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10 MILIJONŲ ORGANIZUOTŲ VYRŲ PRIEŠ

BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMĄ LIETUVOJE

atsi-

priklausomybės Akto paskelbi
mo sukaktį, į nutarimų ir pa
reiškimų tarną įjungti ir pro
testą prieš katalikų Bažnyčios 
žiaurų persekiojimą ir tikėjimo 
naikinimą.

Svarbi katalikų vyrų rezoliucija

VVASHINGTONAS. — Šių me cock„ Grand Rapids, Mich., ga- priminimu: minint Lietuvos 
tų sausio 20 ir 21 d. Washing- nytojas, labai šiltą žodį pasa- 
tone įvyko National Coųncil of kė apie komunistų persekiojamą 
Catholic Men asamblėjos sesi- Lietuvą, apie Tylos Bažnyčios 
ja, kurioje dalyvavo katalikų skaudžią padėtį ir pareiškė sa- 
pasauliečių vadai, veikėjai iš vo nuoširdų pasitenkinimą, kad 
150 diecezijų ir arkidiecezijų, popiežius Jonas XXIII,
taip pat vadinamųjų nacionali- žvelgdamas į katalikų Bažny- 
nių katalikų organizacijų pir- čios tragišką būklę, pakėlė vys- 
mininkai, kurie atstovavo apie kupu amerikietį lietuvį preL 
10,000,000 organizuotų vyrų. 
Asamblėjos sesijoj priimta to
kio turinio rezoliucija:

“Kadangi šio mėnesio pra
džioje Sovietų komunistai sa
vo žiaurioj priespaudos kam
panijoj Pabaltijo tautose sa
vo vėliausiu veiksmu patrau
kė į teismą lietuvių Romos 
katalikų kunigų grupę Lietu 
voje, apkaltinant kriminali
niu va’iūtos operavimu ir spe v "
kuliacija, ką Lietuvos trem-. 
tinis vyskupas Brizgys Chi- 
cagoje paneigė kaip melą, ir Propagandiniai lapeliai 
Vatikano šaltiniai tuojau pa- . i* r> . istebėjo, kad teismas gali bū- neto11 V°kletlJOS

ti aštrpsnių veiksmų prieš ka 
talikų Bažnyčią už geležinės 
uždangos ženklu.

Kadangi Romos katalikų 
hierarchija Lietuvoje jau yra 
eliminuota paskutinio akty
vaus -vyskupo namų areštu, 
šis pastarasis teismas gali 
reikšti paskutinę programą 
taip pat ir kunigų sunaikini
mą.

Todėl tebūnie nutarta: kad 
National Council of Catholic 
Mtn generalmė asamblėja 
protestuoja prieš Sovietų ko
munistų priespaudą Lietuvoje 
ir prieš katalikų tikėjimo nai 
kinimą Lietuvoje per dvide
šimt metų, kaip lygiai pro
testuoja prieš sovietų ir kinų 
komunistų vykdomą Bažny
čios priespaudą visuose sa
telitiniuose kraštuose ir visur 
kitur: ir prašo visų katalikų 
vyrų organizacijų ir visų jų i 
padalinių bei visų katalikų 
pasauliečių niekuomet neuž
miršti maldose ir pasiaukoji
muose savo brolių katalikų 
Ty’os Bažnyčioje”. 
Priėmus šią rezoliuciją, šios 

galingosios Amerikos katalikų 
vyrų organizacijos moderato
rius vyskupas Allen J. Bab-

Charles Salatkos asmenyje.
Ši rezoliucija buvo priimta 

inž. Antano J. Rudžio dėka, nes 
jis, kaip Amerikos Lietuvių R. 
K. Fedetacijos centro pirminin- 
kas, NCCM asamblėjos gausin
goje sesijoje dalyvavo. Čia Fe
deracijos pirmininkas bus atli
kęs labai naudingą ir didelį dar 

|bą.
Reikia manyti ,kad ši NCCM
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Astronautas John Glenn rado 
daug žinių laikraščiuose apie save 
Cocoa Beach vietovėje, netoli 
Canaveral, Fla., bet jos jam nėra 
naujiena. Glenn skridimas rake
toje aplink žemę numatytas se
kantį šeštadienį. (UPI)

Cul-

Davis šeima davė 
Princetono univer-tui 

• 5 milijonus dolerių
PRINCETON, N. J. — Prin- 

ceton universitetas gauna 5 m 
lijonus dolerių paremti jo isto
rijos skyrių.

Auką pažadėjo Shelby
lom Davis, New York invest- 
mentų bankininkas, jo įstaiga 
ir šeima. Davis yra baigęs Prin 
cetor.o universitetą su aukščiau 
siu laipsniu istorijos mokslus 
1930 metais ir buvo Istorijos 
Alumnų Patariamosios tarybos 
pirmininkas per paskutinius 
dvidešimt vienerius metus.

NESISEKA SUSITARTI LOTYNŲ

AMERIKOS MINISTERIAMS

Ministerių konferencija slenkanti į politinį akligatvį, —

PUNTA DĖL ESTE, Uru- traukti ekonominius santykius 
gvajus. — Amerikos Valstybių 
organizacijos užsienio reikalų 
ministeriai (21) jau antra die
na posėdžiauja, bet darbai nei
na pagal JAV numatytą pla
ną: pritaikinti Fidel Castro Ku 
bai politines ir ekonomines sank 
cijas.

Jungtinės Amerikos Valsy- 
bės teigia, kad dabartinė Fidel 
Castro vyriausybė Kuboje yra 
neteisėta ir siūlo kitoms Loty
nų Amerikos respublikoms nu-

Amerika atšaukė pasus 

aukštiem komunistam

su Kuba, šį pasiūlymą paremia 
12 Lotynų kraštų vyriausybių; 
trūksta dviejų balsų šią rezo
liuciją priimti.

Bolivijos atstovas pareiškė, 
jog užsienio reikalų ministerių 
konferencija jau beveik pate
kusi į aklvgatvį.

Kubiečių diktatorius Fidel 
Castro pareiškė, kad jis nepri
ims ekonominių sankcijų ir gins 
Kubos teises tankais, lėktuvais 
ir kitais ginklais.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, negavusios pakankamos pa 
ramos iš Pietų Amerikos res
publikos atstovų, vakar šiek 
tiek keitė politinę liniją prieš 
diktatorių Fidel Castro, siūly-

pasakė Bolivijos atstovas

damos Kubą pavadinti sateliti
niu kraštu ir ji izoliuoti Vaka
rų 
na 
hl 
M-

pusrutulyje. Dar kokia die- 
užtruks, kol užsienio reika- 
ministeriai priims rezoliuci-

Rob. Kennedy nenori 
pridėti Rusijos prie 

savo kelionės

Tarp jų yra JAV komunistų partijos pirmininkė Flynn 
ir "The Worker" redaktorius Jackson

pasienio
BONNA, Vokietija. — Vaka

rų Vokietija susipažįsta su pro- 
gandiniais lapeliais, kurie bu
vo išmėtyti iš neatpažinto lėk
tuvo. Propagandiniuose lape
liuose Albanijos komunistų va
das Hoxha sako: Chruščevas 
bando sutriuškinti nepriklauso
mas komunistų partijas, Rytų 
Vokietija negalinti padėti Al
banijai, nes tūkstančiai rusų 
kareivių yra vokiečių teritori
joje .

Šie propagandiniai lapeliai 
rasti netoli Rytų Vokietijos pa
sienio, 700 mylių nuo Albani
jos.

— Bulgarų pilotas Milusc So
lakov .kurio žvalgybinis spraus 

, minis lėktuvas nukrito netoli 
Nato raketų bazės praėjusį šeš
tadienį, bus perkeltas į didesnę 
ligoninę gydyti, nes jis krisda
mas susižeidė. Bulgarų lakūnas 

I yra stropiai saugomas, kad Bul 
gari jos agentai jo nenunuody- 

H-

— Kongo premjeras Adoula 
,atvyksiąs į Jungtinių Tautų 
pilnaties susirinkimą dviejų sa
vaičių laikotarpyje .

Eisenhoweris gina generolus
WASHINGTONAS. — Sena

to vidaus komisija vakar pra
dėjo apklausinėti Pentagono 
aukštus pareigūnus, kodėl yra 
cenzūruojamos aukštų karinin
kų kalbos ar pareiškimai.

Buvęs prezidentas Eisenho- 
weris vakar pareiškė, kad ge
nerolai, laisvai kalbėdami, gali 
kraštą perspėti apie komuniz
mo pavojus. Nereikia tokių ge
nerolų stumti už Amerikos ge
ležinės uždangos.

KALENDORIUS

Sausio 24 d.: šv. Timotiejus, 
Rainis, Danutė.

Sausio 25 d.: šv. Povilo at
sivertimas, Rimgaila, Žiede.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 20 laipsnių; rytoj — tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 7:10, leidžias 4:54.

Vals-
departamentas atšaukė

Prancūzija ir Tunisija 
nutraukė derybas 

Bizertos bazės reikalu
PARYŽIUS. — Derybos tarp 

Prancūzijos ir Tunisijos išspręs 
ti jų ginčą dėl Bizertos bazės 
sausio 20 dieną nutrūko, pate
kus joms į akligatvį.

Bahi Ladgham, Tunisijos vals 
tybės sekretorius prezidentūrai, 
nutraukė pasikalbėjimus, nes 
Prancūzija atsisakė svarstyti, 
kada turi prancūzų kariniai da
liniai išeiti iš Tunisijos Bizer- 
tos bazės.

Ladgbam ir dr. Sadok Mok- 
kadem, valstybės sekretorius 
užsienio reikalams, grįžo į Tu- 
nisiją sausio 21 dieną.

Bulgarų pilotas — Milusc Solakov, 
Bulgarijos žvalgybinio sprausmi- 
nio lėktuvo pilotas, nukritusio ne
toli šiaurės Atlanto Sutarties or
ganizacijos (Nato) raketų bazės 
Italijoje. Solakov, 24 metų, susi
žeidęs ir gydomas ligoninėje sau- 
gojant sargybai. (UPI)

WASHINGTONAS. 
tybės 
keliems aukštiems Jungtinių A- 
merikos Valstybių komunistų 
partijos nariams pasus. Tai va
kar pranešė pareigūnai.

Tarp jų yra Elizabeth Gurley 
Flynn, 71 metų, partijos pir
mininkė, ir James E. Jackson, 

Į komunistų partijos laikraščio 
, “The Worker” redaktorius.

Abu buvo delegatai 22-me ko
munistų partijos suvažiavime 
Maskvoje praėjusį lapkričio mė 

I r.esį.
Valst. departamentas nepa

sakė, kiek pasų yra atšaukta.
Šis žygis buvo įvykdytas pa

gal 1950 m. priešvalstybinės 
veik’os kontrolės aktą, kuris 
reikalauja komunistų organiza
cijas registruotis ir jei nariai 
ar jų grupės nesiregistruoja, jie 
nusikarsta, jei naudojasi pasu 
ar jo prašo.

— Naujosios Gvinėjos papu- 
anų taryba pakvietė Jungtiniu 
Tautų komisiją atvykti į šią 
salą, kad pagelbėtų išspręsti te
ritorinį ginčą tarp Olandijos ir 
Indonezijos dėl vakarų Naujo
sios Gvinėjos.

Įkalintas vengras 
darbininkas

VIENA, Austrija. — Veng
ras darbininkas Sandor Ueve- 
ges įgalintas ketveriems me
tams, kad jis “kurstė savo drau 
gus prieš režimą” ir ragino juos 
streikuoti.

— Buvęs Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeris Mo
lotovas, atstovas Tarptautinėje 
Atominės Energijos komisijoje 

. Vienoje, Austrijoje, būsiąs pa
keistas A. Aleksandrovu. Tai 
sužinota iš neoficialių rusų šal
tinių. Sovietų užsienio reikalų 
ministerija prieš kelias savaites 
pranešė, kad Molotovas sugrįš 
į savo peštą ir klaidingai pra- 

; nešusi, 'og jau sugrįžęs, o vė
liau Maskva nutilo .

WASHINGTONAS. — Atty. 
Gen. Robert F. Kennedy užva
kar pareiškė, jog jis negali pri
imti neformalaus kvietimo vi
zituoti Sovietų Sąjungos ,kai 
jis keliaus užjūryje sekantį mė 
nesį. Bet jis ketina vizituoti Ru
siją ate;tyje.

Attorney General vasario 2 
dieną išvyks aplink pasaulį, ap
lankant Berlyną ir kitas Euro
poje vietoves. Vidurio Rytus, 
Aziją ir Tolimuosius Rytus.

Kennedy pareiškė, jog jis ga
vęs neformalų kvietimą įjungti 
ir Rusiją į kelionės maršrutą. 
Bet jis nepasakė ,kas kvietė.

Attorney General tarėsi su 
savo broliu prezidentu Kenne- 
džiu ir su valstybės sekretorium 
Rusk pakvietimo reikalu.

— Atty. General Kennedy 
taipgi vizituos Japoniją ir In
doneziją.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Alžirijoje prancūzų polici

jai įsakyta ypač šiandien bu
dėti .res sukanka dveji metai, 
kai europiečiai naujakuriai su
kilo prieš Paryžiaus vyriausy
bę. gi pačiame Paryžiuje uni
versitetuose įsakyta sustabdy
ti visokią politinę veiklą.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant vakar 
kalbėjosi su Olandijos ir Indo
nezijos ambasadoriais olandų 
Naujosios Gvinėjos klausimais. 
Gen. sekretorius nori sutaikin
ti abu šiuos kraštus dėl N. Gvi
nėjos.

— Velionies Trockio žmona 
mirė Paryžiuje vakar.

JAV Senato ginkluotų jė
gų komisija užvakar formaliai 
patvirtino nominavimą John A. 
McCone, kuris vadovaus Cent
ro žvalgybos įstaigai.

— Indijos vyriausybė vakar 
pareiškė, kad ji nenaudos kari
nės jėgos prieš Kašmirą. Į Kaš
myrą reiškia pretenzijų Indija 
ir Pakistanas.

— Caracase, Venecueloje, te
bevyksta neramumai. Riaušes 
kelia Kubos diktatoriaus Cast- 
ro ša ininkai. Venecuelos karei
viai saugo JAV ambasadą Ca
racase, kurią riaušininkai ge
rokai apdaužė.

ATEITIS NEŠA DAUGIAU VILČIŲ

TRUMPAI

Pakistanas panaudosiąs 
ginklus prieš grėsmę

Ayub įtikinėja, jog jis pasiųs 
ginklus, kur bus reikalas 
RAWALPINDI, Pakistanas., 

— Prezidentas Ayub Khan sau 
šio 20 dieną pranešė, jog jis 
nori panaudoti amerikiečių gink 
lūs suteiktus pagal Jungtinių 
Amerikos Valstybių abipusio 
saugumo sutartį, jei būtų Pa- 
ki3tanui bet kokia grėsmė. Jis 
pareiškė, jog jis nepaiso, jei 
“kai kurie žmonės” pyksta.

Praėjusį rugsėjo mėnesį Pa
kistanas naudojo amerikiečių 
g nklus, kovojant prie Afganis
tano pasienio. Prezidentas Ayub 
griežtai kritikavo Jungtines A- 
merikos Valstybes sausio 20 die 
ną, kedėi klausinėjo apie ame
rikiečių ginklų panaudojimą 
šiam tikslui. “Ar jos mano, kad 
juos įvyniosime į vilnas”? — 
paklausė jis.

Kardinolas Meyer 
pas popiežių

VATIKANAS. — Popiežius 
i Jonas XXIII sausio 22 dieną pri 
ėmė kardinolą Meyerį, Chicagos 
arkivyskupą, privačioje audien
cijoje: kardinolas Meyer yra 
nuvykęs į Romą dalyvauti cent 
ro pas’ruošimo komisijos posė
džiuose visuotiniam Bažnyčios 
3usirink:mui, kuris bus šių me
tų gale.

— Kongo Oriental provinci
jos vadas Gizenga bus apklau
sinėjamas centro kongiečių vy- 
riaus-vbės ,ar jis norėjęs nuo jos 
atsiskirti.

JAV užsienio reikalų sekretorius Rusk apie Berlyną, Kremlių, Vietnamą, Naująją 
Gvinėją, Kubą, karo pavo jus ir ateities galimybes

atsakė, kad linkstama pripažin
ti teisę kiekvieno krašto teisė
tai vyriausybei tvarkytis su 
nuosavybe krašto viduje, be už
sienio kraštų įsikišimo.

Ar Amerika saugos savo pi
liečių gyvybes užsieny? Tai ak
tualus dalykas, turint galvoje 
nužudytus misijonierius Afriko
je. Rusk pažymėjo, kad JAV 
rūpinsis savo piliečių likimu už
sienyje. Juos perspės apie pavo
jus ir padės jų išvengti, tačiau 
chaotiškoje padėtyje, konfliktų 
metu, ir amerikiečiai turi žino
ti, kad išstatydami save į pa
vojus, jie rizikuoja.
Berlynas ir trynimasis Kremliuj

Kas liečia Berlyną — jeigu 
tik atsiras kokia grėsmė, bus 
panaudota ir jėga gintis. Rusk 
pakartojo Kennedy pareiškimą, 
kad JAV Berlyne turi gyvybi
nių interesų, kurie bus ginami 
visomis priemonėmis, kokios tik 
bus reikalingos.

Valstybės departamento sek
retorius Dean Rusk davė žur
nalui “U. S. News & World Re- 
port” išsamų ir platų interview, 
kur iškeliama visa eilė aktuali
jų. Paklaustas, ar esant šiai vy 
riausybei yra pasikeitę JAV už 
sienio politikos pagrindiniai 
principai, Rusk atsakė, jog nei 
šio krašto piliečių, nei instituci
jų nepalietė kokie didesni pa
sikeitimai, tai ir politika pagrin 
de pasilieka ta pati, kaip ji for 
muluota Jungt. Tautų čartery- 
je. Tačiau, šiuo laikotarpiu per
gyvename tokį revoliucinį me
tą; naujos tautos siekia nepri
klausomybės, ir Amerika, yra 
linkusi prielankiai žiūrėti į tuos 
sąjūdžius.
Ar JAV gins savo piliečius ir 

jų turtą?

Paklaustas, ar JAV ir toliau 
yra pasiryžusios ginti amerikie 
čių nuosavybes užsienyje, Rusk

Už Geležinės Uždangos, Rusk 
tvirtinimu, yra neramu, tačiau 
pagrinde tai ne tiek ideologi
niai nesutarimai, kiek tautiniai, 
pvz. trynimasis tarp rusų ir ki
nų.

Rusk pasisakė nežinąs, kokie 
nauji nesutarimai bręsta Krem
liuje. Daug daugiau žinoma kas 
vyksta tarp Kremliaus ir Pei- 
pingo.

Berlyno klausimu, JAV ne
atsisako minties reikale panau
doti ir ekonomines sankcijas, 
ir karines jėgas. Dėl šių daly
kų rusai neturi pagrindo abe
joti

Karas Pietų Azijoje
Pietryčių Azija yra pavojin

gi je padėtyje. Rusk neduoda 
patikrinimo, kad tame sektorių 
je greit bus pastovi taika. Tik
rumoj, anot jo, karas Pietų Viet 
name jau eina. Kas mėnuo bū
rą maždaug 1,500 žuvusių. Ak-

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių generalinis sekretorius U 
Thant paprašė burmiečių vy
riausybę jam parūpinti asmeni
nį sargybinį. Aukštas Burmos 
policijos pareigūnas bus paskir 
tas ir Jungtinės Amerikos Vals 
tybės mokės šiam sargybiniui 
algą-

— Irano vyriausybė uždarė 
Teherane universitetą, nes ten 
policija koveja prieš studentus 
jau trečia diena. Studentai ko
voja prieš Irano premjerą.
“ Ghanoje vakar pradėta 

statyti didžiulė užtvanka, kurią 
finansuoja JAV, Britanija ir Pa 
saulinis bankas.

— Nepalyje gali kilti revoliu
cija, nes areštuoti 7 asmenys, 
kuriems nepavyko su bomba 
nužudyti Nepalio karaliaus. Jis 
praėjus a is metais pasisavino 
parlamento galias ir uždarė vi
sas politines partijas.

— JAV ambasada Madride 
pareiškė nepasitenkinimą, kad 
Ispanijos spaudoje didėjąs ašt
rus kritikavimas Jungtinių A- 
merikos Valstybių užsienio po
litikos.

t’.’viai veikia partizanai ir kas
kart labiau stiprėja Vietnamo 
kariuomenės pajėgumas jiems 
spirtis. Amerika Vietnamui duo 
da vis didėjančią paramą.

Komunistai Indonezijai duoda 
ginklus kovai prieš olandus Nau 
joje Gvinėjoje, šiame užmany
me stipriai remdami Sucarno. 
Laisvasis pasaulis siekia tą pro
blemą taikiai išspręsti.

Kuba ir Castro
Ką būtų galima daryti su 

Castro? Rusk mano, kad pir
miausias dalykas — svarbu 
Castro izoliuoti, kad Kuba ne
bebūtų “užkrėtų šaltinis kitiems 
kraštams”.

(Nukelta į 6 psl.)
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Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR LIUDA CESNAITE 
Adresas: P. Nedzinskas: 4065 Archer, Chicago 32, III.

Stebėkim žmones atidžiai, 
skaitykim didžiųjų žmonių bio
grafijas, pažinkim juos ir mo
kykimės iš jų. Negaiškim laiko 
menkaverčių spausdinių skaity
mui, menkaverčių filmų žiūrė
jimui. Šių dienų tempas mums 
aiškiai sako, kad, norėdami ne- 
sugniūžti fiziškai ir morališkai, 
turime labiausiai už viską tau
pyti laiką, vadinasi — panau
doti jį tik geriausiems daly
kams. Todėl — neskaitykim ge 
rų knygų, skaitykim geriausias, 
neleiskim veltui laiko mažiems 
geriems malonumams, skirkim 
jį dideliems sumanymams, di
delėms idėjoms, kilniems dar
bams, aukštiems žinijos tiks
lams.

Yra toks posakis: “Dievas į 
mus žiūri, valandėlė bėga ir mes 
skubame ....

Dievas mus teis, valandė'ė 
nebegrįš — mes atsakysime už 
mūsų pastangas” ...

KETVIRTASIS SKAUTŲ ĮSAKYMAS
“Stiprink savo kūną ir 

sielą ir šviesk protą.”

Iš galingosios Romos laikų 
yra likus patarlė — “means sa
rta in corpore sano” (sveika 
siela sveikame kūne).Tame yra 
tiesos. Labai dažnai žmonės, 
turį kokių fizinių trūkumų, tu
ri ir dvasinių problemų. Tačiau 
ir jiems neverta pulti į nusimi
nimą — valingomis pastango
mis jie gali daug sau pagelbė
ti. Bet ką bekalbėt apie norma
lius, sveikuosius žmones! Jiems 
dažnai vertėtų duoti į kailį už 
& nesveikatas, nes jie patys 
daug kuo prisideda prie ligų Įsi 
gilimo. Tik gerai pagalvokim— 
ką daro televizijos ilgos progra 
mos ir jų besaikis žiūrėj:mas! 
Suėdf baisiai daug laiko, nu
vargina akis, nutraukia daug 
poilsio — miejo va’andų. O il
gi vakarojimai dulkėtose salė
se?!

Visatos Kūrėjas davė mums 
gražų kūną — mes jį dabo- 
kim. Sužinokim visas sveikatai 
prižiūrėti taisykles, higienos rei 
kalavimus ir kruopščiai jų lai
kykimės. Skautams tai priva
loma. Skautai žino, kad jie turi 
kilti aukštyn, kaip galingi ąžuo
lai .kad turi stiprinti savo kū
ną, Kiekvienas nukrypimas nuo kai mačiau patį linksmai žai- 
normalios, taisyklingos gyveni
mo tvarkos žmogų žaloja ir 
baudžia. Jei mieyosim per ma- 
%i valandų — tapsim 
nervingi, jei .valgysim netvar- buvo paskutinė, 
tingai — skrandžio veikimas 
sutriks, jei skaitysim prie blo
gos šviesos — akys nusilps ir 
t. t. Ar mums tai patinka ar 
ne, bet turim nuoširdžiai prisi
pažinti, kad dauguma nesveika
tos pasireiškimų ir net ligų yra 
mūsų netvarkingo gyvenimo pa Dar neseniai į Tave žvelgė 
darinys. Užtai globokim protin- nemažas skaičius mergaičių ( 
gai savo kūną, lavinkim jo ga- akių ir gerai prisimenu vieną I 
lias. Kai jis bus stiprus ir svei- ilgą lietuvišką eilėraštį, kurį j 
kas, tas mūsų sielos rėmas, mes tu puikiai mintinai mokėjai pa- 
turėsim daugiau jėgų ir laiko sakyti. Dabar tu esi tylus ir, 
pašvęsti savo sielos ir proto to- atėjus Tavo draugams ir drau- 
bulinimui. Nes žmogus būtų ne- S^ms atsisveikinti, nepratarei 
pilnai išsivystęs, jei žiūrėtų tik nei žodžio, 
fizinių jėgų išsivystymo, palik- 
damas visai pamirštas savo, 
svarbesnes už patį kūną, dva
sines galias. Iš gyvenimo prak
tikos galime tuo įsitikinti. Ste
bėkim aukštai garbėn iškilusius 
atletus, ristikus, bokslininkus 
ir garsius mokslininkus, išradė
jus ir susimąstykime 
palyginimu. Vieni — 
nuostabia jėga ir muskulais su 
mirtimi dingsta praeitin ir už- paguldyti galvą Tavo tėvynei 
iiiarštin. O Pasteuro, Kocho, 
Edisono ir daugelio kitų var- Tu 
dai liko amžinai įrašyti žmoni
jos istorijoje.

Sveikata mums privalu rūpin 
tis, ją saugoti, o dvasią ir pro
tą nuolat lavinti. Turim “siek
ti to, ko vyzdys nepasiekia, 
laužti tai, ką jėgos nepajėgia”. 
Turim plėsti savo žinių hori
zontas .siekti kuo daugiau mok 
slinių žinių, kuo aukštesnio iš- 
silavinimo ir dvasinio pajėgu
mo. Turim išmokti sukoncent
ruoti dėmesį ir visas dvasines 
galias: atmintį, valią, sumanu
mą ir rinkti iš aukštesnio lygio 
žinijos kuo vertingiausius da
lukus. Pažinkime meną, moks
lą, literatūrą. Salia kokios nors 
pragyvenimui išmoktos specia
lybės, patartina kiekvienam įsi
gyti ir mei> — literatūros ar 
kokią kitą specialybę (hobby— 
amerikoniškai tariant).

Arūnas Girdžiūnas
14
m.

c 
paskutinėje klasėje ir vienas iš nes metu, kurioje dalyvavo ir 
geriausių mokinių.

gimęs 1944 m. spalio mėn. 
d. Vokietijoje, Berlyne. 1949 
atvyko į JAV, į Chicagą. Mirė 
gruodžio 3 d. 1961 m. ir palai- 

, dotas Šv. Kazimiero kapinėse, i 
Velionis paliko mamą, gyv. Chi- I 
cagoje, o tėvas, buv. Lietuvos 
karininkas, žuvo Lietuvoj 1945 
metais.

Arūnas buvo vienas pavyz
dingiausių Lituanicos tunto 
skautų ir dr. V. Kudirkos skau 
tų vyčių būrelio narių, lankė 
lituanistinės mokyklos 8 klasę 
ir Keily Aukšt. mokyklą, buvo

I

Todėl — mieli sesės ir bro
liai, persvarstykim mūsų veik
lą ir gyvenimą ir padarykim 
rimtas išvadas. Sesė Mirga

PRIE SUPILTO KAPOi
Į

Rodos dar tik kelios dienos

džiant su draugais, neseniai da- 
jį lyvavai Dr. V. Kudirkos skau

tų vyčių būrelio sueigoje ir nei 
silpni, vienas nežinojome, kad ji Tau

Buvai pavyzdingas skautas ir 
geras mokinys bei vienas iš ge
riausių Lituanicos skautų tun
to stovyklautojų ir ten išsisky- 
rei iš kitų savo gabumais bei 
sumanumu.

Tava atlankė gimnazijos mo
kytojai, mokiniai, sesės ir bro
liai skautai, sportininkai. Tave 
atėjo atsisveikinti Lituanicos 
tunto vadovybė ir Tavo būrelio 
draugai ir didelis skaičius vai
nikų ir gėlių papuošė Tavo kam 
barį. Visi jie jautė, kad Tu bū

ties jų vaj mjejas jr sugyvenamas, 
garsūs į

Likimas nedavė Tau progos

(šalia tėvo), kurios geru sūnum 
rengeisi būti, o pridengė 

nors ir svetima, bet svetinga 
žemė.

Ilsėkis ramybėje, o mums, li
kusiems, būsi šviesus pavyzdys, 
kokiu turi būti skautas, moki
nys ir sūnus. Kudirkietis

Spėk, kieno nuotrauka — Lt. 
pulk. John H. Glenn nuotrauka, 
kai jis buvo 4 meiresių. (UPI)

i

VYRIAUSIOS SKAUTININKUS limumus. 
PAVADUOTOJA OMAHOJE
Gruodžio mėn. vyriausios skau 

tininkės pavaduotoja v. sktn. 
K. Kodatienė lankėsi Omahoje, 
kur daug laiko praleido su 
skaučių vadovėmis. Tuntui va- I i 
dovauja jauna, energinga tun- i 
tininkė Gražina Reškevičienė. 
Tunto vadi jos posėdyje 'Viešnia j 
susipažino su tunto veikla ir 
davė daug naudingų patarimų.

i Tunto sueigoje, kurios metu 
I buvo paminėta Kariuomenės Į 
šventė ir LSS 43 metų sukak
tis, turėjo progos pasikalbėti su 
skaučių tėvais, kurie rodo daug i 
nuoširdumo skautiškajam judė- i 
jimui. LV “Ramovės” ruošta- , 
me Kariuomenės šventės minė
jime, kuriame programą atliko | 
skautės, viešnia buvo pakviesta 
tarti žodį. Ji pasveikino Oma- 
hos tautiečius seserijos vardu 
ir kvietė remti skautybę, kaip 
dirbančią lietuviškumui išlai- i 
kyti.

Prieš išvykstant iš Omahos, ! 
pas vyr. skaučių vadovę Laimą | 
Antanėiienę suruoštos vakarie-

skautų vadovai, tartasi apie se
sių ir brolių tolesnės veiklos ga- 

Dabar vyr. skaut. 
pav. numato aplankyti Los An
geles, kur turės malonumo ap
lankyti seses skautes ir jų va
dovei. Sesė S. S.

P. ŠILEIKIS, 0. P. I
Orthopedas. Protezistas 

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

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

Tel. PRospect 6-5084
■■■UMnMnnsnmnnnnMSnn------------------------------------------------ ,

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15 >2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Val.- 
vak.

v.

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 Mest 63rd St 

Kasdien 10—-12 vai. ir 7—9
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia* 

dien. uždaryta. • Kitu laiku susitarus.
Ofiso telefonas PR 8-3229 

Rez. telef. "VVAlbrook 5-5078
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GRANO 
OPENING 
CEIEBRATION

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

f

Stereošis
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-Alarni” Žadinamasis laikrodis. Traukimas jvyks 
196 2 m. sausio 30 d. Laimėtojams nereikės čia būti. 
Jiems bus pranešta laišku

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

DIVIDENDAI 
išmokami 

kas mėty ketvirtį 
visoms sąskaitoms

KOVO 31. BIRŽELIO 30, 
RUGSĖJO 30, GRUOD. 31

: Pirm. 9 v. r. iki 8 
antr., ketv., penkt. 9 

iki 5 v. v.; šešt. » v. r: 
I p. p. Treč. uždaryta.

MOKAME
INVESTAVIMO

JUOZAS F. GRIBAUSK.AS, Vykd. Sekretorius

ST. ANTHONY 
SAVINGS (TH'IIT)' 

and loan Association

1447 Sn 491B Cowt Cicero 50. Illinois City 242 4395 Suburbai) 656 63

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kai»Men nuo 6—8 vai. vak.

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

Ofiso telef. LAfayette 3-0048 
Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Vfdandos pagal susitarimą

Fei. ofwo HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

l Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Mest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

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

2737 WEST 71st STREET 
V'jandos tik susitarus 
Tel GRovehill 6-3409

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

LIGOS

5-2670. 
Jei ne-

8-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os Ir Campbell Ava kampas) 

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

TtMn.rvt»

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkti Ilgos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
šeštad. nuo 12:30 Iki 2:80 vai. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
TJmnina nrllmn n»pal .įiMtarlm.

rak., 
P. -P

Ofiso tel. HE 4-7007.
N amų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 5 iki 8;

i šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik 
vneltamaj------------------------------------------------

I Tel. ofiso PO 7-0OOO. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Mest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6 

Trečiad. Ir šešt.’ uždarytaiki 8 vai.

Telefonas: GRoveheU 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 telefonas — BIshop 7-3535

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 Mest 69th Street

Spec. ORTHOPEIHNES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

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

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

DR. WALTER 1. KIRSTU!
(Lietuvis gjjytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 Mest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.t ............» - ....... •—......... ........

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm. 
Spine & Nerve. Ailments

1428 Broadway,. Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais, iki t
P. M: Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Bčs. Chicago BIshop 7-5838

H ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 M. 15th St., Cicero
i Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 »al. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

keičia stiklus ir rėmus

4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. IG v. r. iki 2 p. p.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG? 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 M. 68rd St 
Oflao teL REliance 5-4410- 

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

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIRŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

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

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 V. Irving Park Rd.

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

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

Oflao Mef. CUffslde 4-28M 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-30SS

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika tr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2— 4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais tr sek
madieniais uždaryta, priimama 
gal susitarimą. šeštadieniais nue
2 vai. Iki S vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 Mest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8USITA.RIM4

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 Mest 63rd Street

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

DR. VYT. TAURAS
DJS2YTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MCYnCRri

LIGOS
Ofisas Ir res. 2652 W. 59th St 

M. PRospect 8-1228 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
L.J- šeėt- 2—4 v- Popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 ,■ Specialybė — vidaus ligos
2454 Mest 71st Street '

į (71-os ir Campbell Avė. kampas)
1 Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-3 v. ▼. 

šeštad.; 9 v. r. — 7 p p. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. V. P. TUMASONIS
x CHIRURGAS

2454 Mest 71at Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dėl valandos skambinkit tet: HE 
4-2123 puo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU nt SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ

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

Telefonas — GRovehill 4-2888

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Mest 69th Street 
BpectalyM: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vaL 

šeštadieniais nup 1-4 vai. poptak 
Trečiadieniais uždaryta.

DR., JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURG® 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offteo; PUUman 5-4764 
Namų: BEverly 8-3946

PrlSm. vai.: kasdien 8-9 v. šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6248 Sonth Kedzie Ava.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 4-8.

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

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St

Tei. ofiso PR 4-«446, rea, HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta. DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-6257, rea. pr a-«M» 
Rez. 6600 So. Artesian Avenue

Specialybė — Vidaus Llgoe
5150 So. Damen Avenne

Vai.: 11 ▼. ryto iki 3 ▼. p.p., 6-7 ▼.▼.

Valandos pagal susitarimą

Perskaitę “Draugą", duoki 

■* ii kitiems pasiskaityti.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susHetdua 
(Emergenev), šaukite telefoną — 
404-4967 nuo 2 valandos po pietą 
ligi 5 valandos ryto, kaadtea.

♦
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Organizacijų bendradarbiavimas Lietuvos

IŠLAISVINIMO VEIKSNIAMS
Kultūrinis lietuvybės išlaikymo požiūris DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 24 d. S

Nutautimas — dvasines kultūros stabdis
Kur nuriedąs pastumtas

♦

A

Vakarykštį vedamąjį straips 
nį tenka papildyti dar keliais 
momentais, kurie yra svarbūs 
dirbant Lietuvos išlaisvinimo 
darbą. Pasakydami, kad Lie
tuvos išlaisvinime privalo da
lyvauti visi mūsų sąjūdžiai, vi
sos organizacijos ir visi pas
kiri lietuviai, neturėjome gal
voje, kad jie ar jos dirba kas 
sau, be ryšio su specialiai su
kurtoms laisvinimo organiza
cijoms. Tai būtų panašu į gul
bės, vėžio ir lydekos vežamą 
vežimą. Mūsų laisvinimo veži
mas, paprasčiausia kalba kal
bant, turi būti traukiamas vi
sų ir viena kryptimi į Lietu
vos išlaisvinimą. Turi būti va
dovybė. kuri, kaip vakar bu
vo rašyta, mūsų pastangas ko
ordinuotų ir diriguotų.

Bet kad kiekviena organi
zacija, didelė ar maža, gali ir 
tun dėtas prie tų darbų, apie 
tai ir klausimo būti negali. Di
delį ir garbingą vaidmenį gali 
vaidinti ir vaidina Lietuvių 
Bendruomenė savo ruošiamo
mis Dainų šventėmis, lietuviš
kų šokių festivaliais, šaukia
mais kultūrininkų suvažiavi
mais, šeštadienin. mokyklomis, 
parodomis ir kitais savo veiks
mai. Tai yra pastovus pagrin
diniu lietuvybės išlaikymo dar
bas, kuris labai artimai yra 
susietas—su Lietuvos laisvini
mo rūpėtais. Ilgesnės distan 
vijos laisvinimo darbas nebūtų 
ištesėtas, jei lietuvybės neiš- 

kitų

*

ištesėtas, jei lietuvybės 
laikytume Amerikos ir 
kraštų lietuvių tarpe.

¥
šiomis dienomis Lietuvoje 

reiškiasi-dar aštresnis Katali
kų Bažnyčios persekiojimas. 
Ir, štai, nuvykęs į gausingos 
Amerikos katalikų vyrų or
ganizacijos, turinčios apie 10, 
000000 narių, suvažiavimą 
Washine±ope Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos pirmi
ninkas, Antanas Rudis, prave
dė suvažiavime labai gera ir 
Lietuvai bei jos laisvinimui 
naudingą rezoliuciją, kuri bus 
piskeltta viso pasaulio kata
likų spaudoje. Tai praktiškas 
darbas, kokį atliko ALRKF. 
Tokių darbų ji ir daugiau at
lieka. Atlieka jų nemažai ir 
LRKSA, ir Ateitininkai, daly-

narių,
ie Amerikos Lietu- 
Federacijos pirmi-

jau kelinti metai leidžia ang
ių kad-a žurnalą Lituanus, ku 
ris yra daug prisidėjęs plačiau 
pagarsint5 mūsų tautinius rei
kalus ir laimėjęs draugų Lie
tuvos nepriklausomybės bylai 
ginti.

Lietuvių parapijų taip pat 
nedera išjungti iš šios akcijos. 
Jų turime virš šimto. Tai dide
lė jėga. Kiekvieno kunigo lie
tuviškas žodis bažnyčioje ir jo 
paskatinimas dėtis prie lietu
vių organizacijų ir Lietuvos 
išlaisvinimo sąjūdžių, turi bū
ti ir yra labai vertinamas.

Ir lahai gražu, kad čia mi
nimi sąjūdžiai ir organizacijos 
nedirba partizaniškai, bet ar
timame kontakte su Lietuvos 
išla^svmimo veiksniais, tiek 
Vliku, t5ek Altu, tiek Lietuvos 
diplomatų kolegija.

¥
Ryšium su Lietuvos laisvini

mo pastangomis minėtinas ir 
Los Angeles gabių ir apsuk
rių lietuvių grupės sąjūdis, pra 
aidėjęs Aito veikliame skyriu
je ir praplitęs visame krašte. 
Turime gaivoje šen. Kuchel ir 
kongr. Lipscomb rezoliuciją, 
Kurią juodu pateikė JAV Kon 
grės ui, ir kuria reikalauja JA 
Valstybių prezidentą pateikti 
reikalavimą Jungtinėms Tau
toms kelt* Lietuvos bylą.

Gaila, kad ši rezoliucija iš
šaukė spaudoje polemiką. Ar 
polemika buvo reikalinga? Tik 
rai ne. Jei atsirado parlamen
tarai, kurie matė reikalą re
zoliuciją Kongresui pasiūlyti, 
ir jei atsi? ado lietuvių grupė, 
kuri nori ją remti — tegu.

Tiesa, rezoliucija gal netai
ku pasirodė. Taip pat tiesa, 
kad tik c pozicinės partijos par 
lamentarai stovi jos užnugary
je. Ti-^sa ir tas, kad Valsty
bės departamentas nedavė sa
vo “palaiminimo” minėtai re
zoliucijai, be ko ji Kongrese 
nedaug j rogos teturi praeiti. 
Bet, j* i žmonės dirba su įsiti
kinimu, kad jų darbas Lietu
vai gali būti naudingas, tedir
ba. Jie savo darbu nepakenks 
užsieniniuose departamentuo
se. Ačiū Dievui, tie reikalai 
ten šian Ten yra geroje padė
tyje. Dirbant šaltai ir rimtai, 
nepažeidžiant mūsų veiksnių

vaudami Pax Romana sąjūdy- vienybės ar orumo, losangelie- 
je. Ateitininkų atstovas dr. V. ėlai, Kaip vyčiai, studentai ir 
✓ Vygantas jau kelintam termi- kiti, jei ne kitu būdu, tai He

liui yra išrinktas Pax Roma- tuvių tautos vardo platesniu 
r.a centr'opirmininku. Jis kiek pagarsinimu pasitarnaus. Svar 
viena pioga Lietuvos klausimą bu, kad mūsų jauni ir gabūs 
iškelia viso laisvojo pasaulio veikėjai dirba. Tedirba. Jei 
katalikų inteligentų, akademi- kur suklystama, spaudos pa
kų suvažiavimuose. Tai yra reiga klaidas atitaisyti, tačiau 

4 laoai naudinga ir reikalinga. nereikia jų pastangų smerkti.
O Kaip apie lietuvių katali- Esame tikri, kad losangelie- 

kų jau\iipo Lietuvos Vyčių or čiai neturi savo darbui kito 
ganizaci^ą, kuri yra pasirinku- tikslo, kaip tik Lietuvos lais- 
si labai" garbingą vaidmenį gar vinimą, kad jų veiklos užnu- 
sinti Lietuvos vardą ir jį ginti garyje nėra noro pažeisti bet 
Amerikos spaudoje. Šį naudin- kurio Lietuvos laisvinimo veik 
gą darbą jj dirba jau eilę me- snio vienybę ar orumą. Tai tū
tų. Tuo vyčiai daug pasitar- rėdamas galvoje, dienraštis 
nau.;a lietuvių tautai. Draugas ir neatsako vietos jų

Lietuviu Studentų sąjunga vedamai f kr jai garsinti.

PRANAS DAILIDĖ

Apie lietuvybės išlaikymą daž paskatinusi demokratinę visuo- tik medžiaginius uždavinius, ne- 
niausiai mes kalbame turėdami 
mintyje politinę to išlaikymo 
reikšmę. Kovos už Lietuvos lais 
vę laimėjimas labai žymia dali
mi pareis nuo lietuvių tautos iš 
eivljcs pastangų. O tos išeivijos 
nutautimas pavojingai praretin
tų kovotojų už Lietuvos laisvę 
gretas ir apsunkintų pagrindi
nių lietuvių tautos troškimų iš
sipildymą. Be to, kai lietuvių 
tauta yra negausi 
mi ir,

menę susirūpinti tautinių ma- surūpindamas dvasinėnąis ver- 
žumų teisių apsaugojimu. tybėmis, tas pamažu pamiršta

ir savo tautybę, svarbiausią dva 
sinės kuh-'ros pažangos aksti
ną. Dėlto, kai kalbame apie lie
tuvybės išlaikymą šiame kraš
te, kreipkime daugiau dėmesio 
/ tikrąsias nutautimo priežastis. 
Tos priežastys susiveda dažniau 
šiai į mūsų pačių tautinių or
ganizacijų silpnumą arba per

JAV prezidento kalbos neaiškumai

GEDIMINAS GALVA

savo skaičių 
kai žiauri raudonoji o- 

kupacija naikina tautos kamie
ną, kiekvieno atskiro išeivio nu 
tautimas sudaro lietuvių tautai 
skaudų nuostolį, apsunkinda
mas jos gyvybės išlaikymą.

Tai, be abejo, yra svarbiau
sia priežastis, kuri verčia lietu
vių išeivijos vadovybę rūpintis 
lietuvybės išlaikymu. Tačiau, 
kam brangi yra dvasinė žmo
gaus kultūra ir jos pažanga, tas 
negali išleisti iš akių ir kultū
rinio lietuvybės išlaikymo po- damas pasaulyje medžiaginės 
žiūrio, nes tik savo tautoje 
žmogaus asmenybė randa sąly
gas, būtinas jos dvasinėms sa
vybėms ugdyti ir dvasinėms 
vertybėms kurti. Nutautęs ir 
tuo keliu netekęs tautinio pa
grindo savo dvasiniam gyveni
mui asmuo pastato save už dva 
sinės kultūros pažangos ribų. 
Iš jo netenka laukti dvasinių
vertybių, kurios sakytą pažan- akis švietimo srityje. Čia ligi 
gą galėtų pastūmėti.

Ir tikrai, pavartę istorijos 
lapus, mes lengvai patirsime, 
kad visi didieji dvasinės kultū
ros kūriniai yra kilę tautinėje 
dirvoje. Juos yra sukūrę ne ko
kie ten kosmopolitai ar kaita- 
licjantieji savo tautyl>ę asme
nys, o tokie menininkai, rašy
tojai ii poetai, k. iri*. buvo išti- 
kim 
tą 
gal 
Jie 
tos
mirtingas

Ypatingai palankios sąlygos 
tautybei išlaikyti šiame krašte

Šio krašto gyventojai sudaro 
visų rasių ir beveik visų tau
tybių mišinį. Čia nėra vienos 
kurios tautos pirmavimo. Dėlto 
ir dvasinės kultūros srityje čia 
turime, iš vienos pusės, tauty- i 
bių kultūras, kurios reiškiasi i ma^4 ,iW y eiklumą. Tų organiza- 
atskirų tautybių aprėžtame ra
te, o antra vertus — platesnę

cijų pareiga būtų pasistiebti ir 
surasti kelius, kuriais galima 

savo geografine apimthni, bet būb* užk^ už nutauti- 
daug siauresnę savo turiniu — mu1' 
bendrą “amerikonišką” kultu- i 
rą, susidarančią iš tautinių kul Gimimai Amerikoje
turų sintezės. Pastaroji yra jau Amerikoje 1960 m. gimė

prezidento kalba, pra- 
kongreso sesiją, anks- 
metais buvo išskirti-

JAV 
dedant 
tesniais 
nas įvykis, o šioje sąversmėje,
kai iškyla degamieji klausimai, 
verta ypatingo dėmesio. Vals
tybės rikiuotojas pateikia gai
res ne tik kongresui, kuris pra
šomas priimti atitinkamus įs
tatymus, /galinčius vyriausybę 
veikti, bet ir tautai. Preziden
tas eilę kartų paminėjo Ame
rikos stiprybę, lyg norėdamas 
paskatinti esančias silpnybes 
nugalėti.

Pramonės mechanizacija jau 
šiandieną iš įmonių išmeta

aukso 
žemės 
galus, 
žemės 
spren-

suma buvo padengta iš 
fondo. Vidutinio dydžio 
ūkis vargais suveda 
Valstybės įsikišimas į 
ūkį tik atidėjo klausimų
dimą. Pramonės srityje vals
tybė vengė įsikišti ir iš anksto 
pašalinti kai kurias negeroves.

Šie ir kiti klausimai gerai 
člr.omi Baltiesiems rūmams.

vairuotojas pa-
C

fę, ės

fa valstybės 
iūlė?

Nedarbas ir mokesčiai

s 4,-
ne tautinio, o kosmopolitinio 257,850 vaikų. Tai 4,000 ma-
pobūdžio. Neturėdama tautybės žiau nei 1959 m., nors prie 1960 tūkstančius darbininkų, kurie 
pagrindo, ji mažai tegali prisi- m- gimusių priskaityta ir nau- būtini pagalbos.pagrindo, ji mažai tegali prisi- m- gimusių priskaityta ir nau- būtini pagalbos. Mokyklos ne
dėti prie dvasinės kultūros pa- ja valstybė Havajai. Tarp mo- pritaikytos technikos pervers- 
žangos.

Ir tikrai, šis kraštas, pirmau
tinų buvo 20,130, kurios dar mui. Bedarbių armija, net įpras- 
nebuvo baigusios 16 metų, ir
6,776, kurios nebuvo baigu
sios 15 metų. Buvo 68 motinos, 
kurios buvo perkopusios 50 
metų; tarp jų 6 kurios susilau
kė tik pirmo vaiko. Tarp jau-

kultūros srityje, mažai teprisi- 
deda prie dvasinio žmonijos pro 
greso. Palyginti su gyventojų 
skaičiumi, dvasinių vertybių jis 
yra sukūręs neperdaugiausiai. nUjŲ motinų buvo 6, kurios dar 
Tuo požiūriu Ameriką pralenkia j 
daug mažesni Europos kraštai. 
Lš to pareina ir medžiaginio pra 
do pirmavimas visame šio kraš 
to gyvenime. Ypač tai krinta į

savu tautai, kurie giliai 10 4-
autą mylėjo ir gyveno pa
jos popiečius ir tradicijas, 
sėmėsi įkvėpimą iš savo tau 
sielos

neturėjo 20 metų, bet pagimdė 
jau 9 vaikus. Buvo taip pat 2, 
kurios neturėjo 15 metų, bet 
turėjo po 4 vaikus.

tinėje ūkinėje raidoje, turės 
padidėti. Per pastarąjį penk
metį medicinos patarnavimas 
ir vaistai išskirtinai pabrango. 
Pensijos sulaukusio senimo 
žymi dalis atsiduria skurde ir 
neturi progos naudotis sociali
ne medicina
krašte. JAV mokamojo balan
so nedateklius per praėjusius 
metus pasiekė 2 bil. dol.

nesiryžta tiesiog

apmokyti, mokyklose

sąlygoms ir pramonei
nau-

Spaudoje ir gyvenime

gelmių, aliodami ne- 
tos sielos išraiškas 

i’* tuo praturtindami žmonijos 
dvasinės kultūros lobyną.

Tckia tautybės reikšmė dva
sinei kultūrai jau seniai yra

rie prievarta, kaip baudžiavos lai
kais, turi ten kasdien dirbti.

Duokite laisvę ūkininkams! Jie 
vėl turės žemes ūkio gaminių per
teklių, kaip tai buvo nepriklauso
moj Lietuvoj ar kaip dabar yra 
Amerikoje. Dėl kvailos sistemos 
dabar badu alkina žmones.

J. Žvilbutis

I šiol neskiriama mokymo ir auk 
Įėjimo sąvokų, abiem taikant 
tą patį pavadinimą — educa- 
Hon. Tuo tarpu Amerikos mo
kykla tik teikia žinias, t. y. mo
ko, bet ne auklėja. Dvasinės 
gi Kultūros požiūriu yra svar
bu ne tiek žinių teikimas, kiek 
auklėjimas, t. y.' etikos, esteti
kos ir moralės pagrindų skie
pijimas. Tą spragą atskiros tau 
tybės siekia užpildyti, steigda- 
mos savo privatines mokyklas, 
nes dėl tos spragos kyla įvai
rios privatinio ir viešo gyveni
mo negerovės, kurios skverbia
si ir į atskirų tautybių gyveni
mą. Dėl to, kam rūpi aukštes
nės dvasinės vertybės šiame lai 
svės krašte, tas jų ieško savo 
tautos dvasinėje kultūroje. A- 
menka iomis nevilioja ir į nu- 
tautimą neveaa.

I

RAUDONIEJI DVARAI PIRKS BULVES 
IŠ SKLYPININKŲ

Kaip prastai pastatytas ūkis -— Daugelio kolūkių sėkliniuose < 
Lietuvos raudonuosiuose kolūkiuo- aruoduose ir maža, ir blogi grū- 

W se, liudija pati Vilniuje leidžiama dai. Su kiekviena diena menkėja 
“Tiesa”. : 
d. numeryje yra specialus straips
nis “Kas smukdo gamybą Plun
gėje”. Čia .visų pirma dūsaunama, 
kad šiems metams Plungės rajo
ne įsipareigojama gauti mėsos 
6.5 centnerio mažiau iš 100 hek
taro žemės, negu pernai. Reiškia 
— gyvulių ūkis (nežiūrint skati
nimo pralenkti Ameriką) žiauriai 
smunka.“

Čia paduodama ir priežas
tis — “gyvuliams nei vasarą, nei 
žiemą pašaro neužtenka”. Eilę 
metų rajonas neįvykdė daugiame
čių žolių sėjos planų. “Gondingos” 
kolūkis neįvykdė nei pieno, nei 
mėsos įsipareigojimų. “Alksnėnų” 
kolūkio;? agronome Elvyra Gcdri 
maitė susirūpinusi, kad kolūkis 
vadovo neturi. Javai iškulti, o 

£ sandėliuose tik 4 tonos sėklų. Kol- 
ūkiui aišku truks sėklos. Ir tokių 
kolūkių, kaip laikraštis liudija, 
yra daugiau. Laikraštis net grau
džiai dejuoja;

Prezidentas
pramonės mechanizavimą tvar
kyli. Jis siūlo kongresui mecha- 
nizavimo išstumtuosius darbi
ninkus
esantį jaunimą palenkti esa
moms 
suteikti lengvatų pirkti 
jas mašinas ir gamybą atpigin
ti, kad JAV galėtų rungtyniau
ti su užsieniu. Prezidento siū
lymai dalimi prieštaraują ir pa
grįsti ne socialiniais, bet gry
nai ūkiniais samprotavimais.

Finansų srityje prezidentas
turtingiausiame • taip pat neišvengia prieštaravi

mo. Jis linkęs asmeninius mo
kesčius sumažinti, didinti ne
darbo apdraudą, apsiginklavi
mo ir kitas išlaidas, bet neža
da valstybės biudžeto galų su
vesti. Apsiginklavimo išlaidos 
nesulaikomai didės, nes nauji 
išradimai ir lenktyniavimas 
ginklų gamyboje reikalaus nau
jų sumų. Mokyklos jau šian
dieną kai kur reikalingos fede
ralinės paramos. Washingtone 
daroma prielaida asmens pa
jamų pirmuosius 2,000 dol. at
skaityti nuo mokestinės sumos, 
ši reforma pagirtina, bet tuo 
atveju reikalinga iš esmės per
žiūrėti visą mokesčių tvarką, 
apkarpyti kapitalui daromas 
išimtis, kurios panaudojamos 
ir piktiems tikslams.

Žemės ūkis

Ši

Daugiau įtakos nutautimui turi 
medžiaginė šio krašto kultūra

i
Ta kultūra kiekvienam impo

nuoja. Bet kas, pasidavęs jos 
įtakai, statosi savo gyvenime

JAV žemės ūkis išsiverčia, 
tik gavęs 1 bil. dol. valstybės 
paramos, ši parama pagelbėjo 
ypač žemvaldžiams, nes, pre
zidento žodžiais, ji nesustabdė 
skurdo ir neprisidėjo pakelti at
lyginimą žemės ūkio darbinin
kams. “Nuo 1950 m. žemės 
ūkio gamyba per 1 darbo va-

Astronautas J. H. Glenn, apsirengęs erdvių drabužiais. įeina i landą padvigubėjo. Jei nebus 
kambarį, kuriame tikrinama įvairūs slėgimai, kokių galima tikę
tis erdvėse. (UPI) (Nukelta į 4 pusi.)
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

PREMIJUOTAS ROMANAS

I

TITNAGO UGNIS

„Kuo metuo grinžai!” — motė praeidama žiūri 
| iš akių kampelių.

Tai mama galvoja, kad jis grįžo šnekučiavęs iki 
priešdienio su Lirga?

Gaudižadas, abiem rankom laikydamas, pakelia 
“Užmuštą apvalainį bebrą. Gražu ir parodyti tokį tam
siai t

(Tęsinys)

Kernavės rikiai ir žynys Ausutas žino: Tobutas 
— numirusios Mindaugienės brolis, jaunėlio Vaišilgo 
dėdė. Yra tikra: Mindaugas dabar padarys viską, kad

rudą graužiką.
Tudiaminas nusišiepia: geras medžioklės laimi- 
Sūnui sekasi.
Gaudižadas žiūri į praėjusius. Mama liumpsi pa- 

iliiHiiiiiiiiiifiii linkusį, neatsigrįždama. Kosulys, dantys, dusulys, Ei-

kis.

šio dienraščio sausio 12 galimybes apsirūpinti geresne sėk atkeršytų Danilai už nukankintą Tobutą ir Lydos 
yje yra specialus straips- la arba iš viso papildyti aruodus, žmones.

mas kiekvienam. Pagaliau susenęs į šventadavius iš
ėjo. Labai daug žino, nes labai daug matęs, girdėjęs 
ir patyręs. Midaus išgėręs, jis kantliuoja penkiasty- 
gėmis. kantlėmis, bylodamas pakeltu balsu apie nepa
sikeitus/ po mirties gyvenimą, apie vėles ir vaidalus, 
apie kalbančius medžius...

Šį rytą lydušonis sako:
„Viskas iš deivuon! Nebijakiava, kas bus. Viskas 

destisi, kaip deivai dosti!”
„Viskas destisi, kaip deivai dosti!” — pakartoja 

lydušonio sūnus Tautrimas.
„Šaukiama, kuomi mes penėsimas, a kuomi mes 

dengsimas? Dangų jais deivais mes penėsimas, dangu- 
jais deivais mes dengsimas!” — sušunka Liaudbaras.

„Dangujais deivais mes penėsimas, dangujais 
deivais mes dengsimas!” — pakartoja Tautrimas.

„Dangujais deivais mes penėsimas, dangujais 
deivais mes dengsimas!” — kartu tardami pakartoja 
Jotautas, Bartenis, Kangedas, Bukantas, Gervydas, 
Tudiaminas, Gaudižadas, Darvilas, Kęsminas, Medi- 
vaiša, Preivilas, Lauksmilas, Kantautas, Daugvila, 
Gcrdutas, Ginei a — visi dešiniajame pusračio sparne.

„Dangujais deivais mes penėsimas, dangujais 
deivais mes dengsimas!” — kartu tardamos pakarto
ja Uvainė, Vydrė, Lirga, Miglė, Žirmūnė, Dulvė, Kint- 
rimė, Dingą, Raudė 
sparne.

„Sveika, mūsuon Pradjapate!

gėla — daug bėdų...
Tyloje iš rūko kyla vieversėlis.
Vienaakis žynys Liaudbaras jau šaukia į apeigą, 

pūsdamas skardųjį ragą: Šventoji rasele, Šventoji 
Žemynėle, nešioki mūsų kojeles per šią mielą die
nelę!...

•Kietaviškėnai ir kareivoniškiai renkasi į Alką — 
šventąją aukų ugniavietę ąžuolų kalnelyje, prie Speng
los vingio, kur vanduo staiga krinta į akmenis.

Alkos viduryje — didelis Akmuo. Šalia Akmens 
srauniai kūrenasi prabūtiška Ugnis. Žmonės stoja 
tylūs pusračiu, veidas į Ugnį, Akmenį ir Aušrą.

Vienaakis žynys Liaudbaras aukoja juodų plunks
nų gaidį ir dūksinoja. Kad padausotieji niekad nebūtų 
užmiršti ir nubūti! Kad teiktų gyviesiems savo talką 
vėlės, kurių kaulų nuodėgulėliai palaidoti drauge su 
pasilikusiųjų ašaromis. Kad Aušra išsklaidytų sapnų 
vaidalus ir nuskaidrintų akis. Kad nauja diena būtų 
laimi ir derlius vešliai kiltų.

Vienaakis Liaudbaras — Kietaviškių lydušonis. 
Jis apylinkėje vadovauja aukojimo ir numirėlių de
ginimo bei pakasynų apeigoms. Pasenęs liaudies bi
čiulis ir mokytojas. Kovose daug kartų sužeistas, 
mūšyje prie Polocko net ir akies neteko. Ankstyvoje

Užgirsta kosčiojimą. Palšmolinėm kojom mina jo 1 jaunystėje kovojęs dar skliutu ir iešmu, o prie Dau- 
— tt—:_a t_: :x —— pa-sprungo jau kardu ir ietimi. Taikos metu būdavo me

džioklis ir išmintingas rikūnas, teisingas ir prieina-

Išmanusis Ausutas kreipia mintį švieson: 
„Ar gerus rugeliai jūsuosen?” 
„Gorūs geruma,” — atsako Tautvilą.

Dar blogiau sū bulvėmis. Visa 
me rajone supilta vos 59 procen
tai bulvių sėklos. Nematydamas 
raudoniesiems dvarams kitos iš
eities, okupantų dienraštis ragi
na:

— Dabar laikas pasikalbėti su 
kolūkiečiais, susitarti, kad jie par- 

' duotų sėklai savo bulvių pertek
lių. ..

Tai jau galutinis komunistinių 
dvarų bankrotas, kad nežiūrint 
valdinės paramos, net prievarti
nės priežiūros ir gausios propa- ! 
gandos spaudoje, jie tiek susi- 
bankrutino, jog turi iš sklypinin
kų ieškoti net bulvių sėklos. Skly 

| pininkai. turi iš plotelio, apdir
bamo sekmadieniais, o raud. dva- 

, rai, išnaudodami pigią darbo jėgą.
bankrutuoja.

Jeigu kolchozai neturi net sėk- . .. , ..
lai bulvių, galima suprasti, kaip kosulinga maža motina t varne. Jai iš paskos 
jie aprūpima gavo darbininkus, ku- i kuprėjęs ilganosis tėvas Tudiaminas.

j
Įt

i

3.

Šiltas prietemis. Brėkšta.
Kvepia žemė. Kvepia plyšę minkšti pumpurai 

ir žievė. Kvepia ir daigai, ir šaknys.
Štai strazdas buvo jau nutupiąs, bet klykteli su- 

siversdamas šalin. Išsigando pamatęs žmogų.
Tai Gaudižadas, bebrų mušėjas, aukšto stoto 

stipruolis bernas.

Mėlsviu žysta priešdienis ties Pakalna. Tirštas 
rūkas apsėmęs Spenglą ir Lanką iki pat Lovių. Ne
matyti net nė Lygės...

kuprėjęs ilganosis tėvas Tudiaminas.

visos kairiajame pusračio

!” — Liaudbaras 
žiūri į Aušrą. „Brangu žinati: deivai esti mūsuon tė
vai.”

„Deivai esti mūsuon tėvai,” — pakartoja Taut- 
rimas, mokintinis aukoti.

„Deivai esti mūsuon tėvai,” — pakartoja pusra
čio dešinysis ir po to kairysis sparnas.

Brangu žinati: kapas nesti pabaiga!” — Liaud
baras byloja įsitikinęs.

I (Bus daugiau)
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4 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 24 d. .įstatymus. Bet tai melas! Jis 
Į nuduoda, nes neturi vyriškos 
drąsos prisipažinti ,kad yra at
sistojęs ant supuvusių grindų, 

l kad turi pasitraukti nuo jų, pa
taisyti jas. Valdžios įstatymų 
grindys yra absurdiškos, sukai 
tos iš keršto, neapykantos ir 
diktatūros lentų, visiškai prie
šingos katalikiškos tautos dva-1 
šiai.

Vienas mokyklos inspektorius 
aplankė vieną katalikų kolegi-1 
ją. Kunigas, kolegijos vedėjas, 
priėmė jį apsirengęs civiliškais į 
ir šviesiais rūbais. Inspektorius j 
perėjo per visas klases ir išėjo 
labai patenkintas švara, discip-1 

j liną ir darbu. Bet koks buvo šio 
i kunigo išgąstis, kuomet ant ry
tojaus vėl pamatė ta inspekto- 

I rių įeinant į jo kolegiją. Mąstė: 
i na tai šį kartą žūsime. Ateina 
1 apskųsti mus kuo nors ir užda- 

^olegijoje rytj kolegiją. Bet jo atsilanky-

Meksikoje reiškiasi aušros 

pragiedruliai
I

iiniais,
Paskui 
akinių 
pardavėjas ir vaikai, prašyda
mi išmaldos.

kuriais Meksika garsi, 
dar prisistato saulės 
biznierius, marioniečių

ba maždaug nuo $11 iki $40 
žaliaisiais.

Nuo Mt. Elbert kalno nuslinkus! griūtis prie Twin Lakęs, Colo., 

užgriuvo tris namus ir užmušė septynis asmenis. (UPI)

Pakeliui į viešbutį reikia vėl 
praeiti prekybininkų minias. 
Vieni jų savo įvairiausias pre
kes pardavinėja iš jomarkiškų 
budelių, kiti jas susidėję ant 
šaligatvio krašto, treti mala vi
duryje ir užkabinėja praeivius. 
Nepratusiam jie labai įkyrūs. 
Bet tai pietiečių temperamen
tas. Pagaliau jie iš to pragyve
na. Juk 
pajamos 
300 dol.

Norint nuo jų pabėgti, reikia 
šokti į vandenį.

Vandenynas įlankoje ramus. 
Vanduo stebėtinai šiltas. Plauk-' 
ti lengva, nes dėl druskos van
dens specifinis svoris aukštas 
ir plaukiką stipriau kelia kaip 
Michigano ežero bangos.

Kaip, tad, išsilaiko čia religi
ja mokyklose? štai kai kurie 
pavyzdžiai, šiomis dienomis pa
sitaikė matyti Meksikos mieste 
įlipant į mokinių autobusus ins
pektorius, kurie peržiūrinėja 
mokinių knygas. Jei užtiktų ko
kį nors katekizmą, tai tuojau 
uždarytų tų vaikų mokyklą. 
Katekizmas yra dėstomas kata
likų mokyklose, bet slaptai ir 
mokiniai nesineša savo katekiz
mus į mokyklą, tik juos varto
ja savo namuose.

Vienoje mergaičių J
yra 1,400 auklėtinių. Buvau te-, mo tikslas buyo yisiškai 
nai pirmąjį mėnesio penktadie- gag kunigo §irdis atsileido> 
nį laikyti mišių, (čia pirmieji kuomet inspektorius jam tarė: penktadieniai yra labai įskilmm 
gi ir visi priima komunją). Mi
šios buvo laikomos teatre, ant 
scenos. Vieta labai saugi nuo 
bet kokio inspektoriaus atsilan
kymo, nes sceną galima tuojau 
uždengti, o teatrą paversti į 
susirinkimo salę.

Pone prezidente, ar šį meksi
kiečių gyvenimą galima pava-

i

meksikiečio vidutinės 
per metus tik kokie

negalima laisvai r 
kulto, nei mokyti, 
laisvai.

pastatai negali tu
su bet kokia

SANDŪNAI 3,000 MYLIŲ Į PIETUS
VYTAUTAS ZALATORIUS

Dabar vasarojimo sezonas

iš-
jau reikia

f

♦
KUN. JUOZAS KISIELIUS. S.DB.

Prieš keletą mėnesių Švieti
mo ministerija turėjo savo su
sirinkimą. Respublikos prezi
dentas Adolfo Lopez Mateos 
ten ištarė žodį, iškeldamas į pa 
dangės savo krašto laisvę. Visi 
susirinkusieji patikėjo jo žo
džiais suglaustomis rankelėmis, 
bet, pasibaigus šiam susirinki
mui, Meksikos laisvė ėjo tuo pa 
čiu keliu, kaip ir ankščiau, tai 
yra: be laisvės.

Meksikoj 
praktikuoti 
nei mokytis

Mokyklos
rėti jokių ryšių 
bažnyčia, nes tuoj pat jos pe
reitų į valdžios rankas. (Visos 
Meksikoj bažnyčios yra val
džios rankose). Jeigu katalikų 
mokyklos turi savo koplytėlę, 
tai jos negalima pastebėti iš 
oro pusės, ir jos durys yra daž 
niausiai padarytos apgaulinga 
spintos išvaizda: turi savo len
tynėles ir jose padėtus dalykus. 
Jeigu kunigas turi eiti į bažny
čią už poros žingsnių per gatvę, įinti'laisve? 
jis turi eiti civiliškais rūbais, i Kitoje mergaičių ko1 egi joje

Aš, būdamas svetimtautis, yra 1,000 auklėtinių. Tos kole- 
kai kada nuduodu nepažįstąs Į gijos vienuolės turi savo koply- 
šio krašto papročių ir išeinu į lėlę trečiame kolegijos aukšte, 
gatvę su sutana. Žmonės prisi- i kurią turi lipti 
artina prie manęs su dideliu 
dievobaimingumu ir nepadavę 
rankos iš pagarbos, ištiesia tik • 
savo lūpas, kad kunigas jiems 
paduotų savo ranką pabučiuoti. 
Tokiu būdu žmonės apsupa ku- į 
nigą gatvėje, susirinkdami vis 
daugiau ir daugiau.

Nemačiau šiame Amerikos 
žemyne taip tikinčių žmonių, 
kaip Meksikoje, bet taipgi ne
mačiau taip priešingos Bažny
čiai valdžios ,kaip šiame kraš
te. Čia tauta ir valdžia eina gre 
ta, bet panašiai kaip traukinio 
bėgiai, kurie niekuomet nesusi
tinka.

mediniais ir 
aplūžusiais laiptais, kad mokyk
lų inspektorius negalėtų ten už
lipti.

Vienuolės vilki juodais rū
bais, bet neišsiskiria niekuo nuo 

į bet kurios pasaulio moteriškės. 
' Vyresniosios nesigėdi rodyti sa
vo žilus plaukus, kurie, priešin
gai įkvėpia žmogui didelę jų pa
garbą, didvyriškumą ir pasiau
kojimą.

Negalima giedoti mokyklose 
bažnytinių giesmių ,nė kalbėti 
aukštu balsu maldas, kad kas 
iš gatvės pusės neišgirstų ir ne 
praneštų valdžiai.

i^a. kuomet inspektorius jam tarė:
Malonėkite pakrikštyti mano 
sūnų...

Kitas inspektorius nuvedė sa 
vo vaikus į vienuolių kolegiją, 
kad ten jie gyventų kartu su ki
tais mokiniais. Kolegijos vedė
jas išsigando :na jau dabar tu 
rėsime šnipus net ir savo kam

bariuose. Juos paguldė atskira
me kambaryje, kad tokiu būdu 
nepasijustų, kaip kiti mokiniai 
atsikelia ankščiau ir eina mišių 
išklausyti. Bet praėjus 
riam laikui, vienas iš tų 
pų” 
“Dėl

Nusimaudžius ir nespėjus 
gerti “Koka-lokos”, 
grįžti į viešbutį pietums, nes 
daugumą viešbučių naudoja 
taip vadinamą “amerikonišką 
planą” — su kambariu reikia 

I imti ir maistą. Akapulkoj da- 
i bar kaip tik sezonas. Pasirinki
mo didelio nėra. Kambariai 
brangūs. Viena diena vienam
žmogui, pagal amerikonišką pla susi didelė bausmė, 
ną ir amerikoniškame lygy kai- šeima pilnai patvirtino kario 
nuo ja nuo 150 iki 500 pezų ar- pareiškimą.

Pabėgo čekoslovakas karys
Vienas čekoslovakų komuni

stinės armijos karys perbėgo į 
Vakarų Vokietiją ir pasiprašė 
politinės globos. Jis sakėsi Ka
lėdų dieną padėjęs i laisvuosius 
Vakarus pabėgti vienai čeko
slovakų šeimai, susidedančiai iš 
šešių asmenų. Už tai jam grė- 

Pabėgėlių

Laikas — gruodžio 10 d., vi- jų ir prekeivių. Vienas ištrau- 
duržiemis. Saulė kepina kaip1 vper sv. Petrą ir Povilą. Pilnas j 
paplūdimis žmonių. Palmės 
kaip blogai surištos šluotos su
pasi vėjelyje. Pakrantėj išri- 

j kiuotos dvi eilės palminių sto
gelių, lyg grybų, kurie saugo 
vasarotojus nuo pavojingų ul- 

. travioletinių spindulių. Truputį 
toliau dunkso dvidešimties auk
štų viešbutis “Hotel Caleta”. 
Vieta — Akapulko kurortas, 
Meksikoje.

Vietiniai giriasi, kad čia va
karų pusrutulio Riviera. Ir tik
rai Akapulko vardas užsienie
čiams beveik tą patį reiškia 
kaip “Meksika”. Nė vienas ne
išvažiuoja iš šio margo krašto 
nepabuvojęs porą dienų Aka- 
pulke.

Akapulko, kaip ir daugelis 
kitų gausių pasaulio pajūrio ku 
rortų, yra tarp vandenyno (Ra 
miojo) ir kalnų, subtropinėje 
zonoje. Kalnai jį saugo nuo va
karinių vėjų. Vandenynas išly
gina temperatūros svyravimą, 
o geografinis aukštis garantuo
ja amžiną vasarą.

Tuzinas paplūdimių

kia iš rankų lagaminą ir kaž
kur neša, kitas tempia į savo 
draugo taksi, trečias siūlo vieš
butį. Dar kiti nori batus valyti, 
parduoti sidabrinių papuošalų, 
medžio ir keramikos darbų.

Viešbutyje vėl ta pati istori
ja išsikraunant.

r »
I 
1

Prie pietų vienas atneša ser- i 
vieteles, kitas įpilia vandens, i 
Valgius vienas servuoja, deser
tus jau kitas. Tas tik rodo žmo 
nių neproduktingumą, gal ir 
perteklių, šioje šalyje su dau
giau kaip 30 milijonų gyven
tojų.

Nuvažiavus maudytis, pasitin 
ka baltai apsirengęs vaikinas, 
parodo kažkokį medalių su nu
meriu ir sako silpnai angliškai:

— Aš būsiu tavo patarnau
tojas. Kai ko reikės — mano 
numeris ketvirtas.

Kiekviena sąskaita * jfl /r\
ligi $10.000.- •
apdrausta • P®
Federal i nėję •ineje
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

neku-
“šni- 

tarė kolegijos vedėjui:' 
ko Tamsta mums neleidi

eiti mišių išklausyti? Žinok 
Tamsta, kad mūs tėvelis atvedė 
mus čia, kad išmoktume mels
tis.”

Nors kunigai Hidalgo ir Mo- 
reles pradėjo Meksikos nepri
klausomybės judėjimą, bet val
džia nori juos nudažyti kitomis 
spalvomis: Moreliui pastatė mo 
numentą su pakelta dešine ran
ka ir su sugniaužta kumščia, 
būk esąs komunistas ... Hidal
gą piešia su ilgu paltu, kad tik 
nebūtų panašus į kunigo suta
ną. Bet jie buvo ir bus 
met kunigais.

Hernan Cortes neturi 
statulos, nė gatvės, kuri 

‘tusi jo vardu. Masoniška val
džia nekenčia viso to, kas yra 

' ispaniška ir katalikiška.
Respublikos prezidentu kuo

met buvo Cardonas, jis apsi- 
j lankė vienoj katalikų kolegijo
je. Buvo sutiktas įspūdingu vai- čia mažiausiai trys. — 50 centų,
kų dūdų orkestru ir visų auklė-, Atvažiavus į autobusų stotį 
tinių pavyzdinga disciplina. ^uoj užp^a būrys patamauto-

[ Sužavėtas prezidentas tuo visu 
tarė: “Kuomet matysime tuos 
stebuklus visose kitose mokyk-1 
lose? Nuo šiandien būsite visi 
mano širdies globoje ...” Už 
mėnesio laiko šis, meilių žodžių 
žmogus, užėmė tą kolegiją ir iš
varė tuos mylimus* ir stebuklin
gus savo vaikus į gatvę. Ir tas 
žmogus šiandien drįsta kurti tai 
kos susibūrimus žmogaus tei
sių gynimui, taikai ir nepriklau 
somybei, kurias jis kriminališ- 
kai sumindžiojo.

Geria “Koką-loką”

(Supuvę pagrindai
I

Meksikoj visi turime “nuduo
ti”, tiek valdžia, kiek ir žmo- 

Į nės. Valdžia nuduoda nematan- i 
ti, nors ir žino puikiausiai, kad 
nėra mokytojų kunigų, kad mo
kyklose nėra dėstomas katekiz
mas, kad mokiniai mokyklose 
nekalba poterių, kad neturi mi
šių, nė eina prie išpažinties... 
O mokytojai nuduoda nedėstą 
katekizmo ir neturi nieko reli
ginio savo mokyklose ir tikrai: 
klasėse nėra jokio kryžiaus, jo 
kio švento paveikslo... Vieni ir 
kiti laužo valdžios įstatymus, 
nekreipia į juos dėmesio, užve
ria vieną akį, nuduoda nematą 
to, kas gali sukelti krašto nera
mumus ,jei jį pradėtų liesti. 
Tuo tarpu visuose atvejuose res 
publikos prezidentas savo iškil
mingu šūkiu vis rėkia: kad 
kaip jis yra prisiekęs, taip ir

Meksikiečių mokyklos
Neseniai Meksikos mieste vie

nas garbingas ir didžiai nusipel
nęs savo ilgu mokytojavimo 
darbu, kunigas turėjo palikti šį 
užsiėmimą todė‘, kad buvo su
sektas kaip kunigas. Kunigas 
šiame krašte negali nei mokyti, 
nei balsuoti: jis valdžios aki
vaizdoj nėra to vertas.

Yra mokyldų inspektorių la
bai susipratusių žmonių. Jie, 
nors ir žino, kad katalikų mo
kyklose yra mokytojų ir vedėjų 
kunigų, bet nieko jiems niekad 
nesako. Kai vienas kunigas ve
dėjas dėl savo kolegijos reika
lų turi eiti pas inspektorių, ši
tas tuojau jam taria labai man
dagiai: “Kunige, prašom atsi
sėsti. Maiom kite. kunige, pasi
rašyti šį laišką, kurį turime pa
siųsti valdžiai, kad tamsta nesi
kunigas ir kad tamstos kolegi- pildo ištikimai visus valstybės 
joje nėra mokytojų kunigų.”

Valdžios įstatymų straipsnis 
130 draudžia religiniam laikraš , 
čiui kritikuoti valdžios darbus. 
Straipsnis 3, skyrius 1 sako: 
“Religinės draugijos, kulto įpa- 
reiguotieji, draugijos, kurios tie 
sioginiai ar netiesioginiai yra 
susietos su bet kokia tikėjimo 
propaganda, negalės dalyvauti 
nė pradinėse mokyklose, nė 
aukštesniose mokyklose, o mo
kytojų priruošimo kursuose ne
galės padėti šioms mokykloms 
ekonomiškai (!). Tas pats už
draudimas yra galio jam as ir
bet kokiame auklėjime, ypatin- i klausimus.

Socialinė programa yra kuk
li ir mažai ką pakitėjusi per 
pastaruosius metus.. Socialinė 
ir gydymo apdrauda reikalinga 
skubaus įgyvendinimo, jei no
rima išvengti padarinių, kurių 
pasėkos gali būti skaudžios.

visuo-

jokios 
vadin-

M

KUR NURIEDĖS KAMUOLYS
'Atkelta IS 3 pusi.)

padaryti tinkami žygiai, mūsų 
ūkininkai ir mokesčių mokėto
jai atsidurs nepaprastai sun
kioje padėtyje ir iššauks že
mės ūkio suirutę”. Vidutiniai 

j ūkininkai apleidžia sodybas ir 
; persikelia į miestus. Valstybės .I į pastangos žemės ūkio gaminių 
perteklių supirkti aukštesnėmis 

Į kainomis nebuvo tikra priemo
ne išspręsti opius žemės ūkio

gai tarp darbininkų ir kaimie- I 
čių.”

Ne, pone prezidente, Tamsta 
meluoji, kad Meksikoje yra Jais 
vė. Tamsta apjaudinėji savo 
tautą, kuomet pasirašai 2 ir 18 
O. N. U. straipsnius, kurie rei
kalauja absolutės pagarbos tiek 
minties, tiek ir sąžinės ir rali- Bendroji rinka
ginės laisvės. , Prezidentas daugiausia laiko

l
Tuoj pat pasiūlo nendrinį pa

tiesalą išsinuomoti už 1 pezą 
(=8c) ir atnešti “Koka-lokos”. 
Paaiškina, kad tai šviežias ko- 

1 kosinis pienas, sumaišytas su 
ananasų sunka, tekyla (meksi- 
kietiška degtine) ir romu. Jį 
geria tiesiog iš riešuto per šiau
dą.

Čia tiek daug paplūdimių, 
kad vieni yra populiaresni prieš 
piet, kiti po piet. Dauguma vie

linių gyventojų, panašiai kaip 
ir Amerikos Miami Beachiuje, Jam nuėjus, tuojau ateina
gyvena iš vasarotojų. Kiekvie- kitas su skrybėlėmis. Vienos jų, 
nam turistui tikriausiai išpuola šiaudinės, kitos iš palmių lapų 
kokį dešimt “tarnų”. Ką Ame-, nupintos ir dar žalios — viso-
riko j daro vienas žmogus, tai ki°s išvaizdos. Kainos vidurkis

Teisingumas, atvirumas ir vy 
riškumas pribręsta Meksikoj ir 
atrodo, kad nepriklausomybės 
angelas, kuris išskėtęs savo auk 
so sparnus, žiūri nuo savo aukš 
to stulpo į Meksikos miesto gat 
ves ir sako pranašaudamas: 
“Meksikoj pradeda aušti.

Tuoj pat prisistato ir sidab
rinių daiktų pardavėjai. Rodo 
moterims įvairiausius papuoša
lus su margiausiais brangakme-

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 

i ir kitus daiktus. Ir iš toF Miesto 

leidimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 67 PI. WR 5-8063

ant Bonus 
sąskaitų

UFT010.000 zęy
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4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 

Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special Representative

y

J

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

reikalą

paste- 
pradėti

skyrė aiškinti, kad jau išmušu
si valanda užsienio prekybos 
pagrindus pertvarkyti, muitus 
sumažinti ir rasti būdą bend
rauti Europos bendroje rin
koje.. Galimas dalykas, kad, 
siųsdamas prekybai tvarkyti 
įstatymo sumanymą, 
tiksliau nušvies.

Prezidentas teisingai 
bėjo Sovietų užmojį
ūkinį karą, bet jo pastaba apie 
JAV ūkinį pirmavimą, kai nuo 
1958 m. nesugebėjo ąuvesti ga- į 
lų, o ypač bandymas jį primes
ti ūkiškai atsikūrusiai Europai, 
gali sudaryti visai nelauktas 
kliūtis.. JAV turi ūkinių įsipa
reigojimų Azijai, Afrikai ir Pie
tų Amerikai. Jų suderinimui 
reikia ilgesnio laiko, žodžiu, 
prezidento kalbos miglas teiš- 
sklaidys tik ateities darbai. į

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

PILNO MENESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNERTUS 

I TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIENĄ.
9

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH, Chilrmin of Hto Board

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACK!EWICH Jrv Praslckn*

FREE PARKING

VALANDOS: Kasdien, (skaitant Ieitadlen| nue 9 valandos ryto Iki 4 valandos pa Platu. uarvirtadionlab nuo 9 vaL 
rvte tiri S valandos vakare. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD
FEDERAI SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue i Chicago 32, Illinois 

ai r- a 7-114?"
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BOSTONO ŽINIOS
Vylius Eražėnas skaitys ir jiemVAKAROJIMAS ŠELMOJE

Lidija Čepienė pravedė sau- paskaitą: Prleškomunistinis ju- 
sio mėn. subatvakarį, kuriame dėjimas ir n?<s.
buvo pavaizduotas vakarojimas — Skautai veikloje. South 
šeimoje (tema: švenčių auklė- > Bostono ir Roxbury amerikie- 
jamoji reikšmė). Šis subatvaka- i 
ris išsiskyrė iš anksčiau buvu
sių subatvakarių. Pirmoje eilė-

£ je salės ir stalų papuošimu. Sta
lai turėjo savo vardus: Kalėdų 
stalas, Velykų stalas, Sekminių, 
Vasario 16 d., Motinos dienos 
ir t.t.

Subatvakarį atidarė vadovas 
inž. Fdmundas Cibas. Tada mu
zikui Juliui Gaideliui pritariant 
pianinu, buvo padainuota kele
tas lietuviškų dainelių. Visi sta- ‘ ir toliau pavaizduoti visoki iš 
lai išsirinko savo “vadovus”.

P. Čepienė pradėjo vakaroji
mą. Kadangi šeimoje tėvas yra 
šeimos galva, tai jis ir praveda 
vakaiojimus. P. Čepienė pakvie
tė savo šeimos galvą dr. Vytau
tą Čepą pradėti vakarojimą. Dr. 
Čepas perskaitė iš Maironio po- 

.emos Jaunoji Lietuva pirmosios 
M dalies keletą eilėraščių. Po to 

buvo kviečiamas kiekvieno sta
lo vadovas pašnekėti apie jo 
atstovaujamą stalą. Ir taip slin
ko gražūs papročiai ir reikšmė: 
Kalėdų, Sekminių, Motinos die
nos, Vasario 16-sios ir kitų. Iš 
kai kurių stalų vadovą dar pa
pildė ir kiti “šeimos” nariai.

Stud. Rūta Dačytė paskaitė 
savo parašytus kai kuriuos svar 
styinus. O p. I. Ambroziejienė 
paskaitė eilėraštį.

Buvo tikrai graži lietuviškos 
šeimos vakarojimų prisiminimų 
pynė, kuri tęsėsi keletą valan
dų. Ačiū Čepienei už vakarojim?* 
surengimą ir taip pat būtų pa
geidautina, kad ir daugiau kas 
nors panašaus būtų suorgani
zuota. Gaila, kad jaunimas ma- 
žai atstovaujamas, kuris turė
tų daug ko gražaus pasiklau
syti. ..

ANTANUI MATJOŠKAI 
PAGERBLMAS

čių skautų 2-ras distriktas su- ■ 
ruošė metinį skautų pasirody
mą Army base So. Bostone. Be 
amerikiečių buvo atstovaujami 
ir lietuviai ir latviai skautai. 
Lietuvius atstovavo Augiras 
Manomaitis ir Ed. Eitas. Lie
tuvių stalas, amerikiečių skau- 

j tų rengimo komiteto buvo pri
pažintas geriausiu ir gavo pir
mąją premiją. Stale buvo su- 

; rinkti natūralūs medžių kelmai
.... į ! t r i o V i '

' jų padaryti drožiniai, kaip kry
žiai ir kita. Be to, buvo pada
rytas skautų rišiams palaikyti 
pagamintas telegrafas.

Didžiausias susidomėjimas ne 
tik lankytojų, bet ir pačių skau 
tų buvo lietuvišku stalu.

į — Apiplėšė Third st. kavinę.

i

11 vai. dienos metu trys ban
ditai visai be kaukių įėjo į ka- 
vmę ir ginklu privertė atiduoti 

(pinigus apie 1,800 dol. Su pi
nigais tuojaus pat pabėgo. Įvy
kį paminėjo amerikiečių laik
raščiai net įdėdami kavinės 
nautojų fotografijas.

Prieš tai per kelis kartus 
vinei vis buvo išmušami 
langai.

tar

ka- 
visi

Bostcne jau nuo seniau gy
vena vi’nietis Antanas Matjoš- 
ka su gražia šeimynėle. Nors 
jis yra atvykęs prieš II Pas. ka-1 
rą, bet jis save laiko tremtiniu • 
ir bendradarbiauja gal daugiau 
su tremtiniais, negu su seniau 
atvykusiais lietuviais. Artimiau 
šia jam yra Tautinė S-ga, ku
rios net pirmininku jis yra bu
vęs, bet jis taip pat dalyvauja 
ir kitose lietuviškose organiza
cijose. Buvo Amerikos Lietu
vių Tarybos Bostono skyriaus 
pirmininku, Balfo skyr. pirmi
ninku, Lietuvių Bendruomenės 
valdyboje ir eilėje kitų lietu
viškų organizacijų.

— Gediminas Kuodis — 
r’jąsias žaidėjas, šiuo metu 
Mass. Schoolboy krepšinio ra
te ‘A” klasėje (didžiųjų gimna
zija) po 6 rungtynių yra likę 
dvi komandos be pralaimėjimo. 
Viena iš jų yra Bostono City 
Lygoje, tai yra jėzuitų vedamo
ji Bos:< n Colloge High school. 
Šios gimnazijos žvaigždė bei 
geriausias taškų rinkėjas yra 
Gediminas Kuodis. Šią vasarą 
Bob -Cousy vedanto  j summer 
camp, kurioje treniravosi Bos- 
ton CcJtics komandos žaidėjai, 
jie išrinko Gediminą į rinktinę 
komandą. Linkime Gediminui 
Kuodl ui sėkmės ir toliau.

ge-

APRIMĘS KULTŪRINIS
GYVENIMAS

As

Jeigu pasižiūrėti, kas dėda
vosi Bostone prieš keletą metų, 
tai tuoj galima pamatyti, kad 
ypač tuo laiku, tarp Kalėdų ir 
Velykų, čia nebūdavo laisvų 
sekmadienių, kad kultūrinių pa 
rengimų rengėjai netilpdavo į 
kalendorių, kovodavo dėl datų 
suderinimo ir pan. Šiais metais 
tas laikotarpis čia visai ramus 

I—nieko negirdėti. Tik Alto sky 
; rius rengiasi .vasario 16 minė-

Šjais metais sukanka 25
tai jo visuomeninės veiklos, o Į JAUNŲJŲ VEIKĖJŲ PASI- 
kartu ir 20 metų jo šeimyninio į K AT.DĖJIMAI
gyvenimo sukaktis. Bostone yra i 
ąusidaięs rengimo komitetas, j 
kuris rengia jam viešą pagerbi 
mą vasario 10 d. 5:30 vai. va-1 
kare Tautinės S-gos namuose 
So. Bostone.

Suinteresuotieji tuo parengi
mu prašomi kreiptis į Antaną 
Andriulionj, vietos Balfo pirmi
ninką, 2i5 W. 5th st. Boston, 
Mass., telef. AN 8-5503.

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. Kultūros klubo 
susirinkimas įvyks sausio mėn. 
27 d. 7 30 vai., vakare Tarptau 
tinio Instituto patalpose, Beac- 
on st Paskaitininkas Vylius 
Bražėnas iš Stanford, Conn. 
Paskaitos tema: Prieškomunis- 
tinis judėjimas JAV intelektu
aluose. Paskaita bus dar pai
liustruota filmu (berods, komu
nistinis apsupimas).

KRONIKA

“Laisvės Varpo” vedėjas Pet 
ras Viščinis labai gerai daro, 

( perduodamas savo programos 
metu pasikalbėjimus su čionyk
ščiais aktyviais akademinio jau 
nimo veikėjais. Prieš porą sa
vaičių buvo perduotas pasikal
bėjimas su Liet. Studentų s-gos 
skyriaus pirmininku Eligijum 
Sužiedėliu, o dabar du sekma
dieniu davė pasikalbėjimą su 
Liucija Baškauskaite. Abu šie 
jaunieji akademikai gražiai rei
škiasi veikloje ir yra daug ža
dančios jėgos ateičiai. Tokių 
jėgų paskatinimas, parodymas 
dėmesio yra labai reikšmingas.

10 METĘ NUO ŠIDLAUSKO
MIRTIES

— Skauhnns akademikams 
paskaita. Sausio 28 d., sekma
dieni sk lutai akademikai atida- 
r ro savo “būklą” Onos Ivaškie- 

nės namuose Ta pačia proga

Sausio 27 d. šeimos rūpesčiu 
Šv. Petro liet, parapijos bažny
čioj bus gedulingos pamaldos 
už prieš 10 metų So. Bostone 
mirusio Silvestro Š’d’ausko s:e- 
Ią Ta proga laukiama šeimos 
narių iš kitur. Quincy gyvena 
velionies jauniausia duktė Čes- 
lava Aleksonienė su šeima, čia 
yra ir velionies našlė. Washing- 
ton, D. C., gyvena kita jo duk-

Bostono aukštesniojoje Thomas Park mokykloje gruodžio 10 d. šv. Petro parapijos Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių iniciatyva buvo paruošta kalėdinė programa, kurioje dalyvavo 500 mokinių, ku
rių dalis matyti nuotraukoje. (Nuotr. P. Pakšnio)

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 24 d. 5

cest« riškiai liūdi netekę jauno Į. f'l Paso vyskupas yra gan pa 
i" veiklaus savo nario.

Tradicinis skautų vakaras
Vasario 3 d. 7 vai. v. Edeno 

Gardeno įcstorane (38 Frank- 
lin Str., Worcester) Worceste- 
rio lietuviai skautai rengia tra 
dicinį savo vakarą “Žiemos snai 
gę” Bus meninė programa, va
karienė ir šokiai. Grieš orkest
ras. Visi kviečiami atsilankyti.

Pr.

įtenkintas liet, kunigais bei jų 
i darbuote, bet ypatingai yra pa- 
j ten kinti lietuviai kunigai tokiu 
geru savo ganytoju.

Kun. S. Barčaitis

tė Elena Dambriūnienė su šei
ma, o Chicago verčiasi advoka
to praktika ir vadovauja krikš
čionių demokratų c. k. jo sū
nus dr. K. Šidlauskas. Sukak
tuvinių pamaldų proga laukia
ma atvykstant giminių iš to
liau.

Paukštienė iš Chicagos yra pa
dovanojusi Bostono Liet. Mo
terų klubui.

Po oficialios dalies — įvyks 
kavutė. Visos Bostono lietuvės 
yra kviečiamos atsilankyti. K. 

i

SĖKMINGAI DIRBA LIGONI
NĖJ

Emilija Kazlauskienė sėkmin
gai dirba kaip vyr. gailestinga

MOTERŲ KLUBO SUSIRIN
KIMAS

Sausio 28 d. 5 v. v. South sesuo šv. Dvasios ligoninėj Cam 
Bostone Tautos namuose įvyks bridge, Mass. Em. Kazlauskie- 
Bostono Lietuvių Moterų klubo nė kilimo yra nuo Plungės. Su 
metinis • ■ - - -
moję dr. Juozas Girnius darys venimo 
pranešimą apie savo naujai 
leistą knygą — “Tauta ir tauti- ir dalyvauja Bostono lietuvių vi 
nė ištikimybė”. | suomeniniam gyvenime. Jie ne-

Susirinkimo metu bus leidžia- maži keliautojai, praeitą vasa- 
mas laimėjiman paveikslas “An rą automobiliu apkeliavę visas 
kstyvas pavasaris prie ežere- ■ šio didžio krašto žymias vietas. 

. lio”, kurį dail. J. Dobkevičaitė-; Kor-

susirinkimas. Progra- į vyru Stasiu atvyko iš stov. gy- 
ir įsikūrė Arlington, 

iš- Mass. Kazlauskai gyvai domisi

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Pasirengimas
Nepriklausomybės šventei

į 45 m. amžiaus lietuvis adv. Ge- 
Jne Bahom (Balčiūnas). Velio- 
Inis buvo plataus išsilavinimo ir 
aktyvus vietos politikas. Para-

n:v. studijuoti teisę ir 1951 m. 
gavo pirmą tame .universitete 
teisės mokesčių specialybės ma 
gistro laipsnį. Gavo advokato 

(teises ir Worcesteryje užsiėmė 
praktika. 1953 m. Leisterio jau 
nesnėje kolegijoje dėstė mokes
čių teisę.

Priklausė Lietuvių Piliečių 
klubui ir vienerius metus bu
vo jo pirmininku, prie lietuvių 
veteranų ir jiems vadovavo, 
prie lietuvių demokratų ir dau
gelio įvairiu kitų organizacijų. 
Keletą kartų kandidatavo į mie 
sto valdybą, tačiau nebuvo lie
tuvių reikiamai paremtas ir ne
buvo išrinKtas. Būdamas vidu
rinėje mokykloje buvo geras 
futbolo Komandos žaidėjas, ko
legijoje pirmu smuiku griežė 
filharmonijos orkestre.

! Worcesterio visuomenė gau
siai buvo susirinkusi į šv. Kazi
miero bažnyčią pareikšti pas
kutinį pagarbos žodį. Palaido
tas Notre Dame kapinėse. Wor-

Columbus, Texas
Naujas klebonas

Kun. Dominikas Lengvinas 
ilgą laiką dirbęs Grand Rapids 
vyskupijoje, nuo šių metų pra- 
džios persikėlė į EI Paso vys
kupiją, kad čia darbuotųsi misi- 
jų krašte, kame jo laukia gan 
sunkus darbas ir siauresnis pra 
gyvenimas. Jam padėti galima 
maldomis ir aukomis.

Šioje EI Paso vyskupijoje jau 
eilė metų kaip sėkmingai dar-1 
bunjasi šie lietuviai kunigai: l 
kun. St. Aleksiejus, kun. J. Juo 
deika, kun. A. Bertašius, kun. ; 
Jonas Burkus, kun. K. Petraus
kas, kun. J. Klumbis, kun. Rm. 
K’v.mbis, kun. Pr. Jokūbaitis, 
kun. V. Čižauskas.

i

Šv. Kazimiero ir Aušros Var š?s keletą f pecialių studijų, tarp 
tų parapijų bei vietos lietuvių kurių ‘ Taxation of Unsettled
bendruomenės apylinkės valdy- Incomes ir iš tarptautinės tei- 
bos iniciatyva sausio 14 d. Šv. s®s Agression .
Kazimiero parapijos mokyklos G. Balčiūnas gimęs Worceste- 
salėje sukv.estas Worcesterio ryje, mokėsi, šv. Petro parapi- 
lietuvių draugijų atstovų pasi- jos vidurinėje mokykloje, 1938 
tarimas besiartinančios Lietu- m. baigęs Šv. Kryžiaus (Holy 
vos Nepriklausomybės atkūri
mo sukakties paminėjimo rei
kalu. Posėdžiui pirmininkavo 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdybos pirmininkas V. Ma 
čys, sekretoriavo sporto klubo 
pirmininkas G. Janulis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei parengti išrinktas ko
mitetas ir sudarytos komisijos.

, Į komitetą išrinkti pirm. V. Ma 
čys, vicepirm. J. Lendrąitienė, 
E. Gorcdeckienė, M. Watkins 
(Vaitkūnienė) ir A. Tamkus, 
sekretoriumi J. Svikla, iždinin
ku kun. J. Steponaitis, finansų 
sekr. St. Raudonis, iždo globė
jais J. šaiavėjus ir S. Valins
kas. Komiteto garbės pirminin
kai prel. K. Vasys ir kun. J. 
Bakanas.

Piopagandos ir rezoliucijų ko 
misija sudaryta iš adv. A. Mi-

I lerio, Br. Kvadaraitės, J. Kra- 
sinsko ir Pr. Pauliukonio, pro
gramos komisija iš K. Adama-

> vičiaus, E. Gorodeckienės ir Pr. 
Račiukaičio ,aukų rinkimo ko
misija iš kun. J. Steponaičio, 
J. Lendraitienės, M. Klemkai- 
tės, G. Januho, J. Drumsto ir 
St. Mencev č.aus.

Šventė nutarta rengti vasario 
18 d. 3 vai. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Į šventę numaty
ta pakviesti vietos burmistrą, 
kongresmaną ir Massachusetts 

i valstybės atstovą lietuvį V. Pi- 
gagą. šventės išvakarėse bus 
surengta per vietos radiją va
landėlė, kurios metu atitinka
mas kalbas pasakys kongresma 
nas Harold Danohue ir adv. A. 
Mileris. Tikslesnė programa bus 
vėliau pranešta.

Kitas posėdis smulkiau ap
tarti šventės reikalus nutartas 
sušaukti sausio 28 d. 5 vai. toje 
pačioje salėje.

Mirė adv. G. Balcom
(Balčiūnas)

Sausio 11 d- naktį savo bute 
staiga nuo širdies smūgio mirė

Cross) kolegiją, tarnavo vie
noj naftos bendrovėje ir drau
ge studijavo aeronautiką, įsigi
jo piloto teises. 1942 m. įstojo 
į kariuomenę ir buvo komandi
ruotas specialiom studijom į A- 
labamos Politechnikos Institu
tą. Iš čia perkeltas į Siracuzų

i univ., kur studijavo karo ad- 
I ministraciją, prancūzų kalbą ir
Europos istoriją. 1945 m. atleis 
tas iš Kariuomenės, po dviejų 
metų įstojo į Northeastern U-

GIIADIĄNKIS

Alyva, anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DORA, HE 4-5880

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

(TV RADIJAI. HI-F'I. VĖSINTUVAI 
I’arda vimai-tais ymai Sek. uždaryta

■ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

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

Chicago 29, IU.f i 
t

i

Šv. Tėvo pagalba
Šv. Tėvas pasiuntė gilią užuo 

jautą, Apaštališkąjį palaimini- 
:mą ir skubią pagalbą nuo ledo 
griūties skaudžiai nukentėju- 
siem Peru ir žemės drebėjimo 

■ ištiktiems Jugoslavijos gyven- 
į tojam.
i ■Į ------------------------------------------------- -----------

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29, I1L 

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

I

i

IVI O V I NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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

santaupoms

MUTUAL JeJeratSAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.-Tel. VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

GRANT WORKS
ALYVA, ANGLYS 

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

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

Adomas Bemadišius

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

MOVI NG
F. KASPARAS

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

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantijų

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

Telef. WAIbrook 5-5121

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PDETKIEWICZ, Pres.

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

Kas tik turi gerų
i s k ų perka pas T į c p o n | ’

I

I

m.
D.

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokiti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mBn. 1 d., 1962 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1

Dividendai mokami sausio Ir liepos mftn. 1 d. 
Uliaunn<< PIRMAD. ir KETV..................   . » ». r. Iki 8 p.
V ALANDUS* VAIKAI* ir l’KNKTAU. ... 9 v. r. iki 5 p. 

SKAT a i . imi i 2 J Treėiad. uždaryta.

p 
p.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

RRIŪGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4220 
Vedėjai E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INQ 
MARQUETTE PK., 6211 S. We$tem, PRospect 8-5875 

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

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

6211 South W ėst e rn Avė. krautuvė
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KKAL ESTATEDRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 24 d.

Technikas tikrina raketos instrumentus, kuriais naudosis aplink 
žemę lėkdamas pulk. Glenn, stebėdamas kokioj vietoj yra ir kur 
turės leistis. * (UPI)

MARQUETTE PARKO CENTRE
prekyba.

i 11a- 
už

ATEITIS NEŠA DAUGIAU i

VILČIŲ
(Atkelta iš i psl.)

Toliau, svaibu duoti žmonijai 
suprasti, kad demokratinės vai 
stybės gali geriau išpildyti pi
liečių ekonominės ir socialinės 
pažangos viltis. Tuo būdu būtų 
sugriaunamas pats pagrindinis 
komunis ų argumentas. “Cast- 
roizmas“ susilaukė stipraus nei 
giamo vertin.mo ir stiprėja pa
sitikėjimas demokratija. Rusk 
tikisi, kad Urugvajuje vykstan
čiame Amerikos valstybių pasi
tarime bus pripažinta, jog kas 
dabar Kuboje vyksta, tai nesu
derinama su Amerikos pusru
tulio čarterių, jog kinų - sovietų 
bloko įtakos stiprėjimas Kubo
je sudaro pavojų Vakarų pus
rutuliui ir, kad šio pusrutulio 
valstybės turi imtis atitinkamos 
akcijos šio pavojaus akivaizdo
je-

Sankcijos prieš Oistro

CLASSIFTED AND HELP WANTED ADS
REAL E S T 4 T R REAL ESTATE REAL ESTATE

Nauja SllMMMlO likerių p. :. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro 

Imas su nuostuolių parduoda 
! $57.800. 
j Visai gerus mūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $4.000 įmokėti.

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

Geriausias Brighton parke mūras. 
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai. $36,400.

Bridgeporte geras tvirtas mūras, 6 
butai po 4, atskiri gazu šildymai. 
$3.500 nuomos, vertas $25,800.

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

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

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20,800.

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

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 1-8534

2-jų butų niūras. 2 po 6 kamb. 
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
Platus lotas. Prie pat parko. $29.700.

2- jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki S metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17.900. •

• kamb. 5 metų niūras, garažas. į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už įmokėtus $2,000 ir $85 j mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7.200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15,000.

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

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.

Bargenas. 2-jų butų namas. 8 Ir 
3 kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600. <
1*4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

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

NAUJA {STAIGA

biz-

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

| vietoj. Brighton Parke. $21.000.
Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 

j Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Mūrinis bungalonr, 6 kamb., 30 p. 
i sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

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

Turime daug ir Įvairių namų vt- 
?»ose kolonijose, parūpiname pasko 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2787 W. 43rd St, CL 4-2390

2

2

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

$99,500 mūrinis daug butų su 
$15,0oo pajamų m'-tams, M. Parke.

$44.000 naujas niūras ir mūro ga
ražai. įrengtas rūsys. M. parke.

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

$29,900 Rockwell ir 67, geras 
po 6 mūras, garažas.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $400 j mėn. iš 5 nuomų.

$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas, 
30 p. lotas. Gage p.

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

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

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

Mūrinis naujas 3 mieg., labai gra
žiai pastatytas, $19.000.

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

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

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

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

llmi viršuj, M. p., $19,990.
Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 

žas, pastogė, tik $12,9«o.
Mūras <6 kamb., 30 p. lotas, 

Campbell. $20,000.
Mūras 8 butai', Gesos pajamos, 62 

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

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

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

gera vieta. $17,800.

» ga
g* ra.

«9 ir
t

kius santykius palaiko. JAV ve-Į 
da pasitarimus su tuo reikalu 
kiek svyruojančiomis Argenti- ' 
na, Brazilija, Čile, Meksika, ir 
Rusk > ra nuomonės, kad ir šie 
kraštai sutiks paskeltbi, jog Ku 
ba yra pažeidusi tarpameriki- 
nės sistemos principus ir pas
merks Kubą už pasitraukimą iš 
Vakarų pusrutulio.

Pati Amerika yra pasiryžu
si daugiau dėmesio kreipti į Va
karų pusrutulio valstybes, teik
ti joms didesnę finansinę para-

Didėja vakariečių karinės ir 
ūkinės jėgos 

Valstybės sekretorius Rusk 
pagaliau pareiškė nuomonę, kad 
vakariečių jėgos didėja. Kaip 
miiitarinės, taip ir ekonominės. 
Vakarai yra pasaulio demokra
tinių jėgų centras. Vakarai ro- 

: do daugiau gyvastingumo spren 
džiant pelitines pasaulio pro
blemas. Nei vienas iš kraštų,

— Kubos prezidentas Osvaldo 
į Dorticos Torrado pareiškė, jog 
jo susitikimas sausio 20 dieną 
su prezidentu Joao Goulart bu
vęs nuoširdus, ir brazilų va
das užtikrinęs, jog Brazilija pa 
laikys savo nesikišimo ir apsis
prendimo politiką Kuboje. Ku
bos prezidentas ir jo delegaci
ja, vykstant į Amerikos Vals
tybių organizacijos užsienio rei 
kaių ministeriu konferenciją 
Urugvajuje Punta dėl Este vie
tovėje .turėjo vienos valandos 
susitikimą Florianopolyje su 
Brazilijos prezidentu.

I

[

PARDAVIMUI

Parduodama automatinė Bendix 
skalbiamoji, “spin dry”. Geram 
stovy. Išvyksta j Floridą, turi par
duoti. PO 7-8985.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RTŠIES FOTOGRAFIJOS 
MĖSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2431

(Incorporated ) 
EDVARDAS PLIS, sav.

I
I

Skelbkites “Drauge”, i

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA^ 5-9209

Mylimai motinai mirus Lietuvoje,
DR. JONUI JUOZEVIČIUI

ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.

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. Metines 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

PRIE MARQUETTE PARKO

] 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 

' išvyksta į California. Nužeminta 
; kaina — $45,250.

3 butų mūr. Karštu vand. šildo- 
j mas. Garažas. Arti Pulaski ir 
! 55-os. $280 mėn. pajamų. Tik 
' $27,900.

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

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

1 Garažas. Marąuette Parke. Su vi- 
! sais patogumais. Kaina tikrai pri
einama.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

i

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Pnblic 
6455 SO- KEDZIE A V mN U E 

Tel PRospect 8-2233

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

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St. WA 5-5030

Numatomos ekonominės sank 
ei jos, tačiau Kubos prekyba su kuris tapo nepriklausomu po II 
Pietų Amerika tesudaro tik 5% Pasaarnio karo, neperėjo anon 
jos užsienio prekybos, tai eko- pusėn Geležinės Uždangos. Pie- 
nomtaės sankcijos Kubai netu- tų Amerikoje auga supratimas 
retų tokios didelės įtakos. Rusk apie komunizmo pavojų. Didėja 
mano, kad sankcijos prieš Do- ryžtas daryti reformas, būtinas 
mininkonų Respubliką padėjo žmonių gerovei. Tai stiprina jų 

! nepriklausomybę ir saugo nuo 
į pašalimų įtakų brovimosi. Dėl 
to Rusk mano, kad mes 1962 
m. prade-ame su didesniu pasi
tikėjimu ir viltimi. J. Pr.

pašalinti Trujillo diktatūrą. 
Šiuo metu jau net 13 Lotynų 
Amerikos valstybių yra nutrau
kusios diplomatinius santykius 
su Kuba ir tik 7 kraštai dar to-

KANADOS ŽINIOS
Sudbury, Ont.

Atgijo šeštadieninė mokykla

ukrainiečių salėj ruošia šokių 
vakarą. Kviečiami visi Sudbu
rio ir apylinkės lietuviai kuo- 
gausiausiai dalyvauti ir praleis
ti laii;-į ->avoj kompanijoj.

j — St. Liaudinskas, praleidęs 
atostogas Floridoj ir gražiai į- 
degęs, grįžo vėl darban.

— Gėdinu nas Poderis išvyko 
į Ottawą. Jis <en lankys lakūnų 
oro tyrimo mokyklą.

Tenka pasidžiaugti, kad nau
jai išrinktos energingos valdy
bos dėka, šeštadieninė mokyk
la vėl veikia. Ir šį kartą turi
me daug geresnes sąlygas. Pa
talpos gautos šv. Tomo katali
kų mokykloj, kur kun. Ant. 
Sabas šiemet eina anglų mo
kyklos kapeliono pareigas. Mo
kytojauja M. Venskevičienė, ve
dėja, J. Gabrėnienė, L. Remei- ■ HamiltOTl, Ont. 
kienė — meninių parengimų va 
devė, kun. A Sabas — kapelio
nas. Šokių repeticijoms galima 
naudot.s pačiu apatiniu aukštu. 
Tegu nebūna nė vieno susipra- 
tusio lietuvio, kuris neleistų sa
vo vaikų lictuviškon mokyklon. 
Pas mus tokias šeštadienines 
mokyklas turi ukrainiečiai, len
kai, vokieČ ai, vengrai, o lietu
viškoji šeši adieninė mokykla 
šiemet įeina į dvyliktuosius 
tus.

me-

Naujas tėvų komitetas

vai-

Dr. V . M u s o n i s
su šeima

ŠIMKUS

A. -j- A.
PULK. JONUI VINTARTUI 

mirus, jo šeimą giliame liūdesy nuoširdžiai 
užjaučiame.

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be co labai 

i tvarkingai, gerai ir greitai pildome

Į INCOME TAX

S. Garmienė, Petrušiai 
ir Rima vičiai

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

$10,500 METINIŲ PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuvė. Šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

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

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

LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% 

ąuette Pk. 2 
$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

$16.500
Nauja 

alyvos

kamb. mūr. 
šildymo

F

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos.

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE
8 metu. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažas. $21.500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 2-jų 

aukštų kampinis. $66,500.
6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-bs gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1596

Pilnas
Gera vieta.

po 5 kamb. 
graži krau-

MARGUETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

kamb. rezidencija. 12 m. senumo. 40 
p. sklypas. 2 m aš. garažas. . Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20,000. .

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

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

VAINA R E A LT Y
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTEACTOES

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

A. ABALL ROOHNG
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujua._ Stogai atnaujina
mi (re-Coa.ted). 
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Dažymas Iš lauko. 
Pilnai apsidraudę. 

apskaičiuojame; žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie-

4

Krsp.

Lietuvių Namų Valdybos baltas

Sausio 77 d., t. y. šeštadienį, 
Lietuvių Namų valdyba ruošia 
šaunų pasilinksminimą-balių, 1 
kuris jvyks vengrų šv. Mykolo 
salėje 213 James st. N., kuri 
lietuviams yra plačiai žinoma, 
nes seniau čia lietuviai dažnai

I

ruošdavo savo pasilinksmini-
I mus. Salė yra miesto centre ir 
j visiems ribai patogi pasiekti.
Laukiama criug svečių.

KLB Sudburio skyriaus 
dybos iniciatyva sausio 14 d-, 
tuoj no lietuviškų pamaldų, toj 
pačioj salėj buvo sušauktas tė
vų susirinkimas. Į komitetą bu 
vo išrinkti L. Baltutis, A. Ga- 
tautis ir J. Rcmeikis.

Pagerbs Dauguvietytę - 
Kudabienę

šokių vakaras

KLB Sudburio skyrius
šio 27 d., šeštadienį, žinomoj |

/

sau-

Vasario 10 d. 7 vai. v. bus 
pagerota E. Dauguvietytė - Ku
dabienė jos 20 scenos metų dar i 
bo proga. Pagerbimas įvyks 
šv. Mykolo vengrų salėje 213 
J a mes st. N. Dagerbimui suda
rytas specialus komitetas.

KL G.

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

B E R \V Y N. 6 butų “rooming 
Pajamų $5,130. Artii house”.

I Berwyn ligoninės. Metinės išlaidos 
$1,000. Kaina $37,500. Išsimokeji- 
mo sąlygos. S V O B O D A, 6013 
Cermak Rd. BI 2-2162 arba OL 
2-6710.

t

jiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiimiiimimimi
Gražią vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U G A S

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

šildymas"
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 $«, Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

t 
i 

i
Į 
i 
i

Marąuette Parke išnuom. geras 
kamb., su teise naudotis virtuve. 
$35 mėn. Kreiptis tel. PR 8-0270. --------------------------------------------------j 

Marąuette Parke išnuomojamas i 
4 kamb. butas.

PRospect 6-0085

Išnuomojamas kambarys vyrui. 
5420 S. Kenneth Avė.

Tel. 582-0778

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E KY B 01 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
•380 B. ALBANY AVĖ. CHICAGO

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC.

t

1

SKADE. ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (guttera) iki 3 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.,

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-0419.

CONSTRUCTION CO
V n

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 496 - 5153

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI, —

— MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

MISCELLANEOUS

■pausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS 

Skambinkit LUdlovr 5-9500

• STATYBA • PLANAI t

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Banio, in-® 

(dustrijoB bei ofisų pastatai.
Taip pat įvairūs pastatų re-i 
montai. *

L. STAŠAITIS/
Statybos Kontraktorios 
•043 SO. SAWYER AVENUE 

CHICAGO 29, II, L. 
Namų TeL PR 8-8378

f

Išnuom. 1 kamb. 2<ne aukšte ir
2 kamb. 3-me aukšte. Su baldais- 

4620 S. Wood St.

Išnuomojami ofisai gydytojams. 
2557 W. 69th St.

J & J PHARMACY

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-O7O3 CL 7-20*4 Chicago. III.

,, V I K D O ‘ ‘
HEATING SERVICE

Įr» ngia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "converston burners". 
vandens ‘boilers", vandens nu
tekėjimo rtnas (gutters) Ir At
lieka visus darbus susijusius su 
namu apšildymu.
4444 S. NESTERJf AVĖ.. Chi
cago. IU., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te ij kitiems pasiskaityti.

Apsimoka skelbtis "DRAUGE”
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraitis. Gi skelbimų kainos 

visiems prieinamos.

%[v. ŠIMKUS]
Statybos ir R/monto Dnrliai 
2618 WEST 71s* STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531
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LIETUVIAI!
Vasario 16 d. sukanka 44 me

tai kai po ilgos carinės Rusijos 
okupacijos buvo atstatyta lais
va ir nepriklausoma Lietuvos 
respublika. Ta diena kiekvie-! 
nam lietuviui yra brangi ir vi
sur iškilmingai minima.

Deja, politinė padėtis pasau- 
*lyje nepalankiai susiklostė jau

nai Lietuvos valstybei ir ji ne
teko laisvės. Ji neša sunkią So
vietų Rusijos okupaciją.

Kiekvieno lietuvio pareiga vi
somis teisėtomis priemonėmis 
kovoti už Lietuvos laisvės at
statymą, siekiant pašalinti oku
pantą.

Amerikoje tos kovos prieša
kyje jau virš 20 metų stovi 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Per tuos ilgus kovos metus
ALT kėlė ir tebekelia paverg
tos Lietuvos reikalą.

Metinis ALT suvažiavimas, į- ■
vykęs Chicagoje, 1961 m. lie- LIETUVIŲ RELIGINIS KONG- 
pos 3—4 d. d. savo atsišauki- RESAS

- me į visuomenę ir organizacijas 
" pabrėžė reikalą kiekvienam lie

tuviui įsijungti į tą kovą ir rem 
ti ivisomis išgalėmis Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbą.

Kasdien tarptautinei įtampai 
didėjant, ALT turi kuostropiau- 
siai pasirengti Lietuvos laisvės 
bylai kelti ir ją ginti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
uždaviniai; diena iš dienos didė
ja. Mūsų veiklos baras labai 
prasiplėtė:

I DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 24 d.

Kun. J. Aleksiūnas pa-

i

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

*

m.

M
!

’JĖ

giminės. draugai ir pažįstami.
Priklausė šv. Kazimiera Akad. Rėmėjų. D-jai.
Kūnas pašarvotas Lackaivicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.
Laidotuvės įvyks ketv., sausio 25 d., iš koplyčios 9.30 vai. ryto 

bus atlydėta j Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, ;xxliikra, žentai ir anūkai.
Laidot. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. VI 7-6672.

A. f A.

ANTANINA PRANCKUS
Gyveno 2234 W. 23rd Place.

Mirė sausio 22 d., 1962, 3:45 vai. p. p., sulaukus senatvės.
Gimė Lenkijoje. . Amerikoje išgyveno 55
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Warzecha. žentas 

Anthony, anūkai: Dorothy Hejduk. Krank Czech ir Alvin Warze- 
cha, žentas Henry Poedtke, podukra Pearl Augustyn, žentas Edward, 
švogerka Pauline Godley su šeima, švogeris Anthony, Pranckus, ki
ti ‘ ‘ - - -

Sovietų gamybos bulgarų lėktuvas nukrito netoli Nato raketų ba
zės Acąuaviva. Italijoj. Lakūnas turėjo įvairius prietaisus bazei 
šnipinėti. (UPI)

matytas 1964 m. New Yorke ginės šalpos įstaiga: 225 So. i 
pasaulinės parodos metu. Jo 4th Street, Brooklyn 11, N. Y. j 
programoje — a) religinė da- ‘ Kun. L. Jankui pavesta iš- 
lis — pamaldos, b) kultūrinė siaiškinti su Pasaulinės paro- 
dalis — paskaitos, religinės mu dos komitetu ir išsiaiškinti ga- 
zikos koncertas, c) religinė pa- limybes LR-K. Kongreso nu

matytai programai įvykdyti.
Pradinėms komiteto išlaidoms 

padengti, iždin. kun. L. Jankus 
pasiūlė visiems komiteto na
riams įmokėti po 10 dol. Posė
dis tai minčiai pritarė ir savo 
dalį jo dalyviai atidavė.

Prel. Jonas Balkūnas, 
pirmininkas 

Kun. Viktoras Dabušis 
sekretorius

rodą.
siūlė kongresą ruošti birželio 
mėn., rišant su išvežimų minė
jimu. Numatytos komisijos: 1) 
Spaudos ir informacijos komi
sija — pirm. T. L. Andriekus, 
OFM, 2 Muzikos — meno ko
misija, pirm. kun. VI. Budrec- 
kas, 3) religinės parodos — 
pirm. kun. J. Gurinskas. Komi
teto adresas — Lietuvių Reli- •

prel. J. Balkūnas, kun. J. Gu
rinskas, prel. I. Kelmelis, prel. 
M. Kemezis, kun. J. Kinta, kun. 

Lietuvių R. Katalikų Religi- n. Pakalnis, kun. A. Petraus- 
niam kongresui rengti komite- kas, kun. dr. J. Starkus, kun.

Po- J. Shamus, kun. L. Loisiekaus- i 
kas, ir dar išrinkti: T. L. And
riekus, OFM, kun. VI. Budec- 
kas, kun. V. Dabušis, kun. L. 
Jankus ir kun. St. Raila. ’Susi- 

Viktoras Dabušis, kun. rinkimas įgaliojo KV N. Y. - 
provincijos pirmininką 

ir kun. Stasys kun. N. Pakalnį, sukviesti iš- i 
rinktą komitetą pirmam posė- ;

Kunigų Vienybės N. Y. - N. džiui, išrinkti vykdomąjį komi- 
J. provincijos susirinkime 1961. tetą bei numatyti reikiamas ko 
11. 23. buvo įvykdytas KV sei- misijas. Šis posėdis ir buvo ano 
mo Marianapoly pavedimas — nutarimo įvykdymas. Pirminin- 
sudarytas LKRK rengti komi- kas su visais komiteto nariais

i i
tas posėdžiavo Brooklyne. 
sėdyje dalyvavo: kun. Juozas 
Aleksiūnas, T. Leonardas And
riekus, OFM, prel. Jonas Bal
kūnas, kun. Vladas Budreckas, 
kun.
Longinas Jankus, kun. Norber- n. J. 
tas Pakalnis 
Raila.

I
1) informacija pa

vergtos Lietuvos reikalais įvai
rioms institucijoms, 2) žinių 
koncentravimas iš pagrobto 
krašto, 3) bendroji veikla ir 
darbo koordinavimas su estais j 
ir latviais bei dalyvavimas Pa- 
baltiečių Komitete (Joint Bal- 
tic American Committee, 4) rė
mimas Vyriausiojo Lietuvos Is- 
laisvinimo Komiteto (VLIK) 
darbų, ^^jjprama jaunimo or- nian American Council, 
ganizacijoms ir jų spaudai, 6) 
leidiniai ir spauda įvairiomis 
pavergtos Lietuvos temomis 7) 
nuolatinių santykių palaikymas 
su Amerikos administracija ir 
kongresu, 8) tarpusavės ryšių 
palaikymas su savo skyriais bei 
kitomis organizacijomis ir dau- j 
gybė kitų reikalų.

Tuos darbus ALT atlieka la
bai aprėžtomis priemonėmis dėl 
piniginių išteklių kuklumo.

Minint šiais metais Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
dieną, ALT kreipiasi į kiekvie
ną lietuvį patrijotą, į visas or
ganizacijas bei ALT narius ir 

- ragina visus dalyvauti ALT sky 
* rių ir be'ndradarbiaujančių or

ganizacijų rengiamuose minėji
muose ir iškirti aukas kovai už 
Lietuvos laisvę sustiprinti.

Kiekvieno lietuvio įnašas yra 
gyvybės gelbėjimas žudomai 
tautai ir pagalba kenčiantiems 
tėvams ir broliams.

Aukas prašome įteikti minė-1 
tų organizacijų minėjimuose

j tetas, į kurį pakviesti visi šios turėjo asmeninį, ar telefoninį 
provincijos lietuviškų parapijų kontaktą. Negalintieji asmeniš- 
klebonai: kun. J. Aleksiūnas, kai dalyvauti, šiam posėdžiui ir 
------------------------------------------ ■ jo nutarimams iš anksto prita

rė.
Į vykdomąjį komitetą išrink

ti: pirmin. prel. J. Balkūnas, 
J vicepirmin. kun. N. Pakalnis, 
II vicepirm. kun. J. Aleksiūnas, 
iždin., kun. L. Jankus, I sekret.. 
kun. V. Dabušis, II sekret. 
kun. St. Raila.

Lietuvių R. Katalikų Religi- I 
nis komitetas (LR-KRK) nu-

arba, negalint juose dalyvauti 
siųsti jas ALT Centrui: Lithua- 

Inc.
1739-So.-Halsted Street, Ghiea-
go 8, Illinois.

Vieningai atlikime savo tau
tinę pareigą dideliam Lietuvos 
gelbėjimo reikalui.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdyba

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad 1962 m. sausio 22 dienę Clevelande, 
Ohio, po sunkios ligos mirė mūsų myli
mas vyras ir dėde

PIRKITE DABAR TIESIOS NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

PULK. KOSTAS ŽUKAS
Laidojamas š. m. sausio 26 d. Clevelande

Nuliūdę: žmona Bronislava ir žuky-švary 
ir Gaudušy šeimos ir kiti giminės.

VIEŠA PADĖKA
A. f A.

Bronislava Valantinienė-Sutkevičiūte
Mūsų mylim? motina, senelė ir uošvienė mirė 1961 m. 

gruodžio 16 d. ir buvo palaidota šv. Kazimiero kapinėse gruod. 
20 dieną.

Anomis skausmo ir liūdesio dienomis iš daugelio mes 
patyrėme daug užuojautos, lietuviškojo nuoširdumo ir viso
keriopos pagelbos, todėl tegul bus leista ir viešai tarti šir
dingą ačiū:

Pirmoj eilėj .gerbiamam Cicero šv. Antano parap. klebo
nui prel. Ignui Albavičiui, jo asistentams kun. J. Makarui, kun. 
A. Jauniui ir skautų dvasios vadui J. Vaišniui, S. J., už iškil
mingas pamaldas.

Ypatingai didelis ačiū C. A. Lituanistikos Mok. dir. kun. 
J. Patlabai už visą jo rūpestį ir neužmirštamą, gilų žodį.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų tuntininkei sk. J. 
Bobinienei ir visoms Birutės draugovės skautėms už didelę 
pagelbą ir visą rūpestingumą.

Lietuviškas ačiū seselei Perpetuai už specialų paruošimą 
mokinių choro gedulingoms pamaldoms, muzikui A. Skriduliui, 
laidotuvių direkt. Salomėjai Butkus, gėlių ir mišių aukoto
jams, giminėms ir kitiems draugams bei pažįstamiems, kurie 
anomis dienomis mums parodė daug širdies ir palankumo.

Sūnus Gvidas, dukterys Aldona Kaukienė, Stefa 
Sinkevičienė ir Aleksandra Barkauskienė su šehnomi<į

VANDER WAGENy

Laidot. direk. John F. Eu- 
deikls. Tel. LA 3-0440.

Buvusiam Lietuvos kariuomenes pulkininkui

A. -Į- A. KOSTUI ŽUKUI 
Clevelande mirus, jo žmonai poniai Bronislavai 
Žukienei ir giminėms gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi Antanas Skirpstunas ir šeima

joseph F. Cernauskas
Gyv. 4632 S. Fairfield Avė.

I

ANGLYS
SINCLAIR ALYVA

4552 West 63rd St,

f-A / F \

į HEATING J

SuperF/ame

POrtsmouth 7-8020

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. TA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

1MBLLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TBVaS ir sūnus
MAROUETTE FUNERAL HOME

TEYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir 94356

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

MirC sausio 22 <1.. 1962. 11:57 
v. v., sulaukęs 46 m. amžiaus.

Gimė Gilbert. III.
Pasiliko did«liam»- nuliūdimo 

žmona Barbara (Norbut). teta 
Elizabcth Klappa. gyv. Port 
Edward», Wisconsinė. giminai
čiai Jacunski-Amundson šei
ma. uošvė Barbara Norbut, ki
ti gimines, draugai ir pažįsta
mi.

Velionis buvo sūnus a. a. 
M art ha Cernauskas.

Kfln*. bus pašarvotas treč. 1 2 
vai. diena John F. Eudcikio 
koplyčioje. 4330 S. California 
Avė.

laidotuvės įvyks penkt.. sau
sio 26 d., iš koplyčios X:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sM*. Po pamaldi; bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimine:,, draugus ir pazjstamu.s 
dalyvauju šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, lota. įtošvė 
ir kiti gimines.

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 Dividend up to 4 >4%

j

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. Tel. OLympic 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue Perskaitė
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. sausio mėn. 24 d.

X Dariaus Girėno veteranų 
posto jaunųjų kauliukų žaidi
mo vakaras įvyks trečiadienį, 
sausio 31 d., 7 v. v., Pepsi Co- 
la patalpose 650 W. 51 St

X G. Peškienė, B. Brazdžio
nis ir P. Dirkis sausio 15 d. 
8 v. v. Berwyn priemiesty bu
vo sužeisti automobilio nelai
mėje. Brazdžionio automobilis 
sutriuškintas. Sužeistieji po 
sveikatos patikrinimo gydosi 
namuose, daktarų priežiūroje.

X Kun. A. Miciūnas, MIC, 
Kenoshos marijonų viršininkas, 
kun. J. Dambrauskas, MIC, Ma 
rianapolio virš., ir kun. J. Pe
trauskas, MIC, Marianapolio 
mokyklos direktorius, yra at
vykę Chicagon dalyvauti mari
jonų šv. Kazimiero provincijos 
posėdžiuose, kuriuose priima
mos pereitų metų veiklos apy
skaitos ir numatomos darbų gai 
rėš šiems metams. Visi yra ap
sistoję tėvų marijonų name prie 
Draugo.

X LB Chicagos apygardos 
valdybos informacinės komisi
jos nariai, talkininkaujant laik 
raščių atstovams, praėjusį sek
madienį ekskursavo į East Chi- “Jūratė ir Kastytis’ 
cagą, susipažinti su Genocido — - -
parodos komitetu ir pačia pa
roda, specialiai žurnalistams iš 
statyta. Išvyka buvo organizuo i 
ta, susitarus komitetui (Paukš- 
telienei, Paukšteliui ir Makie- 
jui) su LB Chicagos apygardos 
valdybos pirmininko pareigas ei 
nančiu J. -Jasaičiu ir informa
cijos vedėju J. Vaičiūnu.

J. Jasaitis, LB CV pirminin
kas, tarė trumpą įžanginį žodį. 
J. Vaičiūnas pristatė šiuos žur
nalistus: A. T. Antanaitį, VI. 
Būtėną, St. Daunį, J. Vaidelį, 
A. Valentiną, P. Petrutį ir V. 
Kačinską. Parodos komitetas 
smulkiai supažindino su atlik
tais darbais ir ateities perspek
tyvomis.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų draugijos centro su sky
rių atstovais susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio trečią sekma 
denį šv. Kazimiero vienuolyno 
motiniškame name.

Jūratės ir Kastyčio operos fondo rengiamo koncerto-baliaus ko
mitetas, susirinkęs inž. A. ir M. Rudžių namuose. Iš kairės į 
deš.: inž. V. Bičkus, E. Baranauskienė, VI. Stropus, sol. S. Baras, 
dr. V, Tauras, inž. A. Rudis, M. Rudienė, fondo pirm., sol. P. Bič
kienė, muz. A. Stephens, akt. K. Oželis ir V. Radžius. Nuotrau
koje nėra A. Trinkūno, dariusio šią fotografiją.

PADĖKIM ĮAMŽINTI OPERĄ 
JŪRATĘ IR KASTYTĮ”

DR. V. TAURAS

(t

įdomi mūsų tautos 
Netenka stebėtis, 

poetai ir meninikai

X Panevėžiečių klubo šių me 
tų valdybą sudaro pirminin dr. 
S. Biežis, vicepirm. J. Kazanau- 
skas, kasin. J. Juodikis, sekret. 
J. Juodviršis, narys Pov. Dir- 

! kis. Sekretoriaus adresas: 4235 
So. Fairfield Av., Chicago 32, 
telef. YA 7-4929.

(’hicajįoj ir apylinkėse

tREGISTRACIJAI MAŽAI 
LIKO LAIKO

Chicagoje gyveną svetimša
liai turi būtinai registruotis iki 

1 šio mėnesio galo. Lapeliai gau
nami pašto įstaigose. Tėvai ar 
globėjai vaikų, neturinčių 14- 
kos metų, turi tuos vaikus irgi 
registruoti, jeigu vaikai nėra 
Amerikos piliečiai.
KOMUNISTINĖ PROPAGAN

DA GRĄŽINTINA
Chicagos paštas praneša, kad 

kai kurie gyventojai sulaukia 
neprašytos komunistinės pro
pagandos. Nurodoma, kad tokią 
raudonąją propagandą galima 
grąžinti pašto įstaigai, užrašius 
ant voko žodį “refused”. Pernai 
kas mėnesį iš komunistų kraš
tų 863,636 gabalai pašto pasiek 
davo Amerikos gyventojus.

DAUGUMA SUSTOJA 
CHICAGOJE

Pereitų metų pabaigoje oro 
linijų kompanijos turėjo 331 
sprausminį ir 240 propspraus- 
minius lėktuvus. Dauguma iš 
jų nusileidžia. Chicagos aerod
romuose. Sprausminiais dabar 
keliauja daugiau negu pusė .vi
sų oro keleivių.

MIESTAS IEŠKO $15 MIL. 
ATLYGINIMO

Graži ir 
mitologija, 
kad mūsų 
ieškojo ten įkvėpimo savo kū
riniams. Mitas apie meilę jūrų 
deivės Jūratės ir jauno žvejo 
Kastyčio yra tampriai susijęs 
su Baltijos jūra ir gintaro kra
štu — Lietuva.

Mūsų didis poetas Maironis 
savo laiku parašė baladę apie 
Jūratę ir Kastytį.

Štai, prof. K. V. Banaitis 
pagal poetės Bronės Buivydai- 
tės libretą sukūrė operą “Jūra
tė ir Kastytis”. Anot komp. J Ži 
levičiaus, “prof. K.V,Banaitis pa 
dovanojo lietuvių tautai vieną 
savo didžiausią, išeivijoj sukur
tą, muzikinį kūrinį”.

Šis kūrinys autoriui kainavo 
daug metų įtempto darbo ne
įprastose ir vargingose išeivio 
sąlygose. Dar pridėjus kompo
zitoriaus pašlijusią sevikatą, 
tenka labiau vertinti minėtą 
operą ir jos kūrėją.

Prieš pora metų Chicagoje 
susiorganizavo komitetas “Jū
ratės ir Kastyčio” operai at
spausdinti, kad ją būtų galima 
pateikti lietuviškai visuomenei 
ir vėliau išvysti scenoje. O svar 
biausia, kad tas kūrinys liktų 
ateinančioms kartoms.

♦

parengimui spausdai dar trūk
sta lėšų.

Ohio Liet. Gyd. Draugija, 
švęsdama savo veiklos 10 metų 
sukaktį, paskyrė 1,000 dol. pa
čiam operos autoriui, nes jis 
dėl stipriai pašlijusios sveika
tos tikrai tos paramos buvo rei I 
kalingas. Juk visiems aišku, 
kad 40 dolerių mėnesinės pa
šalpos toli gražu negalėjo pa
kakti jo pragyvenimui.

Opera yra sukurta visiems 
lietuviams, todėl jos išleidimą 
turėtų remti visi lietuviai. Iš 
čia kyla mintis “Jūratės ir Kas
tyčio” operos fondo skyrius 
steigti didesniuose lietuvių cen
truose, kaip Clevelande, New 
Yorke, Bostone, Los Angeles, 
Toronte, Montrealy ir kt. Ne
abejotina, kad tose vietovėse 
yra ir menininkų, kurie gali pa 
sireikšti šioj srity.

Tik suburtomis jėgomis, tik 
lietuviškos talkos keliu greitu 
laiku yra įmanoma pasiekti ge
rų darbo .vaisių. Pagaliau, šiuo 
keliu einant ir pasiekus tikslą, 
bus galima pasigėrėti lietuvių 
solidarumu, bus galima pasigir 
ti didžiu kolektyviniu darbu.

Chicagoj “Jūratės ir Kasty
čio” operos fondo komitetui 
vadovauja pirmininkė M. P. Ru
dienė.

Kaip būtų gražu ir didinga, 
kad mūsų tautos dainiaus Mai
ronio metais būtų įamžinta prof. 
K. V. Banaičio opera, sukurta 
tremtyje, tai yra, kad būtų at
spausdinta ir pateikta lietuviš
kai visuomenei bei palikta mū-

I

GYVOJI TAUTOSAKA “Glorious Debut”, o prisimin-
Vasario 3 ir 4 d. Jaunimo dama jos dainavimą Chicagos

’ - ----
Centre įscenizuojama lietuvių 
liaudies pasaka “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”.

Šias eilutes rašančiam rūpi 
grynai tautinis reikalas. Mūsų 
tautosakinis lobynas yra ne
įkainuojamos vertės; tą kon
statuoja kitataučiai, susipažinę 
su mūsų tautosaka. Jie yra 
daug prisidėję prie mūsų tau
tosakos rinkimo ir populiarini
mo. O kaip su mūsų priaugan
čia karta? Atrodo, kad su tais 
turtais jie yra mažiausiai susi
pažinę. Nedarykime sau gėdos 
prieš kitataučius. Aukščiau pa
minėtomis dienomis toji bran
genybių skrynia bus atidara 

Visiems. Nė vienas tautietis ne- I 
turėtų praleisti progos ją pa
matyti. Ypač rekomenduojama 
jaunimui. Tokios progos pasi
kartoja labai retai.

Tai nebus sausa pasaka, ko- daugiau kreipiant dėmesio įbal 
kia skaitoma pasakų knygose, singumą. Taip pat operų arijos 
Nebus negyva ir plokščia, kaip ; patiekta populiariausios, o ne iš 
kino filmą. Tai bus gyva, vaiz- ieškotos iš neišsemiamų 
di: su gražiom ,dailininko pieš
tom, dekoracijom, puošniais rū 
bais, baletu, šokiais, 
įvairiaspalvėm šviesom ir muzi- ?er°ji šios “nerūpestingos “pro- 
ka. Tai mūsų nenuilstamų kul- Sram°s pusė yra ta, kad buvo 
tūrininkų — aktorių gražiausia labai lengva sekti 
dovana jaunimui.

Kaip pedagogas, raginu mo
kytojus paraginti mokinius, 
tėvus — savo vaikučius, 
dėl atsisakyti padaryti iškilą į 

Tėvų Marijonų vedama pa- mūsų »raži^ pMakų K°-
ruošiamoji aukštesnioji mokyk-!dėl neužmiršti valandėlei dienos 
la (gimnazija) Marijanapolyje, rŪpC's£iU ir kelet’ vaIand>* Pra‘ 
Thompson, Conn., paskyrė pil- leisti su mūs» «’
ną stipendiją $1,800 Linui Baš- Teatras yra mū-
kauskui, kuris gyvena 228 veiksnys. Ne-
Sawtelle Avė., Brockton, Mass. a«‘^kyMme nuo tautinio auk- 
Linas dabar lanko kard. Spell- Iėjimo Pamokos- P»«» vaiz- 
rvrnr, trintno,^ „ „„„ džiausios, bet kada matytos.man gimnaziją Brocktone, yra 
dešimtoje klasėje. Jis priklauso ’•
krepšinio komandai chorui, da- „ ARIJŲ REMTA-
lyvauja .skalbęs klube .r yra UO DEBIUTAS

|Z.ov vai. p. p. vriruesice gražių 
Birgit Nilson pirmas dainų ir lietuviškų dainų ir muzikos. Taip- 

arijų rečitalio debiutas Chica- 
goj, įvyko sausio 16 d. Orches
tra Hali. Solistė yra švedė, dra 
matinis sopranas, Kirsten Flag- 
stadt įpėdinė — vagnerinė dai
nininkė. Programoje ji pasirodė 
su 14 populiarių klasikinių Schu 
berto, R. Strauso, J. Sibeliaus, 
ir Griego dainų ir dviem operų 
arijom — “Dich teure Halle — 
Wagnerio ir “Pace mio Dio” — t 
Verdi. Gausi “rečitalinė” publi-1

l

X Pirmą kartą Chicagos bei 
apylinkių lietuviai išgirs dai- 

■ nuojant ištraukas iš naujosios 
komp. K. V. Banaičio operos 

i” šio šešta- ’ 
dienio koncerte - baliuje, kuris 
bus Western Ballroom patal
pose. Meninę programą atlieka 
sol. Pr. Bičkienė ir sol. St. Ba< 
ranauskas, pianinu palydint 
muz. A. Kučiūnui.

I
! X Mrs. Nancy Comer, Miss 
Janet Brovvn, Walter Maduzia 
ir Mrs. Anna Puckoris yra nau 
ji Lietuvių R. K. Labdarių są
jungos direktoriai.

X Vytautas Juchnevičius, 
4123 So. Artesian Avė., po sun
kios operacijos ir po 6 savaičių 
ligoninėje išbuvimo, sausio 13 
d. grįžo į namus, kur pamažu 

i sveiksta namiškių priežiūroje.

Lyric operoje Wagnerio veika
luose — ji pavadino jos balsą 
“Steel ir golden Trumpet”, ta
čiau rečitalyje ji rado, kad soli
stės balso šaltumas ištirpęs, 
kaip sniegulė žmoniškumo sau
lės šilumoje ir sužibėjęs karšto 
metalo šviesos grožybe. Tačiau 
čia rašančiai labai atidžiai se
kant rečitalio visumą, atrodė, 
kad debiuto tikrą pasisekimą 
nulėmė daugiau solistės magne 
tiškas asmens grožis ir operų 
arijos, kurių ji būtų tikra išpil
dymo karalienė, jei ne nežymus 
piano dainavimo išvystymo trū
kumas. Rečitalio programos dai 
nų parinkime neatrodė, kad ji 
būtų įdėjusi daug rūpesčio — 
nes dainos daugumoje yra per 
daug populiarios ir, vargu, ar 

i kurios dainininkės nedainuoja
mos. Ir jos išpildytos nesirūpi- 
nant stiliaus skirtumais, bet

Tos paskirties įkurto fondo 
pradžiai 1,000 dolerių aukojo 
Illinois Liet, gydytojų Draugi
ja ir dar kiek daugiau surink
ta aukų iš kitur. Tačiau dalis

ros perrašymo ir kopijų foto
grafavimo. Galutiniam operos sų ateinančioms kartoms.

I

t

» X Traviata, Tannhaeuser, 
Parsifal — tai vokiškų aparatų 

, Nordmende modelių vardai.
Šiuose aparatuose suderinti re
tai kartu sutinkami dalykai: la
bai

I
X Demonstruojamos filmos. 

Liet. Nuosavybių Savininkų Su
sivienijimo Brighton Parke mė
nesinis susirinkimas įvyks sau
sio 26 d., penktadienį, 7:30 v. 
v. Vengeliausko salėje, 4500 S. 
Talman. Po susirinkimo lygiai 
8 v. v. Chicago Amęrican red. 
Stasys Pieža parodys du fil
mus: 1) iš popiežiaus Pijaus 
XII gyvenimo ir 2) iš popie
žiaus Jono XXIII karūnavimo. 
Visi namų savininkai nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs nuosa
vybių mokesčių sumažinimo ir 
kiti aktualūs reikalai.

X Lietuvių Istorijos draugi
jos metinis narių susirinkimas 
šaukiamas sausio 28 d. 3 v. p. 
p. A. Rūgytės bute, 5746 S. Ju
stine Av. Besidomį gali kreip
tis telefonu PR 6-3209.

X A. a. Onos Kalvaitienės 3- 
jų metų mirties sukakties pro
ga, sausio 26 d., 8 vai. ryte bus 
atlaikytos gedulingos šv. mišios 
už jos vėlę šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje, šv. mišios 
taip pat bus atlaikytos vienuo
lynuose. (Pr.)

X Ypatingai geras foto apa
ratas, naujas, bet iš antrų ran
kų, parduodamas su 50% nuo
laida. Kreiptis į Dainą TV, 3321 
S. Halsted St. (Sk.)

X Už a. a. Stepono Vengrio 
sielą, minint 9 metų mirties su
kaktį bus atnašaujamos gedu
lingos pamaldos Švenč. P. Mari
jos Gimimo bažnyčioje, Mar- 
ųuette Parke š. m. sausio 25 d., 
9:15 vai. ryte. Šeima kviečia 
gimines ir pažįstamus pasimel
sti. (Pr.)

X Slidininkai ir jiems prijau
čiantieji renkasi penktadienį, 
sausio 26 d., 8 vai. vakaro 
Gold Coast Inn salėje, 2525 W. 
71st St., Chicagoje. Programa 
filmog iš slidinėjimo ir pasilink
sminimas. (Sk.)

CHICAGOS ŽINIOS

na. 
ir
W.

gera kokybė ir žema kai- 
Gradinsko televizijų, radijų, 
patefonų krautuvėje, 2512
47th St., tel. FR 6-1998.

(Sk.)

VEIKLUS MOKSLEIVIS GA
VO STIPENDIJĄ MARIJANA- 

POLY

Linas Baškauskas

j sodalicijos narys, skautų 
kiukų vadas, ateitininkas, 
klauso Šv. Kazimiero parapijos 
CYO. šeštadieniais lanko Bos
tono Lituanistikos mokyklos 
penktąją klasę.

Lino tėvai — Juozapas ir Al
bina Baškauskai — prieš 13 
metų iš Vokietijos atvykę į 
JAV, priklauso Šv. Kazimiero 
parapijai Brocktone, kur klebo
nauja prel. Pranas Strakauskas. j

> Jo sesuo Liucija antrus metus nūs.

vil- 
pri-

muzi
kos lobyno, ko kiekvienas klau
sytojas turi teisės reikalauti iš 

dainomis, pasaulinio menininko. Tačiau—

i programą, 
kaip gerai žinomą plokštelę ir 
palyginti, kaip skamba tas, ar 

o kitas dainininkių minios pamėg 
tas kūrinys, išpildomas pasauli
nės dainininkės, kuri ką ir kaip 
išpildė, viskas buvo priimta 
kaip “Glorious Debut” iš publi
kos pusės, nes tai išpildė žėrin
ti moterišku žavingumu ir pa
sitikėjimu Birgit Nilson. O vis 
dėlto tikroji šios menininkės di
dybė operose. Iz. Motekaitienė

KAS, KĄ IR KUR
I — Budriko radijo programos 

■ pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių

ka, su švedų persvara, entuzia
stiškai išprašė solistės dar ke
turias dainas virš programos. 
Šį solistės debiutą žinomoji Chi
cago Tribūne muzikos kritikė 
Claudia Cassidy įvertino, kaip

studijuoja Stonehill kolegijoje.
Linas susidomėjo Marijanapo 

liu, kai prieš porą metų aplankė 
ten suorganizuotą ateitininkų 
stovyklą.

Marijanapolis kasmet skiria 
stipendijas lietuvių kilmės ga
biems studentams, kurie gruo
džio mėnesį išlaiko Secondary 
School Admission Tęst egzami-

Chicagos miestas užvedė by
lą federaliniame teisme, ieško
damas atlyginimo iš 21-os elek
tros įrengimų kompanijos, ku- 

' rios pernai nusikalto antitrusto 
įstatymams. Faktinai nuostolių 
miestui padaryta 5 mil. dol., 
bet įstatymas leidžia miestams 
ir korporacijoms ieškoti trigu
bo atlyginimo, šiuo atveju 15 
mil. dol.

t
AR PRAKIURO STOGAS?

NAUJAS GREIČIO REKOR- TWA SPRAUSMINIS PASLY
DO NUO TAKODAS

Amęrican Airlines sprausmi- 
nis lėktuvas iš Los Angeles at
skrido į Chicagą 1,560 mylių 
nuotolį per 2 valandas 38 minu- 
nes. Padedant stipriam vėjui, 
jis buvo išvystęs 811 mylių į 
vai. greitį.

TWA linijos Convair 880 
sprausminis, bandydamas pa- 

1 kilti Chicagos O’Hare aerodro- 
jme pakeliui į Bostoną, dėl suge 
dusios spaudimo rodyklės no
rėjo sustoti, bet paslydo nuo ta
ko į sniego pusnį. Sužeistų ne
buvo.

Chicagos rajono stogų den
gėjai ir taisytojai nespėja atsi
liepti į prašymus taisyti prakiu
rusius nuo sniego ir ledo klodų 
stogus. Jie pataria nukasti 
gą ir ledą nuo prakiurusių 
tų ir pabarstyti druskos 

■vandens nutekėjimo rynų, 
! atsargiai, nes ant stogo 
i būti labai slidu.

snie 
vie- 
prie 
bet 
gali

NĖRA MĖTOS LIGONINĖSE

ATSIRADO IŠ PRAEITIES
Chicagos priemiesčio Harvey 

gyventojas Spero Benos, per
žiūrėdamas pasenusius apdrau- 
dos dokumentus, rado iš ka
riuomenės 1945 metais jam at
siųstą boną, už kurį įskaitant 
procentus dabar galės gauti 
$70.

IŠRENGĖ IR PABĖGO

gi bus pranešta kas laimėjo sau
sio mėnesio mįslių konkurso do
vanas. — Pranešėjas
________________________________

$

B
mm

p

Vagilius, nudavęs policinin
ką, įsibrovė į Marvin Winthrop 
namus, 435 W. Roscoe, Chica
goje. Privertęs tris moteriškas 
išsirengti, vagilius išsinešdino 
su $11,420 vertės kailinių, bran 
gakmenių ir pinigų.

4

Didelė bėda Chicagoje. Jau 
20 ligoninių yra perpildytos, 
ypač šiomis dienomis sunkaus 
kvėpavimo ir kojų bei rankų 
sulaužymų ištiktaisiais. Neku- 
rios ligoninės turi per 100 lau- 

: kiančių jų. Valstybė rūšiuoja li
gonius į tris kategorijas: 1. ku 
riems būtinai reikalinga greito- 

! ji pagalba; 2. kuriems būtinai
reikia ligoninės patarnavimo; 3. 

I kuriems galima palaukti, kol b 
bus vietos.

BĖGO IR NUBĖGO VANDUO
Phoenix miestelis, arti Chica

gos, pagaliau surado, kodėl van 
dens tiekimo departamentas bu 
vo paskendęs $26,000 skolon. 
Tik dabar pastebėta, kad nuo 

j lapkričio 1960 metų kasdien 
230,000 galionų vandens per 
prakiurusį vandentiekį išbėgda
vo tiesiog į kanalizacijos ryną.

nustebo dėl kavos
KAINOS

Čikagietis, apsilankęs Rock- 
forde, labai nustebo radęs res
toraną, kur už 5 centus dar ga- Tai pranešta 44-ame 
Įima gauti puoduką geros ka- me archidiecezijos labdaros su- 

' vos. sirinkime.

IŠLEIDO LABDARYBEI
Chicagos katalikiškos labda

rybės įstaigos pernai išleido 
, $10,280,363 labdaros reikalams. 

-------a*- ja-----, metinia-

LIETUVIU OPERACHICAGOS
stato

VERDI

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO
BILETŲ KAINOS: $6.00, $5.00, $4-00, $3.00.

Biletai Chicagoje gaunami: MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St. ir

KARVELIO prekyboje, 3322 So. Halsted St

PAŠTU biletai užsakomi siunčiant pinigui} čekį 

atitinkamai sumai, kartu pažymint biletų skai

čių ir pageidaujamą datą, šiuo adresu:
• «

4 VEIKSMŲ OPERĄ

SPEKTAKLIAI - 1962 m
balandžio mėn. I d., 3:00 vai. po pietų 
balandžio mėn. 7 d., 8:00 vai. vak., 
balandžio mėn. 15 d., 3:00 vai. po piety

c o Mrs. S. Džiugas
7133 So. Rockwell St., Chicago 29, III.
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