2501 West 69 Street
HE 4-7482 436 - 5153

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys
167 psl., kaina $1.50.

Gaunama DRAUGE ' '

4545 W. 63rd St, Chicago 29, III.

►ooooooooooooooooooooooooo 
LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ........................ $3.50

Parašė Dr. A. Šapokai
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. šlapeli*
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ................................ |1.25

Išleido Marlborough
Užsakymus su nintgaU prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, Hl.

• STATYBA • PLANAI (

• PASKOLOS U
Gyvenami namai. - Biznio, in- * 

4 dustrijoa bei ofisų pastatai, i> 
Taip pat įvairūs pastatų re-a

I

STAŠAITIS!
Statybos Kontraktorios 
•043 SO. SAUYER AVENUE J 

CHICAGO 20, ILL. A
Namų TeL PR 8-8378

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL. JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago. HL

,, VIKDO“
HEATING SERVICE

Įrengia naujus Ir pcrstato se- 
nu. visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (fumaces), gas ir 
alyvos “oonversion burners”, 
vandens "boilers", vandens nu- 
tekGjimo rinas (guttera) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. VE8IERS AVĖ.. Chl- 
cągo^ m., VI 7-3447 — D. Žu-

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE” 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 

visiems prieinamos.

V. SIMKUS
StalylMM ir Remonto Durimi 
2618 WE8T 71st STOflTr 
Tei. PR 8-4268 ir TE 6-5531V
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i* MANE IŠTREMIA

Pasakoja iš Sibiro ištrukusi lietuvaite

— 1947 m. turėjau apendici
to operaciją, — pasakojo Jad
zė. — Toje ligoninėje buvo at
vežti gydyti du smarkiai pri
mušti partizanai. Prie palatų, 
kur jie gulėjo, buvo pastatyta 
sargyba. Vienas, stipresnis par
tizanas sesučių buvo išneštas 
į lavoninę kaip numirėlis. Iš 
ryto gydytojui kartu su sau
gumo vyrais nuėjus į lavoninę, 
partizano lavono nerasta. Bu
vo pabėgęs...

t
Bėgame iš namų

Tuo pačiu metu buvo trėmi
mai, bet mūsų šeima dar išli
ko. Pradėjo organizuoti kolū
kius. 1948 metais, nebegalėda
mi išpildyti pyliavų, apleidome 
ūkį. Daugelį mažažemių arešta
vo, nes jie mažiausia norėjo dė
tis į kolūkius. Tėvai, nakčia 
susikrovę į vežimą ryšulius, 
prisirišo karvutę ir žiemos tam
soje išvažiavo laukais, slapsty
damiesi, sustodami tai čia, tai 
čia. Tėvas pasirūpino padirb
tus dokumentus.

1949 metais vyko smarkūs 
trėmimai. Pirmą traukinį mūsų 
apylinkėje pripildžius tremia
mais ir išvežus, buvo klaikus 
vaizdas. Likusį turtą gabeno į 
valsčių miestelius. Vežimuose 
braškėjo sudėti baldai, galvijai 
varomi baubė, badėsi su kito 
kaimyno galvijais, avys varo
mos bliovė. Kaip žiauru buvo, 
net šaltis pereina kūnu pagal
vojus. O. praeini pro tą ūkį, 
iš kurio išvežta šeima, net aša- 
yų sulaikyti negali — pasili
kęs šunelis prie išdraskyto liz
do kaukia, atsitūpęs ant take
lio. Rodos, tada niekas daugiau 
neatjautė * šeimininko pradėtų 
kančių, kaip tas šunelis.

Prisiartinau prie mokyklos. 
Popieriai išmėtyti, kažkas bai
saus. Skubu į vedėjos butą — 
jos jau nėra, išvežta. Kambary 
netvarka. Lipu drebėdama į sa
vo kambarėlį. Durys neišlauž- 
tos, tvarkoje, bet nuotaika, 
kaip laidotuvėse. Nusiverkusi 
prasėdėjau visą dieną kamba
rėlyje.

{ kambarį įėjo du ginkluoti 
vyrai...

sušilai-

iš kur 
Nieko

Naujosios Anglijos seselių ir brolių mokytojų konferencijos kal
bėtojai. Iš kairės į dešinę: seselė Rose Eileen, vysk. Bemard J. 
Flanagan ir seselė Genovaitė ’C. J. C. (E. Meilaus nuotr.)

žvelgusi į sargybinius, 
kydavau.

Miestelyje klausinėjo, 
esu, kur mano tėvai,
neatsakinėjau, tik pasakiau:

— Jei vežat, tai vežkite...
Susikabinome su nepažįstama 

ir graudžiai verkėme
— Laikinai uždarė į vieną 

kambarį. Turėjau popieriaus ir 
pieštuką; parašiau bendrą at
sisveikinimo laišką ir ieškojau 
progos kam perduoti. Vėl ve
dama į mašiną, įdaviau laišką 
pažįstamam sargybiniui. Įsodi
no į sunkvežimį, į kurį įmetė 
dar vieną, žiauriai sumuštą lie
tuvį, ir jo žmoną. Su ja, visai 
nepažįstama, susikabinome ir 
graudžiai verkėme. Taip verkė
me, kad šoferis sustojo, atėjo ^elių ir brolių mokytojų 
prie mūsų, ramino ir pats ver-t konferencija. Konferencijoje da S*au pasauliečių mokytojų, mo
kė. Vienas sargybinis subarė, Iyvavo 75 atstovai iš vienuoli- kytį katalikų tikėjimo viešųjų j 
liepdamas nutilti, tačiau mes diecezijų. Seselės lietuvai- mokyklų mokinius.

I

MOS KOLONIJOSE 
Worcester, Mass.

Mokytojų konferencija
Sausio mėn. 6 d. Notre Dame 

Academy, Worcester, Mass., į- 
vyko penkta Naujosios Angli-

žiuotojo Jėzaus, atstovavo Wor 
cester dieceziją.

Pagrindinę kalbą pasakė Wor 
cester diecezijos vysk. Bernard 
J. Flanagan, nurodydamas kon

ferencijos tikslą ir svarbumą. 
Į Savo kalboje vysk. Flanagan 
pabrėžė, kad reikia paruošti dau

Dėl paruošimo pasauliečių ti- DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. sausio mėn. 18 
kybos mokytojų kalbėjo seselė j ---------------------------------------------------------------
Rose Eileen, iš Cardinal Cush- bo. Gamino per 80 rusių po- po 15-18,000 klg. Daugiai 
ing kolegijos Brooklyne, konfe- ' pierių. Paprastesnį popierių ga gamino laikraštinį, vynioja 
rencijos pirmininkė, seselė Ge- mino iš medžių ir celiuliozės, I jį ir įvairių rūšių spalvotą 
novaitė iš Aušros V artų para- ! kuri buvo gaminama Klaipėdo- ! pierių. Patvaraus skudur

’ popieriaus negamino, nes jo 
žinias buvo apsunkintas. Kn; 
tame popieriuje spausdina; 
ateitis buvo liūdna, (jv.).

pi jos, Worcester delegacijos'pir j je, celiuliozės fabrike. Geresnį- 
mininkė ir seselė Mary Thoma-1 jį dirbo iš importuotos celiulio- 
sia, iš Mount St. Mary kolegi- i zės. Fabrikas per dieną paga- 
jos, Hooksett, N. H. E. M. i mindavo 25,000 kilogramų laik 

į raštinio popieriaus, o kitokio

Petrašiunu popieriaus 
fabrikas prieš 25 metus
Tegyvavo dar tik kelis me

tus, o jau 1936 m. fabrike dir
bo 120 darbininkų trimis pa- i 

j mainomis. Dirbo ištisai visą 1 
parą, tik sekmadieniais nedir-

I

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0883 PR 8-0834

iJ
liepdamas nutilti, 1 
verkėme, nei užuojautos, 
bauginimų negirdėdamos.

Jadzė tai pasakojo ir 
braukė ašaras, užsikniaubusi 
ant stalo.

— Pasiekus apskrities mies
tą, mačiau pažįstamus veidus. 
Norėjosi jiems sušukti, bet ma
šina lėkė nesustodama. Atga
beno į stotį. Čia vaikščiojo mo-

i

Šią naktį nutariau nakvoti 
namuose, nes tremiamų ešelo
nas išvežtas, pavojus nebeturė
tų grėsti. Iš ryto norėjau kur 
išeiti atsikvėpti iki kito veži
mo, bet buvo dar peranksti, 
Pasiėmusi knygą skaičiau. Tik 
staiga išgirstu žingsnius laip
tais. Pasibeldę įėjo du ginkluo
ti: vienas rusas, kitas lietuvis. 
Paklausė pavardės, sąraše at
žymėjo pliuso ženklu ir pasa
kė:

— Mašina stovi prie durų. 
Pasiimkite ką. Tamsta esi tre
miama.

Kažkaip atsirado naujų jė
gų. Nė ašara neišbyrėjo. Pla
navau pabėgti, bet sargybiniai 
nė žingsnio neatstojo. Einant 
prie mašinos, mačiau ašarojan-1 
čias atsisveikinti atėjusias mo
terėles, savo mokinius. Sargy
biniai mane kalbino, bet aš nie
ko negirdėjau, tik akimis gau
džiau pakelės krūmokšnius ir 
išmėtytus nuo arklio kanopų 
tvirtus sniego gabalus. Palydė
jau akimis Miniją, kiek toliau 
nuo kelio išaugusią pušaitę, 
širdyje atsisveikinau su visais. 
Taip norėjosi paverkti, bet, pa-

Gražią vizitinių kortelių 
biznieriui-protesionalui

reikia
D R A U G A s

spausdina tokius dalykčlun- 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS 
SkiaiMaHt LUdkm 5-9500

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 Ith Street

Didžiausias Paminklams ■ Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniųj

Į EDVARDAS SAUNORIS
Pamirkai o crSloa io acrm <

nei tės — kazimierietės ir Nukry- Vienuolės mokytojos ir vie
nuoliai mokytojai nepajėgia neš 
ti tos sunkios ir atsakomingos 

— Aš irgi lietuvis, tačiau į naštos, kurią uždeda kas kart 
Dievą netikiu. daugėjantis mokinių besimokąs

— Tada jūs esate ne lietu- tikybos skaičius.
vis, bet išgama.-------------------------------------- .

Po šitokio atsakymo rusiš-
koje uniformoje lietuviškas gy-SOPHIE BARČUS RADIO 
vulys pakeitė veido spalvą ir 
įsakė man pasirašyti norinčia

vėl

I

Lietuvis ūkininkas maskolių va
tiniais drabužiais Sibiro tremtyje.

kiniai, kurie atostogų metu bi- 
> jojo važiuoti, kad neištremtų 
su jų namiškiais...

Nori užverbuoti šnipinėt
Jau čia nusivedę į atskirą 

kambarį norėjo mane užver
buoti, duodami suprasti — jei 
sutiksi -šnipinėti, paliks netrė- 
mę. švelniai pradėjo kalbėti, 
pasiūlė užrūkyti. Pasakiau ne
rūkanti. Gundytojas kalbėjo:

— Gal norėtumėte pasilikti... 
Jūs mokėtės tarybinėje mokyk- 

| loję.. Tarybinį gyvenimą su
prantate.. Be to, į Dievą neti
kite.

Čia aš jį pertraukiau:
— Kaip tai į Dievą netikiu. 

Juk aš esu lietuvė.
Jis nusišypsojo ir prabilo:

ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penk-

išvažiuoti į Sibirą. Paskiau nu- tą^enio 10 iki n yai- ryto, šeštadte-
4 n ; niais ir sekmadieniais nuo 8 iki

vedė į policijos 12__ 1_____
kampas buvo pripildytas trem
čiai sugaudytų žmonių. Atėju- į 
si į kampą, atsisėdau ant savo 
“kraičio” ir, pasiėmusi gitarą 
(kurią išvežant buvo įmetęs 
rusas sargybinis), ėmiau ją 
barškinti.

kiemą kur 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock. 4-2413 
715# So. Maplewood Ave., 

Chicago 29, UI.

Bandome pabėgti
Vakare atvežė ir tėvelius. Jie 

beveik nieko neturėjo, nes 
slapstydamiesi su savimi nieko 
nebuvo pasiėmę, o prašytis nu
eiti pas žmones, kur buvo daik-| 
tai padėti, būtų juos išduoti i 
žiauriam likimui.. Su vienu 
klasės draugu bandėme pabėg-; 
ti, bet pagavo. Draugą nuvedė
į rūsį, kur gausiai buvo van
dens ir jis negalėjo nei atsigul
ti, nei atsisėsti. Mane pasodi
no toliau nuo kitų tremiamųjų.; 
Tarp jų buvo viena ponia, ku
rios vyras buvo kalėjime, veža
ma su mažu kūdikiu. Ji nega
lėjo pasiimti nė kūdikiui būti
niausių reikmenų.

Suvaro į gyvulinį vagoną
Naktį teko praleisti atsigu-1 

lūs policijos būkle ant grindų, 
paltu apsiklojus. Nuolat vis 
rinko tremiamuosius. Pagaliau 

į — ėmė krauti į traukinį. Čia 
buvo susirinkusių artimųjų bū
reliai. Atsisveikinimai buvo 
daugiau be žodžių, nes skaus- 

' mas ir širdgėla buvo užkimšu-i 
si gerklę. Pasibučiavę, pasižiū
rėję vienas į kitą, sargybinių 
paraginti, apsisukę nueidavome.

Taip pripildė gyvulinius va
gonus ir užkalė geležine štan
ga. Likusieji šluostė ašaras, o 
vagone buvome kaip stabo iš
tikti. J. Pr. I

I

Veronica Jaškevičus
(Pagal tėvus Juknis)

Gyveno 4015 S. Maplewocd 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. 
Eudetkio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave.

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

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

N uliūdę. Dukterys ir žentas.
Laid. direktorius John F. Eu- 

deikis. Tel. LA 3-0440.

t — 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 SfM PR 9-1355 ir 9-1356

DR. ALDONAI LABOKIENEI,
<•

jos tėveliui mirus Lietuvoje, giliausios užuo
jautos jausmus reiškia

Aldona ir Vytautas Taurai

Mirus
A. f A-

PULK. J. VINTARTUI, 
reiškiame mieliems p. Justinai Vintartienei, inž. 
Vytautui Vintartui, dr. Aldonai Labokienei, Danutei 
Macijauskienei ir jų šeimoms bei giminėms gilią 
užuojautą.

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

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

y

(

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st Sf. Telef. GRovehili 6-2345-6 
<410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠT® AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laimutė ir Aleksandras Tornau

1

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tet YArds 7-1138—1138

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

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

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

A. “f" A.
PULK. JONUI VINTARTUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui kolegai inžinieriui 
Vytautui Vintartui ir visiems šeimos nariams 
gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Inžinierių-Architektų 
Sąjungos Chicagos Skyrius

ANASTAZIJAI VaRTILKeNAS 
mirus, (1962 m. sausio 15 d., 7 vai. ryto) širdin
giausią užuojautą reiškiame jos vyrui, dukterei ir 
sūnui.

Ilsėkis Dievo ramybėje, miela Anastazija, tegul 
bus lengva Tau šios šalies žemelė.

Nuliūdę: Giminės — Vladas, M i Ii ja, Rūta, 
Mykolas ir Viktoras Rutkauskai

DR. JUOZUI SKRINSKAI 
IR SEIMAI, 

mylimam tėvui Jurgiui Skrinskai mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Lietuviu Fronto 
Clevelando Sambūris

TBYS
AIR-CONDHlONBD KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrghds 7-0072
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X Stuart List, The Chicago 
American leidėjas, dienraščio 
Draugo redakcijai prisiuntė nuo 
širdų padėkos laišką už sausio 
12 d. vedamąjį, kuris buvo iš- 
spausdintasryšium su Ameri
can naujųjų patalpų dedikavi
mu.

X šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonas kun. S. Petrauskas 
reiškia pasitenkinimą parapie- 
čiais už gražų parapijos rėmi
mą aukomis ir darbu. Klebonas 
pareiškė, kad 1961 m. parapija 
turėjo 153,300 dol. pajamų.

X L. B. Bridgeporto apylin
kės visuotinas metinis narių su 
sirinkimas įvyks sausio 21 d., 
sekmadienį, 12 vai., Lietuvių 
klubo patalpose, 3139 So. Hal
sted str. Bendruomenės orga
nams tenka vykdyti sunkūs, at- 
sakomingi ir mūsų tautai rei
kalingi darbai. Tad dalyvauda
mi susirinkime, svarstydami iš- 
sti kitus pažįstamus lietuvius, 
prisidedame prie šio svarbaus 
lietuviško darbo. Todėl kviečia
me bridgeportiečius minėtame 
susirinkime dalyvauti ir pakvie 
sti kitus pažstamus lietuvius.

X Liet. Krikščionių Demok
ratų s-gos Chicagos sk. susirin
kimas bus sausio 19 d. 7:30 v. 
v. Jaunimo Centre. Susirinkime 
paskaitą apie naujausiąją pop. 
Jono XXIH encikliką “Mater 
et Magistrą’’ sutiko skaityti mū 
sų žymusis valstybininkas prel. 
Mykolas Krupavičius. Pageidau 
jama, kad atsilankytų visi na
riai ir svečiai, kurie domisi so
cialiniu Bažnyčios mokslu.

X Dail. V. Abraitienė-Stanči- 
kaitė iš Clevelando ir .skulpt. 
D. Buračas iš Baltimorės at
siuntė savo kūrinius A. L. Dai
lininkų s-gos parodai, kuri ati
daroma sausio 20 d. 7 v. v. 
Jaunimo Centre.

X Sol. Danutė Stankaitytė 
intensyviai ruošiasi “Aidos” 
operai, kurioje ji atliks Aidos 
vaidmenį. Taip pat ji rengiasi 
dainų ir arijų rečitaliui, kurį 
žada duoti šių metų rudenį. Chi 
cagos lietuviškoji visuomenė 
yra labai susidomėjusi tiek ope 
ra, tiek ir mūsų žymiosios soli
stės rečitaliu.

X Dr. Jurgis Bložis, staiga 
širdies smūgiu mirė vakar ry
tą Dayton, Ohio, kur daug me
tų turėjo dantų gydymo kabi
netą.. Paliko žmoną (ji yra adv. 
Ch. P. Kai žmonos sesuo) ir 
sūnų, studentą Chicagos u-te. 
Velionis seniau turėjo dentiste- 
rijos kabinetą Chicagoje, Met
ropolitan Statė banko rūmuose.

— A. a. Kotryna Širvydienė 
mirė Lietuvoje, sulaukusi gilios 
senatvės. Velionė buvo Juozo 
0. Sirvydo, ilgamečio “Vieny
bės Lietuvninkų” (Vienybės) re 
daktoriaus, žmona. Abu daug 
veikė Amerikos lietuvių tarpe. 
Lietuvon išvyko apie 1928 m. 
Red. Sirvydas mirė nepriklau
somoje Lietuvoje. Amerikoje 
gyvena velionės du sūnūs ir dvi 
dukterys. Sūnus Vytautas Sir
vydas yra mūsų dienraščio uo
lus bendradarbis, gyvenąs Nor- 
ton, Vermont; duktė Eugenija 
-Molienė, gyvena Detroit, Mich. 
Draugo redakcija jiems reiškia 
gilią užuojautą.

X Žinija ir Silvija Cicėnaitės, 
3828 W. 65th St., buvo išvyku- 
sios atostogoms. New Orleans 
ir Micfaigane praleido keletą sa
vaičių. Žinija yra farmacistė, o 
Silvija mokytoja. Abi yra ga
bios lietuvaitės, plačiai žinomų 
Edvardo ir Paulinos Cicėnų 
dukros.

X Gražina ir Arnoldas Gied
raičiai susilaukė sūnaus, kurį 
krikštys Domo vardu. Motina 
Gražina Parokaitė-Giedraitienė, 
baleto artistė ir naujagimis sū
nelis Domukas grįžo iš ligoni
nės ir abu jaučiasi gerai. Su
silaukę pirmojo anūko džiaugia 
si ir dr. Sofija ir J. Parokai. 
Seserį Gražiną pasveikinti ir

X Sol. Prudencija Bičkienė, 
puikiai dainavusi Draugo roma
no premijos įteikimo iškilmėse, 
padainuos pirmą kartą “Jūra
tės ir Kastyčio” operos fondo 
rengiamame koncerte - baliuje 
ištraukų iš naujausios komp. 
Banaičio operos.

X A. a. kun. Julijono Korsa
ko 5 metų mirties sukaktuvių 
proga sausio 20 d. 8:30 v. bus 
atlaikytos gedulingos šv. mišios 
už jo vėlę Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje. Po pamaldų daly
viai laukiami arbatėlei, kuri bus I 
Ausiukaičių namuose. (Pr.)

X Neverta ranka rašyti, 
nei atmintinai skaičiuoti. Daug 
gražiau, greičiau ir be galvosū
kio Jums tai atliks mažos ra-

pas tėvelius paviešėti grįžo iš 
Europos Danutė Parokaitė, kur 
ji Paryžiaus ir Lisabonos univer 
sitetuose gilino studijas.

X Marąuette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos 
metinis narių susirinkimas įvyks 
saus. 19 d. liet. par. salėj, 6820 
S. Washtenaw Avė. Naujai iš
rinkta valdyba perims pareigas, 
Inž. Antanas Rudis susirinki
mo dalyviams pavaišinti pasky
rė statinę alaus. Nauja valdyba 
kviečia narius būti aktyviais, 
kad, būtų galima sėkmingai vei 
kti turint daugybę problemų, 
liečiančių šios apylinkės inte
resus.

X Anicetas Rūbelis, buvęs 
Lietuvoj aktyvus spaudos drau

i X Eosa Matusevičiūtė prieš 
pat Kalėdas iš Argentinos at
vyko nuolatiniam apsigyveni
mui į Chicagą ir apsistojo pas 
savo seserį ir svainį Janiną ir 
Cėsių Stankūnavičius, 3425 N. 
Leavitt. Ji yra Argentinoje gi
musi lietuvaitė. Dirba sąskaity
bos srityje miesto centre.

X Studijų dienas sausio 27— 
28 d. ruošia Chicagos Santaros 
skyrius Jaunimo Centre. Atida
rymas įvyks sausio 27 d. 1 v. 
p. p. V. Gegevičiūtės ir L. Moc- 
kūno paskaitomis. 7:30 v. v. 
literatūros vakaras, kuriame da 
lyvaus B. Prapuolenis, D. Mar
cinkutė ir R. Vėžys skaitys sa
vo kūrinius, L. Narbutis — pra 
nešėjas.

Studijų dienų uždarymas Jau 
nimo Centre sausio 28 d. 1 v. 
p. p. S. Šimoliūno paskaita “Vy 
dūno filosofija”. Literatūros 
vakaras įvyks Vyčių salėj, 2453 
W. 47 st. Jaunimas ir visuome
nė kviečiami gausiai dalyvauti.,

X Roselando Švento Vardo 
draugijos naujon valdybon iš
rinkta: pirm. — J. Reamma, 
vicepirm. — P. Rubinas ir G. 
Gabriel, sekret. — P. Misiūnas, 
ižd. — E. Dagis, fin. sekret.— 
A. Benedeto. Komisijų pirminin 
kai — L. Biehl, E. Fandell, J. 
Jankauskas, J. Jogminas, Juo
zas Gustis, Jonas Gustis, S. 
Kernagis, M. Martin, P. Nied
varas, ir S. Walus, nariai Kos
tas Bružas, A. Bukauskas, A. 
Bukšnes, S. Ciesum, W. Dile- 
hanty, J. Dočkus, James Gus-' 
tis, S. Kancevičius, S. Kluche- 
nek, J. Meškelis, M. Miazga, R. 
Pavilon, Pocius, Plungis, Rich- 
ling, Richkus, K. Rubinas, Ro- 
gers, A. Skrabutėnas, W. Stach 

į mus, A. Stoppel, A. Žansitis ir 
; T. Zelinski. Draugija šiuo metu 
I turi virš 300 narių, kurie akty
viai talkina Visų Šventųjų par. 
kleb. kun. P. Lukošiui. Naujos 
bažnyčios statybai aukojo 5,- 
000 dol. Šios gausiausios ir vei
kliausios organizacijos Roselan 
de dvasios vadas yra kun. S. 
Gaučas, kuriam pagerbimo ban 
ketas yra organizuojamas ba
landžio 8 d.

X Iliustracijų mašinos sko
loms sumažinti po 5 dol. paau
kojo: Jurgis Mikaila, Anna Stir 
bys ir Jos. Avulis. 
spaudos rėmėjams.

Žiemos džiaugsmai moksleivių at-kų stovykloje Union Pier 
Nuotrauka J. Račkausko

CHICAGOS ŽINIOS
reitų metų birželio mėnesį. Abi 
organizacijos negali išspręsti, 
kuri iš jų turinti kalbėti už ir 
atstovauti visos šalies chirur
gus. Gydytojų- sąjunga nori 
klausimą išspręsti privačiai, o 
chirurgų kolegija nori jį iškelti 
ir viešumon.

Tea, National

IS ARTI IR TOLI
ISPAN1J0J

— Plečiamos radijo translia
cijos. Nuo 1961 m. gruodžio 
14 d. lietuvių kalba transliaci
jos iš Tautinio Ispanijos Radi- , 
jo Madride transliuojamos dar 
viena 50 mtr. banga. Kasdien 
lietuvių k. transliacijos 25, 42 | 
ir 50 m. bangomis vyksta nuo | 
_____________ _ ____________ I

Mažiausioji deklamatorė Daiva
Dėkojame Valaityte jaun. at-kų susirinkime 

J į Marąuette Parke gruodžio 30 d.
Nuotr. Z. Degučio

7:30 Vak. Europos laiku (9’30 
vai. Lietuvos laiku) iki 7:45 v. 
Kiekviena programa kartojama 
kitą dieną 6 vai. 30 min. Vak. 
Europos laiku (8:30 vai. Lietu- 

'vos laiku) 42 m. banga ir 
3:45 vai. Vak. Europos laiku 

i (5:45 vai. Lietuvos taiku) taip 
pat 42 m. banga. (E.)

PERU
— Lietuvaitė misijonorė Ma

rija Širdies Jėzaus, gavusi gied 
rininkių surinktą iš geradarių 
auką $100, atsiuntė iš Peru į 
Chicagą tokį laišką:

“Vieną didžiausių džiaugsmų 
Kalėdų šventėms kūdikėlis Jė
zus atsiuntė man jūsų laišką ir 
jame 100 dol. Nuoširdžiausiai 
ačiū jums ir visiems aukoju
siems mūsų misijoms. Už visus 
geradarius meldžiamės kasdien, 
taigi, per jus ir visi aukojusie
ji turi savo dalį mūsų maldose.

Nežinau ,ar būtų pakakę gie
drios nuotaikos per šiuos 11 
metų, kuriuos praleidau čia, jei 
gu jaunystėje nebūčiau pasisė
musi iš “Giedros”, kuriai pri
klausiau studijuodama, o tokia 
likau iki dabar, principų ir gi
laus krikščioniškos meilės savo 
artimui supratimo. Pavesdama 
visas giedrininkes ir visus per 
jas aukojusius mūsų misijoms 
Šv. Jėzaus širdžiai, dar kartą 
giedriškas ačiū jums ir auko
jusiems geradariams”.

BRANGSTA GYVENIMO 
RAMSTIS—DUONA

Šiomis dienomis Chicagoje 
duonos kaina pakilo 3—4 cen
tus. Kainas jau pakėlė Silver 
Cup, Wards ir Butternut ke
pyklos. Greitu laiku savų ke- 

' pyklų duonos kainas pakels 
A & P, Jewel
Tea kompanijos. Duodamos to
kios priežastys: miltų pabran
gimas 35 — 40 centų už šimtą 
svarų; algų ir kitų reikmenų 
pakilimas.

SPAUDŽIA LOTYNŲ KALBĄ
Chicagos Loyolos universiteto 

prof. kun. Laurence Henderson 
yra suspaudęs pustrečių metų 
lotynų kalbos kursą į 4 mėne
sius. Kursus lanko ne vien klie
rikai, bet ir anglikonų ministe
ris, diplomatas, skerdėjas, šin- 
korius, laikraščių reporteriai ir 
kiti.

visoje
Fair

kuris,

TURTAI IEŠKO SAVININKŲ
Daugelis čikagiečių iš depre- 

j sijos laikų dar laiko užkišę kur 
nors biržos akcijų, kurias skai
to bevertėmis. Kai kurios akci
jos dabar pasidarė vertingos. 
Arthur Mintz, vedąs United Re- 
search biurą, 10 LaSalle St., 
ieško tokių žmonių, kad galėtų 
įteikti jiems priklausiančius pi
nigus. Kas antradienį Chicago 
Daily News talpina .vardus de
šimties čikagiečių, kuriems ga
li ateiti didesnis ar mažesnis 
turtas pagal turimą akcijų skai 
čių.
SUAUGĘ NEIŠĖJO IŠ MO

KYKLOS
FIDEL CASTRO ŠALININKAI 

VEIKIA
Chicagoje veikia šaka 

Amerikoje išsiplėtusio 
Play for Cuba komiteto,
remdamas Kubo diktatoriaus 
Fidel Castro komunistinę liniją, j 
Verbuoja duokles mokančius na 
rius. Chicagoj toks verbavimas 
ypač pastebimas Chicagos, Roo 
sevelt ir Northwestern univer
sitetuose. Chicagos šakos va
das yra Charles Rossen, kuris 
prisipažino buvęs komunistų 
partijos narys.

PASIŪLĖ SAVO VYRĄ 
“DIENOS GRAŽUOLIU”

Thomas Hill, kelių žurnalų 
leidėjas iš Chicagos priemiesčio 
Highland Park, buvo savo žmo
nos pasiūlytas būti “Dienos 
Gražuoliu”. Chicago Daily News i 
kasdien veda __
lės” aprašymą su 
Hill žmonai įkyrėjo 
skaityti apie 
menai pasiūlė 
žuoliu.

Vienuolika moterų ir penki 
vyrai buvo areštuoti ir kaltina
mi netvarkingu elgesiu, kai jie 
nenorėjo apleisti Burnside mo
kyklą, 650 E. 91 Place. Tėvai 
ir 34 vaikai nuo sausio 2 d. ke
lia protestą, nes jų vaikai iške
liami į tolimesnę mokyklą, kai 
kita yra daug arčiau gyvena
mų vietų. Chicagos Burnside 
mokykla negalinti visų talpinti.
RADO SUŠALUSĮ MEDŽIO

TOJĄ
Russell Baker išėjo medžioti 

ir negrįžo. Policija rado jo su
šalusį lavoną prie Chicago 
Northwestem gelžkelio bėgių 
North Chicagoje. Manoma, kad 
mirė nuo širdies Smūgio.

“Dienos Gražuo- I 
paveikslu, 

kasdien 
gražuoles. Staig- 
savo vyrą gra-

PRANCŪZIJOJ

Chicagoj ir apylinkėse
— Lietuvių Moterų Komiteto 

i valdybą prie Pasaulinio Motinų 
sąjūdžio šiuo metu sudaro: S. 
Jokubauskaitė-Pagnier —pirm., 
J. Matorė — sekr., E. Turaus-

IR CHIRURGAI • 
PLAUNASI

•I 
Amerikos Gydytojų sąjunga 

ir Amerikos Chirurgų kolegija, 
turinčios savo centrines Chica- | 
goję, sukibo į seną jurisdikci-! 

Į jos nesusipratimą, siekiantį pe-Į
i

GYDYTOJAI

T0WN OF LAKE LITUANIS-; rašyti iš savo kūrybos į “Drąu- kienė _ ižd Lietuvių Moterų 
TIKOS MOKYKLA PUIKIAI go” jaunųjų skyrelį, tai ruošia- ! komitetas prie PRS sėkmingai 

VEIKIA mi nauji spaudos mylėtojai, i pasirodė gruodžio mėn. Pary-
Town of Lake kiek ilgesnį bendradarbiai ir lietuviško zo- žiuje įvykusiam Pasaulinio Mo-

šomosios, skaičiavimo, čekiams 
rašyti, pinigams ir dokumen
tams registruoti mašinėlės. Ka
talogus bei informacijas gau
site dykai, tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Drive, Ė. Northport LI, 
N. Y., kuris “Draugui” žino
mas, kaip sąžiningas asmuo.

(Pr.)
X Jūratės ir Kastyčio ope

ros fondo rengiamas koncertas 
- balius įvyksta 1962 m. sausio 
27 d., 8 vai. vak. Westem Ball- 
room, 3504 S. Westem Avė. 
Meninę programą atlieka sol. 
Pr. Bičkienė ir sol. St. Bara
nauskas. Fortepijonu palydi 
muz. A. Kučiūnas. Pirmą kar
tą bus atliekamos ištraukos iš

dįmo laikais, lietuviškos spau
dos platintojas, JAV nuoširdus 
Lietuvos Vyčių, Balfo ir kitų 
organizacijų veikėjas, šiaip me
tais perėmė vadovauti LRKSA 
33-čiai kuopai Roselande.

X Rimas Vaičaitis, aktyvus 
šokėjas Jaunimo Centro Studen 
tų Ansamblyje, ir yra pasižy
mėjęs sportininkas, laužia ledus 
į naują sritį — scenos meną 
“Dvylika brolių juodvarniais 
lakstančių” pasakoj jis vaidins 
svarbiausią “širduko” rolę.

X Už a. a. Arūną Girdžiūną, 
Chicagos Aukšt. Lituanistikos 
mokyklos 8 kl. mokinį, sausio 
13 d. kun. J. Kubilius, SJ, at
laikė gedulingas pamaldas ir 
pasakė gražų pamokslą. Pamal

naujosios komp. K. V. Banaičio dosc da’yvavo mokyklos moki 
operos Jūratė ir Kastytis. n’a’ ’r mokytojai.

Staliukus iš anksto prašome X A. a. Kotryna Plekaitė po 
užsisakyti šiais telefonais: LU sunkios ligos mirė šv. Kryžiaus 
5-8307 arba WA 8-7700. Ba- ligoninėj. Laidojama sausio 18
liaus metu bus galima laimėti d. iš Šv. Kryžiaus parap. baž- 
dovanas už įėjimo bilietus, ku- nyčios. A. a. Plekaitė buvo 
rie gaunami prie įėjimo. Visi stambi geradarė visų kilnių dar 
prašomi gausiai atsilankyti, bų. Amžina narė visų vienuoly- 

(Pr.) nų.

kių grupei vadovauja A. Mon- 
čys, muzikinės dalies vedėja — 
B. Venskuvienė.

— F. Pabilionytė (iš Oklaho- 
mos, JAV), J. Paramskaitė (iš 
Washingtono), D. Eidimtaitė 
(iš Toronto) šiais mokslo me
tais Sorbonos universitete stu- ■ 
dijuoja prancūzų k. ir literatū
rą. j

Town of Lake kiek ilgesnį 
laikotarpį lituanistikos mokyk
la jau neveikė. Buvo pasinešta į 
snūduriavimą ir, tikrai šian
dien mes čia lituanistikos mo
kyklos neturėtume, jei ne mok. 
M. Pėteraitienės ryžtas mokyti 
lituanistikos Darbas pradėtas 
vėlai rudenyje, o jau darbo vai
siai tikrai džiuginantys. Dar ir 
dabar kiekvienas gyvename gra 
žiais prisiminimais iš lituanis
tikos mokyklos mokinių pasiro
dymo Kalėdų eglutės progra
moje, kuri buvo Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje gruodžio 23 d. 
Mokytojos ir mokinių iniciaty
va buvo išpildytas montažas 
skirtas prisiminti grąžiąją tėvų 
šalį — Lietuvą. Dalis pačių mo
kinių kūrybos, baletas, tauti
niai šokiai, žaidimai su daino
mis ir imituotas “snaigių šokis” 
— plastika. Naujas mokytojos 
kūrinys “Tėvų šalis” mokinių 
buvo gražiai išpildytas ritmine 
plastika. Už tai atvykęs Kalė
dų senelis visus vaikučius ir 
pačią mokytoją apdovanojo do- išpildys turiningą Vasario 
vanėlėmis.

Vaikučių tėvai tvirtina, kad 
jų vaikuose jaučiama didelė pa- niai džiaugiasi 
žanga lituanistikos srityje. Čia mok. M. Pėteraitienės 
jie ne tik mokomi lietuviškai Visi jai linkime ištvermės. *vei- 
skaityti, rašyti, deklamuoti, bet katos ir energijos nenuilstamai 
pratinami pamėgti ir lietuviš- ,darbuotis lietuviško atžalyno 
kus laikraščius ir kaip ką pa- auklėjimo darbe. J. J-tts žiema Chicagoje saulės ir sniego žaiam? tarp medžių. (Nuotr. V. R.) 1 1SO Per 26,000 asmenų.

džio puoselėtojai. Įtinu sąjūdžio parodoj su lietu- |
Mokytoja labai džiaugiasi, višku standų, kuriame labai 

kad jai šiame lietuvybės darbe skoningai ir su dideliu kruopš- 
daug padeda Šv. Kryžiaus pa-į tumu surinkti buvo išstatyti lie 

tuvių liaudies meno išdirbiniai.
— P. Janina Matorė neseniai 

grįžo iš Lietuvos, kur Vilniuje 
viešėjo apie 2 mėnesius pas sa
vo motiną ir seseris.

— Paryžiaus Lietuvių Tauti
nių šokių grupė ruošiasi vasa
rio 16-tos minėjimui. Taip pat i 
vėl yra pakviesta šiais metais 
dalyvauti Sorbonos universiteto 
tarptautiniam folkloro festiva
lyje, kuris įvyks kovo mėnesį. 
Paryžiaus lietuvių tautinių šo-

rapijos kazimierietės seselės 
mokytojos, kurios rūpinasi, 
kad visi mokiniai lankytų litua
nistikos klasę, gerai mokytųsi 
ir būtų pavyzdingais lietuviais 
aprūpina mokslo priemonėmis 
ir nuoširdžiai bendradarbiauja
ma visais lietuvybės reikalais.

Užtikrinimui lituanistikos kla 
sės egzistavimui LB Town of 
Lake apylinkės ir lituanistikos 

, mokyklos tėvų jungtinis komi
tetas sausio 27 d. 7 v. v. rengia 
pasilinksminimą su šokiais, dai 
nomis, ir kitais įvairumais lie
tuviškoje salėje, 1820 m. 46th 
St., Chicagoje. Visi vietos ir 
platesnės apylinkės lietuviai tą 
vakarą niekur kitur, tik šiame 
parengime dalyvauja ir sutei
kia paramą lietuviškojo atžaly
no veiklai. O mokyklos 

’ čiai tikrai veikia ir jie
vaiku- 
mums 
16-ios

minėjimo programą.
Mokinių tėvai ir patys

ir
moki- 

didžiuujasi 
veikla.

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Domininkas Lengvi

nas, dirbęs 11 metų Grand Ra- 
pids vyskupijoje vikaru, J. 
Eksc. vyskupo S. M. Metzger 
buvo priimtas į EI Paso vysku
piją ir paskirtas nuo sausio 1 
d. šventos šeimynos parapijos 
klebonu, Columbus, New Mexi- 
co. Jo dabartinis adresas yra: Į 
Rev. Dominic Lengvinas, Holy kivyskupas Mons. Gordon Gray 
Family Church, P. O. Box 556, 
Columbus, N. M. 
------------------------------------------ j

Laimutis Degutis groja “Aš iš
ėjau į girelę riešutėlių rinkti” 
jaun. at-kų susirinkime gruodžio 
30 d. (Nuotr. Z. Degučio)

Katalikai Škotijoj

St. Andrew ir Edinburgo ar-

paskelbė naujausią statistiką iš 
katalikų gyvenimo Škotijoje. 
Pagal paskutines žinias, po II- 
jo pasaulinio karo pabaigos, 
Škotijos katalikų skaičius padi
dėjo jau 100,000 tikinčiųjų ir 
šiuo metu Škotijoje randasi 
virš 800,000 katalikų. Kad bū- 

( tų galima patenkinti visų ka
talikų dvasinį aptarnavimą, 
taip greit didėjant katalikų 
skaičiui, per paskutinius 15 me
tų teko įkurti 115 naujų para
pijų ir pastatyti naujų 117 baž 
nyčių.

ISPANIJA DAVĖ 26,000 
MISUONIERIUS

Net 10,452 ispanų kunigai ir 
broliai bei 15,799 seserys vie
nuolės dirba katalikų misijose.
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